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OBIECTIVE ALE CINCINALULUI

Efectele economice

Zilele acestea, în urma dezbate
rilor care au avut loc în Plenara 
C.C. al P.C.R. și în sesiunea Ma
rii Adunări Naționale, s-a încheiat 
elaborarea planului de stat pentru 
dezvoltarea economiei naționale 
pe perioada 1966—1970. Stabilind 
sarcini mari în toate ramurile e- 
conomiei, planul cincinal pune un 
accent deosebit în industrie pe ri
dicarea continuă a calității produ
selor. „O cerință esențială a eco
nomiei noastre, căreia trebuie să i 
se acorde maximum de atenție de 
către ministere și întreprinderi, de 
către, toți oamenii muncii, este ri
dicarea calității produselor — se 
spune în cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. Este necesar să iie conti
nuată cu toată intensitatea acțiu
nea de îmbunătățire a calității pro
duselor, fabricarea unor sortimente 
cu parametri tehnici și economici 
ridicați, cu durabilitate sporită, 
finisaj îngrijit și prezentare esteti
că". Calitatea produselor nu tre
buie privită simplist, unilateral, 
pentru că aceasta este o problemă 
economică de mare actualitate, 
care are profunde repercusiuni în 
creșterea eficienței activității în
treprinderilor, a potențialului eco
nomic al țării, în ridicarea nivelu
lui de trai al celor ce muncesc.

Cînd vorbim despre calitatea u- 
nui produs, adeseori sîntem tentați 
s-o rezumăm la cîteva criterii defi
nitorii, între limite mai strînse sau 
mai largi. Sînt ele singurele ? In
discutabil, nu I Calitatea e o no
țiune infinit mai complexă. în ca
zul mașinilor, utilajelor și instala
țiilor, ea înseamnă înainte de toate 
performanțe superioare : producti
vitate înaltă, durabilitate, siguran
ță în exploatare, gabarit redus. 
Totodată, asemenea oricărui alt 

•ces supus unor permanente 
,,noiri, calitatea produselor este o 

noțiune dinamică, fiind legată
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F Luni dimineața a sosit la Bucu
rești delegația Republicii Popu
lare Bulgaria care va participa la 
consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

' Din delegație fac parte : Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri âl Republicii Populare 
Bulgaria, conducătorul ' delegației, 
Stanko Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, general de armată Dobri 
Djurov, ministrul apărării al R. P. 
Bulgaria, Ivan Bașev, ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Bulga
ria, Ivan Popov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, gene
ral-colonel Atanas Semergiev, 
șeful statului major.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii Nicolae 

, Ceaușescu, secretar general al Co- 

inseparabil de evoluția tehnicii 
moderne. în aceste condiții și prin 
prisma progresului tehnic, înseși 
criteriile de măsurare a calității 
produselor se schimbă. De aici se 
naște întrebarea : care este totuși 
criteriul fundamental de la care 
trebuie plecat în aprecierea nive
lului calitativ al mijloacelor teh
nice ?

La Consfătuirea lucrătorilor din 
industria construcțiilor de mașini 
s-a subliniat că îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor, reali
zarea noilor mașini și utilaje la 
parametrii tehnici și economici cei 
mai înalți constituie o problemă de 
cea mai mare importanță pentru 
progresul acestei ramuri vitale 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale. Problema a fost analizată 
și în unele articole apărute în pa
ginile „Scînteii". Dintre punctele 
de vedere exprimate, eu îl îmbrăți
șez pe cel care susține că nivelul 
calitativ al maținilor, utilajelor, insta- 
lafiilor nu trebuie considerat ca 
scop in sine, ci în strînsă legătură cu 
efectele economice obținute atît 
producător, cit și în exploatare, de 
beneficiar. Noile mașini pneumatice 
de semănat porumb — SPC 6, de 
pildă, au o viteză dublă de lucru 
față de vechea semănătoare 2 SPC 2. 
Datorită acestei singure perfor
manțe, este posibil ca agricultura 
să aibă nevoie de un număr de 
mașini de acest fel de 2—3 ori mai 
mic. Se realizează, prin urmare,-im
portante economii de metal, elibe- 
rîndu-se, totodată, însemnate ca
pacități de producție la uzinele 
constructoare de mașini. Intere- 

un

de

mitetului Central Partidului 
Comunist Român, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, general de armată Leon- 
tin Sălăjan, ministrul forțelor ar
mate, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Andrei Păcu- 
raru și Vasile Vlad, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., general locote
nent Ion Gheorghe, adjunct al 
ministrului forțelor armate, loan 
Beldean, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Sofia.

Au fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, care face parte din 
delegație, și membrii ambasadei, 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în țara noastră.

Numeroși bucureșteni, aflați pe 
aeroportul Băneasa, au salutat cu 
căldură pe membrii delegației. 
Pionieri le-au oferit flori.

1 ■ sânte sînt .și alte ■ avantaje ! reali- 
zîndu-se un semănat de precizie, se 
economisesc mari cantități de se
mințe care după calculele specia
liștilor, se ridică la circa 5—10 kg 
la ha. Dacă se are în vedere redu
cerea numai cu 5 la sută a normei 
de semințe, înseamnă că la cele 3,5 
milioane ha, cît se însămînțează cil 
porumb în medie pe an, se pot eco
nomisi 17 500 tone porumb. întrucît 
noua mașină consumă numai 2 li
tri motorină la un hectar, față de 
6 litri cît consuma vechea semănă
toare, la întreaga suprafață însă- 
mînțată economia de combustibil 
se va ridica la aproape 140 000 
tone.

O legătură nemijlocită există ți 
între nivelul performantelor tehnico- 
economice ale maținilor ți utilajelor 
ți valorificarea superioară a materii
lor prime ți materialelor pe care le 
prelucrează. Este vorba de crește
rea gradului de industrializare a 
fiecărei tone de materie primă, 
prin intermediul unor instalații 
moderne, pe diverse trepte tehno
logice. Exemplu concret: în anul 
1965, valoarea sortimentelor reali
zate dintr-un metru cub de masă 
lemnoasă a fost de aproape două 
ori mai mare față de cea obținută 
în 1959. în același interval, valoa
rea produselor obținute dintr-o 
tonă de țiței supusă prelucrării a 
crescut cu 43,1 la sută. Cu alte 
cuvinte, și în acest caz — prin 
ridicarea gradului de industriali
zare a materiilor prime — se asi
gură mai buna valorificare a re
surselor materiale. Efecte economi
ce similare produce și micșorarea 
greutății mașinilor și sporirea re
zistenței lor la uzură. în plus, se 
reduc și cheltuielile de întreținere 
și reparații, diminuîndu-se amor
tizarea pe unitatea de produs.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Luni dimineața a sosit la Bucu
rești delegația Republicii Popu
lare Ungare care va participa la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Delegația este condusă de Jânos 
Kâdăr, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar. Din delegație 
fac parte : Gyula Kâllai, președin
tele Guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar, general
colonel Lajos Czinege, ministrul 
apărării al R. P. Ungare, Jânos 
Peter, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Ungare.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de

In după-amiaza zilei de 4 iu
lie 1966, la București s-a deschis 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

La Consfătuire participă :
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al

participante la Consfătuire
Luni la amiază, Comitetul Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân și guvernul Republicii Socia
liste România au oferit un dejun 
în onoarea delegațiilor prezente la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ aLstațelor participante 
la Tratatul derla Varșovia.

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
al guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae

Miniștri, Niculescu-Mizil,
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Rădu
lescu și Iosif Banc, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, general 
de armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Andrei Păcuraru și Vasile 
Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., general-locotenent Ion 
Gheorghe, adjunct al ministrului 
forțelor armate.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membrii ambasadei, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
în țara noastră.

Numeroși bucureșteni, aflați pe 
aeroportul Băneasa, au salutat cu 
căldură pe membrii delegației. 
Pionieri le-au oferit flori.
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Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, con
ducătorul delegației, Stanko Todo
rov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, Dobri Djurov, membru al 
C.C. al P.C.B., ministrul apărării,

Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., a transmis secreta
rilor generali și primilor secretari 
ai partidelor frățești, președinților 
Consiliilor de Miniștri și celorlalți 
membri ai delegațiilor din țările 
socialiste un cordial salut și urări 
de bun venit în Capitala patriei 
noastre.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

Delegația R. S. Cehoslovace

Luni la amiaza a sosit la Bucu
rești delegația Republicii Socialiste 
Cehoslovace care va participa la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Delegația este condusă de Anto
nin Novotny, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace. Din delegație fac parte Jo
sef Lenart, președintele guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Otakar Simunek, vicepreședinte al 
guvernului R. S. Cehoslovace, Va
clav David, ministrul afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace, și ge
neral de armată Bohumir Lomsky, 
ministrul apărării naționale a R. S. 
Cehoslovace.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, Chivu Stoica, președintele 

Ivan Bașev, membru al C.C. 
P.C.B., ministrul afacerilor externe 
al R. P. Bulgaria, Ivan Popov, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, general-colonel Atanas Se- 
mergiev, șeful statului major, 
Gheorghi Bogdanov, membru în 
Comisia de Revizie a P.C.B., amba
sadorul R.P. Bulgaria la București.

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Antonin Novotny, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Repu
blicii, conducătorul delegației, Jo- 
zef Lenart, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele guvernului, Otakar Si
munek, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, vicepre
ședinte al guvernului, Vaclav Da
vid, membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, ministrul afacerilor 
externe, Bohumir Lomsky, membru 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
ministrul apărării naționale.

Din partea Republicii Democrate 
Germane — Walter Ulbricht, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit.din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, conducătorul delegației,

șefi de 
general
adjunct 
armate,ministrului forțelor

Nițescu, ambasadorul 
Socialiste ■ România la

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Rădu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Andrei 
Păcuraru și Vasile Vlad, 
secție la C.C. al P.C.R., 
locotenent Ion Gheorghe, 
al 
Gheorghe 
Republicii 
Praga.

Au fost 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membrii ambasadei, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
creditați în țara noastră.

Numeroși bucureșteni, aflați 
aeroportul Băneasa, au salutat 
căldură pe membrii delegației. 
Pionieri le-au oferit flori.

de față Cestmir Cisar,

a-

Pe 
cu

Willi Stoph, membru al Biroului 
Poliție al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, Erich Honecker, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G., Hermann 
Axen, membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Otto Winzer, membru al 
C.C. al P.S.U.G., ministrul aface
rilor externe, și Heinz Hoffmann, 
membru al C.C. al P.S.U.G., minis
trul apărării al R. D. Germane.

Din partea Republicii Populare 
Polone — Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, conducătorul delegației, 
Jozef Cyrankiewicz, membru al 

' Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polo
ne, Zenon Kliszko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Adam Rapacki, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., ministrul afacerilor 
externe al R. P. Polone, mare
șal Marian Spychalski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul apărării națio
nale al R. P. Polone, Marian Nasz- 
kowski, membru al C.C. al 
P.M.U.P., adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, general de divi
zie Wojciech Jaruzelski, membru 
al C.C. al P.M.U.P., adjunct al mi
nistrului apărării naționale, șeful 
statului major general.

Din partea Republicii Socialiste 
România — Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, conducătorul delegației, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C. C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., general de 
armată Leontin Sălăjan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor armate, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe.

Din partea Republicii Populare 
Ungare — Jânos Kâdâr, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, conducătorul delegației, 
Gyula Kâllai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, gene
ral-colonel Lajos Czinege, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., ministrul apărării, Jâ
nos Peter, ministrul afacerilor ex
terne.

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — L. I. Brej- 
nev, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, condu
cătorul delegației, A. N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de. Miniștri al UR.S.S., A. A. 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., mareșal al Uni
unii Sovietice R. I. Malinovski, 
membru al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul apărării al U.R.S.S., K. V. 
Rusakov, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie a C.C. al P.C.U.S., 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., A. V. Basov, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

La lucrările Consfătuirii parti
cipă, de asemenea, mareșalul Uniu
nii Sovietice A. A. Greciko, co
mandant suprem al forțelor armate 
unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Consfătuirea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
care a adresat delegațiilor sosite 
la București un salut cordial.

Prima ședință s-a desfășurat sub 
președinția tovarășului Todor Jiv
kov, conducătorul delegației R.P. 
Bulgaria.
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Confortul derivă 
din artă'..-Aceas
tă maximă orien
tală a unor po
poare cu veche 

civilizație a rămas și as
tăzi adevărată și utilă în 
procesul de asimilare a 
normelor estetice în via
ța cotidiană. Confor
tul nu este numai o ches
tiune de necesitate, căci 
astfel privit, el s-ar reduce 
la o strictă funcționalitate 
a obiectelor ce ne încon
joară ; or, sfera utilității 
tinde să fie din ce în ce 
mai mult convertită spre 
atribute de majoră circu
lație estetică, spre acea 
funcționalitate derivătă 
prin care înțelegem arta 
de a trăi confortabil.

Interiorul casei în care 
locuim, mobilat cu obiec
te produse în serie, poate 
fi, prin atenta sa compu
nere, transformat în acea 
atît de dorită intimitate 
unică pentru fiecare lo
cuință. Premise elemen
tare de alcătuire, nu nu
mai logică, ci și confor
tabilă a mobilierului în 
interiorul modern, îl con
stituie — sau ar trebui s-o

u

Ileana BRATU

facă — magazinele ce 
desfac mobilă. îndeobște 
deficitare ca stil de orga
nizare, aceste magazine 
aglomerează diversele 
piese de interior într-o do
zare derutantă pentru 
cumpărător. în locul 
doritei sugestii oferite 
cumpărătorului spre a- 
samblarea diverselor pie
se, este prezentă sim
pla lor înșiruire. Nu ve
dem care ar fi deosebirea 
dintre aceste magazine și 
depozite.

Dar admițînd acestor 
unități rostul de distribu
ție cantitativă a mărfii, nu 
înțelegem de ce magazi
ne specializate — care se 
numesc „Căminul" și 
„Confortul" — repetă ace
eași situație. „Cămin" în
seamnă ceva precis : un 
loc unde locuiești, nu o 
magazie cu mărfuri etero- 
clite, distribuite arbitrar 
în perimetrul încăperii. 
„Confort" sugerează deja 
mai mult : preferința pen
tru anumite tipuri de mo
bilă, o așezare ingenioa
să, un simț al ritmului și 
volumului, un sentiment al 
spațiului agreabil, un loc 
plăcut. Față de inadmisi
bila prezentare perpetua- 
*ă de ani de zile a aces
tor magazine, aș propune 
celor ce răspund de 
aspectul unităților amin
tite să încerce să lo
cuiască într-o asemenea 
încăpere o zi. în ur
mătoarea s-ar simți co
pleșiți de dezolanta lipsă 
de intimitate, ar scoate cu 
siguranță singuri jumăta
te din mobilă afară. M-am 
întrebat dacă fotoliile în
șiruite ca într-o sală de 
spectacol pe două rînduri 
compacte din magazinul 
din Piața Amzei nu ser
vesc cumva unor audiții 
muzicale sau vizionării 
programelor de televizi
une, dacă sulurile ou sto
fe ce flanchează ca o ar
mată de turnuri colorate 
intrările nu au cumva 
vreun rost strategic de 
baricadare a circulației 
normale în magazin.

Diletantismul perpetuat 
al acestor magazine — u- 
nități care ar trebui să fie 
model de ordine și stimu
lent de cumpărare — nu 
provine, din păcate, nu
mai din lrpsa arhitecților 
decoratori, care ar trebui

să conducă operațiile pe
riodice de organizare 
spațială și să distribuie 
diferențiat pe magazine 
produsele, ci și din pre
judecata responsabililor 
împuterniciți ou desface
rea, care consideră abun
dența ca singur factor 
comercial. Firește, e bună 
și dorită o prezentare cit 
mai bogată a tuturor pro
duselor. Dar ea se limi
tează în funcție de spațiul 
disponibil. Și dacă nu în
cape într-un magazin de- 
cît mobila pentru un sin
gur dormitor și o singură 
sufragerie, să rămînă 
doar aceea ; restul să e- 
xiste în depozit și s-o în
locuiască periodic. Cum 
va ști cumpărătorul ce să- 
aleagă ? Va intra în de
pozit sau va fi îndrumat 
către magazinele de mo
bilă. Aici ar trebui însă 
să fie încîntat de ce vede 
și ajutat să decidă. Va 
trebui să vadă cum e a- 
ranjată încăperea cu mo
bila de tipul X în compa
rație cu alta din alt ma
gazin. Va trebui să pri
mească îndrumări și re
comandări despre utiliza
re și întreținere, va trebui 
să găsească modalități 
multiple de aranjare în 
diverse locuințe. In acest 
scop, ar trebui să aibă la 
îndemînă teancuri de fo
tografii, pliante cu mo
dele, dar în primul rînd 
va trebui să găseas
că un interior ireproșabil. 
Chiar dacă el va avea și 
o secție rezervată standu
rilor de textile și acceso
rii, acestea vor trebui să 
ocupe locul minim.

S-ar putea porni de 
la ideea că fiecare din a- 
ceste magazine să aibă 
alt profil, să prezinte alte 
produse. în unul să fie 
mobilă de zi și de bu
cătărie, în altul dormi
toare, în altul mobilă pen
tru copii. în unele ar pu
tea predomina mobila u- 
șoară, demontabilă sau 
pliantă, în altele piese 
mai mari. Aceasta ar în
semna adevărata alegere 
la care cumpărătorul dor
nic să-și mobileze inte
riorul ar fi solicitat. In 
fiecare magazin ar fi utilă 
existența unor indicatoare 
cu numărul de culori în 
care piesa de un anu
mit tip este executată. 
Așa cum la magazinul 
„Muzica", discul înainte 
de a fi cumpărat este as
cultat, complexele de mo
bilă, în toate variantele 
posibile, ar necesita „vi
zionări" cu ajutorul unor 
reproduceri în culori, pu
blicate special pentru uzul 
cumpărătorilor. La fel, 
toate atributele textile ca
re intră în componența 
prezentării pentru a se ve
dea diversa lor folosi
re. Fiecare produs nou 
trebuie valorificat, ex
pus, prezentat la timpul 
cuvenit. Evenimentul co
mercial constă în arta de 
prezentare, iar confortul 
scontat în locuința parti
culară își are obîrșia în 
acești îndrumători ele
mentari.

Și apoi, cînd vor fi oare 
vînzătorii apți să facă a- 
precieri sau recomandări 
estetice cumpărătorilor ? 
Cînd vor avea prestigiul 
de instanță artistică aces
te magazine care se nu
mesc „Căminul" și „Con
fortul" și nu-și vor mai 
propune doar să desfacă 
mobilă, ci în primul rînd 1j 
să orienteze gustul publi
cului ? Probabil că atunci 
cînd vor fi supraveghea
te — alături de forurile 
de resort din comerț — și i 
de o comisie din care vor | 
face parte creatori de mo- | 
bilă și arhitecți decora- ra 
tori ; cînd își vor propu- N 
ne să devină niște expozi- H 
ții cu vînzare și își vor H 
reorganiza depozitele ; N 
cînd livrarea mărfurilor va I 
fi coordonată cu necesită- 0 
țile de recepție ; cînd res- jfl 
ponsabilii vor înțelege că | 
una din principalele lor 8 
atribuții este asigurarea 8 
prezentării periodice și K 
variate a produselor; cînd ra 
va exista o logică de cir- H 
culație în magazine și, în 
sfîrșit, cînd va fi înțeles 
scopul educativ-estetic al 
acestor magazine și con
fortul va deriva din arta 
compunerii adecvate a 
fiecărui obiect mare sau 
mic. 8

Consfătuire
pe țară 

a farmaciștilor
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — La Cluj a avut loc 

o consfătuire a specialiștilor din farmaciile din 
spitale, clinici sanitare etc., organizată de Fi
liala din Cluj a Uniunii Societății de științe me
dicale din Republica Socialistă România, în co
laborare cu secția sănătate și prevederi sociale 
a sfatului popular regional și Oficiul farmaceu
tic regional. Au participat delegați ai oficiilor 
farmaceutice din spitale, reprezentanți ai Di
recției generale farmaceutice din Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale, din Ministerul 
Industriei Chimice și din Institutul de cercetări 
farmaceutice. S-au dezbătut probleme actuale 
ale activității farmaciilor din spitale, făcîndu-se 
totodată propuneri prețioase pentru îmbunătă
țirea deservirii bolnavilor și utilizarea medica
mentelor.
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O PÎINE
BĂNOASĂ

„ZIUA COTIDIANĂ“\ 
a părinților !

După publicarea articolului „Ziua părinților" ne-am adresat unor 
corespondenți voluntari cu rugămintea de a participa la o discuție 
care ar putea să-i intereseze în continuare tot pe părinți. în 
urma acestei invitații, la redacție au sosit mai multe scrisori. Asis
tăm, așadar, la o dezbatere, în jurul mesei rotunde... prin cores
pondență.

— Asupra unui lucru pare a fi 
de acord toată lumea : „Ziua pă
rinților" este în fiecare zi.

— Tocmai în aceasta constă ma
rea dificultate sau, dacă vreți, ma
rea artă de a fi părinte — e de 
părere Vasile Maximovici, profesor 
la Școala generală nr. 128 din 
București. Copilul te obligă mereu 
la aceeași și aceeași responsabili
tate atît fafă de el și destinul lui, 
cît și fată de societate. E un lu
cru arhicunoscut că tatăl sau mama 
își formează copiii nu atît pe baza 
unor reguli luate din tratate de 
pedagogie, cît mai ales prin în
treaga lor conduită în familie, la 
locul de muncă, în societate. Dacă 
aici apare o fisură, nici un prin
cipiu pedagogic, nici o povată nu-1 
mai poate apăra pe copil de ceea 
ce am fi vrut să-1 ferim cu atîta 
grijă. într-o curte de pe o stradă 
unde locuiesc mai multe familii 
care au copii la școala noastră, 
unii părinți sînt în ceartă pentru 
cine știe ce nimicuri. în cearta lor 
sînt antrenați și copiii; li s-a in
terzis să vorbească sau să se joace 
unii cu alții. La școală însă copiii 
nu mai tin seama de aceste inter
dicții, pentru că acolo „nu-i vede 
mama". De aceea, nu e de mirare 
dacă „certați" fiind sub ochii pă
rinților, copiii se furișează din 
curte și, în altă parte, se joacă to
tuși împreună.

Sau alt caz, oarecum asemănă
tor în ce privește consecințele. 
Nepoțelul meu are numai patru 
ani. Tatăl său, reîntors acasă de

pe teren, ca să se poată odihni, 
dă poruncă:

— Cine mă caută, spuneți-i că 
sînt pe teren și revin la ora...

Sună telefonul. O fetiță vrea să 
vorbească cu colegul ei de la gră
diniță. Mama îl cheamă la telefon, 
dar băiatul îi răspunde :

— Spune-i că sînl plecat.
Părinții se amuză, dar copilul a 

și învățat să se folosească de min
ciună.

— Mici minciuni nevinovate. Dar 
de la acestea nu-i decît un pas 
pînă la necinste sau escrocherie — 
intervine Florian Ene, asistent sa
nitar din București. Cunosc o fa
milie în care tatăl aducea adesea 
acasă diferite cadouri sau bacși
șuri primite în timpul serviciului. 
Ba se mai lăuda cu ele și în fața 
băiatului. Acesta, ajungînd student 
și nemulțumindu-se doar cu banii 
de buzunar, a ridicat pretenții mai 
mari în fața tatălui. N-a obținut 
nimic în plus. Pentru a face to
tuși rost de bani l-a rugat să-l 
ajute să obțină pe cale lăturalnică 
o bursă. întrucît veniturile tatălui 
depășeau limita stabilită pentru 
acordarea burselor, băiatul i-a ce
rut să-i aducă o adeverință din 
care să reiasă că are salariu mai 
mic. O vreme băiatul a primit 
bursă, dai’ falsul a fost des
coperit și, bineînțeles, amîndoi 
au trebuit să suporte consecințele.

Sînt și cazuri cînd părinții de
zaprobă asemenea „ingeniozități" 
ale copiilor și, bineînțeles, nu se 
ajunge pînă aici. Dar cîtă forță de

convingere au aceste dezaprobări 
cînd copilul știe foarte bine că ta
tăl recurge la tot felul de incorec
titudini? Dacă în fața copiilor în
drăznim să formulăm pretenții, iar 
noi ca părinți sîntem primii care 
le nesocotim, n-am făcut nimic.

Trebuie să știm cum să ne com
portăm față de copii, să avem 
grijă cum apărem în ochii lor.

— E suficient numai atît ?
— Categoric, nu — răspunde 

Fănică Piersic, judecător din ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Poa
te părea de necrezut, dar rădă
cinile celor mai grave consecințe 
în ce privește educația copiilor se 
află la izvoarele dragostei față de 
aceștia. Toți părinții își iubesc co
piii. Dar cîți știu să-i iubească ?

Adevărul este că deși sentimen
tele dintre părinți și copii nu se 
bazează pe nici un fel de calcule, 
că în drumul lor nu poți afla nici 
un punct culminant, că într-o 
operă literară, pentru că sînt pre
sărate cu nesfîrșit de multe ase
menea puncte, manifestarea lor 
trebuie să aibă întotdeauna o mă- 
sură.Uneori ajutorul, izvorî t din 
dragoste părintească, merge pînă 
la o vîrstă înaintată. Aceasta de
monstrează însă că el n-a fost în
deajuns și cu folos dat în anii co
pilăriei, cînd era cel mai necesar.

— Sînt convins și eu că multe 
depihd de felul cum intervenim 
cînd copiii au nevoie de noi —■ 
completează Gheorghe Duțu, tehni
cian la uzinele „Electronica". 
Dacă îi cocoloșim de mici, se obiș
nuiesc să trăiască tot în umbra 
noastră. Eu am două fete. Una în 
clasa a X-a, alta într-a VII-a. 
Le-am ajutat și le ajut și acum. 
Niciodată însă nu m-am transfor
mat eu în elev, nu am; muncit în 
locul lor. ■
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Călătorului sosit la Tur
nu-Severin i se deschide 
nu numai panorama im
presionantă a marelui șan
tier al sistemului hidroe
nergetic și de navigajie de 
la Porțile de Pier, unul 
dintre cele mai importante 
obiective ale cincinalului. 
Aici pot fi văzute și ne
pieritoare vestigii ale 
trecutului, adăpostite in 
cadrul Muzeului zonei Por
țile de Pier: ruinele picio
rului podului construit de 
romani la Turnu-Severin 
in intervalul dintre cele 
două războaie dacice, rui
nele fostului castru roman 
Drobeta, băile romane și 
cetatea medievală a Seve- 
rinului. In legătură cu fe
lul cum sînt puse în valoa
re vestigiile vechii civili
zații de pe aceste locuri, 
unde s-au petrecut eveni
mente de seamă din istoria 
poporului nostru, am avut 
o discuție cu prof. MIHAI 
DAVIDESCU, directorul

Muzeului zonei Porțile de 
Fier.

— Teritoriul orașului și 
împrejurimile dispun de o 
mare bogăție de urme is
torice de interes științific 
și turistic. Descoperirile 
făcute in ostrovul Simian, 
la Hinova și in ostrovul 
Corbului ne-au dat indicii 
despre urme de viajă din 
timpul orînduirii comunei 
primitive. Aici s-au găsit 
oale, unelte, reprezentări 
antropomorfe modelate in 
lut datînd din anii 3500— 
2800 f.e.n. Muzeul nostru 
a luat naștere aproape o 
dată cu orașul, al cărui act 
de Înființare a fost semnat 
la 22 aprilie 1833. In 1853 
autoritățile locale iau mă
sura ca toate inscripțiile și 
sarcofagiile romane găsite 
cu prilejul săpăturilor pen
tru fundațiile clădirilor 
noului oraș să fie adunate 
într-un lapidariu în grădi
na publică, in 1868, A. T. 
Laurian, vizitind orașul, 
cere să se Înființeze un

Sediul filialei se află 
pe strada Cristian Tell. O 
clădire modestă, cu cîte
va încăperi, unde lucrea
ză un personal destul de 
restrîns. O.C.L. „Plinea" 
București — de care a- 
parține — și-a plasat aici 
sucursala din raionul 30 
Decembrie tocmai pentru 
ca cele 56 centre de dis
tribuire a indispensabilu
lui aliment zilnic să fie 
bine dirijate, să nu le lip
sească nimic. Dimineața, 
cînd pe birouri apar hîr- 
tii, creioane și note con
tabile, pîinea se preschim
bă în cifre, cifrele în bi
lanțuri și_ bilanțurile în 
referate. Mirosul ademe
nitor al pîinii, filtrat prin 
mașinile de calculat și 
dactilografiat, capătă o 
nouă savoare, nu mai pu
țin tentantă pentru unii, 
după cum vom vedea.

Intr-una din zile, abu
rul parfumat al pîinii a- 
trase în preajma filialei 
un ins. Abia ieșit în lume,

Cîtva timp, Teodorescu 
a locuit la gestionarul 
magaziei de materiale de 
întreținere și rechizite, 
Gheorghe Petrescu. Din 
vorbă în vorbă, acesta i-a 
destăinuit că are în stoc 
rechizite neînregistrate și 
că ar vrea să le valorifi
ce. în interesul lui, bine
înțeles. Teodorescu nu l-a 
lăsat să spună de două 
ori :

— Se aranjează. La 
de-alde astea nu mă în
trece nimeni. Sînt vulpe 
bătrînă I

Escrocheriile lui Teodo
rescu et comp, nu erau 
atît de abile încît să nu 
poată fi descoperite. O 
verificare atentă a decon- 
țărilor prezentate de func
ționarul principal ar fi a-,„ 
tras imediat atenția asu-”,; 
pra falsurilor. Dar cine" 
să-l controleze pe Teodo-,J 
rescu ? Doar era om de " 
bună credință...

încă » barcă alunecă pe Dunărea albastră către romantica Ada-Kaleh...
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— Așa fac cei mai mulți, și de
sigur, este bine — adaugă prof. 
Vasile Maximovici. Să recunoaș
tem însă că unii sînt exagerat de 
grijulii și de la ajutorul acesta fi
resc, care li se pare insuficient, a- 
jung la unul nepermis, căutînd să 
forțeze ușile vieții pentru ca odras
lele lor să ajungă „ceva", să fie 
„cineva", fără a se gîndi că fac a- 
ceasta în dauna lor și a societății. 
Pe elevul F. îl cunosc din clasa 
I. Acum e într-a V-a. Deși stă 
numai cu cîteva case mai încolo de 
poarta școlii, el vine la cursuri 
soțit întotdeauna de mămica, 
îi duce ghiozdanul, ea îi duce 
chețelul cu mîncare și tot ea, 
curtea școlii, trebuie să aibă 
fiecare zi discuții ba cu unul,
cu altul care cine știe ce i-a spus 
micuțului odor. Nu mai vorbesc de 
faptul că tot ea îl „ajută", fă<'ndu-i 
de obicei toate temele. într-o 
cînd copilul avea teză, 
a observat cum mama 
prin buzunare fițuicile 
ea ca să copieze și să ia notă mare, i 
Supravegheat atent, F. n-a putut 
face nici o mișcare și a luat nota I 
4. Nu știu ce discuții au fost pe ur- i 
mă în familie, dar bănuiesc că ele
vul și-a acuzat mama că din cauza ' 
ei n-a învățat și lucrurile au luat o i 
atare întorsătură.

— Urmări nefaste poate avea nu 
numai dragostea nemăsurată, ci și I 
ambiția, orgoliul de care se lasă 
stăpîniți unii părinți.

— într-adevăr, acest sentiment | 
este o pacoste pentru copii — ob
servă prof. Constantin Nețfian din 
Huși. Cu chiu, cu vai, acum cîțiva l 
ani, Gabriela, scutită de cele mai 
mărunte eforturi, a reușit, în sfîrșit, 1 
să termine „cu bine" liceul și urma I 
să-și aleagă o profesiune. Mama 
era implacabilă în hotărîrea ei pe 1 
care o luase încă de pe cînd fetița I 
de 3—4 ani consulta atent păpuși
le : va fi doctoriță, altă meserie 1 
pentru nimic în lume ! Gabriela j 
n-a reușit însă la examenul de ad- | 
mitere vreo doi ani la rînd. Mama

zi, 
directoarea 
îi strecura 
făcute de

a renunțat la „idealul" ei sau mai 
bine-zis l-a reprofilat: o va căsă
tori cu un medic. Dar cum „mire
le" nu cade din cer, fata... așteaptă. 
Anii s-au scurs însă, iar Gabriela, 
neîncadrată nicăieri, devine de „ne
suportat" (se plînge astăzi mama), 
astfel că o familie întreagă culege 
acum roadele amare ale unei optici 
anacronice.

— Cred că nu întîmplător la a- 
ceste rezultate neașteptate se a- 
junge cu prețul dureros al sacrifi
ciului părinților — remarcă Flo
rian Ene. Un mecanic de locomo
tivă are cinci copii. Patru, cei mai 
mari, au acum fiecare cîte un rost. 
Pentru prîslea însă, părintele a fă
cut tot ce i-a stat în putință, s-a 
sacrificat numai ca să-i satisfacă 
lui toate capriciile. Tudorel, avînd 
totul de-a gata, l-a dezamăgit, a- 
bandonînd școala profesională de 
pe lîngă uzinele „Semănătoarea". 
Acum, tatăl, care a fost între timp 
pensionat, plătește în fiecare lună 
200 lei din pensia lui, cheltuielile 
imputate pe bună dreptate de școa
lă. Viața copilului în școală, la fa
cultate și dincolo de ea, fără spri
jinul vieții cumpătate și adînc 
chibzuite în familie nu aduce nimic 
bun.

Dumitru TÎRCOB
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după opt ani... pentru 
delapidare, era hotărît să 
se pună din nou pe trea
bă. „Să fac rost de 
o pîine bună 1" își spu
se el. Pentru ca citind 
firma de pe clădirea fi
lialei să tresară bucuros. 
Urcă scările și ciocăni 
discret la ușa responsa
bilului.

— Mă numesc Teodo
rescu Alexandru — se 
prezentă el.

— Cu ce vă pot servi? 
întrebă amabil responsa
bilul.

— Am auzit că aveți un 
post liber.

— Este. Ne trebuie un 
funcționar principal.

— Eu sînt omul pe care 
îl căutați 1

Iată-1 deci pe Teodo
rescu apărînd în biroul 
contabilității ca nou an
gajat. Contabilul șef Bra- 
toloveanu îl prezintă pom
pos :

— Dumnealui este func
ționarul nostru principal. 
Începînd de astăzi, va 
răspunde de resortul ad- 
ministrativ-gospodăresc.

Fostul delapidator a 
știut să cîștige destul de 
repede încrederea condu
cerii filialei.

— Ce mai e nou, nea 
Sandule ? îl întrebă fami
liar, contabilul șef cînd 
Teodorescu intră în biroul 
său.

— Să-mi semnați niște 
acte...

Contabilul șef iscăli dis
trat hîrtiile, înapoindu-i- 
Je cu un zîmbet distins șl 
prietenos. Precaut, Teodo
rescu pipăi terenul încă 
necunoscut :

— V-aș ruga să verifi
cați cifrele...

Bratoloveanu îl bătu pe 
umăr îngăduitor :

— Lasă. Am încrede
re în dumneata. La noi 
sînt numai oameni de bu
nă credință 1

De aceea șl venise el 
aici? Fiindcă erau oa
meni de bună credință. 
Neglijența, credulitatea 
erau un hamac în care 
se legănau și responsa
bilul și casierii. Iar 
contabilul șef, Bratolovea
nu, superficial și plin de 
sine, era o adevărată ma
nă cerească 1

Cititorul să nu-și închi
puie că Teodorescu s-a 
mulțumit cu „afacerea re
chizitelor". Bonurile și.,
procesele-verbale de la
magazie au fost nada cu, 
care a încercat vigilența 
celorlalți, în primul rînd.. 
a contabilului șef Bratolo
veanu.

între atribuțiile funcțio
narului principal intra și 
urmărirea achitării către 
administrațiile de bloc a 
cotelor de întreținere ce 
reveneau centrelor de dis
tribuire a pîinii. Teodo
rescu și-a dat seama că 
lipsa unui cont special 
pentru astfel de cheltu
ieli îi permitea să vîre 
mina în buzunarul statu
lui fără să riște prea 
mult, deoarece Bratolo
veanu, om de „bună cre
dință", îi semna actele 
false cu ochii închiși, 
celași lucru făcea și res
ponsabilul. . Aproape toa? 
te cele 56 centre de dis
tribuire a pîinii din raio
nul 30 Decembrie au a- 
chitat cote de întreținere 
de cîte 2—3 ori pe lună, 
în scurt timp, suma dela-, 
pldată s-a ridicat la pes
te 42 000 lei.

La proces, fiecare din
tre cei care au favorizat 
delapidarea (responsabil 
Iul filialei, contabilul șef,- 
casierii) a încercat, în
tr-un fel sau altul, să-și 
motiveze neglijența, lipsa 
de răspundere. Calul de 
bătaie a rămas tot „buna 
credință", adică acea a- 
titudine pasivă, indiferen- •• 
tă, care creează climat 
propice hoțului.

Firește, delapidatori 
și-au primit pedeapsa 
și, în prezent, se afJă„.. 
acolo unde merită. Ceea, 
ce ar trebui însă să 
dea de gîndit celor
lalți este ușurința con-:; 
damnabilă cu care și-au?' 
privit ei propria răspun
dere. Cînd un individ nK-" 
cinstit își face mendrele’’ 
profitînd de nepăsarea de'-'" 
lor din jur, aceștia din uf-"' 
mă se scuză aproape in
variabil : „Ne-a înșelat 
buna credință I", cind 
mai corect, mai cinstit ar 
fi să spună : „Am fost ' 
gură-cască 1'

Manole AUNEANU

OBIECTIVE TURISTICE 
in zona Porților de Fier
muzeu în grădina publică 
pentru adăpostirea obiec
telor descoperite. Socie
tatea de arheologie locală, 
Înființată în acest scop în 
Turnu-Severin pe la 1880, 
prima de acest fel din tară, 
deschide un asemenea mu
zeu în 1881. Colecțiile sale 
formează nucleul actualu
lui muzeu al zonei Porți
lor de Fier, oficializat in 
1912 prin strădaniile prole- 
sorului Alexandru Bărcă- 
cilă. Tot prin strădaniile 
sale, muzeul a fost instalat 
apoi într-un local propriu, 
în incinta monumentelor

romane. Sint de fapt două 
muzee, unul in aer liber, 
constituit din ruinele ma
rilor construcții romane, și 
altul pavilionar, cuprinzlnd 
piese rezultate din cerce
tarea acestora.

— Vă rugăm să împăr
tășiți cititorilor cîteva mo
mente ale cercetării celor 
mai de seamă vestigii is
torice din această zonă și 
despre preocupările actua
le ale specialiștilor din ca
drul Muzeului Porțile de 
Fier.

— In 1856, cind din pri
cina secetei apele Dunării

au scăzut foarte mult și ie
șiseră la iveală resturile 
picioarelor podului, o co
misie austriacă a făcut 
cercetări la fala locului, tn 
același timp a efectuat cer
cetări și inginerul orașului 
Turnu-Severin, Alexandru 
Pppovici, de la care ne-au 
rămas planuri și însemnări. 
Apoi, în 1906, inginerul 
Edgar Duperrex a publicat 
un studiu asupra podului. 
O machetă a lui, făcu
tă după reconstituirea lui 
Duperrex, se află la mu
zeu.

Alt obiectiv turistic în 
orașul Turnu-Severin este 
castrul Drobeta ce se in- 
tindea la capătul podului 
roman. Cele mai vechi in
formații cu privire la cas
tru le intilnim in scrierile 
lui Miron Costin: „De nea
mul moldovenilor", care-1 
dă drept dovadă a romani
tății noastre. Primele săpă
turi au fost făcute de Cezar 
Bolliac. Săpături sistemati
ce a organizat în 1896— 
1899 Grigore Tocilescu. 
Mai tirziu, castrul a format 
obiectul cercetărilor prof.

Alexandru Bărcăciiă, direc
torul muzeului.

Incepind cu anul 1958, 
muzeul din localitate a in
tensificat cercetările, iar 
in 1960 — Direcfia monu
mentelor istorice a deschis 
un șantier de restaurare 
pentru asigurarea conser
vării și valorificării monu
mentului. tn prezent mo
numentul este in întregi
me dezvelit, consolidat și 
cercetat. De asemenea, au 
fost reluate in ultimii ani, 
pe baze științifice moder
ne, și cercetările asupra

băilor romane descoperite 
in 1936, cit și asupra ce
tății medievale a Severi- 
nului.

Un obiectiv de cercetare 
11 constituie și peștera de 
la Topolnifa, cea mai mare 
din tară, ale cărei galerii 
însumează peste 11 km. tn 
planul nostru de investiga
ții a apărut anul acesta 
zona Martologi, unde se 
bănuiește că se găsesc rui
nele celui mai vechi oraș 
din Țara Românească.

Pentru studiul zonei la
cului de acumulare de la 
Porfile de Fier a luat 
naștere, după cum s-a 
mai anunțat, un grup 
complex de cercetare din 
care fac parte specialiști 
ai Academiei Republi
cii Socialiste România, Di
recției monumentelor isto
rice din C.S.C.A.S., Consi
liului muzeelor și din ca
drul Muzeului Porțile de

Fier și Muzeului Banatului. 
Cele mai valoroase monu
mente, cum sint cetatea 
din Ada Kaleh, turnurile 
de la Trj Cule, precum șl 
o serie de gospodării țără
nești reprezentative din 
satele Dubova, Șvinifa ele.., 
vor fi strămutate in os
trovul Șimian de lingă Tur
nu-Severin.

Alte noutăți care inte
resează pe turiști: ostro
vul Șimian va fi transfor
mat in curind intr-un mu
zeu în aer liber, loc de a- 
tractie pentru vizitatori, tn 
prezent se lucrează la res
taurarea culei lui Tudor 
Vladimirescu din comuna 
Cernefi, se consolidează 
turnul medieval din partea 
de sud-est a cetății Severi- 
nulul și biserica din incin
ta cetății. La biserica me
dievală cu contraforti din 
castrul Drobeta lucrările 
de consolidare au luat siir- 
șit.

Aurelia GOLIANU
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Oamenii muncii de pe ogoarele 
Olteniei au început strînsul recol
tei. Pînă la 1 iulie ei au recoltat 
mazărea și orzul de pe mai mult 
de jumătate din suprafața culti
vată, precum și 23 000 hectare cu 
grîu și secară. Cu toate că lucră
rile sînt abia la început, în 9 ra- 

1 ioane viteza zilnică la seceriș a 
x ajuns la 5 000 hectare și este în 

continuă creștere.
Pentru strîngerea recoltei la 

timp și fără pierderi se folosesc 
toate mijloacele mecanizate și ma
nuale. în raionul Craiova, de pil
dă, alături de combine au început 
să lucreze la seceriș aproape 
40 000 de oameni. Cele mai mari 
suprafețe au fost recoltate, pînă 
acum, în raionul Calafat: aproape 
10 000 hectare din cele 31 460 ha 
cultivate. Rezultate bune s-au 
obținut și în raioanele Băilești, 
Corabia și Caracal. Ele se datoresc 
măsurilor politice și organizatorice 
luate din timp de către organele 
de partid și de stat locale, de spe
cialiștii din cooperativele agricole. 
Consiliile agricole și uniunile coo
peratiste au acționat împreună a- 
cordînd toată atenția pregătirii, 
pînă în cele mai mici amănunte, 
a campaniei de strîngerea recol- 
;oi. Toți mecanizatorii și țăranii 
„are vor mînui agregatele au fost 
temeinic instruiți. Au fost asigu
rate seceri și coase, mijloacele de 
transport necesare.

O dată cu recoltarea primelor 
suprafețe se constată și unele de
ficiențe. La Calafat, despre acest 
lucru ne vorbea cu justificată ne
mulțumire tov. Iancu Rada, secre
tar al comitetului raional de 
partid : „Secerile și coasele, oricît 
de „harnice" ar fi ele, nu pot în
locui combinele. Dar la noi combi
nele nu lucrează toate. Pe data de 
30 iunie, din cele 346 combine au 
funcționat doar 128. Incercînd să 
justifice situația existentă, unii 
spun că nu peste tot acestea 
pot intra în lan. Dar cum poate 
fi motivat faptul că unele combine 
nici n-au început bine secerișul și 
nu mai funcționează ? Serviciul 
regional S.M.T. a controlat super
ficial merșul lucrărilor de repara-

ții și revizie a mașinilor șl acum 
se caută justificări".

în curînd va începe strînsul re
coltei în toate cele 13 raioane ale 
Olteniei. Deficiențele care se ivesc 
acum în sudul regiunii, și care 
se cer grabnic remediate, tre
buie să constituie un semnal se
rios pentru consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste din raioanele 
din centrul și nordul regiunii, ast
fel încît toate posibilitățile exis
tente să fie folosite la maximum 
pentru strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei.

In această vară, în regiunea Ba
nat sînt de recoltat aproape 300 000 
hectare cu grîu și secară, peste 
38 600 ha cu orz și orzoaică, 12 300 
hectare ovăz și altele. Plecînd de 
la ideea că strîngerea recoltei tre
buie făcută cu cea mai mare ope
rativitate pentru a nu se diminua 
cantitatea șl calitatea produselor, 
consiliul agricol regional, pe baza 
indicațiilor comitetului regional de 
partid și ale forurilor superioare, a 
luat încă cu mult timp în urmă o 
serie de măsuri pregătitoare în ve
derea bunei desfășurări a campa
niei de recoltare cît șl pentru pune
rea bazei recoltei viitoare. Acum,

în pragul campaniei, combinele, 
presele de balotat, secerătorile- _ 
legători, tractoarele sînt gata pen- | 
tru a începe strînsul recoltei.

I

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

Foto : M. Cioc

Primii saci cu grîu din recolta acestui
comuna Câtânești,

an la C.A.P. „Drumul lui Lenin" din 
raionul Urziceni

Situația de pe teren arată totuși 
că sînt unele probleme care nu au 
fost rezolvate nici acum. După 
cum relata tov. Jlva Marincov, 
inginer șef la S.M.T. Orțișoara, în 
această-campanie, cele 87 de com
bine vor asigura recoltatul păioa- 
selor în 10—12 zile. Totul a fost 
asigurat, cu o singură excepție. Nu 
există suficientă sîrmă pentni ba- 
lotatul paielor. In ultimul timp 
s-au primit repartiții pentru a fi 
ridicate 6 tone de sîrmă de la baza 
din Galați și 6 tone de la baza din 
Ștefănești, regiunea Argeș. Intru- 
cît stațiunea nu are mijloace de 
transport, a recomandat unităților 
deservite să-și asigure singure 
sîrmă de care au nevoie. Se pune 
întrebarea : Ce face baza de apro
vizionare din Timișoara ? Nu este 
de datoria acestei unități să asi
gure tot 
campanie ? 
conomic ca 
trimită mașina la sute de kilome
tri după sîrmă, cînd acest lucru 
cade în sarcina bazei nr. 3 din Ti
mișoara. De altfel, din discuțiile 
avute cu tov. Gh. Honu, vicepre
ședinte al consiliului agricol re
gional, a reieșit că regiunea are un 
mare deficit de sîrmă.

Cît privește pregătirea magazii
lor, la majoritatea bazelor de re
cepție se stă bine. La Recaș, însă, 
lucrurile nu au fost puse la punct 
în întregime. încă nu s-a asigurat 
iluminatul magaziilor, deși stația 
de transformare se află în apro
piere. Utilajul este insuficient, 
în una din magazii se află de
pozitați zeci de saci cu ciment, 
iar curățenia mai lasă de dorit. 
La bâza de recepție din Semlac, 
drumurile de acces sînt impracti
cabile.

Organele răspunzătoare trebuie 
să ia măsuri urgente pentru înlă
turarea tuturor neajunsurilor care 
se mai fac simțite acum la început 
de campanie.

materialul necesar în 
Se înțelege, nu este e- 
fiecare unitate să-și

I
I

I
I

I
Ion CHIUJDEA | 
coresp. „Scînteii" |

In noua hală a fabricii de mașini electrice rotative de la Uzina „Electroputere“-Craiova
Foto : Gh. Vlnțllă

CINE SUPORTA
Progresele obținute de numeroa

se întreprinderi din industria 
ușoară în domeniul calității sînt 
incontestabile. Gama sortimen
telor și modelelor s-a lărgit con
tinuu. Dar, în același timp, în re
țeaua comercială mai pătrund pro
duse care știrbesc prestigiul unor 
fabrici din acest sector.

„Da, haina e din stofă frumoa
să" — spunea un cumpărător în
tr-un magazin de pe Calea Victo
riei. în fața oglinzii, însă, a adău
gat cu amărăciune: „Ar mai trebui 
lungită mîneca din stînga, buzu
narul mic cusut drept și reverul 
din partea dreaptă puțin îngustat", 
într-un magazin de încălțăminte, 
un client a adus o pereche de pan
tofi, cumpărați de două zile, cu 
talpa dezlipită și pielea încrețită.

Iată doar cîteva cazuri, întîlnite 
într-o singură zi, trecînd prin dife
rite magazine. Dacă avem în vedere 
reclamațiile făcute direct la pro
ducător sau la serviciul nostru de 
control al produselor textile și în
călțăminte, precum și mărfurile 
respinse de organele de recepție 
ale comerțului, este firesc să pu
nem sub semnul îndoielii respon
sabilitatea controlului tehnic de 
calitate din întreprinderi cum sînt

ve-

re-
Fa-

Pe aceleași suprafețe construite

0 PRODUCȚIE MARE
Sînt mari realizările obținute de 

colectivul nostru, experiența acumu
lată în folosirea spațiului și a capa
cităților de producție. Cîteva cifre 
sînt concludente: fabrica noastră 
produce azi 2,7 milioane rulmenți, 
de numeroase tipuri. Comparativ cu 
anul 1959, producția globală a fa
bricii a fost anul trecut de pește 
trei ori mai mare. Producția fizică 
de rulmenți a primului semestru din 
acest an depășește cu 25 la sută pe 
cea realizată în întreg anul 1959 în 
fabrica noastră. S-ar cuveni, cred, 
subliniat că această creștere a pro
ducției a fost obținută în limitele 
spațiilor de producție construite 
acum mai bine de zece ani.

Experiența noastră demonstrează 
cît este de important să nu consi
deri niciodată realizările obținute 
la”un moment dat drept limită. îmi 
stăruie în minte situația care se 
crease, la un moment dat, la secția 
montaj, Ea devenise un punct de 
strangulare a producției. Prin re- 
strîngerea suprafețelor ocupate de 
sectoarele auxiliare, am creat posi
bilitatea ca, fără a recurge la in
vestiții suplimentare pentru con
strucția unei noi hale, să lărgim 
Simțitor secția de montaj. Tot în 
adrul spațiului existent am înfiin- 
it un nou atelier în care se fabrică 
lmenti pentru vagoane de cale te
tă, care înainte se procurau din 
□ort. în prezent, acest atelier, în- 
țat în locul depozitului de pro- 
e, al cărui spațiu era folosit 
• parțial, dă peste 25 la sută din 
ucția fabricii. în final, prin a- 
nea măsuri de reorganizare a 
arelor productive și neproduc- 
am ajuns să sporim spațiul 
□tiv cu 2 500 mp.
bună seamă, în acțiunea de 
e a capacităților de produc- 
ne-am limitat doar la îmbu- 
a folosirii spațiului con- 
fari rezerve de capacitate 
ucție puteau fi puse în 

prin alegerea celor mai 
5 soluții constructive și 
ație. extinderea tipizării 
are și în tehnologie și, 
prin perfecționarea or- 
producției. Întrucît în 
sroductiei de serie mică 

specifică fabricii noas- 
nea fabricației în flux 
ra dificilă, am tre- 
anizarea producției pe 
□iei de grup, care se 

'» zent la 90 la sută din 
îcției. Pe această cale 
■.e elimine varietatea

prea mare a proceselor tehnologice, 
practicate înainte pe fiecare tip de 
rulment, s-a asigurat introducerea 
unui echipament tehnologic de 
înaltă productivitate, cu posibilități 
de schimbare 
totodată, s-au 
modernizarea 
existente, s-a 
timpul de reglare a 
schimbarea reperelor de lucru, s-au 
redus substanțial tipurile de scule, 
dispozitive și verificatoare.

O atenție continuă s-a acordat 
prelungirii duratei de funcționare 
a mașinilor și utilajelor între două 
cicluri de reparații capitale, prin în
treținerea lor în cele mai bune con
diții. S-a pus. totodată un accent 
deosebit pe scurtarea duratei repa
rațiilor, prin pregătirea din timp a 
pieselor de schimb și a dispozitive
lor necesare, organizarea judicioasă 
a echipelor, întocmirea și respecta
rea riguroasă a graficelor de repa
rații. în timpul cîștigat prin micșora
rea duratei reparațiilor s-a putut 
realiza anual o producție de cîteva 
milioane lei.

Cu ocazia executării reparațiilor 
capitale, diferite mașini și utilaje au 
fost modernizate. Se cuvine să fa
cem o remarcă i toate modernizările 
aplicate în ultimii cinci ani — nu
mărul lor trecînd de 200 — au fost 
finanțate din fondurile de mică me
canizare, iar termenul de recupera
re a cheltuielilor a 
tre o lună și 5 luni.

Neîndoielnic, în 
au fost valorificate 
importante de îmbunătățire a 
lizării
Prin micșorarea simțitoare a întreru
perilor neplanificate și a absențelor 
nemotivate, s-au înregistrat, an de 
an, coeficienți superiori de folosire 
a timpului maxim disponibil, în pri
mele 5 luni ale anului curent ajun- 
gînd la 97 Ia sută, adică cu două 
procente mai mult decît în anul 
1964.

In tot acest timp, am considerat 
problema lărgirii orizontului de cu
noștințe tehnice-profesionale ale 
cadrelor drept o problemă capi
tală. Cursurile de ridicare a 
calificării și de specializare au. fost 
frecventate anul trecut de 960 de 
muncitori, iar anul acesta de 520 de 
muncitori.

De-a lungul anilor s-a întărit con
vingerea întregului nostru colectiv 
că printr-o muncă perseverentă, de 
căutări creatoare, de studiere apro
fundată a situației din fiecare secție, 
pot fi mobilizate neîncetat mari re
zerve de capacități și spații de pro
ducție. Desigur, oricît de valoroase

ușoară a reglajului! 
creat condiții pentru 
eficace a utilajelor 

micșorat sensibil 
mașinilor la

fost cuprins în-

fabrica noastră 
și alte rezerve 

uti- 
capacităților de producție.

ar fl realizările obținute pînă acum 
în acest domeniu, nu ne vom opri la 
ele. Noi considerăm că rezerve im
portante de capacități de producție 
pot fi puse în valoare în special prin 
lichidarea locurilor înguste care au 
apărut.la secțiile de forjă și la bile- 
role. In cursul actualului cincinal, 
fabrica noastră va cunoaște o nouă 
dezvoltare ; în 1970 va produce de 
două ori mai mulți rulmenți față oe 
anul 1965. în acest scop, în între
prindere se vor realiza lucrări im-' 
portante de investiții. Concomitent 
însă, va trebui să valorificăm noi 
rezerve de folosire intensivă șl ex
tensivă a capacităților de producție, 
fructificînd și mai bine experiența 
acumulată pînă acum.

Ștefan DUMITRESCU
directorul Fabricii 
de rulmenji-Bîrlad

în bazinul carbonifer Motru, din regiunea Oltenia, o dată 
cu construcția unor mine noi la Ploștina, Lupoaia și Roșiuța, 
continuă dezvoltarea extracției de cărbune la Leurda și Ho- 
răști. La exploatarea minieră Leurda — cea mai mare ex
ploatare de lignit în subteran din țara noastră — au început 
de curînd lucrările de deschidere a ultimului panou, prin 
care se va asigura o capacitate maximă de producție. 
După terminarea lucrărilor de deschidere a panourilor nr. 6 
și 7, la sfîrșitul acestui an această exploatare va da peste 
3 000 tone cărbune pe zi.

Alături, la Horăști — altă exploatare minieră aflată în pro
ducție — sînt într-un stadiu avansat lucrările de deschidere 
a încă două zăcăminte noi, care vor asigura atingerea unei 
producții anuale de 770 000 tone cărbune. Lignitul extras 
din aceste mine urmează să fie folosit, în principal, la ali
mentarea termocentralelor care se vor construi în actualul 
cincinal, potrivit Directivelor celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., în această parte a țării.

Fabrica de confecții din Focșani, 
„Modern" și „Bega“ din Timișoara, 
„Dacia" și I.I.S. „Panduri" din 
București, Uzinele textile din 
Cisnădie. Oare lucrătorii serviciilor 
C.T.C. din aceste întreprinderi s-au 
gîndit la consecințele generate de 
lipsa lor de conștiinciozitate în 
rificarea calității mărfurilor?

Să ne oprim asupra a. două 
fuzuri de mărfuri fabricate la
brica de confecții din Focșani. în lu
na decembrie anul trecut, I.C.R.T.I. 
București returnează acestei în
treprinderi 528 sacouri pentru de
fecte ca: mîneci neuniforme, linia 
poalelor strîmbă, cusătura mîne- 
cii șerpuitoare, butonierele prost 
finisate. în luna februarie sacou
rile sînt retrimise la I.C.R.T.I. Bucu
rești' ca recondiționate. Contro- 
lîndu-se lotul, s-a constatat că 
sacourile nu au fost recondiționa
te corespunzător și marfa este res
pinsă din nou. Aceleiași fabrici i-au 
fost refuzate de către întreprinde
rea comerțului cu ridicata din Cluj 
în luna aprilie din acest an două lo- 
turi de 1 325 sacouri pentru de
fecte similare celor de mai sus.

S-a ridicat, în repetate rînduri, 
problema acelor întreprinderi care 
prezintă — cu ocazia avizărilor 
sau la diferite expoziții — colec
ții frumoase de produse, executa
te îngrijit în atelierul, lor de crea
ție. Dar cînd acestea sînt trecute 
la producția de serie, ele nemul
țumesc din cauza finisajului ne
îngrijit și a defectelor frecvente. 
Am reținut din colecția fabricii de 
tricotaje „Tînăra Gardă" din 
București mai multe produse bine 
realizate, în modele inspirate — 
jachete din lînă, fulare, bluze. în 
producția de serie a slăbit însă 
exigența față de calitate. Organe
le comerțului au respins la recep
ție, numai în primele cinci luni din 
acest an, 2 700 bucăți pentru de
fecte de calitate (ochiuri scăpate, 
butoniere nefestonate corespun
zător. pete de ulei etc.). întreprin
derii „Drapelul Roșu" Sibiu i s-au 
respins la recepție pulovere, fulare 
și alte articole pentru defecte ase
mănătoare. Fabrica „Modern" Ti
mișoara, care a prezentat o co
lecție bogată și la un nivel este
tic și calitativ superior, oferă spre 
recepție încălțăminte cu defecte de 
finisaj — pete, piele rară, tocuri 
încrețite, ștaif moale. La un con
trol integral asupra unui lot de 
1 300 perechi de pantofi, s-a con
statat că mai mult de un sfert pre
zintă defecte.

Cercetînd cauzele defectelor 
semnalate, reiese că una din cele 
mai slabe verigi ale controlului 
tehnic este la recepția materiei 
prime. De aceea, în procesul de

așa 
fa-

fabricație pătrund materii prime 
necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ care, desigur, in
fluențează negativ calitatea pro
dusului finit. La fabrica „Bega" 
din Timișoara au fost respinse 550 
de rochii pentru femei, din cauza 
striațiunilor, răriturilor și firelor 
prea groase din țesătură, precum 
și 1 800 mantale deoarece coloran
tul nu avea stabilitate.

Lucrînd la recepția mărfurilor, 
am rămas nu o dată surprinși de 
seninătatea cu care se face „rabat" 
la calitate în unele întreprinderi 
textile și de încălțăminte. în fața 
unor defecte prea vizibile, controlo
rii caută să întoarcă marfa pe toa
te fețele, numai ca să găsească o 
parte mai acceptabilă și să „de
monstreze" că este corespunzătoa
re. Serviciul C.T.C. de la fabrica 
de relon „Panduri" — ca să dau 
un singur caz — consideră că ră- 
riturile, firele tensionate, firele 
rupte, petele de ulei și rugină, 
bucățile vopsite necorespunzător 
sînt „mici defecte", care pot fi 
trecute cu vederea — bizuindu-se 
și pe faptul că organele de re
cepție ale comerțului efectuează 
controlul „prin sondaj".

De ce să nu spunem : se recurge 
uneori la practici nepermise, 
cum a procedat, nu de mult,
brica „Suveica" din București. în 
urma unui refuz din partea 
I.C.R.T.I. Sibiu, întreprinderea tri
mite o telegramă prin care solicită 
beneficiarului ca lotul de marfă 
constatat necorespunzător — 1 200 
m țesătură „Simeria" cu pete de 
ulei și striațiuni — să fie trimis la 
cooperativa „Viitorul" din Brăila, 
care, chipurile, va primi și va con
fecționa țesătura admițînd defec
tele de calitate. Oare produsele ce 
vor fi confecționate din aceste țe
sături nu sînt destinate tot cum
părătorilor ?

în cele mai multe întreprinderi, 
controlul tehnic dispune de perso
nal specializat, de laboratoare, in
strumente de măsură. Atunci de 
unde provin deficiențele de calita
te? Poate că serviciile C.T.C. nu au 
suficientă independență, poate că 
procedează așa sub presiunea in
tereselor înguste ale întreprin
derilor. în orice caz, un lucru este 
esențial : controlul tehnic de cali
tate se face nu în numele între
prinderilor, ci al zecilor și sutelor 
de mii de cumpărători care, pentru 
banii pe care-i dau, pretind pe 
bună dreptate produse fără cusur, 
de înaltă calitate.

Nicolae MIHAILESCU 
șeful Serviciului de calitate 
a mărfurilor textile-încălfăminte 
din Ministerul Comerțului 
Interior

EFECTELE ECONOMIC
ALE CALITĂȚII ÎNALTE
(Urmare din pag. I)

Bunăoară, în cazul tractorului de 
65 C.P., fabricat la uzinele 'din 
Brașov, reducerea greutății pe uni
tatea de putere cu 16 kg echiva
lează cu peste o tonă de metal 
economisit la fiecare tractor. Dar 
nu numai atît. Prin caracteristi
cile lor, noile mașini au permis 
obținerea în exploatare a unor 
sporuri de randamente de 38—54 
la sută — față de cele ale tracto
rului de 45 C.P. — și diminuarea 
consumului de combustibil cu peste 
10 la sută.

Calitatea înaltă a produselor fa
bricate de industria constructoare 
de mașini exercită, în ultimă in
stanță, o influență favorabilă și 
asupra ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Să explicăm. 
Mașinile, utilajele și instalațiile, 
care, prin parametrii lor funcțio
nali, răspund celor mai exigente 
cerințe tehnice, asigură sporirea 
considerabilă a productivității 
muncii sociale ; totodată, durabili
tatea ridicată a acestora face ca 
o parte mai mică din produsul so
cial total să fie afectată înlocuirii

fondurilor fixe uzate. Rezultatul: 
crește venitul național. Aceasta în
seamnă noi posibilități de sporire 
a fondului de acumulare și 
a fondului de consum, de iniție
re a unor noi măsuri pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai. 
De asemenea, bunurile de consum 
fabricate cu ajutorul unor mașini 
perfecționate sînt mai rezistente, 
au o valoare de întrebuințare spo
rită, ceea ce determină efecte fa
vorabile la consumatori.

Nu trebuie uitat, de asemenea, 
nici faptul că prin realizarea unor 
cantități sporite de mașini, uti
laje și instalații cu performanțe 
tehnico-economice la nivelul reali
zărilor tehnice contemporane spo
rește posibilitatea ca o tot mai 
mare parte din acestea să se ex
porte. în condițiile în care impor
tăm anumite materii prime și ma
teriale necesare industriei, precum 
și instalații complete pentru do
tarea unor noi obiective industria
le, exportul unui număr din ce în 
ce mai mare de mașini, utilaje și 
instalații complexe, cu un grad 
înalt de tehnicitate, constituia o

reală și obiectivă necesitate eco
nomică. Dar nu-i vorba doar de a 
exporta mașini și utilaje. Tot atît 
de importantă este și înlocuirea 
unor mijloace tehnice importate 
cu produse similare fabricate în 
țară, pe această cale realizîndu-se 
însemnate economii de fonduri 
valutare, care pot fi utilizate pen
tru satisfacerea altor nevoi ale 
economiei naționale.

în contextul celor precizate pînă 
acum, mi se pare potrivit să ne 
oprim pe scurt și asupra corela
ției dintre calitatea produselor în 
industria construcțiilor de mașini 
și nivelul prețului lor de cost. 
Factorii de ordin tehnic și tehno
logic, care determină nivelul ca
litativ al produselor, pot fi consi
derați optimi numai dacă asigură 
o economisire a muncii sociale. 
Practica numeroaselor întreprin
deri a confirmat că produsele de 
cea mai bună calitate sînt și cele 
mai economice, deoarece 
într-un grâd 
productive și 
obținerea de 
suplimentare,

răspund 
nevoilor 

permit 
beneficii

mai înalt 
de consum, 

economii și 
au un circuit eco-

nomic foarte rapid. Dimpotrivă, 
orice economie realizată în dauna 
calității înseamnă de fapt o pier
dere, în primul rînd, pentru între
prinderea producătoare. în afară 
de faptul că se imobilizează im
portante resurse de muncă, ma
teriale și financiare, remedierea 
deficiențelor de- ordin calitativ 
duce la consumuri suplimentare 
de materiale și manoperă, iar, în 
final, la creșterea prețului de cost. 
Un exemplu tipic îl constituie ca
zul uzinei „Unirea“-Cluj, căreia, la 
începutul acestui an, i-au fost re
fuzate la recepție războaie de țe
sut în valoare de aproape 3 mili
oane lei. Căutîndu-se să se reducă 
cu orice chip prețul de cost, aici 
s-a scăpat din vedere, o anumită 
perioadă de timp, calitatea utila
jelor. Consecințele sînt bine cunos
cute. Dar sînt și cazuri cînd ma
șini, utilaje și instalații de slabă 
calitate pot ajunge la beneficiari, 
unde influențează negativ activi
tatea economică. Așa s-a întîmplat 
cu unele utilaje chimice livrate de 
uzina „Grivița Roșie" din Capitală

unor combinate chimice și rafină
rii. Deficiențele apărute pe parcurs 
au îngreunat începerea probelor 
tehnologice, au determinat întîr- 
zieri în punerea în funcțiune a in
stalațiilor respective, dînd naștere, 
totodată, la cheltuieli suplimenatre 
pentru remedieri.

Se desprinde, deci, că probleme
le calității și ale economiilor tre
buie să fie soluționate într-o justă 
îmbinare, fără vreo concesie care 
să ducă la știrbirea performanțelor 
produsului sau la o creștere nejus
tificată a prețului de cost. Sporul 
de cheltuieli — atunci cînd apare, 
în mod justificat, desigur — 
trebuie să se compenseze la ni
velul economiei naționale prin 
efectele favorabile ce le produce 
mașina respectivă în procesul de 
producție : consumuri reduse de 
materii prime, energie sau combus
tibil, cheltuieli minime de exploa
tare și întreținere, productivitate 
și durabilitate sporite. Problema 
fiind complexă, consider nece
sar ca Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să ur
mărească îndeaproape eficiența 
cheltuielilor suplimentare deter
minate de îmbunătățirea para
metrilor tehnico-economici ai 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor, 
atît în fabricație, cît și în exploa
tare. Un lucru apare însă cît se 
poate de clar: numai un nivel 
tehnic ridicat al mijloacelor tehni
ce poate asigura și o înaltă efica
citate economică în folosirea aces
tora în ramurile economiei națio
nale.
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în ciuda viratei înaintate, 
■pictorul Henri H. Catargi 
continuă să desfășoare, ti
nerește, cu generoasă disponi
bilitate bogata activitate de 
creație pe care amatorii de 
artă i-o apreciază atît de 
mult. între lucrul la atelier, o 
ședință la Uniunea Artiștilor 
Plastici și grijile organizării 
unei expoziții de pictură ro
mânească contemporană în 
Marea Britanie, H. H. Catar
gi a găsit răgazul să participe 
timp de o oră la o convorbire 
despre trăsăturile ce caracteri
zează arta plastică românească 
de pînă la noi.

— Nu știu dacă cei 50 de ani de 
experiență în arta penelului, în 
care răstimp am învățat cîte ceva, 
am căutat mult și am descoperit, 
vai, destul de puțin, pot să dea 
dreptul de-a numi, într-o formu
lare cu pretenție de sinteză, tră
săturile cele mai caracteristice ale 
artei plastice românești. Să încer
căm să desprindem cîteva lăsînd 
poate unei dezbateri mai largi cu- 
vîntul cel concludent.

Problema, trebuie să o spun 
deschis, este de o însemnătate ma
joră. Momentul istoric pe care îl 
trăim ne-o impune acut, căci în 
condițiile în care viața ne solicită 
să împlinim, în cadrul națiunii 
socialiste, deziderate, năzuințe ^se
culare ale poporului, trebuie văzut 
și în domeniul artei, care au fost 
marile direcții ale gîndirii plastice, 
pe ce resurse ne bizuim, care sînt 
marile valori pe care poporul, 
transmițîndu-ni-le, ne îndeamnă să 
le perpetuăm și ce am făcut în 
acest sens pînă acum. A cunoaște 
mai bine acele tulburătoare, evi
dente dar și — scuzați-mi para
doxul — mereu secrete trăsături 
ale artei plastice românești însem
nează nu a face istorie de dragul 
istoriei, ci a descoperi coordonate 
care să contribuie la progresul 
creației actuale.

— Cei mai mulți dintre 
artiștii noștri de azi experi
mentează, caută drumurile lor 
viitoare. O asemenea preocu
pare, ca aceea despre care 
vorbiți, le poate fi utilă.

— Tocmai la ei mă gîndeam. 
întemeindu-se pe învățămintele 
trecutului, desprinzînd trăsături 
comune ale pictorilor noștri, expe
rimentele pot pleca de la un teren 
mai solid. Experimentul este folo
sitor, fiecare dintre noi îl face m 
fața șevaletului și îl face cu atît 
mai bine cu cît îl conduce cu mai 
multă pricepere, plecînd de la a- 
nume certitudini. Fapt este că 
în arta noastră plastică există o 
comunitate de gîndire și de sim
țire care se exprimă, voit sau in
direct, în creație și care face să ne 
simțim cu toții în aceeași familie 
spirituală. Este, desigur, maibine 
să cunoaștem calitățile ei decît să 
le ignorăm. Dar aceasta nu, în
semnează că lucrurile o dată lă
murite scutesc de căutări noi. Ar 
fi să facem un determinism ri
dicol. Tocmai de aici încolo încep 
căutările adevărate, cele fructu
oase și originale.

— Așadar ne interesează 
trăsăturile permanente, po
zitive, cele capabile să ger
mineze, și nu cele întâmplă
toare.

— Cred că o incursiune oricît 
de rapidă în istoria artei românești 
ne demonstrează că unele calități 
ca optimismul, rigoarea față de 
realitate, lirismul, echilibrul și mă
sura, dragostea de oameni, abun
dența luminii și o anume, greu de 
exprimat, dăruire pentru viață sînt 
cîteva note care ne apropie de a- 
devărul căutat. Desigur, fiecare 
dintre aceste note indică trăsături 
comune și altor artiști, altor fami
lii spirituale. Dar considerate toate 
împreună, am impresia că ele su
gerează caracteristica definitorie a 
artei plastice românești.

Nu e în obiceiul meu să abso
lutizez și de aceea țin să arăt mai 
departe că sînt artiști care, după 
temperament și formație spirituală 
complimentează sau dezic obser
vațiile de pînă acum. Sub aspectul 
culorii, de pildă, în pictura noas
tră modernă avem două sensibi
lități care par a nu fi înrudite și 
care și-au aflat deplina împlinire 
în pictura unui Pallady și a unui 
Petrașcu. La primul, culoarea este 
vibrație, cumpănită de o minte 
lucidă și organizatoare, e o com
pletare cu nouă valoare a univer
sului bine întocmit; la cel de-al 
doilea, culoarea vine dintr-un tem
perament cald și tumultuos și se 
închide nu de rare ori în tonuri 
grele, grave. In realitate, un ochi 
mai atent găsește și la unul și la 
celălalt, ca o trăsătură comuna, 
puternica prezență concretă a cu
lorii, exteriorizare a acelorași pu
ternice emoții în fața vieții. Ce 
vreau să spun cu asta? Că deși 
temperamental, ca formație inte
lectuală sînt diferiți și se gra
dează felurit pe pînză, cei doi pic
tori se află pe aceleași coordonate 
majore ale artei noastre. Și pe a- 
ceste coordonate se situează mulți 
dintre pictorii noștri.

Primul tur 
de manivelă la o 
nouă coproducție 
româno-franceză

CLUJ. — tn peisajul specta
culos al Cheilor Turzii s-a tras 
luni primul tur de manivelă la 
coproducția româno-franceză 
„Șapte bărbați și o femeie". 
Sub reflector, la cele dinții ca
dre : Jean Marais, Sidney Cha
plin și Marie Lou Tolo. Generi
cul cuprinde și numele citorva 
artiști români printre care Flo
rin Piersic, Jean Lorin Florescu 
și Serban Cantacuzino.

La aparatul de luat vederi: 
Aure! Samson, laureat al Festi
valului de la Mamaia — 1966. 
Bernard Border ie, Împreună cu 
Petre Popescu, regizor din par
tea română, conduc filmările.

Convorbire cu

H. H. Catargi despre:
-------- -- -

PERMANENTE
ALE PLASTICII ROMÂNEȘTI

Atitudinea genuină, proaspătă 
și echilibrată în fața realității este, 
după părerea mea, o trăsătură ca
racteristică artei noastre, care îi 
atribuie acel caracter realist, au
tentic, remarcat de atîtea ori. De 
la Grigorescu și Andreescu, care 
—, deși erau posesorii unei com
plexe culturi profesionale — nu 
și-au falsificat niciodată trăirea 
spontană, vie, pînă la maeștrii care 
au ilustrat perioada dintre cele 
două războaie mondiale, se poate 
urmări în istoria plasticii româ
nești evidența obiectului, plenitu
dinea vieții — a oamenilor, a pei
sajului, a naturii statice.

— Vorbeați despre faptul 
că diferitele note caracteris
tice nu pot fi desprinse unele 
de altele...

— De-a lungul unei istorii plas
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EXPIORAREA
„CONTINENTULUI

ALBASTRU"
Convorbire cu prof. Mihai BÂCESCU,

membru corespondent al Academiei

nu se mulțumește însă cu 
simpla descriere a faptelor, 
ea tinde să exprime com
plicatele procese fizice 
care au loc în oceanul 
mondial prin limbajul legi
lor mecanicii, termodinami
cii și ale altor științe exac
te. Au fost prezentate „mo
dele matematice", reprezen- 
fînd interacjiunea maselor 
de aer din atmosferă cu 
suprafaja mării. Această 
metodă deschide perspec
tive noi în teoria curenfilor 
marini. Au fost mult discu
tate problemele schimbului 
de căldură între ocean și 
atmosferă, de mare însem
nătate pentru formarea cu- 
renjilor, vînturilor, furtu
nilor, pentru întreaga cli- 
matologie a uscatului.

Zeci de nave științifice și sute de stațiuni de cercetare studiază în per
manență pulsul mărilor și oceanelor, viața imensei lumi ce populează adîncu- 
rile, interacțiunea fenomenelor apei, uscatului și atmosferei. Recent, la Moscova, 
s-au întrunit, în al 2-lea Congres internațional, oceanologii din 60 de țări 
ale lumii. Pentru a putea prezenta cititorilor noștri preocupările actuale ale 
oceanoîdgilor, am solicitat o convorbire șefului delegației țării noastre.

5
I
I
1
I
fi

I
fi 

fi

8
I
I
I
i
fi

8

I
8
8
I
fi

I
8
8
fi 

fi 

fi

I
8

I

— Care sînt princi
palele probleme științi
fice ce au stat în aten
ția participanților la 
congres ?

Prin multitudinea comu
nicărilor prezentate, privind 
probleme de biologie, fi
zică, chimie și geologie a 
mărilor și oceanelor, con
gresul poate fi considerat 
ca o dare de seamă inter
națională de mari proporții 
asupra investigațiilor ocea- 
nografice din ultimii ani. 
Totodată, el a constituit un 
prilej pentru oceanologii 
din toate țările reprezenta
te de a discuta în ce fel 
își vor organiza lucrările de 
acum înainte, punînd ac
cent pe continuarea colabo
rării internaționale.

Mările și oceanele se 
întind pe 350 milioane 
km p, aproape două treimi 
din suprafața Pămîntului. 
Omenirea dispune aici, în 
„continentul albastru", de 
rezerve alimentare uriașe. 
O imagine a productivității 
oceanului mondial a fost 
prezenfafă de prof. V. Bo- 
gorov, membru corespon
dent al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S. După calculele 
acestuia, numai sporul a- 
nuâl de plante acvatice ar 
reprezenta 550 miliarde 
tone. în ritm rapid crește 
și lumea animală : microor
ganisme, pești, mamifere 
marine. Din cantitățile imen
se de proteine, grăsimi, vi
tamine, fermenți, pe care le 
oferă lumea vie a oceane
lor și mărilor, omul nu ex
ploatează deocamdată nici 
măcar... trei la sută.

Sursa principală de hra
nă a omenirii o reprezintă 
încă uscatul. Totuși, mai de
vreme sau mai tîrziu, după 
cum a arătat savantul ame
rican J. Strickland, omenirea 
va trebui să se îndeletni
cească cu aquaculiura „cul
tivarea" — în sens de „ex
ploatare" rațională — a 
apelor. în prezent, fosfa- 
ții și azotații frebuin- 
cioși lumii acvatice sînt 
aduși de apele ce vin de 
pe uscat ; de pildă Du
nărea fertilizează Marea 
Neagră, Nilul — Marea Me- 
diterană etc. S-a arătat că 
pe fundul mărilor și ocea
nelor se găsesc însemnate 
cantități de fosfor, dar care 
nu au fost cuprinse în cir
cuitul biologic și economic. 
Ele provin de la animalele 
marine care au pierit de-a 
lungul milioanelor și miliar
delor de ani. S-a formulat, 
între altele, ideea instalării, 
la anumite adîncimi, a 
unor reactoare atomice 
care, provocînd curenți și 
agitînd fundul mărilor și 
oceanelor, să readucă aces
te substanțe în circuitul vie
ții — ceea ce ar înzeci fer
tilitatea mărilor, în compa
rație cu uscatul. Lucrul nu 
este imposibil, deoarece 
există și astăzi, în apropiere 
de coasta japoneză, neo
zeelandeză etc, unele locuri 
care dau o producție de 
proteine identică cu cea a 
uscatului.

Ca o măsură care ar pu
tea contribui la sporirea 
masei nutritive furnizate de 
mări și oceane, s-au pro

tice foarte diverse — în care 
coexistă un pasionat ca Luchian 
cu un cerebral ca Pallady — se 
distinge ca o notă caracteristică 
permanentă echilibrul interior al 
creației, de la idee la detaliu. Un 
peisaj de Andreescu este, în a- 
ceastă privință, înrudit cu unul 
de Petrașcu, un portret de Lu
chian este continuat în sensul său 
intim de unul de Pallady prin, aș 
spune, perfecta înțelegere inteli
gentă a modelului, prin evitarea 
excesului, a oricărei dorințe de a 
descumpăni sau a demonstra. 
Luînd parcă exemplul pictorului 
anonim de biserică din veacurile 
trecute, artistul caută să-și as
cundă cît mai mult trăirea proprie. 
Această discreție care vine, ca și 
celelalte calități, de la popor, de la 
arta lui minunată, o consider o 
modalitate de a gîndi și de a înțe

marine cu ajutorul unor a- 
parate electronice, deoare
ce sedimentele relatează 
„filă cu filă' istoria pămîn
tului, care se vădește a fi 
cu miliarde de ani mai 
veche decîf s-a crezut pînă 
nu de mulf.

pus și unele metode de 
exterminare a răpitoarelor. 
Personal, conside’r însă că 
aceasta ar putea periclita 
echilibrul biologic al lumii 
marine.

O influență enormă asu
pra vieții din oceane o 
exercită diferiții curenți — 
de suprafață, din adîncuri, 
verticali etc. O interesantă 
descoperire în acgsf sens 
este a prof. J. Bjerknes de 
la Universitatea din Califor
nia. El a reușit să determi
ne existența unui nou cu
rent care, la mare adînci- 
me, urmează un curs opus 
Golfstream-ului.

Oceanografia de astăzi

Numeroase elemente noi 
au adus comunicările pri
vind geologia oceanului 
mondial. Cercetătorii sovie
tici au prezentat o harfă a 
fundului Oceanului Pacific, 
avînd un relief mult mai 
variat decît al uscatului : 
un interes deosebit a pre
zentat comunicarea că 
dintr-yn jgheab submarin 
de recif coralier au fost a- 
duse la suprafață, pentru 
prima dată, roci ultrabaza- 
le. Se presupune că în 
acest loc și-ar croi drum 
fluvii magmatice de sub 
scoarța pămîntului.

Multă atenție s-a acordat 
determinării sedimentelor

La Congres a fost din nou 
adusă în discuție binecu
noscuta teorie a savantului 
german Wegener, privind 
deplasarea continentelor, 
după care Europa, Africa și 
cele două Americi ar fi 
constituit cîndva o singură 
bucată de uscat, contururile 
lor arătînd și astăzi linia 
de-a lungul căreia s-ar fi 
desprins unele de altele. 
Cercetări noi par să contra
zică teoria lui Wegener : 
astfel creasta submarină, 
socotită locul de dezlipire 
a continentelor ar prezenta 
roci mai tinere decîf „cica
tricele" de la marginea con
tinentelor.

Cu mult interes a fost 
cercetată de către congre- 
sișfi aparatura modernă, 
destinată cercetărilor mari
ne și urmărite relatările 
despre experiențele cu 
case submarine. Prof. J. 
Peres (Franța) a susținut că 
omul poate trăi în aseme
nea case, la adîncimi de 
100—110 m, lucrînd cîteva 
ore. Peste un an, doi, ar 
urma să fie ■ instalate alte 
case de acest fel la adîn- 
cimea de 150 m, cu posi
bilitate de extindere a cer
cetărilor pînă la 250 m.

— Care au fost pro
blemele tratate în co
municările delegației 
noastre ?
Comunicările prezentate 

de delegația noastră au re

CÎNTĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ..."
Seara, cînd se aprind luminile restaurantelor de pe marginea 

lacurilor sau de pe marile bulevarde, seara — cînd mii de oameni 
vor să petreacă două-trei ceasuri într-o ambianță plăcută, în gră
dinile de vară, melodiile plutesc parcă în aer. Orchestrele invită 
publicul în atmosiera muzicii și a dansului.

„Afișul" pauper
— Muzica în restaurante — și mă 

refer la adevărata muzică, de o 
înaltă ținută artistică — își are o 
veche tradiție în țara noastră — ne 
spune regizorul NICOLAE DINES- 
CU, directorul Teatrului „C. Ta
pase". Cine nu-și amintește de ce
lebrele orchestre ale lui Ochialbi, 
Ciolac, Grigoraș Dinicu, sau, mai 
recent, de interpretările memora
bile ale Măriei Tănase ! Respectul 
față de arta lor era același, fie că 
melodiile erau interpretate pe 
scena unui teatru sau într-un 
local. Din dăruirea acestor îna
intași față de artă, cîntăreții noș
tri ar avea multe de învățat.

„In prezent — apreciază com
pozitorul RADU ȘERBAN — sînt u- 
nele orchestre din București și din 
țară care merg cu consecvență pe 
linia unei arte adevărate, susținînd 
în restaurante veritabile spectaco
le muzicale. Aș aminti programele 
bogate în melodii noi, în piese ro
mânești, interpretate cu sensibili
tate de formațiile conduse de Ho- 
ria Moculescu, Joe Reininger, pre
cum și de alte orchestre. Privită 
însă în ansamblu, muzica din res
taurantele noastre prezintă, la ora 
actuală, deficiențe serioase".

Compozitorul VASILE VESELOV- 
SKI ne spunea : „In marea majori
tate a restaurantelor depinzînd de 
T.A.P.L. se cîntă un reperto
riu învechit, fără grija de a-1 
îmbogăți. Dacă ne referim la pro
gramele de cafe-concert, nu auzi 
decît „Intr-o piață persană", „Sil
via", „Cavaleria ușoară" ca și cum 
de pe vremea cînd au fost scrise 
aceste melodii nu ar mai fi apărut 
nimic în materie de operetă străină 
și românească. Există însă și re
versul : orchestre care se vor „mo
derne" și pentru care cafe-concer- 
tul nu mai există, muzica îns'em- 
nînd doar ritmul, ritmul cu orice 
preț, în afara oricăror comanda
mente artistice".

— Cele două tendințe pot avea 
un punct de tangență ? — l-am în
trebat pe Nicolae Dinescu. 

lege lumea și n-ar fi rău să stă
ruim mai mult decît am făcut-o 
asupra valențelor ei.

Pentru ca ideea să fie mai clară 
am. să arăt că există în plastica 
noastră, poate nu ca o moștenire 
artistică — deși meșterii anonimi 
au avut-o — ci ca mod de simțire 
oglindit în creație, lipsa de 
anecdotă a celor mai mulți pic
tori români, și tot de aici lipsa de 
retorism. In pictura noastră de a- 
cum cîțiva ani retorismul unora 
era neinteresant și supărător, pen
tru că nu aparținea, din motivele 
arătate, felului propriu de simțire 
al poporului nostru. în unele din
tre lucrările mai recente, cealaltă 
latură, lipsa de discreție, produce 
același efect. Autorul, în loc să ne 
comunice o trăire autentică, a- 
trage atenția prin nu știu ce pro
cedee împrumutate asupra origi

— Pot și, mal ales, trebuie să-1 
aibă. Aceasta depinde, însă, de fe
lul cum e conceput programul mu
zical în restaurante. Adică nu ca 
o însăilare de melodii, după crite
riul „care vine la rînd", ci ca un 
spectacol căruia îi trebuie un mi
nim de regie, cu puncte de vîrf 
într-o succesiune bine gîndită, cu 
surprize și utile alternări de rit
muri muzicale.

Pe bună dreptate, mai mulți in
terlocutori au criticat faptul că în 
repertoriul unor orchestre și soliști 
găsești muzică selecționată sub pre
siunea unor gusturi îndoielnice. 
Pentru formația pe care o canduce 
la barul „Melody", șeful de orchestră 
Gigi Stoian a propus și pentru tri
mestrul II al acestui an un pro-? 
gram eare nu cuprindea nici un 
cîntec românesc. La restaurantul 
Tomis, din Mamaia, melodiile ori
ginale sînt de asemenea „flori 
rare". Se „argumentează" că ase
menea programe ar fi necesare 
pentru localurile vizitate mult de 
străini. în realitate pe străini îi in
teresează nu ceea ce pot asculta și 
în altă parte, ci, în mod special, 
cîntece autohtone, românești, într-o 
selecție, desigur, reprezentativă sub 
raport calitativ.

Compozitorii noștri au scris nu
meroase melodii de muzică ușoară 
și de dans care au cîștigat adeziu
nea publicului, devenind șlagăre. 
Ele sînt cîntate.și fredonate peste 
tot, dar își ocupă destul de tîrziu un 
loc ,în repertoriul orchestrelor din 
restaurante. După cum ne semna
la secretarul Comitetului regional 
de cultură și artă Ploiești, AL. BĂ- 
DULESCU, sînt multe orchestre 
care privesc cu ușurință probleme
le pregătirii noilor lucrări. După 
instrucțiunile în vigoare, acestea 
(împreună cu soliștii) trebuie să 
pregătească în fiecare, trimestru 12 
melodii noi : Ia un recent sondaj 
făcut în restaurantele regiunii s-a 
constatat că nu există nici un fel 
de programe de repetiții.

Repertoriul învechit, cu iz de 
naftalină, are însă și o altă cauză : 
lipsa partiturilor.

nalității și ingeniozității lui ex
cepționale, parcă vrînd să spună : 
„uite ce formidabil sînt, asta tre
buie s-o vadă și admiratorii tab
loului meu". Or, întreaga istorie a 
artei plastice românești arată toc
mai contrariul, și anume că marii 
noștri artiști au evitat demonstra
ția comunicîndu-ne cu gingășie i- 
deile și sentimentele lor. Vedeți 
Luchian, vedeți Tonitza, vedeți 
chiar Brâncuși — a cărui îndrăz
neală are cumințenia pămîntului 
care l-a produs și l-a inspirat.

La majoritatea pictorilor noștri 
de azi, chiar dacă unii dintre ei, 
tentați de noutatea informației pe 
care o au din abundență la dispo
ziție, se abat uneori de la marile 
coordonate, trăsăturile permanen
te ale artei noastre se afirmă me
reu mai pregnant. Sînt foarte op
timist asupra viitorului artei ro
mânești care, reținînd sensurile a- 
dînci ale caracterului nostru mul
tisecular, își află propria lor per
sonalitate. N-am de gînd să dau 
nume : îi cunosc pe mulți și sînt 
emoționat de talentul și posibili
tățile lor. In următorii ani, din 
strădania lor de a se împlini, de 
a-și spune cuvîntul autentic, se va 
împlini și progresa arta adevărată 
a vremii noastre. Familia artiștilor 
valoroși crește sub ochii noștri și 
aceasta este un prilej de mari 
bucurii.

Mircea SIMIONESCU

dat rezultatele unor cerce
tări privind Marea Neagră 
și litoralul românesc. Astfel, 
comunicarea inginerului I. 
Panin de la Comitetul Geo
logic a adus date noi cu 
privire la oscilațiile liniei 
țărmului, a eroziunii și a 
adăugirii de teritoriu pe 
care o efectuează marea.

Altă lucrare interesantă a 
fost a inginerului Gh. Șerpo- 
ianu de la Stația de cerce
tări marine Constanța. El a 
comunicat rezultatele unor 
observații efectuate la strîm- 
toarea Bosfor, unde a con
statat că apele sărate ale 
Mării Mediterane pătrund 
astăzi în cantități mult mai 
mici în Marea Neagră de
cîf acum 50—100 de ani. Ca 
urmare se vor produce 
schimbări esențiale în sali- 
nifatea Mării Negre.

A treia comunicare s-a 
referit la viața animală în 
zona de spargere a valuri
lor de la plajele românești 
(prof. M. Băcescu, A. Pe- 
tran, T. Gomoiu, Elena Du
mitrescu). Cercetările, îmbi
nate cu scufundări, au con
firmat că nisipurile marine 
nu reprezintă o zonă pus
tie, ci cuprind tipuri spe
cifice de animale. In studiul 
acestei faune mărunte, țara 
noastră deține unul din pri
mele locuri în lume.

Și astfel, părticică cu 
părticică, prin eforturile 
conjugate ale oamenilor de 
știință și cercetătorilor din 
toate țările, se dezvelește 
tot mai mult cunoașterii 
umane mozaicul „continen
tului albastru".

Interviu realizat de 
Gheorghe BARBU

„Am solicitat ajutorul Editurii 
muzicale, rugînd-o să tipărească 
operativ culegeri de cîntece valo
roase, orchestrate, dar pînă acum 
nu ni s-a oferit nimic", arată tov. 
NICOLAE TROFIN, șeful Biroului 
muzical din Ministerul Comerțului 
Interior. La Editura muzicală ni 
s-a spus că tipărirea unor aseme
nea culegeri n-ar fi rentabilă pen
tru... Ministerul Comerțului — și 
că ar fi mai potrivit ca acesta să facă 
abonamente la foile volante și alte

ancheta
„SCÎNTEII"

publicații de note care și așa stau 
în stocuri nedifuzate. Dar vrafurile 
prăfuite de partituri conțin melodi
ile mai puțin izbutite, nu șlagărele 
de succes pe care doresc să le cînte 
orchestrele și soliștii din restau
rante. Poate că ar fi cazul ca Edi
tura muzicală, Uniunea Compozito
rilor să arate mai multă soli
citudine pentru rezolvarea proble
mei partiturilor.

La microfon... 
copia copiei

Sîmbătă seara, la restaurantul 
„Kiseleff" din Capitală. încă nu 
știm cît de bine cîntă orchestra, 
ce repertoriu are, și totuși putem 
face o primă apreciere asupra ei 
în funcție de ținuta cu care s-a 
prezentat. Nici măcar doi membri 
ai orchestrei nu aveau îmbrăcămin
te la fel ! Pe parcursul serii prime
le observații au fost confirmate ; 
schimburile de cuvinte între in
strumentiști și consumatori, privi
rile aruncate foarte des și insistent 
pe cadranele ceasurilor denotau o 
totală lipsă de atenție și respect 
față de cei prezenți. Ținuta civi
lizată și decentă a tuturor compo- 
nenților unei orchestre constituie o 
îndatorire elementară a unor gaz
de care vor să-și invite și altădată 
oaspeții.

Ce oferă publicului apariția so
listului ? Surpriza e uneori plăcu

0 COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic : Patria — 9i 
12; 1.5; 18; 21.
• ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE —
cinemascop : Republica (completare Im
presii nocturne) — 8,45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15, Victoria (completare 
Apartamentul) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 21, Flamura (completare Consfă
tuirea lucrătorilor din industria construc
toare de mașini) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45, Stadionul „Dinamo" —
20,30,
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Lu
ceafărul (completare Poveste sentimen
tală) — 9; 11,15; 13,30; 16, Excelsior — 
9,30; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15, Grădi
na „Doina" — 20,15, Melodia — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
O CELE DOUĂ ORFELINE : București
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Modern
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21,15 (la 
ambele completarea Autobiografie), A- 
renele Libertății — 20,30, Grădina „Pro
gresul* — 20.30.
O PREA TÎRZIU : Capitol — 9,30; 12; 
14,30; 17; 19,30; la grădină — 20.45, 
Feroviar (completare Ninge) — 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
® FANTOMAS — cinemascop : Festival
— 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20,30, Patinoarul 23 August —
20,30, Gloria — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,45; 21,15, Grivita (completare Arsura) 
—9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21.
• FAȚA PIERDUTA — cinemascop : Lu
mina (completare Știință și tehnică) —‘ 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45,
Crîngasl (completare Tractorul '66) — 
15,30; 18; 20,45.
• FANFAN LA TULIPE : Central (com
pletare Stupidități) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45, Cosmos (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Iâsi) — 15.30; 18; 20,30.
• VANINA VANINI : Union — 15,30; 
18,15; 20,45.
0 PROGRAM PENTRU COPII t Doina
— 10.
• SERBĂRILE GALANTE : Doina (com
pletare Ninge) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,45, Popular (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiu
nea Iași) — 15,30; 18; 20,45, Pacea (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat tn regiunea Suceava) — 15,45; 
18,15; 20.30.
« SĂPTĂMÎNA FILMULUI ROMANESC. 
SANDI, SĂ ASCULȚI DE MĂMICA I — 
STUF — CRIMCA — SIMFONIE ÎN ALB
— LINIORII — ORIZONT ȘTIINȚIFIC 
NR. 3 — O ZI DIN VIAȚA LUI TICĂ — 
FURNICA : Timpuri noi — 9—21 în 
continuare.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Giulești — 10,30; 
15,30; 18; 20,30, Arta — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30: 21; la grădină — 20,30, Bucegi 
(completare Acul) — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21; la grădină - 20,30.
• DUPĂ MINE, CANALII I : înfrățirea 
între popoare — 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
0 GHEPARDUL — cinemascop (ambele 
serii) ; Dacia — 9—12,30 în continuare; 
16; 19,45.
0 FIII „MARII URSOAICE" — cinema
scop : Buzești (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiunea 
Suceava) — 15,30; 18,30; la grădină —
20.30, Moșilor (completare O zi din via
ța Iul Tlcă) — 15; 17,30; 20; la grădină
— 20,30.
e CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : 
Unirea — 15,30; 18; la grădină — 20,30. 
© ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinema
scop : Tomis (completare O poveste cu 
cîntec) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21; la grădină — 20,30, Aurora (comple
tare Acul) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15; la grădină — 20,45.
e DRAGOSTEA ȘI MODA : Flacăra 
(completare Culori în pictură) — 15,30; 
18; 20.30, Miorița (completare Lumea în
setată) - 8,45; 11,15; 13,30: 16; 18,30;
21, Floreasca (completare Laptele — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45.
O CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE : 
Vitan (completare Animale sedentare)
— 16; 18,30.
O EU SÎNT CUBA I : Munca — 15;
17,45; 20,30, Volga — 9; 11,45; 14,45; 
17,45; 20,15, Drumul' Sării — 15; 17,45;
20.30.

tă. De multe ori însă, la microfon 
se prezintă imitatorul unor cîntă- 
reți străini, ai impresia că asculți 
copia fidelă a unei plăci de patefon. 
„Prima întrebare pe care mi-o pun
— mărturisește compozitorul TE- 
MISTOCLE POPA — este dacă 
voi asculta un cîntărcț român sau 
o copie, mai mult sau mai puțin 
reușită, a Iui Priesley, Boby Solo 
sau Rita Pavonc. „Importul" sti
lului și manierei de interpretare a 
„stelelor" muzicii ușoare are ur
mări nefaste asupra dezvoltării 
personalității tânărului interpret. 
De aceea, pînă cînd se va înființa 
la Conservator o clasă de muzi
că ușoară — lucru pe care îl con
sider necesar — pînă cînd 
C.S.C.A. va găsi o soluție pentru 
perfecționarea profesională a cîn- 
tăreților (inclusiv a celor din res
taurante) sarcina principală mi se 
pare că revine conducătorilor de 
formații orchestrale, care ar tre
bui să conlucreze mai organizat, 
pc cît e posibil permanent, cu so
liștii".

Sublinierea nu e întîmplătoare, 
deoarece ceea ce lipsește în pri
mul rînd activității soliștilor (dar 
și instrumentiștilor) este perma
nența, continuitatea într-un singur 
loc. In prezent, preferințele spre un 
anumit restaurant sînt determina
te de cele mai multe ori de 
argumente culinare și doar foar
te rar de considerente artis
tice. Nu s-a creat tradiția unui 
cîntăreț într-un anumit local, sau 
a unui anumit gen de muzică pen
tru diferite categorii de restauran
te. Compozitorul Vasile Veselovski 
este de părere că ar trebui studia
tă problema profilării orchestrelor
— unele pentru muzică populară, 
altele, în anumite restaurante, pen
tru toate genurile de muzică; în 
unele localuri dansul ar putea să 
înceapă de la 8 seara, pentru ca 
amatorii — în majoritate tineri — 
să nu fie obligați să aștepte pînă 
la ore tîrzii. Ar fi util să se orga
nizeze ringuri de dans în unele 
parcuri sau grădini, unde să se 
poată servi o simplă gustare, fără 
obligația unor consumații copioase. 
Poate că s-ar putea deschide și 
unele „cafe-baruri" în care să 
cînte un trio sau un cvartet și 
unde, de asemenea, să se poată 
dansa. S-au făcut unele începu

• Ă FOST CÎNDVA HOȚ — cinema
scop : Viitorul (completare Problema) 
— 15,30; 18; 20,45.
0 FI FI ÎNARIPATUL : Colentina (com
pletare Insula păsărelelor) — 15,30;
17,45; 20,15; la grădină — 20,45.
0 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Rahova (completare Uvertura) — 
10,30; 15,30; 18,15; la grădină' — 20,45.
0 DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — 
cinemascop : Progresul (completare Lap
tele) — 15,30; 18; 20,45.
0 GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop : Lira (completare Aparta
mentul) — 15; 17,15; 19,30.
O TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Ferentari 
(completare Tractorul ’66) — 15,30;
18,15; 20,45.
0 SOȚIE FIDELĂ : Cotroceni (comple
tare Inimi mari) — 15,15; 17,45; 20,45.
0 MICUL PESCAR : Grădina „Expozi
ția* — 20,30.
0 FINALA BUCLUCAȘA : Grădina 
„Lira" (completare Congresul sindicate
lor) — 20,30.
e GUSTUL MIERII : Grădina „Progre- 
sul-Parc“ (completare Două săptămlnl 
în Yemen) — 20,30.
0 HAIDUCII — cinemascop : Grădina 
„Vitan" (completare Orizont științific 
nr. 2) — 20.30.

© 18,00 — Pentru cei mici : filmul „Ve
verița" 0 18,20 — Pentru școIarL: Cu 
fizica în vacanță 0 18,45 — înotul... în 
zece lecții (II) O 19,00 — Telejurnalul 
de seară 0 19,15 — Rime nemuritoare : 
SONETUL 0 19,30 — CINECLUB TV O 
20,00 — Tinere talente. Program muzi- 
cal-coregrafic susținut de elevi ai Școlii 
populare de artă din București 0 20,30 
— Seară de teatru : „ACT VENETIAN' 
de Camll Petrescu. Interpretează colec
tivul Teatrului Popular din Mediaș. — 
în pauze .- Din filmele documentare pre
zentate la Festivalul „Pelicanul alb" — 
Mamaia 1966 0 23,00 — Telejurnalul de 
noapte 0 23,10 — Buletinul meteorolo
gic.

Ședința festivă 
în întîmpinarea 

sărbătoririi a 500 de ani 
de la începerea 

construirii 
mînăstirii Putna

IAȘI (coresp. „Sctnteii"). — Eve
nimentul Împlinirii a 500 de ani de 
la Întemeierea mînăstirii Putna. 
ctitoria lui Ștefan cel Mare 
care se sărbătorește in cadrul ma
nifestărilor internaționale organi
zate de UNESCO a fost marcat 
la Iași printr-o ședință festivă de 
comunicări, ținută ieri seara la Fi
liala Iași a Academiei Republicii So
cialiste România. Cei prezenți au as
cultat cu interes comunicările: 
„Minăstirea Putna in cadrul eve
nimentelor istorice de la începutul 
domniei lui Steian cel Mare" ținu
tă de conferențiar univ. Constantin 
Cihodaru, „Minăstirea Putna în 
arta feudală din timpul lui Ștefan 
cel Mare". de eoni. univ. Nicolae 
Corivan, „Școala greco-slavo-ro- 
mână de la minăstirea Putna — se
colele XV—XVI", de prof. univ. Ste
fan Birsănescu, membru corespon
dent al Academiei, „Contribuția 
cercetărilor arheologice și istoricul 
mînăstirii Putna" de Alexandru 
Andronic, cercetător principal, și 
„Legendele lui Ștefan cel Mare" 
prezentate de lectorul universi' 
Vasile Adăscăliței.

(’

turi bune în această direcție. In
pildă, la „Carul 
„Doina" bucătă- 
românească este 

ambianță care 

București, de 
cu bere" și 
ria specific 
însoțită, într-o
amintește de tradițiile poporu
lui nostru, de cîntece popu
lare și romanțe. Ideea, excelentă, 
trebuie însă urmărită cu consec
vență. Astfel, la „Doina" din nou 
calitatea interpretării lasă o amin
tire neplăcută : solista de muzică 
populară abordează lucrări din bo
gatul nostru folclor într-o manieră 
infidelă artei interpretative popu
lare, apropiindu-se mai mult de 
unele înrîuriri ale periferiei oră
șenești.

Multe din deficiențele arătate nu 
ar fi apărut sau ar fi putut fi în
lăturate dacă s-ar fi respectat in
strucțiunile comune date, în 1963, 
de către Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Ministerul Co
merțului Interior, pentru regle
mentarea activității orchestrelor și 
soliștilor care cîntă în restaurante. 
Practic însă Consiliul muzicii, Bi
roul muzical din M.C.I., comitetele 
de cultură și artă neglijează aces
te sarcini.

Din trei în trei ani, soliștii și or
chestrele din restaurante sînt ates
tați în urma unui examen al pre
gătirii lor profesionale. Acesta este 
momentul cînd se poate interveni 
eficace pentru redresarea deficien
țelor constatate. Mulți dintre par- 
ticipanții la anchetă, apreciind ro
lul primordial pe care îl au șefii 
de orchestră în închegarea unui 
ansamblu unitar, cu care să lucre
ze o perioadă mai îndelungată, au 
propus ca atestările să vizeze în- 
tîi pregătirea acestora. In conti
nuare ei să se prezinte la atestare 
cu orchestra proprie de care să 
răspundă din toate punctele de 
vedere, pe o perioadă mai mare 
de timp, și care să nu mai poată 
fi „fragmentată" și „înstrăinată" în 
funcție de sezon.

In fine, apare din ce în ce mai 
mult necesitatea înființării unei a- 
sociații profesionale care să înglo
beze pe toți membrii orchestrelor 
din restaurante. Aici s-ar putea or
ganiza cursuri de pregătire profe
sională, schimburi de experiență, 
audiții de lucrări noi, întîlniri cu 
compozitorii. Muzica interpretată 
în restaurante, fără a-și pierde 
specificul, are posibilitatea să răs
pundă la un înalt nivel artistic 
exigentelor de cultură și frumos 
ale publicului nostru de azi.

Ion CIUCHI
Radu CONSTANTINESCU



Conferințe ale Uniunilor Sindicatelor 
pe ramuri de producție
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Tn ziua de 3 iulie 1966 au avut 
loc alegeri pentru locul de deputat 
în Marea Adunare Națională deve
nit vacant în circumscripția elec
torală nr. 15 Ocna Șugatag din 
regiunea Maramureș.

Comisia Electorală Centrală a 
verificat lucrările Comisiei electo- 

I rale de circumscripție și ale comi- 
1 siiloi’ secțiilor de votare și a con
statat că alegerea s-a desfășurat în 

i conformitate cu dispozițiile Legii 
nr. 9/1952 pentru alegerea deputa- 
ților în Marea Adunare Națională.

Candidatul propus a întrunit 99,95 
la sută din numărul total al votu
rilor exprimate de alegători.

Comisia Electorală Centrală a ho- 
tărît înregistrarea și confirmarea 
rezultatului alegerii ca deputat în 
Marea Adunare Națională a tova
rășului ing. Vaier Gabrian, în cir
cumscripția electorală nr. 15 Ocna 
Șugatag din regiunea Maramureș.

Lucrările referitoare la această 
alegere au fost transmise Comisiei 
de validare a Marii Adunări Na
ționale.

Luni după-amiază au început la 
Brașov lucrările Conferinței U- 
niunii Sindicatelor din întreprin
derile industriei metalurgice 
construcțiilor de mașini, iar 
București cele ale uniunilor 
întreprinderile de construcții 
industriei materialelor de construc
ții ; din instituțiile de învățămînt 
și cultură.

Participă delegați din întreaga 
țară, reprezentînd membrii de 
sindicate din ramurile respective.

Conferințele vor dezbate activi
tatea uniunilor, de la conferințele 
precedente și pînă în prezent și

și
la 

din
Și

sarcinile ce le revin pe baza mă
surilor stabilite de Congresul Sin
dicatelor din România, pentru în
făptuirea hotărîrilor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Vor fi alese Comitetele uniuni
lor sindicatelor din ramurile res
pective.

La lucrările conferințelor parti
cipă membri ai Secretariatului 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia.

Radiotelescop

gigantic

JJ

Timp de cîteva zile ne-a vizitat 
țara sir Hugh Linstead, președin
tele Federației farmaceutice inter
naționale. înainte de plecare, oas
petele și-a împărtășit impresiile u- 
nor reprezentanți ai presei și ra- 
dioteleviziunii.

Redăm relatarea redactorului A- 
genției Agerpres, S. Lucian : Am 
venit în frumoasa dv. țară — care, a- 
lături de alte 45 societăți naționa
le, este membră a Federației far
maceutice internaționale, — pentru 

cunoaște unele din institutele far
maceutice din România. Vizitînd 
Institutul pentru controlul de stat 
al medicamentului și cercetări 
farmaceutice și alte unități de spe
cialitate am apreciat calitatea mun
cii depuse și rezultatele ei. Dato
rită bunei organizări, a înaltei ca
lificări a cadrelor, precum și înzes
trării cu numeroase aparate mo
derne, sînt create condiții optime 
pentru asigurarea unei calități su
perioare medicamentelor; controlul 
produselor farmaceutice este per
fect asigurat din momentul produ
cerii pe cale industrială sau 
farmacie și pînă la darea lor 
folosința publicului.

M-au impresionat în mod deose
bit farmaciile amplasate în noile 
cartiere de locuințe din București 
și Brașov, care sînt un rezultat al 
unei concepții arhitectonice moder
ne, cît și al sistemului excelent de 
organizare. In concluzie pot să 
spun că am constatat cu satisfac
ție că produsele farmaceutice din 
România sînt mai ieftine decît în 
alte țări, de bună calitate, iar de
servirea publică este foarte bună.

Referindu-se la vizita făcută la 
Facultatea de farmacie din Bucu
rești, interlocutorul a declarat: în
vățământul dv. superior de specia- 

i litate este bine organizat, cores
punde cerințelor actuale, iar tinerii 
studenți pe care i-am întîlnit au 
dovedit o pregătire temeinică și

multilaterală. în urma călătoriei 
făcute în România — a spus oas
petele — mi-am făcut o imagine 
deosebit de interesantă asupra mo
dului rapid în care se dezvoltă di
ferite domenii de activitate ale pa
triei dv. Duc cu mine o amintire 
extrem de plăcută și o mare admi
rație pentru poporul și minunata 
dv. țară.

(Agerpres)

Cronica zilei

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a Zilei victoriei revoluției 
populare mongole, la locuința am
basadorului R. P. Mongole a avut 
loc luni la amiază o conferință 
presă.

Ambasadorul R. P. Mongole 
București, Togoociin Ghenden,
vorbit ziariștilor români și străini 
despre succesele obținute de 
poporul mongol, sub conduce
rea Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, în construcția socia
listă.

de

la
a

★
Luni după-amiază, ambasadorul 

Statelor Unite ale Americii în Re
publica Socialistă România, Ri-

chard H. Davis, a oferit o recepție 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
S.U.A. — ziua independenței.

Au participat George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, membri ai 
conducerii unor instituții centrale, 
academicieni și alți oameni de 
știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Au fost de față șefi al misiunilor 
diplomatice acreditați în Republica 
Socialistă România și membri ai 
Corpului diplomatic.

(Agerpres)

IN CITEVA RINDURI

din cadrul

la Copen- 
pe care a

• Atletul Werner Pfeil a stabilit un 
nou record al R. D. Germane la săritu
ra in înălțime cu performanța de 2,14 m.

® In cadrul campionatelor de deca
tlon ale S.U.A., atletul Bill Toomey a 
stabilit un nou record mondial al probei 
cu performanța de 8 234 puncte. Vechiul 
record era de 8 087 puncte. Toomey a 
sărit la lungime 7,77 m și a alergat 100 
m în 10"3/10.

• Continuindu-și pregătirile în vede
rea campionatului mondial de fotbal, re
prezentativa Angliei a jucat 
haga cu echipa Danemarcei 
învins-o cu 2—0 (1—0).

• Proba de dublu bărbați 
turneului de tenis de la Travemiinde a 
fost cîștigată de perechea română Ion 
Țiriac-Ilie Năstase, care în finală a în
vins cu 0—6, 6—3, 7—5, 1—6, 6—4 pe 
cunoscuții jucători iugoslavi Nicola Pi- 
lici și Bora Iovanovici. în proba de sim
plu, după ce eliminase în sferturi de fi
nală pe Ulrich (Danemarca) cu 6—1,6—1, 
Tiriac a fost întrecut în semifinale cu 
9—7, 6—2 de Pilici.

• In prima zi a turneului internațio
nal de polo pe apă de la Zagreb, Dinamo 
București a terminat la egalitate: 2—2 
(O—0, 0—2, 2—0, 0—0) cu Mladost
Zagreb.

La Observatorul astronomic din 
apropierea Harkovului se constru
iește un radiotelescop gigantic, 
ale cărui., antene ocupă peste 
150 000 metri pătrați. Radiotele- 
scopul, care a primit denumirea 
„UTR-2”, va putea recepționa 
semnale din surse cosmice aflate 
la distanțe de zeci de miliarde 
ani-lumină, în timp ce distanța 
de la Soare pînă la Pămînt este 
parcursă de un semnal radio în 
numai opt minute.

Privite de la înălțime, antenele 
noului radiotelescop seamănă cu 
o imensă literă T sau cu un mare 
avion, avînd deschiderea aripilor 
egală cu circa 2 km, iar lățimea 
de 60 metri. Lungimea „cozii avio
nului* este de 920 metri. In pre
zent, specialiștii, care construiesc 
radiotelescopul, montează cabluri
le, care vor lega într-un sistem 
unic toate cele 2 040 antene vi
bratoare. Lungimea totală a ca
blurilor care vor fi utilizate pen
tru construcția antenei va fi de 
peste 150 km.

Spre deosebire de radiotele- 
scoapele obișnuite, dirijate cu 
ajutorul unor sisteme mecanice, 
radiotelescopul „UTR-2* va fi di
rijat cu ajutorul unor aparate 
electronice și a unei mașini elec
tronice de calcul speciale, care 
va îndrepta radiotelescopul spre 
orice punct al spațiului cosmic cu 
ajutorul unui program prestabilit. 
Prelucrarea datelor obținute de 
radiotelescop va fi, de asemenea, 
efectuată cu ajutorul unor mașini 
electronice de calcul.

altele. Rezervele de minereu de 
cupru descoperite în ultimul timp 
permit sporirea de trei ori a ca
pacității uzinelor de cupru, far 
rezervele de minereu de zinc și de 
plumb s-au dublat în ultimii ani. 
Au fost descoperite totgdată im
portante rezerve de cărbune, prin
tre care bazinul carbonifer Marița- 
Est, în prezent cea mai importan
tă bază de combustibil a țării, la 
Smoliansk și altele. Geologii bul
gari au descoperit, de asemenea, 
importante zăcăminte de sare, 
gips și caolină.

pentru producerea de furaje a- 
gricole. Ea are o capacitate de 160 
tone de amestecuri furajere. Uzina 
a fost construită în numai 14 luni, 
toate procesele de producție fiind 
complet mecanizate. Acest fapt 
face ca uzina să fie deservită de 
numai 9 oameni. Productivitatea 
muncii în această întreprindere va 
fi cu 30 la sută mai ridicată decît 
în celelalte uzine de furaje din 
țară.

Peste 1000 km
de noi diguri

Apartamente 
din

Crește

meto-

Brașovul a găzduit prima întîl- 
nire a cineaștilor amatori din țara 
noastră. Participanții — regizori, 
operatori și scenariști amatori ai 
cinecluburilor, împreună cu critici 
de artă — au dezbătut cele mai ac
tuale probleme organizatorice și 
de creație ale cinecluburilor din 
Dobrogea, Crișana, Banat, Cluj, 
Iași, București și Brașov.

Au fost larg dezbătute
dele de lucru folosite și rezulta
tele obținute de membrii cineclu
burilor fruntașe în realizarea unor 

-- filme inspirate din munca colecti
velor în care își desfășoară acti
vitatea.

Cineaștii amatori au vizionat fil
mele „Comoara" și „Inimi mari 
ale celor mici", realizate de clu
bul cineaștilor de la Palatul pio
nierilor din Brașov, producția ce
lor de la Uzinele „Tractorul" in
titulată „Un om persecutat" și alte 
noi filme prezentate de cineaștii 
amatori ai cinecluburilor din dife
rite orașe. (Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri tn țară: vremea a fost frumoasă 

și călduroasă cu cerul variabil mai 
mult senin 
în general 
la ora 14 
Intre 21 de 
și 30 de grade la București. în Bucu
rești : vremea a fost frumoasă și căl
duroasă cu cerul variabil, mai mult 
senin dimineața. Vîntul a suflat slab.

dimineața. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura aerului 
înregistra valori cuprinse 

grade la Intorsura Buzăului

în R.P.D. Coreeană se extind cu 
succes lucrările pentru construi
rea sistemelor de irigații. In pre
zent se construiește sistemul de 
irigații de la Amnokan care va ali
menta cu apă 90 000 de hectare de 
terenuri cultivate cu orez. în ulti
mii doi ani, în întreaga țară au 
fost construite 3 600 kilometri de 
canale pentru irigații, iar pentru o- 
crotirea cîmpurilor de inundațiile 
din timpul verii au fost ridicate di
guri fluviale cu o lungime de 1 160 
kilometri.

O uzină cu 9

oameni
ha Mestec-Kralove, în Republica 

Socialistă Cehoslovacă, a intrat 
zilele acestea în funcțiune o uzină

prefabricate
Primul combinat pentru produ

cerea elementelor prefabricate, 
destinate construcțiilor de locuin
țe, și-a încheiat cu succes proba 
de verificare. In noul raion de lo
cuințe „Kelenfăld" din Budapesta 
au fost montate deja din elemente
le prefabricate produse de combi
nat primele patru blocuri de locu
ințe. Anual, combinatul va produ
ce elemente prefabricate necesare 
construirii a 1 800—2 000 de apar
tamente. In acest an va începe 
construirea a încă două asemenea 
combinate, Iar în anul 1970 vor 
fi date în exploatare încă trei. In 
anul 1970, circa 30 la sută din a- 
partamentele care se vor construi 
de întreprinderile industriei con
strucțiilor vor fi realizate din ele
mente prefabricate.

| „Cupa Balcanică" Ia fotbal

I Partizan Tirana
I
I
I
I

U. T. Arad
2
1

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— Ieri pe stadionul „30 Decem
brie" din Arad, echipa de fotbal 
U.T.A. din localitate s-a întîlnit în 
cadrul „Cupei Balcanice" cu forma
ția albaneză Partizan Tirana. Me
ciul s-a încheiat cu scorul de 2—1 
pentru oaspeți. Au marcat: Pano 
în minutele 48 și 53 — pentru în
vingători și Țîrlea, din 11 rn (min. 
60) pentru învinși.

box Turneul 
echipei T.S. K. 
Berlin

PRIMUL MECI
VA AVEA LOC MlINE 

ÎN CAPITALĂ
Pe ringul montat în incinta pati

noarului artificial „23 August" din 
Capitală se va desfășura miercuri, 
începînd de la ora 19,30, meciul 
internațional de box Steaua—T.S.K. 
Berlin (R.D.G.). Boxerii militari vor 
prezenta cea mai bună formație a 
lor la ora actuală, în frunte cu 
Gîju, Chivăr, Trandafir, Dobre etc. 
Vineri, la Craiova, oaspeții vor în- 
tîlni echipa Dinamo din localitate.

Prima cursă cu... plutele. (La cen
trul de învăfare a înotului de la 

„Ștrandul Tineretului")a

Temperatura maximă a fost de 30 de 
grade.

Timpul probabil pentru 6, 7, 8 iulie : 
Vreme călduroasă și în general fru
moasă. Cerul va fi variabil. înnorări 
trecătoare se vor semnala în jumăta
tea de nord-vest a tării, unde vor că
dea ploi locale. în rest ploi izolate. 
Vint slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 22 și 32 grade.

în București și pe litoral : vreme căl
duroasă și în general frumoasă. Ce
rul va fi variabil. Vint slab din sec
torul vestic. Temperatura ușor varia
bilă.

CADRELOR DIDACTICE
Răspunzind intere

sului crescînd al ca
drelor didactice pen
tru perfecționarea pre
gătirii lor de specia
litate. Societatea de 
științe naturale și 
geogralie organizea
ză pe timpul vacanței 
de vară tabere-curs 
in dilerite regiuni ale 
țării. Programul a- 
cestor tabere îmbină 
activitatea de infor
mare științifică cu 
odihna, contribuie la 
cunoașterea de către 
cursanți a frumuseți
lor și bogățiilor pa
triei. o construcțiilor 
socialismului. Partici
pant Ia cursurile de

biologie organizate în 
regiunile Dobrogea, 
Suceava și Cluj vor 
străbate cele mai in
teresante trasee pen
tru studiul florei și 
faunei, al modului 
cum pot fi exploatate 
și valorificate su
perior aceste bogății. 
Taberele deschise in 
regiunile Bacău. Ma
ramureș și Banat sini 
destinate profesorilor 
cu specialitatea geo- 
graiie-geologie. Pen
tru aceștia au fost 
stabilite itinerare te
matice ce străbat 
diverse forme de re
lief, permitîncl studiul 
genezei, aspectului ac-

tual al peisajului, pre
cum și studiul multi
lateral al așezărilor 
rurale și urbane.

Participanjii la ta- 
berele-curs vor audia 
conferințe și expuneri 
ale unor specialiști cu 
o înaltă pregătire și 
vor avea totodată pri
lejul să colecționeze 
un bogat și variat 
material didactic pen
tru muzeele și labora
toarele școlare, să 
facă vizite documen
tare în marile între
prinderi industriale și 
unități socialiste din 
agricultură, la monu
mente istorice și de 
arid.

• A 13-a etapă a Turului ciclist al 
Franței, Revel—Sete (191,500 km), a fost 
cîștigată de belgianul Vanderbergh în 
5h 46'20". In clasamentul general conti
nuă să conducă Kunde (R.F.G.). în com
petiția ,,Tour de l'Avenir", etapa a 3-a, 
Castres—Sete (171 km), a revenit so
vieticului Urbanovici, cronometrat în 
4h 59'20". Lider in clasamentul general 
este acum olandezul Beugels.

Pele
se destăinuiește...

Intr-un interviu acordat ziarului 
„Sunday Telegraph", celebrul jucă
tor brazilian Pele a declarat că în 
doi sau trei ani va abandona 
fotbalul. „Pentru mine, o expe
riență mai deplină decît campiona
tul mondial ce se va desfășura în 
Anglia, patria fotbalului, nu poate 
exista. Dacă va fi absolută nevoie, 
s-ar putea să joc și la „mondia
lele" din anul 1970. Mi-ar face 
plăcere să joc din cînd în cînd în
tr-o echipă de amatori. Dificultatea 
nu constă în faptul de a juca mul
te meciuri, deoarece fotbalul nu 
mă plictisește, ci în nenumăratele 
și lungile deplasări. Nu-mi aduc 
aminte să fi petrecut o săptămînă 
întreagă în sinul familiei. Singura 
perioadă cînd sînt în vacanță este 
legată, de... accidentările care sur
vin din cînd în cînd în viața ori
cărui fotbalist".

In ce privește campionatul 
mondial din Anglia, Pele s-a abți
nut să dea vreun pronostic, 
afirmînd că sînt cel puțin 7—8 
echipe de forțe aproximativ egale.

Pași pe calea

producția 
de energie 
electrică

ultimii 
instalate capaci- 
a căror putere 
peste 1 200 MW. 
de la Turow se

Puterea centralelor electrice din 
R. P. Polonă se cifrează in pre
zent la 9 672 MW și continuă să 
crească mereu. Numai în 
doi ani au fost 
tăți energetice 
este calculată la 
La termocentrala
desfășoară importante lucrări de 
extindere care urmăresc creșterea 
puterii întreprinderii de la 1400 
la 2 000 MW. In acest scop vor fi 
instalate trei noi grupuri de tur- 
bogeneratoare.

Simultan, lingă orașul Konin 
. din voievodatul Poznan se desfă

șoară lucrările de construcție a 
termocentralei „Pontuw*. Aceasta 
va fi ca mărime a doua termo
centrală poloneză, după Turow. 
Atunci cînd ea va funcționa cu în
treaga capacitate, în centrul Po
loniei va exista un mare sistem 
energetic cu o putere instalată to
tală de 2 400 MW.

Zăcămintele

subsolului

în slujba

socialismului
Geologii bulgari aduc o contri

buție importantă la dezvoltarea e- 
conomiei naționale a R. P. Bulga- 
rla. în ultimii 20 de ani, în țară au 
fost descoperite minereuri care 
conțin peste 100 milioane tone fier, 
circa 18 milioane tone mangan și

consolidării independenței
Poporul algerian sărbătorește 

Ziua independenței. Cu patru ani 
în urmă, după 13 decenii de asu
prire colonială și aproape 8 ani 
de război, poporul algerian își 
vede înfăptuite aspirațiile sale 
spre libertate și independență.

In acest răstimp, poporul alge- 
rian a depus mari eforturi pentru 
a asigura înaintarea patriei sale 
pe calea progresului. Am încă vii 
în memorie impresiile culese în 
timpul călătoriilor făcute prin di
verse regiuni ale țării. Pretutin
deni, pe pămîntul Algeriei libere, 
am văzut oameni harnici muncind 
fără preget pentru a făuri bazele 
unei industrii naționale, a asigura 
dezvoltarea unei agriculturi diver
sificate și ridicarea nivelului de 
trai al întregii populații. Vezi a- 
ceastă preocupare în Sahara — 
acolo unde s-au pus primele te
melii ale industriei de extracție a 
țițeiului algerian — ca și pe 
coasta Mediteranei, sau în văile 
adînci ale munților, în care se ri
dică baraje pentru acumularea 
apei, în scopul irigării și con
struirii de centrale electrice.

La El-Fergoug, aflat Ia vreo 80 
de km de Oran, a fost inaugurată 
recent reluarea lucrărilor unui 
mare baraj, a cărui construcție a 
început cu peste 90 de ani în

urmă, dar care a fost abandonat. 
Prin construirea acestui baraj se 
urmărește un dublu obiectiv : ali
mentarea cu apă a zonelor in
dustriale de la Oran și Arzew și 
amenajarea rîului Habra, în ve
derea irigațiilor. Cîmpia Macta, 
pe care o străbate acest rîu, este 
una dintre cele mai întinse din 
Algeria, dar și una dintre cele 
mai aride.

Un alt obiectiv industrial, in
trat în funcțiune nu de mult, în

cotow
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aceeași regiune, este filatura de 
la Tlelat. Această întreprindere, 
proprietate de stat, ocupă un loc 
important în ansamblul ramurii 
textile. Ea va fi un pivot al altor 
cinci obiective textile algeriene.

La Arzew, situat lingă Oran, 
am făcut cunoștință cu extremita
tea nordică a arterei de oțel, 
destinată să asigure transpor
tul țițeiului, din cunoscuta sche
lă petrolieră sahariană Hassi- 
Messaoud. Conducta aceasta, lun
gă de 800 km, va asigura trans-

portarea a peste 45 milioane tone 
de petrol pe an. Presa locală rele
va că cea mai importantă carac
teristică a conductei este aceea 
că aparține statului algerian.

în Algeria se depun eforturi în 
vederea dezvoltării sectorului de 
stat în industrie, în scopul de a 
asigura noi succese pe calea con
solidării independenței economice 
a țării. Acest fapt îl confirmă și 
bugetul statului pe anul în curs, 
care prevede importante investiții 
în scopul valorificării resurselor 
țării.

Patrimoniul statului algerian a 
fost, de curînd, îmbogățit prin 
naționalizarea cîtorva mine. Pen
tru exploatarea lor cît mai judi
cioasă s-a înființat un birou de 
cercetări și exploatări miniere. 
Acestor măsuri li s-au adăugat și 
altele, cum ar fi t crearea Băncii 
naționale algeriene, precum și 
naționalizarea societăților de asi
gurare, care vor aduce în viitor 
statului un beneficiu anual de 
circa 30 milioane de dinari.

Eforturile de zi cu zi pentru 
dezvoltarea economică a țării 
constituie azi, la 4 ani de la cu
cerirea independenței, principala 
caracteristică a preocupărilor po
porului algerian.

c. BENGA
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Vedere parțială a combinatului de ameliorare a lignitului „Schwarze Pumpe" 
din R. D. Germană

Sărbătorirea

kJ„Zilei luptătorului66

BELGRAD 4. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La 4 iulie, în R.S.F. Iugoslavia s-a 
sărbătorit „Ziua luptătorului". In 
această zi, cu un sfert de secol în 
urmă, cînd Iugoslavia era sub ocu
pație nazistă, într-o vilă din cartie
rul Dedinie din Belgrad s-a ținut 
ședința Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Iugosla
via, care a chemat popoarele Iu
goslaviei la luptă împotriva cotro
pitorilor. In amintirea acestui eve
niment 
rului".

Anul 
de ani
populare împotriva fascismului, în 
întreaga țară au avut loc întîlniri 
ale luptătorilor partizani, adunări 
festive, simpozioane și diferite 
manifestări cultural-artistice și 
sportive. Duminică, la Iasenovaț 
s-au adunat peste 30 000 de cetă
țeni din Croația, Bosnia și Herțe- 
govina, pentru a participa la dez
velirea monumentului de pe locul

s-a instituit „Ziua luptăto-

acesta, cînd se împlinesc 25 
de la izbucnirea răscoalei

fostului lagăr de concentrare, unde 
au pierit circa 800 000 de persoane. 
Monumentul — o floare înaltă de 
trei metri — este opera sculptoru
lui Bogdan Bogdanovici.

Tot duminică, la Kraguevaț, un
de într-o singură zi au fost ucise 
7000 de persoane, s-a deschis o ex
poziție intitulată „Orașul Krague
vaț în războiul de eliberare națio
nală". Luni, la Belgrad ca și in 
alte orașe și sate din țară, au avut 
loc manifestări cultural-artistice și 
sportive. In aceeași zi, la Topola 
s-a dezvelit monumentul ridicat în 
memoria eroinei populare Darinka 
Radovici.

Cu prilejul „Zilei luptătorului", 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a acordat amnistie unui 
număr de 776 de persoane condam
nate la diferite pedepse. 227 de 
persoane au fost în întregime ab
solvite de executarea pedepsei, iar 
celorlalte li s-au redus termenele 
de detențiune.

Cuvîntarea
lui Waldeck Rochet
PARIS 4. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Luînd cuvîntul la Limoges, cu 
prilejul unei festivități pentru săr
bătorirea Federației comuniste din 
departamentul Haute Vienne, Wal
deck Rochet, secretar general al 
P. C. Francez, s-a referit la vizita 
președintelui de Gaulle în Uniunea 
Sovietică și la unele probleme ale 
politicii interne franceze. El a de
clarat printre altele : „Oricare ar 
fi motivele care-1 inspiră pe gene
ralul de Gaulle cînd se declară 
pentru cooperare între Franța și 
U.R.S.S., noi îl aprobăm, cu atît 
mai mult cu cît noi, comuniștii, am 
preconizat cu mult înainte priete
nia franco-sovietică. Aprobăm fără 
reticențe o politică ce corespunde 
intereselor Franței și păcii, chiar 
dacă aceasta nu place americani
lor". El a respins apoi ideea că ță
rile Europei nu pot și nu trebuie 
să întreprindă nimic fără Statele

Unite. „Apreciem, a spus Waldeck 
Rochet, că dreptul de rezolvare a 
problemelor europene revine, îna
inte de toate, popoarelor și state
lor europene, fără ca aceasta să 
împiedice aceste state să aibă re
lații normale cu S.U.A. Noi, comu
niștii, sîntem pentru întărirea co
operării economice și politice între 
toate țările Europei, fără deosebire, 
respectîndu-se independența lor 
națională".

Ocupîndu-se de problema viitoa
relor alegeri parlamentare din 
Franța, Waldeck Rochet a decla
rat : „Sîntem nevoiți să constatăm 
cu regret că conducătorii Partidu
lui Socialist și Partidului radical, 
grupate în Federație, nu au modi
ficat în mod sensibil vechile lor 
poziții, rămînînd în mare măsură 
adversari ai elaborării unui pro
gram comun al tuturor partidelor 
stîngii și ai adoptării unei tactici 
electorale comune".
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BUENOS AIRES

Declarația Frontului Patriei
din Vietnam

din Vietnam a dat 
declarație în care 
imperialiștii ameri- 

bombardamentele

1 HANOI 4 (Agerpres). — Prezi
diul Comitetului Central al Fron
tului Patriei 
publicității o 
condamnă pe 
câni pentru
asupra periferiilor Hanoiului și a 
orașului Haifong. „Este vorba de 

‘ un nou pas de escaladare extrem 
de grav făcut de imperialiștii 
americani în războiul lor de agre
siune în Vietnam, se spune în de
clarație. I^ombardînd Hanoiul, ini
ma întregului Vietnam și capitala 
unei țări socialiste, declanșînd 
atacuri aeriene asupra orașului 
Haifong, agresorii americani au 
încălcat încă o dată, într-un mod 
extrem de grosolan, suveranitatea 
și independența poporului vietna
mez și au nesocotit cu nerușinare 
acordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam. Totodată, 
ei au violat principiile cele mai 
elementare ale dreptului interna- 
țional**. Bombardarea suburbiilor 
orașului Hanoi și a portului 
Haifong a scos în evidență natu-

ra sălbatică a imperialiștilor ame
ricani și a împrăștiat perdeaua de 
fum a „negocierilor de pace'*.

Alăturîndu-se întru totul decla
rației Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam, Prezidiul 
Comitetului Central al Frontului 
Patriei din Vietnam denunță ener
gic în fața opiniei publice mon
diale aceste acte de război ale 
S.U.A.

Prezidiul C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam cheamă guver
nele țărilor socialiste frățești și 
ale țărilor iubitoare de pace, or
ganizațiile democratice și popoare
le din lumea întreagă să condam
ne sever, în interesul păcii și 
dreptății și al securității altor po
poare, actele criminale ale agre
sorilor imperialiști, să acționeze 
mai hotărît și mai practic pentru 
a opri mîinile sîngeroase ale pira
ților americani, să acorde un 
sprijin și un ajutor puternic luptei 
poporului vietnamez împotriva 
agresiunii americane, pentru inde
pendență națională.

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA

Demisia lui Cousins
Apropiere Intre peroniști
și noul regim militar?

1157 avioane pirat doborîte
HANOI 4 (Agerpres). — După 

cuin transmite agenția VNA, Ia 
4 iulie, unități ale Armatei popu
lare vietnameze au doborît un a- 
vion american care bombarda 
provincia Thanh Hoa. Potrivit 
ultimelor informații, la 3 iulie, în 
provincia Quang Binh, au fost 
doborîte alte trei bombardiere 
ale Statelor Unite. Numărul avi
oanelor americane doborîte 
deasupra teritoriului R. D. Viet
nam se cifrează la

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută duminică 
la televiziunea americană, Walt 
Rostow, unul din principalii con
silieri ai președintelui Johnson, a 
afirmat că avioanele americane 
vor continua să bombardeze rezer
voarele petroliere din portul Hai
fong și de la periferiile Hanoiului. 
El a precizat, relatează buletinul 
Casei Albe, că Statele Unite își 
vor menține „angajamentele** luate 
în Asia de sud-est.

• într-un Interviu 
acordat posturilor de 
televiziune america
ne, senatorul Ro
bert Kennedy a sub
liniat că toate as
pectele precedente 
alo escaladării, moti
vate ca Indispensabi
le de către purtătorul 
de cuvînt al Casei 
Albe, nu au dus la 
rezultatele scontate 
de Inițiatorii lor. Du
pă ce a subliniat că 
noua etapă a escala
dării, marcată 
bombardamentele
viațlei americano a- 
supra capitalei R. D. 
Vietnam șl a Halfon- 
flulul, va avea ace
leași rezultate ca șl 
etapele anterioare, 
Robert Kennedy a a- 
firmat că noile ac
țiuni nu pot decît să 
sporească pericolele 
în această parte a 
lumii.

1157.

do
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• HELSINKI 4 (Agerpres). — 
Vorbind la o întrunire de pro
test împotriva atacurilor aviației 
americane asupra Hanoiului și 
Haifongului, organizată de Aso
ciația finlandeză a luptătorilor 
pentru pace, Rafael Paasio, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Finlandei, a condamnat 
escaladarea războiului din Viet
nam de către S.U.A. Reafirmînd 
poziția guvernului său, Paasio a 
subliniat că „toate țările trebuie 
să aibă dreptul de a hotărî sin
gure asupra problemelor lori*.

• RANGOON. Intr-o declara
ție a Ministerului Afacerilor Ex
terne al Birmaniei se arată că 
„guvernul birmanez regretă pro
fund extinderea operațiunilor 
forțelor aeriene ale S.U.A., prin 
bombardarea suburbiilor orașului 
Hanoi și portului Haifong**, ex- 
primîndu-se îngrijorarea că a- 
cest act al escaladării războiului 
în Vietnam ar putea duce la o 
mai mare încordare nu numai în 
Asia de sud-est, dar și în întrea
ga lume, împiedicînd rezolvarea 
problemei vietnameze.

o AALBORG 4 (Agerpres). — 
Premierul danez Jens Otto Krag, 
luînd cuvîntul la 4 iulie, la Aal
borg, a dezaprobat bombardarea 
de către aviația americană a 
centrelor populate din R. D. 
Vietnam. El a disociat guvernul 
său de politica dusă de S.U.A. în 
războiul din Vietnam și de recen
tele atacuri aeriene asupra su
burbiilor Hanoiului și Haifongu- 
lui. „Guvernul danez, a spus 
Krag, susține că trebuie să se 
pună capăt escaladării războiu
lui (din Vietnam) “.

marșul anual 
nucleară de la

în guvern, ac- 
Cousins a

tehnologiei, 
a ministrului 
Mayhew, nu 
decît o ches- 
anume redu-

produs 
cu 
al 
și

pro-
gu-
din

Prima zguduire mai serioasă pe 
care o suferă echipa ministerială 
condusă de Harold Wilson — ast
fel este calificată, în cercurile po
litice și de presă din Londra, de
misia lui Frank Cousins din pos
tul de ministru al 
Demisia anterioară 
marinei, Cristophor 
pusese în discuție 
tiune secundară, și
cerea creditelor acordate marinei. 
Demisia lui Cousins s-a 
însă în semn de dezacord 
gramul economic și social 
vernului. Aceasta rezultă
scrisoarea adresată premierului, în 
care califică politica prețurilor și 
veniturilor drept o „contrafacere a 
platformei pe care se bazează 
partidul laburist".

Personalitatea lui Cousins ampli
fică acest gest. El este secre
tar general al sindicatului trans
porturilor, cel mai important din 
Anglia, post 
în momentul 
dar pe care 
In afară de
a fost socotit, 
una din personalitățile de frunte 
ale aripii de stînga a partidului 
laburist. Se reamintește, printre

mi-

șl-a
pu-

o-care prevede 
sistemului preavi- 
orice cerere de

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). 
— După cum relatează agențiile 
occidentale de presă, regimul nou 
instaurat în Argentina pare să de
țină controlul asupra întregii țări. 
Duminică s-a anunțat arestarea a 
șase membri ai Consiliului de ad
ministrație a „Institutului de mo
bilizare a fondurilor cooperative
lor**, care au fost acuzați că ar fi 
furnizat fonduri partidelor de stin
gă. Totodată, guvernul a decretat 
închiderea sediilor tuturor partide
lor politice și interzicerea activi
tății acestora. Această măsură a 
întîmpinat o vie opoziție din par
tea liderilor partidului Uniunea 
civică radicală a poporului, al fos
tului președinte Illia. într-un co
municat, liderii partidului au de
clarat că acesta „nu poate fi di-

zolvat prlntr-un decret și va con
tinua să existe atîta timp cît țe
lurile pentru care partidul a fost 
creat vor rămîne în vigoare**.

După cum transmite agenția As
sociated Press, guvernul genera
lului Ongania intenționează să a- 
ducă pe scena politică a țării nu
mai două sau trei mari partide po
litice, în locul celor peste 200 exis
tente. Cu multă atenție sînt ur
mărite acțiunile cercurilor guver
namentale, cît și ale peroniștilor 
în vederea realizării unei apro
pieri. Unii fruntași peroniști au 
lăsat să se înțeleagă cu claritate 
că, în schimbul sprijinului acordat 
noului regim, așteaptă să capete 
un cuvînt mai greu de spus în via
ța politică.

la care renunțase 
intrării în guvern, 
ÎI va relua acum.

aceasta, Cousins 
în ultimii ani,

altele, că el a participat în mal 
multe rînduri la 
pentru dezarmare 
Aldermaston.

Prin intrarea sa
țlunea politică a lui 
fost oarecum neutralizată, ceea ce 
s-a întîmplat, în măsură mai mare 
sau mai mică, și cu alți lideri' ai 
stîngii laburiste ca Barbara Car- 
tle, Anthony Greenwood șl An
thony Wedgwood Benn (succeso
rul iul Cousins în postul de 
nistru al tehnologiei).

Se observă că Cousins 
prezentat demisia în ajunul 
blicării legii 
bligativitatea 
zului pentru
mărire a salariilor. Se pare, cu 
toate afirmațiile contrare făcute 
în cercurile oficiale, că el se 
află în dezacord cu primul mi
nistru și în alte probleme, îndeo
sebi în aceea a Vietnamului.

în cercurile politice londoneze 
se pune chiar întrebarea dacă 
Frank Cousins — a cărui demisie 
primul ministru a încercat pînă în 
ultimul moment să o prevină — nu 
este cumva omul potrivit pentru a 
deveni șef al stîngii laburiste.

L RODESCU

O nouă repriză

SALISBURY 4 (Agerpres). — în 
capitala Rhodesiei a început luni 
o nouă repriză a convorbirilor an- 
glo-rhodesiene consacrate realizării 
unui acord în problema rhodesia-

APIMONDIA

UN SEMINAR

INTERNATIONAL

LA BUCUREȘTI IN 1967

Premierul irakian
la Ankara

LONDRA. Aspect de Ia marele miting de duminică din Trafalgar Square, după care partici- 
panjii s-au îndreptat spre locuinja premierului britanic spre a-i înmîna o scrisoare de protest 

împotriva bombardamentelor americane în R. D. Vietnam

ROMA 4. — Corespondentul A- 
gerpres I. Mărgineanu transmite : 
La Roma s-au desfășurat lucrările 
sesiunii anuale a Federației inter
naționale a asociațiilor de apicul- 
tură — Apimondia. La propunerea 
reprezentantului țării noastre,. 
prof. Vasile Harnaj, care este și 
președintele Apimondiei, au fost 
aprobate măsuri ca: organizarea 
unui seminar internațional de teh
nologie și utilaj apicol, în luna 
iunie 1967 la Combinatul apicol 
București; schimburi de studenți; 
funcționarea editurii Apimondiei 
la București. Delegația română a 
fost solicitată să prezinte proiec
tul unui centru apicol model, care 
să fie recomandat de către Api
mondia tuturor țărilor.

ANKARA 4 (Agerpres). — La 
Ankara au început convorbirile 
dintre primul ministru al Irakului, • 
Abdel Rahman el Bazzaz, sosit în 
Turcia într-o vizită oficială de 7 
zile, și premierul Turciei, Suley
man Demirel. După cum declară 
cercurile autorizate, citate de a- 
gențiile occidentale, în cadrul a- 
cestor convorbiri sînt examinate 
situația internațională, îndeosebi 
problemele Orientului Mijlociu și 
ale relațiilor turco-irakiene. Cei 
doi șefi de guverne au hotărît cre
area a două comisii tehnice mixte, 
însărcinate cu studierea proble
melor privind comerțul bilateral, 
autoturismul, relațiile culturale și 
folosirea de către cele două țări 
a apelor Tigrului, Eufratului și 
afluenților lor.

Presa turcă acordă o importanță 
deosebită acestor convorbiri care, 
după cum scrie „Milliyet**, consti
tuie primul contact la nivel înalt 
între cele două țări, de la revolu
ția irakiană din 1958. După ce sub
liniază avantajele reciproce care 
pot rezulta de pe urma apropierii 
turco-irakiene, ziarul se referă la

perspectiva unei „ferestre deschise 
diplomației turce spre lumea ara- 
bă“ și la rolul pe care l-ar putea 
avea ministrul de externe turc, ca 
„mediator în problemele încă ne
rezolvate dintre Irak și Iran“.

nă. Convorbirile dintre cele două 
delegații au fost întrerupte timp 
de zece zile, cînd conducătorul de
legației britanice, Oliver Wright, a 
plecat la Londra pentru consultări 
cu guvernul englez asupra stadiu
lui convorbirilor și poziției Angliei 
la aceste convorbiri. Oliver Wright 
s-a întors în capitala Rhodesiei, 
urmînd să facă cunoscut guvernu
lui Ian Smith noile propuneri ale 
guvernului britanic în vederea re
glementării problemei rhodesiene. 
Guvernul englez, arată agenția 
Reuter, speră ca problema Rho
desiei să fie rezolvată înainte de 
începerea conferinței primilor mi
niștri ai țărilor membre ale Com- 
monwealthului, programată pentru 
luna septembrie a.c., care va exa
mina îndeosebi implicațiile proble
mei rhodesiene după proclamarea 
unilaterală a independenței acestei 
țări de către premierul Smith.

• TIRANA 4 (Agerpres). — Agen
ția de presă A.T.A. transmite De
clarația Consiliului de Miniștri al 
R.P. Albania în legătură cu bom
bardamentele întreprinse de avia
ția americană asupra suburbiilor 
orașului Hanoi și portului Haifong. 
In declarație se subliniază că po
porul albanez și guvernul R.P. Al
bania „își exprimă indignarea și 
condamnă cu energie noile acțiuni 
periculoase ale guvernului S.U.A., 
care urmăresc extinderea șl mai 
mare a agresiunii în Vietnam și în 
Asia de sud-est. Poporul albanez 
a fost și este de partea forțelor 
poporului vietnamez pînă la vic
toria finală asupra agresorilor a- 
mericani".

SAIGON r

KYOTO

Rusk „întîmpmat“

de 5000 de polițiști
a-

I
8

I
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ra| TOKIO 4 (Agerpres). — Se- 
““ cretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a sosit luni diminea
ță la Tokio, de unde imediat a 
plecat Ia Kyoto. Poliția japoneză 
a luat severe măsuri de securitate 
la aeroportul internațional din 
Tokio. La aeroportul din Osaka, 
de unde Rusk a plecat într-o 
mașină spre Kyoto, transmite a- 
genția Associated Press, au fost 
mobilizați 5 000 de polițiști, ca 
măsură preventivă în legătură 
cu marea demonstrație anunțată 
cu prilejul sosirii lui Rusk.

Populația l-a primit pe „oas- 
pete** cu 
era scris:

... rațî-vă

pancarte pe care 
„Americani, că- 

acasă*'. Din cores
pondențele agențiilor de pre
să reiese că în următoarele zile 
se așteaptă noi demonstrații, îm
potriva secretarului de stat a- 
merican și a politicii S.U.A.

SUCCESE
ALE FORJELOR 
PATRIOTICE

® Tabăra forțelor speciale ame
ricane de la Trai Bi (circa 16 km 
nord-est de Tay Minh și 100 km 
de Saigon) a fost atacată duminică 
noaptea, cu obuze și mortiere, de 
un detașament de patrioți. Timp de 
o oră, patrioții au hărțuit tabăra, 
provocînd inamicului pierderi în 
oameni și armament.

® Tot duminică după-amiază, o 
companie a diviziei a 25-a de in
fanterie americană a fost puternic 
lovită de o companie de patrioți, în 
regiunea muntoasă ce înconjoară 
tabăra forțelor speciale de la Tak 
To, în apropiere de Kontun (420 
km nord-est de Saigon). Luptele, 
caracterizate de toți corespondenții 
de presă drept „violente**, au du
rat" mai multe ore.

Agenția de presă Eliberarea a 
anunțat bilanțul unei serii de
tacuri lansate de forțele patriotice 
în ultimele zile ale lunii iunie. 
Astfel, în provincia My Tho, dis
trictul Cai Be, patrioții au respins 
raidul întreprins de cinci batalioa
ne saigoneze. Au fost uciși și ră
niți peste 300 de soldați și captu
rate cantități mari de arme și 
muniții. 275 de soldați sud-coreeni 
au fost, de asemenea, scoși din lup
tă, într-o singură operațiune lansa
tă de patrioți în satul Cat Thang, din 
provincia Binh Dinh. în cursul a- 
tacurilor din 22 iunie, la bazele a- 
mericane de la Soc Trang și An 
Khe au fost distruse 39 avioane și 
elicoptere, iar numeroși militari a- 
mericani au fost uciși. La 29 iunie, 
forțele patriotice au scos din luptă, 
în provincia Thua Thien, două ba
talioane ale regimentului II de in
fanterie marină saigoneză. Toți 
membrii comandamentului operați
unii, condusă de un colonel ameri
can, au fost uciși.
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Potrivlf primelor rezulta
ta parjiale ale alegerilor 
care au avut loc duminică 
în Bolivia, generalul Rene 
Barrientos se situează 
fruntea candidaților 
func(ia de președinte 
tării. în capitala La Paz, el 
a obținut 44 la sufă din 
voturile exprimate, în timp 
ce. contracandidatului său, 
cel mai bine plasat, Bernar
dino Bilbao — care este de 
asemenea general — i-au 
revenit 30 la sută. Procen
taje asemănătoare au fost 
transmise și de unele cen
tre de vot din provincie. 
Se semnalează însă și nu
meroase buletine de vot 
albe.

Alegerile s-au ținut pen
tru desemnarea președinte
lui și vicepreședintelui 
fării, precum șl a unei noi 
componențe a parlamen
tului, respectiv a 102 depu- 
ta)i și a 21 de senatori. Ele 
au fost organizate după pa
tru amînări succesive timp 
de 17 luni de la ultima lovi
tură de sfat, care s-a soldat 
cu înlăturarea președintelui 
Paz Estensoro de căfre o 
junfă militară condusă de 
generalul, azi candidat în 
alegeri, Barrientos. Campa
nia electorală s-a caracte
rizat, printre altele, prin 
apariția a noi grupări po
litice, unele desprinse din 
numeroasele partide exis
tente (17 partide, la o 
populație de 4 milioane 
locuitori), altele constituind 
piese realmente noi pe 
eșichierul politic. Scopul a- 
cesfei operații, față de care 
junta militară a arătat o 
îngăduință surprinzătoare 
la prima vedere, s-a arătat 
a fi divizarea opoziției, 
care supravietuise după 
lichidarea partidelor cu 
orientare de sfînga și chiar 
de cenfru-stînga.
, Ample sectoare popu-

în 
la 
al

lare, îndeosebi cele cu
prinse în puternica Fede- 
rafie 
nele 
prin 
cări 
reprimată cu
căfre armată, a demonstrat 
din nou forța opoziției, 
silindu-l pe guvernanfi să-și 
revizuiască planul de ma
nevre. De atunci, strategia 
lor electorală a devenit 
mai subtilă. Astfel, candida
tul oficial la președinție a

a minerilor de la mi- 
de cositor, au ripostat 
declanșarea unei miș- 
greviste, care, deși 

cruzime de

cărel componente luate 
izolat nu ar cînfărl mult 
sub aspect electoral, dar 
laolaltă reprezintă o anu
mită forță, îndeosebi grafie 
unor grupări ce captează 
prin fradijie multe voturi 
țărănești.

Al doilea general can
didat, Bernardino Bilbao, 
a fost desemnat de partidul 
ce se intitulează demo- 
craf-creștin. Trei grupări 
politice (Partidul national 
revoluționar de sfînga al

demisionat de la copre
ședinta juntei — pe care 
o exercita împreună cu
un alt general, Ovando 
Candia — ocupîndu-se in
tens 
bloc de partide dispuse 
să-i 
în 
tajoase 
liderii 
sa electorală a inclus, cum 
se obișnuiește, și două vi
zite în Statele Unite, în 
afară de diverse călătorii 
prin provinciile boliviene. 
Astfel, a fost înjghebat 
„Frontul revoluționar boli
vian* — o aglomerație 
destul da eterogenă, ale

de coalizarea unui

sprijine candidatura, 
schimbul unor avan- 

tranzacfii pentru 
acestora. Campania

exvicepreședinfelui 
derului sindical Juan Le- 
chin, Partidul democrat- 
creștin și o parte a Mișcării 
nafionale revoluționare) au 
anun(at boicotarea alegeri
lor, considerîndu-le o farsă 
cu cîștigăfor prestabilit. 
Pozifia acestor partide se 
va răsfrînge, în mod cert, 
asupra procentului de 
participare la scrutin, pre
văzut și așa ca foarte mic.

După cum se relatează, 
corpul electoral bolivian, 
alcătuit din analfabeji în 
proporfie de aproape 68 
la sută, a manifestat apatie 
fată de scrutin. Experien
țele amare din trecut l-au

tnvSjat că, pe cît de răsu
nătoare sînt promisiunile 
candidafilor, pe afît de 
mari sînt deziluziile post- 
elecforale. Putini sînt cei 
capabili să distingă dife
rența între 
formelor" 
pentru a 
fiindcă de 
renjele se 
tura cutărui 
partid sau la Interesele de 
moment ale liderilor, după 
regula clasică a democrației 
burgheze, aplicată cu res
tricții specifice pe solul 
lafino-american. în perioa
da care a trecut de la pre
luarea puterii de către ar
mată, observatorii au con
statat un „conservatorism 
clasic", tradus pe plan 
economic prin pașii spre 
desnafionalizarea sectorului 
minelor de cupru (care 
asigură țării majoritatea de
vizelor), retrocedarea pă- 
mînturilor împărțite la ță
rani prin reforma agrară de 
acum 14 ani, prin încuraja
rea capitalului străin mono
polist. Pe plan social, poli
tica salarială a provocat și 
provoacă încă puternice 
împotriviri din partea fe
derațiilor 
adăugat persecuțiile politi
ce la care sînt supuse per
soanele cu orientare demo
cratică, 
nașterea 
guerila, 
dar eficiente 
specfive de a-și spori rîn- 
durile. Despre politica ex
ternă e suficient să se 
menționeze că ea nu diferă 
în absolut nimic de cea a 
Statelor Unite. Scrutinul de 
duminică a avut menirea să 
„insfituționalizeze" pre
ceptele aplicate pînă acum 
fără acoperire „constituțio
nală".

mul|imea „plai
ce li se
opta.
multe ori dife- 
reduc la tifula- 

sau cutărui

oferă 
Aceasta

sindicale. S-au

fapt ce a dus la 
unei mișcări de 

pu|in numeroase, 
și cu per-

V. OROS

Arestări
la Bagdad

BȘjS BERLIN. Cu prilejul Expoziției de artă românească, la 
ambasada Republicii Socialiste România a avut loc un 

cocteil. Au participat Gustav Hertzfeld, locțiitor al ministru
lui de externe al R.D.G., funcționari superiori din Ministerul 
de Externe, reprezentanți ai Ministerului Culturii, oameni- 
de artă.

rai MOSCOVA. TASS anunță că U.R.S.S. a încheiat cu suc- 
™ ces lansarea de rachete purtătoare efectuată în bazinul 
Oceanului Pacific pe o rază de 40 mile marine. Lansările 
au urmărit experimentarea unor noi sisteme de obiecte cos
mice. Agenția TASS este împuternicită să declare că regiu
nea respectivă este liberă pentru navigație și zborurile 
avioanelor.

BAGDAD 4 (Agerpres). ■— La Bagdad 
s-a anunțat oficial că 8 din cele 25 d» 
persoane căutate de autoritățile irakie
ne, implicate în tentativa eșuată, la 30 
iunie, a unei lovituri de stat, au fost 
arestate, printre care Abdel Kerim Far- 
han, fost ministru al culturii și orientă
rii naționale, Ahmed al Babbobi, fost 
ministru al municipalității, precum șl 5 
ofițeri.

Tancul petrolier „Alva Cape“, 
care devenise o epavă în flâ- 
câri, în urma unui accident, a 
fost scufundat duminică în a- 
Cele Atlanticului prin bom- 

ardarea sa de către două 
nave

BjS VIENA. La Viena a avut loc al 7-lea Congres interna-
țional de Gerontologie. Au participat aproximativ 3 000 

de oameni de știință și cercetători din numeroase țări. 
Prof. dr. Ana Aslan, care a condus delegația română, a 
prezentat referatul privind criteriile pe baza cărora se poate 
aprecia eficacitatea unui tratament pentru combaterea bătrî- 
neții. Referatul a întrunit aprecieri elogioase.

tsnj NEW YORK. Un raport dat publicității la O.N.U. men- 
ționează că guvernul S.U.A. a ignorat cererea Consiliu

lui de Securitate privind instituirea unui embargo asupra 
furnizării de arme către Portugalia.

PEKIN. In baza unui acord, R. P. Chineză va acorda R. D. 
““ Vietnam ajutor în crearea unor gospodării agricole de 
stat.

ZANZIBAR. Kan Rian Ug, vicepreședinte al Prezidiului
Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, care face 

o vizită oficială în Republica Unită Tanzania, a fost primit 
de Abeid Karume, prim-vicepreședinte al republicii.

E-3 ATENA. Aproximativ 50 000 de lucrători din domeniul 
serviciilor publice municipale și comunale din Grecia 

au declarat luni o grevă de 48 ore, revendicînd o nouă le
gislație menită să le îmbunătățească situația.

ra NEW YORK. Un val de căldură s-a abătut asupra nor- 
““ dului Statelor Unite. Duminică New Yorbul a cunoscut 
o temperatură record : plus 40 de grade.
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