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COMUNICAT
CU PRIVIRE LA INTILVII!L\ COiUCĂTOHILOR 

PAIilIlîflLIIL COMUNISTE Șl HCIWȘTI
Șl A ȘEFILOR DE GUVERNE ALE JĂRIEOR MEMBRE 
ALL CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

DECL A

Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Polonă, Repu
blica Socialistă România, Republi
ca Populară Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
reprezentate la Consfătuirea de la 
București a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, au 
discutat situația creată ca urmare 
a agresiunii Statelor Unite ale A- 
mericii în Vietnam, în special în 
lumina noilor acte criminale ale 
forțelor armate americane îndrep
tate spre intensificarea războiului 
împotriva poporului vietnamez.

Participanții la Consfătuire con
sideră bombardarea împrejurimilor 1 
orașului Hanoi și a portului Hai- ■ 
fong — cele mai mari centre , 
populate din Vietnamul de nord 
— ca o treaptă nouă și mai peri
culoasă a politicii americane de _ 
„escaladare" a războiului în Viet- ' 
nam. Ca urmare a acestora, războiul 
din Vietnam complică în mod se
rios situația internațională și ca
mătă un caracter nou și mai peri
culos pentru cauza păcii și secu
rității generale.

1 Joi seara a părăsit Capitala de- 
' legația Republicii Populare Po- 
; lone care a participat la Consfă

tuirea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia și la în- 
tîlnirea în problemele Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Din delegație au făcut parte to
varășii Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, conducătorul delegației, Jo- 
zef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Zenon 
Kliszko, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Adam Rapacki, minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Polone, mareșal Marian Spychal- 
ski, ministrul apărării naționale al 
R. P. Polone, Marian Naszkowski, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și general de divizie Woj
ciech Jaruzelski, adjunct al mi
nistrului apărării naționale.

Participanții la Consfătuire con
damnă cu indignare aceste acțiuni 
criminale și declară că sprijină în- 
trutotul lupta curajoasă a poporu
lui frate vietnamez, pentru apăra
rea libertății și independenței, 
pentru unitatea și integritatea pa
triei sale.

r Războiul pe care îl duc S.U.A. 
în Vietnam constituie cea mai ci
nică expresie a liniei agresive a 
politicii imperialismului american. 
Aceasta este o batjocorire a drep
tului internațional, a acordurilor 
internaționale și o încălcare groso
lană a Cartei Organizației Națiu
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nilor Unite. Nimeni altul _ decît 
S.U.A. au zădărnicit îndeplinirea 
Acordurilor de la Geneva din 1954,. 
care prevedeau efectuarea unor a- 
legeri generale în Vietnam și uni
ficarea Vietnamului fără nici un 
amestec străin.

Trupele americane au venit în 
Vietnam ca invadatori, sugrumă
tori ai libertății și independenței 
poporului vietnamez. In. războiul 
tîlhăresc pe care îl duc împotriva 
Vietnamului, S.U.A. recurg tot mai 
mult la mijloace barbare și inu
mane, distrug populația pașnică, 
nu se opresc în fața, folosirii na- 
palmului și a substanțelor toxice. 
Cei care comit aceste barbarii merg 
pe calea criminalilor de război hit- 
'leriști.

Actele comise de trupele ameri
cane, precum și de sateliții lor în 
Vietnam constituie crime împotri
va păcii șl umanității, care atrag cea 
mai gravă răspundere internațio
nală. Agresorii trebuie să țină sea
ma de lecțiile istoriei și să nu uite 
că nu vor putea scăpa de răspun
dere pentru fărădelegile lor.

Agresorii americani nu vor pu
tea evita să plătească pentru uria
șele distrugeri și pagube materiale, 
pricinuite poporului vietnamez, 
pentru orașele și satele ruinate, 
pentru spitalele și școlile mistuite 
de incendii, pentru căile de comu
nicație distruse, pentru întreaga 
barbarie comisă față de populația 
pașnică.

Guvernul S.U.A. trebuie să știe : 
cu cit vor fi săvîrșite mai multe 
crime împotriva poporului vietna
mez, cu atît mai mare va fi gra
vitatea culpei, cu atît mai aspră 
va fi pedeapsa pentru această 
culpă.

Guvernul S.U.A. încearcă să im
pună pe calea armelor populației 
din Vietnamul de. sud rînduirile 
care-i sînt pe plac, să mențină a- 
colo un regim putred de dictatură 
militară, profund detestat de po

Membrii delegației au fost salu
tați la despărțire de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol; prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mă- 
neseu, ministrul afacerilor externe, 
Tiberiu Petrescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Varșovia.

Au fost de față Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București, și 
membrii ambasadei, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în țara 
noastră.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, 
aflați pe aeroportul Băneasa, au 
salutat cu călcb’ră pe membrii de
legației. tinere fete le-au oferit 
flori. < ’ gerpres) 

por, regim care se sprijină numai 
pe baionetele americane. Nimeni nu 
este în, drept să-și dicteze voința 
poporului vietnamez, ca și poporu
lui oricărei alte țări.: Numai po
porul. vietnamez poate hotărî ce 
rînduieli să fie stabilite în țara sa, 
acesta fiind dreptul lui inaliena
bil.

Statele Unite ale Americii ar 
dori să subjuge și alte țări ale pe
ninsulei Indochina. Ele își intensi
fică amestecul brutal. în treburile 
interne ale Laosului, bombardează 
teritoriul acestei țări, continuă pro
vocările împotriva Cambodgiei in
dependente.

Toate acestea demonstrează că 
imperialismul american încearcă să 
înăbușe mișcarea de eliberare na
țională a popoarelor, să încalce 
drepturile lor sacre de a-și hotărî 
singure soarta, de a-și alege calea 
de dezvoltare corespunzător aspira
țiilor lor.

Pericolul pe care-I comportă ac
țiunile agresive ale guvernului 
S.U.A. crește și mai mult datorită 
faptului că acesta încearcă să tî- 
rască în războiul din Vietnam și pe 
aliații săi. Australia și Noua Zee- 
landă, Tailanda și Filipinele, pre
cum șl regimul marionetă din Co
reea de sud au trimis sau trimit 
efective militare pentru a participa 
la războiul împotriva poporului 
vietnamez. Sprijin politic și mate
rial acordă Statelor Unite în Viet
nam Republica Federală Germa
nă. Țările care îi ajută pe agre
sori cu livrări de armamente, care 
permit S.U.A. să folosească terito
riul lor pentru transportarea și a- 
provizionarea trupelor americane 
din Vietnam sînt complice la agre
siune. Mai devreme sau mai tîrziu 
guvernele tuturor acestor țări vor 
trebui să răspundă în fața po
poarelor pentru aceste acțiuni.

Nimeni nu poate fi indus în e- 
roare de declarațiile guvernului 
american că este dispus să ducă

Delegația R. D. Germane

Joi seara a părăsit Capitala de
legația Republicii Democrate Ger
mane care a participat la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia și la întîl- 
nirea în problemele Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Delegația a fost condusă de 
Walter Ulbricht, prim-șecretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane. 
Din. delegație au făcut parte Willi 
Stoph, președintele Consiliului de. 
Miniștri al R. D. Germane, Erich 
Honecker, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Hermann Axen, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Otto Winzer, ministrul 
afacerilor externe, și general de 

tratative pentru reglementarea pro
blemei vietnameze. Aceste decla
rații'despre ' „intenții pașnice" și 
„tratative de pace" sînt complet 
false, fiind însoțite nu numai., de 
continuarea, ci și de extinderea ac
țiunilor,militare.

Există o incompatibilitate fla
grantă între , continuarea războiului 
din Vietnam și afirmațiile S.U.A., 
care declară că doresc să între
prindă pași pe calea dezarmării.

Partidele, guvernele și popoarele 
țărilor noastre își exprimă admi
rația față de curajul, dîrzenia și 
hotărîrea eroicului popor vietna
mez de a dobîndi victoria în lupta 
cu cotropitorii. Oricît s-ar încăpă- 
țîna agresorii, orice crime noi ar 
săvîrși, ei nu vor putea infringe 
voința de libertate și independență 
a poporului vietnamez. Participan
ții la Consfătuire consideră că, prin 
lupta sa împotriva imperialismului 
american, poporul vietnamez nu 
numai că își apără drepturile sale 
naționale, dar aduce și. o impor
tantă contribuție la lupta țărilor 
sistemului mondial socialist, a tu
turor popoarelor pentru pace, in
dependență, democrație și socia
lism. Cauza justă a poporului viet
namez se bucură de profunda sim
patie și deplina solidaritate a ță
rilor socialiste, a clasei muncitoare 
internaționale și a pofidelor comu
niste și muncitorești/ a mișcării de 
eliberare națională, a tuturor for
țelor păcii și progresului.

II.
Statele participante la Tratatul 

de la Varșovia, semnatare ale pre
zentei Declarații, își reafirmă în 
modul cel mai hotărît poziția în 
problema vietnameză'.-

Guvernul american trebuie să 
înceteze imediat războiul agresiv 
din Vietnam, să respecte dreptu- 

(Continuare în pag. a V-a) 

armată Heinz Hoffmann, ministrul 
apărării al R. D. Germane.

La despărțire membrii delega
ției au' fost salutați de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ghenea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Berlin.

Au fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membrii ambasadei, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră.

Numeroși bucureșteni, aflați în 
gara Băneasa, au salutat cu căl
dură pe membrii delegației. Tinere 
fete le-au oferit flori.

(Agerpres)

La 7 iulie 1966 a avut loc la 
București întîlnirea conducătorilor 
partidelor comuniste și muncito
rești și a șefilor de guverne ale 
țărilor membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, i la 
care au participat:

din partea Republicii Populare 
Bulgaria — Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, șeful 
delegației ; Stanko Todorov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria; Gheorghi Bogdanov, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.B., ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București;

din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C, al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii, șeful dele
gației; Jozef Lenart, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele guver
nului; Otakar Simunek, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, vicepreședinte al guver
nului; Vaclav David, membru al
C. C. al P.C. din Cehoslovacia, mi
nistrul afacerilor externe;

din partea Republicii Democrate 
Germane — Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C. C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., șeful delegației; Willi 
Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G. ; 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 ;

din partea Republicii Populare 
Mongole — Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.M., șeful delegației ;
D. Molomjamț, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., D. Gombojav, membru 
al, .C.C,.. al P.i;-.R,M,K. vicepreședin-, 
te al Consiliului' de Miniștri al 
R.P.M.;. ,

din partea Republicii Populare 
Polone — Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, șe
ful delegației; Jozef Cyrankie- 
wic'z, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri; Wieslaw

Joi seara, în parcul Palatului 
Snagov, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și 
guvernul Republicii Socialiste 
România au oferit o recepție în 
onoarea delegațiilor prezente la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia și 
la întîlnirea în problemele Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La recepție au participat Todor 
Jivkov,. prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria ; Antonin Novotny, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Jozef Le
nart, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele guvernului Republicii Socia
liste Cehoslovace; Walter Ulbricht, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane ; 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre
tar al_ Comitetului Central al Par
tidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole; Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 

, Muncitoresc Unit Polonez, Jozef 
Cyrankiewicz, membru al Biroului 

r Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone ; Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, Gyula Kăllai, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Guvernu
lui revoluționar muncitoresc-țără
nesc ungar ; Leonid Brejnev, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Alexei Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., precum și 
ceilalți membri ai delegațiilor.

La recepție au luat parte tova- 
rășli Nicolae Ceaușescu, Chivu 

^-Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
' Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Emil Bodnaraș, Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu-Mi
zil, Ilie Verdeț, membri și membri 

Sobierajski, ambasadorul R.P.P. la 
București;

din partea Republicii Socialiste 
România — Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist Român, șeful dele
gației ; Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului 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., Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri; 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R. ;

din partea Republicii Populare 
Ungare — Jânos Kâdâr, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, șeful de
legației ; Gyula Kăllai, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar ; 
Antal Apro, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar; 
Imre Pardi, membru al C.C. al 
P.M.S.U., șef de secție la C.C. al 
P.M.S.U.;

din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — Leonid Ilicl 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al

întîlnirea conducătorilor de partid 
și de stat cu delegația R. P. Mongole
Joi 7 iulie, tovarășii Nicolae 

Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil și Mihai 
Dalea au avut o întîlnire protoco
lară cu tovarășii Jumjaaghiin Țe- 
"dehbâl, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole, Demcighiin Molomjamț, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.P.R.M., Damdinî 
Gombojav, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Dejidiin Ci- 

supleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R., vicepreședinți ai Consi
liului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști români și străini.

A participat mareșalul Uniunii 
Sovietice, A. A. Greciko, coman
dant suprem al forțelor armate u- 
nite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

în timpul recepției a luat 
cuvint.ul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care, adresîndu-se 
celor prezenți, a spus:

Am deosebita plăcere de a sa
luta prezența la această recepție 
a conducătorilor de partid și de 
stat, a celorlalți membri ai delega
țiilor, care au luat parte la Con
sfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ, precum și la Consfătuirea 
în problemele C.A.E.R.

în cadrul acestor consfătuiri am 
desfășurat lucrări fructuoase. Re
prezentanții statelor noastre au 
adoptat Declarația cu privire la 
întărirea păcii și securității în Eu
ropa, problemă care preocupă în 
cel mai înalt grad popoarele de 
pe continentul nostru.

Declarația are o mare însemnă
tate pentru mobilizarea popoarelor 
la luptă împotriva politicii agresi
ve a imperialismului american și 
a forțelor reacționare europene 
care se opun destinderii și păcii pe 
continentul nostru și în lume. Ea 
afirmă hotărîrea țărilor noastre 
socialiste de a depune eforturi co
mune pentru crearea unui climat 
de pace și securitate în Europa, de 
a milita pentru promovarea între 
state, indiferent de orinduirea lor 
social-politică, a unor relații bazate 
pe respectarea suveranității, pe 
stimă și avantaj reciproc, pe exclu
derea oricărui amestec în treburile 
interne ale altor popoare, astfel 
îneît toate națiunile europene — 
egale în drepturi — să-și aducă a- 
portul lor la cauza păcii și înțele
gerii internaționale.

O deosebită importanță are De
clarația în legătură cu situația din 
Vietnam, prin care țările noastre 

Uniunii Sovietice, șeful dele
gației ; Alexei Nikolaevici Ko- 
sîghin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. ; Mihail Avksentievici Le- 
seciko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Alexandr Va- 
silievici Basov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. la 
București ; Mihail Iosifovici Slad- 
kovski, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S.

Participanții la întîlnire au rele
vat că Consiliul de Ajutor Econo
mic Reciproc a desfășurat o activi
tate însemnată cu privire la coor
donarea planurilor economiei na
ționale, specializarea și cooperarea 
în producție, lărgirea pe această 
bază a legăturilor economice între 
țările membre ale C.A.E.R. Partici- 
panții la întîlnire și-au exprimat 
în unanimitate năzuința de a de
pune și în viitor eforturi îndreptate 
spre dezvoltarea colaborării reci
proce, în conformitate cu princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respectării suveranității și interese
lor naționale, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești și prin 
aceasta să contribuie la întărirea 
continuă a internaționalismului 
proletar, unității și coeziunii țări
lor sistemului mondial socialist.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și deplină 
înțelegere reciprocă.

mlddorj, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Țedevsurengiin 
Davaadorj, prim-adjunct al pre
ședintelui Comitetului de colabo
rare economică, membrii delegației 
R. P. Mongole care' participă 
la Consfătuirea în problemele 
C.A.E.R.

A fost de față Togoociin Ghen- 
den, ambasadorul R. P. Mongole la 
București.

întîlnirea a decurs într-o atmo
sferă cordială, tovărășească.

(Agerpres)

socialiste și-au manifestat încă o 
dată solidaritatea internaționalistă 
cu lupta eroică a poporului vietna
mez, hotărîrea nestrămutată de a-i 
acorda, pînă la capăt, sprijinul lor 
deplin. Țările noastre au atras, tot
odată, atenția în modul cel mai ca
tegoric guvernului Statelor Unite 
ale Americii asupra gravei răspun
deri cu care se încarcă în fața ome
nirii prin continuarea și extinderea 
războiului împotriva poporului 
vietnamez. Declarația, a spus vor
bitorul, adresează un apel fierbinte 
statelor, popoarelor, partidelor co
muniste și muncitorești, tuturor 
forțelor progresiste și iubitoare de 
pace, opiniei publice internaționa
le, pentru a-și uni eforturile și a 
acționa cu hotărîre în vederea ză
dărnicirii agresiunii criminale a 
Statelor Unite in Vietnam. în nu
mele partidului și guvernului nos
tru, al întregului popor român, 
exprim hotărîrea noastră neclinti
tă de a intensifica sprijinul politic, 
moral și material pentru poporul 
vietnamez, de a face tot ce ne stă 
în putință pentru izbînda cauzei lui 
drepte. Sîntem convinși că lupta 
eroică a poporului vietnamez va 
triumfa.

Consfătuirea pe problemele ac
tivității Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc a prilejuit un 
schimb util de păreri cu privire la 
colaborarea economică dintre po
poarele noastre, în interesul pro
pășirii fiecăruia din ele și al creș
terii forței țărilor socialiste în an
samblu.

întîlnirile noastre la București, 
a spus în continuare vorbitorul, 
care de pe acum au un profund 
ecou în întreaga lume, vor aduce, 
fără îndoială, prin documentele a- 
doptate, o contribuție de seamă la 
dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii dintre țările noastre, la cauza 
unității țărilor socialiste, a forțe
lor revoluționare și democrate, la 
întărirea securității în Europa, la 
lupta popoarelor împotriva impe
rialismului și reacțiunii, pentru 
progres și pace în întreaga lume.

Permiteți-mi, dragi tovarăși și 
prieteni, să ridic un pahar în 
cinstea distinșilor noștri oaspeți, 

în sănătatea tovarășilor Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin și a ce
lorlalți membri ai delegației so
vietice ;

în sănătatea tovarășului Todor

(Continuare în pag. a V-a)
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al industriei locale
Pregătirea mesei, 

aranjarea locuinței și 
diferitele treburi gos
podărești necesită o 
largă varietate de ar
ticole mai mărunte 
sau mai mari. Stră- 
duindu-se să răspundă 
cerințelor populației 
de a găsi în magazine 
o gamă largă de ase
menea obiecte, între
prinderile industriei 
ideale a orașului 
București pun în pre
zent la dispoziția 
cumpărătorilor peste 
700 obiecte de tot fe
lul, de la balamale, 
cîrlige de rufe, forme 
de prăjituri, strecură
tori de ceai, cutite de 
curățat fructe, pîlnii, 
diverse tipuri de cră- 
titi, tigăi și oale, pînă 
la lustre, candelabre 
și mobilă.

Răsfoind un dosar 
denumit în mod su
gestiv „marele cata
log al lucrurilor mici", 
inginerul Gh. Mălin, 
șeful secției de indus
trie locală a Sfatului 
popular al Capitalei, 
ne-a prezentat noile 
produse intrate în ma
gazine sau care se vor 
găsi în viitorul apro- .• 
piat. O sută de arti-r 
cole din cele peste 
700 pe care le fabrică 
întreprinderile indus
triei locale au fost 
asimilate în producție 
anul trecut sau în 
primul trimestru al a- 
cestui an. Din rîndul 
lor fac parte lampa de 
gătit cu petro) pentru 
voiaj, care poate fi 
demontată ușor și 
transportată într-o cu
tie, etajere din teavă 
nichelată pentru flori, 
cuiere de perete, vase 
din aluminiu pentru 
fierberea laptelui fără 
să dea pe foc, tigăi 
din aluminiu lustruit, 
cu toarte din material 
plastic termoizolant 
etc. Aceste articole 
au și apărut în raftu
rile magazinelor.

Preocupîndu-se de 
lărgirea sortimentului 
articolelor de uz gos
podăresc, întreprinde
rile de industrie loca
lă au prevăzut asimi
larea în fabricație a 
încă 170 noi articole, 
din care marea majo
ritate vor fi livrate 
comerțului pînă la 
sfîrșitul acestui an, 
iar restul în 1967. 
Printre viitoarele nou
tăți se numără ma
șina ' manuală pentru

spălast rufe, care sea
mănă cu o sferă me
talică în interiorul 
căreia se pot spăla 
două kilograme de 
rufe în maximum șase 
minute; garniturile de 
polonice din trei piese 
avînd capacități dife
rite și mînerele izola
te cu material plastic ; 
patru modele originale 
de tigăite cu mînere 
detașabile și izolate 
cu material plastic, în 
patru mărimi pentru 
preparat friptura, 
ochiurile și alte mi- 
nuturi; o garnitură de 
crăticioare din trei 
piese ce se pot intro
duce una într-alta ,- 
huse destinate păstră
rii vergilor pescărești 
(se satisface astfel o 
veche dorință a pes
carilor amatori); sa
coșe din material 
plastic, realizate din- 
tr-un fir mult mai re
zistent și mai subțire 
în comparație cu cele 

. existente ; etichete din 
plastic pentru gea
mantane (ar fi bine ca 
pe viitor noile gea
mantane să se vîndă 
numai cu astfel de 
etichete); șapte mo- 

I dele noi de lustre, 
toate fiind prevăzute 
cu un sistem mai si
gur și mai ușor de 

' prindere etc.
S-au pregătit nou

tăți și în domeniul 
f mobilei — ne-a spus 

tov. Voicu Dumitres
cu, șef adjunct al sec
ției. La expoziția or
ganizată în luna mai 
în Capitală, industria 
locală a orașului 
București a expus 14 
tipuri moderne, dintre 
care 8 au fost contrac
tate cu unitățile co
merciale spre a fi li
vrate în cursul semes
trului II. Din rîndul 
acestora fac parte ca
napeaua pat-bibliote- 
că „Gabriela" care, 
deși se utilizează ca 
pat pentru două per
soane ocupă un spa
țiu restrîns în cameră; 
dormitorul „Lux", for
mat din pat de două 
persoane, două nop
tiere, dulap cu trei 
uși, o comodă și un 
taburet; sufrageria 
„Mona Lisa", finisată 
cu furnir de nuc sau 
exotic, alcătuită diri- 
tr-un bufet, vitrină, 
masă extensibilă și 
șase scaune tapisate ,- 
eleganta sufragerie 
„Trapez", al cărui

efect estetic este ob
ținut prin încrustări 
cu furnir de paltin; 
camera de zi „Zefir", 
masa dulap-frigider 
„Alea", divanul „Ele
gant" etc. Din noile 
sortimente industria 
locală va livra comer
țului, pînă la sfîrșitul 
anului în curs, peste 
2 000 de garnituri și 
piese separate.

O mare atenție se 
dă îmbunătățirii cali
tății produselor. Intro
ducerea sistemului de 
lustruire chimică a 
vaselor din tablă de 
aluminiu realizate de 
întreprinderea „Meta
lurgica" a mărit du
rabilitatea luciului. 
De asemenea, prin ex
tinderea procedeului 
de finisare cu nitrolac 
— la întreprinderea 
produse lemn-mobilă 
și „Arta mobilei" — 
s-a realizat un lustru 
mai rezistent și mai 
frumos al mobilei. în 
semestrul I s-au or
ganizat cursuri de ri
dicare a calificării la 
locul de muncă, 
cursuri și seminarizări 
cu maiștrii și tehni
cienii din rețeaua de 
control tehnic de ca
litate pentru îmbogă
țirea cunoștințelor lor 
în domeniul tehnolo
giilor de fabricație și 
al metodelor de con
trol tehnic.

în catalogul lucru
rilor mici sînt com
pletate mereu alte ru
brici. „Comerțul ne 
aduce la cunoștință 
periodic cererile de 
mărfuri, propuneri ale 
cetățenilor — ne-a in
format tovarășii! ingi
ner Florentin Cărtuță, 
șeful serviciului pro
ducție. Industria loca
lă prezintă organiza
țiilor comerciale mo
dele noi de obiecte 
diverse sau schițele 
acestora. Se stabilește 
astfel, de comun acord 
oportunitatea asimilă
rii lor în producție, 
în ceea ce privește 
mobila, în anumite 
magazine (de exemplu 
„Apartamentul"), mo
delele noi sînt expuse 
cîte o lună de zile la 
vederea cumpărători
lor, care își spun pă
rerea despre tipurile 
respective. Sugestiile 
lor sînt luate în seamă 
la omologarea defini
tivă.

D. MINCULESCU
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ÎN COMUN
In următoarele zfle va în

cepe difuzarea, prin interme
diul încasatorilor de la tram
vaie, troleibuze și autobuze, a 
ghidului traseelor de transport 
în comun editat de I.T.B. Ghi
dul, care costă 1 leu, a fost 
editat într-un tiraj de 100 000 
exemplare. El are formatul u- 
nui pliant și cuprinde, pe o 
față, o schemă amănunțită a 
rețelei de autobuze, troleibuze 
și tramvaie, iar pe cealaltă 
un text cu o serie de infor
mații de interes cetățenesc : 
date suplimentare referitoare 
la traseele mijloacelor de 
transport în comun, stațiile de 
taximetre și taxifurgonete, o- 
rele de trecere a primelor și 
ultimelor vehicule la capetele 
de linii, diverse recomandări 
pentru călători. îndatoririle 
personalului de mișcare I.T.B., 
tarife de călători, telefoane u- 
tile, adresele birourilor de a- 
bonamente etc.

ai presus de opera edu
cativă a societății, so
cialismul cultivă în om 
propria demnitate, pro
priul sentiment al răs
punderii. Ar fi nedrept

să stoarcem lacrimi și să ne lamen
tăm pentru fiecare adolescent care 
pică la examene, pentru fiecare 
matrițer care dă rebuturi.

Ce ne facem însă cînd superfi
cialitatea ia forme cu totul și cu 
totul reprobabile?

Intr-o măsură crescîndă, urmă
rile duc de fiecare dată la ceva 
între mîhnire și supărare. Da
torită unei slăbiciuni omenești ne
controlate, unei incapacități de lu
ciditate, de autodominare a carac
terului, a propriului comportament, 
omul ajunge din treaptă în treaptă, 
din greșeală în greșeală.

Și totul începe, de obicei, cu mi
cile concesii.

Astăzi, ca elev, tragi „la fit* 
fiindcă e meci palpitant la televi-

A

de sănătate

„Am locuit în această vilă la 
camera nr..., am luat masa la cantina 
nr... și m-am simțit bine, foarte bine" 
(cineva scria : „chiar mai bine decît 
acasă" I)

Ei bine, pe coperta caietelor tip în 
care abundă asemenea însemnări 
încă mai scrie : „Condica de sugestii 
și reclamați!" I Iar fiecare pagină sfîr- 
șeșfe, invariabil, cu rubrica „Ce mă
suri s-au luat" I

Dialogul acesta Inedit între vizita
torii stațiunilor noastre și cei chemați

le asigure condifii optime de odih- 
și tratament reține atenția și din-

să
nă
colo de aspectul său anecdotic.

— Au devenit oamenii mai puțin 
pretențioși ?

— Dimpotrivă — mi se răspunde, 
în 
și 

ne- 
sta- 
mai

Acasă, fot mai mulji locuiesc 
blocuri noi, cu încălzire centrală 
apă caldă, nivelul de trai crește 
contenit, e deci firesc să vină în 
țiune cu exigenje din ce în ce 
mari.

Atunci ?

el nu prea mai are exercițiu. în
seamnă a-și lua implicit și o răs
pundere. între lene și fractura pres
tigiului, el știe întotdeauna : calea 
cea mai avantajoasă e tărăgăna
rea.

Nu spunem o noutate prin aceea 
că, mai subtilă, mai greu de de
pistat,,lenea de gîndire, refuzul lu
cidității. se bucură încă de tre
cere Ia anumite categorii de indi
vizi. A îndeplini mecanic niște ope
rațiuni învățate pe de rost, a nu 
ieși din cuvîntul de evanghelie al 
manualului ar constitui aparent un 
act de disciplină. Dar un asemenea 
lucru, o asemenea disciplină o vom 
impune de bună seamă, în perspec
tiva viitorului, și roboților electro
nici. Vigoarea actului omenesc al 
cunoașterii, al realizării, stă tocmai

■

poate fi sentimentul, la confrunta
rea cu aceste vremuri mirifice, al 
celor care în plin context eferves
cent își plimbă măștile lor plicti
site din șuetă în șuetă, din cafenea 
în cafenea ? Dornici de emoții, ase
menea inși trec printre faptele 
noastre netulburați de nici o emo
ție.

Important e că la marea masă a 
tineretului asemenea ținută morală 
nu „prifide". împletirea armonioasă 
a destinderii într-o manieră mo
dernă, îritr-Un cadru adecvat, cu 
cea măi lUdîdă pasiune a studiului, 
a cercetării, a creației e un lucru 
firesc, care ne fortifică optimismul, 
puterea de muncă. în total, cuvîn
tul hbtărîtor îl are dozajul, finalita
tea Sprd care tindem. E de dorit ca 
dereglările să ni le observăm și să 
ni le îndreptăm în primul rînd sin
guri. CorecțiUriile din partea celor
lalți trebuie de asemenea să ac
ționeze, fără a pune desigur 
semitele aiiatemei. Cînd se mani-

SUBIECT DE MEDITAȚIE

ÎN CONSTRUCȚIE:

O NOUĂ FABRICĂ 
DE PÎINE

La Sinaia a început construcția unei moderne fabrici de 
pîine. Noua unitate, dotata cu utilaje moderne fabricate în 
țară, va acoperi în întregime necesarul de pîine și alte pro
duse de panificație pentru localnici și oamenii muncii veniți 
în stațiune la odihnă și tratament.

(Agerpres)
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zor și henț-careu sună mai altfel 
decît alfa ori cosinus. Mîine, în 
institut, ai revelația poate — o, 
marile descoperiri ale generații
lor...! — că „in vino veritas" are o 
rezonanță mai exotică decît izvorul 
din cărți și experiența adevărului. 
Sau, lUdrînd într-o uzină, te excep
tezi singur de la atenția ce ar tre
bui s-o acorzi calității.

Lenea, inerția („muiați-s posma
gii ?") se cuibărește pe nesimțite, 
găsind teren prielnic mai ales a- 
colo unde omul dă de căldurică, 
unde crede el că și-a asigurat cît 
de cît un postament comod. O dată 
cu aceasta, au și început tabietu
rile minții, tribulațiile caracterului, 
opacitatea la nou, fuga după „re
lații", malformația quadridimensio- 
nală a inerției. Responsabil 
vațiile fiind, să zicem, omul 
va încuraja oricînd un nou 
deu de filetare a șurubului 
auto-unguiere mecanică a balama
lelor. Dacă, în schimb, i se va 
prezenta un proiect cu totul și 
cu totul aparte, îndrăzneț și e- 
ficient, capabil să revoluționeze 
un întreg proces tehnologic, res
pectivul va hotărî din capul lo
cului că „nu e pe măsura posibili
tăților noastre, tovarășe dragă. Să 
mai vedem..." Ca să susțină o ase
menea idee în fața ochilor ierar
hici, ar trebui mai întîi să-i în
țeleagă dinamismul interior. Dar a- 
ceasta e prea mult. Cere muncă, și

Mihai NEGULESCU

Centrul de librării șl dlluzare a cărții — București (C.L.D.C.) a 
luat o serie de măsuri menite sâ contribuie la dezvoltarea re
țelei de prezentare și desfacere a cărții, la o deservire cil mai 
operativă a citiloitlor Astlel. în noile cartieie de locuințe au fost 
deschise în ultimul timp librăriile: „G. Topîrceanu" — pe șo
seaua Mihai Bravu, „Progresul" — șoseaua Giurgiului. „Școlari
lor" — situată in complexul comercial din șoseaua Olteniței, „B.P. 
Hașdeu" — in complexul comercial A. 2 din cartierul Drumul Tabe
rei. „Miron Costin" in cartierul Balta Albă și altele. Totodată, în ul
timii trei ani s-au electuat lucrări de reamena/are și dotare cu mo
bilier la 50 de unități Anul acesta se vor mai deschide două noi li
brării in complexul comercial A-8 din Balta Albă șl în cartierul 
Berceni-sud Pentru imbunâlăllrea deservirii cumpărătorilor s-âtJ 
luat măsuri de specializare a unor unități: librăria nr. 4 din 
b-dul Bălcescu a fost specializată in lucrări tehnice și științificei 
„Simfonia" din b-dut Republicii în lucrări de muzicologie, parti
turi. discuri; librăria hr. 77 din b-dul 1848 în desfacerea 
reproducerilor de artă etc. La librăriile „Universală" din calea 
Victoriei șl „M. Sădoveanu' din b-dul Magheru. în atara raioa
nelor de literatură română s-au amena/at raioane specializate 
în desfacerea cărților de literatură în limbi străine. De asemenea, 
pentru a veni fh sprijinul tehnicienilor, inginerilor, prolesorilor, 
doritori de a-șt procura cărți de specialitate anunțate pentru 
apariție în anul in curs. C.L.D.C.-București a stabilit ca la 
unitatea nr. 50 din b-dul Gh Gheorghiu-Dej sd înliinteze o secție 
unde să se iacă înscrieri anticipate pentru procurarea lucrărilor 
tehnlco-știintilice. Aici sînt expuse cărți, planuri editoriale, liste 
bibliografice La apariția lucrării, cei ce fac comenzi sînt anun
țați telefonic sau în scris, la numărul de telefon sau la adresa 
Indicată.
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cu ino- 
nostru, 
proce- 
ori de

capacitatea fiecăruia dintre noi 
a ne pune întrebări, de a verifi

ca prin propriile contraargumente și 
deducții ceea ce proclamă înain
tașii noștri, tratatele științifice etc. 

în fiecare om trăiesc virtualități 
de invenție și creație. Se cer numai 
cultivate. Fantezia activă, ineditul 
științific pot naște conexiuni știin
țifice și umane neprevăzute. Dacă 
inerția spirituală în care cad unii 
practicieni și teoreticieni s-ar redu
ce cu nu știu cîte procente, civili
zația modernă ar înregistra valori 
superioare, 
economice, 
terială și 
valori pe 
ceasta se datorește fără îndoială 
și capacității de dăruire cu care 
cele mai diverse categorii sociale 
s-au integrat mersului înainte al 
istoriei. Ascensiunea noastră îri so
cialism are drept coordonată psi
hologică tocmai reunirea într-un 
singur flux a unor plurivalente 
energii umane. E o mîndrie a noas
tră, a tuturor, de a ști că tot 
ce avem mai bun se integrează 
în propășirea Republicii, a națiunii 
socialiste.

Dar într-o pădure, oțicît de vi
guroasă, troznesc și uscături. Care

în 
de

Dacă ritmurile creșterii 
revoluția noastră ma- 
spirituală au realizat 
care le cunoaștem, a-

festă superficialitatea în muncă, în 
dragoste, în realizarea unui ideal, 
ea sapă treptat la înseși temeliile 
personalității umane. Mai devreme 
ori mai tîrziu, ea se va răzbuna.

Lenea, numită — mai modern — 
apatie a constituit din toate timpu
rile obiectul ironiei populare. Cimi
liturile, proverbele, strigăturile și 
cîntecele satirice, pe această temă, 
cunosc o largă răspîndire' în fol
clorul tuturor timpurilor. Anton Pann 
și-atîția alții le-au tipărit cu multă 
osîrdie. Un cîntec de muzică 
ușoară, cu același obiect, a cunos
cut nu întîmplător, anii trecuți, o 
largă răspîndire. Semne că leneșii 
nu se bucură de stima obștiei, 
ba nici a familiei, întîlnești oricînd, 
în orice sat, în brice uzină, în orice 
colectivitate.

Manifestîndu-se prin rutină, o- 
pacitate la nou, teamă de răs
pundere, apatia frînează adesea 
germenii evoluției, îmbunătățirea 
procesului de producție, progresul 
artelor, culturii, educației. împietri
rea în scheme șl concepții rigide 
nu are nimic comun cu mo
bilitatea de gîndire a omului 
modern, cu simțul civic și lucidita
tea ce caracterizează concepția și 
faptele sale în socialism. A contri
bui fiecare la combaterea, la defri
șarea nepăsării, a tuturor măștilor 
leneviei, — iată un subiect de me
ditație colectivă.

Vizitatorii statornici ai stațiunilor 
s-au obișnuit după un număr de ani 
cu surprizele plăcute ale fiecărui se
zon : construcții modernizate, confort 
mai ridicat, condiții mai bune și pro
cedee noi de tratament — puse în 
valoare, toate, printr-un adaos de so
licitudine și 
că. Pe valea 
am răsfoit și 
— cele trei 
nătafe care 
nești și Călimăneșfi par să se întrea
că nu numai în peisaj și izvoare, ci 
și în asemenea surprize anuale cum 
sînf numărul de vile renovate, elegan
ța mobilierului nou, eficiența trata
mentelor moderne, milioanele de 
flori smălțuind pajiștile și marginile 
de drum. Evident, nivelul de civili
zație al fiecărei stațiuni tocmai pe 
asemenea elemente de bază materia
lă se întemeiază, tocmai de aici se 
înalță...

— Sînfem mereu dotați cu apara
tură nouă, mâi ales pentru elecfrote- 
rapii — spunea dr. Virgil Geiculescu, 
directorul Serviciului medical balnear 
din Govora. De curînd, am experi
mentat la cererea ministerului nostru 
un aparat japonez pentru magnetofe- 
rapie ; în baza unor cercetări proprii 
și cu mijloace locale vom introduce 
șl alte aparaturi moderne.

Dar, de la acest nivel — al bazei 
materiale existente, în curs de mo
dernizare — ambianța optimă de o- 
dihnă și tratament devine o proble
mă de pricepere și de gospodărire, 
o problemă de atitudine față de oa
meni, de solicitudine. Cel mai ade
sea, ambianța e dată de amănunte, 
de insignifiantele lucruri mărun
te care dinfr-o dată pot căpăta di
mensiuni nebănuite.

lafă : în termeni de specialitate se 
vorbește despre „micul confort', des
pre „microclimatul camerei". Practic, 
aceasta nu înseamnă numai o came
ră curafă, zugrăvită, dotată cu mobi
lă nouă și un covor oarecare — ci 
mulf mai mult. „Micul Confort" soli
cită bun gust, un ochi atent, iniția
tivă.

Sînf, în genere, amănunte, dar o 
dată descoperite și rezolvate — re
zultatele sînt uimitoare. O simplă ușă 
deschisă în holul vilei „Oltul" din 
Călimăneșfi a asigurat o circulație 
mai judicioasă a bolnavilor la biroul 
de primire, a înlăturat aglomerația 
din orele de vîrf. Sau : pentru pri
ma oară sosii în gara uneia din 
stațiuni, e firesc ca omul să nu știe 
încotro s-o apuce, pe unde și cum 
să ajungă în stațiune ; stațiunile și-au 
trimis în gară reprezentanții, dar 
deocamdată numai la Călimăneșfi îi 
poți distinge în animația pestriță a 
peronului, după uniforme. în cele
lalte stațiuni de pe valea Olfului, 
afîf însoțitorii cît și portarii sau lif
tierii încă mai vin la serviciu îmbră- 
cați care cu ce are pe-acasă.

Aprecierile bune din condici, de 
la care am pornit, se referă aproa
pe întotdeauna la modul în care 
bolnavii au fost primiți la sosire, la 
calitatea mesei... Multe din nemul
țumirile de altădată s-au rezolvat 
prin simplul efort gospodăresc : 
multe ghișee la cazare, un nou 
rou de cazare la Căciulata etc. 
de gospodăria locală țin aspecte 
de diverse ale ambianței optime 
odihnă și tratament, precum 
ganizarea mesei la cantine în 
continuu, crearea unor spații 
pon pentru cazarea provizorie a 
navilor sosiți în cursul nopții,

pricepere gospodăreas- 
Oltului bunăoară — unde 
condicile citate adineaori 
locuri de pitoresc și să- 
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larea surselor de zgomot din sta
țiuni.

Bine cunoscuta sensibilitate a bol
navului față de amănunte, psiholo
gia sa aparte se manifestă mai ales 
în relațiile cu personalul care de
servește acesfe stațiuni. „Pare că su
feră alături de noi" — spunea un 
pacienf despre personalul cabinetu
lui medical de la vila „Florilor* din 
Olănești. E numai un exemplu, s-ar 
putea cita nenumărate — vilă cu 
vilă, stațiune cu stațiune. Este îm
bucurător să consfafi că reclamațiila 
sînt și în acest domeniu tot mai 
rare. Și uneori, trebuie să recunoaș
tem, îți trebuie o răbdare îngerească 
să împaci la biroul de cazare toate 
preferințele, să rezolvi în audiențe 
cele mai neașteptate cereri, să obții 
respectarea unei planificări a trata
mentelor ș.a.m.d. Dar indiferent de 
nivelul educației sale, de dificultățile 
mentalității și firii lui, bolnavul tre
buie să se simtă înconjurat de grijă, 
să se simtă înțeles, respectat ; atunci 
se atenuează și asperitățile firii lui, 
devine mai receptiv chiar la învă
țăminte pe care le-a ignorat în edu
cația sa.

Adevărate complexe de tonificare, 
stațiunile întrunesc efortul conjugat 
al unor numeroase instituții. Se face 
aici cură, dar și educație (sanitară, 
culturală, cetățenească), oamenii se o- 
dihnesc, se distrează, se instruiesc... 
Au oare la dispoziție toate mijloa
cele necesare? în general, da. Există 
însă și neajunsuri. Cooperația, de 
pildă, a constituit complexe de de
servire în toate stațiunile, dar de
servirea însăși lasă de dorit ; la O- 
lănești, „din lipsă de personal", a- 
telierul de croitorie de damă și tri
cotaje nu funcționează. Exisfă cen
tre de împrumuta) obiecte date în 
grija unor oameni necompefenți pe 
motiv că „nu rentează" anga
jarea unui lucrător specializat 
în acest domeniu a! deservi
rii ; e și firesc să nu renteze, nici 
nu va renta atîfa vreme cît, în sta
țiuni care tratează reumatici, se îm
prumută doar mingi de fotbal și vo
lei sau jocuri de table și remy a- 
flafe în număr suficient la cluburi. 
Ar renta dacă s-ar fine seamă de 
ceea ce solicită oamenii : echipa
ment de excursie, aparate de radio 
cu tranzisfori, mai multe aparate folo 
etc. E și aici o problemă de ini
țiativă, de gospodărire locală.

Fiind vorba de deservire și de co
moditate de gîndire — iată un alt 
domeniu de aplicație : deservirea 
culturală. în plin sezon, cinemato
graful din Călimăneșfi se află în re
novare, renovarea a afectat și bi
blioteca și clubul, filmele rulează în- 
tr-o hală care înainte a fost centrală 
termică, spectacolele fot acolo se 
desfășoară... Cine a avut o asemenea 
idee ?

— De fapt — explică tov. D. Ma- 
niță, organizatorul cultural al stațiu
nii — renovarea a început la sfîr
șitul lui ianuarie și mereu am avut 
promisiuni din partea constructorilor 
că va fi terminată pînă la începerea 
sezonului. Acum, ultimul termen pro
mis e 20 iulie — dar nici acesta nu 
se arafă în curs de împlinire.

Urmează, apoi, televizoarele care 
nu funcționează — nu penfru că ar 
fi defeefe, ci pentru că releul (la 
construcția căruia toate cele 3 sta
țiuni âu contribuit cu fonduri) a fosf 
amplasat astfel îneîf să deservească 
doar orașul Rîmnicu Vîlcea. Întîm- 
plăfor, am asistai la un spectacol în 
furneu — concertul de muzică popu
lară din Oradea, la Govora : obosiți 
probabil de drum, instrumentiștii a- 
bia cîntau, siliți parcă să facă faț 
unei obligații plicticoase, în vremj 
ce soliștii supralicitau gusturile îndo
ielnice, vulgarizînd frumusețea nease
muită a folclorului nostru. Se poate 
să fi fosf o înfîmplare, aceasta, dar 
nimeni diri partea forurilor locale n-a 
părut să prefindă un spectacol de 
calitate, de unde se poate deduce că 
asemenea întîmplări se pot oricînd 
repeta.

A
„.Din 20 în 20 de zile, cîteva mii 

de oameni sosesc în oazele de 
pitoresc și sănătate de pe valea Ol
tului. Vin din orașe și sate în plină 
dezvoltare să-și refacă sănătatea, să 
se odihnească ; au toate temeiurile 
să pretindă un nivel de civilizație, 
de confort cel puțin egal cu acela 
de acasă. Se cuvine să-l afle pînă 
la ultimele amănunte.

C. BUZDUGAN

Tineri căsătoriți, studențl tn anul IV 
Ia Facultatea de electronică, am Început 
tn aprilie 1965 să umblăm după un or
din de repartiție la Spațiul locativ al 
raionului Tudor Vladlmlrescu, pentru o 
cameră, proprietatea unui bunic de-al 
nostru, pe bd. Ion Șulea 154. A trecut 
un an. Tn acest Interval s-au ocupat de 
noi, sau ar tl trebuit să se ocupe, 
Inspectorii Mlhalache, Sandu, Potoroacă. 
Ultimul ne-a spus la 6 martie 1966 că 
va veni „pe teren". Dar n-a venit.

A trecut mai bine de un an, și ordi
nul de repartiție tot n-a ieșit I

Ion și Constanța MIU 
București

n
Consiliul local al sindicatelor Făget 

ne răspunde că sesizarea unor muncitori 
de la parchetul Topla-Luncani era înte
meiată. tn adevăr, nu li s-au plătit 
toate drepturile pe martie, corespunză
tor muncii prestate. Răspunsul e însă, 
de fapt, jumătate de răspuns. Informîn- 
du-ne că pînă la sfîrșitul lunii mâi toți 
Își vor primi drepturile, răspunsul omite 
să arate dacă s-au săvîrșit abuzuri și, 
în acest caz, ce măsuri s-au luat împo
triva celor vinovați.

La sesizarea privitoare la unele abu
zuri care s-ar fi săvîrșit în comuna Balta 
Doamnei, raionul Ploiești, comitetul ra
ional de partid ne răspunde că Neagu 
Nedelcu, membru al consiliului de con
ducere al cooperativei agricole de pro
ducție. e cunoscut ca un om cinstit, 
pricețult și își îndeplinește furicția de 
șef de fermă zootehnică cu bune rezul
tate. Nu se confirmă nici âbuziirlle puse 
în seama paznicului Lazăr Paraschlv.

SSE

Prin urmare, scrisoarea trimisă redacției 
se dovedește neadevărată. Dar trebuie să 
se știe că afirmațiile defăimătoare pot a- 
vea consecințe grave pentru onoarea ți
nui om Învinuit pe nedrept; ele se pot 
întoarce însă șl împotriva acelor care se 
dovedesc rău intenționați. Celor care 
trimit scrisori redacției și cărora le fa
cem loc tn coloanele ziarului le cerem 
un singur lucru: să respecte adevărul șl 
să servească binelui public.

lumina instrucțiunilor cu unele abateri 
(nespecificate de altfel — n.r.j, de acest 
lucru făcîndu-se vinovate organele sin
dicale șl administrative din stația Giur
giu nord".

Răspunsurile se bat cap în cap. Aștep
tăm prin urmare al treilea răspuns care 
să le clarifice pe celelalte două.

Am scris șl dat spre publicare Ia Edi
tura medicală un tratat de specialitate 
„Hematologia clinică". Lucrarea a fost 
acceptată și trimisă la tipografie. Cînd 
cartea era tipărită, Editura a hotărî! 
să scoată ultimul capitol intitulat : „Des
pre interpretarea testelor de laborator", 
deși în prefață acesta era anunțat și co
mentat. De asemenea, au fost reduse 
parțial și alte capitole, motivînd că s-au 
făcut greșeli de calcul în planul trimes
trial în ceea ce privește htrtia.

M-am opus prin repetate notificări, 
însă editura a dispus tipărirea cărții 
fără a ține seamă de opinia mea. Consi
der că asemenea practici sînt inadmi
sibile.

Conf. univ. EMIL POPESCU 
doctor în medicină

Un corespondent ne-a sesizat că în 
stația C.F.R. Giurgiu primele pe martie 
au fost împărțite „pe ochi". Am primit 
două răspunsuri. Cel al Direcției re
gionale C.F.R. București afirmă că sesi
zarea nu e întemeiată. S-au fespectat 
prevederile legale.

In cel al Consiliului loca] al sindica
telor din GlurțjlU sâ spâne : „Conside
răm că împărțirea primelor s-a făcut în

Simțlndu-mă rău și temtndu-mă de o 
congestie pulmonară, m-am prezentat la 
circa sanitară 25 din str. Galați 16. 
Aveam febră, respiram greu. în ciuda 
insistențelor, doctorița Ungureanu a re
fuzat să mă consulte. Ml-a spus să vin 
a doua zi dimineața. A doua zi, la 8,15 
eram la circă. Din nou am fost refuzat 
Și amînat pentru ziua următoare.

Am 35 de ani de muncă, sînt în 
vîrstă. Am protestai, dar degeaba. Mi-a 
răspuns să nu mai calc pe acolo.

Unde este omenia la care o obligă 
profesiunea și societatea noastră so
cialistă ?

Traian BARBULESCU 
muncitor tinichigiu 
str. Mihail Eminescu nr. 135 
București

■
Liftul de la scara II a blocului R 16 

— Bercenl Sud, merge cîte 20—30 de 
minute pe săptămînă — ne scrie locata
rul Gh. Buțoreanu. Se fac sdsizări, me
canicul se înființează, repară și după o 
Oră liftul se defectează. Blocul are 9 
etaje;

La 5 decembrie 1962 locatarii Imobi
lului din str, cpt. Vasllescu Ion nr. 5 au

sesizat I.A.L.-uI „23 August" că pereții 
au căpătat igrasie din cauza unor de
fecțiuni la instalațiile de apă șl canali
zare. S-a solicitat repararea instalației. 
La 25 mai 1966, s-a trimis la registratura 
I. A. L. „23 August" o nouă sesizare 
Prin care se solicita tot reparația insta
lației.

Nu s-a schimbat nimic tn 42 de luni 
de la prima sesizare ? Ba da. S-au pre
zentat 20 de specialiști să constate, s-au 
făcut reparații la scara de serviciu (nu 
la instalație), apa din canalul stricat 
s-a infiltrat prin zid pînă Ia etajul III.

Așteptăm specialistul nr. 21.

M. IACOBANU■
Am călătorit în 7 ianuarie 1966 cu o 

cursă auto de la CălineȘti la Topoloveni. 
Taxatorul mi-a încasai banii (2,50 lei) 
fără a-mi elibera bilet, motivînd că nu 
știe cît costă. La destinație — control, 
taxatorul îmi eliberează biletul și...

La 21 mal 1966, primesc prin secția 
financiară a raionului „I Mai" înștiința
rea că am de plată o amendă de 102,50 
lei, emisă de I.R.T.A. Argeș, pentru că
lătorie fără bilet, cf. prOces-verbal nr. 
44 458... pe care aș fi refuzat să-l semnezi 
M-am adresat conducerii I.R.T.A. Argeș. 
Mi-a răspuns că am depășit termenul de 
contestație. Și acum, trei întrebări. De 
ce procesul verbal ml-a fost trimis în 
urma expirării termenului de contesta
ție ? De ce semnăturile „martorilor" pe 
proces-verbal sînt indescifrabile ? Nu e 
cazul ca procuratura raională Să se 
sesizeze de aceste nereguli ?

Aurelia STOICA
șos. Ștefan del Mate nr. 31 
București

După nici un an de la cumpărare, pe 
garnitura mea de mobilă, tip „Arleșul", 
produs al fabricii „Flamura roșie"-Boto- 
șani, au început să apară pete mari albe. 
Am trimis scrisori Ia fabrică, la O.C.L., 
am dat telefoane la Botoșani, am făcut 
demersuri la întreprinderea „Produc
ția" din Suceava, care avea obligația să 
remedieze defectele, dar fără rezultat.

Dinu ANDRIȚA
B-dul 1 Mai nr. 5 Suceava

Jenică Iscdvescu din str. Intrarea Re
construcției I din București ne sesizează 
că mama sa în vîrstă de 80 de ani n-a 
primit de la Oficiul de prevederi sociale 
al raionului „T. Vladimirescu" pensia 
de urmașă Ia care avea dreptul pe luna 
aprilie.

Contabilul oficiului, tov. Constanti- 
nescu, și tovarășa Russu, funcționară, 
l-au plimbat pe drumuri, tărăgănînd re
zolvarea plății. El dau vina pe oficiul 
poștal, iar oficiul ar fi returnaf pensia 
eronat în contul cooperației meșteșugă
rești București. La ora aceasta nu so 
știe unde au ajuns banii.

Paul Kecskds din Orașul Dr. Petru 
Groza a predat pentru reparație la ate
lierul mecanic al cooperativei ..Mutici- 
torul"-Beiuș un frigider defectat în ter
menul de garanție. După șase luni, din 
lipsă de piese, cooperativa i-a restituit 
frigiderul nereparat, pentru a tl înlocuit 
de O.C.L, Vașcău. unitatea 36. de unde 
a fost cumpărat. Nici pînă astăzi fri
giderul nu i-a lost schimbat. Unitatea co
mercială și fabrica producătoare n-au 
nici o obligație față de cumpărător ?
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ste necesară mai buna reglementare

Realizarea în cel mai scurt timp 
posibil a indicatorilor tehnico-eco- 
nomici proiectați este nemijlocit 
legată de pregătirea cadrelor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
care lucrează în noile obiective 
industriale. Instalațiile automati
zate, utilajele moderne pot fi folo
site cu randament înalt numai a- 
tunci cînd fiecare nouă întreprin
dere industrială este asigurată cu 
personal de conducere, exploatare 
și întreținere calificat, capabil să 
extindă larg tehnologiile avansate 
în producție. De aceea, conduce
rea combinatului nostru a privit 
problema recrutării și pregătirii 
cadrelor cu răspunderea cuvenită

și a căutat s-o rezolve mult îna
inte de perioada rodajelor, probe
lor mecanice și tehnologice. — 
scurt, durata de pregătire — 
2—3 ani — a fost împărțită 
două etape mari: prima, în 
muncitorii și tehnicienii au căpătat 
cunoștințe teoretice și practice a- 
supra noilor instalații și locuri de 
muncă, iar cea de a doua etapă 
în care ei și-au desăvîrșit pregă
tirea prin participarea directă la 
lucrările de montaj, la rodaje și 
probe mecanice. în acest fel, fon
durile alocate pentru pregătirea 
cadrelor au putut fi cheltui- 

folos. Lucru important,

Pe 
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Fabrica de ventilatoare București: se montează o mașină portabilă de 
stropit și prăfuit destinată agriculturii

dacă ne gîndim că aceste fonduri 
se ridică la valori apreciabile.

Fiindcă tot vorbim de fondurile 
destinate pregătirii cadrelor in
cluse în volumul de investiții, con
sider că ele pot fi mult reduse. 
Cum ? Printr-o mai bună planifi
care, fără ca aceasta să influen
țeze negativ recrutarea și crește
rea calificării și specializării ca
drelor ci din contra, să permită 
îmbunătățirea acestei acțiuni. E- 
conomiile se pot realiza, după pă
rerea mea, printr-o coordonare ju
dicioasă a planului de recrutare și 
pregătire a cadrelor cu necesarul 
de personal al șantierelor pentru 
lucrările de montaj și instalații, 
în acest scop ar trebui să fie fo
losite în mai mare măsură decît 
pînă acum avantajele pe care le 
oferă cunoașterea prevederilor 
planului de investiții pe perioada 
cincinalului, aprobat recent. A- 
ceastă coordonare ar trebui să vi
zeze punerea de acord riguroasă a 
pregătirii necesarului de cadre cu 
cerințele pe meserii ale noilor o- 
biective și cu termenele de intrare 
în funcțiune a unităților. Spun 
aceasta deoarece durata de pre
gătire a personalului de 6—12 luni, 
stabilită de Ministerul Industriei 
Chimice, este de regulă nerespec
tată, datorită întîrzierilor în pu
nerea în funcțiune a unor obiec
tive. Consecința — se produc chel
tuieli în plus. Un exemplu con
cludent îl oferă chiar combinatul 
nostru. Prin decalarea prea largă 
a termenelor de intrare în pro
ducție a unor fabrici, sumele des
tinate inițial pentru pregătirea ca
drelor au fost depășite cu aproape 
16 milioane lei. Corelarea amintită 
este absolut necesară și pentru că 
ponderea tot mai mare a instala
țiilor și utilajelor automatizate în 
unitățile industriei chimice deter
mină sporirea numărului de cadre 
mecano-energetice.

Se mai ridică o chestiune. Re
glementările în vigoare, adică in
strucțiunile nr. 96074/1963 ale Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Ministerului Finanțelor și Direc
ției Centrale de Statistică referi
toare la măsurile pentru realizarea 
indicatorilor tehnico-economici 
proiectați prevăd că pentru a se 
asigura, de la început, buna func
ționare a întreprinderilor și sec
țiilor noi, cadrele de bază care le 
vor deservi, vor... asista la lucră
rile de montare ale instalațiilor 
respective și, în mod obligatoriu, 
de la începerea probelor meca
nice. Și un nespecialist își poate 
da seama că prevederea nu e de 
natură să asigure cunoașterea te
meinică de către noii muncitori a 
instalațiilor. Practica a dovedit că 
o pregătire cît mai bună și o cu

noaștere amănunțită a utilajelor 
poate obține nu prin a „asista" 
lucrările de montare, ci prin par
ticiparea efectivă la execuția mon
tajului, rodajelor și probelor teh
nologice sau mecanice.

Dar mai sînt și alte impedi
mente. Exemplific tot cu combi
natul nostru, unde participarea e- 
fectivă la lucrările de montaj și 
instalații nu s-a putut face orga
nizat decît pentru un număr res- 
trîns de oameni, deoarece șantie
rele au refuzat, de multe ori, să 
primească cadrele pe care le-a ca
lificat beneficiarul, deși punctele 
de lucru au dus lipsă de munci
tori. De pildă, șantierele combina
tului au căutat mult timp meca
nici de aparate de măsură și con
trol, iar pentru unele categorii a 
acoperit necesarul cu muncitori 
calificați prin cursuri de scurtă 
durată, deși beneficiarul investi
ției dispunea de cadre calificate 
în meseriile respective. Este a- 
ceasta o bună colaborare între 
constructor și beneficiar ? De bună 
seamă că nu. Iată de ce se impune 
intervenția operativă a ministeru
lui. După părerea mea, soluționa
rea problemei nu se poate face 
decît prin reglementări stricte, 
precise și obligatorii, concomitent 
cu stabilirea modului de retribuire 
a personalului detașat, deoarece se 
trece la alt regim de lucru și re
țele de salarizare diferite. Impor
tant este — și în această direcție 
ar trebui concentrate eforturile — 
că prin folosirea tuturor muncito
rilor șl tehnicienilor puși la dispo
ziție de beneficiar la execuția lu
crărilor pregătitoare intrării în 
funcțiune a obiectivelor rezultă o 
serie de avantaje. «Fondul de ca
dre pregătit de beneficiar poate fi 
utilizat mai rațional și în scop pro
ductiv, iar oamenii s-ar specializa 
într-un timp mai scurt. Participa
rea directă la lucrările amintite a- 
sigură cunoașterea temeinică a in
stalațiilor. în plus, știind că ei în
șiși vor manipula, supraveghea și 
întreține noile instalații, munci
torii pregătiți de beneficiar nu-și 
vor mai permite să execute lu
crări de proastă calitate — cum 
mai fac în prezent unii construc
tori — și vor dovedi o exigență 
proprie sporită față de felul cum 
decurg montajul, rodajul și pro
bele tehnologice sau mecanice. 
Totodată, practica a arătat că în 
perioada cît lucrează 
tiere muncitorii se 
unitățile respective, 
din 
țiale instalațiilor 
cum s-a dovedit, ei 
bine decît montorii și instalatorii 
constructorului principiile de func
ționare a instalațiilor. După une
le calcule, dacă se va proceda 
așa, la combinatul nostru, sumele 
ce se cheltuiesc în prezent pentru 
pregătirea cadrelor și menținerea 
lor pînă la intrarea în producție a 
obiectivelor pot fi reduse la 
mătate.

Petru HENTEȘ
șeful serviciului planificare 
Combinatul de îngrășăminte 
azotoase Tg. Mureș

pe șan- 
leagă de 

pot aduce, 
mers, îmbunătățiri substan- 

întrucît, așa 
cunosc mai

de

Dr. ing. Toma DRAGOȘ 
director al Institutului de cercetări 

pentru mecanizarea agriculturii

a- 
la

ÎN AGRICULTURA

Se asamblează virolele la furnalul 
de 1 700 mc de la Combinatul side

rurgic Galați

poate scurta perioada
nîsării construcțiilor

Cu fiecare an tehnica 
construcțiilor evoluează, 
iar metodele de execuție 
tradiționale cedează tot 
mai mult locul procedee
lor industriale moderne, 
de mare eficiență econo
mică. Prin folosirea largă 
a. acestor metode avansa
te, durata de construcție 
a halelor industriale și a 
blocurilor de locuințe se 
reduce continuu. Dar, nu 
de puține ori, o parte din 
timpul cîștigat la ridica
rea. propriu-zisă a con
strucțiilor se irosește cu 
operațiile de finisaj. Com
parativ cu lucrările de 
structură, finisajul este 
de regulă executat într-un 
timp de două-trei ori mai 
mare. Deci problema care 
se pune cu acuitate este : 
cum poate fi grăbită exe
cuția lucrărilor de fini
saj ?

Firește că posibilități 
sînt multiple. De pildă, în 
mod experimental și pe 
baza cercetărilor între
prinse în institutul nostru, 
prin aplicarea unor soluții 
tehnologice moderne și fo
losirea de materiale noi, 
consumul mediu de mano
peră la finisaj a scăzut 
față de 1960 cu aproape 
16 la sută, fiind în pre
zent de 15 om-ore pe me
tru pătrat. Cifra este însă 
mare. După părerea mea, 
multe din rezervele de re
ducere a consumului de 
manoperă și a duratei de 

' execuție a lucrărilor de 
'■ finisaj sînt neglijate sau 
1 valorificate insuficient. 

Durata finisajului s-ar 
putea scurta de cîteva ori, 
fără a influența negativ 
calitatea lucrărilor, dacă 
s-ar renunța la procedeele 
umede, s-ar extinde folo
sirea elementelor pre
fabricate de dimensiuni 
mari și s-ar transfera în 
cît mai mare măsură ope
rațiile de finisare de pe 
șantiere în fabrici.

Pe tot mai multe șan
tiere de construcții și-au 
făcut loc cofrajele glisante 
care permit o importantă 
reducere a manoperei, ac
celerarea executării lucră
rilor de structură și creea
ză posibilitatea aplicării 
unor finisaje rapide și re
zistente, înlocuindu-se 
procedeele umede cu cele 
uscate. Utilizarea vopse
lelor vinarom la finisarea 
fațadelor, a tapetelor se- 
milavabile cu peliculă din 
PVC pe suport de hîrtie 
pentru finisarea interioa
relor construcțiilor și-au 
dovedit pe deplin eficien-

ridicată — bucătării, băi. 
Aceasta deoarece se mai 
introduc sub suportul 
neutru de glet de ipsos 
două straturi suplimenta
re — șpriț și grund. De 
curînd ÎNCERC a pus 
la punct o soluție de ne
tezire a suprafeței pereți
lor cu un glet din nisip ■ 
fin măcinat și aracet, care 
formează și un suport 
neutru pentru vopsele. 
Care e avantajul 
ției ? Consumul de • 
peră și durata de < 
ție a lucrărilor de \ 
se reduc de circa 
Dar metoda nu s-a

ța. Sînt însă constructori 
care nu extind procedeele 
uscate de finisaj datorită 
prețului de cost relativ 
mai ridicat decît al meto
delor umede. Ei procedea
ză ca cei din proverb ; se 
scumpesc la tărîțe și uită 
să ia în calcul economiile 
efective care se pot obține 
prin reducerea simțitoa
re a duratei de finisaj. 
Un argument în plus: 
după o perioadă mai mare 
sau mai mică finisajul u- 
med reclamă costuri des
tul de ridicate pentru re
facerea zugrăvelilor de
teriorate. Iată de ce este 
nevoie de intervenția 
proiectanților, care ar 
trebui să indice în pro
iecte în mai mare 
ră procedeele de 
uscate.

Se mai 
chestiune. 
prafețelor 
nută prin noile tehnologii 
de realizare a structurilor 
din beton, nu este nici ea 
suficient folosită la apli
carea vopselelor de ulei 
sau de alchidali în încă
perile cu umiditate mai

măsu- 
finisaj

o altăpune și
Planeitatea su- 
pereților, obți-

solu- 
mano- 
execu- 
finisaj 
3 ori. 

i putut

că înextinde, cu toate 
țară se produce atît ci
ment fin cît și aracet. Și 
în acest caz inerția frî- 
nează utilizarea pe scară 
largă a procesului amin
tit. Cred că se impune ca 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor, împreună cu 
Ministerul Industriei Chi
mice să creeze condiții 
care să dea posibilitate 
șantierelor să treacă ime
diat la aplicarea vopsele
lor fără straturi interme
diare.

Bune rezultate în fini
saje dau și materialele de 
dimensiuni mari și grosi
me redusă, cum ar fi plă
cile fibrolemnoase emai
late sau melaminate, 
plăcile din polistiren-șoc, 
covoarele din PVC, cu și 
fără suport textil, plăcile 
din fibre de lemn poroa
se, plăcile de fibrobeton. 
Ele permit realizarea îm- 
brăcăminților de pereți și 
pardoseli cu un spor 
mare de productivitate. 
ÎNCERC a elaborat pen
tru toate materialele noi 
de finisaj prescripțiile 
tehnice de folosire pe

șantiere. De multe 
însă, la unele loturi 
materiale caracteristicile 
diferă față de normele 
stabilite, iar alteori ele 
sînt necorespunzătoare. 
Astfel, la plăcile fibro
lemnoase — emailate 
saw melaminate — sta
bilitatea dimensională nu 
este satisfăcătoare, și 
ca urmare ele nu pot 
fi utilizate la finisa
rea încăperilor cu umidi
tate relativă a aerului de 
peste 60 la sută. Ar fi ne
cesar ca specialiștii Mi
nisterului Economiei Fo
restiere să studieze posi
bilitățile de îmbunătățire 
a principalelor caracte
ristici ale plăcilor de fi
nisaj destinate construc
țiilor pe care le produce.

Mă opresc și asupra fi
nisării din fabrică a pa
nourilor mari de beton cu 
plăci ceramice smălțuite, 
betoane aparente prin ti
pare reliefate sau prin 
sablare cu spărturi de roci 
colorate sau pietriș de rîu. 
Asemenea placaje cera
mice au fost utilizate la 
construirea unor blocuri 
de locuințe în microraioa- 
nele Balta Albă și Arma
ta Poporului, obținîndu-se 
o micșorare de 20 la sută 
a duratei de execuție a 
finisajului pe metru pă
trat de fațadă. Din păcate 
însă experiența cîștigată 
nu este extinsă rapid și 
în alte regiuni ale 
țării. Deocamdată, numai 
T.R.C.-Banat folosește
larg această metodă.

Există condiții și ex
periența necesară pentru 
realizarea unor finisaje 
rezistente, cu un preț de 
cost cît mai redus și în- 
tr-un timp 
scurt.

Ing. Mircea 
șeful secției 
- ÎNCERC

ori 
de

mult mai

ANGELESCU 
finisaj
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MAȘINI

N URMĂTORII ANI

Congresul al IX-lea al partidului 
a stabilit un vast program de dez
voltare a mijloacelor de producție 
destinate tuturor ramurilor agri
culturii noastre socialiste. Pînă în 
anul 1970 urmează să fie rezolvate, 
în linii generale, problemele meca
nizării complexe ale agriculturii, 
inclusiv extinderea mecanizării lu
crărilor de chimizare și irigare 
factori esențiali ai modernizării 
griculturii și sporirii producției 
hectar.

Prin diversificarea gamei 
tractoare și mașini agricole ur
mează să se realizeze mecanizarea 
integrală a lucrărilor din cultura 
cerealelor păioase, porumbului, sfe
clei de zahăr și cartofului, să se 
extindă mecanizarea în producerea 
și pregătirea furajelor, în viticul
tură, în zootehnie, la lucrările pe 
pantă și a celor de îmbunătățiri 
funciare. Pentru rezolvarea, în linii 
generale, a mecanizării agriculturii, 
în programul de asimilare pe pe
rioada 1966—1970 sînt prevăzute 
peste 100 tipuri noi de mașini, in
stalații și tractoare agricole de 
mare productivitate și de comple
xitate sporită, corespunzătoare ce
rințelor tehnice și economice ale 
producției agricole moderne.

Pentru ca noile mașini, instalații 
și tractoare agricole să. fie reali
zate la cel mai înalt nivel tehnic, 
partidul și statul nostru au asigurat 
baza tehnico-materială a efectuării 
cercetărilor în domeniul mecaniză
rii, creîndu-se posibilitatea stabili
rii celor mai corespunzătoare tipuri 
de mașini la nivelul tehnicii mon
diale, pe baza unor concepții pro
prii sau a unor tipuri importate.

Pînă în prezent, pe baza cerce
tărilor și a experimentărilor efec
tuate s-au elaborat studiile tehni- 
co-economice și temele de proiec
tare pentru asimilarea a peste 35 
noi tipuri de mașini. Elaborarea 
s-a făcut în comun de către spe
cialiștii Consiliului Superior al 
Agriculturii și cei ai Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
în această categorie intră tractoare 
în diferite variante constructive, 
combine de mare productivitate 
pentru recoltarea diferitelor cul
turi agricole, prese de paie și fin, 
mașini de adunat fînul din brazde,

RECOLTAREA CEREALELOR

OOBRaoiA Intervenții

recoltatul 
mazărei se 

apropie de sfîrșit. Principala aten
ție este îndreptată acum spre re
coltarea în cel mai scurt timp și 
fără pierderi a griului. Pînă în ziua 
de 7 iulie, grîul a fost strîns de pe 
aproape 60 000 ha, ceea ce repre
zintă 20 la sută din suprafață. Vi
teza zilnică realizată de unitățile a- 
gricole din regiune este de 13 000 
ha, iar în zilele ce urmează, pe mă
sura ce se va termina treieratul 
mazărei, ea va crește. Folosind bine 
mașinile, cooperativele agricole din 
raza de activitate a S.M.T. 23 Au
gust au recoltat, pînă acum, peste 
35 la sută din suprafața cultivată 
cu grîu, iar cele din Hîrșova, Mio
rița, Gîrliciu și altele au recoltat 
peste 60 la sută. Un exemplu edifi
cator de organizare bună a muncii 
îl oferă cooperativa agricolă Tuzla, 
care a recoltat în patru zile mai 
bine de 500 ha cu grîu.

Deși secerișul se desfășoară în 
ritm viu, pe alocuri se constată 
unele deficiențe. La cooperativele 
agricole Făgărașu, Dunărea, Stu
pina și gospodăriile agricole de stat 
Mircea Vodă, Moșneni utilajele de 
recoltat se defectează des. Reme
dierea acestor defecțiuni nu se face 
însă cu operativitate. La un punct 
al brigăzii a doua de la G.A.S. 
Mircea Vodă, din șase combine lu
crau numai două ; la brigada a pa
tra, erau defecte șase combine. Am 
întîlnit tractoare care mergeau la 
sediul gospodăriei cale de 15 km, 
pentru a anunța atelierul mobil de 
defectarea unor combine, sau altele 
care se alimentau cu ulei la o dis
tanță de trei kilometri. Despre 
slaba organizare a muncii în a- 
ceastă campanie ne-a vorbit și 
Radu Leon, brigadier de cîmp : „La 
70 combine numai un atelier mobil 
— și acela slab dotat cu scule și 
piese de schimb — nu este de a- 
juns“. în acest timp însă, după cum 
am fost informați, atelierul mobil 
era plecat la Constanța — la circa 
50 km — după tuburi de oxigen.

Un alt aspect ce nu trebuie să

Pe ogoarele dobrogene, 
orzului și treieratul

scape organelor regionale este și a- 
cela al felului cum se desfășoară 
activitatea la bazele de recepție. în 
cea mai mare parte magaziile au 
fost pregătite, dezinfectate etc. Dar 
acum, cînd a început din plin pre
luarea cerealelor, se constată multe 
deficiențe. La baza de recepție 
Medgidia așteptau circa 30 mașini 
încărcate cu grîu. „Stăm pentru 
descărcare de mai bine de două ore 
— ne-a spus Gh. Dumitra, șofer la 
gospodăria de stat Medgidia. în a-

cest timp pe arie sînt sute de tone 
de grîu". Care sînt cauzele ? Pro
bele de grîu din saci le ia un sin
gur om. La magazii nu se poate 
descărca decît la două guri, pentru 
că nu sînt suficiente șnecuri și 
benzi transportoare. Șeful bazei 
spunea că va împrumuta benzi 
transportoare de la gospodăria de 
stat din apropiere. Nu se puteau 
rezolva toate acestea înainte de în
ceperea campaniei ?

Consiliile agricole și uniunile 
cooperatiste să intervină cu mai 
multă operativitate pentru înlătu
rarea lipsurilor ce se semnalează 
în desfășurarea lucrărilor agricole 
de vară, pentru ca griul să ajungă 
în cel mai scurt timp de la cîmp în 
hambare.

Vasile MIHAI 
coresp. „Scînteii"

Problema cronică
a pieselor de schimb

în regiunea Galați sînt de recol
tat, în actuala campanie, peste 
220 000 ha cu păioase. Startul a 
fost luat. Pînă în ziua de 6 iulie, 
grîul a fost recoltat de pe 35 000 
ha. Alături de combine sînt folo
site și alte mijloace. Cooperatorii 
din raionul Făurei au recoltat, în 3 
zile, 2 360 de hectare. La Jirlău, 
Rușețu și în alte comune din acest 
raion a început amenajarea ariilor 
de treier. Și în raionul Tecuci, în 
comunele Furceni, Movileni, Cos- 
mești și altele, se aflau pe cîmp, la 
secerat, aproape 3 000 de coopera
tori.

De la consiliul agricol regional 
aflăm că în actuala campanie vor 
fi folosite la recoltat mai multe 
combine decît anul trecut — peste 
2 850. Care este starea lor tehnică ? 
în primele zile, toate combinele 
care au intrat în lan au lucrat 
bine. Pentru înlăturarea eventua
lelor defecțiuni, s-au asigurat mai 
multe ateliere mobile.

în unele unități agricole din ra
ioanele Galați și Tecuci există însă 
o importantă problemă nerezolva
tă : lipsesc piesele de schimb. Tev. 
ing. Aurelian Agache, șeful servi
ciului regional S.M.T., ne-a confir
mat acest lucru, arătîndu-ne o lis-

tă întreagă de piese deficitare, pe 
care furnizorii nu le-au livrat. Se 
face, îndeosebi, simțită lipsa cu
relelor trapezoidale și a cuțitelor, 
fără de care mașinile nu pot func
ționa. S-au luat din timp măsuri 
ca piesele vechi să fie recondițio
nate în S.M.T. Este o măsură bună, 
dar se impune, în același timp, să 
fie impulsionată aprovizionarea cu 
piese de schimb deficitare.

Constantin Dobrin, directorul 
întreprinderii de aprovizionare 
nr. 8 Galați, cu care am avut o 
convorbire, afirmă cu multă seni
nătate că lipsa unor piese de 
schimb, care se face simțită putea 
fi prevenită. Dar neglijențele costă. 
Acum, întreprinderea trimite zil
nic mașini și delegați la uzinele 
furnizoare pentru a procura piese 
de schimb neprevăzute în planul 
de aprovizionare.

Sînt posibilități 
timp toate piesele 
citate. Se impune 
mașini și tractoare și G.A.S.-uri
le din regiune să 
de la depozitele 
aprovizionare.

să se asigure la 
de schimb soli- 
ca stațiunile de

le ridice la timp 
întreprinderii de

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii

remorci de uz general șl cu desti
nații speciale, mașini de nivelare și 
amenajare a terenului în vederea 
irigării, aspersoare, mașini de com
batere a dăunătorilor, mașini pen
tru cositul și transportul finu
lui pe pante și terenuri accidentate, 
pluguri ^pentru tractoarele de 
65 CP, pe roți și șenile, și altele. 
Se găsesc în curs de elaborare și 
definitivare studiile tehnico-econo- 
mice și temele de proiectare pentru 
încă 26 tipuri noi de mașini agri
cole, printre care freze pentru lu
crarea solului, cultivatoare pentru 
sfeclă de zahăr, cartofi și legume, 
instalații pentru pregătirea nutre
țurilor, mașini combinate pentru 
pregătirea solului în vederea se
mănatului culturilor de cîmp, plu
guri și grape cu discuri pentru 
plantații de vii și livezi, instalații 
pentru zootehnie și altele.

Au început deja cercetările și 
experimentările în vederea stabili
rii tipurilor de mașini pentru apli
carea îngrășămintelor lichide — 
sortimente noi de produse — pe 
care industria noastră chimică le 
asigură agriculturii. Se experimen
tează, de asemenea, tipuri noi de 
mașini combinate destinate pregă
tirii solului pentru cultura sfeclei 
de zahăr și legumelor, tractoare și 
mașini de mare productivitate pen
tru unitățile specializate, instalații 
destinate îngrășătoriilor de tauri
ne și complexelor industriale de 
vaci pentru lapte, instalații pentru 
fabricarea de nutrețuri combinate 
și alte utilaje reprezentînd peste 
24 noi tipuri de mașini.

Mecanizarea se va extinde în a- 
cest an și în cultura cartofului, 
scosul lor putîndu-se realiza sută 
la sută cu mijloace mecanice. 
S-au introdus, de asemenea, ma
șini pentru plantat cartofi, care 
vor asigura în anul viitor mecani
zarea integrală a acestei lu
crări. în legumicultură, realizarea 
programului de asimilare a mașini
lor prevăzut pînă în 1970 va avea 
ca efect reducerea cheltuielilor di
recte pe unitatea de suprafață cu 
circa 32 la sută și a necesarului de 
forță de muncă cu circa 36 la sută.

Asigurarea unor recolte sporite 
și constante depinde, în mare mă
sură, de extinderea suprafețelor 
irigate. Pentru mecanizarea lucră
rilor de amenajare a terenului, in 
vederea irigării, prin introducerea 
setului de mașini care este în curs 
de asimilare se va asigura reduce
rea cheltuielilor directe, cu circa 
64 la sută și a necesarului de forță 
de muncă de aproximativ 20 de ori. 
față de nivelul actual de executare 
a lucrărilor.

Problema principală care se pune 
acum este scurtarea la maximum a 
perioadei de introducere in fabri
cație a noilor tipuri de mașini. 
Pînă în prezent, s-au luat o 
serie de măsuri pentru scurtarea 
duratei^ experimentărilor, folosin- 
du-se, în acest scop, aparatură per
fecționată, standuri și piste de în
cercări forțate, prelucrarea datelor 
obținute cu aparatură electronică 
și altele. De asemenea Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
a luat măsuri pentru scurtarea ter
menelor de asimilare în fabricație, 
concretizate prin realizarea, într-un 
timp scurt, a primelor mașini cum 
sînt : remorca cisternă pentru eva
cuarea din adăposturi și împrăștie- 
rea pe cîmp a mustului de grajd, 
remorca basculantă de uz general, 
remorca tehnologică, nivelatorul 
tractat, pluguri pentru tractoarele 
pe roți și altele.

Ritmul viu al introducerii tehni
cii noi în agricultură și gradul de 
complexitate tot mai ridicat al ti
purilor noi de mașini pun sarcini 
deosebite în fața cercetătorilor și 
constructorilor de mașini, pentru ca 
performanțele tehnice și econo
mice ale utilajelor ce se introduc 
în producție să se situeze la cel 
mai înalt nivel tehnic.

Creșterea și diversificarea parcu
lui de mașini agricole și tractoare 
necesită și îmbunătățirea pregăti
rii profesionale a celor ce folo
sesc noile mașini. Numai pe această 
cale se va putea asigura exploata
rea, întreținerea și repararea lor în 
condițiile cele mai corespunzătoare. 
De aceea, se impune organizarea 
unor instructaje pe perioade scurte 
pentru cadrele de specialiști din 
domeniul mecanizării agriculturii. 
In viitor, cînd tehnica nouă va 
deveni tot mai complexă, este ne
cesar ca munca de instruire să se 
intensifice și să aibă un caracter 
permanent, să cuprindă pe toți 
specialiștii din unitățile productive, 
într-o anumită perioadă de timp, 
pentru a-și completa cunoștințele 
în raport cu progresul tehnicii 
contemporane. Pe această cale, me
canizatorii din agricultură vor fl 
ajutați să folosească mai complet 
tehnica nouă, îmbunătățind calita
tea lucrărilor și mărind an de an 
aportul lor la obținerea de recolte 
bogate.
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Este evident că, pe mă
sură ce un artist se cul
tivă, mijloacele lui de ex
presie devin mai suple și 
în același timp mai pu
ternice, operele ieșite din 
mina lui cîștigă în valoa
re și își îndeplinesc mai 
ușor și mai sigur rolul lor 
social. Dar termenul de 
cultură poate avea nu
anțe destul de deosebite 
în înțelesul lui, după îm
prejurări.

O treaptă importantă o 
constituie, fără îndoială, 
informarea artistului, în
sușirea unui bagaj de cu
noștințe despre viața ce-1 
înconjoară, despre medi
ile pe care le reflectă în 
creația sa. Această infor
mare include un șir întreg 
de domenii, începînd cu 
istoria și cu diverse disci
pline. sociologice și mer
ge pînă la observarea 
directă a realității.

Intențiile artiștilor noștri 
de a se informa, în cazu
rile în care își aleseseră 
ca subiecte aspecte ale 
industriei și viața lucrăto
rilor noștri, erau lăudabile. 
S-a întîmplat însă de 
foarte multe ori că acea
stă informație s-a mărgi
nit la scurte contacte, la 
vizite așa zicînd între 
două trenuri, la conversa
ții banale, din care evi
dent nu puteau ieși opere 
semnificative, solide și 
pline de adevăr, așa cum 
le reclamă viața noastră 
de astăzi. Lucrătorul de
venea un portret al unui 
bărbat oarecare, în haine 
de duminică, femeia cu un 
instrument în mînă, o po
ză pitorească ca la foto
graf, așa cum am cunos
cut, ani de-a rîndul, un 
mare număr de exempla
re. Cultura prin informa
ție se reducea la foarte 
puțin, la o spoială super
ficială. în cel mal bun 
caz, vedeam silueta ca
racteristică a uzinei și a 
peisajului industrial, adi
că al naturii transformate 
prin prezența acestor con
strucții complicate, enor-
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personalității fiecăruia, 
pentru a alege de la ei 
ceea ce corespundea 
personalității lor și făcea 
din operă un element în
semnat al vremii. Mai re
ținem că aceasta nu este 
o operație ușoară și că 
ea comportă, pe lîngă 
lecturi, și vizite și con
tacte cu muzeele și cu 
expozițiile. Rezultatul ob
ținut este în raport direct 
cu darul de observație al 
celui interesat să ajungă 
la o concluzie clară, 
comparînd cu obiectivi
tate operele marilor înain
tași și ale contemporani
lor lui cu spiritul lui de 
analiză și cu libertatea de 
gîndire pe care o pose
dă. în chipul acesta, cul
tura artistică face un mare 
pas înainte.

De aici se poate trece 
la cultura generală a ar
tistului, cea ieșită din 
studii care poate în apa
rență nu par a avea o 
legătură directă cu artele 
plastice, dar a căror ab
sență constituie o lacună 
regretabilă în formația u- 
nui artist. Dacă acesta, 
prin studii și lecturi, își dă 
seama de evoluția isto
rică a societății în care 
trăiește, are cunoștință de 
literatura țării lui și de 
marile literaturi europene 
ori mondiale, de marile 
descoperiri științiiice și 
de importanța lor în evo
luția culturii, toate aces
tea îi vor lărgi în chip 
simțitor orizontul și punc
tul de vedere al judecă
ții, îi vor da posibilități 
noi de imaginare și de 
execuție a temelor.

Cine și-ar putea în
chipui că matematica și 
geometria au fost de cel 
mal mare ajutor pentru 
pictură ? Totuși, numai 
din aprofundate studii

numiți. Ei își închi
puie că este suficient să 
renunți la realitate în 
chipul cel mai cras po
sibil pentru a deveni in
teresant. Mărturisesc că, 
în expoziții, falsa naivi
tate a vreunuia dintre pic
torii noștri în desenarea 
figurilor, în compoziții 
mari, mă supără mai mult 
poate decît o foarte mo
destă încercare, la un al
tul. Voind să fie naiv, cel 
dintîi reușește, dar nu în 
sensul în care dorește el, 
adică devenit un expo
nent al unei naivități sa
vante, ieșită din elimina
rea unor cunoștințe bine 
posedate, ci din lipsa po
sibilităților de exprimare 
interesantă a viziunii, 
căci meșteșugul îl tră
dează.

Pentru un artist cultura 
profesională este vitală. 
Cu cît ea este mai temei
nică, mai serioasă, mai 
îngrijită și de mai bună 
calitate, cu atît opera ar
tistului va avea mai pro
funde și mai sigure te
meiuri de dezvoltare.

Educația adolescenților 
a devenit obiectul unor 
intense căutări și dezba
teri în rîndul cercetăto
rilor. Realizîndu-și sarci- 

H nile instructiv-educative, 
școala reprezintă prima 
instituție a formării so
ciale a tineretului. Core
lat școlii, mediul social 
exercită însă o funcție 
educativă care nu poate 
fi subapreciată. Dacă ro
lul educativ al școlii a 
fost și este cu precădere 
în atenția specialiștilor, 
mai puțin sînt abordate la 
noi rolul educativ al me- 

'j diului social, influențeleI activității din instituțiile
II extrașcolare.
I Cu toate că preocu- 
H pările pentru alcătuirea 

unor programe cultural- 
educative bogate în con
ținut și variate în formă 
se fac vizibile, pe 
alocuri în asemenea in
stituții, după părerea mea, 
sînt departe de a fi epu
izate toate formele de 
activitate educativă pe 
care le oferă condițiile 
materiale existente. Și a- 
ceasta, în primul rînd, din

cauza înțelegerii limitate 
a rolului de factor social 
educativ al unor instituții 
— cinematograf, teatru, 
biblioteci — și de o anu
me „rutinizare" a activi
tății dedicate tineretului 
în case de cultură, clu
buri sau cămine culturale. 
Teatrul, de pildă, poate fi 
nu numai un loc în care 
se prezintă' spectacole, 
ci și un centru de edu
care estetică a tinerilor, 
de formare a gustului 
pentru artă adevărată, de 
apreciere selectivă a 
creațiilor vizionate. Dar 
vizionările care se fac în 
colectiv nu au întotdeau
na eficacitatea scontată. 
Mă gîndesc, bunăoară, 
cît de utilă ar fi organi
zarea unor matinee pentru 
elevi anticipate de scurte 
și inspirate expuneri ale 
unor oameni de cultură 
despre piesa care va fi 
prezentată și despre crea
torul ei, despre marii ar
tiști care în decursul ani
lor au interpretat diferite 
roluri din piesa respec
tivă. Din păcate se pot 
număra pe degete șl dis

cuțiile cu tinerii pe mar^ 
ginea unor lucrări drama
tice organizate la casele 
de cultură ale tineretului, 
sau ciclurile de expuneri 
referitoare la istoria tea
trului, muzicii etc.

O serie de investigații 
pe care le-am întreprins 
(la Ploiești sau București) 
au arătat că, de obicei, 
doar 30 la sută dintre e- 
levi se interesează de ac
tivitatea cluburilor, case
lor de cultură ale tine
retului, căminelor cultura
le; o parte dintre aceștia 
preferă activități care nu 
cer o angajare activă, ci 
mal ales una de specta
tor. Nu poate fi vorba de 
„tocirea” interesului de 
cunoaștere al adolescenți
lor. Mai exact se poate 
spune că activitățile edu
cative desfășurate în dife
rite instituții extrașcolare 
nu răspund întotdeauna și 
cerințelor vîrstei școla
re mari, romantismului 
șl receptivității la fru
mos specifice adoles
cenților. In multe locuri a 
devenit oarecum o regulă 
cuplarea unei conferințe
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me și bizare, dar nu-1 ve
deam pe lucrător, și mai 
ales nu-1 vedeam într-o a- 
titudine care să ne expli
ce rolul lui în viața actua
lă. Acesta era rezultatul 
grabei cu care se făcea 
informația, al lipsei de 
metodă și al puținei serio
zități cu care se trata un 
atît de serios subiect.

Ca să se vadă cum se 
comportă un artist cu 
mari posibilități și cu 
conștiința răspunderii în 
momentul cînd pictează 
atari subiecte, voi cita e- 
xemplul lui Adolf Menzel 
(1815—1905), cel mai mare 
pictor al vremii lui în 
Germania. Atunci cînd 
a executat, la cererea 
unui prieten, vederea in
teriorului unei uzine me
talurgice din acea vreme, 
Menzel nu s-a mulțumit 
să se ducă la uzină, care 
nu era în Berlin, să facă 
o vizită rapidă și, cu ma
rele lui talent de dese
nator, să ne dea o ilus
trație asemănătoare des
pre ceea ce văzuse. El s-a 
stabilit acolo timp de mai 
multă vreme, a intrat zil
nic în uzină, o dată cu 
lucrătorii, i-a văzut acți- 
onînd de dimineața pînă 
seara, discutînd între ei 
probleme de execuție, 
mîncînd în cîte un colț, 
lîngă soția care le adu
sese mîncarea la vre
mea mesei, bucurîndu-se 
de orele de odihnă sau 
petrecînd duminicile cu 
familiile lor. De aici a 
ieșit un tablou celebru, 
nu numai în opera lui 
Menzel, dar în pictura 
germană a secolului al 
XIX-lea, tablou care, pe 
lîngă calitățile lui de e- 
xecuție, reprezenta un do
cument psihologic și so
cial de cea mai mare va
loare.

Dar să trecem mal de
parte, și să ne gîndim la 
termenul cultură, cu în
țeles mai complet decît 
cel de informație, oricît 
de metodic și de cu gri
jă ar fi culeasă acea in
formație. Să reținem că 
și pictorul și sculptorul 
sînt obligați, ca și artis
tul de artă populară, să 
fi avut cunoștință de o- 
pera predecesorilor lor, 
în genul pe care și ei 
și-1 aleseseră, să-i fi 
comparat, să-i îi anali
zat amănunțit și să-și fi 
.dat seama de expresia

de matematică și de geo
metrie au ieșit legile pers
pectivei, care au adus o 
schimbare atît de funda
mentală în această artă. 
Fără studii temeinice de 
fizică și de cunoaștere a 
anatomiei și a funcțiunii 
ochiului, pictorii nu și-ar 
fi dat seama de legile 
subtile ale formării ima
ginii, și fără chimie, des
pre legile amestecului cu
lorilor.

N-a existat artist, nu 
numai în timpul lui, dar 
de-a lungul istoriei artei, 
cu o cultură mal vastă, 
mal variată, mai profun
dă și mai exactă decît a 
lui Leonardo da Vinci. 
Sutele de desene care-i 
constituie opera grafică 
nu sînt altceva decît for
me de răspuns la multi
plele chestiuni pe care și 
le propunea, cuprinzînd 
nu numai vremea lui, dar 
avînd raport cu viitorul, 
cu acel sentiment profetic 
care face din el un mare 
prevăzător.

Cu toată splendoarea 
desenelor lui, cele mai 
multe au o mai mare le
gătură cu preocupările 
lui științifice și de cunoaș
tere a naturii, decît cu 
arta. Iar dacă ne gîndim 
în secolul trecut la Dela
croix și citim Jurnalul și 
scrisorile sale, fără să-l 
comparăm cu Leonardo, 
care este unic, constatăm 
că și el avea o cultură 
atît de vastă și de va
riată, mergînd de la artă 
la literatură, la psihologie 
și chiar la politică, des
pre care vorbește în afir
mații de o preciziune, de 
o claritate și de o pro
funzime uimitoare, care 
se traduc în calitatea o- 
perelor executate.

Dacă ne gîndim la doi 
dintre corifeii artei seco
lului nostru, Picasso și 
Matisse, fără măiestria 
de desenator a primului 
și cunoașterea în cele 
mai mici detalii a armo
nizării și a așezării pe un 
suport a culorii, la cel 
de-al doilea, ei n-ar fi 
putut ajunge la gloria de 
care s-au bucurat. A- 
ceasta nu prea se înțe
lege de către unii imita
tori ai lor, printre care se 
găsesc și artiști de-ai 
noștri, a căror formație 
profesională este departe 
de a egala pe cea a ce
lor doi maeștri mai sus

Unii cugetători au afirmat că omul 
cunoaște mai bine cele mai îndepăr
tate și greu accesibile laturi ale uni
versului decît se cunoaște pe sine 
însuși. Dacă aprecierea este mult 
prea sceptică, ceva este totuși ade
vărat.

Dintofdeauna cunoașterea ființei 
umane a înfîmpinat mari dificultăți 
și a generat nenumărate controverse. 
Omul reprezintă un sistem în care 
descoperim o întrepătrundere de fe
nomene mecanice, fizice, chimice, 
biologice, psihice, toate fiind anga
jate în sistemul superior al determi
nării social-istorice. Nesocotirea esen
ței și unității personalității umane 
prin absolutizarea unei laturi sau în
sușiri duce la erori, nu doar teore
tice, ci și cu consecințe practice din 
cele mai dăunătoare. Sînt străine de 
adevăr și de interesele reale de viață 
ale omului atît interpretarea lui spiri
tualistă, cît și cea biologistă. Știința 
secolului nostru, umanismul marxist 
au adus tocmai o concepție integra- 
listă despre om ca ființă vie, con
cretă, constituită în viața și activi
tatea socială.

Relevarea, prin cuceririle biologiei 
și fiziologiei, încă din secolul trecut, 
a bazei instinctive a vieții omului a 
adus un plus de cunoaștere, dar a 
prilejuit și o serie de controverse ce 
continuă încă. Deseori ridicarea pro
blemei însemnătății instinctelor în- 
fîmpină două feluri de atitudini : pe 
de o parte reacții de ofensă, însoțite 
de contestarea rosturilor instinctului, 
pe de alfa — acceptare, oarecare ci
nism, înclinație spre exagerarea in
fluenței instinctelor asupra vieții ome
nești. Ambele poziții, dictate de de
naturări spiritualiste sau biologiste, 
reduc posibilitatea înțelegerii clare 
și exacte a locului instinctelor în 
viața omului.

Darwinismul a explicat originea in
stinctului prin selecția reacțiilor utile 
în decursul a milioane de ani de evo
luție, prin organizarea lor în lanț și 
fixația în sistemul nervos. Astfel, 
instinctul ne apare ca „program ope
rațional" ereditar și standardizat al 
speței și nu al individului. Dintofdea
una au existat însă nu numai progra
me ereditar-instinctive, ci și posibili
tatea de a forma reflexe noi la con
dițiile variabile ale ambianței, altfel 
nici n-ar fi fost posibilă apariția in
stinctelor. Se pune problema în ce 
raport sînt, la diverse niveluri ale ie
rarhiei filogenefice, instinctele și re
flexele condiționate, altfel spus — 
modalitățile adaptive ereditare și cele 
dobîndite, învățate ? H. Pieron arată 
că unele insecte „prezintă apogeul 
evoluției instinctelor, iar primatele 
(maimuțele și omul) pe cel al capaci
tății individuale de adaptare, apogeul 
inteligenței, paralel cu reducerea ex
tremă a bagajului de calități transmise 
ereditar". înfr-adevăr, în timp ce albi
nele construiesc instinctiv faguri cu o 
ireproșabilă configurare geometrică, 
peștii și păsările migrează la mii de 
kilometri pe aceleași rute, castorii ri
dică baraje în calea apelor ; la cîi- 
ne, maimuță nu se vor mai desco
peri instincte așa complexe. în schimb, 
la aceștia, concomitent cu marea dez
voltare a cortexului, elaborarea de re
flexe noi va fi mult mai facilă și im
portantă pentru viață decît la anima
lele inferioare. în trecerea spre trep
tele superioare ale scării filogenefice 
instinctele pierd din complexitatea 
operațională și din rigiditate, în adap
tare ponderea revenind reacțiilor for
mate în dezvoltarea individuală.

Există oare vreun temei să presupu
nem că la om instinctul redevine do
minant? Desigur, nu. La om, cortexul 
are o amploare excepțională, el înde
plinește rolul unei gigantice mașini de 
recepție, stocaj; prelucrare a informa
ției. După unele aprecieri, zilnic omul

primește o Jumătate de mîlion de sem
nale sensoriale și simbolice în raport 
cu care se orientează operativ și ac
ționează adecvat. Existența socială con
feră omului o uriașă plasticitate și po
sibilități ce depășesc calitativ pe ani
mal. Instinctele omului sînt extrem de 
simple sub raportul structurii lor ope
raționale. în noianul de acte învățate, 
ne este foarte greu să descoperim 
reacții pur instinctive. A reduce pe om 
la acele operații adaptive pe care i le 
dictează instinctul ar însemna să-l a- 
runci departe, pe cele mai primitive 
trepte ale evoluției biologice.

Cu toate acestea, în teorie s-a con
turat un curent, bazat pe aplicarea ne
critică la societate a principiului dar- 
winist al luptei pentru existență, și 
care susține că și actele complexe ale 
omului sînt manifestări ale unor in
stincte înnăscute, dar cu o relevare 
mai fîrzie. Ne referim la psihologia 
hormisfă. Aceasta atribuie omului ne
numărate instincte, în rîndul cărora fi
gurează și astfel de termeni ca instinct 
de proprietate, de autoafirmare, de 
conducere, de supunere, instinct cui-
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furai, religios etc. Asupra Intenției 
vizibile a acestui curent de a prede
termina pe oameni prin ereditate pen
tru un anumit tip de existență socială 
nu credem că este necesar să insis
tăm. De fapt hormismul nu a avut 
viață lungă. Expansiunea termenului 
de instinct a fost renegată chiar și de 
principalul promotor al hormismului, 
Mc Dougall.

Care sînt realele particularități și 
funcțiuni ale instinctelor la om ? Unii 
autori, pornind de la faptul că dez
voltarea psihică și comportamentală a 
omului s.e datorește exercițiului, re
producerii modelelor elaborate social- 
istoric, învățării — ajung pînă la urmă 
să afirme că la om instinctele nu mai 
există, s-au stins. Aceasta este însă o 
opinie extremă ce păcătuiește împo
triva adevărului. După cum se știe, ac
țiunile umane, chiar cele propulsate 
instinctiv, sînt învățate și mediate 
conștient. Din acest punct de vedere, 
legenda lui Daphnis și Chloe, care 
trăind departe de societate simțeau 
trebuința dragostei dar nu știau ce 
este aceasta, conține mult adevăr psi
hologic. Nu se poate însă contesta 
existența instinctului ca impuls, ca ten
dință. Astfel de tendințe instinctive, 
cu o activare variabilă, dependentă de 
stimuli interni sau externi, se constată 
la om în cel puțin cîfeva direcții : în 
semnalizarea dezechilibrului metabolic 
și declanșarea actelor de nutriție, în 
conservarea și apărarea organismului, 
în reacțiile preparatorii de orientare 
sensorială, în apropierea sexuală. Sîn- 
tem împotriva calificării acestor in
stincte ca „animalice". La om, ele 
capătă forme de manifestare speci
fice, înfrucîf sînt modelate după 
condițiile cele mai generale de 
existență ale speței umane. Dacă 
luăm în considerare rolul dinamo- 
gen al instinctelor trebuie să cădem 
de acord cu părerea că totala lor 
absență ar duce la inerție, ia ina- 
niție. Dar pornindu-se de la instinct 
s-au emis multe idei dubioase.

Cineva spunea : „instinctul la om 
pune probleme, pe cînd la animal le 
rezolvă". Afirmația este valabilă atît 
pentru viața personală a individului, 
cît și pentru teoria psihologică. Să ne

referim, în cîteva cuvinte, la curentele 
psihanalitice. Folosim pluralul pentru 
că în afara curentului sexualist fundat 
de Freud au apărut și altele, fiecare 
încercînd să depășească limitele ce
luilalt prin proclamarea unui alt in
stinct (real sau, cum uneori pare, fic
tiv) ca fiind principalul determinant al 
conduitei umane. Psihanaliza atribuie 
o mare extensiune nu instinctului ca 
atare, ci influenței lui asupra conștiin
ței și activității omului. Se operează 
la limita dintre conștient și inconștient, 
dintre normal și patologic. Multe din 
faptele clinice relevate de psihanaliști 
prezintă un incontestabil interes știin
țific. Ne referim mai ales la geneza 
unora dintre psihoze. Tendința instinc
tivă se proiectează în conștiință și 
fiind interzisă, refulată în inconștient, 
produce stări de tensiune din acu
mularea cărora poate să rezulte un 
complex ce perturbă echilibrul su
biectului. Conflictul irezolvabil dintre 
tendință și interdicție se exprimă în 
psihoză, obsesie etc. Nu orice conflict 
este însă irezolvabil și psihopatie. 
Confrariefafea este un fapt frecvent, 
boala o excepție. Psihanaliza ia însă 
cazurile din clinica psihiatrică drept 
modele pentru explicarea omului nor
mal. Ne permitem să observăm că re
primarea irațională a instinctului poate 
genera stări de irafionalitafe, dar sfă- 
pînirea și reglajul rațional nu. 
De aceea este atît de importantă 
aufoeducarea omului și în acest do
meniu, formarea capacității sale de 
a-și controla în mod conștient por
nirile.

Nu poate fi acceptată tendința psi
hanalizei de a se erija în concepție 
generală. Considerîndu-se că tendin
țele refulate se răzbună și reintră în 
conștiință în formă deghizată, simbo
lică, se ajunge să se derive din in
stinct totul, de la relații sociale la 
creație artistică, științifică și filozofică. 
Toate aceste activități superioare ale 
omului sînt explicate în mod groso
lan ca expresii ale unor porniri 
instinctuale nesafisfăcute și canali
zate — în subconștient — înfr-o 
altă sferă de manifestare.

Acad. C. I. Gulian, în lucrarea sa 
„Problematica omului*, califică, pe 
drept, această viziune despre om ca 
„infamantă".

Psihanaliza a recurs la o schemă tri
vială și neverosimilă. Personalitatea 
umană nu se dezvoltă doar în prelun
girea instinctelor ; ea fiind determi
nată din afară înăuntru, își adaugă 
multiple alte dimensiuni străine de in
stinct și independente de acesta ; sînt 
trebuințele și sentimentele superioare, 
convingerile, deprinderile, scopurile 
de creație, idealurile. Chiar un psiha
nalist ca E. Fromm este nevoit să re
cunoască : „Interpretarea insfincfualis- 
fă a omului nu-i convingătoare pentru 
că neagă faptul că cea mai mare 
parte a impulsurilor pasionale ale o- 
mului nu pot fi explicate prin forța 
instinctelor. Omul își pune viața în 
joc pentru idealuri politice și umani
tare și aceste eforturi sînt cele ce ca
racterizează particularitățile vieții 
umane".

Considerate realist, instinctele se in
tegrează în ansambluri de relații ce le 
depășesc cu mult și se subordonează 
reglajului conștient. Semnificațiile vie
ții umane sînt multiple ; tributare ac
țiunii și cunoașterii, ele tind spre 
universal. înțelepciunea presupune 
măsură și ierarhizare a valorilor înfr-o 
formulă vizînd armonia și multilatera
litatea. Tendințelor instinctive le re
vine un Ioc anumit, precis delimitat. 
Dar omul nu este robul instinctelor 
sale, ci ștăpînul lor conștient. Stăpî- 
nind lumea, omul devine stăpîn al 
vieții sale proprii.

Conf. dr. Paul POPESCU-NEVEANU
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cu un film (acest tip 'de 
acțiune ocupă cel mai 
mare spațiu la o serie de 
case de cultură, cluburi 
etc). Problema participan- 
ților este rezolvată prin 
mobilizarea unei mase 
considerabile de elevi 
fără a se ține seama 
dacă acțiunea îi intere
sează sau nu. Desigur, nu 
se poate nega valoarea e- 
ducativă a conferințelor. 
După opinia mea însă, 
ele sînt forme care se a- 
dresează în special adul- 
ților. Adolescenții simt ne
voia dezbaterilor, confrun
tărilor de opinii, dialogu
lui aprins pe teme de 
mare rezonanță în sufletul 
lor : onoare, fericire, dra
goste, erudiție, cultură etc. 
Sub acest aspect activiștii 
culturali au datoria să 
sondeze preferințele tine
retului școlar, să găseas
că posibilități mai largi 
de a le satisface.

Acest lucru este însă 
strîns condiționat de un 
altul, adesea trecut cu 
vederea : competența ce
lor care se ocupă de edu
cația tineretului în afara 
școlii. Activitatea cultura
lă de masă nu se mai 
poate desfășura azi 
„după ureche’. Ea trebuie 
să devină tot mai mult un 
act științific. Calitatea de 
activist cultural implică 
mari răspunderi. Ea cere 
pasiune, receptivitate la 
nou, înaltă competență.

Atractivitatea unui pro
gram cultural-educativ, a 
unei competiții artistice nu 
vine de la sine. Unii acti
viști culturali cred că ea 
ține doar de găsirea unor 
forme noi. Este o optică 
falsă aceasta, pentru că 
este unilaterală. Formele 
își au desigur rolul lor, 
dar ele nu înseamnă ni
mic dacă nu se bizuie pe 
un conținut cu multiple 
valențe educative - și 
mijloace moderne de 
realizare. Conținutul — 
vast și cu multe implicații, 
necesită — credem — dis
cuții speciale. Cît despre 
mijloace, deși case
le de cultură sînt do
tate cu magnetofoane, a- 
parate de proiecție, aces
tea stau uneori nefolosi
te, deoarece nu există 
cine să le pună în 
funcțiune tocmai atunci 
cînd este necesar. U- 
nii conferențiari nici 
nu-și propun măcar 
să-și ilustreze expunerile 
cu ajutorul filmului, invo- 
cînd „pierderea” de timp. 
Sînt încă insuficient pre
zente în programul extra- 
școlar și cinecluburile, 
cercurile de fotografi a- 
matori, de „prieteni ai 
electronicii' și altele.

Prea puțin este răs- 
pîndit — deși nu o dată 
și-a dovedit eficiența — 
fastul ceremoniilor socia
le, prilejuite de acțiuni ca 
înmînarea buletinului de 
identitate, majoratul, in
trarea în producție a noi
lor generații de munci
tori. Nu opinăm pentru un 
fast de suprafață, trans
format cu timpul în ac
țiuni pur formale. Ne 
referim la acea atît de 
intimă verigă a sensibili
tății adolescentului care, 
descoperită și stimulată, 
este în măsură să-i îm
bogățească viața afecti
vă cu mari satisfacții și 
bucurii. Tocmai de aseme
nea satisfacții și bucurii 
au nevoie adolescenții. Și, 
dacă nu le găsesc în ac
tivitățile desfășurate cu 
ei, le caută în altă parte.

Investigațiile sociologi
ce concrete în fenomenul 
educativ pot scoate la lu
mină noi și însemnate 
valențe ale realizării ce
rințelor educației multi
laterale a adolescenților. 
Studierea mai complexă 
a rolului, social-educativ 
al instituțiilor extrașco
lare va duce la găsirea 
unor noi resurse pentru 
a li se îmbunătăți conți
nutul muncii, tipologia și 
dispunerea socială, la de
pistarea unor soluții pen
tru îmbunătățirea rapor
tului școlii cu mediul so
cial în care funcționează, 
pentru realizarea și pe a- 
cest plan a caracterului 
de sistem al muncii edu
cative.

Aculin CAZACU 
cercetător la Institutul 
de științe pedagogice

CAPODOPERE
MUZICALE
In mari 

INTERPRETĂRI 
H „Simfonia 

fantastic ă“ 
de Berlioz

Simfonia nr. 3 și 
„Uvertura tragică" 
de Brahms

în urma unui schimb de benzi cu 
V.E.B.-Deutsche Schallplafien din 
Berlin, recent au fost imprimate la 
„Electrecord’ „Simfonia fantastică" 
de Berlioz, în interpretarea Orches
trei Concertelor Lamoureux, sub ba
gheta lui Igor Markevitch, și Simfo
nia nr. 3 și „Uverfura tragică" de 
Brahms, în interpretarea orchestrei 
„Wiener Symphoniker”, condusă 
de Wolfgang Sawallisch. Meloma
nii din țara noastră au astfel prile
jul să-și procure două interpretări 
memorabile.

Simfonia fantastică este cea din- 
fîi dintre marile lucrări ale lui Ber
lioz și a fost scrisă la 27 de ani, pe 
vremea cînd compozitorul era în
drăgostit de actrița Harriet Smithson. 
Din imagini muzicale în care își gă
seau expresia amintiri, realități re
cente, emoții în fața naturii, alături 
de suferințele dragostei, Berlioz 
construiește o amplă lucrare, cu un 
program literar vădit. Cele 5 părți 
ale simfoniei sînf, de fapf, scene în 
care femeia îndrăgită apare în ipos
taze fantastice ce alcătuiesc împre
ună o impresionantă și originală fic
țiune poetică.

Dirijorul Igor Markevitch, cunos
cut publicului nostru din me
morabilele concerte prezentate în 
stagiunea trecută la București, rea
lizează prin interpretarea plină de 
sensibilitate rafinată, sobră, im
pregnată de un lirism cald, una din
tre remarcabilele sale creații, 
împreună cu discul editat în anii 
frecuți de „Electrecord" (în care a- 
ceeași simfonie apărea în versiu
nea lui Herbert von Karajan), pre
zenta înregistrare — discul 
ECD-0225 — permite iubitorilor de 
muzică să facă o utilă comparație 
artistică, să cunoască mai profund 
această capodoperă.

Epoca în care a creat Jo
hannes Brahms (1833—1897) era 
dominafă de excesele curentului 
wagnerian, ceea ce face ca multe 
dintre personalitățile muzicale ale 
vremii, renunțînd la această moște
nire, să încerce modalități noi de 
expresie. Idealurile artistice ale lui 
Brahms se îndreaptă spre echili
brul și seninătatea clasice.

Simfonia nr. 3, scrisă în 1883, 
considerată „Eroica” lui Brahms, 
este o amplă confidență în care 
compozitorul se destăinuie cu aju
torul unei muzici fastuoase, riqu- 
roase, surprinzînd propria sa dra
mă interioară — oscilarea între ac
țiune și resemnare. Contrastele din
tre stările de energie dezlănțuită și 
melancolie, dintre meditația olim
piană și impetuoasele avînturi ro
mantice conferă lucrării o factură 
pe cît de echilibrată, pe atît de 
sensibilă.

Discul E.C.E.-0226 cuprinde, în 
completare, Uverfura tragică, crea
ție fără intenție programatică, scri
să de Brahms în anul 1880, ca pe
reche a „Uverturii festive acade
mice". Un sentiment tragic domină 
întreaga lucrare — de unde și tit
lul uverturii.

Dirijorul german Wolfgang Sa
wallisch, figură proeminentă a 
artei interpretative contemporane, 
și excelenta orchestră care este 
„Wiener Symphoniker" ne oferă, 
prin interpretarea celor două crea
ții, o adevărată pagină de antolo
gie, care merită să figureze în 
orice discotecă.

Mircea SIMIONESCU

Lucrări de cercetare arheologică
La Histria, echipele de arheologi își reiau activitatea între

ruptă vara trecută. Anul acesta, concomitent cu continuarea 
lucrărilor de cercetare și restaurare, eșalonate pe o perioadă 
de zece ani, va începe construcția unor clădiri destinate găz
duirii oamenilor de știință care lucrează aici, precum și a 
unor clădiri menite să creeze un centru turistic. Pen
tru protejarea unor valoroase monumente expuse în aer liber 
— îndeosebi a celor din zona templului elenistic — se vor 
face învelișuri speciale din metal și sticlă. (Agerpres)

B CINEMA |
• COLIBA UNCHIULUI TOM
— film pentru ecTan panora
mic : Patria — 9; 12; 15; 18j 
21.
• IN FIECARE ZI SĂRBĂ
TOARE — cinemascop: Repu
blica (completare Slavă par
tidului) — 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 Con
sfătuirea lucrătorilor din in
dustria constructoare de ma
șini) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45, Stadionul „Dina
mo" (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de 
stat in regiunea Oltenia) —
20.30.
• DRAGOSTEA ESTE INTER
ZISĂ : Luceafărul (completa
re Poveste sentimentală) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Excelsior — 9,30; 12; 14,15;
16,30; 19; 21,15, Grădina „Doi
na" — 20,15, Melodia — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
« 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 Auto
biografie), Arenele Libertății
— 20,30, Grădina „Progresul" 
(completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în 
regiunea Argeș) — 20,30.
« MONEDA ANTICĂ : Capi
tol — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21; la grădină — 20,30.
• PREA TÎRZIU : Feroviar
(completare Ninge) — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15.
0 FANTOMAS — cinema
scop : Festival — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădi
nă — 20,30, Patinoarul „23 
August' — 20,30, Gloria — 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45;
21.15, Grivița (completare 
Arsura) — 9; 11,15; 13,45; 16; 
18,30; 21.
0 FAȚA PIERDUTĂ — cine
mascop : Lumina (completare 
Știință și tehnică) — 9,15;
11,30; 13,45; 16,15 18,30; 20,45, 
Cosmos — 16; 18.15; 20,30.
0 FANFAN LA TULIPE: Cen
tral (completare Stupidități)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45.
0 VANINA VANINI : Union
— 15,30: 18,15; 20,45.
0 PROGRAM PENTRU CO
PII : Doina — 10.
0 ZILELE FILMULUI DE A- 
NIMAȚIE : Cinemateca — 10; 
12; 16; 18.30; 21.
0 SERBĂRILE GALANTE : 
Doina (completare Ninge) — 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20.45, 
Popular (completare Vizita 
conducătorilor de partid si de 
stat tn regiunea Iași) — 15.30; 
18; 20,45, Pacea (completare 
Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Su
ceava) — 15.45; 18.15: 20.30. 
0 SĂPTĂMÎNA FILMULUI 
ROMANESC—SANDI, SĂ AS
CULȚI PE MĂMICA I — STUF
— CRIMCA — STMFONIE ÎN 
ALB — LINIORII — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 3 — 
O ZI DIN VIATA LUI T1CĂ
— FURNICA : Timpuri Noi — 
9—21 în continuare.
® ANGELICA, MARCHIZA 
„ÎNGERILOR" — cinemascop: 
Giulești — 10,30; 15,30; 18;
20.30. Arta — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, Bucegi (comple
tare Acul) — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21; la grădină —
20.30.
O DEPĂȘIREA ; Crîngași — 
15,30; 18; 20,45.
O DUPĂ MINE, CANALII I : 
înfrățirea între popoare — 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
® GHEPARDUL — cinema
scop (ambele serii) : Dacia — 
9—12,30 în continuare; 16;
19.45.
0 FIII „MARII URSOAICE"
— cinemascop : Buzești (com
pletare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiu
nea Suceava) — 15,30; 18,30; 
la grădină — 20,30, Moșilor 
(completare O zi din viața lui 
Tică) - 15; 17,30; 20.
e CORĂBIILE LUNGI - ci
nemascop : Unirea — 15,30;
18; la grădină — 20,30.
0 ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — 
cinemascop: Tomis (completa
re O poveste cu cîntec) — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21; la grădină - 20,30, Au
rora (completare Acul) — 10; 
12,15; 15; 17,15; 19,30; la gră
dină — 20,30.
0 DRAGOSTEA ȘI MODA : 
Flacăra (completare Culori în 
pictură) — 15,30; 18; 20,30,
Miorița (completare Lumea 
însetată) — 8,45; 11,15: 13,30; 
16; 18,30; 21, Floreasca (com
pletare Laptele) — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 CUM SE REUȘEȘTE ÎN 
DRAGOSTE : Vitan (comple
tare Animale sedentare) — 16;
18.30.
0 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.
® A FOST CÎNDVA HOȚ — 
cinemascop : Viitorul (com
pletare Problema) — 15,30; 
18; 20,45.
0 FIFI ÎNARIPATUL : Colen- 
tina (completare Insula păsă
relelor) — 15,30; 17,45: 20,15. 
« ÎN GENUNCHI MĂ ÎN
TORC LA TINE : Rahova 
(completare Uvertura) —
10.30. 15,30; 18,15; Ia grădină
— 20,45.
• DULCEA PASĂRE A TI
NEREȚII — cinemascop: Pro
gresul (completare Laptele) — 
15,30; 18; 20,45.
0 GENTLEMANUL DIN CO- 
CODY — cinemascop : Lira 
(completare Apartamentul) — 
15; 17,15; 19,30.
0 TREI PAȘI PE PĂMÎNT : 
Ferentari (completare Tracto
rul '66) — 15,30; 18,15; 20,45. 
0 SOȚIE FIDELĂ : Cotroceni 
(completare Inimi mari) >— 
15,15; 17,45; 20,45.
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DECLAR Ai ȚIE
S. U. A. in Vietnam

Recepția din parcul Palatului Snagov

(Urmare din pag. I) 

rile naționale fundamentale ale 
poporului vietnamez la pace, inde
pendență națională, unitate și in
tegritate teritorială, prevăzute de 
Acordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam.

Pornind de la considerentul că 
dreptul de a decide asupra trebu
rilor sale proprii aparține exclusiv 
poporului vietnamez, statele parti
cipante la prezenta Consfătuire 
sprijină întrutotul programul în 
patru puncte al guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam și pro
gramul în cinci puncte al Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud, baza justă pentru 
reglementarea politică a problemei 
vietnameze.

Acestea corespund întrutotul A- 
cordurilor de la Geneva din anul 
1954, răspund intereselor păcii în 
Asia de sud-est și în întreaga 
lume.

Statele Unite ale Americii tre
buie să respecte cu strictețe acor
durile de la Geneva cu privire la 
Vietnam, să înceteze agresiunea 
împotriva Republicii Democrate 
Vietnam, să pună capăt imediat, 
definitiv și necondiționat bombar
damentelor asupra teritoriului ei, 
să înceteze intervenția armată în 
Vietnamul de sud, să-și retragă 
trupele lor și trupele sateliților lor 
din Vietnamul de sud, să lichideze 
toate bazele militare americane

SĂ ÎNCETEZE agresiunea criminală 
A S. U. A. ÎN VIETNAM!

Profundul ecou produs de Declarația cu privire 
ia agresiunea S. U. A. în Vietnam

Declarația eu privire la agre
siunea S.U.A. în Vietnam, adoptată 
de țările reprezentate la Con
sfătuirea de la București a Comi
tetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, a trezit un profund 
ecou în opinia publică din țara 
noastră. Acest lucru este firesc, 
deoarece întreg poporul român 
urmărește cu cea mai mare aten
ție desfășurarea evenimentelor din 
Vietnam, se află din toată inima 
alături de lupta neînfricată a po
porului vietnamez împotriva agre
siunii imperialiștilor americani.

Tlîndurile și sentimentele oame
nilor muncii din țara noastră și-au 
găsit expresie în numeroase docu
mente de partid și de stat, în care 
este expusă poziția României so
cialiste, condamnarea aspră de că
tre ea a agresiunii S.U.A. in Viet
nam, solidaritatea deplină a po
porului român cu cauza dreaptă a 
poporului vietnamez.

Luînd cunoștință din emisiunile 
posturilor de radio de Declarație, 
numeroși cetățeni, în convorbirile 
cu redactorii noștri, ne-au împăr
tășit impresiile, opinia lor cu pri
vire la această importantă proble
mă a vieții internaționale.

Opinia publică a înregistrat 
condamnarea fermă în Declarație 
a războiului dus de S.U.A. în Viet
nam, și îndeosebi a recentelor ac
țiuni criminale ale forțelor arma
te americane —■ bombardarea cen
trelor populate Hanoi și Haifong 
— subliniind gravitatea excep
țională pe care ele o reprezintă 
pentru pacea lumii, precum și răs
punderea ce revine pentru toate 
acestea guvernului american.

In această ordine de idei pro
fesorul de drept internațional de 
la Universitatea din București, 
dr. docent TUDOR POPESCU, 
ne-a spus :

„Ascultînd la radio Declarația, 
consider că în mod just se arată 
în cuprinsul el că actele de război 
ale S.U.A. constituie crime împo
triva păcii și umanității, care a- 
trag cea mai gravă răspundere in
ternațională.

Bombardarea teritoriului R. D. 
Vietnam reprezintă, fără îndoială, 
cel mai flagrant act de agresiune, 
încriminat și condamnat ca atare 
de dreptul internațional. Violarea 
teritoriului unui stat suveran și 
independent înseamnă încălcarea 
brutală nu numai a normelor ne
scrise ale omeniei, dar și a norme
lor imperative ale dreptului, așa 
cum sînt consacrate în Carta Na
țiunilor Unite, precum și în pac
tele internaționale semnate chiar 
și de către S.U.A. Contravin în mo
dul cel mai flagrant dreptului gin
ților și convențiilor internaționale 
actele comise de trupele america
ne și de sateliții lor: extermina
rea populației civile, folosirea na- 
palmului și a substanțelor toxice.

Pentru toate acestea — așa cum 
se precizează în Declarație — 
Statele Unite își asumă cea 
mai gravă răspundere în fața 
istoriei, în fața popoarelor. Ex
periența istorică a dovedit că a- 
ceastă răspundere nu poate fi elu
dată. Există nu numai o justiție 
imanentă a popoarelor, care nu 
lasă nepedepsite asemenea fără
delegi, dar practica a arătat că 
chiar instanțe judiciare au pe

din această țară, să recunoască 
Frontul Național de Eliberare 
drept singurul reprezentant auten
tic al populației din Vietnamul de 
sud, să recunoască dreptul poporu
lui vietnamez de a-și hotărî pro
pria soartă fără amestec din afară, 
de a rezolva de sine stătător pro
blema unificării țării pe cale paș
nică. iu.

Examinînd situația din Vietnam, 
creată ca urmare a extinderii de 
către Statele Unite ale Americii 
a acțiunilor militare, statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia :

1. Avertizează cu cea mai mare 
hotărîre guvernul S.U.A. asupra 
răspunderii pe care el și-o asumă 
în fața întregii omeniri continuînd 
și extinzînd acest război, asupra 
tuturor consecințelor imprevizibi
le, care pot decurge de aici, inclu
siv pentru Statele Unite ale Ame
ricii.

2. Acordă și vor acorda Republi
cii Democrate Vietnam sprijin 
moral-politic crescînd și multi
lateral, inclusiv economic și în 
mijloace de apărare, în materiale, 
mijloace tehnice și specialiști, 
necesar pentru respingerea victo
rioasă a agresiunii americane, ți- 
nînd seama de necesitățile pe care 
le comportă noua fază a războitu
lui din Vietnam.

3. Se declară gata oa, la cererea 

OPINIA PUBLICĂ OW ROMÂNIA CERE:

depsit după faptă pe autorii cri
melor împotriva umanității.

în afară de răspunderea moral- 
politică, asemenea acte implică și 
o răspundere materială. în mod cu 
totul îndreptățit, în Declarație se 
arată că : „Agresorii americani nu 
vor putea evita să plătească pen
tru uriașele distrugeri și pagube 
materiale prioinuite poporului 
vietnamez".

Prin intervenția lor în Vietna
mul de sud, S.U.A. încearcă să 
impună, pe calea armelor, rîndu- 
ieli dorite de ele, să mențină un 
regim putred de dictatură milita
ră, profund urît de popor și care 
se sprijină numai pe baionetele a- 
mericane. Guvernanții S.U.A. nea
gă astfel principiile care au stat 
la baza politicii țării lor, în prima 
perioadă a existenței sale. La 12 
martie 1793, Jefferson, secretar de 
stat, formulînd politica Americii 
față de Franța, scria trimisului a- 
merican la Paris : „Incontestabil, 
noi nu putem nega unei națiuni 
dreptul pe care se întemeiază pro
priul nostru guvern și anume că 
fiecare națiune se poate guverna 
în conformitate cu forma pe care 
o dorește... Voința națiunii este 
singura împrejurare esențială ce 
trebuie luată în considerație". Or, 
ceea ce fac S.U.A. în Vietnam este 
tocmai violarea cea mai brutală a 
acordurilor de la Geneva privi
toare la Vietnam, care garantau 
respectarea dreptului imprescrip
tibil al poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta, de a-și 
alege singur, fără nici un amestec 
din afară, căile dezvoltării sale".

Un număr de cititori relevă ca
racterul profund antiuman, mon
struos al atacurilor aviației ameri
cane asupra teritoriului R.D. Viet
nam, care se soldează cu mari 
distrugeri de bunuri.

„Orașe pentru construirea cărora 
s-a investit talentul și truda a sute 
și sute de mii de oameni, școli 
chemate să răspîndească lumina 
culturii sînt prefăcute în ruine — a 
spus acad. prof. VICTOR VÂLCO- 
VICI. Uzine și fabrici răsărite pe 
pămîntul R.D. Vietnam în anii de 
după eliberare sînt lovite de bombe 
și rachete. Pirații aerului sfarmă 
diguri și baraje construite prin 
imense cheltuieli de energie umană 
spre a opri apele fluviilor și a Ie 
corija spre tarlalele de orezării. Am 
citit că în cîteva orașe bombele au 
fost lansate asupra pagodelor — 
monumente ale unei civilizații stră
vechi. Pînă și spitale au devenit 
țintă pentru bombardiere. O- 
dioasele crime săvîrșite de impe
rialiștii americani pe pămîntul 
Vietnamului sînt o sfidare a con
științei umane, un ultragiu adus 
civilizației, ideii de progres.

După toate acestea ce credit s-ar 
putea acorda afirmațiilor guvernu
lui american cu privire la „inten
țiile sale pașnice ?“, Este limpede 
că aceste afirmații nu sînt făcute 
decît pentru a încerca să se inducă 
în eroare opinia publică, pentru a 
se camufla nu numai continuarea, 
ci și extinderea acțiunilor militare.

într-adevăr, există o incompa
tibilitate flagrantă între actele de 
distrugere la care m-am referit, 
între continuarea războiului din 
Vietnam și pretenția S.U.A. de a 
dori să întreprindă pași pe calea 
dezarmării. Cum ar putea fi cre

exprimată de guvernul Republicii 
Democrate Vietnam, să ofere vo
luntarilor lor posibilitatea de a 
pleca în Vietnam pentru a ajuta 
poporul vietnamez în lupta sa îm
potriva agresorilor americani.

4. Condamnă cu hotărîre acțiu
nile S.U.A. menite să extindă 
războiul asupra Laosului și Cam- 
bodgiei ; își exprimă solidaritatea 
cu popoarele acestor țări, cer res
pectarea strictă de către Statele 
Unite ale Americii a Acordurilor 
de la Geneva din 1954 și 1962 și, 
în ceea ce privește aceste state, 
respectarea suveranității, indepen
denței, neutralității lor și a inte
grității lor teritoriale.

IV.
Partidele și guvernele țărilor 

noastre consideră necesară unita
tea de acțiune a statelor socialiste 
în vederea obținerii victoriei po
porului vietnamez. Fiecare dintre 
țările noastre este hotărîtă să nu 
precupețească eforturile și să în
treprindă toate măsurile necesare 
pentru a ajuta poporul vietnamez 
să pună capăt agresiunii ameri
cane.

Statele participante la prezenta 
Consfătuire adresează tuturor sta
telor cărora le este scumpă cauza 
păcii, tuturor forțelor progresiste 
și iubitoare de pace, opiniei publi
ce din întreaga lume, mișcării 

zute aceste declarații ale oficiali
tăților americane de vreme ce în 
sprijinul agresiunii din Vietnam 
se alocă mereu noi miliarde de 
dolari, se construiesc noi și noi ti
puri de avioane și armament

In declarațiile unor cititori este 
subliniată în mod deosebit ideea 
că orientarea aventuristă in poli
tica americană, cursitl spre extin
derea continuă a agresiunii agra
vează tot mai mult încordarea in
ternațională, reprezintă o serioasă 
amenințare la adresa păcii.

In legătură cu aceasta, ȘERBAN 
CIOCULESCU, membru corespon
dent al Academiei Republicii So
cialiste România, ne-a declarat:

„Vestea bombardării împrejuri
milor orașului Hanoi, capitala
R. D. Vietnam, și a portului Hai
fong, mareînd o nouă treaptă în 
escaladarea războiului, ne-a întă
rit convingerea — așa cum se ara
tă și în Declarație — că extinde
rea agresiunii din Vietnam com
plică în mod serios situația inter
națională, face să sporească pri
mejdia pentru pacea generală.

Pe de altă parte, dorind să sub
juge și alte popoare din Indochi
na, S.U.A. intervin în mod brutal 
în treburile Laosului, bombardea
ză teritoriul său, se dedau în per
manență Ia acte de provocare îm
potriva independenței și suvera
nității Cambodgiei.

în mod evident, agresiunea
S. U.A., intensificarea ei și tendința 
de a o extinde și în alte sectoare 
din Asia de sud-est pot avea conse
cințe imprevizibile pentru toate po
poarele lumii, inclusiv pentru Sta
tele Unite. Este de aceea întrutotul 
legitimă îngrijorarea opiniei publi
ce mondiale, protestul ei plin de 
indignare, cerința hotărîtă ca S.U.A. 
să lichideze neîntîrziat focarul de 
război din Vietnam".

Opinia publică din țara noastră 
vede o legătură strînsă între agre
siunea din Vietnam și întreaga po
litică agresivă a imperialismului 
american care, în încercarea de a 
stăvili mersul ascendent al ome
nirii, se dedă în numeroase regiuni 
ale lumii la presiuni și provocări, 
organizează comploturi de tot fe
lul, se amestecă în mod brutal în 
treburile interne ale altor țări.

Așa cum a declarat unui redac
tor al ziarului nostru maistrul 
furnalist GHEORGHE CISMAȘ. 
de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara, „prin politica lor, impe
rialiștii americani și-au dobîndit 
trista faimă de centru internațio
nal al reacțiunii. Politica „marii 
bîte" promovată de S.U.A. nu ex
primă forța imperialismului, ci în
cercarea de a opri mersul înainte 
al istoriei, de a împiedica evolu
ția pozitivă a situației internațio
nale, de a crea și menține focare 
de război în interesul trusturilor 
de armament și al cercurilor mi
litariste, adepte ale încordării in
ternaționale. Dar mersul înainte 
al omenirii nu poate fi stăvilit, 
cum nu poate fi oprit mersul soa
relui pe cer! Poporul vietnamez 
nu va fi îngenuncheat 1

Urmăresc zi de zi cu profundă 
admirație lupta titanică a bravu
lui popor vietnamez și-mi exprim, 
împreună cu întregul nostru po
por, prețuirea față de minunatele 
lui calități — dîrzenie, tărie mo
rală, curaj. însuflețit de scopul 
nobil al apărării libertății și inde

muncitorești internaționale, parti
delor comuniste și muncitorești 
chemarea de a se uni într-un front 
de luptă împotriva agresiunii a- 
mericane, de a lua poziție hotărîtă 
împotriva războiului barbar din 
Vietnam, în sprijinul luptei cu
rajoase a poporului vietnamez.

Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia se adresează guver
nelor tuturor statelor cu chemarea 
de a face tot ce depinde de ele 
pentru a pune capăt agresiunii
S.U.A. în Vietnam, a lichida foca
rul de război din Asia de sud-est, 
a obține micșorarea încordării și 
normalizarea relațiilor internațio
nale. Nici un stat, nici un guvern 
preocupat de destinele păcii nu 
poate și nu trebuie să trateze cu 
indiferență acțiunile S.U.A. în 
Vietnam. Aceste acțiuni amenință 
nu numai independența și liberta
tea poporului vietnamez, dar creea
ză un pericol din ce în ce mai grav 
pentru pacea generală.

Țările noastre își exprimă încre
derea că forțele păcii care sprijină 
lupta poporului vietnamez pot sili 
pe imperialiștii americani să înce
teze agresiunea în Vietnam și în 
felul acesta pot să-și aducă o mare 
contribuție la asigurarea păcii în 
lumea întreagă.

Cauza dreaptă pentru care luptă 
poporul vietnamez va triumfa ! 
Poporul Vietnamului va învinge !

6 iulie 1966.

pendenței patriei sale, el dă duș
manului, atît în nord cît și în sud, 
lovituri grele, provocîndu-i pier
deri în oameni și mijloace de 
luptă. în lupta dreaptă pe care o 
duce poporul vietnamez nu este 
singur. De partea lui se află țările 
socialiste, partidele comuniste și 
muncitorești, forțele progresiste de 
pretutindeni, toți cei cărora le sînt 
scumpe pacea și dreptatea. Așa 
cum au arătat în repetate rînduri 
conducătorii de partid și de stat 
ai țării noastre, poporul nostru 
este permanent alături de poporul 
vietnamez, îi acordă sprijinul său 
frățesc material, politic și moral, 
în Declarație se exprimă hotărîrea 
fermă a fiecărei țări socialiste 
semnatare de a întreprinde toate 
măsurile necesare pentru a ajuta 
în continuare poporul vietnamez 
să pună capăt agresiunii ameri
cane".

Numeroși cetățeni subliniază 
ideea că esențialul în soluționarea 
problemei vietnameze este respec
tarea dreptului sacru al poporului 
vietnamez de a-și orîndui viața în 
conformitate cu voința și intere
sele sale, fără amestec străin. în
semnătatea acestei idei este rele
vată de ing. ȘTEFAN ȘERBAN, 
director tehnic la întreprinderea de 
construcții și montaje siderurgice 
Galați, care ne-a spus:

„Așa oum s-a arătat în nume
roase declarații oficiale ale parti
dului și guvernului nostru, Româ
nia susține pe deplin poziția în 
patru puncte a guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam și De
clarația în cinci puncte a Fron
tului Național de Eliberare — 
singurul reprezentant autentic al 
populației din Vietnamul de sud. 
Pentru orice om de bună credință 
aceasta este baza justă de rezolva
re a problemei vietnameze. 
Constructorii noștri, ca și în
tregul popor român, cer cu 
toată energia Statelor Unite : să 
pună capăt imediat, definitiv și 
necondiționat bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam, stat socia
list suveran, liber și independent! 
Imperialiștii americani să înceteze 
intervenția lor în Vietnamul de 
sud, să-și retragă efectivele mili
tare, să evacueze bazele instalate 
pe teritoriul sud-vietnamez. Să 
plece toate trupele străine inter- 
venționiste ! Să fie aplicate acor
durile de la Geneva cu privire la 
Vietnam ! Poporul vietnamez tre
buie să fie lăsat să-și rezolve sin
gur problemele interne, așa cum 
dorește el".

Poporul român este încredințat 
că nobila cauză a poporului viet
namez va găsi un tot mai puternic 
răsunet pe toate continentele pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
lumii. Forțele păcii care sprijină 
lupta poporului vietnamez sînt 
uriașe și ele pot sili pe imperia
liștii americani să înceteze agre
siunea în Vietnam, pot să menți
nă și să consolideze pacea. Așa 
cum s-a arătat în mod oficial în 
repetate rînduri, poporul nostru 
va milita șl de aci înainte cu toate 
forțele pentru zădărnicirea planu
rilor agresive ale imperialiștilor, 
în primul rînd ale imperialiștilor 
americani, va da tot sprijinul cau
zei nobile a poporului vietnamez. 
El își exprimă convingerea că 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez va fi încununată de victorie.

(Urmare din pag. I)

Jivkov și a celorlalți membri ai 
delegației bulgare;

în sănătatea tovarășilor Antonin 
Novotny, Jozef Lenart și a celor
lalți membri ai delegației ceho
slovace ;

în sănătatea tovarășilor Walter 
UIbricht, Willi Stoph și a celor
lalți membri ai delegației Repu
blicii Democrate Germane ;

în sănătatea tovarășului Jum- 
jaaghiin Țedenbal și a celorlalți 
membri ai delegației mongole ;

în sănătatea tovarășilor Wla- 
dyslaw Gomulka, Jozef Cyrankie- 
wiez și a celorlalți membri ai de
legației polone ;

în sănătatea tovarășilor Jânos 
Kâdăr, Gyula Kăllai și a celor
lalți membri ai delegației un
gare ;

pentru prietenia și colaborarea 
multilaterală frățească între po
poarele, țările și partidele noastre ;

pentru unitatea țărilor socialiste 
și a tuturor forțelor antiimperia- 
liste ;

pentru triumful cauzei secu
rității în Europa, pentru pace în 
lumea întreagă ;

în sănătatea dvs., a tuturor, to
varăși !

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
WALTER ULBRICHT, care a spus:

VIZITELE TOVARĂȘEI 
LOTTE ULBRICHT 
M CAPITALĂ

în timpul șederii în București, 
tovarășa Lotte UIbricht a vizitat 
Muzeul de artă, locuri pitorești din 
preajma Capitalei și noi cartiere 
bucureștene. în cinstea sa, tovarășa 
Elena Ceaușescu a oferit un ceai.

Joi, tovarășa Lotte UIbricht, în
soțită de Mia Groza, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, a făcut 
o vizită la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România și la Muzeul Satului din 
Capitală.

(Agerpres)

Cronica zalei

Joi seara s-a încheiat cel de-al 
patrulea simpozion de prospecțiuni 
geofizice și fizica scoarței globului 
în țara noastră, organizat de Aca
demia Republicii Socialiste Româ
nia.

La lucrările care s-au desfășurat 
timp de 3 zile în incinta Institutu
lui de petrol, gaze și geologie din 
Capitală, au participat acad. Șer- 
ban Țițeica, vicepreședinte al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, .acad. Sabba Ștefănescu, pre
ședintele secției de științe geologice 
și geografice a Academiei, acad. 
Alexandru Codarcea, președintele 
Comitetului geologic, Gh. Pacoste, 
adjunct al ministrului petrolului, 
cercetători din institutele de spe
cialitate, ingineri din întreprinde
rile productive.

Referatele și comunicările știin
țifice expuse în cadrul simpozionu
lui au relevat progresele în dome
niul prospecțiunilor geofizice și 
fizicii scoarței globului, rezultate 
din activitatea cercetătorilor și 
prospectorilor din țara noastră.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost căl

duroasă cu cerul variabil, mai mult 
senin în sudul țării. Unele înnourări 
mai accentuate s-au produs în 
cursul după-amiezii în Ardeal și 
Banat, unde local s-au semnalat a- 
verse și mai ales descărcări elec
trice. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori ce au oscilat 
între 22 de grade la Sulina și Man
galia și 36 de grade la Vizlru. In 
București : Vremea a fost călduroa
să cu cerul mai mult senin. Vînt 
potrivit. Temperatura maximă a 
fost de 36 de grade.

Timpul probabil pentru 9, 10 și 
11 Iulie : Vremea continuă să se 
răcească și va fi instabilă mai ales 
la începutul intervalului. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi 
sub formă de averse mai ales în 
estul tării. Vîntul va sufla potrivit, 
cu intensificări trecătoare, predo
minînd din sectorul nordic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele 
între 17 și 27 de grade. In Bucu
rești : Vremea va fi ușor instabilă 
și se va răci mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea averse însoțite 
de descărcări electrice. Vînt potri
vit cu unele intensificări. Tempe
ratura în scădere treptată.

ATLETISM

România - Norvegia 111-101
AIn meciul masculin de la Oslo

Meciul internațional de atletism 
dintre echipele masculine ale Nor
vegiei și României, desfășurat pe 
stadionul Bislet din Oslo, s-a ter
minat aseară cu scorul de 111 — 
101 puncte în favoarea sportivilor 
români. Atleții noștri au cîștigat 
11 din totalul de 20 de probe ale 
întîlnirii. In ziua a doua, victori
ile echipei române au fost obținu

Permiteți-mi ca, în numele dele
gațiilor partidelor comuniste și ale 
guvernelor care au participat la 
Consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ, să exprim mulțu
miri din inimă prietenilor noștri 
români pentru minunata primire 
făcută, pentru întîlnirea priete
nească de astă-seară. Sîntem eu 
toții într-o dispoziție minunată. 
Noi sîntem bucuroși deoarece 
consfătuirea noastră a decurs 
bine, cu rezultate foarte bune, 
foarte constructive. Declarația cu 
privire la agresiunea S.U.A. în 
Vietnam, chemarea pentru spri
jinirea eroicului popor vietnamez și 
Declarația cu privire la întărirea 
păcii și securității în Europa sînt 
documente de cea mai mare impor
tanță pentru menținerea păcii în 
lume, și în mod special în Europa. 
Aici, la București, nu a fost numai 
întîlnirea guvernelor noastre și a 
partidelor noastre. Aici s-au întîl- 
nit, am putea spune, reprezentan
ții popoarelor noastre care luptă 
pentru pace. Noi vrem ca agresiu
nea Statelor Unite ale Americii 
împotriva poporului vietnamez să 
înceteze, astfel ca poporul vietna
mez să aibă posibilitatea să-și 
hotărască singur soarta. Noi 
aici am hotărît, a spus în 
continuare vorbitorul, ca statele

SS

TELEGRAME EXTERN
O. N. U.

„Comitetul celor 24“ 
recomandă sancțiuni

1

împotriva Portugaliei și R.S.A.
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

Președintele „Comitetului celor 
24“ pentru decolonizare al O.N.U., 
Gershon Collier, a transmis Con
siliului de Securitate textele re
zoluțiilor comitetului adoptate la 
22 iunie la Alger. în aceste rezo
luții se recomandă sancțiuni obli
gatorii ale O.N.U. împotriva Portu
galiei și Republicii Sud-Africane 
pentru politica rasistă și colonia
listă pe care o duc în teritoriile 
lor din Africa, precum și împo
triva regimului minoritar rasist 
din Rhodesia. Reprezentanții Tu
nisiei, Liberiei, Madagascarului și 
Sierrei Leone au cerut în același 
timp, în numele Organizației Uni
tății Africane, convocarea Consi
liului de Securitate pentru a exa
mina situația din teritoriile portu
gheze din Africa și a celei din 
Africa de sud.

Imigrație 
transpacifică 

acum cinci mii 
de ani?

Descoperiri recente 
pâr să ateste că arta 
olăritului a iost adusă 
in Lumea Nouă acum 
cinci mii de ani de că
tre pescari japonezi 
eșuați pe coasta Ecua
dorului. Nu se știe 
cum a avut loc a- 
ceastă migrare dar se 
presupune că bărci de 
pescari japonezi din 
părțile insulei Kyushu, 
au fost surprinse de 
taifunuri, frecvente in 
acea zonă, și apoi 
transportate spre țăr
murile Americii de cu- 
renții Pacificului.

Pe cine 
înțeapă 
insectele ?

Un grup de medici 
new-yorkezi și-a pro
pus să studieze de ce 
unele persoane sînt 
înțepate de insecte 
mai mult declt altele. 
Studiind comportarea 
față de insecte a 838 
persoane, ei au ajuns

la concluzia că insec
tele și in special țin- 
(arii sint atrase de 
o anumită substanță 
conținută de sudoare.

Pe de altă parte 
anumite grăsimi secre
tate de celulele epi
dermei au proprieta
tea să îndepărteze in
sectele. S-a constatat 
de asemenea că me
dicamente, avînd la 
bază vitamina B, care 
se elimină prin su
doare, au proprieta
tea de a îndepărta 
insectele.

Pentru 
păstrarea 
tradițiilor 
folclorice

In Polonia mai mul
te sate numite „folclo
rice" primesc subven
ții de la stat pentru 
faptul că s-au angajat 
să poarte zilnic costu
mele tradiționale ace
lor regiuni și să res
pecte obiceiurile stră
bune.

Un pom 
străvechi

Principala curiozita
te pe care o oferă

te de : Zamfirescu — 21” 7/10 la 
200 m plat, Samungi — 7,55 m la 
lungime, Astafei — 4,70 m la pră
jină și Vamoș — 8'40" 4/10 la 3 000 
m obstacole. De remarcat perfor
manța sprinterului Gheorghe Zam
firescu, cîștigâtor a trei probe 
(100 m, 200 m și 400 m) în acest 
meci.

(Agerpres) 

noastre să depună toate efor
turile, să acorde un sprijin to
tal astfel îneît eroica luptă a po
porului vietnamez să ducă la vic
torie. Prin acordul pe care l-am 
realizat, am dat noi înșine un 
exemplu de unitate în problemele 
vitale ale popoarelor noastre.

Apoi vorbitorul a mulțumit pen
tru organizarea cu succes a acestei 
consfătuiri.

Sîntem cu toții bucuroși că aici, 
Ia București, convorbirile noastre 
s-au încheiat într-un mod foarte 
prietenesc și declarăm prietenilor 
români că la întoarcerea în țările 
noastre vom face toiul pentru ca 
înțelegerile realizate aci să fie în
deplinite în mod corespunzător.

Permiteți-mi să exprim mulțu
miri din inimă Partidului Comunist 
Român, poporului român și să vă 
dorim mari succese în realizarea 
sarcinilor celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân. Dorim tuturor partidelor co
muniste și muncitorești, tuturor 
partidelor progresiste succese în 
lupta pentru pace și democrație.

în încheiere, vorbitorul a toas
tat pentru Republica Socialistă 
România, pentru Partidul Comu
nist Român, Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ziua răscoala 
poporului sîrb

BELGRAD 7. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
In urmă cu 25 de ani, răspunzînd 
chemării Partidului Comunist din 
Iugoslavia, în localitatea Bela 
Țîrkva din Serbia partizanii au 
început atacurile împotriva cotro
pitorilor fasciști. în cadrul festivi
tăților consacrate aniversării răs
coalei popoarelor iugoslave, la 7 
iulie a fost marcată „Ziua răscoa
lei poporului sîrb".

Au avut loc depuneri de coroa
ne la monumentele în memoria 
celor căzuți în lupta împotriva 
fasciștilor, manifestații cultural- 
artistice și sportive.

în Parcul Eroilor din Valievo 
(Serbia) a fost dezvelit un bust al 
eroului popular Jikița Iovanovici- 
Spanaț, iar la Vîrniacika Bania a 
fost dezvelită o placă comemorati
vă în amintirea elevilor școlii din 
localitate, căzuți în luptă. La Novi 
Sad s-a deschis expoziția „Lupta 
de eliberare națională din Voivo- 
dina în anul 1941".

Alte manifestări consacrate Zilei 
răscoalei poporului sîrb au avut 
loc la Belgrad, Niș, Priștina, Sve- 
tozarevo și în alte orașe și sate din 
Serbia.

minăstirea Cerveny 
Klastor din Ceho
slovacia este un tei 
care se numără printre 
cei mai bătrîni arbori 
din Europa. După cum 
arată documentele is
torice acest tei a fost 
plantat în anul 1319.

Broasca 
țestoasă 
periculoasă 
pentru copii

Broasca țestoasă nu 
este nici pe departe 
un animal atit de ino
fensiv pe cit se crede. 
Ea poate transmite co
piilor șase varietăți de 
microbi din grupa ger
menilor de febră ti
foidă.

Un nou aparat 
radioscopic

tn U.R.S.S. a fost 
pus la punct un nou a- 
parat radioscopic care 
permite radioscopia 
atit a scheletului cît 
și a vaselor sangvine.

ÎN CÎTEVA
RÎNDURI

• In runda a 9-a a turneului feminin 
de șah de la Budapesta, Polihroniade 
(România) a întrerupt cu Gombash 
(R.P. Ungară). în clasament conduce 
Polihroniade cu 6 (1) puncte, urmată de 
Vereczi (Ungaria) și Jovanovici (Iugo
slavia cu cîte 6 puncte, Kozlovskaia 
(U.R.S.S.) cu 5,5 (2) puncte etc.

© La 21 iulie, în mai multe orașe din 
Ungaria vor începe campionatele euro
pene de tineret la volei. In grupele pre
liminare, echipele României vor juca 
alături de selecționatele Iugoslaviei, 
Danemarcei și R. D. Germane — la 
masculin și de cele ale Poloniei, Olan
dei și Austriei — la feminin. întrecerile 
se vor încheia la 31 iulie,
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Ecoul internațional al Declarației adoptate 
de țările reprezentate la Consfătuirea Comi

tetului Politic Consultativ al statelor parti-
cipante la Tratatul de la Varșovia

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA

COLOCVIU
FRANCO-BRÎTANIC

Declarația cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam adoptată 
de statele socialiste participante la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ care a avut loc la .București a stîrnit un ecou deosebit în 
întreaga lume. Agențiile internaționale de piesă și posturile de radio 
au transmis în cursul zilei de joi largi extrase din acest important 
document. Agențiile de presă și posturile de radio din statele parti
cipante la Consfătuire au transmis în emisiunile lor și au publicat 
în presă textul integral al Declarației.

Relatările subliniază că Declarația condamnă cu hotărîre agresiu
nea americană în Vietnam și că statele socialiste semnatare își ex
primă solidaritatea cu lupta eroică a poporului vietnamez împotriva 
agresorilor. Este scoasă în evidență acea parte din Declarație în 
care se spune că statele participante la Consfătuire acordă și vor 
acorda sprijinul multilateral necesar pentru respingerea agresiunii 
americane, pentru apărarea libertății, unității și independenței Viet
namului.

Agenția iugoslavă de presă Ta- 
niug a relatat pe larg conținutul 
documentului. Este subliniat pa
sajul din Declarație în care se spu
ne că poporul vietnamez nu numai 
că-și apără drepturile sale națio
nale, dar aduce și o importantă 
contribuție la lupta țărilor siste
mului mondial socialist, a tuturor 
popoarelor pentru pace, indepen
dență, democrație și socialism.

Agenția France Presse a trans
mis numeroase extrase din De
clarație subliniind că acest do
cument „are caracterul unui aver
tisment solemn" și cuprinde „o 
condamnare fără apel a acțiunii 
Statelor Unite". Agenția _ relevă 
aprecierea din Declarație că exis
tă o incompatibilitate flagrantă 
între continuarea războiului în 
Vietnam și afirmațiile Statelor U- 
nite că ar dori să se angajeze pe 
calea dezarmării. Scoțînd în evi
dență faptul că. statele participante 
la Consfătuire s-au pronunțat pen
tru respectarea drepturilor poporu
lui vietnamez la independență na
țională, unitate și integritate terito
rială și au exprimat sprijinul lor 
pentru programul în patru puncte 
al guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și pentru programul în 
cinci puncte al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, France Presse arată că De
clarația cere aplicarea strictă a 
acordurilor de la Geneva, înce
tarea ostilităților și lichidarea ba-

zelor militare americane din Viet
namul de sud. Se relevă, de ase
menea, apelul adresat de statele 
participante la Consfătuirea Comi
tetului 'Politic Consultativ care a 
avut loc la București tuturor for
țelor cărora le este scumpă pacea 
de a se uni într-un front de luptă 
împotriva agresiunii americane.

în relatarea sa din București, 
corespondentul agenției Reuter 
inserează avertismentul ferm dat 
de țările participante la Consfătui
rea de la București guvernului Sta
telorUhite în legătură cu răspun
derea pe care și-o asumă în fața 
întregii omeniri pentru continua
rea și extinderea războiului din 
Vietnam și pentru toate consecin
țele care ar decurge din aceasta.

Corespondentul arată că semnata
rii Declarației consideră că urmă
rile războiului din Vietnam com
plică în mod serios situația in
ternațională și capătă un caracter 
nou, mai periculos, pentru cauza 
păcii și securității generale. Este 
reprodusă aprecierea că războiul 
dus de Statele Unite în Vietnam 
constituie cea mai cinică expresie 
a liniei agresive a politicii impe
rialiste americane.

în relatările despre conținutul 
Declarației, agențiile americane 
United Press International și 
Associated Press fac cunoscut că 
țările participante la. Consfă
tuire sînt gata să ofere vo
luntarilor lor posibilitatea de a 
pleca în Vietnam, la cererea gu
vernului R. D. Vietnam, pentru a 
ajuta poporul vietnamez în lupta 
împotriva agresorilor americani. 
Agențiile remarcă și acea parte 
din Declarație în care este con
damnată extinderea războiului în 
țările vecine cu Vietnamul — Laos 
și Cambodgia.

Agenția U.P.I. scoate în eviden
ță pasajul din Declarație în cap 
se spune că guvernul S.U.A. în
cearcă să impună pe calea arme
lor populației din Vietnamul de 
sud rânduielile care-i sînt pe plac, 
să mențină acolo un regim putred 
de dictatură militară, profund de
testat de popor, regim care se 
menține numai pe baionetele ame
ricane.

Ziarele engleze șl 
franceze sînt în gene
ral de acord pentru a 
sublinia atmosfera po
zitivă în care se des
fășoară întrevederile 
franco-britanice 
tualmenfe în curs 
Londra.
„L’Aurore 
însă, 
mulți dintre 
săi de pe ambele ma
luri ale Canalului 
Mînecii, că aceste în
trevederi sînt „cordia
le, dar fără rezultate’. 
Cei doi premieri, con
tinuă ziarul, este vorba 
de Georges Pompidou 
și Harold Wilson (pe 
care-i secondează mi
niștrii lor de externe) 
„au constatat dezacor
dul lor în marile pro
bleme politice". „In 
fapt, conchide „L’Au- 
rore", singurul rezultat 
ce poate fi așteptat de 
pe urma convorbirilor 
ce se vor încheia vi
neri va viza colabora
rea în domeniul aero
nautic : construcția a- 
vionului „Concorde", 
a aerobuzului (vest) 
european și a avionu
lui cu geometrie va
riabilă".
„Financial 
daugă la 
un acord 
tre cele două guverne 
cu privire la proiectul 
tunelului sub Canalul 
Mînecii’.

Care este însă situa
ția și care sînt perspec
tivele în ce privește 
marile probleme inter
naționale la ordinea 
zilei ? Din sursă brita
nică s-a făcut cunoscut 
că miercuri, în prima 
zi a tratativelor, au fost

ac
ta 

Parizianul 
consideră 

împreună cu 
confrații

La Londra 
Times” a- 

aceasfă listă 
probabil în-

• SAN JOSE. Comisia Poli
tică a Comitetului Central al 
partidului Avangarda Popu
lară din Costa Rica a dat pu
blicității o declarație cu privire 
la bombardamentele aviației a- 
mericane asupra teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam. 
Această crimă, se spune în de
clarație, a iost săvîrșită nu nu
mai împotriva poporului Re
publicii Democrate Vietnam, cl 
și împotriva întregii omeniri. 
Declarația subliniază că comu
niștii din Costa Rica sprijină 
pe deplin pozițiile guvernului 
R. D. Vietnam și ale Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud în vederea rezol
vării problemei vietnameze.

Comisia Politică a C.C. al 
partidului Avangarda Popu
lară din Costa Rica cheamă 
toți costaricanil să-și exprime 
solidaritatea cu eroicul popor 
vietnamez și să condamne a- 
gresiunea imperialiștilor ame
ricani în Vietnam.

ÎNCHEIEREA sesiunii comitetului

MIXT AMERICANO-JAPONEZ

DOBORÎTE
— Agen- 
iulie avi-

La Roma a avut loc o puternică 
manifestație de protest împo
triva agresiunii americane în 

Vietnam
Telefoto U.P.I. — Agerpres

ÎNCĂ 6 AVIOANE

HANOI 7 (Agerpres). 
țla VNA anunță că la 7 
oane cu reacție ale forțelor ar
mate americane au bombardat re
giuni dens populate și obiective 
economice din orașele Haifong și 
Thai Nguyen, au violat spațiul ae
rian al provinciei Yen Bai. Po
trivit primelor știri, unități aerie
ne ale Armatei populare vietna
meze au doborît 6 avioane ame
ricane, avariind altele. Trei avi
oane au fost doborîte deasupra o- 
rașului Haifong, unul deasupra o- 
rașului Yen Bai, iar celelalte două 
în provinciile Bac Can și Thai 
Nguyen.

■

• HAGA. Ministrul afacerilor 
externe al Olandei Joseph Luns 
a făcut cunoscut joi conținutul 
unui mesaj pe care l-a adresat 
Administrației S.U.A., în care 
se subliniază că „guvernul o- 
landez a luat cunoștință cu în
grijorare de hotărîrea Statelor 
Unite de a extinde bombarda
mentele asupra unor obiective 
din regiunea Hanoiului și Hai- 
iongului*. Mesajul, a declarat 
Joseph Luns, subliniază punc
tul de vedere al guvernului o- 
landez, după care „trebuie fă
cut imposibilul pentru împiedi
carea escaladării conflictului 
din Vietnam*.

• LONDRA. într-o atmosferă 
de tensiune, joi s-au deschis în 
Camera Comunelor 
le asupra poziției guvernului 
britanic în legătură cu războiul 
din Vietnam. în ciuda proteste
lor vehemente ale deputaților 
laburiști de stînga, președinte
le Camerei Comunelor a anun
țat că moțiunea lor în care se 
cerea guvernului britanic să se 
disocieze de acțiunile agresive 
ale S.U.A. In Vietnam nu va fi 
supusă discuțiilor. Desolidari- 
zîndu-se de bombardamentele 
americane asupra Hanoiului și 
Haifongulul, ministrul de exter
ne a arătat că, adoptînd aceas
tă atitudine, „guvernul britanic 
ține seama nu numai de consi
derente militare, ci și de peri
colul pe care o asemenea es
caladare îl poate genera*.

dezbateri-

Patrioții sud-vietnamezi 
provoacă 
serioase pierderi 
intervenționiștilor

SAIGON 7 (Agerpres).— Potrivit 
comunicatelor date publicității de 
agenția de presă „Eliberarea", for
țele armate ale Frontului Național 
de Eliberare au lansat în ultimele 
săptămîni atacuri puternice împo
triva forțelor americane și saigo- 
neze în numeroase provincii ale 
țării. în provincia Quang Ngai, pa
trioții au scos din luptă, la 22 iu
nie, un batalion și un pluton al for
țelor armate guvernamentale și 
aliate. Au fost distruse, de aseme
nea, 13 care blindate și două 
vehicule militare.

între 21 și 28 iunie, în districtul 
Minh Chau, din provincia Tay 
Minh, patrioții au ucis 358 de sol
dați americani și au rănit mulți 
alții. Au doborît, de asemenea, trei 
avioane americane.

La 30 iunie, în districtul Cai Be, 
din provincia My Tho. patrioții au 
atacat și distrus o întreagă compa
nie saigoneză. La 29 iunie, au inter
ceptat și distrus un pluton, iar- la 
26 iunie, în provincia Bien Hoa, în 
„satul strategic" de la Bao Chanh, 
după numai 12 minute de lupte vio
lente, patrioții au distrus un plu
ton saigonez și au provocat grele 
pierderi altor două plutoane de 
polițiști. .

HANOI 7 (Agerpres). — Agen
ția VNA anunță că fostul repre
zentant al Franței la Hanoi, Jean 
Sainteny, aflat într-o vizită în R.D. 
Vietnam, a fost primit de pre
ședintele Ho Și Min și de primul 
ministru Fam Van Dong, cu care 
a avut convorbiri prietenești.

în ciuda vieții polifice 
agitate prin care a trecut 
Grecia în ultimul an, unele 
sectoare ale economiei sale 
au marcat, în cursul prime
lor patru luni ale anului cu
rent, un oarecare progres, 
dezmințind pronosticurile, 
sumbre făcute la începutul 
anului. Astfel, cifre publica
te recent lasă să se prevadă 
că venitul national global 
va crește pînă la sfîrșitul 
anului cu 7 la sută, cu toa
te că venitul agricol se aș
teaptă să scadă cu 1 pînă 
la 2 la sută, datorită recol
telor slabe de măsline și 
grîu. Unii economiști atri
buie această scădere și 
micșorării de către guvern 
a prețurilor la griul pe 
care-l cumpără de la pro
ducători. Ministrul coordo
nării, Mitsofakis, r sublinia 
că, în primele patru luni 
ale anului, indicele produc
ției industriale a marcat o 
creștere de 13,7 la sută în 
comparație cu perioada co
respunzătoare a anului tre
cut. Aceasta este cea mai 
mare creștere din ultimii 
zece ani. De asemenea, s-a 

. înregistrat un nivel record 
pentru perioada postbelică 
în domeniul depunerilor 
particulare la casele de eco
nomii.

abordate relațiile Esf- 
Vest și problemele 
N.A.T.O. O bună par
te a timpului a fost o- 
cupată cu expunerea, 
ascultată cu atenjie, pe 
care ministrul de ex
terne francez, Couve 
de Murville, a făcut-o 
cu privire la 
călătorie în 
a președintelui 
Gaulle. Harold 
a anunțat apoi 
sa călătorie pe 
va face peste 
zile la Moscova, adău
gind, după cîte s-a a- 
flat, că pentru a se 
ajunge la o destinde
re între Est și Vest va 
fi necesar să se pro
cedeze în continuare 
la contacte bilaterale, 
nu numai între țările 
occidentale și U.R.S.S., 
dar și între primele și 
celelalte țări din Eu
ropa răsăriteană.

Pozițiile celor două 
țări rămîn însă în
depărtate în ce pri
vește N.A.T.O., dome
niu în care Anglia 
continuă să se afle pe 
poziția integrării sub 
egida S.U.A., iar Fran
ța care s-a retras din 
organismele integrale 
ale N.A.T.O. se pro
nunță pentru o acțiu
ne proprie, autonomă, 
în sfera alianței atlan
tice.

Joi, Georges Pom
pidou, primul ministru 
francez, a fost primit 
de regina Angliei, Eli- 
sabeta a 
anterior 
vorbiri 
Wilson, 
dintre < 
miniștri i 
erate unei alte proble-

recenta 
U.R.S.S. 

de 
Wilson 
propria 
care o 
cîfeva

i ll-a, după ce 
avusese con- 
cu premierul 
întrevederile 

cei doi prim
au fost consa-

SUB AFLUXUL
DEMONSTRAȚIILOR 
ANTIAMERICANE

TOKIO 7 (Agerpres). — La 
Kyoto s-a încheiat joi dimineața 
cea de-a cincea sesiune anuală a 
Comitetului ministerial mixt ame- 
ricano-japonez. Lucrările sesiunii, 
menționează agenția U.P.I., s-au 
desfășurat sub afluxul unor puter
nice demonstrații antiamericane. 
Circa 1 000 de studenți și sindica
liști l-au condus pe Rusk la gara 
Kyoto strigînd „Yankei, afară din 
Vietnam". Agenția subliniază că în 
problema vietnameză s-au înregis
trat neînțelegeri substanțiale între 
cele două delegații.

Secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a sosit joi după-amia- 
ză la Tokio, unde a avut o convor
bire cu primul ministru japonez, 
Eisaku Sato, în timp ce pe străzi 
populația cerea încetarea bombar
damentelor și retragerea trupelor 
americane din Vietnam.

Economia Greciei prezin
tă însă și simpfome nefavo
rabile. Este vorba de o anu
mită evoluție inflaționistă, 
manifestată prin tendinfa 
de creștere a preturilor la 
articolele de consum și prin 
creșterea circulației mone
tare. Aceasta explică în 
bună parte mișcarea gre-

me divergente ș) anu
me relațiilor Angliei 
cu Piața comună. în 
ultimul timp, guvernul 
francez și-a exprimat 
numeroase rezerve în 
ce privește proiectata 
aderare a Angliei la 
C.E.E., condiționînd-o, 
printre altele, de o liră 
sterlină stabilizată și 
de anumite garanții de 
securitate împotriva 
insistențelor Angliei 
de a-și asigura inte
resele sale în ce pri
vește agricultura, rela
țiile cu Commonweal- 
thul și Asociația Euro
peană a Liberului 
Schimb. Oficialitatea 
franceză a concretizat 
astfel poziția guvernu
lui francez față de a- 
derarea 
C.E.E. : 
intrarea 
Piața comună să 
semne sfîrșitul Piejei 
comune". Divergențele 
franco-britanice nu se 
limitează însă la 
N.A.T.O., Piața comu
nă, ci afeefează și alte 
probleme importante, 
ca cele legate de 
războiul din Vietnam.

Relevînd că „între 
cele două guverne e- 
xistă în mod vădit di
vergențe politice", zia
rul londonez 
Express"

Angliei la 
„Nu vrem ca

Angliei în 
în-

„Daily
își exprimă 

speranța că
o

re economică". „Times’ 
susține că „guvernul 
britanic nu este în nici 
un fel ostil guvernu
lui francez’, iar „Guar
dian’ consideră că 
primele întrevederi 
dintre cel doi premieri 
au scos în evidență un 
„succes parțial*.

stabili
„se va 

colabora-

L. RODESCU

ALGER 7. — Corespondentul
Agerpres, C. Benga, transmite : 
Delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de; Pompiliu Macovei, 
membru-al C C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, care la invita
ția Partidului Frontul de Eliberare 
Națională și a guvernului algerian 
a participat la festivitățile prile
juite de sărbătorirea celei de-a pa
tra aniversări a proclamării inde
pendenței Algeriei, a părăsit joi

dimineața Algerul plecînd spre pa
trie.

La plecare, pe aeroportul Dar-el- 
Beida din Alger, delegația a fost 
salutată de Belaid Abdessalam, 
ministrul algerian al industriei și 
energiei, de Abdel Aziz Maoui, mi
nistrul pentru problemele turismu
lui, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, zia
riști.

Au fost de față Ion Georgescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Alger, și membri ai 
ambasadei.

international de educație
3 3

Propuneri presenfafe de delegații României

GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge
neva s-au desfășurat lucrările Con
siliului Biroului internațional de 
educație (B.I.E.) A fost examinată 
cu acest prilej activitatea biroului 
pe baza unor rapoarte prezentate 
de directorul B.I.E. și de președin
tele Comitetului executiv. în ca
drul dezbaterilor au fost relevate 
realizările de pînă acum ale B.I.E. 
și au fost evidențiate căile și me
todele de îmbunătățire a activității 

La propunerea 
prof. univ.

acestui organism, 
delegatului României, 
Miron Constantinescu, adjunct, al 
ministrului învățămîntului, consi
liul a aprobat desemnarea unei co
misii compuse din 21 de membri 
care să examineze propunerile de 
îmbunătățire a activității B.I.E. Co
misia, din care face parte și un re
prezentant al țării noastre, urmea
ză să prezinte consiliului în termen 
de șase luni un raport.

Delegațiile Cehoslovaciei și Un
gariei au supus consiliului proiec
tul unui nou statut al Biroului in
ternațional de educație. S-a căzut 
de acord ca acest proiect să fie 
dezbătut într-o sesiune viitoare.

în vederea organizării celei de-a 
30-a sesiuni a Conferinței interna
ționale pentru instrucțiunea publi-

că, s-a acceptat propunerea prezen
tată de delegatul român, prof, univ. 
Stanciu Stoian, ca, pe baza rapoar
telor naționale, secretariatul B.I.E. 
să elaboreze o sinteză asupra acti
vității mondiale în domeniul peda
gogiei.

Consiliul a hotărît ca Portugalia 
să nu mai fie invitată la lucrările 
B.I.E. atît timp cît va continua 
încălcarea principiilor acestei or
ganizații în coloniile portugheze 
din Africa.

ACTE DE PROVOCARE 
ÎN ZONA
DEMILITARIZATĂ

Consecințele sociale
ale crizei cărbunelui

I

Protestul părții coreene
PHENIAN 7 (Agerpres). — După , 

cum transmite agenția: ACTC, în 
cadrul unei ședințe ă reprezentan
ților Comisiei de armistițiu din 
Coreea, partea coreeană a protes
tat pe lîngă partea americană în 
legătură cu faptul că între 25 iu
nie și 4 iulie a. c., Statele Unite 
au comis de trei ori acte de pro
vocare în zona demilitarizată. 
Partea coreeană a cerut părții a- 
mericane să ia măsurile corespun
zătoare pentru a preîntîmpina în 
viitor asemenea incidente.

BONN 7 (Agerpres). 
— Ziarul vest-german 
„Suddeutsche 
tung" 
portaj despre încor
darea 
zinul 
îndelungatei crize a 
cărbunelui din aceas
tă regiune, care con
tinuă să se accentue
ze. Astfel, printre al
tele, ziarul scrie:

„Regiunea cărbune
lui se frămîntă. Nu
mai în ultimul moment 
greva amenințătoa
re a minerilor a putut 
fi înlăturată. Insă a- 
dunarea reprezentan
ților muncitorilor din 
industria carboniferă 
și energetică, care a 
urmat după anularea 
hotărîrii de a se de
clanșa greva, a arătat 
că mulți mineri sînt

podurilor — care va fi de 
circa 1 100 000 000 dolari, 
întrecînd cu mult pe 
cea a exporturilor (circa 
400 000 000 dolari). Ultima 
cifră reprezintă totuși un 
record pentru Grecia, dato
rat faptului că, în primele 
cinci luni ale anului, pro
centul de creștere a expor-

CORESPONDENȚĂ 
DIN ATENA

Buletin economic
visfă care a luat amploare 
în ultima vreme, muncilorii 
din diferite ramuri ale in
dustriei și comerțului cerînd 
majorarea salariilor în 
port cu scumpirea 
vieții.

In același timp, 
comercială externă 
ține la nivelul deficitar din 
anul trecut, valoarea im-

ra-
costului

balanfa
se men-

furilor a fost de 19 la sută, 
adică superior 
de creștere a 
(12,5 la sută).

Se constată 
ceastă creștere 
lor nu se 
schimburilor cu 
Piața comună, așa cum se 
așteptau adepții tratatului 
de asociere a Greciei la

procentului 
importurilor

Zei-
publică un re-

socială din ba- 
Ruhr în urma

însă că a- 
a exporturi- 

daforește afîf 
fările din

gata imediat să arun
ce ciocanele lor pneu
matice „pentru a le a- 
răta o dată celor de 
sus". Mii de muncitori 
în haine de lucru de
monstrează în fața 
clădirii administrative 
a Uniunii miniere din 
Bochum împotriva 
concedierilor în masă 
prevăzute de adminis
trație pentru urmă
toarele luni. Prea 
multă neîncredere s-a 
strîns sub căștile de 
plastic pentru a .mai 
da ascultare oricărei 
promisiuni.

Din 450 000 de mi
neri cîți existau în 
1956 în bazinul Ruhr, 
200 000 au trebuit 
să-și caute de lucru în 
alte ramuri industria
le. Deoarece mulți 
dintre ei nu și-au

găsit locuri de mun
că în apropierea locu
inței, parcurg distan
țe lungi cu autobu
zele sau cu trenurile 
pentru a se duce la 
lucru. Tinerii pără
sesc definitiv bazinul 
Ruhr pentru a se sta
bili în alte regiuni.

Dezamăgit și neliniș
tit privește muncitorul 
din bazinul Ruhrului 
cum se închid o mină 
după alta, cum indus
tria siderurgică, , prin 
concedierile masive, 
este și ea amenințată 
de criză. El se teme 
pentru locul său de 
muncă deoarece aude 
că vecinul său, un mi
ner concediat, înttm- 
pină mari greutăți 
pentru a primi o nouă 
slujbă...”.

C.E.E., ci în mare parte 
dezvoltării comerțului cu 
țările socialiste. 1n ce pri
vește relațiile cu Piața co
mună, în cercurile econo
mice din Grecia se răspîn- 
dește un sentiment cres- 
cînd de decepție, „Sîntem 
nevoiți, a scris nu de mull 
ziarul „To Vima", să con
statăm o înrăutățire a schim
burilor noastre comerciale 
în relațiile cu Piața comu
nă. Indiciul acestei evoluții 
negative îl constituie faptul 
că ritmul de creștere a ex
porturilor grecești spre 
C.E.E. este inferior ritmului 
de creștere a exporturilor 
grecești în ansamblu. In a- 
celași timp, creșterea im
porturilor Greciei din Piața 
comună depășește ritmul 
general de creștere a im
porturilor țării*.

In sfîrșit, un alt punct ne
vralgic pentru viața econo
mică a Greciei începe să-l 
constituie creșterea numă
rului celor care pleacă în 
căutare de lucru în Europa 
occidentală. In ultimii șapte 
ani, 537 000 de persoane 
(6,4 la sută din populație) 
au părăsit Grecia, cea mai 
mare parte plecînd în R. F. 
Germană.

C. ALEXANDROAIE

Succese ale mișcării
de eliberare angoleze

BRAZZAVILLE 7 (Agerpres). — 
Conducerea Mișcării populare de 
eliberare a Angolei (MPLA) a dat 
publicității la Brazzaville un co
municat în care se arată că, înce- 
pînd cu luna mai, patrioții ango
lezi obțin succese tot mai mari în 
luptele purtate împotriva trupe
lor colonialiste portugheze. în re
giunea fluviului Zambezi, o com
panie portugheză a fost aproape 
în întregime nimicită în urma u- 
nei ambuscade organizate de pa- 
trioții angolezi. Au fost uciși 75 
de soldați și au fost distruse ma
șini ■ de luptă. Patrioții au captu
rat, de asemenea, arme si materia] 
de război.

Deschiderea unui nou front de - 
luptă în sudul țării, se arată în 
comunicat, constituie o nouă etapă 
în lupta pentru eliberarea Angolei 
de sub jugul colonialiștilor portu
ghezi. Incercînd să înfrîngă dîrza 
împotrivire a poporului angolez, 
trupele colonialiste portugheze 
desfășoară acțiuni organizate de 
represiune și bombardează satele 
și punctele populate situate în 
apropiere de granița cu Zambia.

IF

I
I
8
8
I
1
I
i
I
I 
I
I
I
I
S
I
I
I
I
I
§
I
I
I
B

CARACAS. Guvernul vene- 
™ zuelean a hotărît să rupă 
relațiile diplomatice cu Argen
tina.

ES9 BERLIN. Joi a fost semnată 
888 convenția de colaborare între 
comitetele de râdio-televiziune 
din Republica Socialistă Româ
nia și Republică Democrată 
Germană.

HB ATENA. Anostis Loras, sub- 
M secretar de stat în Ministe
rul de Finanțe, și-a prezentat 
demisia din guvernul grec. De
misia i-a fost acceptată.

S3 PARIS. S-a - anunțat oficial 
că președintele de Gaulle 

va face o vizită in R.F.G. intre 
21 și 22 iulie.

8E3 LONDRA. Premierul Harold 
Wilson va. face o vizită la 

Washington la 29 iulie.

ra VARȘOVIA. La invitația lui 
Adam Rapacki, ministrul 

afacerilor externe al R. P. Po
lone, între 25 și 28 iulie Arnin- 
tore Fa.nfani, ministrul afaceri
lor externe al Italiei, va face o 
vizită oficială în R. P. Polonă.

BUDAPESTA. La invitația 
■" ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Ungare, Janos 
Peter, ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei, Per Haek- 
kerup va face o vizită oficială 
in R. P. Ungară între 9 și 13 
august.

E3S BONN. Guvernul vest-ger- 
™ man a desemnat pe. genera
lul Koehler ca delegat ■ „însăr
cinat cu reprezentarea suvera
nității teritoriale vest-germane 
față de trupele franceze stațio
nate în Germania occidentală".

IâS PEKIN. In cursul vizitei sale 
în R. P. Chineză, prințul 

moștenitor al Nepalului, Biren- 
dra Bir Bikram, a avut convor
biri cu conducători ai guvernu
lui chinez referitoare la dezvol
tarea continuă a relațiilor de 
prietenie și la cooperarea eco
nomică și tehnică dintre cele 
două țări.

PHENIAN, In R.P.D. Coreea
nă s-a sărbătorit la 7 iulie 

împlinirea a 255 de ani de la 
nașterea marelui filozof mate
rialist coreean. Im Sen Liu. 
Concepțiile materialiste ale a- 
cestui filozof au avut o influen
ță însemnată asupra dezvoltării 
științei în Coreea în secolul al 
XVIIl-lea.
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