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con- filo- E1 a

constituie, 
din izvoa- 
al Româ- 

spre satis- 
cetățenilor

an- celoi mai de o
în Iile

piei, Tekle Tsadik Mekuria, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. (Cuvîntările rostite, în pa
gina a V-a).

ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
La 9 iulie 1966, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit pe trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al Etio-

Prin ovalul geamului peisajul ne apare ca o imensă pajiște, adesea smălțuită cu flori. Este încă devreme, dar pe văile străjuite de munți șl dealuri se zăresc nenu-

6 PAGINI - 30 BANI

0 CAUZĂ

pentru își va dispensele la acțiuni

a tovarășului Krste Trvenkovski

MINISTRU PLENIPOTENȚIAR AL ETIOPIEI
DE CĂTRE TRIMISUL EXTRAORDINAR

MATERIA și

>\WW\

w
Biblioteca Centrata

Regională

Nicolae Ceaușescu
Sîmbătă, 9 iulie a.c., tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., au primit pe tovarășul Krste

Trvenkovski, membru al Comitetului Executiv al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care se află la odihnă în țara noastră.A fost de față Jakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.Cu acest prilej a avut loc o convorbire caldă, tovărășească.(Agerpres)
Centrala electrică de termofi-care București-SudFoto : Gh. Vlnțilă

Ecou profund în opinia publică
românească al Declarațiilor adoptate

Istoria nu lasă
fără pedeapsă

vizați să ia aminte. Cerem cu ho- 
tărîre să înceteze imediat și necon- 
difionat războiul barbar al S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez 1 Să ple
ce din Vietnam toți mercenarii 1 Să 
triumfe dreptul poporului vietnamez 
de a fi stăpîn în casa sa !

500 DE ANI DE LA CTITORIA MÎNĂSTIRII PUTNA

AL BOGATELOR TRADIȚII DE CULTURĂ
5»

Pentru poporul nostru, 
Putna nu este numai un 
monument, ,o tradiție cul
turală. Pentru noi, Putna 
este un simbol.

Ștefan și-a început cu 
Pufna, în 1466, marele său 
program de realizări admi
nistrative și culturale. El a 
zidit acolo o necropolă 
domnească, dar și o școa
lă, un centru 
monument al 
creatoare a 
timpului său.

Acest monument și-a îm
plinit, prin veacuri, meni
rea. Acolo, la Pufna, uce
nicii artiștilor de la Neamț 
au ostenit timp de decenii 
pentru alcătuirea minunate
lor manuscrise miniate, 
splendid împodobite cu 
portrete, viniete, inițiale, 
scrise într-o admirabilă ca
ligrafie, care fac și astăzi 
mîndria unor colecții euro-

pene. Acolo, 
Lucaci, cărturar 
dreptul Europei 
și-a alcătuit în 1581 Pravila, 
vechi monument juridic al 
patriei noastre, dovadă a 
erudiției și preocupării po
litice a înaintașilor noștri. 
Acolo Eustație, „ritorul și 
protopsaltul”, a alcătuit o- 
perele muzicale care atestă 
pînă azi cea mai veche 
școală muzicală din Europa 
de sud-est, după cea bizan
tină. Acolo s-au scris croni
cile anilor de glorie ai lui 
Alexandru cel Bun și Ște
fan cel Mare. La Pufna zu
gravii inovatori în arfa posf- 
bizantină au îndrăznit zu
grăvirea pe dinafară a bi-

sericii, merit care ne-a asi
gurat pînă azi un loc de 
seamă în istoria picturii eu
ropene. La Putna s-au scris 
mici tratate 
ca Pascalia 
luan. Acolo 
Letopisețul 
din care 
apoi patru 
tre ele 
germană, 
nă. Tot în 
a Putnei, 
veac, Vartolomeu 
reanu găsea energia 
active opere culturale 
traducător, prelucrător, cro
nicar al Moldovei ca și al 
Putnei însăși.

Marea operă de cultură

de astronomie, 
igumenului Si- 

s-a alcătuit 
de la Putna 

s-au întocmit 
prelucrări, din- 
una în limba
alta în polo-
Iradiția culturală 
în al XVIII-lea 

Măză- 
unei 

de

pe agresori!

Pretutindeni în lume răsună stri
gătele de protest ale diferitelor ca
tegorii sociale împotriva fărădelegi
lor săvîrșite de agresorii americani 
în Vietnamul de sud, împotriva bar
barelor bombardamente executate de 
aviația americană asupra unor centre 
populate nord-vietnameze. Un război 
lipsit de glorie, dus în numele „li
bertății" de a înăbuși voința unui 
popor care se vrea liber, indepen
dent, stăpîn al destinelor sale, este 
încununat cu actul laș al distruge
rilor fără precedent pe teritoriul u- 
nui stat suveran și independent. Se 
scontează pe o „dezarmare morală", 
dar se culege riposta demnă și ho- 
tărîfă a unui popor, care, luptînd în 
numele celor mai nobile aspirații, 
este de nebiruit. Autorii crimelor cu
leg implicit condamnarea și opro
briul general.

Masacrele care au loc în Vietnam 
nu pot lăsa indiferentă lumea căreia 
noi îi aparținem, cum nu poate lăsa 
indiferent pe nici un om cu conștiin
ță. întregul popor român, partidul și 
statul nostru sînt din toată inima 
alături de poporul vietnamez, fac tot 
ce le stă în putință pentru a-l sprijini 
în lupta lui dreaptă. Declarația cu 
privire la agresiunea în Vietnam sem
nată de reprezentanții statelor socia
liste care s-au înfîlnit zilele trecute 
la București exprimă solidaritatea de
plină cu Vietnamul luptător, hotărî- 
rea de a-i veni în ajutor pînă la 
victorie.

Conducătorilor politici ai Americii 
trebuie să le fie limpede că istoria 
nu a lăsat nepedepsiți pe tulbură
torii păcii, pe invadatori și cotropi
tori. O cauză dreaptă, cum e aceea 
a poporului vietnamez, nu poate fi 
înfrîntă prin forță brutală. Lumea în
treagă este alături de victime și va 
deveni mîine judecător al iresponsa
bilități' și vinovăției. Aceste lucruri 
se spun răspicat în Declarație și cei

Declarația țărilor reprezentate la 
recenta Consfătuire a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia cu 
privire la întărirea păcii și securității 
în Europa dovedește preocuparea a- 
cestor țări de a găsi cele mai po
trivite căi pentru slăbirea încordării 
internaționale, pentru întărirea secu
rității și păcii în Europa și în lume. 
Am convingerea că ea va avea un 
larg răsunet în opinia publică euro
peană, stimulînd în continuare acele 
tendințe și procese pozitive care se 
manifestă în prezent în țările vest- 
europene spre emancipare de sub 
tutela americană, incompatibilă cu su
veranitatea și demnitatea națională, 
spre dezagregarea blocului militar 
nord-aflantic, generator de tensiune 
internațională și insecuritate, spre a- 
propiere și cooperare rodnică între 
toate țările de pe continentul euro
pean pe baze noi de egalitate și 
respect reciproc.

Este bine cunoscut de acum că 
România socialistă este un pro
motor asiduu și consecvent al u- 
no> relații de bună vecinătate în
tre state, al colaborării multila
terale între popoare, indiferent de 
sistemul lor politico-social. Condu
cerea partidului șî statului nostru sub
liniază în permanență că asemenea 
relații pot fi clădite pe o singură te
melie rațională — respectarea inte
grală a dreptului fiecărei națiuni de 
a se dezvolta corespunzător cu voin-

fa șt aspirațiile sale, a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantajului 
reciproc. Afirmarea acestor principii 
imuabile, aplicarea neșovăitoare în 
practica relațiilor țării noastre cu alte 
state, eforturile pentru promovarea 
lor în viața internațională 
după părerea mea, unul 
rele prestigiului crescînd 
niei pe arena mondială, 
facția și mîndria tuturor 
patriei.

Dezvoltarea între statele europene 
a unor relații înfrutoful corespunză
toare normelor și principiilor enun
țate este — așa cum bine se spune în 
Declarație — o condiție sine qua non 
a consolidării securității europene. 
Căci, evident, nesocotirea lor atrage 
agravarea tensiunii internaționale și, 
pe revers, promovarea lor cu perse
verență contribuie la înlăturarea sus
piciunii și neîncrederii, la stimă și res
pect reciproc.

Referindu-mă la chemarea pe care 
statele semnatare ale Declarației o 
adresează opiniei publice europene 
de a milita pentru obiectul nobil al 
securității continentului nostru, aș 
vrea să subliniez răspunderea deose
bită ce revine intelectualilor din a- 
ceste țări față de patrimoniul comun 
de valori materiale și spirituale ale 
Europei, față de cultura umanistă și 
civilizația pe care Europa le-a dat lu
mii și necesitatea de a depune toate 
eforturile pentru a le apăra și preda 
înavuțit generațiilor viitoare.

Tovarășii Walter Ulbricht, prim-secretar al Comitetului Central al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. O. Germane, și Willi 
Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, au trimis 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, și Chivu Stoica, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă:Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România ne permitem a vă exprima încă o dată mulțumirile noastre călduroase pentru primirea cordială și ospitalitatea dv.Urăm poporului român succese mari și continui în realizarea sarcinilor trasate de partid și guvern și vă dorim dv. personal multă sănătate și putere de muncă.

Idealul economic al u- nei întreprinderi e să producă cît mai bine, cu cît mai puține cheltuieli materiale și efort omenesc. Fiecare din cei ce doresc prosperitatea unei întreprinderi se străduiește așadar să obțină prin- tr-o mai bună organizare, prin raționalizări, prin chivernisirea judicioasă a materialelor, prin trenarea forțelor mai calificate o cît mare economie fațăcît mai înaltă producție. Noțiunea de productivitate exprimă acest raport.Am învățat să fim eco- nomicoși, parcimonioși și judicioși într-o sumă din actele prin care ne înscriem în perimetrul vieții constructive. Am do- bîndit, prin repetatele noastre eforturi (și victorii) în atingerea unor parametri optimi, un spirit gospodăresc de o bună calitate în lucrurile publice. (Asta, firește, vorbind în general, fiindcă exemple de rea gospodărire nu lipsesc, din nefericire).
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Vodăîncepută de Ștefan
cel mare și bun și-a găsit 
în Putna
care l-a iubit cel mai mult 
și în 
odihnească, 
centru de 
numentul 
frumusețe.
Neculce 
alese

monumentul pe

care i-a plăcut să 
un vrednic 

continuitate. Mo- 
era de o
Cronicarul 

menționează 
cuvinte măreția edi

ficiului : „Și așa au fost fă
cut mînăstirea de frumoasă, 
tot cu aur poliită ; zugră- 
vala, mai mult aur decît zu- 
grăvală și pre dinlăuntru 
și pre dinafară, și acoperi
tă cu plumb. Zic călugării 
să fost făcut și sfeșnicele 
cele mari și cele mici și po- 
licandru și hora tot prisne 
de argint".

In secolul al XVII-lea 
prezența ctitorului era vie 
în acest loc, legată de re
marcabile relicve ca „arcul 
său care l-au fost trăgînd 
cu vîrtej" sau cupa de 
„iaspis ce era în chipul 
marmorei albe și a farfuriei 
(porțelan)". Un veac mai 
fîrziu un călător austriac, 
Hacquet, știa că aici este 
îngropat marele Ștefan și 
vizita lăcașul observînd că 
mormînful lui ca și cele ale 
familiei sale sînf în grija 
pioasă a contemporanilor, 
acoperite cu minunate epi- 
fafe țesute cu fir de aur, 
printre care admirăm și azi 
pe acela al doamnei Ma
ria din Mangop. Pe atunci 
biserica avea, se pare, 
splendida decorație exteri
oară pierdută prin prefa
ceri mai fîrzii. Dar savantul 
austriac remarca faptul că, 
dincolo de interesul său 
cultural și artistic, venera
bilul așezămînf rămînea un 
loc istoric încărcat de mari 
semnificații penfru genera
țiile următoare.

în monumentul de la 
Putna și în intensa activi
tate desfășurată aci 
furării și meșterii 
găsim cristalizate 
risticile admirabilei 
cultură românească 
tată în Moldova în epoca 
lui Ștefan cel Mare. Aceas
tă școală a adus o contri
buție deosebită la îmbogă
țirea patrimoniului spiritual 
al poporului român. Pe 
fondul trăsăturilor specifice 
populare s-au dezvoltat aci 
elementele unei arte culte 
de o puternică originalita
te, care — preluînd unele 
tradiții și influențe artistice 
bizantine introduse de 
meșterii Măriei de Mangop 
— le-a asimilat și le-a în
globat unei structuri pro
prii, originale.

mare
Ion 
în

de căr- 
vremii 

caracfe- 
școli de 
dezvol-

(Continuare în pag. a IV-a)
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însemnări de călătorie din R.P. Mongolă

Tinerețea 
noului Darhan

Simțul guros și practic, exercitat pe temeiul unei concepții materialiste, își dă roadele^ In același timp însă, el duce pe unii cetățeni la unele confuzii privind propriul lor stil de viață. Și anume : cîte un ins, care vede că principiul organizatoric al întreprinderii îl constituie rentabilitatea, buna chiverniseală, economia de efort, este înclinat - să transfere aceste tendințe în viața lui proprie, schimbîndu-le în principii de existență umană. El își va edifica încetul cu încetul o concepție de viață riguros utilitaristă, va încerca să se chivernisească cît mai bine, să profite cît mai mult de dispozițiile raționale ale societății, să economisească efort propriu. El va fi „strîngător”, ceea ce pe plan personal se confundă uneori cu rapacitatea, va milita pentru confortul său ca supremul bine, crea toate posibile de

„nerentabile*, sub cuvînl că rentabilitatea este lege economică. Normele economice care funcționează în întreprinderi stimulativ vor deveni viața lui particulară mite, rigidități; dar el

va aplica, justificîndu-le cu deprinderea pe care și-a cîștigat-o în sectoarele economiei. Ambițios în a primi, reticent în a da, socotind inutilitate tot ce nu se convertește în cîștig. în performanță materială, în avantaj propriu, acest om va dezechilibra raporturile firești cu viața. Din om care dă-

ruiește societății se va transforma în om care cere și anume în om care cere în singura sferă în care e capabil să conceapă lumea : sfera utilului imediat.Dar trăind și gîndind astfel, el se va crede (cu inocență reală sau simulată) în acord cu tendințele epocii noastre, secvent cu baza ei zofică materialistă,învățat că societatea pleacă de la nevoi materiale și aspiră spre satisfacerea lor. Știe de a- semenea, uneori într-un fel rudimentar, plat, că lumea e reductibilă la materie, că materia e suportul tuturor fenomenelor de viață. A aflat, de asemenea superficial, că în viața animală operează o selecție naturală în care cel slab și neadaptabil e eliminat de celălalt. A aflat că dumnezeu nu există și ca atare aspirațiile rămîn să fie dezbătute și realizate pe pă- mînt, fără vreun factor transcendent. In sfîrșit, a văzut că prin economia

ei societatea este < tată spre atingerea unor țeluri materiale precise, ba chiar se și concurează pentru ele. El nu face, după părerea sa,' decît să tragă consecințele personale ale unei asemenea orientări 1 Trebuie să-i spunem acestui om că lucrurile nu stau așa. O întreprindere care funcționează în vederea celei mai mari productivități, deci a celui mai mare proiit, este în cele din urmă un instrument pentru o îndestulare generală. întreprinderile noastre nu sînt scopuri în sine. Se ediiică o bază materială pentru împlinirea unor nevoi> ample ale societății, materiale și spirituale, se creează disponibilități u- tnane, noi cîmpuri de acțiune. Noi avem de satisfăcut nevoi elementare, dar nu pentru a rămîne în zodia elementarului, ci dimpotrivă pentru a crește în zone mai înalte, mai plenar-umane.
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mărate turme de oi, cirezi de vite ~ și herghelii de cai al căror număr total pe întreaga țară a- tinge cifra impresionantă de a- proape 24 milioane. Dar pe lîngă aceste imagini care poartă amprenta veacurilor aveam să cunoaștem altele, cele create de mîna omului în anii construcției socialiste. Orașele noi sau reînnoite, fabricile și uzinele înălțate într-un ritm crescînd, mai ales în ultimii ani, sînt tot atîtea porți larg deschise progresului. Aflăm că într-o singură lună se obține o producție industrială egală cu aceea din întregul an 1940. Alături de întreprinderi ale industriei ușoare și alimentare s-au ridicat obiective în ramurile energetică și minieră, de prelucrare a lemnului, pentru producția materialelor de construcție, reparații auto și altele.In cursul recentei călătorii prin această țară am avut prilejul să vizitez unele dintre cele peste 90 de întreprinderi și secții industriale construite în perioada ultimului plan cincinal. De fapt, în Mongolia populară întîlnim nu numai fabrici și uzine noi, ci și orașe și sate construite pe locuri unde nu exista construite în ultimii suprafață metri pă-
cu cîțiva ani în uimă nimic. Numai locuințele pentru oamenii muncii cinci ani însumează o totală de peste 400 000 frați. Adăugind la toate acestea sutele de școli, spitale, grădinițe și creșe de copii, cluburi și cinematografe, multe dintre ele cu tencuiala încă proaspătă, căpătăm imaginea efortului poporului mongol pentru înflorirea patriei sale.Am pornit într-o după-amiază de la Ulan Bator spre nordul țării, cale

C. BORDEIANU

(Continuare în pag. a V-a)
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atît

AMPLASAREA

A POPULAȚIEI
Localizarea rețelei de desfacere a mărfurilor și de prestare a serviciilor, în așa fel încît, respectîn- du-se criteriile unei judicioase organizări economice și de satisfacerea cu operativitate, în mod civilizat, a cerințelor multiple și diverse ale populației — este o chestiune importantă, extrem de actuală. Pentru a pune la curent opinia publică despre cercetările științifice efectuate, la noi cît și în alte țări, referitor la perfecționarea rețelei de servicii publice am stat de vorbă cu specialiști în materie de ecologie și urbanism comercial. Prima chestiune pe care am abordat-o a fost în legătură cu tendințele noi, la ordinea zilei, în ecologie (disciplină care se ocupă cu studiul condițiilor de mediu).Aceste direcții noi, după cîte ni s-a spus, urmăresc să introducă metode mai complexe, mai precise pentru localizarea rețelei de deservire. Dar, pentru o mai bună înțelegere a lor, sînt necesare cîteva explicații de ordin mai general.Ecologia își propune ca, pe baza unor investigații complexe (de ordin demografic, social etc) și a unor calcule tehnice și economice să stabilească o organizare judicioasă, rațională a rețelei de desfacere. Distribuirea fizică a produselor sau a serviciilor într-un anume spațiu (oraș, raion etc), se stabilește cu exactitate, pe baza unei programări matematice, care urmărește scurtarea căilor de vehiculare a mărfurilor, prin optimizarea rețelei de transport, aprovizionare, ștocaj. Pentru stabilirea unor criterii, după care să se facă o alegere judicioasă între diferite variante de amplasare a rețelei, în prezent e în curs de elaborare o tehnică de studiu, bazată pe o analogie cu legea lui Newton, denumită : „gravitația rețelei" (enunțată în termeni abstracți, această lege sună astfel : zonele urbane sînt a- trase de centrul comercial în proporție directă cu mărimea lor și

ca,

— Cealaltă-mi venea, totuși, mai

Tezaure

monetare
PITEȘTI (coresp. „Scîn- 

teii"). — Muzeul raional din 
Slatina a intrat recent în po
sesia a două noi tezaure mo
netare descoperite în partea 
locului. După părerea muzeo
grafului Mihai Butoi, ele a- 
duc o contribuție prețioasă 
la elucidarea problemei ve
chimii orașului Slatina și a 
importanței lui ca centru eco
nomic și comercial al Țării 
Românești. Primul tezaur 
este alcătuit din 47 groși, 
care fac parte din emisiunile 
monetare ale țarului bulgar 
loan Alexandru (1331—1371), 
iar cel de-al doilea este for
mat din 5 ducați raguzani din 
secolul 18 și 6 lire turcești.

invers proporțional cui pătratul ■ distanței). S-au elaborat, de asemenea, aplicații ale teoriei locației pentru a determina., amplasarea magazinelor’și a bazelor de aprovizionare, stabilindu-se, în amănunt, pînă și modul cum trebuie așezate și sortate mărfurile în rafturi. Un interes special prezintă cercetările psihologice și psihosociologice (inclusiv cele referitoare la aspectele estetice). Pe bază .de studii s-a demonstrat .că diștanța de la locuința cumpărătorului lâ magazin ar trebui convertită în- tr-o noțiune nouă : „distanța- timp“, măsurată prin minutele de mers pe jos sau cu alte mijloace. Se. vorbește chiar despre „distanță psihologică", pentru a se evidenția reacțiile subiective față de necesitatea de a te deplasa pînă la o unitate de deservire sau alta.O dată cu aceste ultime observații, am intrat în domeniul aplicațiilor practice, de strictă actualitate. Dezvoltarea rapidă a orașelor impune restructurarea rețelelor de deservire existente, proiectarea altora noi, în zonele aflate în curs de construcție. Ce trebuie întreprins — după cum recomandă ecologia — pentru ca aceste acțiuni să dea bune rezultate, ca activitatea de deservire a populației să se desfășoare cu eficiența maximă ? Să enunțăm, în primul rînd, condiția de bază : respectarea, în toate împrejurările (la proiectarea noilor zone' urbane, reorganizarea rețelelor de deservire etc), a cerințelor știihțifice. în felul acesta, se elimină subiectivismul, criteriile bazate „pe bune intenții", dar nefundamentate prin studii și analjze temeinice.Pînă nu de mult, localizarea rețelei de deservire șe făcea pe baza unui indicator „clasic", care rezultă prin stabilirea unui raport între numărul de locuitori și suprafața comercială sau cantitatea de magazine. De cîțiva ani, au fost elaborate, pe plan mondial cît și în țara noastră, procedee noi, prin intermediul cărora se determină și mai precis cerințele populației, Să numesc doar cîteva, cum ar fi : determinarea mărimii și localizării geografice a familiilor cumpărătorilor, după categorii sociabprofe- sjonale, după venit, vîrstă, sex, etc; calcularea potențialului de cumpărare pe baza balanțelor regionale, raionale (dacă există) a desfacerilor comerțului socialist și pieței țărănești ; stabilirea traficului și circulației de persoane : eficiența economică a investițiilor ; utilizarea hărților statistice privind ariile de deservire comercială, populația, caracteristicile economice locale etc. Există și metode matematice, care se bazează pe cercetări operaționale efectuate de echipe complexe, formate din specialiști și tehnicieni din comerț, urbaniști și arhitecți, economist', geografi, demografi, sociologi și psihologi-sociologi, specialiști în sondaje de opinie, în administrația edilitară etc.Cercetările ecologice găsesc o largă aplicare în amenajarea zonelor comerciale. îndeletnicire care, în condițiile vieții, moderne, constituie o sferă de preocupări a- part.e, sub denumirea de „urbanism comercial". Urbanismul comercial este o consecință a unor

necesitați impuse de viața contemporană, de pătrunderea științei în toate domeniile de activitate. Astăzi, în cea de-a doua jumătate a secolului 20, organizarea comerțului nu mai poate fi concepută la întîmplare, fără fundamentare științifică, fără un plan de ansamblu temeinic elaborat. Urbanismul comercial este tocmai o astfel de disciplină științifică, ce elaborează criteriile echipării comerciale a orașelor, cartie- ‘ relor, ansamblurilor de locuit, în funcție de datele furnizate de alte discipline, cum ar fi: demografia, sociologia, ecologia, studiul cererii de consum și al pieței, cercetări asupra evoluției centrelor comerciale. în ultimă instanță, urbanismul comercial țintește să raționalizeze ansamblurile de deservire — urbane și rurale — prin elaborarea unor circuite noi,, pentru fluxurile de mărfuri, prin coordonarea funcțiilor comerțului' cu .ridicata și a comerțului cu amănuntul. Spre deosebire de vechea structură a magazinelor și unităților prestatoare de servicii, urbanismul comercial tin.de să generat lizeze o concepție nouă, conform căreia fiecare unitate comercială sau. de deservire e privită în interdependență cu întregul ansamblu, pentru a putea satisface, în cele mai bune condiții, familiile de consumatori.Ce recomandări se pot face, pe baza acestor date științifice, celor care sînt responsabili (proiectant!, conducători de întreprinderi comerciale, șefi de secții la sfaturile oopulare, etc) pentru buna organizare, pentru continua perfecționare și modernizare a de magazine și de servicii ce ? Specialiștii subliniază tatea cunoașterii regulilor nisipului comercial, care pretind : apropierea maximă de cumpărător, coexistenta marilor unități cu cele mici, armonie dar nu uniformitate în ansamblurile arhitecturale, Ipcalyri bine adaptate activităților pe care, le desfășoară, asigurarea posibilității de extindere a suprafețelor comerciale, adaptarea rețelei de deservire modului de viață local, asigurarea nevoilor actuale și viitoare ale circulației, traficului, motorizării. Urbanismul comercial modern recomandă construirea unor ansambluri ordonate. în care consumatorul găsește reunite toate produsele ce-i asigură satisfacerea, în mod armonios, a nevoilor sale de viață. Aceasta presupune polarizarea centrelor de deservire în jurul unor mari unități, dotate cu cadre bine pregătite. Aceste unități constituie pivotul arhitectural al centrului respectiv, îi imprimă1 un dinamism comercial, realizînd un Ridicat randament economic (rhăxi- mum de încasări suprafață).Bineînțeles că trebuie realizate, trului comercial un caracter atractiv. ceea ce se poate obține prin cunoașterea preferințelor, a gusturilor consumatorilor, a „jpotive- lor" psihologice și sociale pentru care ei apelează la o . unitate, -sau alta ; prin atragerea lor ■ la funcționarea și perfecționarea rețelei de deservire.
V. NICOROVICI
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rețelei publi- necesi- urba-

pe minimum detoate acestea imprimînd ren

roduse în industrie 
sau în diferite c'o- 

r. operative meșfeș 
găr'dșfi, unele d 
covoar.e.l.e tes.L - 
aflate în magazine, 

reproduc scoarțele oltenești. 
Creat din timpuri ■ străvechi în 
gospodăria țărănească, covorul 
românesc și-a cîștigaf un bine
meritat renume atît datorita 
varietății de tipuri, diferite de 
la o regiune la alfa, cît și prin 
rafinamentul dovedit în alege
rea culorilor, în aliernanfa 
cîmpurilor ornamentale, în sti
lizarea pînă la geometric a 
motivelor decorative. Țesătoria 
de covoare are deci în acest 
domeniu o sursă de inspirație 
care nu poate să nu fie luată 
în seamă. Totuși, singurele 
exemplare care abundă sînt 
școarfele oltenești. Or, u- 
nele din acestea, prin tonurile 
lor violente, contrastante, culo
rile nearmonizate între ele și 
.neseparafe de pauza odihnitoa
re obfinuta fie prin conturul

: nată a culorilor, bogăția
nuanfe —însușiri care dau far- 

. mec covoarelor populare — 
deviiî, prin degradare, expresii 
pestrjfe, stridente, dezarmonice. 
Documentarea din folclor este 
înțeleasă și limitată și în pro
ducția acestor covoare la cita
rea elementelor decorative. 
Elementele de ritm, colorit, sti
lizare geometrică ar putea con
stitui punct de plecare în crea
rea de covoare adaptate inte
riorului modern.

Alături de covoarele tesute, 
cele înnodate ocupă o bună 
parte din realizările industrie1 
și ale cooperației artizanale. 
Exemplarele produse manual 
în unele cooperative se remar
că printr-o cromatică mai bine 
gîndită, prin evitarea albăstru
iul șj roșului (culorile cele mai 
stridente din cele pe bază de 
alizarine) și folosirea unei 
game bogate în tonuri neutre 
pentru separarea culorilor 
greu de alăturat, ca și prin de
senul precis, specific în diferi-

giumle Dobrogea, lași, Olte
nia, Galați nu contractează 
deloc asemenea produse noi, 
fabrica livrînd adeseori mo
chetele pe propriul ei... risc.

Ar fj de dorit ca, în afara 
materialelor tradiționale în 
confecționarea covoarelor, să 
fie folosită întreaga gamă de 
fibre sintetice (silon, lînă sin
tetică etc.), care prezintă ma
rele avantaj al unei întrețineri 
lesnicioase, întrucîf opun re
zistență sporită la toate intem
periile microclimatului locui
bil (praf, apă, căldură, frig, lu
mina soarelui etc.). De ce nu 
s-ar încerca, de pildă, reedi
tarea în fibre sintetice a unor 
țesături originale românești, 
cum ar fi cergile, atît de po
trivite, prin pitorescul lor, am
bianței inferiorului modern 
(cu mesuțe joase de lemn, de 
fier forjat sau ceramică, vase 
decorative, lampadare) ?

S-a mai vorbit despre fap
tul că industria modernă a fost 
determinată să cuprindă în
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desenului, fie prin alternanta 
tonurilor, contravin exemplare
lor originale. Ceea ce azi fizica 
optică formulează teoretic, iar 
artistul decorator aplică con
știent în legătură cu teoria cu
lorii, anii de experiență a unor 
ateliere tradijionale au stabilit 
într-un cod tacit al bunului 
gust, pe care se pare că unii 
(esători de azi îl uită.

La ultimele contractări ale 
producției cooperativelor meș
teșugărești am apreciat 
zentarea și a unui alt tip de 
covor decît cel oltenesc. Este 
vorba de covoarele maramure
șene. Din păcate, nu le-am vă
zut încă apărînd în comerț

în rîndul covoarelor (esufe, 
un capitol important î.l consti
tuie acela al covoarelor din 
deșeuri de lînă și celofibră, 
cunoscute sub impropria denu
mire de covoare de iută. Con
siderate în fabrica producătoa
re — Cisnădie, regiunea Bra
șov, specializată în covoare de 
tip oriental plușate — dreot 
„rude sărace”, de ani 
sînt repetate 2—3 
complet neinspirate, în care se 
schimbă doar culoarea; brur>. 
albastru fipător sau portocaliu. 
Simplitatea, armonizarea rafi-

tele centre ale covorului orien
tal (Siraz, Tebriz, Cazah etc.). 
Cel mai important loc în pro
ducția acestui fel de covoare îl 
ocupă însă fabrica din Cisnă- 
die. Aici, covoarele plușate se 
lucrează în trei tehnici diferite. 
Fiecare din acestea prezintă 
trăsăturile ei distincte și folosi-

pre-

de zile 
modele

i
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In 1963, I.A.L.-,,! Mai" a prevăzut reparații capitale la blocul 207 din Calea Floreasca 146—148. Lucrările-începute acum 2 ani nu au fost terminate nici pîriă-n prezent iar cele executate au nevoie de remedieri. Am sesizat I.A.L. și Sfatul popular „1 Mai" dar n-am primit răspuns. Ne-am adresat tovarășilor Savu, șeful sect. 10, Stîncănescu, director I.A.L. „1 Mai", Hîrșulescu, ing. șef I.A.L., vicepreședinte Grossu de la Sfatul popular al raionului. Am primit numai promisiuni. în luna martie au sosit două camioane cu lame de parchet în valoare de 20 000 de Iei. Ca să nu se degradeze, au fost depozitate în spălătorie. Menționăm că I.A.L.-uI nici nu știa de acest transport ; l-am informat noi. Situația acum e următoarea : lucrările sînt neterminate, avem lemne de parchet în cantitate mai mare decît e nevoie, la demisol e igrasie, spălătoria e blocată și inutilizabilă, n-am primit talonul de garanție al lucrării de la I.R.C.R. în schimb, primim asigurări că totul se va face. Dar cînd ? Oricum, vă vom ține la curent.Tn numele Comitetului de locatari 
Gh. CREȚUBlocul 207 Calea Floreasca 146—148

Nichita, instalator la Trustul de utilaj ne scrie că după o operație de mică prezentat la policlinica Trustului din str. Vasile Lascăr. Tratamentul a fost făcut cu brutalitate de doctorul de serviciu, rana i-a fost lăsată deschisă și necurățată,
Tov. Vasile greu, stația I, chirurgie, s-a

RAm cumpărat o garnitură de mobilă (cameră combinată), produsă de cooperativa „Munca timplarilor" din Sibiu. în termenul de garanție, au apărut o serie de defecte (crăparea furnirului, descleieri) care au' fost remediate de unitatea producătoare. După scurtă vreme, din cauza remedierilor de mintuială, aceste defecte au reapărut. Am sesizat unitatea. Mi s-a comunicat că termenul de garanție de 6 luni facturării a trecut. Cooperativa nu mai obligație.întreb UCECOM-ul: cooperativa nu are ponsabilitate față de calitatea remedierilor ? remedieri nu se acordă termen de garanție ?
de la data are nici onici o res-Pentru'

Ing. Drago ȘTEFANstr. Gh. Gheorghiu-Dej 84, Sibiu

I
La această întrebare ne răspunde (ov, inginer Grigore Slelian, directorul Direcției P.T.T.R. a Capitalei și regiunii București.în ambianța vieții moderne telefonul a devenit un accesoriu necesar. în ultimii ani, în Capitală s-au investit sume importante pentru dezvoltarea telefoniei.1 Au fost date în folosință noi centrale automate (Est și Puișor); s-au construit și continuă să se construiască oficii P.T.T.R. îndeosebi în. noile cartiere. Zilele trecute, de e- xempju-, în Drumul Tabe-. rei, pe strada Compozita-- rilor, a început să funcționeze oficiul P.T.Ț.R.-Bucu- rești 59, Pe calea Dorobanți, aproape de -Piața Confederației, se ’află în construcție o centrală automată cafe va avea o capacitate de 8 000 .de linii. Ea va fi dată în folosință spre sfîrșitul semestrului î al anului viitor. Constructorii au ajuns cu lucrările la palierul II și s-au an gajat ca în luna septem brie să pună la dispoziția tehnicienilor telefoniști ni velele necesare montării echipamentului centralei, care este deja pregătit. Intrarea în funcțiune a acestei centrale automate va

da posibilitatea montării de noi telefoane în cartierele Herăstrău, Pipera, Floreasca, Băneasa, Doro; „bapti.. Prin preluarea unui număr de abonați din centralele Dacia și Nord se
în același timp se instalează noi centrale 'telefonice de bloc. De la începutul anului curent și pină în prezent,, în cartierele Drumul Taberei, Giurgiu-

trei în cartierul Berceni- sud,O dată cu extinderea telefoniei, au loc importante lucrări de modernizare. Specialiști ai Direcției

CE E NOU
X

LA TELEFOANE?
@ In construcție o centrala cu 8000 de linii S Legătură 
automată cu litoralul R Capacitatea centralei Sud va 
crește cu 5 000 de circuite @ O nouă carte de telefon
ia

vor putea instala noi posturi telefonice și în raza acestora. Tot în anul 1966, mai precis în toamnă, vor începe lucrările de extindere a capacității centralei automate Sud cu încă 5 000 de linii. La sfîrșitul anului viitor vor fi date in folosință și aceste circuite.

lui și Balta Albă au început să funcționeze. îpcă 12 centrale telefonice de bloc, fiecare avînd cîte 200 de numere care au și foit ocupate. Pînă la. sfîrșitul anului se vor mai instala patru centrale de bloc , pe b-dul Armata Poporului și

P.T.T.R. a Capitalei și regiunii București, împreună cu tehnicieni de la întreprinderea (ia", au și de lucrăride comasare a telefonice speciale în vederea introducerii telefo-
„Teleconstruc- început o serie pregătitoare și serviciilor

niei automate interurbane. Dacă un abonat bucu- reștean va căuta pe cineva la Constanța, va aștepta firește tonul, apoi va forma prefixul orașului Constanța și în continuare numărul dorit. Constănțea- nul formează prefixul de interurban al Capitalei și în continuare numărul respectiv. Telefonia automată interurbană, care reprezintă un însemnat pas pe calea modernizării deservirii populației, va intra în funcțiune în a doua jumătate a anului viitor, pe circuitul București-Gonstanța și o parte din localitățile de pe litoral. Vor urma în continuare lucrări de automatizare pe rutele Bucu- rești-Brașov, București-Pi- tești, București-Sibiu etc.Dezvoltarea rețelei telefonice a produs multe schimbări de numere de telefon. Actuala carte de telefoane nu mai informează exact. Pentru remedierea situației, la sfîrșitul trimestrului III al acestui an va apărea o nouă car te. Ea va avea 800 de pagini și va cuprinde, în afa ra capitolelor cu instituții și abonați, un supliment cu noi abonați apăruți în evidentă în timpul tipăririi.
D. MINCULESCU

rea lor adecuată ar duce la ri
dicarea aspectului decorativ al 
pieselor. Se întîmplă însă un 
lucru ciudat : deși tehnologii 
cunosc imposibilitatea realizării 
unui desen precis,; caracteristic 
majorității-covparplor orientale, 
în două din aceste tehnici 
(Tornay — (osatură pe inele, și 
Axminster — țesătură din ben
zi pe șenile), o folosesc tocmai 
pe aceasta, evitînd-o, cu totul 
de neînțeles, pe cea de-a treia 
(Durchbinder), în care desenul 
apare vizibil și pe dosul covo
rului. Tehnica pe șenile oferă, 
în schimb, capacitatea de a se 
lucra înfr-un număr nelimitat 
de culori. Numărul de culori nu 
trebuie înțeles în sensul reali
zării unor supratefe pesfrife ; 
tehnica amănunțită oferă crea
torului posibilitatea folosirii 
deosebite a unor tonalități și 
nuanfe variate, a degradeurilor 
etc. Dar covoarele produse. în 
această tehnică sînt nearmoni
zate coloristic și contravin le
gilor compoziției decorative. 
Cercefînd mostrele de culori, 
remarci o gamă variată și nu
anțată de tonuri ; totuși, pe co
voare, alături de albastru de 
Prusia, apar uneori, înfr-un de
sen foarte aproximativ, tranda
firi roșii încadrafi de o bor
dură brună și verde etc.

Ar mai fi de vorbit despre 
creafia de mochete, în care 
fabrica este în real progres. în 
acest gen, pe lîngă suprafe
țele monocrome, în culori va
riate și odihnitoare, au fost 
create noi modele în două to
nalități. Totuși, s-ar mai simți 
nevoia unor compozifii gîndi- 
te într-o adevărată viziune 
decorativă modernă (colorit 
deschis, simplificare a motive
lor, aspect „aerisit", care să 
se armonizeze cu ambianfa 
inferioarelor). Această sarcină 
ar reveni, în primul rînd, ar
tiștilor decoratori, care cunosc 
cerințele și posibilitățile teh
nice de fabricație. Este, desi
gur, ciudat că în magazine nu 
se găsesc toate sortimentele 
de mochete, îndeosebi ulti
mele, foarte reușite. După 
cîte am putut afla la fabrică, 
ocoasta se daiorește ezitărilor 
comerțului. De exemplu, re-

complexul ei angrenaj un nu
măr de artiști specialiști, toc
mai datorită necesității de a 
se asigura permanent calita
tea artistică a produsului in
dustrial de larg consum. La 
fabrica din Cisnădie însă ar
tiștii sînt absenfi, cu toate că 
prezenta lor este reclamată 
imperios de cerințele perfec
ționării continue a producției. 
Dar, firește, aceasta nu poate fi 
socotită doar un simplu dezi
derat, o problemă ce poate fi 
rezolvată printr-o ordonanță 
sau decizie. înainte de toate 
ar fi necesară o legătură con
venabilă între institutele de ar
tă plastică din București și 
Cluj și fabrica respectivă, în 
așa fel încît studenfii să-și a- 
propie din timp o tehnică atît 
de complexă cum este aceea 
a covoarelor. în felul acesta, 
absolvenții n-ar mai ezita să 
se îndrepte spre fabrică, soco- 
findu-se nepregătiji. Consider 
că sarcina grea, de a crea 
într-un gen artistic care reven
dică tot mai insistent respec
tarea unor precise norme com- 
pozifional-decorative, impune 
ca în procesul de perfecțio
nare a învătămîntului de spe
cialitate să se aducă rapid a- 
cele îmbunătățiri menite să a- 
copere și necesitățile acestui 
sector. Pentru că, în condițiile 
date, se întîmplă adeseori ca 
proiecte foarte izbutite, trimi
se pe hîrtie de arhitecfi sau 
artiști decoratori spre a fi exe
cutate în fabrică, să fie dena
turate în momentul transpune
rii lor — nefiind gîndite initial 
în conformitate cu posibilită
țile tehnologice specifice — 
și să nu se preteze la multi
plicarea pe scară largă.

Progresele substanțiale
cute de diferitele ramuri ale 
industriei producătoare de o- 
biecte de uz și care au ridicat 
în mare măsură calitatea este
tică a interiorului locuinței, ra
portată la cerințele și profilul 
arhitecturii moderne, impun o 
dată în plus ridicarea calității 
artistice a producției de co
voare, care, o subliniem din 
nou, nu poate fi concepută în 
afara angrenării în procesul de 
creafie a artiștilor decoratori.

Marina VANCI

R .La sesizarea lui Eugen Vintilescu, Direcția Medicală din Ministerul Căilor Ferate ne informează că intr-adevăr asistența stomatologică la circumscripția medicală C.F.R.-Cîmpina este necorespunzătoare. Se va interveni Ia M.S.P.S. pentru a se repartiza un cadru de specialitate dintre absolvenții promoției 1966. Pînă atunci, 2 zile pe săptămînă un medic de la una din unitățile C.F.R. din Ploiești va asigura asistența stomatologică la Cîmpina.

fă-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
§
I
I
I
I
I
I
I
i

Locuiesc în str. Biserica Alexe 11, cu contract de închiriere în regulă. Totuși, Spațiul locativ al raionului „N. Bălcescu" a emis un ordin de repartiție pentru locuința mea pe numele lui Alexandru Văduva. In lipsa mea dînsul mi-a scos lucrurile din casă. Am sesizat: Sfatul popular al raionului. N. Bălcescu, Spațiul locativ al raionului, Sfatul popular al Capitalei, Procuratura Generală, cerînd intrarea în legalitate.Spațiul locativ raional mi-a făcut cunoscut prima oară că locuiesc în str. Valerian Prescurea 20 iar a doua oară m-a descoperit în str. Biserica Alexe 9 ; Procuratura Generală (pe baza raportului procuraturii raionale) m-a informat că, de fapt, am locuința în str. Senat 101. (adresă inexistentă în Capitală). Dar pe ce bază legală s-a emis repartiția nu mi s-a comunicat. Cît privește adresa trimisă tovarășului Diță, vicepreședintele Sfatului popular al raionului „N. Bălcescu", la 10 mai — n-am primit încă răspunj.
loan ATHANASIU str. Biserica Alexe 11

Vodislav T. Grigore din str. Brigadier Dumitrescu Tănase nr. 11, raionul „1 Mai", ne sesizează că Secția financiară a raionului Filiași, pe baza procesului verbal nr. 83, din 26.1.1966, i-a pus poprire pe salariu pentru plata unei imputații de 604 lei. S-a dus in comuna Turburea, (de unde a fost emis ordinul de’ poprire) și la raionul Filiași (ca să cerceteze rolul 512 de la secție), — și n-a reușit să afle pentru ce delict i s-au încheiat acte de imputație.
Grigore Nistoran din comuna Voluntari, raionul 1 Mai, ne-a sesizat că piinea ce se aduce după amiază la centrele din comună e veche șt de proastă calitate.Găsind sesizarea întemeiată, U.R.C.C.-București a dat dispoziție organelor în subordine să încheie contracte cu întreprinderile de panificație „Pionierul" și „Herăstrău" pentru a aduce piinea la centrele de desfacere pînă la ora 7 dimineața.
In satele din jurul comunei Craiva, raionul Ineu, — ne scriu mai mulți cetățeni — este obiceiul de a se construi case din lemn fără coșuri. Fumul e evacuat prin burlane de tablă. Fiecare îșl curăță singur burlanul. Totuși, serviciul de coșeril al raionului Ineu, de 7—8 ani și mai bine, obligă cetățenii să achite o taxă pentru curățatul coșurilor. Se poate încasa o taxă pentru un serviciu pe care nu-1 prestezi ?

Gradina zoologică din TurdaGrădina zoologică din Turda, punct, de mare atracție pentru turiști, a căpătat o nouă îpfățișare. Accesul spre zona bălților se face acum prin opt poduri japoneze. Vizitatorul întîlnește aici „lacul pelicanilor", care înainte nu exista. Printre mesteceni și plopi urcă spre deal o alee nouă, construită în serpentine. Printre „pensionarii" grădinii se numără un cerb lopătar negru, de o rară frumusețe, și doi carpatini cu coarne uriașe, o pisică sălbatică împrietenită cu una domestică, un yak, o

antilopă, vulpi albe, argintii și cîini dingo și multe alte animale, mai noi locatari sînt trei, pui de Sînt așteptate să sosească, o antilopă, o pereche de struți Nândo, pelicani, creți, cormorani etc. Acvariul, care rivalizează cu cel din. Constanța, s-a îmbogățit, de asemenea, cu pești exotici. Prin grija sfatului popular orășenesc, grădina zoologică din Turda a. devenit una din cele mai instructive și mai frumoase din țară. ,(Agerpres)
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LA GALAȚI

Nou 

obiectiv 

in construcțieDe la Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Galati se anunță că de cîteva zile a început construcția coșului de fum de la sectorul de aglomerare a minereului. Acesta va avea o înălțime de 98 metri și un diametru la bază de 10 metri. Noul obiectiv cu dimensiuni puțin obișnuite va fi clădit prin procedeul glisării. Coșul se execută de către echipe de specialiști în asemenea lucrări. Acestea și-au propus să realizeze un ritm de construcție de circa 2,4 metri zilnic.(Agerpres)la Suceava
CR IS AN A

August — 
lună curentăDe la a rămîne datori cu zeci de apartamente nedate în folosință anual, pînă la a fi fruntași pe țar i in primele șase luni din 1966, este intr-adevăr un salt calitativ, demn de menționat în munca constructorilor din regiunea Crișana. Bilanțul primului semestru e edificator : față de 7 000 mp suprafață locuibilă, cit era planificat, s-au dat în folosință 12 355 mp. A-, dică, 178 de apartamente nredate în plus.— Rezultatele obținute — ne-a precizat ing. Nicolae Fîntînă, directorul. trustului — au. la bază o serie de măsuri tehnico-organiza- torice. Mult ne-a ajutat pregătirea temeinică a frontului de lucru pentru sezonul rece, făcută încă din toamna lui 1965. Asigurarea unui număr suficient de blocuri ridicate la roșu ne-a permis să predăm ritmic, încă din prima lună a anului, apartamentele planificate. In zona de vest a orașului Oradea, unde se construiesc 1 260 apartamente, grupul nr. l a trecut la specializarea pe loturi a formațiilor de constructori, Metoda cofrajelor glisante este aplicată la peste 40 la sută din volumul locuințelor planificate. Prin extinderea ei avem numai de cîș- tigat.Din cercetarea graficelor și din discuțiile avute pe șantiere reiese că trustul regional de construcții Crișana nu șe mai conduce în prezent după calendarul obișnuit. Pe graficele sale de producție realizările au ajuns în dreptul lunii august. Deci, la blocurile din Oradea se constată un real progres. Se manifestă o grijă' deosebită pentru îmbunătățirea gradului de confort și a calității finisajelor. în schimb, la locuințele construite în reședințele de raioane și centrele muncitorești mai persistă unele deficiențe. La apartamentele ridicate la Aleșd, Suncuiuș și Beiuș, de exemplu, instalațiile sanitare au fost amplasate greșit, iar locul destinat unor necesități auxiliare a fost subdimensionat.— Existența acestor neajunsuri — ne-a spus ing. Popa Pavel, șeful secției de investiții a sfatului popular regional — rezidă în insuficienta îndrumare tehnică din partea grupurilor nr. 2 și 3 și a trustului. In plus, comisiile de recepție nu dovedesc exigența cuvenită la preluarea apartamentelor. Alteori, constructorul tărăgănează remedierea anumitor deficiențe constatate la recepție. Edificator în acest sens este cazul blocului nr. 10 din localitatea minieră Popești, unde constructorul „a uitat" timp de două luni să execute mici lucrări de instalații electrice.Grija pentru calitatea apartamentelor trebuie să fie aceeași, indiferent în ce parte a regiunii se construiesc ele. In noile blocuri se investesc banii statului și, de aceea, conducerea trustului are datoria de a asigura un confort și o calitate ireproșabilă apartamentelor destinate oamenilor muncii.

Ion PITICU

PLOIEȘTI

Sursa unor... 
regreteTrustul regional de construcții Ploiești și-a realizat planul valoric la locuințe pe primul semestru al anului. Pînă aici, toate bune. Dar planul fizic n-a fost îndeplinit. Din cele 1 248 apartamente planificate s-au terminat numai 688 apartamente. Restul de 560 se află în stadiu de finisaj. Cui se datoresc rămînerile în urmă la predarea apartamentelor ? Ne-a răspuns ing. Nicolae Dumitriu, directorul trustului:— Regretăm, dar nu am luat măsurile cuvenite — nc-a spus. Materiale am avut, în schimb nu are cine să prepare mortarul, să-l transporte. Am fost nevoiți ca la aceste operații să utilizăm mun

citori calificați, care au neglijat lucrările de construcție propriu- zise.Regretele nu ajută la nimic. După cum ni s-a spus, pe șantiere, tărăgănarea de care dă dovadă conducerea trustului în luarea unor măsuri care să permită execuția intr-un ritm susținut a lucrărilor poate fi înlăturată. Este necesar însă să se muncească organizat la construirea locuințelor în toate cele trei luni ale trimestrului, și nu în „asalt", cum se procedează acum. Concluzia noastră a fost, de altfel, verificată pe șantierul Ploiești nord. Iată ce ne-a relatat în acest sens ing. 
Gheorghe Brînzan, directorul grupului 1, care execută lucrările pe acest șantier :— în activitatea grupului există, fără îndoială, o serie de deficiențe, îndeosebi în organizarea muncii la unele puncte de lucru. Documentația necesară începerii construcțiilor este gata de-abia în șase luni, iar noi trebuie să terminăm blocul în numai trei luni.Nu avem mașini de transport, de ridicat și excavat. Trebuie să căutăm prin întreprinderile din oraș macarale, excavatoare și alte utilaje pe care mai mult le reparăm decît le folosim. ___, -• /1 *’A*-■A intervenit și toy. Ion Iri-
mescu, secretar al comitetului de partid, care ne-a spus; „Beneficiarul ne reproșează că nu sînt gata blocurile la sfîrșitul lunii și al trimestrului. Dar uită că din vina lui nu avem nici acum asigurate agregatele de rîu. Sfatul popular regional Ploiești nu a rezolvat problema aprovizionării cu aceste materiale, ele fiind aduse cu un preț exagerat din regiunile Argeș și Galați. Pe toată Valea Prahovei nu există nici un punct de aprovizionare cu agregate. Din lipsa lor, la o serie de obiective s-a oprit lucrul. Ne surprinde faptul că directorul trustului afirmă că aprovizionarea cu materiale nu constituie o problemă pe șantierele regiunii. Din cauza slabei a- provizionări multe echipe lucrează doar 4—6 ore pe zi.De unde se vede că conducerea trustului nu prea cunoaște realitatea de pe șantiere. In acest fel, ea acționează în necunoștință de cauză și nu poate întreprinde acțiuni menite să grăbească ritmul lucrărilor. Intervenția comitetului executiv al sfatului popular regional este mai mult decît necesară. El trebuie să determine o creștere a răspunderii conducerii trustului față de îndeplinirea integrală a planului de construcții de locuințe în regiunea Ploiești pe acest prim an al cincinalului.

Ion ȘTEFAN

SUCEAVA

Optimism 
utopicîn afara restanțelor din 1965 — de loc neglijabile — constructorii suceveni au de dat în folosință în acest an blocuri care însumează 1 054 apartamente. în legătură cu îndeplinirea planului de dare în folosință a apartamentelor, ing. 
Mircea Solcan, șeful secției investiții a sfatului popular regional, ne-a spus : „Planul valoric este 
realizat. Dar eșalonarea dării în 
folosință a locuințelor, întocmită 
la începutul anului, nu este respec
tată. Pînă acum s-a predat „la 
cheie" un număr infim de aparta
mente".Cele spuse nu ar mai necesita comentarii. Precizăm că trustul nu a tras suficiente concluzii din experiența anilor trecuți. Sfidînd cea mai elementară planificare, conducerea trustului a prevăzut să termine, în trimestrul I, 52 de apartamente, iar în trimestrul II... 500. Am căutat să aflăm și părerea constructorului. în discuția avută la trust, ing. Teodor Pleșca, șeful serviciului producție, ne-a relatat : „Am rămas mult în urmă cu 
predarea locuințelor pe șantierul 
Arini din Suceava. Lucrările la 
blocurile B-8, G-l, D-4 și altele, 
care trebuiau date în folosință 
pînă la 25 aprilie, au fost gata cu 
aproape două luni întîrziere. Aces
te întîrzieri se datoresc în primul 
rînd viscolului de la începutul 
anului".

Este drept, un anumit timp munca pe șantierele de locuințe din regiune nu s-a putut desfășura în bune condiții. Dar tot atît de adevărat este și faptul că iarna i-a găsit nepregătiți pe constructorii suceveni. Nu s-a acordat suficientă atenție creării condițiiloi’ necesare pentru lucrările de interior și nu au fost luate măsuri corespunzătoare pentru funcționarea la întreaga capacitate a stației de betoane.în încheierea discuției, ing. T. Pleșca ne-a asigurat că în scurt timp trustul va reuși să se încadreze în graficul stabilit de predare a locuințelor. Dai- oricine vizitează șantierele poate observa că acest optimism nu are o bază reală: execuția noilor apartamente se desfășoară încă într-un ritm nesatisfăcător. se întîrzie luarea unor măsuri hotărîte pentru îndeplinirea planului fizic. Probabil că a- cum este de vină... canicula din iulie. Adresăm conducerii trustului următoarele întrebări: nu ar fi momentul să termine cu motivările și să ia măsuri de accelerare a ritmului de lucru pe șantiere? Cine îi dă dreptul să încalce prevederile planului de dare în folosință a noilor apartamente? Așteptăm răspuns și credem că sfatul popular regional are 'mijloace “să determine o îmbunătățire substanțială a activității de construcții pe șantierele noilor blocuri de locuințe.
Nistor TUICU coresp. „Scînteii" 

Ce discutăm la

„ZIUA SPECIALISTULUI
In raionul Sînnîcolau-Mare s-a încetățenit obiceiul ca în fiecare lună, de „Ziua specialistului", cadrele tehnice din cooperativele agricole să se întrunească la stațiunea experimentală Lovrin pentru a discuta aspectele noi care apar în știința și practica agricolă. Această inițiativă, prilejuind un larg schimb de păreri între specialiștii din unitățile agricole și cercetătorii stațiunii, aduce o însemnată contribuție la ridicarea nivelului profesional al cadrelor tehnice.De curînd a avut loc la Lovrin o „Zi a specialistului", organizată de data aceasta într-o formă nouă. Cu acest prilej s-a discutat despre introducerea în producție a rezultatelor experimentale obținute de stațiune. întîlnirea, desfășurîndu-se la fața locului, în cîm- purile de experiență, a dat posibilitatea participanților — peste 80 ingineri agronomi, președinți de cooperative agricole, directori S.M.T.

și ingineri mecanici-șefi — să se documenteze asupra unor probleme noi în domeniul cultivării diferitelor soiuri de. grîu, al densității optime de plante la hectar și al chimizării. Laboratorul de ameliorare a griului dispune de un bogat sortiment de mostre, deți- nînd cele mai valoroase soiuri de grîu. Aici specialiștii au făcut cunoștință cu procesul de ameliorare pentru crearea noilor soiuri și au cercetat cu multă atenție comportarea soiurilor raionate.în urma discuțiilor, a analizării producțiilor medii obținute în ultimii ani, s-a desprins concluzia că, pentru raionul Sînnicolau- Mare, soiul Bezostaia 1 este cel mai valoros. Acest soi valorifică din plin condițiile pedoclimatice cit și îngrășămintele chimice folosite, dînd an de an recolte mari. Specialiștii au apreciat și valoarea noilor linii de grîu create de Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea și de stațiunea experimentală Lovrin, cum sînt F 55/62, F 56/62 și altele.Mult interes au stîrnit experiențele cu îngrășăminte minerale și organice aplicate la grîul de toamnă, sfecla de zahăr și orzul de toamnă. Din aceste experiențe a rezultat că, în medie pe ultimii 5 ani, folosindu-se 250 kg azotat de amoniu și 300 kg superfosfat, s-a obținut o producție de circa 4 000 kg grîu la ha. Acest lucru a demonstrat marea eficacitate a îngrășămintelor aplicate la grîul de toamnă. In condițiile din cîmpia Banatului, sfecla de zahăr este o plantă care, de asemenea, valorifică foarte bine îngrășămintele. în medie pe 5 ani, de pe terenul care a primit 300 kg azotat de amoniu și 400 kg superfosfat s-a obținut o producție de 46 000 kg la ha. Aceste rezultate au dat naștere la discuții vii și interesante privind timpul de aplicare a îngrășămintelor și agrotehnica aplicată.Participanții la „Ziua specialistului" au remarcat, de asemenea, eficacitatea tratamentelor făcute pentru combaterea dăunătorilor și a buruienilor din culturi, dezbătînd numeroase aspecte legate de introducerea lor în practica unităților agricole în care muncesc. Mult interes au trezit și experiențele privind rotația culturilor. S-a constatat că porumbul poate fi cultivat mai mulți ani pe același teren, cu condiția ca pămîntul să fie fertilizat anual.Partea a doua a „Zilei specialistului" a fost destinată problemelor de mecanizare a lucrărilor de eliberare a terenului de coceni, acțiune de . mare importanță în perioada campaniei de toamnă.Consiliul agricol raional cit și uniunea raională s-au angajat în fața participanților că vor organiza și în continuare asemenea forme de ridicare a nivelului de cunoștințe al cadrelor de conducere și al specialiștilor din unități, în scopul aplicării în practică a tot ceea ce este nou în agricultură.
Ing. loan RUSUpreședintele Consiliului agricol raional,
Petru MILITAROIUpreședintele Uniunii raionale a cooperativelor agricole de producție Sînnicolau-Mare

CONSTANȚA 

DIGURILE-NOULUI 
BAZIN PORTUAR 
AU ÎNAINTAT 
2500 m ÎN LARGCONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — Constructorii noului bazin portuar din Constanța au început ieri o nouă etapă în construirea digului de apărare. De la punctul la care s-a ajuns — 1 554 m — se execută o curbă cu un unghi de 138 grade, către capul digului de sud, în vederea închiderii bazinului portuar. într-un an și jumătate de cînd au început lucrările cele două diguri au înaintat în mare 2 500 m,.ceea ce reprezintă aproape jumătate din lungimea pe care o vor avea în final. în corpul lor au . fost puse pînă în prezent peste 2 milioane tone de piatră și aproape 2 000 blocuri mari din beton, în greutate de 20 tone fiecare De-a lungul vechiului dig al portului actual a-început construcția unui zid „întoarce val" pentru protejarea pe timp de furtună a lucrărilor și instalațiilor portuare aflate în interiorul bazinului.

ÎN COOPERATIVELE AGR/COLE DIN REGIUNEA BRAȘOV

TIMPUL TRECE
9 J

în cooperativele agricole de pro- 
duefie din regiunea Brașov s-au făcut 
și se fac importante investiții pentru 
lărgirea producției agricole. în acesl 
an, volumul investijiilor se ridică la 
peste 116 milioane de lei, dintre care 
circa 12 milioane de lei din credite 
acordate de stal pe termen lung. 
Care este stadiul investijiilor prevă
zute, în ce ritm se desfășoară lucră
rile de proiectare, aprovizionare și 
execujie, ce anume este necesar să 
se întreprindă pentru grăbirea ritmu
lui de realizare a obiectivelor ?

De la început, trebuie precizat că 
atît la Uniunea regională a coopera
tivelor agricole, la consiliul agricol 
regional, cîf și la celelalte organe re
gionale care au diferite sarcini în le
gătură cu investițiile din cooperative 
se apreciază că lucrările se desfă
șoară într-un ritm nesatisfăcător. A- 
ceastă părere este pe deplin înteme
iată. Din cele circa 500 obiective pre
văzute să se realizeze în acest an, 
pînă la 1 iunie s-au terminat abia 
30. Din analiza acestei situații pe gru
pe de obiective, se constată că dintre 
cele 56 de grajduri pentru taurine 
s-au terminat abia 3 ; din 62 de sai
vane sînt gata 7, din 38 de magazii 
pentru cereale s-au predat 5, iar din 
cele 76 de ateliere gospodărești și 
remize sînt terminate 5. Nu au fost 
realizate prevederile la plantațiile de 
pomi și vii, la irigafii, desecări etc. 
Care sînt cauzele ?

„Prima și cea mai importantă o 
constituie lipsa documentației — ne 
spune ing. ARMIN LUPAȘCU, șeful 
secției construcții șl irigații, din ca
drul Uniunii regionale a cooperative
lor de producție. Unele secțiuni raio
nale de sistematizare și arhitectură, șl 
în special cea din raionul Rupea, au 
abandonat întocmirea oricărei docu
mentații pentru cooperativele agrico
le. în urma reprofilării a procedat Ia 
fel și Direcția de gospodărire a ape
lor din Sibiu. In ce privește consiliile 
agricole, unele dintre ele au lăsat 
problema întocmirii documentației 
exclusiv în sarcina uniunilor raionale 
care, fiind la începutul activității lor 
și neavînd cadre pregătite In acest 
scop, n-au putut acorda un ajutor 
imediat unităților cooperatiste. Așa se 
face că, pînă la 1 iunie, în raionul 
Rupea, documentația era asigurată 
abia în proporție de 32 la sută".

Am solicifaf părerea tovarășului ing. 
Sfelian Văfafu, vicepreședintele con
siliului agricol regional. Răspunsul 
primit nu poate fi mulfumifor. Dînsul 
ne spunea că „în raioanele unde con
siliile agricole nu dispun de cadre 
pregătite pentru întocmirea docu
mentației, aceasta se asigură de către 
secția de sistematizare și arhitectură". 
Cum se explică atunci faptul că sec- 
fia de sistematizare din raionul Rupea 
a refuzat să întocmească documenta
ția necesară cooperativelor de pro
ducție, cu toate că consiliul agricol 
raional nu are un specialist?

în lanurile cooperativei agricole „23 August" din comuna Ceptura, regiunea PloieștiFoto : M. Andreescu

„O cauză care a dus la întîrzierea 
realizării investițiilor — ne-a relatat 
tovarășul GHEORGHE IORDĂNESCU, 
vicepreședinte al Uniunii regionale a 
cooperativelor de producție — a con- 
sfifuit-o și o mai constituie faptul că 
nu există încă întreprinderi de stat 
sau cooperatiste care să execute lu
crările respective. Mă refer, în primul 
rînd, Ia alimentarea cu apă a ferme
lor de animale. Pînă în acest an, de 
bine de rău, asemenea lucrări au 
fost executate de Direcția de gos
podărire a apelor din Sibiu. Astăzi 
însă, în urma reprofilării, ea nu mai 
efectuează asemenea lucrări. Și în 
acest caz, ca și în cel al întocmirii 
documentației, cooperativele sînt lă
sate să se descurce cum știu și cum 
pot, sînt nevoite să apeleze la „ser
viciile" particularilor etc. Urmarea: 
dintre cele 44 de lucrări prevăzute 
pentru acest an, s-au executat doar 
10. Și aceasta în ciuda faptului că 
unele cooperative au materiale".

Din discuțiile avute la Uniunea re
gională a cooperativelor agricole a 
reieșit că, uneori, înfîrzierile pome
nite se datoresc și sistemului greoi 
și încurcat de eliberare a autorizații
lor de construcții. Neposedînd auto
rizațiile respective, organele Băncii 
nu deschid finanțarea lucrărilor. Din 
această cauză, în unități cum sînt 
cele din Mureni, raionul Sighișoara, 
Marpod, din raionul Agnita, și altele, 
lucrările au început cu mare întîrziere.

Problema investițiilor prezintă și 
alte aspecte. în multe unități, reali
zarea lucrărilor s-a făcut fără a avea 
asigurată documentația necesară. Din

Strîngerea 
recoltei 
de orzGospodăriile agricole de stat din Dobrogea au terminat recoltatul orzului, obținînd o bună producție medie la hectar. Aceeași lucrare se efectuează pe ultimele suprafețe în unitățile agricole cooperatiste din raioanele Istria, Negru Vodă și Medgidia. Gospodăriile agricole de stat din regiune și cooperativele agricole din raioanele Medgidia, Negru Vodă și comunele orașului Constanța au strîns de asemenea recolta de mazăre.(Agerpres) 

cauza lipsei de asistență tehnică, în 
unele cazuri soluțiile constructive a- 
doptate nu au fost cele mai bune.

Un scurt popas la Sfîntu Gheorghe, 
la Uniunea raională a cooperativelor 
agricole. Din situația prezentată de 
ing. IOSIF BAN reiese că aici lucru
rile stau mai bine. în trimestrul întîi 
s-au consumat circa 80 la sută din 
fondurile de investiții prevăzute.

„Dacă în ceea ce privește docu
mentația am reușit să o asigurăm în 
întregime — ne-a declarat dînsul — 
nu ne putem mîndri cu ritmul în care 
se desfășoară lucrările. Aceasta din 
cauză că se întîmpină greutăți în 
procurarea materialelor de construcții. 
Consider că repartizarea materialului 
lemnos s-a făcut în mod superficial, 
birocratic. Abia la sfîrșitul lunii apri
lie, unele cooperative au fost îndru
mate la peste 100 km pentru a aduce 
lemnul de care au nevoie. Este cazul 
cooperativelor din Tărlungeni, Teliu, 
Hărman și altele, care ar putea să-șî 
procure materiale de la distanțe foar
te mici, de pe raza ocolului Săcele".

Am verificat această afirmație la 
Ocolul silvic Săcele.

„înfr-adevăr, noi avem posibilifafea 
să asigurăm cooperativelor respective 
materialul lemnos de care au nevoie. 
Mă mir că au fost trimise la distanțe 
așa de mari" — ne-a declarat ing. 
ION BlRSAN, din cadrul Ocolului.

Trebuie arătat că nu este singurul 
caz de acest fel. Nu-i mai puțin ade
vărat însă că în multe cooperative 
lucrările de investiții au rămas în 
urmă datorită lipsei de preocupare a 
consiliilor de conducere și îndrumă
rii insuficiente din partea organelor 
raionale. Exemplul cel mai grăitor îl 
oferă raionul Rupea. Aici au rămas 
nerealizafe numeroase obiective încă 
din anul trecut. Unele dintre ele nu 
sînt terminate nici în prezent. La o 
bună parte dintre obiectivele prevă
zute pentru 1966 nu au început încă 
lucrările. Datorită nerealizării obiecti
velor stabilite, multe unități se găsesc 
în situația de a nu-și putea realiza 
sarcinile pe care și le-au propus în 
ceea ce privește dezvoltarea pro
ducției agricole.

în ultima vreme, problema investi
țiilor în cooperativele agricole de 
producție a sfat înfr-o mai mare mă
sură în atenția organelor regionale. 
Comitetul regional de partid a for
mat mai multe colective de specia
liști care au analizat situația desfășu
rării lucrărilor în foafe raioanele. Ele 
au propus măsuri menite să ducă 
la accelerarea ritmului de lucru. Pen
tru ca ele să dea roade este necesar 
însă ca aplicarea lor să fie analizată 
periodic.

Nicolae MOCANU coresp. „Scînteii"



PAGINA 4 SCINTEIA

spirit gospodăresc, se știe, pe lîngă tabere, un mare

ITINERARELE
VACANȚEI multor eșecuri in

excursioniștii

dublate de o 
întreprinderile

practică 
poligra-

însă 
Desigur 
bună

Ră-
am 

cele no-

să nu-și
amin- 

căutată și în fi- 
că rezultatele 

măsură de ma- 
edifuri, dar cum

„înde-

sînt 
inten- 

coper- 
„Flori

aceste stânjenită

Și cumdinde excursioniști trec prin sau, la rîndul
a- proiect și definitivă, complicat, „obstaco-

are datoria

noredactorilor lasă de dorit, în pre
zent neexistînd în cadrul Grupului 
școlar „D. Marinescu" o clasă spe
cială pentru formarea lor.

Dimineață la TușnadFoto : C. Hrib coresp. voluntar

ANCHETA 
„SClNTEII**

Va ploua 
sau nu va plouaînceput de iulie, prin cîteva tabere de școlari de la munte și de la mare. La Lotru au loc întreceri sportive, excursii și drumeții pentru cunoașterea împrejurimilor pitorești și a obiectivelor economice și de interes turistic, a locurilor și monumentelor istorice, etc.Mu- pro- ac- aer
focuri de tabără, filme Și la Homorod, regiunea reș-Autonomă Maghiară, gramul cuprinde numeroase tivități cultural-educative în liber. Apa, soarele, nisipul litoralului îl atrag nespus pe copii, iar condițiile create în taberele de la Schitu, Costinești, Năvodari le a- sigură o odihnă și recreație plăcută.Vremea mai capricioasă de pînă acum a dat însă multă bătaie de cap organizatorilor, fiind uneori în contratimp cu preocupările lor de a oferi elevilor un program cul- tural-educativ și sportiv bogat. Lipsa de prevedere de care s-a dat dovadă pe alocuri s-a răzbunat. „Cînd plouă. — ne spune directorul taberelor de la Cozia și Lotru — sîntem nevoiți să ținem 
copiii în dormitoare. Nu ne-am 
procurat pikupuri și nici aparate 
de proiecție". La Homorod, tivitatea culturală de faptul că stația de radioamplificare în majoritatea timpului este defectă.
Lectura preferată 
de,., bibliotecariDupă orele de joc sau de plimbară, lectura oferă plăcute clipe de destindere, de îmbogățire a cunoștințelor. Ce citesc școlarii în tabere, cum este organizată activitatea bibliotecilor ?O privire mai de ansamblu duce la concluzia că activitatea bibliotecilor din unele tabere și în general lectura de vacanță a fost lăsată la voia întîmplării. Deși la Năvodari există un spațiu co.respunză-

Vacanța a intrat în drepturile sale depline, cele peste 100 de tabere de odihnă și sportive deschise în cele mai pitorești locuri răsună de larma veselă a copiilor, primele eșaloane de elevi cu profesorii lor au pornit în excursie pe drumurile țării. Să-i urmărim pe cei ce-și petrec în aceste zile vacanța de vară pe meleagurile regiunilor Argeș, Mureș-Au- tonomă Maghiară și Dobrogea.

tor, cărțile stau claie peste grămadă, acoperite de praf și de pînze de păianjen. Bibliotecara Violeta ceală ne dă 
timp, fac și 
8 ore". Din tăm cîteva

explicații : „nu 
eu ce pot în vraful de cărți titluri : „Ventilația industrială", „Cheltuieli suplimentare în construcții". „Catalog îndrumător pentru oțeluri de scule", „Tencuirea", „Călăuza de tehnica securității muncii". Acum cîteva săptămîni au sosit vreo 1 000 de volume noi. Dar coletele nici n-au fost desfăcute. Cerem îngăduința să le desfacem noi și printre primele cărți ne atrage atenția... „Depanarea automobilelor". în tabără există și profesori de limba română care ar putea ajuta la alegerea cărților potrivite pentru lectura elevilor, ori să organizeze discuții despre lucrările citite. Bibliotecara e însă roasă de îndoieli : „nu cred că se poate, e 

foarte greu, cere mult timp". Ar fi de dorit ca tovarășii din conducerea taberei să manifeste o părere mai puțin sceptică.Despre lipsa de dotare judicioasă a bibliotecilor și absența ziarelor sau a revistelor destinate tineretului ne-au sesizat directorii din a- proape toate taberele vizitate. Abonamentele la presa de tineret s-au făcut abia cu începere de la 1 iulie, dar nici pînă în primele zile ale a- cestei luni ele n-au început să fie onorate. Se impune deci atenției forurilor răspunzătoare de organizarea vacanței elevilor din regiunile amintite, cît și din alte regiuni unde sînt organizate tabere de vară, completarea operativă a bibliotecilor și aprovizionarea lor cu ziare și reviste.
Nota 0 la inițiativăDe altfel, și în alte compartimente ale organizării vacanței se simte alocuri lipsa de pre

cei patru pereți ai atelierului, 
penctența" sa față de procesul tipo
grafic să fie cauza 
privința ilustrațiilor de carte.

Cuvîntul editurilor în această pri
vință este revelator. „Discuțiile din 
consiliul nostru artistic — ne spune 
PETRE HAGIU, directorul tehnic al 
Editurii tineretului — au vizat de 
nenumărate ori posibilitatea unor a- 
dapfări ale schițelor de ilustrații 
prezentate de diverși autori, la con
dițiile tiparului". Iar atunci cînd edi
turile lasă „încercări” cu discutabile 
posibilități de realizare să ia drumul 
spre tipografie, rezultatele 
slabe și, mai ales, departe de 
fia inițială. Acesta este căzui 
tei și supracopertei volumului 
alese" (Editura pentru literatură), al 
ilustrațiilor de inferior de la „Ispră-^ 
vile lui Păcală" (Ed. tineretului) sau 
al copertei cărții „Casa de pe coli
nă" (Ed. pentru literatură universală). 
Lipsa de experiență a tinerilor ar
tiști se explică și prin faptul că la 
Institutul de arte plastice „Nicolae 
Griqorescu", unde există o secție de 
grafică de carte, cunoștințele teore
tice nu sînf 
temeinică în 
fice.

Graficianul 
părăsească lucrarea o dată intrată în 
tipografie.

După cum aprecia VAL. MUN- 
TEANU, atribuția graficianului nu se 
rezumă doar la executarea în bune 
condițiuni a desenului.

— Ilustratorul ar frebui să fie un 
„arhitect" a! volumului, să „preia" 
cartea de la bun început și să-i pro
iecteze, în funcție de ilustrații, co
perta, cotorul, formatul de literă, 
tabla de materii efe, pentru a ob
ține în acest fel o unitate grafică. 
Transpunerea în practică și urmări
rea soluțiilor grafice propuse ar re
veni în acest caz tehnoredactorilor.

Colaborarea nu este însă întot
deauna fructuoasă ; calificarea feh-

In librării ca și la expozițiile și concursurile internaționale de tipărituri, cartea românească s-a impus prin ținuta sa grafică, obținînd numeroase premii.în roiturile librăriilor mai apar însă șl altfel de volume. Spre deosebire de e- xemplarele „de expoziție’, u- nele ediții de masă au coper- țile înecate în culori sumbre și șterse, ilustrațiile lucrate neîngrijit. Care este cauza a cestor nereușite grafice ? Volumul ilustrat, înainte de a a- iunge în mîinile cititorului, dică de la faza de pînă la realizarea parcurge un drum uneori anevoios, cu le" care, printr-un efort al tuturor celor interesați, ar putea fi înlăturate.

Cauze ale inegalităților 
graficevedere După școlarii număr regiunile amintite lor, tinerii localnici pornesc în drumeție pe alte meleaguri ale țării. Pentru toți acești pasionați ai călătoriilor s-au amenajat baze turistice, îndeosebi în localuri de școli și internate. Cum sînt primiți aici drumeții elevi și profesori ? Să le dăm cuvîntul: „De mulți ani mă 

ocup de organizarea excursiilor cu 
elevii — ne-a relatat prof. Constantin Popescu, de la școala generală nr. 1 din Pitești. Pe 
lîngă bucurii am însă și multe ne
cazuri. Bunăoară, anul acesta 
genția regională O.N.T. refuză 
efectueze curse pe traseele și 
durata solicitată de școli.

In multe locuri pe trasee am în- 
tîlnit gazde bune și primitoare. 
Dar la baza turistică de la liceul 
nr. 1 din Timișoara dormitoarele 
erau murdare, prost întreținute. 
Iar la unele puncte turistice nu se 
respectă programul fixat, nu se 
găsesc întotdeauna oameni pregă
tiți pentru a da explicații elevilor 
excursioniști. După părerea mea, 
în aceste direcții ar trebui intensi
ficate îndrumarea și controlul fo
rurilor locale".Reținem și propunerea făcută de prof. Ana Chinezu, de la Secția învățămînt a Sf: ului popular o- rășenesc Tg. Mureș, ca Ministerul învățămîntului să revizuiască lista bazelor turistice existente și să ia măsuri pentru sporirea numărului acestora în regiunile mai intens solicitate de elevi.în vara aceasta, sosi peste 20 000 de regiunile țării. Cu nici, și pe bună dreptate, să teze frumoasele construcții resantele monumente arheologice. Gazdele dovedit țiativă 
autobuz sim măcar

Graficianul 
un „arhitect" 

al volumului
— Grafica de carte — după cum 

aprecia EUGEN TARU — este un 
domeniu în care singur talentul ar
tistic al desenatorului este insufi
cient pentru ca volumul să primească 
și din acest punct de vedere o „notă 
de trecere”. Este lucru cunoscut că 
reproducerea tipografică nu poate 
fi înfrutotul identică cu originalul. 
Fajă de acesta tipografia utilizează 
o altă hîrtie, specifică procedeului 
tehnic de reprodus, cernelurile tipo
grafice au altă transparență decîf 
cele de tempera sau acuarelă utili
zate de grafician. Chiar faptul că în 
carte ilustrația coabitează cu zațul 
tipărit, o îndepărtează de original 
dîndu-i alte valențe. Toate acestea 
fac ca Izolarea artistului plastic între

pe litoral vor elevi din toții sînt toate dor- vizi- inte-

11,15; 13,45, 16,15;
(Urmare din pag. I)

și-a chivernisit Materialismul nu

STRĂINUL : Grădina „Colentina" — 20,30.

„Un 
să-l folo- 

pe săptămînăAzi programul începe la ora 8,30 cu o scurtă informare asupra stării vremii ; Pentru femei : REȚETE CULINARE ; CURS DE COSMETICA ; CASA NOASTRĂ ; SFATURI PRACTICE a 9,15 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : 1N CÎNTEC, jOC ȘI DRUMEȚIE ; ZI DE VACANȚĂ — TRANSMISIUNE DE LA PALATUL PIONIERILOR ® 10,30 — Emisiunea pentru sate ® 12,00 — închiderea emisiunii de dimineață ® 16,30 — Studioul A : Muzică ușoară cu orchestra „Olimpic 64" Condusă de Dimitri Inglesiss ; Păsări din Africa (film) ; Campionatul mondial de fotbal comentat de Cristian Țopescu ; Varietăți ; Meciul de fotbal dintre echipele Steaua-Dinamo Pitești și muzică ușoară, în pauză e> 19,45 — Telejurnalul de seară ® 20,00 — TV-ill, emisiune la Cererea telespectatorilor ® 20,30 — Mari ansambluri : „Doina Argeșului" din Pitești și formația de dansUri din Comuna Stoicănești. Dirijor f Emil Tănase. Coregrafia : Leonte Lucacih ® 21,15 — Film : „Bravissimo" e 22,45 — Telesport ® 23,15 — Telejurnalul de noapte.

de resort însă s-au cu totul lipsite de ini- în această direcție.
pe care 

o zi
pentru vizitarea litoralului și îm
prejurimilor taberei ne-ar fi de 
mare folos — a spus prof. Teodor Roșea, directorul taberei de la Schitu. In orașul Constanța 5 școli 
au autobuze. Unul ar putea foarte 
bine să fie detașat 
timpul verii".

(Urmare din pag. I)

taberei pe
reiese că a lost luat

O Teatrul ,,C. I. Nottara" (la teatrul de vară din parcul Herăstrău) : AU FOST ODATĂ... DOUA ORFELINE — 206 Teatrul „Bărbu Delavrancea" (la teatrul de vară din parcul Nicolae Bălcescu): SE CAUTĂ UN MINCINOS - 20,30.O Teatrul evreiesc de stat : IDEI... PENTRU O REVISTĂ — 11, ÎNȚELEPȚII DIN HELEM — 20.e Teatrul ,,C. Tănase" (sala Savoy) : NEGRU PE ALB — 20, (grădina Boema): NU ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20.® Circul de stat : SENZAȚtONAL-CIRC — 16; 19,30.

© COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran panoramic : Patria 9; 12; 15; 18; 21.® ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : Republica (completare Partidului, Slavă I) — 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 Consfătuirea lucrătorilor din industria constructoare de mașini) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, Stadionul „Dinamo" (completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat în regiuhea Oltenia) — 20,30.
e MONEDA ANTICĂ i Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; la grădină — 20,30. 
0 ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE : Cinemateca — 10; 12; 16; 18,30; 21.© DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ ; Luceafărul (completare Poveste sentimentală) - 9; li,15; 13,30; 16; 18,30; 21. Excelsior — 9,30; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15, Grădina „Doina" — 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 Autobiografie), Arenele Libertății — 20,30, Grădina „Progresul" — 20,30.® PREA T1RZÎU : Feroviar (completare Ninge) — 8,45;18,45; 21,15.a FANTOMAS — cinemascop : Festival — 8,30; 11; 13,30; 16, 18,30; 21, la grădină — 20,30, Patinoarul „23 August" — 20,30, Gloria — 9; 11,30; 14; IC"" 19; 21,30, Grivița (completare Arsura) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21.® FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : Lumina (completare Știință șl tehnică) 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45, Cosmos — 14; 16; 18,15; 20,30.© FANFAN LA TULIPE : Central (completare Stupidități) — 9; 11,15; 15,45; 18,15; 20,45, Clubul uzinelor „Republica" — 10,30; 14; 16,15; 18,30;• DEPĂȘIREA : Crîngași — 15,30: 18; 20,45.• VANINA VANINI ; Union — 15,30; 18,15; 20,45. 
e PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10; 12,15.© SERBĂRILE GALANTE : Doina (completare Ninge) — 13,45; 16; 18,15;® SERBĂRILE GALANTE : Doina (completare Ninge) — 13,45; 16; 18,15; 20,45, Popular (completare Vizita conducătorilor de pariid și de stat în regiunea iași)— 10,30; 15,30; 18; 20,45, Pacea (Completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea suceava) — 11; 15,45; 18,15; 20,30.
9 SĂPTĂMÎNĂ FILMULUI ROMÂNESC, SANDI, SĂ ASCULȚI PE MĂMICA I _ STUF — CRIMCA — SIMFONIE ÎN ALB — LINIORII — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 3 — O ZI DIN VIATA LUI TÎCĂ — FURNICA : Tiitlpuri Noi — 9—21 în continuare.© ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — clheinâscdp ! Giulești — 10,30; 15,30; 18; 20,30, Arfa — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUcegi (completare Acul)— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30.«> GHEPARDUL — cinemascop (ambele serii) : Dacia — 9—12,30 in continuare; 16; 18,45.® CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Unirea — 15,30; 18; la grădină — 20,30.• CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE : Vitan (completare Animale sedentare)— 16; 18,30,
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop ; Viitorul (completare Problema) — 15,30; 18; 20,45.• FIFi ÎNARIPATUL ! Cblentina (completare Insula păsărelelor) — 15,30; 17,45; 20,15.
O ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE I Rahova (completare Uvertura) 10,30; 15,30; 18,15; la grădină — 20,45,• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop : Progresul (completare Laptele) — 15,30; 18; 20,45,• VALURILE DUNĂRII I Grădina „Expoziția" — 20,30.• HAIDUCII — cideriiascop : Grădina „Vitan” (completare Orizont științific nr. 2) — 20,30.® -..............— ■ —- -----• DUMiNlCĂ LA ORA 6 : Grădina „Moșilor" — 20,30.
a DUPĂ MINE, CANALII I : înfrățirea între popoare — 13,45; 16; 18,15; 20,30. » DRAGOSTEA ȘI MODA : Flacăra (completare Culori în pictură) — 10; 15,30; 18; 20,30, Miorița (completare Lumea tnsetală) — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Floreasca (completare Laptele) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

Din cele relatate startul vacanței nu peste tot cu grijă necesară pentru o bună desfășurare a aciivi- tățiloi cultural-artistice și sportive, a excursiilor și drumețiilor programate. Se resimte îndeosebi insuficienta colaborare între forurile în măsură să asigure condițiile coiespunzăfoăie funcționării taberelor, realizării unor manifestări bogate și cu înalt conținut educativ — sfaturile populare, comitetele regionale ale U.T.C., consiliile locale ale Uniunii generale a sindicatelor, ale U.C.F.S, — lipsă de solicitudine din partea agențiilor locale ale O.N.T. și întreprinderilor de transporturi etc. Cu sprijinul mai ferm al organelor locale departid, organizatorii Vacanței de vară a elevilor au datoria să creeze tineretului școlar condiții cît mai bune de odihnă și iecte- ere, folosind cu chibzuință importantele fonduri alocate de stat în acest scop.Anchetă realizată de 
Florica DINULESCU, 
Vasile MIHAI, 
Gheorghe CÎRSTEA 
și Lorand DEAKI

Pe de altă parte selec- țiunea și-a adaptat criterii noi și dacă azi prețuim aproape unanim pe Shakespeare, pe Beethoven sau pe Eminescu n-o facem pentru că au avut pumnul tare sau au mîn- cat pe alții, Oi pentru că, 
materie vie fiind, au dat expresie celor mai înalte nevoi spirituale ale genului omenesc. Nidi Un individ n-a rămas în memoria umanității pentru fe- iul cUm cămara, vulgar n-a dat eroi, și-a asigurat criterii, n-a conferit valoare umană nimănui.Cît privește fundarea materiâlist-dialectică a lumii, ea este o largă explicație filozofică a substanței și decurgerii lucrurilor, o Viziune clară și lucidă a întregului în care sîntem cuprinși (și pe care, de asemenea, îl cuprindem), un refuz de a admite mistificarea noastră prin forțe oculte. Teoria materialistă ne creează o autonomie față cu materia, pe care o con-

Această școală de .cul
tură 
tr-o 
să și rodnică pentru cer
cetarea și afirmarea speci
ficului 
toate 
Putna, 
impuls 
ce în 
împrejurărilor formării po
porului român. Concomi
tent au luaf un larg avînt 
știinfa diplomatică și cea 
militară, legate de efortu
rile lui Ștefan și ale altor 
domnitori români pentru a- 
părarea independentei țării 
și asigurarea păcii ei, pre
cum și știința juridică și a 
organizării administrative, 
stimulate de închegarea fot 
mai puternică a statului 
feudal.

înflorirea multilaterală a 
culturii românești în epoca 
lui Ștefan cel Mare consti
tuie mărturia locului de 
seamă ce-l ocupa încă în 
acea vreme poporul nostru 
în lume, a marilor sale po- 
fenje creatoare și a apor
tului său la civilizafia mon
dială, dovada gîndirii clar
văzătoare a conducătorilor 
săi cei mai luminați, care 
au știut să desfășoare o po
litică europeană de remar
cabilă înțelepciune. La ju
mătate mileniu de cînd a 
fost înălțată mînăsfirea 
Pufna, ne reamintim cu 
profundă și justificată mîn
drie de toate aceste stră-

s-a caracterizat prin- 
preocupare laborioa-

poporului nostru pe 
planurile. Aci, la 
au primit un mare 
preocupările isfori- 

direcția izvoarelor și

vechi tradiții, în care și-au 
găsit expresia spiritul de 
creație al poporului român, 
voinja sa de libertate și de 
neatîrnare.

In 
românești 
s-au 
mai sub semnul omagiu
lui adus la „sacrul altar al 
celei mai mari glorii națio
nale", cum l-â numit B. P. 
Hasdeu, dar și al dorin
ței vii de realizare a u- 
nifății naționale a poporu
lui român. Unul dintre cei 
mai activi și entuziaști pro
motori ai acestei manifes
tări, Mihai Eminescu, a 
adresat atunci către tinere
tul patriei 
cald ca

,,... la ist 
Cu unde

1871, manifestările 
de la Pufna 

desfășurat nu nu-

sale îndemnul

înva|ă-a

izvor de viață 
de virtute ce-i 
a mărirei loc 

iubi țara, a o 
iubi învață

Și-n el inimă, suflet, că- 
leșfe-ți ca-ntr-un foc" *)■ 

Călătorii din țară găsesc 
la Putna mărturiile unui tre
cut românesc bogat 
creații culturale, 
tezaurului sînt 
frumoasele manuscrise 
broderii, icoane 
eruri în argint și aur. în li-

în 
în turnul 
înfățișate

și giuva-

♦) Închinare lui Ștefan 
Vodă (Poemul Putnei), 
versuri atribuite lui Mi
hai Eminescu (cf. M. 
Eminescu, Opere, vol. I, 
ed. Perpessicius, Buc. 
1939).

niștea maesfuoasă a văii, a- 
dăposfifă de munții îmbră- 
cați în brazi, se aud parcă 
vibrațiile săgeții cu care în 
1466 Ștefan însemnase lo
cul ctitoriei sale. Iar mor- 
mînful eroului prilejuiește 
grave reflecții asupra tre
cutului unui popor definii 
prin vitejie, putere de crea
ție și dragoste de liberta
te. Astfel s-a atestat Putna 
ca motiv al cugetării și al 
culturii României moderne.

Condeiul cărturarilor, pe
nelul pictorilor, versul poe
ților au conservat în con
știința fiecărei generații 
imaginea și înțelesurile a- 
dînci ale acestei bălrîne 
vetre de lumină. Anonimii 
aulori ai cronicilor putne- 
ne, apoi Ureche, Neculce, 
Muște în Evul Mediu ; Var- 
folomeu Măzăreanu, Asachi, 
pașoptișiii în epoca moder
nă ; cărturarii contemporani 
de la H'asdeu pînă la lor- 
ga și Sadoveanu, au adus 
laudă Putnei și marelui său 
întemeietor.

Școala de cultură consti
tuită la Putna în vremea 
marelui ei întemeietor și 
care s-a dezvoltat de-a 
lungul secolelor, faptele de 
vitejie cărora le-au fost 
martore zidurile străvechiu
lui monument au exercitat 
o puternică influență pa
triotică, au insuflat hotă- 
rîre și bărbăție în lupta 
pentru libertate naționa
lă și socială, pentru in
dependența și progresul 

• României. Cunoașterea și

slăvirea trecutului glorios 
pe care-l semnifică Pufna, 
celebrarea marilor pilde de 
slujire a țării — înălțătoare 
pagini de istorie — au 
contribuit la formarea unor 
întregi generații în spiritul 
dragostei de patrie. Cin
stind astăzi aceste tradiții 
constructorii României so
cialiste glorifică pilda stră
lucită a înaintașilor, care 
cu neprecupejifă dăruire 
au lucrat pentru a contribui 
la crearea condițiilor de 
azi, cînd poporul își clă
dește o țară liberă, inde
pendentă, suverană.

Lupta de astăzi a parti
dului, victoriile și țelurile 
sale constituie continuarea 
tradițiilor celor mai bune 
ale poporului și ridicarea 
lor pe o treaptă superioară, 
corespunzătoare idealurilor 
clasei muncitoare. Acum, 
la o jumătate de mileniu 
de la zidirea Putnei, po
porul român își înzecește 
eforturile, consacrîndu-și 
energiile creatoare descă
tușate, talentele, inteligen
ța operei înalt patriotice 
a dezvoltării și 
țării.

Putna, prețios 
de artă, strălucește 
toate razele sale, martor al 
unui trecut de creație și 
glorie, al unei impresionan. 
te continuități culturale și 
al unui prezent care cin
stește cu mîndrie și pietate 
tradițiile venerabile ale po
porului român.

întăririi

giuvaer 
azi cu

După părerea interlocutorilor noș
tri, un punct nevralgic îl constituie 
expedierea grăbită din partea editu
rilor către tipografii a originalelor 
în condiții de calitate uneori defici
tare. Colecția „în jurul lumii”, de 
pildă, prezintă cititorilor ilustrații 
inegale ca realizare fehnică din 
cauza insuficientei preocupări pen
tru procurarea unor fotografii de 
bună calitate.

După cum ne semnala conducerea 
întreprinderii „13 Decembrie 1918" 
din Capitală, graba sau o exigen
ță mai scăzută a consiliului ar
tistic a făcut ca tipografia să pri
mească din partea Editurii tineretu
lui ilustrații cu un colorit care nu ți
nea seama de sortul de hîrtie alocat 
pentru cartea respectivă. Rezultatul : 
volume ca „Animale uriașe”, „Ani
male dispărute” au apărut în fața ci
titorilor cu clișee necorespunzăfoare.

Cauza nereușitelor grafice 
fife trebuie 
pografie. 
depind în 
ferialul trimis de 
se explică faptul că aceleași între
prinderi reușesc unele lucrări exce
lente ca apoi, în condiții identice, 
să scoată adevărate rebuturi 1

— în general — apreciază PETRE 
VULCĂNESCU — întreprinderile noas
tre poligrafice au demonstrat că au 
ajuns la acel nivel la care, fajă de rea
lizările objinute, exigenfele publicului 
sînt îndreptăjite. Aș vrea să amin
tesc doar coperjile „Bibliotecii pen
tru tofi", foarte reușite — deși fiecare 
număr ridică spre rezolvare dificultăți 
tehnice. Este vorba în acest caz de 
o ambiție a tehnicienilor C.P.C.S. de 
a-și demonstra cunoștințele și pregă
tirea. lată însă că tot la Combinat, 
volumul „Ion" va trebui să apară fără 
interesantele ilustrații propuse de edi
tură, deoarece acestea au fost apre
ciate ca „greu de realizat".

O serie din ilustrațiile mai puțin iz
butite se daforesc neglijenței sau co
modității în asigurarea asistenței teh
nice a volumelor. De pildă, la o parte 
a tirajului din „Coliba unchiului Tom” 
(tipărită de C.P.C.S.) coperta a fost 
scoasă fără a i se imprima culoarea 
negru. Nesupravegherea procesului 
tehnologic face ca în numeroase vo
lume („Ce e fata I" — C.P.C.S., „Fata 
de la Cozia" — I.P. 13 Decembrie 
etc.) suprapunerea culorilor să se 
facă greșit, imaginea finală prezen- 
tîndu-se cu un mic „curcubeu" pe li
nia de profil. Și mai gravă este ne- 
respectarea ordinii normale de ti
părire a culorilor (de la deschis la 
închis). Uneori, tipografiile aplică în- 
tîi culoarea negru care permite o 
mai lesnicioasă fixare a conturului și 
abia apoi celelalte nuanțe. Din pri
cina acestei inversări tonurile vii, lu
minoase ale ilustrațiilor au de suferit.

Din relatările participanților la 
anchetă a reieșit astfel că, în 
momentul de față, în tipogra
fii o serie de funcții de maxi
mă importanță în realizarea ibrfra- 
fiilor nu sînt acoperite cu oameni cu 
o înallă calificare. Mulți muncitori 
refușieri, de la offset, anc'ruk eîc, 
absolvenți ai Grupului șco
lar poligrafic „D. Marines
cu", nu au o pregătire corespunză
toare. S-a propus printre allele ca 
acestora să li se predea și cunoștințe 
de artă plastică, abosoluf indispen
sabile înfr-o meserie ce se apropie 
sensibil de munca artistică, de crea
ție. Ar fi de asemenea util ca fiecare 
întreprindere poligrafică să angajeze 
artiști plastici dintre cei mal 
buni absolvenți ai institutului, care 
lucrînd efectiv în producție, să asi
gure din punct de vedere artistic 
reușita ilustrațiilor și coperțiior.

înlăturarea tuturor „o'osiacdlelor" 
poate fi îndeplinită prinfr-o mai 
bună organizare a activității în edi
turi și tipografii. Pentru aceasta sînf 
însă necesare și o serie de măsuri 
ale Trustului industriei poligrafice și 
Ministerului Învățămînfului privind 
îmbunătățirea calificării cadrelor.

Radu CONSTANTIMESCU

I
I

slderă inteligibilă și rațională. E o eroare ca cineva să-și închipuie ~~ din această decurge un 
moral, adică a noastră la etică dominată de materie. Omul materialist, în sensul mic al cuvîntului, este de fapt produsul 
lipsei de filozofie, adică

caexplicație 
materialism o aservire materie, o

la oameni, o judecată a acestei valori; cum dacă el tă ca punct aspirației spre nu înseamnă funcționează și ționat totdeauna o menea aspirație umană.A spune deci că preocuparea pentru binele mărunt, limitat, exclusiv

după nu exis- final al înălțime, că nu ii-a func- ase-

MATERIA
de expansiune a spiritului spie adevărurile mari și stabile ale vieții. Confuzia de termeni între materialism ca explicație filozofică riguroasă a iumii și materialism ca orientare etică măruntă vizînd îndestularea proprie prin materie este o capcană primejdioasă pentru omul neprevenit, fără o gîndire fermă.In fine dacă dumnezeu nu există ca judecător al valorii umane nu înseamnă că în tot decursul vieții lumii n-a funcționat, plecînd totdeauna de

al unuia sau altuia ar fi în concordanță cu stilul unei epoci raționaliste, materialiste și atee, este un lucru cară nu se poate susține, decît printr-o confuzie de planuri.Primejdia unei asemenea confuzii există, fără îndoială, dar umanismul socialist e chemat s-o combată. Dacă viața o- mului nostru ar fi dominată de la un capăt la altul ' ' ‘ ‘ ' 111tății care succes tunci apetitul său pentru
de ideea rentabili- și economicității pe el le aplică cu mult în munca sa, a-

artă, de pildă, ar scădea îngrijorător, întrucît arta nu este profitabilă, rentabilă în sens gospodăresc. Dacă relațiile între sexe ar fi dominate de ideea eficienței maxime, atunci tot ce constituie farmecul unei conversații, modulațiile ment, gînd, unui seiiti- întrariparea unui ar fi lest. Dacă vir-

indiscutabile ale s-ar abuziv în rapor- umane, ele ai origina-

a trăi, în sens socialist, nu înseamnă numai atît. „Utilul" socialist nu se rezumă pentru om la un bun bilanț contabil la sfîrșitul anului. Este „utilă", este „rentabilă", este „productivă" din punctul nostru de vedere o vorbă frumoasă, un gest dezinteresat, o relație plină de noblețe sufletească, o in-

tuțile producției în serie muta turile goni de acolo litatea, personalitatea, în- locuindu-le prin scheme verbale sau de comportament, șablonizînd oamenii. Ce nevoie ar mai avea, să zicem, un șofer sau un ospătar de cultură, dacă ei ar așeza îndestularea materială în fruntea principiilor de viață ? Se poate viețui îndestulător cu veniturile din muncă și trage nădejde că ele vor crește. Dar

venție artistică, un ziasm cercetător. E și rentabilă grația balerinilor ; tot așa perfecționarea stilului, a dicțiunii, cunoașterea clasicilor, răgazul meditației. Utilul în socialism încorporează creșterea tuturor acelor valențe și aspirai ții umane din care edificăm pentru ziua de inline un om mai bogat sufletește, mai complex. E rentabil gîndul care analizează lumea și gîndul care se analizează pe sine. Se înscrie în ordinea unei vieți majore dragos-

entu- utilă

tea avîhtată, poezia, disponibilitatea romantică.Umanismul socialist nu strîmtează, ci lărgește a- ria pe care omul e chemat să se manifeste în mod util. A rîvni dezinteresat spre înalte idealuri nu e tot una cu a deveni, după cum par a crede unii, idealist în sens filozofic. Să nu confundăm planurile între explicația ontologică și gnoseologică a idealismului (ca mod de a concepe relația dintre spirit și materie) și între idealismul moral ca atitudine îndreptată spre servirea celor mai înalte idealuri ale umanității în mersul ei spre comunism. Nu e cazul să facetn ^economie" cU spiritul, cînd toate economiile pe care le facem sînt îndieptate Cele diti urrtiă sptegajarea spiritului de servitutile materiei. După cum nu e cazul să amputăm sau Să negăm i- dealismul moral cînd tot ceea Ce facem e animat de servirea Unui ideal de mare noblețe morală. Să descifrăm bine termenii.

în de-
i
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PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
DE CĂTRE TRIMISUL EXTRAORDINAR

Șl MINISTRU PLENIPOTENȚIAR AL ETIOPIEI 
IN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Cuvîntănle rostiteîn cuvîntarea rostită cu acest prilej, ministrul Etiopiei și-a exprimat satisfacția de a reprezenta țara sa în Republica Socialistă România.El a relevat primirea călduroasă făcută împăratului Sellassie I, cu prilejul vizitei în țara noastră, manifestare a sentimentelor prietenești care leagă cele două popoare.Menționînd existența unor domenii variate de cooperare între cele două țări, ministrul Etiopiei și-a exprimat speranța că spiritul de prietenie și bună înțelegere, ce caracterizează relațiile româno-etiopiene, se va întări și mai mult.în răspunsul său, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, salutînd pe noul ministru al Etiopiei în România, a relevat relațiile tradiționale și prietenești existente între România și Etiopia.

Ieri în țară : Vremea a continuat să se, răcească. Cerul a fost variabil, mai '’inult noros în Ardeal și Moldova, unde au căzut ploi locale și sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări locale, predominînd din sectorul nord-vestic. Temperatura aerului la orele 14 oscila între 12 prade la Ocna Șugatag, Borsec, Sovata, Miercurea Ciuc și 26 grade la Budești. în București : Vremea a continuat să se răcească ușor. Cerul a fost variabil Vîntul a suflat slab pină la potrivit din sectorul nord-vest. Temperatura maximă a fost de 27 grade.Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 iulie a.c. în țară : Vremea se menține ușor instabilă și răcoroasă în jumătatea de nord-est a țării, dar se va încălzi treptat în rest. Cerul va fi variabil. Vor cădea averse izolate de ploaie. Vint slab pînă la potrivit din nord-vest. Temperatura în creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 8—18 grade, iar maximele între 20—30 grade. în București și pe litoral : Vremea va fi ușor instabilă și răcoroasă la început, apoi se va încălzi treptat. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse de ploaie după-amiaza. Vînt potrivit din vest. Temperatura în creștere ușoară.

Exprimîndu-și convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă România și Etiopia, întemeiate pe principiile respectării independenței, suveranității naționale, al egalității în drepturi, avantajului reciproc și neamestecului în treburile interne, vor continua să se dezvolte multilateral, în interesul ambelor țări, președintele Consiliului de Stat a urat ministrului etiopian succes în activitatea sa, asigurîndu-1 de întreg sprijinul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al său personal.între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al Etiopiei, Tekle Tsadik Mekuria, a avut loc o convorbire cordială.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)
La focșani s-a 
Muzeul Unirii

La Focșani, în orașul de pe Milcov, 
s-a inaugurat ieri într-un cadru festiv 
Muzeul Unirii. Clădirea care-l adă
postește, una dintre cele mai vechi 
din oraș, a găzduit între anii 1859 și 
1862 comisia centrală de pregătire 
a Unirii, înfiinjată în urma convenjiei 
de la Paris din 1858.

Lupta pentru unirea principatelor 
și independentă a poporului român 
este larg prezentă în cele 8 săli ale 
muzeului prin diferite obiecte, 
fotocopii și documente inedite. De 
actul Unirii sînt legate numele lui 
Alexandru Cuza, Mihail Kogălniceanu, 
Cosfache Negri, Vasile Alecsandri și 
ale multor altor patrioti. Vizitatorilor le

Cronic a zilei
CU PRILEJUL 

ANIVERSĂRII REVOLUȚIEI 
POPULARE MONGOLECu prilejul celei de-a 45-a a- niversări a revoluției populare mongole, la cinematograful „Republica", în cadrul unui spectacol de gală organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a fost prezentat sîmbătă seara filmul „Curcubeul țării străvechi", producție a studiourilor mongole. La spectacol au luat parte Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Costică Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură, ziariști. Au fost de față Togoociin Ghenden, ambasadorul R. P. Mongole la București, membrii ambasadei, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și alți membri ai corpului diplomatic.

RECEPȚIE CU PRILEJUL
ZILEI NAȚIONALE 

A ARGENTINEICu prilejul Zilei naționale a Argentinei, Bernardo Roberto Alfredo Messina, ambasadorul Republicii Argentina la București, a oferit sîmbătă după-amiază o recepție.Au participat Eduard Mezin

cescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Costică Alecu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, reprezentanți ai unor instituții centrale, funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, ziariști.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
SOSIREA

NOULUI AMBASADOR 
AL REPUBLICII SUDANVineri seara a sosit în Capitală Osman Abdalla Hamid, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Sudan în Republica Socialistă România.Ansamblul de muzică veche al Universității catolice din Chile, condus de Silvia Soublette, care întreprinde . un- turneu în țara noastră, a susținut sîmbătă seara, în sala mică a Palatului, primul său concert în Capitală.La concert au asistat Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, un numeros public, precum și însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Chile la București, Jaime Coutts. (Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE

Consfătuire
Din inițiativa Comitetului regional Oltenia al P.C.R. s-au desfășurat la Craiova lucrările unei

insugmt

sînf prezentate casa lui Dimifrie Dăs- 
călescu, unde se întruneau cei 200 
membri ai comitetului unionist de la 
Focșani, sosirea lui Alexandru loan 
Cuza în acest oraș, desființarea grani
ței de pe Milcov dintre cele două 
jări surori, diferite acfe normative ale 
comisiei centrale, obiecte personale 
aparfinînd unor personalități care au 
militat activ pentru Unire etc. în sălile 
muzeului sînf prezentate peste 1 000 
exponate. La alcătuirea tematicii colec
ției noului muzeu și-au adus contri
buția aproape toate muzeele regiona
le din (ară. în prima zi, Muzeul Uni
rii a primit aproape 5 000 de vizita
tori.

științifică
5 9consfătuiri științifice la care au | participat cercetători din stațiunile | experimentale, specialiști din in- | dustrie și agricultură, reprezen- S tanți ai Centrului de cercetare ști- | ințifică de.la Craiova al Acade- Ț miei, precum și cadre didactice de | la universitatea din localitate. în $ prima parte a consfătuirii, tova- | rășul Ion Stănescu, prim-secretar | al Comitetului regional Oltenia al | P.C.R., a prezentat principalele 3 sarcini ce revin în domeniul cer- ■; cetării științifice unităților econo- a mice din regiune. Vorbitorul a fă- a cut aprecieri pe marginea re- zultatelor obținute în acest dome- j niu în industria constructoare de j mașini și aparate electrice, repre- 1 zentată de Uzina „Electroputere", în industria chimică, minieră și petrolieră, precum și în domeniul ’ transporturilor. Au fost făcute, de i asemenea, aprecieri asupra rezul- f țațelor obținute în unitățile de I cercetare ale agriculturii regiunii, i sector în care cadrele didactice, ale ș Institutului „Tudor Vladimirescu" și-au adus o prețioasă contribuție ș(Agerpres) |

Memorandum 
al P.C. din GermaniaBERLIN 9. — Corespondentul A- gerpres, Șt. Deju, transmite : Max Reimann, prim-Seeretar al C.C. al P.C. din Germania, a făcut cunoscut la o conferință de presă, care a avut loc la Berlin, textul unui memorandum adresat guvernului R.F.G., Bundestagului și Bundes- ratului, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la trecerea Partidului Comunist din Germania în ilegalitate, în memorandumul intitulat „Problema germană și interzicerea P.C. din Germania" sînt cuprinse măsuri „posibile și necesare" care să contribuie la ridicarea interdicției P.C. din Germania și la înfăptuirea unei politici de pace și înțelegere reciprocă între cele două state germane. în cadrul conferinței de presă, Max Reimann s-a pronunțat pentru tratative între guvernele R.F.G. și R.D.G., între partidele politice și organizațiile din cele două state germane, pentru contacte științifice, culturale, pentru înființarea unui organism comun din reprezentanți ai celor două guverne și parlamente și pentru crearea unei confederații a celor două state germane.
După lovitura de stat 
din BurundiBUJUMBURA 9 (Agerpres). — Citind postul de radio Bujumbura, agenția Reuter anunță că, după ce vineri prințul Charles Ndizeye, moștenitorul tronului, în vîrstă de 19 ani, și-a asumat funcțiunile de șef al statului, au fost interzise intrarea și ieșirea din oraș. Prințul a suspendat constituția, a dizolvat guvernul și a preluat puterea legislativă. Regele Mwami Mwambutsa IV, care se află la tratament în Elveția, a refuzat, deocamdată, să facă vreo declarație, dar agenția France Presse citează din Geneva declarația mareșalului curții, potrivit căreia acțiunea prințului moștenitor este „un gest de rebeliune deschisă împotriva regelui Mwambutsa". „Suveranul statului Burundi, a adăugat el, refuză să recunoască această uzurpare de putere".

Bllffl Mill 18 POIONIA
J HlffllUI 8ÎBB Jl PEIROUfLUIVARȘOVIA 9. — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : Cu ocazia încheierii vizitei în Polonia a delegației de specialiști români în domeniul petrolului, în frunte cu ing. Al. Boabă, ministrul petrolului, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste România în R. P. Polonă, A. Tujon, a oferit la 9 iulie un cocteil în saloanele

ambasadei române din Varșovia. Au participat Antoni Radlihski, ministrul industriei chimice al R. P. Polone, Bronislaw Taban și Edward Zawada, adjuncți ai ministrului industriei chimice. Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.în cursul șederii în R. P. Polonă, membrii delegației au vizitat întreprinderi ale industriei chimice și au avut discuții cu specialiști.
întrevederi
I. Gandhi — G.CAIRO 9 (Agerpres). — Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, care a sosit vineri într-o vizită de două zile în R.A.U., a avut întrevederi cu președintele Gamal Abdel Nasser și alte oficialități egiptene. Cele două părți au hotărît crearea unui comitet pentru elaborarea de măsuri menite să ducă la consolidarea relațiilor

Azi
in Capitală

CANOTAJ. „Regate Snagov" (con
curs international feminin), pe lacul 
Snagov, de la ora 18.

CICLISM. începînd de la ora 10, 
pe velodromul Dinamo au loc ulti
mele probe din cadrul concursului 
international „Cupa orașului Bucu
rești" : viteză (turneu), cursa italiană 
și cursa cu adițiune de puncte (100 
de ture cu sprint la fiecare trei fure).

GIMNASTICA. Finalele campiona
tului republican de seniori (mascu
lin și feminin), în sala Dinamo, de la 
ora 10.

FOTBAL. Sfeaua-Dinamo Pitești, 
Dinamo Bucureșfi-Farul Constanta, în 
cuplaj, pe stadionul „Republicii", în
cepînd de la ora 17,45.

TIR. Concursul „Cupa speranfelor", 
la poligonul Tunari, de la ora 9.

Nasserdintre ele. Părțile au examinat situația internațională, îndeosebi dezvoltarea și consolidarea politicii de neangajare.Se relatează că în cursul convorbirilor a fost abordată în special problema vietnameză, în legătură cu care părțile au fost de acord asupra necesității convocării unei conferințe la Geneva.
CORESPONDENȚĂ DIN ALGER

CONFRUNTARE
BELGIANO-CONGOLEZĂ

„Mondialele45 de fotbal I
De mîine, timp de trei săptămîni, amatorii sportului cu 

balonul rotund din întreaga lume își îndreaptă privirile spre țara 
fotbalului (Anglia), unde cele 16 finaliste ale campionatului mondial 
se vor întrece pentru cucerirea „Cupei Jules Rimet".

Aflată la cea de-a 8-a ediție, competiția stîrnește un viu interes 
pe toate meridianele globului. Pretutindeni se fac tot felul de 
calcule, se dau numeroase pronosticuri.

In ediția inaugurală a popularei competiții, desfășurată la Monte
video, a triumfat echipa Uruguayului. Apoi Italia a cîștigat urmă
toarele două ediții din 1934 și 1938. întreruptă din cauza războiu
lui mondial, întrecerea a fost reluată în 1950 cînd reprezentativa 
Uruguayului egalează performanța „Squadrei Azzura" cîștigînd 
pentru a doua oară trofeul. Ediția din 1954 are poate cel mai sur
prinzător învingător din istoria competiției. Marea echipă a Un
gariei cu Grosics, Hidekuti etc. se califică în finală de o manieră 
indiscutabilă, dar în mod surprinzător pierde cu 3—2 în fața re
prezentativei R. F. Germane. Următoarele două ediții (1958 și 1962) 
au fost cîștigate după cum se știe de selecționata Braziliei, în 
frunte cu celebrul Pele.

Amatorii de fotbal din țara noastră vor putea urmări — prin 
intermediul radioului (pe programul I) și televiziunii — desfășu
rarea mai multor meciuri după următorul program :

LA RADIO...11 iulie, ora 20,30 : Anglia 
— Uruguay; 12 Iulie, ora20,30 : Bulgaria — Brazilia ; 13 iulie, ora 20,30: — Spania—Ar
gentina ; 15 iulie, ora 20,30 : 
Uruguay — Franța; 16 iulie, ora 16,10 : Argentina — R. F. 
Germană ; 19 iulie, ora 20,30 : 
Portugalia — Brazilia; 20 iulie, ora 20,30 : Chile — 
U.R.S.S.; 23 iulie, ora 16,10 : 
un meci din sferturile de fina
lă (Liverpool) ; 25 iulie, ora 20,30 : semifinala I (Liverpool) ; 26 iulie, ora 20,30 : se
mifinala a Il-a (Londra) ; 28iulie, ora 20,30 : meciul pen
tru locurile 3—4 (Londra) ; 30 iulie, ora 16,10 : finala (Londra).

...Șl LA TELEVIZIUNE11 iulie, ora 20,30 : Anglia — 
Uruguay ; 12 iulie, ora 20,30 : 
Bulgaria — Brazilia ; 13 iulie, ora 20,30 : Ungaria — Portu
galia ; 15 iulie, ora 20,30 : 
Brazilia — Ungaria; 16 iulie, ora 16 : Bulgaria — Portuga
lia ; 19 iulie, ora 20,30 : Portu
galia — Brazilia ; 20 iulie, ora 20,30 : Bulgaria — Unga
ria; 23 iulie, ora 16: un meci 
din sferturile de finală ; 25 iulie, ora 20,30 : semifinala I (Liverpool) ; 26 iulie, ora20,30 : semifinala a Ii-a (Londra) ; 28 iulie, ora 20,30 : me
ciul pentru locurile 3—4 (Londra) ; 30 iulie, ora 16 : finala (Londra).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI© Sîmbătă seara s-a încheiat la Cluj turneul final al campionatului universitar de baschet, care a reunit 12 e- chipe masculine și 9 feminine. Pe primele 3 locuri s-au clasat : la masculin — Politehnica București, Universitatea București și Politehnica Cluj, iar la feminin — Universitatea Cluj, Institutul pedagogic Oradea și Universitatea București.• Gheorghe Tohăneanu (Dinamo) șl Elena Ceampelea (Petrolul) au cucerit titlurile de campioni republicani la gimnastică. Pe echipe, atît la masculin cît și la feminin, victoria a revenit reprezentanților clubului Dinamo București,

© Echipa masculină de floretă a U.R.S.S. a cîștigat pentru a 8-a oară titlul mondial, învingînd cu 9—1 selecționata Ungariei în finala campionatelor lumii de la Moscova. Pe locul trei s-a clasat echipa Poloniei. Floretiștll români au ocupat locul 6.O La Praga a început „Memorialul Rosicki" la care participă 300 de alleți și atlete din mai multe țări europene. Iată cîteva rezultate din prima zi : masculin : 100 m plat — Utekal (Cehoslovacia) 10" 4/10 ; 400 m plat — Altholf(Suedia) 47"4/10 ; înălțime — Nilsson (Suedia) 2,08 ni; triplu salt — Kalocsai (Ungaria) 16,15 m ; 1 500 m — Odlozil (Cehoslovacia) 3’46”5/10 ; feminin : 100 m plat •— Lehocka

(Cehoslovacia) 11'5/10; 80 m garduri — Bednarek (Polonia) 10"7/10 ; disc — Limberg (R-F. Germană) 55,14 m. Lla Mano- liu a ocupat locul 6.® Etapa a 7-a a Turului ciclist al Franței pentru amatori, disputată la Ivrea contra cronometru individual, a fost cîștigată de francezul Bernard Guyot, care a realizat pe distanța de 34 km timpul de 45'12" (medie orară 45,135 km). în clasamentul general conduce Denti (Italia), urmat la 9 sec. de Beugels (Olanda). în Turul Franței rezervat profesioniștilor a fost zi de repaus.• Prima etapă a maratonu

lui nautic, desfășurată între Pendik șl Burgas (16 km), a fost cîștigată de Daniel Reves (Izrael) cronometrat în 4h 15’25”. La concurs participă sportivi din Turcia, Izrael șl Ungaria. Cea de-a doua etapă se va desfășura între Burgas șl Fernerbahce (12 km).e îa cadrul campionatelor internaționale de atletism ale Angliei, care au loc la „White City", Mohamed Gammoudl (Tunis) a cîștigat proba de 6 mile cu timpul de 27'23"4/10. Pe locurile următoare s-au clasat Bruce Tulloh (Anglia) 27’23"8/10 și Mecser (Ungaria) 27’23"9/10. Rezultatul înregistrat de Tulloh constituie un nou record european al probei.

Pe velodromul Dinamo din Capitală au continuat întrecerile concursului internațional de ciclism la care participă pistarzi din Bulgaria, Cehoslovacia, Italia, U.R.S.S. și România. Proba de 1 000 m cu start de pe loc a revenit lui B. Dimitrov (Bulgaria), cu timpul de l’ll”8/10, urmat de V. Burlacu (România) l’12”l/10. Cursa de perechi s-a încheiat cu victoria italienilor Che- mello și Roncaglia.Ultima reuniune a concursului are loc astăzi dimineața de la ora 10.

ț

MĂSURI OE AUSTERITATE 
ÎN REPUBLICA DOMINICANĂSANTO DOMINGO 9 (Agerpres). — Noul președinte al Republicii Dominicane, Joaquin Ba- laguer, a semnat vineri un proiect de lege prin care se reduc salariile funcționarilor de stat și ale personalului din întreprinderile particulare. Proiectul de lege interzice, de asemenea, importul articolelor de lux. Aceste măsuri de austeritate afectează mai ales pe muncitorii din întreprinderile particulare, ale căror salarii nu vor putea fi majorate mai devreme de un an.

Guvernul congolez a hotărît tre
cerea în proprietatea statului con
golez a tuturor bunurilor aparfinînd 
societăfilor de asigurări belgiene 
aflate pe teritoriul fării. Un comu
nicat oficial dat publicității la sfîr- 
șitul unei reuniuni a Consiliului de 
miniștri, prezidată de președintele 
Mobutu, precizează că statul con
golez renunfă la toate bunurile pe 
care societățile sale de asigurare 
le posedă pe teritoriul belgian, 
luînd în același timp în patrimo
niul său pe cele ale societăfilor de 
asigurări belgiene existente în 
Congo.

De aproximativ două luni, în 
Congo-Kinshasa evenimentele se 
succed cu destulă repeziciune. La 
Kinshasa guvernul a promulgat o 
serie de legi prin care a obligat so
cietățile străine ce își desfășoară 
activitatea în Congo să-și stabi
lească sediul social și administrativ 
pe acest teritoriu. Societatea 
„Union Miniere" va fi obligată să-și 
transfere sediul social la Kinshasa 
în cursul lunii noiembrie, iar toate 
operafiunile de transfer ale celor
lalte societăți străine vor trebui e- 
fectuate pînă la 1 ianuarie 1967. 
„Union Miniere" a făcut acum cîte
va zile cunoscut că, „din punct de 
vedere tehnic", îi este imposibil 
să-și instaleze sediul social-admi- 
nistrafiv pe teritoriul congolez. Gu
vernul congolez a făcut la rîndul 
său cunoscut că „sociefăfile cărora 
nu le convine legea asupra transfe

rului sediilor lor pe teritoriul con
golez vor fi radiate din registrele 
comerfului", ceea ce înseamnă în 
ultimă insfan(ă că vor fi obligate 
să-și înceteze activitatea. Lupta ră- 
mîne deschisă între guvernul 
generalului Mobutu și societatea 
belgiană. Este vc .a deci de o 
nouă încercare de forță. Dacă „U- 
nion Miniere" refuză să cedeze, ar 
putea fi constrînsă să-și abando
neze posesiunile, iar guvernul va 
fi atunci liber să le atribuie cui 
vrea. Este foarte greu de crezut 
că așa ceva se va putea petrece 
fără alte complicați.

înfr-un discurs rostit cu prilejul 
celei de a șasea aniversări a inde
pendentei Congo-ului, generalul 
Mobutu, avînd alături de el pe 
președinții Zambiei și Tanzaniei, 
Kaunda și Nyerere, a ținut să rea
firme că țara sa „nu va mai fi o 
vacă de muls" a Belgiei și înțele
ge să-și cucerească independenta 
economică. Observatorii consta'ă 
că, pentru prima dată de la asasi
narea lui Lumumba, un guvern 
congolez depune oarecari eforturi 
pentru a da conținu) unei indepen
dente rămasă pînă astăzi cît se 
poate de formală. Totuși aceiași 
observatori manifestă îndoieli în 
legătură cu viitorul acestei mult 
frămîntafe țări africane și nu pot 
să nu vadă planînd, asupra multor 
din aceste măsuri, umbra altor mo
nopoluri occidentale, inclusiv ame
ricane.

C. BENGA

(Urmare din pag. I)de 230 km, acolo unde se află cel mai tînăr oraș al fării — Darhanul. Spre miezul nopții, de după o colină, noul oraș ne apare ca o mare de lumini. Deși este tîrziu, ne putem da seama că aici ni se o- feră imaginea unui întins șantier al construcției socialiste. Aflăm că pînă în 1961 Darhanul era o modestă așezare cu numai 2 000 de locuitori. în numai cîțiva ani au apărut în noul orășel — construite și sistematizate cu mijloacele oferite de tehnica modernă — blocuri moderne multietajate. Ne oprim în primul microra- ion, într-un bloc cu 5 etaje, transformat în mod provizoriu în hotel. în viitor vor fi construite 16 microraioane. M. Luvsan- tohaimbol, președintele Comitetului executiv local, ne povestește că în decurs de numai patru ani în stepa goală, mărginită de dealuri și coline, au fost excavați mai mult de 15 milioane metri cubi de pămînt pentru a face loc celor peste 60 km de cabluri telefonice și instalații sanitare și pentru temeliile noilor uzine, fabrici și blocuri de locuințe.Pionierii acestor locuri — geologii — au cercetat îndelung adîncurile solului și subsolului din Dar- han și împrejurimi, pe întreaga vale a rîului Selenga, acolo unde niciodată nu pătrunsese cas- maua sau fierul plugului. Ei au descoperit minereuri, materiale de construcții, zăcăminte de cărbune brun și alte bogății care au constituit punctul de plecare pentru construirea unora dintre cele mai importante întreprinderi din țară.Complexul industrial de la Darhan constituie o

mîndrie a oamenilor muncii mongoli care-l denumesc „fratele bun al Ulan Batorului". Străbatem cîțiva kilometri de șosea, șerpuind la poalele unor coline, și deodată ne a- par în față clădirile impunătoare ale unei termocentrale. Pomii tineri care străjuiesc aleile asfaltate arată că vîrsta ei nu depășește cîțiva ani. Ne în- tîmpină directorul termocentralei — Ș. Luvsamtsa, care o dată cu urările de bun sosit ține să ne informeze că acum cîțiva ani a vizitat mai multe orașe și întreprinderi industriale din țara noastră. înainte de a ne prezenta acesi important obiectiv al energeticii mongole, el ne vorbește despre ospitalitatea și căldura cu care a fost primit de oamenii muncii și specialiștii din România, ne roagă să transmitem urări de succese e- nergeticienilor noștri, poporului român.Termocentrala pe care o vizităm are o putere de 50 000 kW cu perspective de dublare a acestei capacități într-un timp scurt. De aici, pe liniile de înaltă tensiune energia electrică ajunge în noul orășel minier Șarîngol și în orașul Suhe-Bator. Liniile de înaltă tensiune care pornesc de la termocentrală constituie de fapt punctul de plecare pentru crearea unui sistem energetic național.în apropierea termocentralei în plină stepă, se află într-o fază avansată de construcție și alte obiective, industriale. Vizităm o fabrică care, începînd din acest an, va produce în medie circa 30 milioane de cărămizi sili- co-calcare și mari cantități de var. La mică distanță se află fabrica de ciment. în 1968 ea va intra în funcțiune cu întreaga capacitate de 100 000

tone. Aici lucrează tineri muncitori care cu cîțiva ani înainte străbăteau întinsurile stepei mongole în urma cirezilor de vite. Ei s-au calificat într-un timp scurt, însușindu-și meserii noi.Tînărul inginer L. Cio- lombat, în vîrstă de 26 de ani, ne conduce într-o hală în care s-a instalat un uriaș malaxor cilindric pentru omogenizarea materiei prime, a cărui lungime are 114 metri și un diametru de 3,6 metri. în 1970, capacitatea de producție a fabricii va ajunge la 200 000 tone de ciment pe an.Dezvoltarea în perspectivă a orașului șantier, situat în vecinătatea vechiului Darhan cu care se va uni în anii viitori este conturată cu precizie pe planșetele proiectanților. Gazdele ne relatează că aici se vor construi numeroase obiective industriale între care un combinat de prelucrare a cărnii, un altul pentru produse lactate, întreprinderi de pielărie, o fabrică pentru producerea a trei milioane de tricotaje pe an și altele.Specialiștii mongoli, în strînsă colaborare cu cei sosiți din alte țări socialiste, au studiat posibilitățile optime de amplasare a numeroase obiective social-culturale : un palat de cultură, un mare hotel cu opt etaje, magazine, școli, un stadion, parcuri etc.Dar nu numai în Darhan, ci și în împrejurimile lui sînt vizibile elementele noului. La o distanță de 60 km în plină stepă apare orășelul Șarîngol. Construcția lui este legată de descoperirea unor mari rezerve de cărbune brun. Se apreciază că rezervele de cărbune de aici, aflate la numai circa 30 de metri sub

nivelul solului, însumează 100 de milioane de tone. Vizităm mina la suprafață, care oferă condiții de exploatare dintre cele mai rentabile. Stratul compact de cărbune de circa 25— 35 metri grosime este încărcat cu ajutorul excavatoarelor direct în camioane. Capacitatea de producție a minei este de 1 100 000 tone pe an. în vecinătate s-a construit o uzină de sortare. Urmărim urcușul cărbunelui pe o bandă rulantă, lungă de 150 metri ; după sortare el este încărcat direct în vagoanele care-l transportă la termocentrala din Darhan și în alte orașe ale țării. Alături de uzina de sortare s-a construit o mare hală de reparații pentru camioane, tractoare, locomotive de mină, excavatoare. Tov. O. Du- ramragtchia, directorul exploatării miniere, ne povestește că, cu numai patru ani în urmă pe locul unde se află orășelul Șarîngol nu exista nici măcar o singură casă. Constructorii, în marea lor majoritate tineri, au venit din alte centre industriale ale țării sau direct din satele în care fuseseră crescători de animale. Sute de tineri au urmat școala de calificare de șase luni și de un an, devenind exca- vatoriști, șoferi, strungari, frezori, maiștri, laboranți etc. Fostul păstor L. Dolgorsuren, în vîrstă de 27 de ani, născut într-o iurtă și care colinda din loc în loc întinsurile stepei mongole, a devenit strungar .în prezent el locuiește într-un apartament confortabil. Ca el sînt sute de alți muncitori. Darhanul și Șarîngolul constituie o veritabilă pepinieră de cadre calificate care înmulțesc rîndurile tinerei clase muncitoare din Mongolia populară.



VIATA INTERNAȚIONALĂ VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Puternicul ecou internațional al Declarațiilor 

adoptate la Consfătuirea de la București

ÎN INTERESUL TUTUROR 
STATELOR Șl POPOARELOR

VIETNAMUL DE SUD

Puternice atacuri 
ale forțelor patriotice

După cum transmite agenția de presă Eliberarea, în ultimele șase zile grupuri de patrioți au lansat puternice atacuri împotriva unităților americane și saigoneze staționate în districtele Chau Thanh și Lai Thieu, din provincia Thu Dau Mot. In urma acestor acțiuni, 144 soldați, dintre care 129 ame

ricani, au fost scoși din luptă. O- peratiunile inițiate de patriot! în provinciile Quang Tri și Thua Thieu s-au încheiat, de asemenea, cu succes : peste 100 de americani și 91 saigonezi au fost uciși, iar șase soldați vietnamezi au fost luați prizonieri. Totodată, 2 a- vioane au fost doborîte.

Sesiunea Consiliului Economic 
si Social al 0. N. U.
7

Cuvîntarea reprezentantului României

Cele două Declarafii ale Consfătuirii de la București a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia continuă să 
aibă un larg ecou în lumea întreagă, formînd obiectul a numeroase comen
tarii. Autorii comentariilor relevă însemnătatea sprijinului sporit pe care țările 
ai căror conducători s-au reunit la București sînf hotărîfe să-l dea poporu
lui eroic al Vietnamului și caracterul solemn al avertismentului dat agreso
rilor americani. în egală măsură este subliniată importanța propunerilor fă

cute în scopul întăririi păcii și securității în Europa.

Un succes 
pentru cauza păcii

RIODEJANEIRO
Noi bombardamente asupra R.D. Vietnam

GENEVA 9 (Agerpres). — In ședința plenară din 8 iulie a celei de-a 41-a sesiuni a Consiliului Economic și Social al O.N.U., a luat cuvîntul șeful delegației Republicii Socialiste România, Costin Murgescu. El a spus că unul din elementele de care trebuie să se țină seama la examinarea situației economiei mondiale și a căilor de accelerare a dezvoltării economice este respectarea dreptului popoarelor de a-și hotărî ele însele soarta, de a-și alege în mod liber calea de dezvoltare care

Declarația lui WalterBERLIN 9 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la întoarcerea sa la Berlin, Walter Ulbricht a declarat că „Consfătuirea statelor participante la Tratatul de la Varșovia reprezintă un succes pentru cauza păcii și securității în Europa, un important eveniment politic care va înrîuri evoluția în acest continent în anii următori".Participantii la consfătuire, a spus Walter Ulbricht, au condamnat politica de „escaladare" a războiului dus de imperialiștii S.U.A. împotriva poporului vietnamez și au declarat că vor sprijini pe deplin lupta curajoasă a poporului vietnamez.Referindu-se la Declarația cu privire la întărirea păcii și securității în Europa, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane a arătat că, luînd ca premisă o a- preciere realistă a situației și a pericolelor care amenință pacea în Europa, statele socialiste partici-

Ulbrichtpante la Tratatul de la Varșovia au luat din nou inițiativa în vederea asigurării securității europene, au expus în declarația lor un program de pace, care cuprinde propuneri concrete privind direcțiile principale ale măsurilor care pot și trebuie să fie înfăptuite în vederea întăririi securității în Europa.Țin să subliniez în mod deosebit, a spus vorbitorul, că acest program de importantă excepțională pentru pacea și securitatea din Europa a fost aprobat după ample discuții de toate statele participante. In concepția noastră, a subliniat el în încheiere, propunerile care au ca premisă participarea pe baza egalității în drepturi și a celor două state germane la crearea unui sistem de securitate europeană corespund intereselor tuturor statelor și popoarelor europene și, în mod cu totul deosebit, intereselor celor două state germane și ale cetățenilor lor.
„Un mare sprijin colectiv 

al țărilor socialiste 

acordat poporului vietnamez"

„Mai multă 
rațiune“Presa braziliană publică relatări despre Consfătuirea de la București și despre declarațiile adoptate. Intr-un editorial intitulat „Căile păcii”, ziarul „Jornal do Brasil", vorbind despre hotărîrea țărilor socialiste europene de a oferi voluntari pentru a lupta contra agresiunii S.U.A. în Vietnam, scrie că acest lucru ar trebui să deștepte „mai multă rațiune din partea S.U.A " Bombardamentele asupra Hanoiului și Haifongului „sporesc amenințarea de generalizare a catastrofei", scrie ziarul în continuare.într-o manșetă pe prima pagină, „Jornal do Brasil" își informează cititorii că țările socialiste reunite la București „au propus abolirea atît a pactului nord-atlantic, cît și a celui de la Varșovia, recunoașterea celor două Germanii, desființarea bazelor militare și retragerea trupelor străine din Europa, convocarea unei conferințe gene- ral-europene cu scopul de a pune capăt războiului rece în Europa și de a asigura o pace durabilă". Ziarul reproduce, de asemenea, acea parte a declarației unde se spune că S.U.A. adoptă o politică foarte periculoasă pentru popoarele europene, căci se bazează tot mai mult pe coalizarea cu forțele militariste și revanșiste din Germania occidentală.

HANOI 9 (Agerpres). — La 8 iulie mai multe avioane cu reacție ale forțelor armate americane decolînd de la bazele S.U.A. din Vietnamul de sud și Tailanda au
După faptă 
și răsplatăIn dimineața zilei de 8 iulie, unități ale forțelor militare ale Armatei populare vietnameze au doborît deasupra Hanoiului un avion de recunoaștere american fără pilot, cel de-al 21-lea avion de acest tip doborît deasupra teritoriului R. D. Vietnam.Pînă la 8 iulie, numărul avioanelor doborîte deasupra teritoriului R. D. Vietnam de la 5 august 1964 se cifrează la 1 179.

bombardat și au mitraliat numeroase regiuni cu populație densă și obiective economice din provinciile Ha Tinh, Thanh Hoa, Vinh Phuq și Lang Son din R. D. Vietnam. In legătură cu aceasta misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei populare vietnameze a adresat la 9 iulie un protest Comisiei internaționale de supraveghere și control în Vietnam.

corespunde cel mai bine aspirațiilor și voinței lor, de a-și valorifica resursele naturale și umane de care dispun, în scopul asigurării progresului economic și social. Cooperarea internațională, a spus vorbitorul, trebuie să se bazeze în mod necesar pe respectarea suveranității și independenței naționale, a egalității în drepturi, a neamestecului în afacerile interne și a avantajului re-

V. OROS

Mesajul lui Sianuk 
adresat președin
telui R. D. VietnamHANOI 9 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A. șeful statului cambodgian, Norodom Sianuk, a adresat președinteluiR. D. Vietnam, Ho Și Min, un mesaj în care arată că guvernul său protestează împotriva bombardării suburbiilor orașelor Hanoi și Haifong de către avioane ale aviației S.U.A. în mesaj se arată că poporul și guvernul Cambodgiei sprijină pe deplin Vietnamul care își apără independența și dreptul la pace, împotriva agresorilorS. U.A.

Tong Thi Thang avea nouă ani. A fost ucisă de bombele americane pe străzile orașului Haifong, în cursul unui raid al aviației S.U.A. îndreptat, după afirmațiile președintelui Johnson, împotriva obiectivelor... militare
ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
FRANCO-BRITANICE

HANOI 9 (Agerpres).— „Declarația din 6 iulie a statelor participante la Tratatul de la Varșovia are o foarte mare importantă. Ea definește poziția țărilor socialiste, care sînt ferm hotărîte să susțină lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională și să se opună extinderii isterice de către imperialiștii americani a războiului lor de agresiune din Vietnam" — se spune în editorialul publicat sîm- bătă de ziarul „Nhan Dan", organul Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam. Subliniind că la baza relațiilor dintre țările socialiste se află principiile nobile ale internaționalismului proletar și că ele sînt „relații de solidaritate militantă, de sprijinire și întrajutorare între frați apropiati, care la viată și la moarte își împărtășesc reciproc și binele și răul", ziarul arată că „tarile socialiste au susținut în mod hotărît și sprijină din toată inima poporul vietnamez în lupta sa împotriva imperialiștilor americani a- gresori". Declarația statelor reprezentate la Consfătuirea de la București, scrie în continuare ziarul, constituie „un mare sprijin colectiv al țărilor socialiste frățești a- cordat poporului vietnamez în lupta împotriva războiului barbar al imperialiștilor americani".Relevînd că în declarație se pune accent pe măsurile necesare în vederea intensificării sprijinului țărilor socialiste acordat poporului vietnamez în toate domeniile, „Nhan Dan" apreciază că pentru imperialiștii americani și sateliții lor, documentul adoptat de statele reprezentate la Consfătuirea de la București „este un avertisment sever, vehement și oportun". „Marele

și căldurosul sprijin al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia și al altor țări frățești, se spune în editorial, încurajează armata și populația din întregul Vietnam, dîndu-le mai multă forță de luptă".După ce scoate în evidentă importanta luptei poporului vietnamez pentru întregul sistem mondial socialist, ziarul încheie: „Sprijinindu-se în primul rînd pe propriile sale forte și puternic* prin simpatia și ajutorul crescînd " al țărilor socialiste frățești și al popoarelor iubitoare de pace și dreptate din lume, inclusiv al muncitorilor americani, poporul vietnamez este hotărît să-și intensifice ardoarea revoluționară, să-i învingă pe agresorii americani, oricare ar fi efectivul trupe- lor lor din Vietnamul de sud, ori- cît de mare ar fi acțiunea lor de escaladare în nord. Cu puternicul sprijin al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, al altor țări frățești, al guvernelor iubitoare de libertate și independență, și al popoarelor lumii acordat luptei poporului vietnamez împotriva agresorilor americani, pentru salvarea națională, se formează în fapt un front internațional unit împotriva agresorilor americani, pentru sprijinirea mișcării de independență națională, pentru a- părarea păcii mondiale. Este vorba de o forță imensă a popoarelor lumii în lupta lor comună pentru independență națională, pace și democrație".Textul Declarației cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam este publicat pe prima pagină a numărului de sîmbătă al ziarului „Nhan Dan". El a fost, de asemenea, transmis de agenția Vietnameză de Informații — VNA.

„EfORI BE A PUNE 
CAPĂT DIVIZĂRII 
EUROPEI"Comentînd Declarația cu privire la întărirea păcii și securității în Europa, ziarul „Combat" consideră că ea mărturisește un efort lăudabil pentru a pune capăt unei divizări a Europei ce desfide din ce în ce mai mult bunul simț.„L’Aurore" subliniază în titlu că „țările comuniste nu exclud S.U.A. de la conferința Est-Vest". „Documentul, scrie ziarul, se caracterizează prin larga deschidere pe care o oferă în direcția unei destinderi".„Le Monde" consacră o pagină întreagă expunerii conținutului Declarației cu privire la întărirea păcii și securității în Europa și comentării ideilor cuprinse în acest document. Unul din titlurile din prima pagină subliniază că „statele participante la Tratatul de la Varșovia cer europenilor să-și rezolve problemele fără nici un amestec străin". Ziarul remarcă îndeosebi apelul la desființarea alianțelor militare pe care îl cuprinde declarația.

Georges DASCAL

Notă de protest sovietică 
împotriva provocărilor 
forțelor militare americane 
din VietnamMOSCOVA 9 (Agerpres). — A- genjia TASS anunță, că Ministerul Afaceriloi’ Externe al U.R.S.S. a înmînat ambasadei S.U.A. din Moscova o notă de protest împotriva provocărilor forțelor militare americane din Vietnam care constituie un pericol pentru navele^ comerciale sovietice și reprezintă o încălcare a principiilor libertății de navigație. In notă se arată că în urma raidurilor efectuate de aviația americană la 7 iulie asupra portului Haifong, „navele comerciale și marinarii sovietici au fost expuși unui pericol direct". In timpul mitralierii docu- rilor portului Haifong de către avioanele americane, schije și gloanțe au căzut în imediata apropiere a navelor comerciale sovietice care se aflau în acel timp în port.„Răspunderea pentru urmările posibile ale unor asemenea acțiuni revine în întregime guvernului Statelor Unite", se subliniază în notă.

LONDRA 9 (Agerpres). — La încheierea tratativelor franco-bri- tanice, în capitala Angliei a fost dat publicității un comunicat comun. în comunicat se arată că cele două guverne „au ‘ fost de a- cord: în a constata un început de dezvoltare în Europa a unor relații noi între țările din Est și din Vest și o tendință generală spre destindere, care le pare satisfăcătoare și pe care o vor încuraja în consecință".Exprimîndu-și „preocuparea vie pe care le-o inspiră situația gravă din Vietnam", primul ministru francez, Pompidou, și omologul său britanic, Wilson, au arătat că, după .părerea lor, această problemă trebuie reglementată pe baza respectării independenței Vietnamului șr a neintervenției în treburile interne ale acestei țări în conformitate cu prevederile acordurilor, de la Geneva din 1954.Cele două părți au recunoscut primejdiile care pot rezulta din apartenența Angliei și Franței la grupări economice rivale și au căzut de acord că aceste pericole ar putea fi diminuate dacă tratativele „rundei Kennedy" de la Geneva se vor încheia cu succes.In legătură cu problema aderării Angliei la Piața comună s-a stabilit ca tratativele dintre Marea Britanie și partenerii C.E.E. să continue paralel cu examinarea tuturor dificultăților pe care a- ceastă chestiune le implică. Cele două guverne au hotărît, de ase

menea, să continue colaborarea lor în domeniul aeronauticii și au căzut de acord asupra realizării proiectului de construire a unui tunel sub Canalul Mînecii. Ele au convenit să mențină și de aici înainte legături strînse și să întreprindă consultări periodice.După încheierea tratativelor, primul ministru al Franței, Georges Pompidou, a tinut o conferință de presă, în care s-a referit la poziția guvernului său în principalele probleme ale actualității internaționale. Abordînd problema relațiilor Est-Vest, el a subliniat necesitatea desființării blocurilor militare și de a se căuta o cale spre destindere, care să permită abordarea problemei europene în- tr-o lumină nouă. Reafirmînd că guvernul său se pronunță în favoarea extinderii relațiilor Est- Vest, el a amintit în acest sens recenta vizită întreprinsă de președintele de Gaulle la Moscova.în ceea ce privește criza în sinul N.A.T.O., Pompidou a ținut, să reamintească că guvernul francez dorește să rămînă în cadrul organizației. „Reacțiile care au urmat demersurilor franceze din cadrul N.A.T.O. au fost în mare parte rezultatul unei neînțelegeri, a spus primul ministru francez, și este foarte posibil ca problemele ridicate de hotărîrea Franței să fie rezolvate pe calea negocierilor cu partenerii săi atlantici".

ciproc. Costin Murgescu a făcut apoi o trecere în revistă a succeselor înregistrate de România pe calea lichidării înapoierii economice, arătînd că, sub impulsul industrializării, în țara noastră are loc o dezvoltare armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale, ceea ce a dat posibilitate României să-și dezvolte relațiile comerciale și de colaborare economică cu alte țări, indiferent de regimul lor social-politic.Vorbitorul a relevat interesul României față de preocupările tuturor țărilor lumii în vederea dezvoltării industriale, a învingerii dificultăților economice și recuperării unor epoci istorice anterioare, precum și interesul față de activitatea O.N.U. și a instituțiilor sale în domenii hotărîtoare ca industrializarea, valorificarea și utilizarea resurselor umane, dezvoltarea echitabilă a schimburilor internaționale în vederea dezvoltării, aplicării științei și tehnicii, planificării.Reprezentantul român a subliniat că, în timp ce se constată o reducere a mijloacelor cerute de dezvoltarea pașnică a țărilor, sume uriașe sînt cheltuite pe plan mondial în scopuri militare, pentru crearea de mijloace destinate nu bunăstării omului, ci distrugerii. Referindu-se la consecințele nefaste pe care le are pentru cooperarea internațională agresiunea S.U.A. împotriva poporului vietnamez, împotriva unui stat suveran și independent, R.D. Vietnam, mai ales în urma bombardării orașelor Hanoi și Haifong, Costin Murgescu a reamintit că „guvernul Republicii Socialiste România, după cum a arătat într-o declarație oficială președintele Consiliului de Miniștri. Ion Gheorghe Maurer, condamnă cu toată fermitatea noile acțiuni agresive împotriva R. D. Vietnam și atrage, în același timp, în mod hotărît, atenția guvernului Statelor Unite ale Americii asupra grelei răspunderi pe care și-o asumă prin continuarea și intensificarea acestui război".Nimeni nu poate ignora faptul, a subliniat delegatul român, că o asemenea politică ce violează normele elementare ale dreptului internațional frînează extinderea cooperării internaționale in toate domeniile.In continuare, vorbitorul a spus că guvernul român acordă o deosebită importanță îmbunătățirii activității O.N.U. în domeniul economic și social sub toate aspectele, în concordanță cu nevoile țărilor membre.„Ceea ce ne animă, a spus el în încheiere, este promovarea co. operării între statele membre în vederea progresului economic si social mondial. în acest spirit sîntem gata să participăm la dezbaterile pe marginea problemelor înscrise pe ordinea de zi și să examinăm orice propunere prezentată de celelalte delegații în scopul atingerii acestui obiectiv ce ne-a reunit".
Greva mecanicilor 
din transporturile 
aeriene din S.U.A.NEW YORK 9 (Agerpres). — 35 000 mecanici de la cinci mari companii aeriene de transporturi din Statele Unite, care asigură 60 la sută din transportul aerian al S.U.A., au declarat grevă.Potrivit instrucțiunilor președintelui Johnson, secretarul adjunct al Ministerului Muncii, James Reynolds, a cerut companiilor aeriene să accepte încheierea unui nou contract de muncă cu sindicatul mecanicilor de aviație pentru a se putea pune capăt grevei. Greva a afectat în mare măsură poligonul spațial de la Cape Kennedy. Pentagonul s-a văzut obligat să ia măsuri imediate.

SPIRIT NOU IN ATMOSFERA EUROPEANĂ
Pe prima pagină, „Financial Ti

mes” subliniază cu litere aldine : 
„Șapte țări comuniste cheamă țările 
occidentale — alăfurați-vă nouă în 
cadrul unei conferințe general-euro- 
pene pentru a întări securitatea 
europeană ți a proiecta noi relații 
de prietenie est-vest’.

Unul din inițiatorii moțiunii depu
se în parlament, prin care se cere 
ca Marea Britanie să sprijine propu
nerea românească de desființare a 
pactelor militare, deputatul labu
rist Eric Heffer, publică în săp- 
tămînalul „Tribune" un articol 
în care examinează actualele as
pecte ale securității europene ge
nerale referindu-se totodată și la pro
punerea României. „Dincolo de hota
rele noastre — scrie el —există un 
nou spirit care își găsește ecou chiar

în America... Un nou spirit care pă
trunde în atmosfera europeană. Ro
mânii au cerut să se întreprindă pași 
în direcția desființării atît a N.A.T.O. 
cît și a pactului de la Varșovia. Pro
punerile românilor au atins o coardă

LONDRA
în partidul laburist. Un grup de de- 
putați laburiști au semnat o moțiune 
în care salută această inițiativă și 
cheamă Marea Britanie să-i acorde 
întregul său sprijin. Acei membri ai 
parlamentului care au semnat pînă 
acum mofiunea constituie un/consi
derabil sector independent al parti

dului și reprezintă atît pe vechii cît 
și pe noii membri ai parlamentului".

„Contribuția Marii Britanii, afirmă 
autorul, ar putea fi substanțială pe 
plan european" și el amintește cu 
acest prilej unele puncte ale pro
gramelor laburiste adoptate în 1958 
și în 1961- care, deși în prezent au 
fost lăsate la o parte, ar putea fi re
animate în actualele împrejurări. Ca 
și alți observatori politici britanici, 
semnatarul articolului consideră că 
politica Franfei ar putea constitui un 
exemplu încurajator pentru Marea 
Britanie.

„O conferință care să discute pro
blemele securității europene consti
tuie un pas pe care guvernul brita
nic ar trebui să-l sprijine", scrie el.

L. RODESCU

Un puternic incendiu însoțit de explozii a izbucnit vineri pe canalul Hudson în apropierea portului New York, unde erau depozitate mari cantități de produse chimice și petroliere. Peste 600 de bidoane ce conțineau solvenți chimici inflamabili au explodat. Flăcările au învăluit două șalupe care se aflau ia chei provocînd rănirea a cinci persoane. Autoritățile portuare au închis canalul Hudson pe o distanță de 8 kilometri. Pînă în prezent nu sînt cunoscute cauzele incendiului

M PARIS. Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de stat ™ pentru cultură și artă al Republicii Socialiste România, care s-a aflat în trecere prin Paris, a avut o întrevedere cu Andrd Malraux, ministrul de stat francez însărcinat cu problemele culturale. Au fost discutate probleme privind sporirea schimburilor culturale dintre cele două țări. întrevederea, care a avut loc în prezenta ambasadorului român Victor Di- mitriu, s-a desfășurat întș-o atmosferă de prietenie.
■| BELGRAD. La invitația Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia, la Belgrad a sosit Maurice Schumann, președintele Comitetului pentru afaceri externe al Parlamentului francez.
■B WASHINGTON. Ministrul de externe al Indoneziei, Adam Malik, a confirmat vineri că guvernul indonezian a cerut readmiterea Indoneziei în Fondul Monetar International (F.M.I.) și Banca Mondială. Se știe că în august anul trecut, Indonezia s-a retras din organizațiile menționate.

PARIS. La 9 iulie a sosit în Franța, într-o vizită oficială, regele haosului, Sri Savang Vatthana. El este insolit de primul ministru Suvanna Fuma și alte persoane oficiale.
SOFIA. — Agenția B.T.A. informează că la Tirana a fost semnat un acord comercial între R. P. Bulgaria și R. P. Albania.

EJI ANKARA. Printr-un decret semnat de președintele Turciei, generalul Cevdet Sunay, a fost grațiat Celal Bayar, fostul președinte al acestei țări. Bayar, care este în vîrstă de 83 de ani, a fost condamnat la moarte imediat după răsturnarea' regimului Menderes la 27 mai 1960. Ulterior, pedeapsa cu moartea a fost comutată în închisoare pe viață.
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