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plină campanie de recoltare
Recoltările de vară 

sînt în plină desfășu
rare. Din ultimele date 
centralizate la Consiliul 
Superior al Agriculturii 
rezultă că pînă la 10 iu
lie grîul a fost strîns de 
pe un sfert din supra
fața cultivată. In ultima 
săptămînă ritmul zilnic 
de recoltare a fost 
depășit în regiunile Ga
lați și Dobrogea, unde 
grîul a fost strîns în 
proporție de 55 și res
pectiv 48 la sută. între

32—36 la sută s-a strîns 
recolta de grîu și în 
regiunile 
tenia și 
în Banat 
Recoltarea 
toamnă și 
este aproape terminată 
în toate regiunile din 
sud și continuă acum 
tot mai intens în cele 
din centrul și nordul 
țării.

In unele regiuni. 
Argeș și Crișana, 
care în raioanele de

București, 01- 
Ploiești, iar 
25 la sută, 

orzului de 
a mazării

grînele s-au copt, nu 
sînt folosite intens ma
șinile la strînsul recol
tei. Din această cauză 
ritmul zilnic nu a fost ci
ting și suprafețele recol
tate sînt sub posibilită
țile existente.

Atenția consiliilor a- 
gricole, a uniunilor re
gionale și raionale ale 
cooperativelor agricole 
și a conducerilo-r unită
ților socialiste este în
dreptată spre grăbirea 
recoltării și executarea

concomitentă a celor
lalte lucrări — transpor
tul și înmagazinarea re
coltei, strîngerea paie
lor și mai ales executa
rea arăturilor și însă- 
mînțarea unor supra
fețe cît mai mari cu 
plante de nutreț.

(Agerpres)
(In pagina a lll-a re

latări privind recolta
rea în regiunile Bucu
rești și Mureș-Autono- 
mă Maghiară).
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în toate țările Europei, în în
treaga lume, persistă puternicele e- 
couri stîrnite de Declarația cu pri
vire la întărirea păcii și securității 
în Europa, adoptată la Consfătui
rea de la București a’ Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Declarația se află în centrul a- 
tertției generale și se înscrie ca 
unul dintre evenimentele cele 

Lmai importante ale actualității in
ternaționale. Ea a fost reprodusă 
de numeroase organe de presă, 
continuă să fie citată la posturile 
de radio și televiziune, pe mar
ginea ei se publică numeroase co
mentarii.

Primind cu profund interes și 
aprobare Declarația, opinia publi
că din țara noastră, ca și din ce
lelalte țări socialiste reprezentate 
la Consfătuire, dă o înaltă apre
ciere ideilor și propunerilor cu
prinse în acest document și subli
niază însemnătatea poziției uni
tare a țărilor semnatare în aceas
tă problemă de importanță majoră 
pentru Europa ca și pentru în
treaga lume. Partidele comuniste 
și alte partide și organizații mun
citorești, forțele progresiste apre
ciază ca deosebit de utile inițiati
va și propunerile preconizate de 
țările socialiste, calificîndu-le 
drept o bază solidă pentru solu
ționarea problemelor europene, 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor între state. într-un ar
ticol intitulat „Europa și pa
cea", ziarul „L’Humanitâ" arată 
că importanța documentelor a- 
doptate la București este evidentă 
pentru toată lumea. Declarația cu 
privire la întărirea păcii și secu- 

. rității în Europa — scrie ziarul — 
exprimă hotărîrea unanimă a ță
rilor semnatare de a depune toa
te eforturile pentru a lichida ră
mășițele celui de-al doilea război 
mondial și a crea 
securitate colectivă 
nostru.

Este semnificativ 
tanți ai opiniei publice, personali
tăți și cercuri politice de diferite 
orientări, oameni de știință și cul
tură, observatori de presă se pro
nunță în favoarea propunerilor 
cuprinse în Declarație. Reflectînd 
aceste păreri, „Le Figaro" scrie : 
„In cîteva cuvinte, documentul a- 
doptat la București despre viitorul 
și securitatea Europei ridică o 
problemă care-i interesează pe 
europeni". Iar „Combat" arată că 
Declarația „dovedește un efort 
lăudabil în tendința de a pune 
capăt diviziunii Europei".

Ecoul pozitiv produs în întreaga 
lume de Declarația de la Bucu
rești, dovedește încă o dată că ță
rile socialiste sînt preocupate în 
mod sincer și profund de găsirea 
unor căi care să faciliteze soluțio
narea problemelor internaționale 
arzătoare.

Făcînd o amplă analiză a con
dițiilor politice existente în Eu
ropa, Declarația demonstrează atît 
necesitatea stringentă a rezolvării 
problemei securității europene, cît 
și posibilitățile reale existente de 
abordare a ei într-un mod nou.

Așa cum se arată în Declara
ție, în prezent principalul factor 
ce se opune normalizării relațiilor

un sistem de 
pe continentul

că reprezen-

în Europa îl constituie politica 
imperialismului american. Instru
mentul de care se folosesc 
Statele Unite în politica lor de 
dictat în Europa este blocul a- 
gresiv al Atlanticului de nord în
dreptat împotriva țărilor socialiste, 
și care stimulează spiritul războiu
lui rece, cursa înarmărilor. Prin in
termediul N.A.T.O., Statele Unite 
se amestecă în treburile interne 
ale țărilor membre, încearcă să-și 
mențină pozițiile în Europa, să 
împiedice dezvoltarea între țările 
europene a unor relații normale, 
de colaborare și încredere.

Este profund anormal faptul că 
la 20 de ani după sfîrșitul războ
iului, care a costat viața a mili
oane de oameni și a provocat dis
trugeri incalculabile de bunuri 
materiale și valori ale geniului 
omenesc, S.U.A. mențin în diferite 
țări din Europa un vast mecanism 
de război, au amplasate baze mi
litare, aerodromuri. Pe deasupra 
unor țări vest-europene zboară, în 
permanență, avioane avînd la bord 
armament nuclear. Cazul Palo- 
maresului, care a stîrnit neliniște 
și un uriaș val de indignare, a 
arătat cît de periculos este pen
tru pacea pe continentul nostru 
și în întreaga lume, pentru mun
ca și viața popoarelor europene 
sinistrul joc al militariștilor ame
ricani cu arma nucleară. în politi
ca lor aventuristă, Statele Unite se 

’ bizuie pe cercurile cele mai reacțio
nare din Europa occidentală și 
sprijină îndeosebi cercurile milita
riste și revanșarde din R.F.G., pre
tențiile lor la arma nucleară, la 
revizuirea rezultatelor celui de-al 
doilea război mondial.

Este cunoscut că țările socialiste 
au militat cu consecvență în în
treaga perioadă postbelică pentru 
statornicirea pe continentul euro
pean a păcii și securității, pentru 
transformarea Europei într-un fac
tor stabilizator, de colaborare și 
întărire a păcii în întreaga lume. 
România se pronunță cu con
secvență și desfășoară o activi
tate susținută împotriva politicii 
de încordare, pentru stabilirea 
relațiilor dintre țările europene pe 
baze sănătoase, în interesul fiecă
rui stat, al fiecărui popor. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., a decla
rat : „Problema securității euro
pene nu este pentru poporul nos
tru o problemă abstractă, ea este 
legată de asigurarea condițiilor 
muncii sale pașnice, de posibilita
tea de a asigura mersul înainte al 
desăvîrșirii construcției socialiste 
și crearea condițiilor pentru tre
cerea la construirea comunismu
lui. Iată de ce partidul nostru, 
guvernul nostru se preocupă în
deaproape de problema securității 
europene".

Una din caracteristicile situației 
politice din Europa este că forțe 
uriașe, fără precedent în istoria 
continentului, se pronunță pentru 
realizarea securității, pentru o po
litică lucidă și realistă, pentru ac
țiuni care să favorizeze colabora
rea între toate statele. Se mani
festă tot mai frecvent, inclusiv în 
rîndurile unor factori politici de

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a IV-a)

fi obți-

Combinatul chimic Făgăraș. Instalajia 
pentru oxidul și bioxidul de carbon 

necesar producției de amoniac

muncii, 
construirea

Toate
cu instalații 

de ventilație, 
oferind astfel 

bune de lu-

In 1970, întreprinderile 
din industria de confecții 
vor livra cu 61 la sută 
mai multe produse de- 
cît în 1965. Sporul de 
producție va 
nut pe seama creșterii 
productivității 
dar și prin 
de noi fabrici și extinde
rea celor existente. Pe 
lingă cele două mari fa
brici aflate în construc
ție la Craiova și Vaslui, 
la Constanța, Alexandria, 
Tg. Secuiesc, Bistrița, 
Baia Mare și Deva ur
mează a se deschide șan
tierele altor unități din
tre cele mai moderne. 
Fabrica de la Craiova, 
de exemplu, va avea o 
suprafață desfășurată de 
31 000 mp. Ea va fi alcă
tuită din trei corpuri de 
clădire. Toate secțiile 
sînt dotate 
speciale 
vestiare, 
condiții 
cru pentru cei peste 3 800 
de muncitori, cîți va a- 
vea, în final, această fa
brică. Calitatea produse
lor va fi asigurată de uti
lajele de înaltă tehnici
tate cu care vor fi dota
te secțiile.

Paralel cu construcția 
de noi unități, se dezvol
tă și unele dintre cele 
existente, prin adăugarea 
de noi secții sau extinde
rea altora.

Fonduri importante se 
investesc și pentru în
zestrarea întreprinderilor 
cu utilaje noi. în prezent, 
se experimentează o linie 
tehnologică care urmea-. 
ză a fi montată la Fabri
ca de confecții și tricotaje 
— București. Această li
nie va avea o producție 
anuală de 6 milioane de 
cămăși bărbătești cu gu
lere și manșete tari.

Toate aceste investiții 
vor determina o creștere 
a volumului producției 
de confecții, în anul 1970, 
pînă la valoarea de un 
miliard de lei peste ca
pacitatea actuală a aces
tui sector al industriei 
ușoare.

Rodica ȘERBAN

Noua organizare a activității 
pionierilor, elaborarea — deocam
dată în proiect — a Statutului u- 
nităților și detașamentelor de pio
nieri din Republica Socialistă Ro
mânia și a Regulamentului consi
liilor organizației pionierilor con
stituie evenimente cu profunde 
semnificații pentru opera de edu
cație a copiilor din țara noastră. 
Din lectura acestor două docu
mente publicate în presă se des
prinde concepția clară, viguroasă 
a educării noilor generații prin- 
tr-un sistem unitar, monolit, la care 
sînt chemate să contribuie școala, 
familia, organizațiile de tineret.

Atenția deosebită și grija părin
tească de care se bucură tinerele 
vlăstare este puternic relevată de 
faptul că Partidul Comunist Român 
își asumă direct îndrumarea și 
conducerea organizațiilor de tine
ret — pionieri și U.T.C. în acest 
fel, creșterea și formarea cetățe
nească a pionierilor — operă e- 
ducativă de mare însemnătate po- 
litico-socială în societatea noas
tră socialistă — va beneficia din 
plin de înțelepciunea, clarviziunea 
și perspectiva creatoare pe cară 
partidul nostru o investește în toa
te domeniile vieții sociale. Comi
tetele regionale și raionale de 
partid, organizațiile de partid din 
școli vor veghea în egală măsură 
asupra bunei desfășurări a pro
cesului de învățămînt și înfloririi 
activității pionierești. Se realizea
ză astfel o convergență de forțe 
menite să îmbogățească și să di
versifice conținutul și formele ac
tivității pionierești, să pună la 
dispoziția copiilor mijloacele cele 
mai potrivite pentru ca aceștia 
să-și însușească organic idealu
rile înalte ale socialismului, ale 
umanitarismului, ale păcii.

De la primii pași independenți, 
de la prima etapă a structurării 
ideilor generale și a simțăminte- 
lor stabile ale copiilor de vîrstă 
școlară, organizația pionierilor 
vine să ofere condițiile favorabile 
însușirii normelor de bază ale vie
ți^ obștești, cetățenești, definirii 
trăsăturilor de caracter prin exem
plul viu al istoriei de ieri și de 
azi a patriei noastre, al luptei vi
tejești pentru libertate și al abne
gației în opera de construcție so
cialistă a poporului nostru. Soco
tesc, din acest punct de vedere, ca 
foarte potrivită precizarea direcți
ilor principale de activitate în 
preambulul statutului. Un adevărat 
A.B.C. al educației patriotice, In
ternaționaliste, al cultivării dra
gostei față de munca fizică și pen
tru cei ce muncesc, al răspunderii 
pentru păstrarea cu 
rilor obștești 1

Suprema dovadă a simțământu
lui patriotic sînt fapta, activitățile 
utile și înălțătoare, învățătura per
severentă. A uni vorba cu fapta, 
năzuința cu acțiunea, disciplina 
cu inițiativa — iată ce trebuie să 
realizeze colectivele pionierești. 
Pentru pionieri învățătura este o 
adevărată lege a vieții — temelia 
tuturor aspirațiilor și afirmării per
sonale. Spicuim numai cîteva 
puncte din interesantul program 
de acțiune pe care și-l pro
pune unitatea de pionieri împreu-

grijă a bunu-
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u multe orașe, ase- 
/ Xg menea acestei cetăți 
( (B B tăiate de apa Cibi- 

O' nului, și-au păstrat 
prin secole un pro

fil dăltuit cu atîta precizie în 
piatra istoriei. Pe sub arcurile 
din cărămidă de un sîngeriu 
stins ale Pasajului Scărilor, 
pe sub bolțile în ogivă ale 
Primăriei vechi, pe lîngă turnu
rile dulgherilor, olarilor și arche
buzierilor, robust păstrate,. călă
torul se simte intrat brusc în plin 
ev mediu. Iar zidurile parcă n-ar 
fi făcut altceva, cam de o juma-; 
tate de mileniu încoace, decît să 
aștepte, gata pregătite, primul tur 
de manivelă al unui film istoric...

Ochiul e tentat să refacă., 
din fragmente, ființa cetății 
de odinioară; așa cum se 
înfățișa ea întreagă, în ultimul 
an al veacului 17, cîrid documen
tele o prezintă înconjurată de 
fortificații întinse pe aproape pa
tru kilometri, prevăzute cu 39 de 
turnuri de apărare, cinci bastioa
ne, două rondele, și împresurată 
de ape care tăiau calea asediato
rilor. Acestei dorinți de cunoaș
tere, Sibiul de azi îi .răspunde 
printr-o mare grijă față de. zes
trea monumentelor sale. Cîteva 
zeci de plăci, așezate în anii din 
urmă, ne întîmpină și orientează 
în acest perimetru istoric.

Și iată că de curînd, o dată cu 
sezonul de vară, vizitatorilor li 
se oferă un nou punct de obser
vație, ideal : de la înălțimea Tur
nului sfatului poate fi îmbrățișa
tă cu privirile întreaga panora
mă a așezării. Imaginile fragmen
tare dobîndite cu pasul se conto
pesc și capătă limpezime pe a- 
cest catarg de piatră, ridicat în 
secolul al XIII-lea ca turn de a- 
părare. Recent restaurat, a deve
nit muzeu. Pînă în vîrf sînt 146 
de trepte : o scară a timpului. 
Sus, cele patru ferestre se fixea
ză asupra punctelor cardinale.

l
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MECANIZARE
ZOOTEHNIE

SISTEMUL HIDROTEHNIC 
PALTINU- PLOIEȘTI

O recentă hotărîre a Consiliului 
de Miniștri a aprobat executarea u- 
nor importante lucrări hidrotehnice 
pe Valea Doftanei și a Prahovei 
care urmăresc, în primul rînd, apro
vizionarea cu apă potabilă și indus
trială a orașului Ploiești. în prezent, 
constructorii organizează șantierul.

Aceste lucrări fac parte dintr-un 
plan mai vast de amenajare a Pra
hovei și Ialomitei. La cheile Bre
bului, un baraj va închide Valea Dof
tanei, formînd un prim rezervor de 
apă. Cinci kilometri mai departe, la 
Paltinu se va înălța un alt baraj de 
104 m înălțime, în spatele căruia se 
va forma un lac de 50 milioane mc 
de apă.

Acolo unde există actuala priză de 
apă pentru orașul Cîmpina, se va mai 
construi una, care va capta supli
mentar un metru cub de apă pe se
cundă. Aceasta va fi trecută prin- 
tr-o stație de tratare, iar de acolo pe 
o conductă de beton comprimat, lun
gă de 40 km, apa va ajunge la re
zervorul de la Ploiești. Pe parcurs vor 
fi alimentate cu apă și satele aflate 
pe traseul conductei. Căderea mare de 
la baraj va fi folosită în scopuri e- 
nergetice. Apa lacului va acționa 
turbinele unei centrale hidroelec
trice de vîrf cu o putere de 10 MW, 
care va produce 30 milioane kWh pe 
an.

După regularizarea Doftanei, o par
te a apelor luate din Prahova vor ft 
folosite și la irigarea a circa 6 000 
hectare terenuri agricole.

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit luni la amiază pe directorul 
general al UNESCO, dl. Rene 
Maheu, care se află în țara noas
tră la invitația Universității Bucu
rești.

La întrevedere, care a decurs in

tr-o atmosferă cordială, 
cipat Corneliu Mănescu, 
afacerilor externe, acad. 
Joja, președintele Comisiei națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia pentru UNESCO, și Valentin 
Lipatti, delegat permanent al Re
publicii Socialiste România pentru 
UNESCO. (Agerpres)

au parti- 
ministrul 
Athanase

I

Intr-o parte, bătaia privirii atinge 
prin ceața albăstrie a depărtării 
abia ghicita trecătoare Turnul 
Roșu și contururile argintii ale 
piscurilor din Făgăraș; în alta, 
distingi pînă și detaliile dante
lăriei metalice a „Podului minciu
nilor". în masa dominantă de cu
loare — vișină putredă — a ve
chiului Sibiu, răsar din loc în loc 
petele pastelate ale cartierelor și 
uzinelor de azi. Reproducînd 
exact cadrul priveliștilor oferite 
de cele patru ferestre, patru fo
tografii de mari dimensiuni au 
notate pe ele principalele monu
mente și obiective turistice ale 
orașului. Bună idee : nu ești silit 
să presupui — legendele la foto
grafii informează și călăuzesc.

Sibiul vacanței înseamnă, ne
greșit, și un drum pe Valea Au
rie, salbă de lacuri și pădure, 
zonă de „șantier" edilitar confi
gurată în planuri drept un „com
plex educativ-recreativ și de a- 
grement". Aici, se află zecile 
de corturi ale campingului de 
la Dumbrava. Mai departe, în 
drumul spre lacul cu bărci și hi
drobiciclete, cei peste două sute 
de pensionari ai Grădinii zoolo
gice asistă la pregătirile ce se fac 
pe o coamă împădurită pentru 
noul lor sălaș (mai sălbatic, deci... 
mai confortabil).

La coada lacului se lucrează 
intens în vederea . unei premiere 
anunțate pentru septembrie: des
chiderea Parcului etnografic care 
va înfățișa istoria ocupațiilor și 
meșteșugurilor țărănești din în
treaga țară, grupate pe sectoare 
tematice. De pe acum au fost a- 
duse și montate o casă a podaru
lui, uleinițe, pive și altele. Pădu
rea e intrată în stăpînirea tinere
tului din întreprinderile și insti
tuțiile sibiene.

O altă întîlnire cu pădurea are 
însă loc în plin oraș, într-o clă
dire care adăpostește o bogată și 
interesantă sinteză vînătorească. 
Pătrunzi în săli ca într-un rămu
riș... Senzație pe care ți-o dau 
cele vreo mie de trofee care aco
peră toți pereții. Din loc în 
loc, fioroși colți de mistreț 
completează palmaresul iscu
sinței și al curajului. Trofeele 
sînt impresionante, unele dintre 
ele fiind încărcate de medalii 
cucerite în confruntări interna
ționale. Neîndoios, originala ex
poziție se înscrie printre obiecti
vele de mare atracție ale Si
biului turistic.

Victor VÎNTU

AU ÎNCEPUT

„MONDIALELE

DE FOTBAL

Primul meci—prima surpriză
Pe stadionul „Wembley" din 

Londra, în tribunele căruia au 
luat loc circa 100 000 de specta
tori, s-a desfășurat ieri festivita
tea de deschidere a celei de-a 
VIII-a ediții a campionatului 
mondial de fotbal. Festivitatea a 
avut loc în prezența reginei An
gliei, care — după cuvîntul in
troductiv al președintelui F.I.F.A., 
sir Stanley Rous — a declarat 
deschise întrecerile.

După cum 
turneu final 
participă 16

se știe, la actualul 
al „mondialelor" 
echipe: Brazilia,

deținătoarea titlului, Anglia, Ar
gentina, Bulgaria, Chile, R.P.D. 
Coreeană, Elveția, Franța, R. F. 
Germană, Italia, Mexic, Portuga
lia, Spania, Ungaria, U.R.S.S. și 
U ruguay.

Meciul inaugural al campiona
tului, disputat între formațiile 
Angliei și Uruguayului, a furni
zat și prima surpriză. Fotbaliștii 
englezi, considerați mari favoriți 
ai turneului final, n-au putut 
cîștiga. Deși au dominat și au 
avut mai multe ocazii de a în
scrie, partida s-a încheiat cu un 
rezultat „alb" : 0—0.

(Amănunte asupra meciului de pe „Wem
bley" și alte știri sportive — în pag. a V-a)
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ADMINISTRAREA FONDULUI DE LOCUINȚE

Tovarășul locatar

a

OLTENIEIadministrația, dar

condiții op- 
lungul ani- 
locatari care 
apartamen-

vizitate de administrații și cu atît 
mai- puțin de I.A.L. de 2—3 ani.

Lăsăm pe cei în culpă să tragă 
concluziile...

meseriași operativ și în funcție 
urgența lucrărilor de întreține- 
într-un cuvînt să gospodăreas- 
să administreze. Dar cum se

„Răspunde11

UN CERC VICIOS 
AL RĂSPUNDERILOR
în procesul de înnoire, așezările 

urbane acumulează nu numai fru
musețe ci și o considerabilă avuție, 
o zestre de zeci de miliarde — 
valoarea fondului locativ, valoa
rea sutelor de mii de apartamen
te date de stat în folosința cetă
țenilor. Fiind 'vorba de locuințe, 
adică de niște bunuri materiale 
de folosință îndelungată se pun 
cîteva întrebări firești : este sau 
nu este bine întreținut fondul lo
cativ ? Cine și cum se îngrijește 
și cine răspunde de conservarea, 
gospodărirea și folosirea civilizată 
a acestei prețioase avuții obștești ?

Administrație 

sau cancelarie ?

plătește statul

Amploarea pe care a luat-o con
strucția de locuințe a impus crea
rea unei instituții, care să se ocu
pe direct și exclusiv de întreține
rea și gospodărirea noilor 'imo
bile — proprietatea statului. Aces
te instituții sînt administrațiile de 
clădiri. Ce rol au ele ? Cităm din
tr-o hotărîre a Consiliului de Mi
niștri : „Administrațiile de clădiri 
preiau pe bază de proces verbal 
părțile și instalațiile comune ale 
imobilelor și răspund de buna în
treținere, exploatare și funcțio
nare

Ce 
tele 
grijă 
cizează că gospodărirea, conserva
rea și folosirea corectă a aparta
mentelor sînt îndatoriri care re
vin locatarilor. Dar despre acest 
aspect al problemei vom vorbi în
tr-un alt capitol. Să revenim deci 
la administrații.

își justifică existența aceste in
stituții ? Fără îndoială că da. O 
dovedesc, în primul rînd, aspectul 
și starea fizică a imobilelor care 
li s-au încredințat pentru întreți
nere și gospodărire. F 
țară funcționează sute de 
nistrații și, după cum vom 
unele dintre ele nu sînt 
prea încercate pe frontul 
dăriei... Deși aceste unități 
treținere răspund de un 
relativ rnic de imobile, în general 
5—8 blocuri, iar pentru aceasta au 
fiecare la dispoziție cîțiva funcțio
nari, 10—12 îngrijitoare și o echipă 
complexă de meseriași, unele clă
diri sînt departe de a fi bine gos
podărite. Există și situații cînd 
după o perioadă de folosire foarte 
scurtă blocul sau ansamblul de 
locuințe îmbătrînesc brusc, poartă 
din ce în ce mai evident și mai 
cuprinzător pecetea neglijenței, a 
delăsării celor care sînt plătiți de 
stat să le aibă în grijă. Iată un 
caz: blocul E de pe bulevardul 
Dimitrov din București — 
într-o situație deplorabilă, 
a putut ajunge într-o 
menea stare un imobil 
struit cu trei ani în urmă ? 
surprinderea noastră administra
torul acestui imobil nu era nici 
pe departe alarmat. „Da. așa este, 
ne-a spus, lasă de dorit“(l?) — și 
cu asta a pus discuției punct. 
Ne-a vorbit de parcă administra
ția ăr fi o instituție cu atribuții 
și răspunderi facultative. Hotărî- 
rea la care ne-am referit mai sus 
precizează : ...„administrația răs
punde de buna întreținere etc.“.

A răspuns în fața cuiva admi
nistrația respectivă de halul în 
care a adus imobilele pe care sin
gură s-a obligat să le întrețină ? 
N-a răspuns.

Nu e vorba de o întîmplare izo
lată. Și alte blocuri au îmbătrînit 
înainte de vreme. Și alte adminis
trații trebuiau să răspundă, să dea 
socoteală față de nerespectarea o- 
bligațiilor lor legale. Dar în fața 
cui să răspundă ? După cîte am 
constatat, unii dintre beneficiarii 
blocurilor — I.A.L.-urile — care 
coordonează activitatea adminis
trațiilor de clădiri sînt niște „pro
prietari" din cale afară de îngă
duitori. Față de lipsurile grave e- 
xistente pe alocuri în gospodărirea 
imobilelor, administrațiile se aleg 
cel mult cu o dojană. Astfel, negli
jența, delăsarea, inactivitatea sînt 
generate în mare j 
fermitate a întreprinderilor de ad
ministrație locativă și în ultimă 
instanță, a organelor de resort ale 
sfaturilor populare, de inexistența 
unui control sistematic și insis
tent, de faptul că nu se aplică le
gea conform hotărîrilor în vigoare.

a acestora".
se întîmplă cu apartamen- 

propriu-zise? Ele în a cui 
cad ? Aceeași Hotărîre pre-

Dar în 
admi- 
vedea, 
redute 
gospo- 
de în- 
număr

aflat 
Cum 
ase- 
con- 
Spre

I
I

inactivitatea sînt B 
parte de lipsa de |

î
I
I

Profesia de administrator presu
pune fără doar și poate o deplasa
re permanentă pe teren. Adminis
tratorul trebuie să cunoască în 
cele mai mici amănunte toate de
taliile construcțiilor încredințate, 
să știe precis cum funcționează in
stalațiile, ce defecțiuni au, ce lu
crări preventive trebuie executate 
și cînd, să controleze, să dea în
drumări și să manevreze echipele 
de 
de 
re. 
că,
împacă aceste cerințe cu gospodă
rirea fondului locativ de la... „dis
tanță" ? Mai precis de la masa de 
scris ? Iată despre ce e vorba. 
Gherasim Ciobotaru, șeful admi
nistrației ni- 3 (raionul 23 August — 
București) ne spunea deunăzi că 
n-a mai vizitat imobilele pe care 
le întreține de... două săptămîni! 
De ce? Are atîtea acte, situații, ta
bele, procese verbale, verificări 
contabile și de casierie de făcut 
încît nu se mai poate deslipi de 
scaun.

Cum s-a ajuns la unele adminis
trații ca activitatea gospodărească, 
prin excelență de teren, să gravi
teze în jurul hîrtiilor ? Foarte 
simplu. Toate aceste situații, ta
bele etc., multe, și adesea inutile 
(de pildă, situația producției (!) — 
adică evidența sumelor încasate 
pentru micile reparații) sînt ceru
te administrațiilor de către I.A.L. 
Dar nu lunar sau trimestrial ca 
în orice altă unitate, ci decadal, u- 
neori zilnic. Și administrația loca
tivă ce face cu atîta potop de hir- 
tie ? După cîte am constatat, multe 
dintre ele sînt îndosariate. Vorba 
aceea — nu se știe niciodată la 
ce pot folosi. Altele folosesc totuși 
la ceva : constituie pentru proprie
tar un mijloc principal de control 
asupra activității administrațiilor. 
I.A.L.-ul a făcut o socoteală sim
plă : „decît să mă duc eu la atîtea 
administrații, mai bine să-mi tri
mită ele rapoarte". Urmarea : în 
multe orașe, dar mai ales în Capi
tală unele locuințe ri-au mai fost

La cei mai mulți locatari bucu
ria de a fi primit casă nouă și in 
același timp răspunderea de a în
treține acest avut în 
time stăruie de-a 
lor. Sînt însă și 
o dată pătrunși în 
tele „lor" se scutură de răs
punderea față de avutul obștesc 
încredințat. Pînă și chiria și-o 
plătesc abia după ce le vine poșta
șul în ușă cu a 3-a somație... Se 
spune că locuințele împrumută 
din caracterul stăpînilor. Lui F. 
Mihai, locatar în complexul de 
blocuri „Gara de Est", i se infil
trează apă în pereții apartamen
tului de... 2 ani. Nici n-a reparat 
stricăciunea, nici administrația 
n-a anunțat-o. Ce poate sta la te
melia unei asemenea atitudini 
față de avutul obștesc ? Nimic 
altceva decît reprobabila concep
ție după care „eu, locatar, n-am 
nici o obligație — stau cu 1 leu 
chirie pe m p în casa statului — 
statul s-o repare dacă se strică".

Se mai întîlnește și tipul loca
tarului „suveran". Una și bună 
știe : „în casa mea fac ce vreau". 
Nimeni și niciodată 
fel. Fiecare 
lui ce vrea, 
mite limite,

locatar 
Firește, 
trăiește

n-a zis alt- 
face în casa 
pînă la anu- 
în

tate.. Aici poți să faci „ce vrei 
atîta timp cît nu superi vecinii, 
cît nu știrbești din avutul ob
ștesc. Dar iată că la Dumitru Tu
dor. locatar în același complex de 
blocuri vine echipa de me
seriași să-i repare instalația de 
apă, dar el n-o primește. De 
ce ? O să facă acea reparație 
„cînd o să vrea el". între timp, 
de doi ani, din instalația defectă 
se scurge apă în pereții paliere
lor inferioare... Unii dintre loca
tari — blocul D — Gara de Est 
— au găurit pereții blocului pen
tru a-și monta gratii la ferestre 
(!) ; alții au înfipt în ziduri bare 
de fier pentru a devia circulația 
de pe sub ferestrele apartamen
tului lor. Cum pot fi tolerate a- 
semenea fapte ? De ce întreprin
derile de administrație locativă și 
gospodărire orășenească, sfaturile 
populare nu iau imediat măsuri 
drastice împotriva acestor dăună
tori ai fondului locativ ?

în multe locuri există men
talitatea că sfaturile populare 
au o sumedenie de probleme 
mai importante de rezolvat, de- 
cit să se ocupe de administra
rea locuințelor. E greu de în
țeles o asemenea justificare, ce 
caută să demonstreze că întreține
rea de blocuri și locuințe — care 
constituie o parte substanțială a 
avuției naționale — poate fi înca
drată la capitolul preocupărilor 
mai puțin importante.

Se impune ca forurile com
petente — comitetele executive 
ale sfaturilor populare, secțiile de 
resort, întreprinderile specializate 
cu întreținerea locuințelor — 
să reexamineze activitatea practică 
în acest domeniu în lumina 
hotărîrilor din ultima vreme, să. 
precizeze și să urmărească sar
cinile administrațiilor, modalitatea 
de a le controla, sistemul de sem
nalare a deficientelor precum și 
răspunderile locatarilor. Atribuțiile 
întreprinderilor de gospodărire, ale 
administrațiilor și ale locatarilor 
trebuie să alcătuiască o gamă com
pletă de răspunderi în domeniul 
atît de important al îngrijirii fon
dului de locuințe.

Gh. GRAURE

Se

amplifică

comercială

Unul din noile complexe comerciale date în folosință în orașul Craiova

Organizațiile comerciale 
de stat și cooperatiste din 
regiunea Oltenia lărgesc 
continuu rețeaua de ma
gazine din orașe și sate, 
introduc noi forme de 
deservire. După cum ne-a 
informat tov. Constantin 
Șeitan, directorul Direcției 
comerciale regionale, față 
de 739 de unități, cite 
existau în anul 1959, în o- 
rașele și centrele munci
torești din Oltenia, la sfîr- 
șitul anului 1965, funcțio
nau 1 099 de unități, cu o 
suprafață de deservire a-

dublă. S-qu dat înproape
folosință 10 complexe co
merciale moderne în ora
șele Craiova, Tg. Jiu, 
Motru și în centrele mun
citorești Bîiteni, Țicleni, 
Rovinari și Sadu. în anii 
cincinalului se vor con
strui noi unități comercia
le și depozite. în prezent 
se află în construcție com
plexe comerciale la Cra
iova, Tg. Jiu și Motru, un 
punct comercial la Tr. Se
verin, a căror suprafață 
comercială 
circa 5 000

utilă va ti de
colectivi-

Gli. Vințilă

TEZAURUL LUI TRAIAN
Histria. De pe înălțimea celui mai înalt zid 

se desfășoară în voie liniștea pietrei, a apei 
fără valuri, a ploii mărunte. Și totuși urechea, 
atrofiată de atîta tăcere, percepe sunete vagi, 
repetate.

Un scrîșnet. Mîna se înfige pe frînă. Traian 
oprește motorul și sare în arătură. Se uită a- 
tent la pluguri. „Unul din ele trebuie să fie mai 
ridicat". Scoate brăzdarul dintr-o smucitură, ca 
pe o lance din trupul unui animal.

Mîinile dau de răceala marmurei.

de, vase) în fosta 
te Heracleea;

cefa-

Paralel cu construcția 
de noi unități se acordă o 
atenție deosebită moder
nizării și utilării unităților 
mai vechi. Astfel, s-au re
parat și reamenajat 550 
de unități, dintre care 167 
au fost dotate cu mobilier 
complet nou. în acest an, 
de asemenea, se execută 
lucrări de amenajare și 
de dotare cu mobilier la 
218 unități. Aceste lucrări 
au creat condiții cores
punzătoare pentru organi
zarea a 20 de magazine 
alimentare cu autoservire; 
în 97 de unități s-a orga
nizat expunerea deschisă 
a mărfurilor, asigurîn- 
du-se astfel o mai bună 
deservire a cumpărători
lor, iar în 914 unități s-a 
introdus sistemul de vîn- 
zare cu plata directă.

înființarea noilor tipuri 
de unități — restaurante 
cu autoservire, 
magazine de 
consumul pe
bucură de aprecierea con
sumatorilor. în cursul or
ganizării și dezvoltării re
țelei comerciale s-a mic
șorat nejustificat numărul 
unor unități ca : bragage- 
rii, covrigăril, gogoșerii, 
simigerii, ceainării. Răs- 
punzînd cerințelor consu
matorilor, organizațiile co
merciale au stabilit mă
suri pentru înființarea 
unor astfel de unități, în
deosebi în orașele mai 
mari din regiune.

Datorită creșterii venitu
rilor populației din mediul 
rural, cererea de mărfuri 
este tot mai mare și la 
sate. în legătură cu a- 
ceasta, tov. Emil Bucur, 
președintele U.R.C.C. Olte
nia, ne-a informat că anul 
acesta, prin magazinele 
cooperativelor de consum, 
la sate se 
mărfuri în 
I 770 000 000 
la sută mai 
nul trecut.

cate-bar, 
calea cu 
loc — se

în multe din studiile, căr
țile și comunicările istorice, 
autorii, vrînd să descrie un 
obiect, încep prin a aminti 
unde și cînd a fost găsit. 
Arheologii adaugă adesea 
și cum. Cu mici 
„întîmplarea" este 
prezentă. Cîteva

„Placă funerară de calcar 
cu inscripție în limba grea
că, descoperită înlîmplător, 
în 1959, în coada lacului 
Techirghiol" ; „Altar de cal
car cu inscripție onorif'că 
în limba greacă, găsit în- 
tîmplăfor, în mai 1962, cu 
prilejul unor lucrări de ni
velare și pavare în piața 
Ovidiu", etc. etc.

Poate, în aceste zile, 
neva pregătește o nouă 
municare despre:

Placă de marmură cu 
lief și inscripție în limba 
greacă, găsită întîmpiător în 
1966 în afara cetății roma
ne de la Histria.

întîmpiător înseamnă că 
a găsit-o, arînd, Traian 
Dragnea, tractoristul de la 
S.M.T. „Mihai Viteazu". A 
spălat-o, a alergat la pazni
cul cetății, a transporfat-o ca 
pe un glob de cristal.

— Acești oameni 
istorie" și în alt 
decît cel menționat

excepfii, 
omni- 

mostre:

ci-
co-

re-

sens

de des în articole, ne 
spune cercetătorul Adrian 
Rădulescu.

Piatra cea mică și neîn
semnată, materialul umil 
de care se lovește picio
rul, căreia nimeni nu-i dă 
importanță, a devenit pen
tru ei obiect de primă stră
lucire. Ceea ce a aparținut 
vieții materiale și spiritua
le a trecutului este repede 
sesizat, pus de-o parte 
adus muzeului.

Și

PASIUNEA
NOBILĂ

Cetatea Histria

l-a cuprins pe 
Constructori, simpli I 
învăfători, copii și ti 
fac să zbîrnîie zilnic 
fonul Muzeului regional de 
arheologie din Consfanfa: 
45.62 a devenit unul din
tre cele mai cunoscute nu
mere ale orașului. Fiecare 
caută.

Amatorii noii pasiuni au 
început să fie suie. Astăzi 
se vorbește în aceste locuri 
de o pasiune nobilă, in
tegrată în ceea ce înseam
nă cultură.

Dragnea nu e, deci, u- 
nul singur, lată cîfiva din 
familia" lui:

fă

MARIA PĂVĂLAȘCU, 
profesoară pensionară, 
găsește în 6 mai 1966, 
pe locul fostei gări din 
Constanta, un mic vas 
ceramic numit unguien- 
tarium (pentru finul 
sori). L-a adus 
zeului;

un- 
mu-

DUMITRU GULIE,
n cooperator, 

trecut, la muncile cîmpu- 
lui dă peste o inscrip
ție în apropierea cetă
ții Histria;

|ă- 
anul

TUDOR ALEXANDRU, 
din satul Enisala, de 
lîngă Babadag, anunță 
existența unui bogat 
material arheologic (vîr- 
furi de săgeți, mone-

ȘERBAN RADU, co
operator, săpînd un 
șanț în fafa casei sale 
din Beilic, descoperă 
— într-un vas — un 
mic tezaur format din 
98 de monede, printre 
care cîteva de 
le-a dat pe toate 
cialiștilor;

tic (piesă unică în Do- 
brcgea), pe care-l a- 
duc cu camionul, ca pe 
un trofeu, muzeului din 
Consfanfa.

CAUZELE

prin profilul meseriei. Sînt 
însă destui cei care 
drumurile Dobrogei 
ca profesia să le-o 
Multe ore din cele 
de odihnă și le petrec scor
monind pămîntul, de plă
cere. Vezi cîte unul cu o 
săpăligă, o mătură din 
cele ca pentru haine, mici 
dalte de fier.

Orelor de colindare și 
scormonit le urmează al
tele, de studiu, Descoperi-

bat 
fără 

ceară, 
„opt’

nu mai este 
se transfor-

rea unui obiect 
o „întîmplare'', 
mă în modalitate de lărgire 
a orizontului intelectual. 
Medicul Niculae tonescu 
din Consfanfa s-a apucat 
să învefe elina pentru des
cifrarea inscripțiilor găsite în 
îndelungate peregrinări.

Mîndria pentru trecut 
este o mîndrie care obligă 
la un prezent de muncă și 
înaltă civilizație.

Valentin HOSSU

vor desface 
valoare de 

de lei, cu 9 
mult decît a-

în prezent, aproviziona
rea cu mărfuri a popu
lației rurale 
se face prin 
de desfacere 
tul, deservite 
7 500 de lucrători. Pînă în 
anul 1970 se prevede în
ființarea a încă peste 220 ■ 
de unități noi de desface
re cu amănuntul, dintre 
care pînă la sfîrșitul a- 
cestui an vor intra în -
funcțiune 40.

A crescut și preocupa
rea pentru introducerea 
formelor rapide și econoQ. 
mice de deservire a popu
lației. în prezent, 216 uni
tăți și raioane de desfa
cere din rețeaua coopera
ției de consum practică 
autoservirea și expunerea, 
deschisă a mărfurilor.

Corespunzător nevoilor 
de îmbunătățire a deser
virii populației se dezvol
tă baza tehnico-materială 
a comerțului sătesc. S-au 
dat în folosință 115 uni
tăți nou construite, iar 
pînă la sfîrșitul anului se 
vor înălța încă 15. în anii 
1966—1970 se vor construi 
87 de magazine, precum și 
depozite cu o suprafață ' 
de peste 5 000 m p,

O atenție deosebită se 
acordă dezvoltării rețelei 
comerciale pe traseele tu
ristice din regiune. Pînă 
acum au fost terminate și 
date în folosință magazi
ne cu bufet la Răcari, Bră- 
dești, Butoești, Arginesti, 
Ciochiuța, Tîmna spre Tr. 
Severin ; Plopșoru, Peș- 
teana-Jiu spre Tg. Jiu ; un 
restaurant la Baia de Fier, 
bufete-debarcader la Fi- 
liași, Strehaia și altele. 
Tot pentru deservirea tu
riștilor și a populației lo- ‘ 
cale se vor da în folosință 
un bufet turistic în „Pădu
rea Sarului", restaurante 
la Balș, Peșteana și în alte 
localități.

din Oltenia 
2 111 unități 
cu amănun- 
de aproape

Vicfor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

aur; 
spe-

FLOREA LALU, 
rectorul Casei de 
din Ostrov, anul 
cut donează 300
monede grecești și ro
mane ;

di-
copii 

tre- 
de

ION NEGOESCU (paz
nic la C.A.P. din comu
na Cogealac, raionul 
Istria) expediază în 8 
mai 1966 o scrisoare 
către arheologi. E vor
ba de un mormînt: 
„Vă rog să trimiteți pe 
cineva ca să vedem ce 
va fi acolo; eu sînt gata 
oricînd să vă călăuzesc 
la locul pe care-l știu 
precis';

ION PLAI (52 de ani 
— cartierul Viile Noi- 
Consfanfa) anunță în 
14 septembrie 1962 pe 
profesorul de istorie al 
fiului său că a găsif o 
placă de marmură cu 
o inscripție

— De unde preferinfa a- 
fîtor oameni pentru arheo
logie? îl întrebăm pe to
varășul Vasile Canarache, 
directorul muzeului.

— A folosi lumea ne
specializată în campania 
de achiziționări muzeisti
ce este o metodă pe care 
o întrebuințăm de 10 ani, 
de cînd s-a înființat mu
zeul. Efervescența care i-a 
cuprins pe oameni de la 
început a demonstrat că, 
în Dobrogea nouă, cu cît 
înaintăm în istorie cu atît 
cunoaștem trecutul. Acum 
oamenii vin la noi. Spri
jiniți de forurile regiona
le. arheologii au cutreie
rat toate satele așezate pe 
locul sau în jurul vechi
lor focare de viață și ci
vilizație. In multe locuri 
am făcut demonstrații 
practice pentru a arăta 
cum se procedează cu di
ferite obiecte descoperite 
întîmpiător.

Oamenii văd cu emo|ie 
cum au trăit cei dinaintea 
lor. Gradul
al oamenilor de 
făcut posibilă descoperi
rea gradului de cultură și 
civilizație la care ajunse
seră populațiile din Scytia 
Minor.

Mulfi 
au devenit un fel de „spe
cialiști': s-a format o ade
vărată rețea de arheologi a- 
matori, oameni care urmă
resc în satele lor orice des
coperire întîmplătoare, o- 
presc lucrul atunci cînd a- 
pare ceva deosebit și cer 
telefonic să vină „colegii" 
lor de la muzeu.

Cei mai prodigioși 
tractoriștii. Despre ei . 
spune că au... „ureche 
heclogicăl".

De

veche;

HUDIJEA- 
al muncii 
președinte- 

agri-

NICULAE
NU, erou 
socialiste, 
le Cooperativei 
cole cfe producție din 
Comana, oiganizează 
cu sătenii scoaterea 
dinfr-un tumul (mor
mînt acoperit cu o 
mare cantitate de pă
mînt — formează o mo
vilă mare la suprafața 
solului) a unui adevărat 
tezaur din secolul al II- 
lea î.e.n. „Inventarul”: 
amfore de Rhodos cu 
ștampilă, vase ceramice 
elenistice, o sabie, pie
se de harnașament, 
se lucrate de mînă 
către meșteri locali, 
verse obiecte de 
doabă ;

va- 
de 
di- 
po-

LA 
(de 

lîngă Medgidia) desco
peră și scot cu grijă 
un mare cazan cu fi
guri zoomorfe, tipic sci-

TRACTORIȘTII DE 
G.A.S. CASTELU

de cultură 
azi a

din participant

„OPT“-UL;
ARHEOLOGIC

sînt 
se 

ar-

Un fenomen la fel de pa
sionant ca și orice altă pa
siune umană creatoare.

însă omui care sapă și 
ară a devenit „arheolog’

In orice împrejurare ne-am afla, 
ne interesează, în mod firesc, ce im- 

| presie își fac ceilalți oameni des- 
S pre noi, dacă am reușit să-i facem 
R să se simtă bine în preajma noas- 
| tră. în aceeași măsură nu ne lasă 
I indiferenți nici comportarea alto- 
s ra. Pornind de la aceste cerințe 
| reciproce ne dăm seama că, așa 
O cum se arăta 
I publicat
■ zîmbetul social este mai mult de- 
| cît o simplă expresie a politeții. 
I Pe bună dreptate, articolul res- 
R pectiv 
| zîmbet 
a pentru 
I social.
i Trec
9 rulmenți
J întotdeauna găsesc pe cei mai 
I mulți oameni concentrați cu toată 
I ființa lor asupra mașinilor la 
I care lucrează. Și totuși fețele lor 
! iradiază spontan și cuceritor o 

atmosferă de bună dispoziție co
tidiană care, asemenea unei ine
puizabile „rezerve interne mora
le", multiplică și generează me
reu noi energii.

Cine dintre noi n-a observat cît 
de mult contează dacă vecinul îți 
menține sau îți strică buna dispo
ziție, dacă îți mărește sau îți taie 
pofta de lucru ? întotdeauna zîm
betul și reversul său, mutra „acră", 
își pun amprenta asupra muncii 
și a rezultatelor ei.

Problema este însă cum, prin ce 
mijloace , creăm o asemenea am
bianță stimulatorie, propice afir
mării' valențelor pe care fiecare 
om e dornic să le pună în valoare. 
Există aci o cale greșită, care, din 
păcate, tentează încă pe mulți : 
calea concesiilor, a îngăduinței 
nejustificate.

Brigada de constructori condusă 
I de maistrul Nicolae Grigore de la 
I grupul nr. 2 șantiere, în aparență 

este un colectiv despre a cărui 
viață se poate spune că se bazează 
pe o deplină înțelegere reciprocă 
din partea 
său. Cu toate 
ei nu este la înălțimea așteptărilor. 
Oameni buni, pricepuți, maistru

și într-un articol 
recent în „Scînteia",

pledează nu atît pentru 
de dragul zîmbetului, cît 
funcția lui de stimulent

adeseori pe la fabrica de 
din localitate. Aproape 

găsesc pe cei

fiecărui membru al 
acestea activitatea

cu experiență. Și totuși, alte echi
pe, unde lucrurile nu stau atît de 
bine din acest punct de vedere, 
obțin rezultate mai bune. De unde 
atunci acest paradox ? Iată și ex
plicația. Mulți membri ai brigăzii 
încep lucrul cu cîte 20—30 de mi
nute mai tîrziu, pentru că în ajun 
au avut cine știe ce petrecere în 
familie. Maistrul, deși vede, nu le 
spune nimic, chipurile, să nu se 
iște cumva neînțelegeri din ase
menea fleacuri.

Alții fac risipă de materiale. 
Atît maistrul cît și ceilalți mem
bri din brigadă îi lasă în pace. Și 
ce dacă a rămas niște scîndură 
îngropată în pămînt ? Nu merită 
să sîcîi oamenii, să-ți iasă cine 
știe ce vorbe din cauza asta 1

în aceste condiții nu e de mira
re dacă. întrebîndu-i, cei cu mus
ca pe căciulă îți dau fără nici o 
ezitare asigurările lor „sincere" că 
maistrul e un om care le este cît 
se poate de simpatic. Dacă nu ar 
trece însă cu vederea deficiențele, 
desigur, situația ar deveni cu totul 
alta.

Ori de cîte ori are de făcut un 
control prin unitățile de desfacere 
merceologul Alexandru Popa de 
la O.C.L. produse industriale, 
care cere vînzătorilor să manifeste 
o grijă deosebită pentru depozitarea 
și prezentarea mărfurilor, parcă se 
întunecă în magazine : pentru cei 
în cauză, omul este foarte puțin 
agreabil ! î ' ' ' ‘ “
pe ușă colegul 
pe care 
lucruri.
Aceiași vînzători spun despre el 
că, în contrast cu Alexandru Popa, 
este bun ea pîinea caldă.

Evident, o astfel de optică este 
strîmbă, 
turnare 
fi de

în schimb, dacă apare 
_ 1 său Aurel Ciucă, 

nu-1 interesează asemenea 
dintr-odată se face senin.

producînd o totală răs- 
de valori, și nu putem 

acord cu cei ce aprecia- 
■ ză bunătatea omului după aseme

nea criterii. Dar, nu mai puțin 
gravă ni se pare și greșeala celor 
ce, în loc să lupte pentru schim-

barea acestei optici, acționează 
sub influenta ei, ba chiar o culti
vă, căutînd să cîștige simpatia ce
lor din jur prin tot felul de con
cesii și îngăduințe nepermise. Așa 
a procedat pînă nu de mult An
drei Nicolae, fost director la~ ■ 
I.C.R.A., care a înțeles să-și cîști
ge simpatia salariatilor nu prin 
competență, corectitudine și exi
gență în muncă, ci prin împăcarea 
cu lipsurile și încercarea de 
cocoloșire a, lor, ca nu cumva unul 
sau altul să-i „reproșeze" ceva. A 
evitat „să-i supere" pînă și pe cei 
ce începuseră să confunde avutul 
statului cu propriile lor buzunare; 
Nu-i de mirare că o asemenea 
„bună înțelegere", dovedită în re
petate rînduri, l-a dus la tribunal.

îngăduitor cu alții, el era, de fapt, 
îngăduitor cu sine însuși. Pentru 
că, în fond, îl interesa să nu su
pere pe salariații în subordine nu
mai în măsura în care aceștia, la 
rîndul lor, căutau să se poarte în 
așa fel încît să nu-i producă lui 
însuși nici o supărare. Un egoism 
deghizat sub masca „bunătății în
truchipate"!.

Tot atît de periculoasă este și 
trecerea la cealaltă extremă. Mai
strul Mihai Zăvoianu care lucrează 
în atelierul de tratamente termice 
de la fabrica de rulmenți nu 
umblă cu nici un fel de menaja
mente. Dacă îndrăznește cineva 
să-l critice, zile bune nu mai are 
cu el. E lesne de înțeles cu „cîtă 
plăcere" lucrezi într-o astfel de 
companie ! „Zîmbetul social", ca o 
condiție a~ stimei și considerației 
unuia față de altul, este necesar 
și-1 putem făuri oriunde., între a- 
cest zîmbet — dacă nu vrem să-1 
lipsim de sens și să-1 golim de 

lipsa de exigență 
însă pune niciodată

conținut — și 
nu se poate 

'semnul egal.

B. BERA 
activist la 
de partid

Comitetul orășenesc
Bîrlad
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DE RECOLTARE

amănuntele

ÎN PLINĂ CAMPANIE

în

nu

remedierea de- 
conducerea. 

asigure o asis-

TOM
imobilizărilor s-a ridicat la 
9 641 000 lei, iar împrumuturile 
restante — la 6 983 000 lei. Urmînd 
„exemplul" șantierului amintit, în 
trimestrul I al acestui an, între
prinderea de construcții forestiere 
din Rm. Vîlcea și-a realizat și ea 
planul de producție în proporție 
de 114,5 la sută, dar cu împrumu
turi restante de 8 700 000 lei. în a- 
ceeași perioadă, T.R.C. Argeș a ra
portat depășirea sarcinilor de plan 
cu 13 la sută. Succesul ar merita 
aplaudat — dacă ținem seama că 
de mult timp trustul nu și-a rea
lizat planul de producție. Dar, și

muturi. în ansamblul măsurilor 
luate pe linia finanțării și decon
tării, sistemul de creditare a cu
noscut în ultimii ani o evidentă 
îmbunătățire. Dar mai este încă 
loc pentru perfecționări. De ce fac 
această remarcă ? împrumutul res
tant garantat. de organul, tutelar 
are o semnificație deosebită. El 
constituie (în sensul adevărat al 
cuvîntului) un semnal de alarmă 
căre arată că în activitatea unei 
întreprinderi există neajunsuri 
grave, accidentale. Instrument al 
controlului riguros prin leu, acea
stă categorie de împrumut este o

în 
lu- 
iar

900
cîteva 

raionul 
există 

în

Majoritatea unităților a- 
gricole din regiunea Bucu
rești au trecut cu toate 
forțele la recoltatul cerea
lelor. Pînă în seara zilei 
de 10 iulie s-au strîns griul, 
orzul și mazărea de pe 
272 000 ha, ajungîndu-se 
la o viteză de30 000 ha pe 
zi. Rezultatele obținute sînt 
bune, dar ele nu oglindesc 
cîtuși de puțin posibilită
țile existente în regiune. 
Dacă se are în vedere că 
unitățile agricole dispun 
de 7 400 combine, la o 
viteză zilnică de 6 ha re
zultă că se poate recolta o 
suprafață de 44 400 ha în
tr-o singură zi. Aceasta 
fără ..a mai lua în calcul 
suprafețele ce se recoltea
ză cu alte mijloace de că
tre cooperatori. Se remar
că deci că nu sînt folosite 
din plin, la recoltat, toate 
forțele existente. Din date
le primite la consiliul agri
col regional rezultă că 
ziua de 7 iulie nu au 
crat I 031 de combine, 
în ziua de 8 iulie — 
de combine. Din 
sondaje făcute în 
Oltenița rezultă că
diferente între unități 
ce privește ritmul lucrări
lor de vară.

Membrii cooperativei a- 
gricole „8 Martie" din 
Chirnogi cultivă aproape 
1 200 ha cu cereale păroa
se. De cîteva zile a înce
put recoltatul. Fiecare 
combină este dotată cu 
saltele pentru strîngerea 
plevei, saci pentru boabe 
și colectoare pentru paie. 
Cerealele care au nevoie 
db condiționat se trec prin 
trior, apoi se depozitează 
în magazii sau se trimit la 
baza de recepție în contul 
contractului. In urma com
binelor sosesc presele de 
balotat, precum și coope
ratorii cu atelajele pentru 
transportul paielor. Ion 
Vlăsceanu, președintele 
cooperativei agricole, a 
precizat că fiecare briga
dier urmărește cu atenție 
grupul de combine ce lu
crează pe tarlaua lui pen
tru a nu face risipă de 
boabe. Ei atrag atenția 
mecanizatorilor să regleze 
tobele la combine în func
ție de starea de umiditate 
a griului. Aceeași preocu
pare pentru strîngerea la 
timp și fără pierderi a 
recoltei am întîlnit-o și la 
cooperatorii din Curcani.

Am amintit că nu toate 
combinele sînt folosite din 
plin. Așa stau lucrurile și 
la cooperativa agricolă din 
Căscioarele. Deși munca 
era minuțios organizată, 
din cauza terenului acci
dentat se produc nume
roase defecțiuni la combi
ne. în după-amiaza zilei 
de 8 iulie, din cele 8 com
bine 4 erau defecte. Pre
ședintele cooperativei și 
inginerul remarcau că asis
tența tehnică din partea 
S.M.T. este nesatisfăcătoa-

re. Pentru 
fecțiunilor 
S.M.T. să 
tentă tehnică mai califica
tă. De remarcat că la coo
perativa agricolă din Chir
nogi, cu teren mai puțin 
accidentat, vecină cu cea 
din Căscioarele, s-a repar
tizat permanent un atelier 
mecanic, cu oameni și pie
se de schimb. Acest ate
lier ar putea să intervină 
și în remedierea defecțiu
nilor ce se ivesc la briga
da din Căscioarele.

Nu în toate cooperati
vele agricole există preo
cupare pentru evitarea 
pierderilor de boabe
timpul recoltatului. La Bu- 
dești, mecanizatorii 
controlau cu atentie com
binele în timpul lucrului; 
boabele rămîneau în spi
ce. Inginerul cooperativei 
ducea discuții cu mecani
zatorii pentru a pune 
combinele la punct dar 
nu-și impunea hotărît 
punctul de vedere pentru 
a curma risipa.

La cooperatorii din Bu- 
dești munca nu era bine 
organizată. Brigadierul 
Toma State, deși avea o e- 
chipă de cooperatori care 
să recolteze griul culcat 
de vînt, aceștia umblînd 
prin tarla mai rău îl în
curcau, iar în urma com
binelor rămîneau cantități 
însemnate de grîu nere
coltat.

Ion Ilinca, directorul 
S.M.T. Budești, afirma că,

Pe ogoarele cooperativei agricole Poarta Albă, re
giunea Dobrogea

Foto : A. Cartojan

în Vederea îndeplinirii planu
lui lor de producție, organizațiile 
de construcții-montaj folosesc mij
loace bănești proprii sau împrumu
tate. Ultimele se obțin, în princi
pal, pe calea creditului și comple
tează în anumite perioade fondu
rile necesare realizării sarcinilor 
de producție. Problema care se 
pune este : cu ce eficiență se 
cheltuiesc mijloacele bănești, in
diferent de categoria lor ?

Din situațiile întocmite recent se 
desprinde că nu întotdeauna bi
lanțul economic al unor întreprin
deri de construcții-montaj din re
giunea Argeș se încheie cu 
bune rezultate. Neglijînd anumite 
laturi importante ale activității 
economico-financiare, conducerile 
unor întreprinderi nu își pun în
trebarea : cu ce cheltuieli se 
realizează volumul de lucrări 
planificate ? Dar să analizăm fap
tele așa cum se prezintă ele în 
realitate. Șantierul din Cîmpulung 
al Trustului de construcții și mon
taje miniere și-a depășit planul de 
producție pe 1965 cu 5,2 la sută, dar 
și prețul de cost planificat al lucră
rilor — cu 5 055 000 lei. Volumul

Pentru viitoarea 
producție

DAUNELE

în ultimele zile, a trecut 
pe la majoritatea brigăzi
lor și munca se desfășoa
ră bine. într-adevăr așa 
stau lucrurile. Dar se 
semnalează și deficiențe 
"care trebuie înlăturate o-' 
perativ. Este necesar ca, 
în această. perioadă,' să se. 
acorde ajutor și asistentă 
tehnică tuturor brigăzilor, 
îndeosebi celor mai slabe. 
Cît privește evitarea risi
pei, nu este scutit de a-

ceastă sarcină nici, un co
operator sau mecanizator. 
Sarcini de mare răspun
dere, în această direcție, 
au organizațiile de partid, 
consiliile de conducere, toți 
inginerii și tehnicienii a- 
gronomi, instructorii terito
riali, delegații comitetelor 
raionale.

Florea CEAUȘESCU
coresp. „Scînteii"

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
în anul viifor urmează să fie 
dată în exploatare noua fabri
că de motoare electrice de Ia 
Pitești. Conducerea întreprin
derii a luat de pe acum un șir 
de măsuri pentru pregătirea vii
toarei producfii. Din oraș și co
munele din jur au fost selecțio- 
nafi 200 tineri care vor fi pre
gătiți în diferite meserii, la șco
lile profesionale de pe lîngă în
treprinderile „Electromotor "-Ti
mișoara, „7 Noiembrie’-Craiova, 
Uzina mecanică Muscel. O mare 
parte din muncitorii care vor lu
cra în noua unitate urmează să 
fie calificafi la locul de muncă.

De asemenea, colectivele de 
specialiști din cadrul serviciilor 
constructorului șef și tehnologu
lui șef lucrează la prelucrarea 
documenfafiei realizînd primele 
proiecte 
SDV-uri, 
gice.

în acest caz, îndeplinirea sarcini
lor de plan s-a făcut cu prețul 
unor împrumuturi restante de 
11 446 000 lei.

Firește, asemenea situații nu pot 
fi considerate nici pe departe sa
tisfăcătoare. Aceasta deoarece 
nu ne poate fi indiferent gradul 
de economicitate al activității șan
tierelor, beneficiul care se 
ține de la fiecare leu 
tuit. Fuga după realizări can
titative, în detrimentul calității 
lucrărilor, al nivelului prețului de 
cost este o mentalitate dăunătoa
re. Și e regretabil că, adeseori, 
această mentalitate este aprobată 
tacit chiar de unele foruri tute
lare ale unităților amintite. Cu 
bună știință, aceste foruri și con
ducerile întreprinderilor citate 
scapă din vedere faptul că sarci
nile de plan ale fiecărei unități au 
fost stabilite într-un echilibru 
economic-financiar, care trebuie 
riguros respectat. Se omite că în
deplinirea planului cu pierderi bă
nești dereglează acest echilibru, 
iar neglijențele în gospodărirea 
banilor se transformă în cheltuieli 
neeconomicoase.

întotdeauna lipsurile în activita
tea economică generează împru- 

'■ muturi restante. Eu nu pun la în
doială utilitatea acestor împru-
_ _ _ _ _ _ '_ _ ™ _

ob- 
chel-

ultimă soluție și nu o obișnuință. 
In ultima vreme garanția organelor 
tutelare a rămas doar pe hîrtie 
sau ca o noțiune de categorisire a 
creditului respectiv. Acordînd cre
dite restante, forurile tutelare ale 
întreprinderilor cercetează foarte 
rar cauzele deficiențelor care au 
generat rezultate economico-finan- 
ciare necorespunzătoare.

Menținerea împrumuturilor res
tante constituie izvorul cheltuieli
lor neproductive. în 1965, organi
zațiile de construcții-montaj din 
regiunea Argeș au plătit (e un mod 
de a spune) dobînzi la împru
muturi restante în valoare .de 
4 092 000 lei, iar în primele 4 luni 
ale acestui an — de 414 000 lei. A- 
ceste sume au fost incluse în cos
tul lucrărilor, scumpindu-le. Ase
menea cheltuieli neproductive ' au 
reprezentat la T.R.C. Argeș 17,9 
la sută din volumul pierderilor, 
iar daunele pricinuite de îm
prumuturile restante constatate la 
organizațiile de construcții-montaj 
și de foraj în 1965 și pe primele 
patru. luni ale acestui an echiva
lează cu costul a 140 apartamente, 
sau a peste 50 săli de clasă. în 
acest an, ca și în anul trecut, cîte- 
va întreprinderi — șantierul 
Trustului de construcții-montaje 
miniere din Cîmpulung, întreprin-

derea de construcții forestiere Rm. 
Vîlcea, șantierul întreprinderii de 
construcții căi ferate 23 Pitești și 
Trustul regional de construcții — 
au avut lună de lună împrumu
turi restante între 15—20 mili
oane Iei. Aceste împrumuturi, după 
cum spuneam, s-au acordat cu 
mare ușurință. Conducerile uni
tăților enumerate, precum și foru
rile lor tutelare au cunoscut cau
zele proastei situații financiare 
dar nu au luat măsuri de lichi
dare a neajunsurilor. Din si
tuațiile cercetate de organele noas
tre bancare s-a constatat că nici 
o conducere de întreprindere nu a 
fost trasă la răspundere pentru 
daunele împrumuturilor , restante, 
în schimb, la acordarea stimulen
telor, Ministerul Economiei Fores
tiere (pentru întreprinderea de 
construcții forestiere Rm. Vîlcea) 
și Ministerul Minelor (pentru șan
tierul T.C.M.M. din Cîmpulung) 
și-au dat cu ușurință avizul fără 
a avea măcar curiozitatea să ana
lizeze cu ce cheltuieli și-au reali
zat producția unitățile respective.

După părerea mea, este necesar 
să se revizuiască metodologia ac
tuală de acordare a împrumuturi
lor, pentru ca organele tutela
re ale întreprinderilor să se 
simtă răspunzătoare pentru avizul 
care și-l dau. Opinez, de aseme
nea, pentru stimularea colective
lor de întreprinderi în funcție de 
rezultatele economice și finan
ciare obținute, de efortul depus 
pentru înlăturarea cheltuielilor ne- 
economicoase. Practica cere și un 
alt lucru — și anume, pentru ca 
imobilizările în producția execu
tată și nedecontată să dispară este 
necesar ca organizațiile de con
strucții să aibă posibilitatea să în
caseze contravaloarea lor din cre
dite speciale. Aceasta ar întări 
răspunderea beneficiarilor pentru 
crearea din timp a condițiilor ne
cesare execuției lucrărilor. Consi
der, totodată, că varietatea credi
telor poate fi restrînsă într-un sis
tem unitar, simplificat. Creditul 
curent ar trebui să fie în mai mare 
măsură însușit de unități, ca un 
mijloc de sprijin financiar. în a- 
cest fel s-ar putea renunța lâ 
așa-zisul împrumut cu garanția or
ganului tutelar, care determină, 
după cum s-a văzut, o serie de 
daune nedorite, păgubitoare.

lon NEAMTU
directorul Sucursalei Argeș 
a Băncii de Investifii
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de produse și de 
diferite fișe fehnolo-

sortimente

La o primă verificare
a combinelor

Au trecut doar cîte
va zile de la începerea 
secerișului in regiu
nea Mureș-Autono
mă Maghiară. Coope
ratorii din Mureșeni, 
Acățari, Gornești au 
fost primii care au 
început să adune re
colta din acest an. 
Potrivit datelor cen
tralizate la consiliul 
agricol regional, pînă 
la 8 iulie, cooperati
vele agricole au re
coltat din suprafețele 
cultivate cu orz 27,2 
la sută. în ultimele 
zile s-a putut lucra 
și cu combinele. In 
majoritatea locurilor 
combinele lucrează 
fără întrerupere. La 
cooperativa agricolă 
din Nazna s-au recol
tat în scurt timp 31 
ha. Recoltatul i-a gă
sit bine pregătiți și 
pe cooperatorii din 
raionul Luduș. La 
Iernut, magaziile au 
fost văruite și s-au 
luat toate
pentru ca cerealele 
să intre

Vizita 
prin

N

din raionul Luduș 
scoate la iveală fap
tul că batozele și 
combinele, presele de 
balotat ale S.M.T.- 
ului au fost bine re
parate. Totuși, în mai 
multe cooperative de 
producție deservite 
de S.M.T. Miercurea 
Niraj, odată cu intra
rea în lan a combi
nelor au apărut pri
mele defecțiuni. La 
Acățari, bunăoară, 
s-au defectat conco
mitent trei combine. 
La fel s-a întîmplat 
și la Viforoasa. Ate
lierul mobil chemat 
să le repare urgent, 
a sosit numai a doua 
zi, o dată cu o ploaie 
torențială. In felul 
acesta s-au pierdut 
două zile prețioase. 
Cum se vor descurca 
mecanizatorii, în con
tinuare, la începerea 
grosului lucrărilor, 
dacă combinele cad 
la prima verificare 
pe teren ?

Săptămîna ce ur
mează va începe și 
recoltatul griului. 
Pretutindeni este în 
curs controlul lanu-

rilor care au fost 
prevăzute să fie re
coltate mecanic. S-a 
recomandat ca forțe
le mecanice ale S.M.T. 
să fie folosite cît mai 
grupat, ușurînd ma
nipularea lor și con
trolul din partea spe
cialiștilor. Tot in sco
pul asigurării unei in
tervenții mai promp
te s-au luat măsuri 
pentru aproviziona
rea cu 
schimb a 
mobile.

Intrucît
griului cere un 
lum mare de muncă, 
este necesar ca pînă 
la începerea din plin 
a secerișului să se 
termine în toate uni
tățile lucrările de în
treținere a culturilor, 
să fie grăbit recolta
tul furajelor. Urgen
tarea acestor lucrări 
se impune în special 
în cooperativele agri
cole din raioanele 
Reghin, Tîrnăveni și 
Odorhei.

piese de 
atelierelor

recoltatul
vo-

proiectele
formă 

de 
își 
în 
au

Noi
de m sterile 
de construcție

Profilele din sticlă în
de „U" sînt noi sortimente 
materiale de consfrucjie, care 
vor face anul acesta apariția 
siluetele construcțiilor. Ele 
fost realizate de către sectorul
de cercetări din cadrul I.P.C.M.C. 
în colaborare cu specialiști de 
la Fabrica de geamuri din 
Scăeni. Aceste profile care pot 
fi realizate după dorință la di
ferite lungimi, armate sau near- 
mafe, își găsesc o largă utilizare 
în construcția de pereți exteriori 
și despărțitori, luminatoare etc. 
Noul produs are o rezistență ri
dicată la încovoiere, permite o 
transparență difuză a luminii și 
oferă posibilități diferite de a- 
samblare. Profilele „U" din sti
clă vor fi produse la Fabrica de 
geamuri din Scăeni.

locomotive

electrice
locomotive

minieră Leurda 
transportul căr-

La exploatarea 
din Oltenia, 
bunelui la suprafață se face a- 
cum cu ajutorul locomotivelor 
electrice cu troliu, fiind înlocui
te în totalitate locomotivele Die
sel. Sistemul electric de tran
sport sporește simțitor vitezele 
de lucru, oferă o mai mare sigu- 
ranjă, permifînd totodată redu
cerea cheltuielilor de exploa
tare și întreținere. Capacitatea 
de transport a minei Leurda 
crește astfel cu 4 000 tone pe zi.

(Agerpres)

în domeniul investițiilor, în toa
te regiunile țării se depun eforturi 
pentru a se accelera ritmul de 
execuție a lucrărilor pe șantiere, 
în vederea scurtării termenelor de 
punere în funcțiune a obiectivelor 
industriale planificate. Care este 
situația în acest domeniu în regi
unea Cluj, unde urmează să-se re
alizeze în acest an investiții în va
loare de 1,1 miliarde lei, desti
nate în cea mai mare parte con
strucției de noi obiective indus
triale și lărgirii capacităților de 
producție la unele din întreprin
derile existente ?

Pe anumite șantiere ale noilor 
obiective de investiții s-au obținut 
rezultate bune. La trăgătoria de 
oțel tare de la uzinele „Industria 
sîrmei" din Cîmpia Turzii, lucrări
le de montaj la liniile de tratamen
te termice s-au desfășurat într-un 
ritm susținut. Drept urmare, s-au 
putut începe la vreme probele 
tehnologice. Avansate sînt lucră
rile de construcție la laboratorul 
central și la secția de pulberi me
talice. Pentru a ușura elabora
rea documentației de către 
IPROMET, proiectanții uzinei au 
întocmit o parte din proiectele de 
execuție.

— Dacă privim însă în pers
pectivă — a ținut să precizeze tov. 
IOAN STANATIEV, directorul ge
neral al uzinei — există încă 
destule probleme nerezolvate. E 
drept, pentru volumul de construc
ții din primul semestru am 
asigurată documentația. Dar 
tru cea de-a doua parte a 
lui, cînd urmează să înceapă 
sul lucrărilor noi la fabrica
flux pentru sudură și trăgătoria 
de oțel tare II, proiectele lipsesc 
aproape în întregime. Ultimul gra- 

întocmit “ comun

avut 
pen- 
anu- 
gro- 

de
măsurile

selectate. 
întreprinsă 

cîteva unități
L. DEAKI
coresp. „Scînteii"

Fabricile de conserve se află 
în plină campanie de produc
ție. O însemnată parte din noua 
recoltă de legume este trans
formată în „materie pri
mă" pentru diferite prepa
rate culinare sau chiar în mîn- 
căruri gata pregătite. Ele vor 
contribui la îmbogățirea meniu
rilor în sezonul rece. în foto
grafie : secfia conservelor de 
mazăre de la fabrica „Flora" 

din București

IPROMET, prevede ca pentru pri
mul obiectiv documentația să fie 
predată eșalonat, începînd din a- 
ceastă lună. Dacă termenele nu vor 
fi respectate, vom fi puși într-o 
situație dificilă. Cît privește al 
doilea obiectiv — trăgătoria de o- 
țel tare II — situația este și mai 
complicată, documentația aflîn- 
du-se încă în studiu la C.S.P. Nu 
cunoaștem de ce ministerul tutelar 
nu intervine mai energic pentru 
realizarea la termenul fixat a pro
iectelor.

însemnate fonduri de investiții 
au fost alocate pentru dezvolta
rea uzinei de pielărie și încălță
minte „Clujeana". Aici se vor 
construi o fabrică de talpă sin
tetică cu o capacitate de 2 400 
tone anual, o secție nouă de în
călțăminte pentru 17 000 perechi pe 
an; totodată, se dezvoltă și se 
modernizează tăbăcăriile. în ce 
stadiu se află în prezent lucră
rile ? La această întrebare ne răs
punde ing. VASILE VLAD, direc
torul grupului de șantiere 509 al 
Trustului 5 construcții Brașov.

— Se poate spune că, în pri
mele luni ale anului, lucrările 
s-au desfășurat normal, potrivit 
graficului întocmit. De la o vre
me însă, am fost puși în situația 
să restrîngem activitatea pe acest 
șantier deoarece nu dispunem încă 
de documentația tehnică pentru a- 
numite lucrări principale. Institu
tul de proiectări pentru industria 
ușoară nu ne-a predat proiectele 
pentru lucrările de fundații la tă- 
băcăria minerală, deși scadența 
era la începutul lunii mai, listele de 
materiale și prefabricate pentru 
secția tăbăcărie cu termen la 1 a- 
prilie, precum și o parte din do
cumentația pentru secția talpă 
sintetică. Din această cauză, nu 
putem întocmi un plan de aprovi
zionare real, potrivit cerințelor 
șantierelor.

Despre stadiul realizării noilor 
construcții de la această între
prindere, am discutat și cu tov. 
GHEORGHE POTOLEA, directo
rul sucursalei Cluj a Băncii de 
Investiții. „Și eu sînt de părere 
că asigurarea documentației pen
tru dezvoltarea fabricii „Clujea
na" este în prezent problema nr. 
1. Beneficiarul insistă pe lingă 
bancă să găsească diferite soluții 
pentru a obține 
luția este una 
me : asigurarea 
legale necesare 
țării."

Grupul de șantiere amintit exe
cută și alte lucrări de investiții 
în regiunea Cluj. Ce greutăți în- 
tîmpinați la realizarea acestora ? 
— am întrebat pe ing. Vasile 
Vlad.

— Dificultățile cele mai mari

fondurile. Dar so- 
singură și anu- 
tuturor formelor 

deschiderii finan-

le-am întîmpinat la terminarea 
Complexului de morărit și panifi
cație de la Baciu. Aici, în timp 
ce moara se afla în probe teh
nologice, la fabrica de pîine lu
crările au rămas în urmă din lip
sa elementelor de automatizare. 
Cauză ? Uzina „Tehnofrig",. furni
zoare a liniilor tehnologice, nu 
le-a comandat la timp.

Neîndoielnic, neprimirea la timp 
a unor proiecte și utilaje tehno
logice a creat dificultăți reale în 
activitatea constructorilor. Dar nu 
mai puțin adevărat este că, pe a- 
numite șantiere, lucrările nu se 
desfășoară normal datorită slabei 
organizări a muncii, „golurilor" în 
aprovizionarea cu materiale. Pe 
șantierul întreprinderii de prefa
bricate din beton Aiud au lipsit 
cărămizi și prefabricate metalice, 
iar beneficiarul nu a precizat din 
timp amplasamentul unor obiecti
ve. După serioase eforturi, rămî- 
nerile în urmă la lucrările de con
strucții au fost recuperate, dar nu 
sînt încă rezolvate diferite pro
bleme legate de procurarea uti
lajelor tehnologice.

în legătură cu cele relatate de 
interlocutorii noștri și cu consta
tările de pe șantiere, am solicitat 
și părerea tov. ing. IULIU IACOB, 
Șef de sector la comisia eco
nomică a comitetului regional 
de partid. „Desfășurarea lucrărilor 
de construcții-montaj în regiunea 
noastră a fost dezbătută în cadrul 
unei ședințe a activului regional 
de~ partid. Comitetele raionale și 
orășenești au analizat, de aseme
nea, situația fiecărei lucrări în 
parte. Au fost luate măsuri pen
tru mai buna organizare a lucru
lui pe șantiere, pentru aprovizio
narea cu materiale și asigurarea 
forței de muncă. Ceea ce îngrijo
rează mai mult este însă lipsa de 
documentație pentru un mare vo
lum de lucrări. Cum aproape în 
exclusivitate aceste documentații 
se întocmesc de institute depar
tamentale, se cuvine ca ministere
le, direcțiile lor generale de resort 
să ia neîntîrziat măsuri pentru ca 
proiectele să fie predate șantiere
lor cît mai repede și complete".

într-adevăr, aceasta este acum 
problema hotărîtoare în activita
tea de investiții din regiunea 
Cluj. Este necesar ca IPROMET, 
Institutul de proiectări pentru in
dustria ușoară, precum și celelalte 
foruri responsabile pentru mersul 
activității de investiții în regiunea 
Cluj să sprijine mai mult efortu
rile constructorilor și montorilo'r 
de pe șantierele clujene în înde
plinirea în bune condiții a planu
lui de investiții pe acest an.

AL MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"
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PLEDOARIE PENTRU

de W. BERGER

MUZICA DE CAMERĂ

PUNCTE DE VEDERE

compozifori tineri 
înclinații pentru un 

al muzicii de ca- 
liedul. Cu trecerea 
acestuia i-au fost 

o seamă de

Muzica da cameră — în 
totalitatea ramificațiilor ei 
— reprezintă un gen de 
deosebită importanță în 
ansamblul unei culturi. O- 
rienfarea și cunoașterea o- 
menească în domeniile atît 
de vaste ale muzicii este de 
neconcepuf fără înțelegerea 
acestei arte rafinate, de 
esență, deoarece prin for
mele ei condensate, de ma
ximă claritate, echilibru și 
eficiență, ea oferă posibili
tatea urmăririi proceselor 
intime ce se desfășoară în 
inferiorul discursului muzi
cal.

în ultimele două decenii 
au fost investigate cele mai 
multe domenii proprii vas
tului gen de cameră, de la 
lied pînă la cantata de ca
meră, de la sonata solo, 
pînă la simfonia de cameră. 
S-au creat o serie de lu
crări de certă valoare, în
zestrate cu o remarcabilă 
forță emoțională.

Mulți 
atestă 
subgen 
meră : 
anilor,
încorporate 
trăsături înnoitoare, în pro
filul liniei vocale sau în 
structura armonică prin ex
tinderea aspectelor modale 
și cromafizarea limbajului.

Totuși, trecînd în revistă 
creația din ultimii ani nu pu
tem să nu observăm o dez
voltare inegală a diferitelor 
subgenuri specifice, unele 
rămîneri în urmă. O anali
ză oricîf de sumară a lite
raturii de cameră scoate în 
evidență faptul că, în ciuda 
bogăției de creații noi, in
teresul pentru formele mari 
ale genului continuă să nu 
se manifeste. Predomină 
miniatura, piesa cu carac
ter improvizatoric, piesa da 
„gen". Literatura destinata 
unor formații mai ample, 
printre care aș aminti for
mațiile de suflători, esfe in
suficient reprezentată. Pen
tru formația clasică de trio, 
cvartet sau cvintet cu pian, 
nu s-a scris o singură lu
crare. După părerea mea 
aceasta își are o explicație 
și în faptul că ne-au lipsit 
formațiile care ar fi putut să 
execute asemenea lucrări.

Una din cauzele care au 
stînjenit în ultimii ani dez
voltarea muzicii noastre de 
cameră este și aceea că lu
crările acestui gen pătrund 
într-o măsură cu totul in-

se

suficientă în sălile de con
cert. Rectific : în sălile 
Bucureștiului, findcă în ce
lelalte orașe ale țării mu
zica românească de cameră 
cunoaște o apariție 
mult fantomatică.

Știm' cu toții cîfă impor
tanță a avut cvartetul de 
coarde pentru formarea sti
lului personal al multor 
compozitori și chiar al în
tregii școli românești. Crea
ția pentru cvartet de coarde 
— între anii 1947 și 1956 — 
a constituit un adevărat la
borator. Mulți compozitori 
au reușit să îmbine aici, în-

lor entuziastă, dar sporadică, 
au făcut dovada unor calități 
evidente, vădindu-se capa
bile de a progresa. Mențio
nez formațiile conduse de 
Varujan Cozighian, Ștefan 
Ruha, George Hamza, Radu 
Zvorișfeanu, Eva Lupaș, 
George Nicolescu. Aceste 
inițiative valoroase, care au 
dus la obținerea unor rea
lizări (concerte și imprimări 
la Radio), precum și încer
cările unor formații tinere 
ce tind să se afirme, merită 
toată atenția, sprijin moral 
și material.

Viața muzicală a Bucureș- 
fiului cere cel puțin trei 
formații permanente de ca
meră, cu o activitate con- 
certistică susținută, pentru 
a face față unui minim de

par a fi insuficiente. Pe de 
altă parte, orele fiind limi
tate, studentul nu reușește 
să parcurgă întreaga lite
ratură a genului.

Pentru cei ce doresc să-și 
asimileze o cultură de 
cialifate cu gîndul de a îm
brățișa cariera muzicianului 
de cameră s-ar putea or
ganiza, după părerea mea, 
cursuri de vară, existente în 
multe țări ale lumii. O a 
doua posibilitate, care ar 
atrage pe amatorii de mu
zică, ar fi ținerea periodică 
a unor concerte-lecfii, cu 
explicații și demonstrații i- 
mediafe, care ar avea drept 
scop analiza procesului de 
muncă, demonstrarea pro
cedeelor specifice. Dat 
fiind că majoritatea covîrși-

tr-o formă logică și măes- 
trită, substanța în gen ro
mânesc cu exigențele for
melor tradiționale. z

Secretul esie public : e- 
xislau formații cu o activi
tate concerfistică constantă, 
dacă nu întotdeauna stră
lucită și egală în realizări, 
cel puțin dotate cu entu
ziasm și cu o pricepere cîș- 
tigată de-a lungul anilor. în 
clipa în care n-au mai e- 
xisfat formații permanente, 
această muzică n-a mai a- 
părut pe afișe. Lucrarea 
care „a apucat" să fie în
registrată a viețuit pe calea 
undelor, iar majoritatea și-au 
găsit locul ,în sertar. Din a- 
ceasfă cauză nu putem să 
ne lăudăm cu 
tete de coarde 
timii opt ani. 
lucrărilor scrise 
singură dată cîntate în pu
blic și pe urmă s-a așter
nut peste ele tăcerea. Mai 
mult, unele lucrări de acest 
gen n-au cunoscut nici mă
car o singură confruntare cu 
publicul.

în ultimii ani s-au re
marcat cîteva formații de 
cameră care prin activitatea

multe cvar- 
scrise în ul- 
Majoritatea 
au fost o

cerințe. Studierea unui cvar
tet de coarde, ținînd sea
ma de dificultățile de inter
pretare, tehnice și stilistice, 
implică un efort considera
bil de voință, un volum de 
muncă susținută. Din aceas
tă cauză, 
afilierea unor formații 
lîngă marile instituții 
zicale (Filarmonica, 
Conservator sau 
Compozitorilor), cu un 
gim de 
mentaf, 
decvată 
impune 
imediată.

O problemă 
mai acute este 
terpreților. Va 
găsim forme adecvate pen
tru pregătirea lor de spe
cialitate. Pînă în prezent, 

■ în școli medii și conserva
toare, muzica de 
reprezintă încă un 
secundar de studii, 
afectate acestei

permanentizarea, 
pe 

mu- 
Radio, 

Uniunea 
re- 

muncă bine regle- 
cu o retribuție a- 
etortului creator, se 
drept o necesitate

dintre cele 
aceea a in- 
trebui să

cameră 
obiect 
Orele 

discipline

toare a concertelor de mu
zică de cameră sînt în pre
zent susținute de tineri, iar 
media de vîrstă pare a nu 
depăși 30—35 de ani, ast
fel de forme de perfecțio
nare se impun cu strin
gență.

Cred 
nicii de 
cu’ în 
de cameră trebuie relevată. 
Concertele se deapănă în 
urma unui plan de per
spectivă, iar calitatea celor 
mai multe programe de re
cital este bună. însă, pe 
plan general, stăm pînă în 
prezent în fața unei risipe 
de energie inexplicabile. A 
solicita doi sau mai mulți 
interpret; să studieze o lu
crare, se poate asimila cu 
o investiție mare de muncă. 
Și care esfe eficiența aces
tei investiții ? Un singur 
concert I în cel mai bun 
caz și o imprimare specială 
la radio. Cînd și unde se 
va mai cînta lucrarea asi
milată cu trudă ? Nu s-ar 
putea ca aceeași lucrare să 
fie programată în tîmpul 
lunilor viitoare și în alte

orașe ale țării ? Nici măcar 
una din primele audiții de 
muzică românească, prezen
tate în cadrul primului 
Festival al Muzicii de Ca
meră, n-a trecut dincolo de 
pragul Sălii Palatului. Si
tuația aceasta se poate 
lesne remedia, dacă mai 
multe instituții muzicale își 
conjugă eforturile.

Tn activitatea de răspîn
dire a muzicii de cameră, 
criticii și muzicologiei le 
revine un rol însemnat. Cri
tica esfe necesară în primul 
rînd interpretului și compo
zitorului, dar conferă și 
ascultătorului un reper în 
orientarea sa. Cu cît esfe 
mai promptă și mai opera
tivă, cu atît va fi mai bine.

Muzicologia trebuie pusă 
în prim plan. Avem o sar
cină deosebit de grea : tre
buie să cîștigăm publicul, 
să-l atragem, să-i demons
trăm și să-l convingem I Un 
mijloc prețios ar fi prezen
ța avancronicii în unele zia
re și reviste. De asemenea, 
Televiziunea, acordînd pe
riodic un spațiu de emisiu
ne și folosindu-l cu price
pere pentru explicarea sis
tematică a acestui gen, ar 
putea mări interesul gene
ral. Prin scrieri și conferin
țe, să convingem amatorul 
de muzică, să-i recomandăm 
învățarea unui instrument și 
practicarea muzicii de ca
meră în casă, în cercuri de 
prieteni, școli populare de 
artă, cluburi și cămine cul
turale. Dragostea pentru ce
le mai variate genuri de 
muzică poate fi și trebuie 
cultivată, fiindcă muzicali
tatea este una din alesele 
însușiri ale omului.
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Scenă din piesa „Cîinele grădinarului" prezentată la Teatrul Național din 
Cluj (în fotografie : actorii Marcela-Melania Ursii și Teodoro-Viorel 

Branea)

ci munca Filarmo- 
Stat „George Enes- 
promovarea muzicii

Două expoziții personale

MICAELA ELEU1HERIADE CONSTANTIN DIPȘE

Gîndirea 
încă din 
puri să 
fifudinile, 
mane după 
ne de măsură 
privință pe rînd virtuțile strict utili
tare, cîtimea de mister magic inclusă 
în ele, gradul în care lucrurile con
siderate valoroase ar exprima divi
nitatea, „ideea absolută", măreția na
turii sau anumite interese sociale. încă 
în sec. al V-lea î.e.n. sofistul Protago
ras enunțase faimoasa maximă „Omul 
este măsura tuturor lucrurilor" care cu 
tot caracterul ei atemporal și suscep
tibil interpretărilor relativiste, intro
ducea primul criteriu de valoare știin
țific. Desigur, o atare formulare era 
încă extrem de largă și lăsa deschise 
nenumărate întrebări : despre care om 
este vorba ? ; după ce criterii va face 
el distincție între valorile autentice 
și non-valori său între lucrurile pre
țioase pentru om din diferite puncte 
de vedere (economic, politic, etic, 
estetic etc.) ?

Ca urmare a unei aprinse ciocniri 
de poziții și pe temelia unei practici 
istorice milenare, gîndirea marxistă a 
putut aduce lumină în aceste pro
bleme : valorile nu există decît în,

omenească 
cele mai 

ierarhizeze 
produsele .

„prețul” 
au fost

i a încercat 
vechi

lucrurile, 
activității 

lor. Efaloa- 
în această

tim- 
a- 
u-

pentru societate, sensul lor 
sau negativ trebuie legat în

prin și 
pozitiv 
ultimă instanță ele legile progresului 
social, de măsura în care ele exprimă 
obiectiv esența umană în ceea ce are 
ea autentic. Dacă o discujie despre 
criteriile de valoare ni se pare nece
sară, aceasta se datorește în special 
faptului că viața omului contemporan 
esie atît de complexă și bogată, soli
citările care-i vin din jur atît de nu
meroase și variate îneît adesea este 
extrem de dificil de dat un răspuns 
corespunzător. Cum avem convinge
rea că nu există norme imuabile care 
să deosebească întotdeauna cu pre
cizie utilul de inutil, dreptatea de 
nedreptate, adevărul de fals, binele 
de rău, frumosul de urît, ne vom feri 
să oferim o refefă valabilă pentru 
toate situațiile. Preferăm să luăm în 
discuție cîteva atitudini care prin ca
racterul lor simplist, vulgarizator îm
piedică o judecată de valoare cît de

• Teatrul ,,C. I. Nottara" (ta Teatrul, de 
vară din parcul Herăstrău) ; UN LUP 
MÎNCAT DE OAIE — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema): NU ADUCE ZIUA CE 
Aduce noaptea — 20.
• Circul de stat : SENZAȚIONAL-CIRC 
— 19,30.

Programul începe la ora 18,00 cu emi
siunea pentru tineretul școlar ; Muzeul 
etnografic al Moldovei, transmisie de la 
Iași ® 18,25 — Campionatul mondial de 
scrimă: Floretă — finala (femei) transmi
sie de la Moscova ® 19,20 — Telejurnalul 
de seară o 19,35 — Cronica discului — 
prezintă : Grigore Constantinescu 9 19,50 
— Cineciub TV e> 20,10 — Parada vede
telor • 20,25 — Campionatul mondial de 
fotbal 1966 : întîlnirea dintre echipele 
Bulgariei și Braziliei o 22,20 — Varietăți 
pe peliculă ® 22,30 — Telejurnalul de 
noapte.
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Expoziția retrospectivă 
a Micaelei Eleutheriade 
oferă imaginea unui 
drum străbătut cu con
secvență artistică de un 
pictor sensibil, bucuros 
să descopere în înfățișă
rile lumii din jur prile
juri de poezie adevărată. 
Artista celebrează 
cu un sentiment 
de un exemplar 
mism. începuturile 
artistice se aflau 
semnul înrîuririi 
anume direcții din pictu
ra lui Matisse și a lui De
rain, fără ca pictorița să 
urmeze și sugestia colo- 
ristică a acestora. Evolu
ția ei fermă spre o con
strucție cromatică solidă 
are, în același timp, sem
nificația apropierii de 
tradiția școlii românești 
de pictură pe care Micae
la Eleutheriade a urmat-o 
cu luciditate și cu elan 
liric.

Artista are darul de a 
desluși frumusețea 
imaginile naturii, 
ales în acelea în care ori
zontul e apropiat de noi 
printr-un colț de pădure, 
printr-un acoperiș de ca
să, printr-o creastă de 
deal. Regăsim în lucră
rile sale mai vechi preo
cuparea de a descoperi în 
peisajul industrial senza-

viata 
sincer, 

opti- 
sale 
sub 

unor

în 
mai

ția de forță și vitalitate 
care creează o poezie au
tentică, plină de exube
rantă și de 
același timp, 
că pictorița 
dea măsura 
talentului ei 
operele de mai mici di
mensiuni, pe care, însă, 
nu le tratează cu minuție 
de miniaturist, ci cu o li
bertate tinerească a pe
nelului, într-un desen a- 
proape caligrafiat.

Micaela Eleutheriade 
face și în unele compozi
ții tematice (ca în „Ca
riera Valea-Rea“) dova
da aceleiași efuziuni lirice 
cu care înregistrează as
pectele realului, dînd a- 
cestei imagini de muncă 
substanță poetică. Se cu
vine subliniată orientarea 
tot mai clară spre factu
ra picturii populare, evi
dentă în ultimele ta
blouri pe sticlă. Artista 
se eliberează, aici, de o 
anumită „corectitudine", 
prezentă în unele lucrări 
anterioare, evoluînd spre 
o viziune în care culoa
rea izbucnește, pură și 
fierbinte.

Consemnînd 
impresionantă 
tate a artistei 
totuși trece t 
unele aspecte,

gravitate în 
Ni se pare 

izbutește să 
întreagă a 

mai ales în

această 
expansivi- 
nu putem 

sub tăcere 
, evidente

(Urmare din pag. I)

unor perso- 
culturit re

organizarea 
a cercurilor

nă cu școala : sărbătorirea eveni
mentelor însemnate din viața po
porului ; aniversarea 
nalităti ale științei și 
mânești și universale ; 
cercurilor p9 obiecte,
tehnice, a unor activități practice 
care să permită inițierea copiilor 
în diferite îndeletniciri (apicultor, 
sanitar, prieten al naturii, folclo
rist, călăuză) ; activități cultural- 
artistice și distractive, competiții 
sportive de masă, excursii, turism. 
Nu e greu de observat că, în a- 
ceșt fel, sînt create posibilități 
pentru a răspunde la atît de mul
tiplele preocupări care formează 
orizontul specific copilăriei.

La vîrsta de 9—14 ani ritmul de 
dezvoltare a vieții afective a co
pilului este foarte rapid. Acti
vitățile care îi permit să afle lu
cruri noi, să dobîndească satis
facția unor înfăptuiri personale 
sau colective, devin pentru el in
teresante. irezistibil de atrăgătoa
re. La această vîrstă copilul este

în lucrări cum ar fi 
„Fotoliul roșu", care de
monstrează o insufici
entă supraveghere a mij
loacelor cromatice, cu
loarea neîndeplinind func-

Maramureșului natal. In 
tablourile sale regăsim 
limpezimea și ingenuita
tea picturii populare ; ca 
și acolo, culoarea din lu
crările lui Dipșe nu

ția de mesager al unei 
sensibilități de reală au
tenticitate.

în ansamblu, expoziția 
confirmă încă o dată o 
vocație de adevărat ar
tist, dornic să consemne
ze o realitate vie și pli
nă de frumusețe.

*
Constantin Dipșe este 

și el, în primul rînd, un 
peisagist. Temperamen
tal, el se simte apropiat 
de priveliștile de o poe
zie calmă și austeră, ale

o inter- 
conform 
decora- 
origina- 

lui

piază natura, ci 
pretează liric, 
principiilor unui 
tiv de autentică 
litate. în viziunea 
Dipșe, brazdele se arcu
iesc liniștit pînă în mar
ginea orizontului, sălciile 
stau albăstrii în transpa
rența aerului de după 
ploaie, ca într-un celebru 
tablou al lui Luchlan. Dar 
adevărata filiație a lui 
Dipșe trebuie căutată în 
pictura lui Ghiață, în 
imaginile acelea de o Dan GRIGORESCU

noblețe aspră, pe care, 
însă, le regăsim aici fil
trate printr-o sensibilita
te personală. Poezia lui 
Dipșe e o poezie rostită 
cu jumătate de glas, lip
sită de izbucniri tempera
mentale. Din ritmul scoar
țelor maramureșene (pe 
care-1 evocă atît de des 
pictura sa), Dipșe a de
prins o lecție a echilibru
lui, a cumpătării. Astfel 
îneît, și în unele imagini 
în care sorii se rotesc în 
vîrtejuri fierbinți sau 
floarea-soarelui se ivește 
pe neașteptate, rotundă 
și luminoasă, impresia 
este, totuși, aceea a unui 
calm atotcuprinzător.

Mi se pare, însă, că na
turile statice (dar și unele 
portrete) au încă o anu
me grație întrucîtva dul
ceagă. Tratate cu o minu
ție de o eleganță oarecum 
superficială, ele păstrea
ză un fel de corectitudine 
înghețată, de bibelou.

Dipșe găsește, însă, 
mijloace proprii de a se 
afirma în peisaj, de a 
regăsi acele aspecte ale 
poeziei naturii și ale sa
tului maramureșean care 
dau artei sale o ampren
tă specifică.

A.B.C.-11I educației
și organizația pionierilor

puternic impresionat și influențat 
de muzică, poezie momente so
lemne, de simboluri ale marilor 
valori sociale. De toate aceste 
considerente — cunoscute în amă
nunt de profesori și de educatori 
— consider necesar să se țină 
seama în organizarea activității 
pionierilor. în conștiința pionieru
lui va rămîne Întipărită pentru toa
tă viața clipa solemnă cînd el 
rostește legămîntul de luptător 
„pentru gloria poporului și înflori
rea României socialiste, pentru 
cauza partidului”. Cunoașterea tre
cutului eroic al patriei noastre, re
cunoașterea în realizările actuale a 
ecourilor luptelor revoluționare, a 
roadelor muncii pline de abnega-

ție a întregului popor — țeluri mă
rețe pe care și le propune organi
zația pionierilor — vor reuși să 
cultive membrilor săi mîndria și 
încrederea în viitorul înfloritor al 
României socialiste, atașamentul 
puternic față de cauza socialismu
lui, demnitatea și sentimentul res
ponsabilității cetățenești.

în viața de pionier toate eveni
mentele sînt importante și pline de 
strălucire. Activitățile cultural-ar- 
tistice, expedițiile tinerești pe ur
mele unor evenimente memorabile 
din istoria patriei și a mișcării de
mocratice și revoluționare din tara 
noastră. întilnlrile cu oameni de 
cultură, cu muncitori și țărani, cu 
activiști de partid și de stat, ma-

nifestările în aer liber își vor do- 
bîndi și mai pregnant caracterul 
educativ, dacă voi tine seama de 
specificul de vîrstă al copiilor, de 
preferințele lor, de domeniile ca
re-i preocupă mai mult și din care 
doresc să afle lucruri noi. Aceas
tă problemă cred că trebuie să fie 
permanent în atenția organizații
lor pionierilor, cu grija evidentă de 
a nu suprasolicita pe copii, de a 
nu crea paralelisme în activitatea 
unităților și detașamentelor, de a 
nu face exces de forme organi
zatorice 
neresc, 
plăcută

După 
detaliu

în dauna caracterului ti
de foc și destindere, de 
petrecere a timpului liber, 
părerea mea, nu există 
al activității pionierești

I
făfi determină în mod firesc anumite 
înclinații, preferințe și gusturi a că
ror impunere din afară esfe practic 
imposibilă. Este tot atît de adevărat 
însă că, dincolo de aceste preferințe 
și gusturi individuale, se găsesc anu
mite trăsături sociale generale și 3- 
numife idealuri. Prin intermediul 
reacției individuale față de o valoare 
etică, estetică sau filozofică își spune 
cuvîntul — mai direct sau mai in
direct — categoria sau grupul social, 
clasa și societatea din care individul 
face parte. Jocul, firesc și explicabil 
al subiectivilății în jurul criteriilor de 
valoare în esență unitare nu poate fi 
deci identificat cu subiectivismul, 
care înseamnă negarea oricăror cri
terii generale de apreciere.

Alfa din fețele acestei primejdii o 
constituie ceea ce am numi pierde
rea șirei spinării. Epoca actuală de 
intensă 
lorilor

circulate internațională a va- 
(și pseudo-valorilor) cunoaște

I
8

cîf corectă. Poale că 
primejdii va sugera 
măsură și conturarea 
valoare științifice, adecvate fiecărui 
caz în parte.

Una dintre aceste erori esfe alitu- 
dinea subiectivistă care pornește 
de la premisa inexistenței unor va
lori obiective, socialmente consti
tuite, postulînd dreptul arbitrar al fie
cărui individ de a stabili ce esfe va
loros și ce nu și de a emite decreta 
definitive privitoare la locul și rolul 
unei valori sau alta. Pornind de la o 
asemenea atitudine au fost negate 
sau trecute cu vederea uneori poezia 
lui Blaga sau Arghezi, existența ge
neticii ca știință sau tradițiile pro
gresiste ale sociologiei românești și 
fot arbifrariul călăuzește pe aceia 
care afirmă astăzi supremația indis
cutabilă a picturii non-figurafive, a 
muzicii dodecafonice sau a ermetis
mului în poezie.

Practica dovedește că subiectivis
mul este cel mai adesea potrivnic 
valorilor autentice tocmai pentru că 
nu pornește de la locul șj funcția 
reală a obiectului sau faptului apre
ciat ci de la unilateralizarea și hiper- 
bolizarea arbitrară a unor păreri 
strict individuale. înseamnă aceasta 
că părerile individuale n-au drept la 
existență ? Nu spune proverbul popu
lar că „nu-i frumos ce-i frumos, ci e 
frumos ce-mi place mie" ? Și nu de
cretase încă vechiul dicton latin „de 
gustibus non disputandum’ lipsa ori
căror criterii generale ? După păre- . 
rea noastră o asemenea interpretare 
a acestor maxime general-recunos- 
cute este simplistă. E adevărat că 
structura intimă a fiecărei personali-

Doina

(com-
18.30;

numirea acestor 
într-o anumită 
unor criterii de

de principiu și 
prin organiza- 
acum acțiuni- 

menținut mai

care să poată fi neglijat fără a 
antrena consecințe nedorite de e- 
ducatori.' Tocmai de aceea, soco
tesc că și cercetării științifice — 
de pedagogie, psihologie, sociolo
gie etc. — îi revin sarcini de mare 
răspundere în ce privește elabo
rarea coordonatelor 
metodicii educației 
ția pionierilor. Pînă 
le întreprinse s-au
mult la nivelul discuțiilor generale.

Ca profesor și ca pedagog nu 
poți decît să saluți cu deplină 
satisfacție asemenea măsuri chib
zuite, menite să unească și mai 
puternic într-un tot organic. într-un 
sistem de colaborare rodnică toți 
factorii de răspundere ai educării 
tineretului, sub îndrumarea parti
dului. Avem toate motivele să con
siderăm că, într-un asemenea cli
mat prielnic de desfășurare, ac
tivitatea organizației pionierilor 
— încetățenită de acum în țara 
noastră — se va ridica pe o treap
tă mai înaltă, perfecționîndu-se și 
sporindu-și eficiența educativă.

nu puține pericole de acest gen. Oa
meni bine intenționați, a căror busolă 
valorică acționa mai mult sau mai pu
țin corect, venind în contact cu nu
meroase opere de artă, sisteme etice 
sau concepții filozofice, intră în de
rută : pentru ei tot ce circulă este 
valoare și mai ales vor căpăta acest 
gir lucrurile care au fost mai puțin 
cunoscute pînă atunci. Pornind de la 
necesitatea recunoașterii valorilor ar
tistice autentice de diferite orientări, 
ei pierd cu fotul din vedere limitele 
ideologico-estetice reale ale operelor 
respective. Recunoscînd problemele 
umane reale de la care pleacă etica 
existențialistă de pildă, ei se grăbesc 
să-i adopte și soluțiile, neobservînd 
sofismul 
Fără a 
custiene 
putem fi 
dinea relativistă, care de altfel duce 
în ultimă instanță la aceleași conse
cințe negative izvorîte din incapa
citatea de a formula criterii de va
loare obiective, care să surprindă 
adecvat obiectul în complexitatea sa.

O prejudecată des întîlnită esie 
aceea după care succesul 
în sine o dovadă sigură 
Fără îndoială, faptul că o 
artă, atitudine etică sau 
științifică dobîndesc o 
largă, bucurîndu-se de o 
mire din partea opiniei publice este 
un indiciu valoric ce nu trebuie ne
glijat. Succesul sau insuccesul nu tre
buie însă fetișizate și considerate în 
toate cazurile ca argumente absolute 
de valoare. Voga de care se bucură 
la un moment dat o teorie sau un 
film comercial, vîlva pe care o stîr- 
neșfe o expoziție sau larga răspîn
dire a unor precepte morale la un 
moment dat nu trebuie confundate 
cu valoarea lor autentică, tot așa cum 
se poate înfîmpla ca valori autentice 
să nu fie recunoscute imediat.

Nu mai puțin dăunătoare pentru o 
judecată de valoare obiectivă sînt 
criteriile de împrumut, sau refugiul 
sub pulpana autorității. în aceste 
cazuri gîndirea proprie, cunoașterea 
în profunzime și străduința de a 
surprinde lucrurile în complexitatea 
lor sînt trădate în favoarea adoptării 
comode și superficiale a aprecierii 
altora, fără cel mai elementar efort 
de a o trece prin filtrul propriu. De
sigur există criterii general-valabile 
tot așa cum există personalități a că
ror opinie poate fi un ghid util în 
aprecierea unei teorii, a unei atitu
dini sau a unei opere, dar fără e- 
decvarea la obiect și însușirea inti
mă părerile altora nu vor ține loc 
niciodată de cap propriu. Pentru a 
emite judecăți de valoare autentice 
esfe nevoie de o orientare marxist- 
leninistă și de specialitate temeinică, 
de o atitudine obiectivă șl — ceea 
ce nu trebuie neglijat, de un pic de 
personalitate.

care le-a făcut po: 
accepta canoanele 
ale exclusivismului, 
de acord nici cu

reprezintă 
a valorii, 
operă de 
o teor'e 

răspîndire 
bună pri-

Ion PASCADI
cercetător științific la institutul 
de Filozofie al Academiei
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B CELE DOUĂ ORFELINE : Sala Palatului (seria 
de bilete 1707 — orele 19,30), București — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, Feroviar — 9; 12; 15; 
18; 21, Grădina „Progresul" — 20,30 (la toate 
completarea Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Argeș), Melodia — 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30, Stadionul Dinamo" — 20,30 
(la ultimele două completarea Partidului, slavă I).

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic : Patria — 9; 
12; 15; 18; 21.
0 In FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — 
cinemascop : Republica — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15, Victoria (comple
tare Apartamentul) — 9,15; ,11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21, Floreasca— 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, DrF'ui
Sării — 11; 15,30; 18; 20,30 (Ia amNele 
completarea Sandi, să asculți pe mă
mica 1).
e COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Lu
ceafărul — 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 
21, Excelsior — 9; 11,30: 13,45; 16.15; 
18.30; 21 (la ambele completarea Sim
fonie în alb). Grădina ..Doina" — 20,30. 
ffl PERIFERIE : Cinemateca — 10; 12; 
16; 18.30; 21.
« MONEDA ANTICĂ : Capitol (com
pletare Parfidu'ui, slavă 1) — 9; 11.45; 
.13,30; 16; 18.30; la grădină - 20,30, 
Gloria — 9; 11.30’; 14; 16,30; 19: 21,30, 
Patinoarul ,,23 August" — 20,30 (la 
ambele completarea Stuf), Modern — 
9-, 11,15; 13,30; 16: 18.30: 21,15, Are
nele Libertății — 20.30 (la ultimele 
două completarea Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Oltenia).
® MÎINE. MEXICUL I : Festival (com
pletare Crimea) — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21; la grădină -- 20.30, Grivița 
(completare Orizont știintiiic nr. 3) — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
o TOM JONES : Lumina (completare 
O zl din viața lui Tică) — 9; 12; 15; 
18; 21.

’ O EU SÎNT CUBA ! : Centra! — 9; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
O ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Union — 10; 15; 18; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
— 9. 10.15.
® FANFAN LA TUI.IPE : Doina 
plelare Stuf) — 11,30; 13,45; 16;
21. Popular (completare Crimea) — 
15.30; 18; 20,45.
e INSULELE FERMECATE : Timpuri 
Noi (completare Mobila) — 9—21 In 
continuare.
O DRAGOSTEA ȘI MODA : Giulesti 
(completare Stuf) — 15.30; 18,15; 20,45. 
« GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop : înfrățirea între popoare 
(completare Crimea) — 14: 16; 18,15; 
20.30. Cosmos (completare Lumea în
setată) — 15,30; 18; 20.45.
a SERBĂRILE GALANTE: Dacia (com
pletare LinioriJ) — 9.45—14.45 in con
tinuare : 16,45. 19; 21, Volga (comple
tare Stuf) — 9; 11,15; 13,30; 16; 1830; 
21. Lira (completare Lucrările Consfă
tuirii lucrătorilor din industria 
structoare de mașini) — 15,30; 
20,30 ; la qrădină — 20,30.
0 NOAPTEA IGUANEI : Buzesti 
15: 17,30; 20; la grădină - 20,45 
completarea Vizita conducătorilor 
partid și de stat în regiunea Argeș). 
® LA PORȚILE PĂMÂNTULUI - cine
mascop : Crîngasi (completare Un bloc 
neobișnuit) - 15,30: 18.15; 20,45.
« ACȚIUNEA „ZIMBRUL" - cinema
scop : Bucegi — 9; 12; 15; 18: 21: la 
Qrădină — 20.30, Rahova — 15,30; 18; 
20.45; la grădină — 20.30 (la ambele 
completarea Crimea).
• FIII „MARII URSOAICE" — cine
mascop ■ Unirea (completare Poveste 
sentimentală) — 15; 18.
o FANTOMAS — cinemascop : Tomis 
(completare Stuf) — 9; 11,15; 
16; 18,30: 21; la grădină —
Aurora (completare Simfonie în 
8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21.
e FIFI ÎNARIPATUL : Flacăra 
pletare Lucrările Consfătuirii lucrăto
rilor din industria constructoare de 
mașini) - 15,30: 18,15: 20,45.
o ȘAH LA REGE : Vltan (completare 
Tractorul *66) — 16; 18,30.
O DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : 
Arta - 9; 11,30; 15; 17.30; 21.
» ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop ; Miorița — 8.30; 
11: 13.30; 16; 18,30; 21, Pacea (com
pletare Stupidități) — 11; 15,30; 18; 
20,45.
O FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : 
Munca (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Suceava) — 15.30: 18; 20.45, Colenfina 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat tn regiunea Iași) — 
15.30; 17.45: 20.
© HAI FRANȚA I : Moșilor (cPmple- 
tare Pavlik) — 15; 17 30; 20
• HAIDUCII — cinemascop : Viitorul 
(completare Liniorii) -- 15.30; 18; 20,45. 
® INSPECTORUL : Proqresul (comple
tare Lucrările Consfătuiri; lucrătorilor 
din Industria constructoare de mașini) 
— 15.30; 18: 20.45
9 PP.EA TÂRZIU : Flamura (completare 
Sandi, să asculți pe mămica 1" — 9; 
11.15: 13,30: 15,45; 18.15; 20.45.
O BARCAGIUL — cinemascop ■ Feren
tari (completare Impresii nocturne) — 
15.30: 18,15: 20.30,
«9 FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Cotfo- 
ceni (completarea Apartamentul) — 
15.15; 18; 20,45.
O RĂSCOALA — cinemascop : Grădi
na ..Expoziția" — 20.30 
O VALURILE DUNĂRII : 
„Arta" - 20.45.
• GAUDEAMUS IGITUR : 
„Unirea" - 20,15 
® DRAGOSTE LA ZERO 
Grădina „Colerilina" 
tidiene) - 20.30 
0 DUMINICĂ LA ORA 6: 
„Aurora' — 20.30 
O STRĂ1NU1 (ambels serii) : 
..Moșilor" — 20.30 
O CERUL N ARE GRATII : 
„Progresul-Parc” — 20.30.

(cu 
de

13,30;
20.30, 

alb) —

(com-

Grădina

Grădina

GRADE:
(completare Co-

Grădina

Grădina

Grădina
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participat Emil Bodnaraș, 
Dalea, Ilie Murgulescu, Cor- 
Mănescu, ministrul afaceri-

Ambasadorul R. P. Mongole la 
București, Togoociin Ghenden, a 
oferit luni seara o recepție cu pri
lejul celei de-a 45-a aniversări a 
victoriei Revoluției populare mon
gole.

Au 
Mihai 
neliu
lor externe, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. miniștri, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor

diplomatice acreditat! la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

CUVINTAREA AMBASADORULUI
R. P. MONGOLE LA POSTURILE 
DE RADIO SI TELEVIZIUNE»

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a Revoluției populare mon
gole, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Mongole la 
București, Togoociin 
rostit o cuvîntare la 
radio și televiziune.

Ghenden, a 
posturile de 

(Agerpres)

Comunicatul Comisiei Electorale Centrale

in Marea Adunare Națională
La 10 iulie 1966 au avut loc ale

geri pentru locul de deputat în 
Marea Adunare Națională devenit 
vacant în circumscripția electorală 
nr. 10 Tei din orașul București.

Comisia Electorală Centrală a 
verificat lucrările Comisiei electo
rale de circumscripție și ale comi
siilor secțiilor de votare și a con- 

/«’-atat că alegerea s-a desfășurat în 
conformitate cu dispozițiile Legii 
nr. 9/1952 pentru alegerea deputa- 
ților în Marea Adunare Națională.

Candidatul propus a întrunit

99,94 la sută din numărul total al 
voturilor exprimate de alegători.

Comisia Electorală Centrală a 
hotărît înregistrarea și confirma
rea rezultatului alegerii ca deputat 
în Marea Adunare Națională a to
varășului prof. univ. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, în cir
cumscripția electorală nr. 10 Tei, 
din orașul București.

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

Cronica
zilei

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Securitatea europeană - deziderat
major al tuturor popoarelor

Directorului general al UNESCO, 
Rene Maheu, i-a fost înmînat ti
tlul de doctor honoris causa al 
Universității din București. La so
lemnitatea care a avut loc cu acest 
prilej, luni la amiază, în aula uni
versității, au participat acad. A- 
thanase. Joja, președintele. Comisiei 
naționale pentru UNESCO, acad. 
Miron Nicolescu, președintele aca
demiei, Jean Livescu. adjunct al 
ministrului învățămîntului, Valen
tin Lipatti, delegat permanent al 
Republicii Socialiste Româhia pe 
lingă UNESCO, academicieni, pro
fesori universitari, invitați, stu- 
denți.

Salutîndu-1 căduros pe oaspete, 
acad. Gheorghe Mihoc, rectorul U- 
niversității din București, a spus : 
Sîntem fericiți de a vă întîmpina 
în această clădire, moștenitoarea 
unui întreg trecut de învățămiiit 
și cultură, mărturie vie a vieții spi
rituale a poporului român de-a 
lungul istoriei sale. Rectorul a re
levat apoi experiența multilaterală 
a directorului general al 
UNESCO, ca gînditor și om de ac
țiune, a cărui viață și operă sînt 
dedicate marii cauze a educației, 
științei și culturii în lume.

Prof. univ. Constantin Nicuță, 
decanul Facultății de filozofie, a 
prezentat raportul Comisiei de re- 
ferenți a Consiliului științific al 
universității cu privire la acorda
rea înaltului titlu.

In aplauzele călduroase ale ce
lor prezenți, rectorul 
a înmînat diploma 
Maheu.

Directorul general

universității 
d-lui Renă

al UNESCO

ÎN CÂTEVA RÎNDURI

CORESPOMOEMȚĂ DIM LOWDRA

mondiale de scrimă 
continuat cu proba 

femei. Pentru 
scrimerele

a rostit apoi o cuvîntare în care, 
printre altele, a spus : Vă mulțu
mesc din toată inima nu numai 
din partea mea personal, ci mai 
ales în numele UNESCO, pen
tru acest gest prin care ați ținut 
să manifestați, la adresa mea, de
votamentul dv. față de opera de 
colaborare internațională în do
meniul spiritual.

Vorbitorul a relevat apoi înal
tele țeluri în care UNESCO se 
află angajată, faptul că ea a știut 
să pună vocația umanistă a orga
nizației în contact direct cu reali
tatea condițiilor concrete ale uma
nității timpului nostru. La ora ac
tuală — a spus el — unii se lan
sează către vîrsta expansiunii în 
spațiul extraterestru, în timp 
ce alții rămîn în preistprie. Acest 
anacronism fundamental este ilus
trat, în modul cel mai dramatic, 
de analfabetismul a 45 la sută din 
populația de pe glob. Și, pentru 
acest motiv, UNESCO a lansat 
un apel lumii întregi să se uneas
că pentru a elimina, în mod radi
cal, această plagă dezonorantă, 
așa după cum ați reușit la dv. în 
țară, cu atîta succes.

Am ținut să amintesc virtuțile 
acestui umanism realist și reali
zator, care este de aici înainte 
credință și lege pentru UNESCO, 
în această țară, preocupată în 
egală măsură să păstreze tot ceea 
ce reprezintă bogăția istorică și 
posibilitățile viitoare ale persona
lității sale naționale, și să se a- 
chite de obligațiile sale față de 
comunitatea umană 
ei. Țara dv. se află 
mod activ, pe toate 
rii internaționale,
perspectivele cele mai 
cum este 
balcanică, 
UNESCO 
și care a 
cabil.

Totodată, am ținut să amintesc 
toate acestea într-o universitate 
cu rădăcinile în cele mai auten
tice tradiții naționale, deschisă 
întregii națiuni, cu un număr de 
studenți care, într-un sfert de se
col, s-a împătrit.

In încheiere, Rene Maheu a ex
primat mulțumirile sale și felici
tările UNESCO profesorilor uni
versitari și autorităților româ
ne pentru contribuția la activi
tatea organizației și urări pentru' 
dezvoltarea acestei colaborări fe
cunde în anii ce vor urma.

Luni, adjunctul ministrului afa
cerilor externe, George Macovescu, 
a primit în audientă pe Osman 
Abdalla Hamid, în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Sudan în 
Republica Socialistă România.

SOSIREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII MALI

Luni a sosit în Capitală Ya 
Doumbia, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Mali în Republica Socialistă Româ
nia.

EXPOZIȚIE DE ARTĂ 
PLASTICĂ CHINEZĂ

de 
s-a 

Ca-

Anglia, favorita turneului,

n-a putut întrece Uruguayul

Constantin CHIRIȚÂ

--v Telefonez de pe
„Wembley". Mai sînt 
două minute pînă la 
terminarea meciului ina
ugurai al turneului final 
al „mondialelor" 
fotbal. Englezii au im
primat un caracter cu 
totul solemn acestei zile. 
Cu o oră și jumătate 
înainte de deschiderea 
oficială a competiției, 
grupuri de fanfare, in 
Jinufă de mare paradă, 
reprezentînd armele și 
armatele Marii Britanii, 
au defilat fără întreru
pere pe superbul gazon 
al stadionului, inlonînd 
diferite imnuri și marșuri 
și realizînd mișcări di
ficile, cu siguranță și 
înfr-o armonie pe drept 
cuvînt impecabile. Soa
rele a fost mai generos 
în această zi, razele lui 
s-au reflectat deseori în 
alămuri, și culorile vii 
ale trupelor de paradă 
și melodiile fanfarelor 
au transformat totul in
tr-un spectacol străluci
tor. Un start, un imbold. 
Să sperăm de bun au
gur pentru acuratețea, 
sinceritatea și frumusețea 
care trebuie să domine

- și să definească acest 
niare eveniment sportiv. 

Transmit notele așa 
rum le-am înscris în 
carnet :

Gazonul e încă domi
nat și cucerit de fanlare. 
în tribune se mai văd 
locuri goale. Spectatorii 
încă sînt calmi și prefe
ră să agite stegulete 
britanice, uruguayene, 
braziliene. Comentarii 
aprinse în uriașa boxă 
a ziariștilor, unde, se 
pare, este reprezentată 
presa din toate colturi
le lumii.

Schimbare de melo
dii la fanfară. Au izbuc
nit aplauze puternice, 
își fac apariția pe poar
ta stadionului drapelele 
țărilor participante la

de

turneui final, 
purtate de 
giezi. Apar de aseme
nea și pancarte cu nu
mele tarilor și în spatele 
lor cîte 20 de tineri, 
exact numărul cuprins 
de fiecare lot.

Apar pe teren cele 
două echipe care inau
gurează turneul final 
Anglia-Uruguay. Stadio
nul freamătă, aplauze, 
încurajări. Arbitrul Zsolf 
s-a postat în centrul te
renului. începe meciul. 
Aplauzele salută primul 
atac al englezilor ; 
două cornere în primul 
minut la poarta adversă. 
Uruguayenii încearcă să 
calmeze jocul. Apăra
rea lor e o veritabilă 
surpriză : promptă, de
cisă.

O 
lă a 
rată 
rosimil, de Banks.

Echipa care mi se 
pare că are o concep
ție definită este cea 
uruguayană. Joc econo
mic, pentru obosirea 
adversarului, pase late
rale la firul ierbii, pre
cise, atacuri organizate, 
construite deliberat, 
calm, cu inten)ia vădită 
de a liniști și domina 
jocul.

Pauza surprinde ba
lonul la mijlocul tere
nului, iar scorul — ne
modificat.

Ele sînt 
tineri en-

bombă formidabi
lul Cortez e apă- 

în extremis, neve-

de pe continentul nostru
(Urmare din pag, I)

conducători 
favorabilă

de-a 
Rocha 
rafina- 

remarca- 
la

începe cea 
doua repriză, 
demonstrează 
ment tehnic 
bil. Englezii joacă
hazard, tehnică superi 
oară bineînjeles, dar 
caracteristica jocului 
lor mi se pare vigoarea, 
impetuozitatea și rezis
tenta fizică. Tactica utu- 
guayană începe să-și 
arate roadele. Englezii 
sînt obosifi. Nu-i mai 
ajută reflexele. Se joa
că mai mult la poarta 
lui Banks. Dar englezii 
mai au energii, contra
atacă. Două ocazii 
ale englezilor : bară, 
ratare, dar pe undeva 
se simt parcă sufocați, 
rezultatul îi sperie, sînt 
momente dramatice în 
care e> își pierd calmul 
și meciul se termină 
fără goluri.

Rezultatul e o sur
priză, dar nu atît rezul
tatul cît jocul sud-ame- 
ricanilor mai bun (șl 
tehnic, și tactic) decît 
al adversarilor lor.

Spectacolul în sine a 
fost plăcut, 
frumos 
cheltuit 
gie și 
iesfrie 
bine
fost astfel ; sperăm, 
dorim ca acest stil să-și 
pună amprenta pe în- 
țreg turneul final.

un 
în care 
generos 

inteligentă, 
tehnică,

că primul joc a 
astfel ;

meci 
s-au 

ener- 
mă- 

?i e

Meciurile de azi:
Pentru astăzi sînt programate următoarele 

meciuri : R. F. GERMANĂ — ELVEȚIA (qru- 
pa B), BULGARIA — BRAZILIA (grupa C), și 
U.R.S.S. — R.P.D. COREEANĂ [grupa D). Par
tida dintre echipele Braziliei și Bulgariei, care 
se desfășoară la Liverpool, va fi transmisă în 
întregime de posturile noastre de radio și 
televiziune, începînd de la ora 20,30.

'fc 'k

100 DE POSTURI DE RADIO ȘI TE- PENTRU AMATORII DE STATISTI-

în perspectiva 
angajată în 

căile cooperă- 
începînd cu 

apropiate,
colaborarea culturală 
lansată în cadrul 

din inițiativa României 
dat un exemplu remar-

LEVIZIUNE din lumea întreagă și-au 
Tnceput de ieri transmisiile de la ma
rele eveniment fotbalistic. Se apreciază 
că meciurile „mondialelor" vor fi vă
zute în direct (din tribunele stadioane
lor sau pe „micul ecran") de peste 400 
milioane de persoane.

PRONOSTICURILE DE ULTIMA ORĂ 
dinaintea începerii turneului final indi
cau ca semifinaliste echipele Angliei, 
Italiei, R. F. Germane și Braziliei. Cinci 
din cele opt ziare de dimineață care 
apar Ia Londra „văd" victoria finală a 
reprezentativei Angliei. Dintre celelalte 
15 formații, șansele cele mai mari li se 
acordă fotbaliștilor italieni.

CĂ dăin formațiile din meciul inaugu
ral al campionatului început ieri : An
glia : Banks, Cohen, Wilson, Stiles, J. 
Charlion, Moore, Ball, Greaves, B. 
Charlton. Hunt, Connelly. Uruguay • 
Mazurkiewicz, Troche, Manicera, Ubi- 
nas, Goncalvez, Gaetano, Cortez, Viera, 
Silva, Rocha, Perez.

PREVIZIUNILE METEOROLOGICE
pentru seara inaugurală a „mondialelor" 
s-au adeverit în bună parte : cerul a 
fost acoperii de o pînză subțire de nori 
și — în ciuda soarelui care a apărut 
după-amiază — temperatura s-a menți
nut rece, vîntui bătînd ușor din nord- 
vest.

9 Campionatele 
de la Moscova au 
individuală de floretă 
turneul final s-au calificat 
sovietice Gorohova. Rastvorova, Samu-
senko, Zabelina, Bobisz (Ungarial si 
sportiva noastră Ecaterina lencic, care 
a învins-o pe campioana olimpică Hdiko 
Rejto si Pe suedeza Palm.

O Astăzi, la Oslo, are loc un mare 
concurs international de atletism. La 
startul probei de 10 000 m plat, alături 
de recordmanul mondial Clarke (Austra
lia), vor fi prezenți și alergătorii români 
N. Mustață și- A. Barabaș. în., proba de 
3 000 m obstacole participă Z. Vamoș, 
iar la triplu salt Șerban Ciochină.

• Echipele de tenis de masă ale 
U.R.S.S. au cîștigat „Criteriul european 
de juniori" de la Szombathely. în finala 
masculină, U.R.S.S. a întrecut cu 5—1 
echipa R, P. Ungare, iar la feminin re
prezentativa sovietică a dispus cu 3—1 
de cea' a R. D. Germane. Echipa mascu
lină a Iugoslaviei a învins cu 5—1 echi
pa României. La feminin, R. D. Germană 
a întrecut cu 3—0 echipa României

e Voleibaliștii români și-au continua! 
turneul în Franța susținînd o dublă In- 
tîlnire la Narbonne în compania echipe
lor Franței 
au cîștigat 
scor : 3—1.

e Etapa

(A și B). Sportivii români 
ambele meciuri cu același

a 19-a a Turului ciclist al 
Franței, Chamonix-St. Etienne (267,5 
km), a fost cîștigată de belgianul Bracke 
în 7h 07'-50". In clasamentul general 
conduce Lucien Imar (Franța). Cu 52 
de kilometri înainte de sosire, francezul 
Jacques Anquelil, de 5 ori învingător 
în Turul Franței, a abandonat, fiind 
bolnav.

în „Tour de l'Avenir", etapa a 9-a, 
Ugine-St. Etienne (230,5 km), a revenit 
italianului Favaro în 6h 11'42”. Coechi
pierul sau Denti păstrează în continua
re tricoul galben.

I
I

Colonialiștii portughezi au 
înfîmpinat 
Insulele 
cea 
mai 
Deși 
a I 
re 
galia

în Guineea și 
Capului Verde 

neașteptată și 
rezistentă, 

familie 
culoa- 
Portu- 

numără 
doar 600 000 de locuitori, 
iar ca teritoriu este de 35 
de ori mai mică decît An
gola și de 25 de ori decît 
Mozambicul, Salazar a fost 
nevoit să arunce 
această colonie 
militari.

mai 
îndîrjită i 

i în marea 
populației de 
subjugată de 

Guineea

Un drum
intoarcere

în luptă în
20 000 de

fără

occidentali 
„portu- 

I „mai 
numai

★

Directorul general al UNESCO, 
dl. Rene Maheu, a fost primit luni 
după-amiază de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, cu 
care a avut o convorbire,

In aceeași zi, dl. Rene Maheu a 
făcut o vizită la Ministerul învă
țămîntului, unde a avut loc o con
vorbire cu Jean Livescu, adjunct 
al ministrului.

*
Rectorul Universității din Bucu

rești a oferit un dejun în onoarea 
directorului general al UNESCO.

In seara aceleiași zile, Jean 
Livescu a oferit la restaurantul 
„Pescăruș*1 un dineu în cinstea oas
petelui.

s-ar duce de bunăvoie în 
garnizoanele întărite, con
struite în interiorul coloniei, 
în concepfia portughezilor, 
acestea trebuiau să serveas
că drept centre de organi
zare a incursiunilor în zona 
africană pentru pedepsirea 
răsculafiîor. De aici au por
nit într-adevăr, după ■ de
clanșarea insurecției popu
lare în ianuarie 1963, spre 
„tabanki" — pașnicele 
sate africane — trupele

(Agerpres)

Sub auspiciile Comitetului 
Stat pentru Cultură și Artă 
deschis luni, la sala Dalles din 
pitală, Expoziția de artă plastică
din R. P. Chineză, organizată în 
cadrul schimburilor culturale din
tre cele două țări. La festivitatea 
de deschidere au asistat Virgil 
Florea, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Alecu Costică, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai vieții 
cultural-artistice bucureștene și 
un numeros public. Au fost pre- 
zenți Tzen Iun-ciuan, ambasadorul 
R. P. Chineze la București, șefi ai 
unor misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic. Cu 
prilejul vernisajului expoziției, 
acad. I. Jalea, președintele Uniunii 
artiștilor plastici din Republica So
cialistă România, și ambasadorul 
R. P. Chineze au rostit scurte cu- 
vîntări. Expoziția cuprinde 132 lu
crări din domeniul picturii, sculp
turii și graficii contemporane chi
neze.

EXPOZITIE SOVIETICĂ 
DE AUTOMOBILE

Intr-unui din pavilioanele Ex
poziției realizărilor economiei na
ționale s-a deschis luni o expo
ziție sovietică de utilaje și scule de 
garaj, precum și de diferite tipuri 
de automobile.

Organizată de întreprinderea u- 
nională de comerț exterior „Auto- 
export" din Moscova, expoziția ră- 
mîne deschisă pînă la 20 iulie.

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea a fost frumoa
să, cu cerul variabil, mai mult senin 
în Dobrogea. Vîntui a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 
21 grade la Joseni, Huedin și întorsu- 
ra Buzăului și 28 de grade la Berzeas- 
ca, ’ Grivița, Budești și Făurei. In 
București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul variabil. Vîntui a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins 29 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 iulie. în țară : Vreme schim
bătoare, cu cerul' temporar noros. Vor 
cădea averse locale de ploaie, înso
țite pe alocuri de descărcări electrice. 
Vînt potrivit. Minimele vor fi cuprin
se între 7 și 17 grade, iar maximele 
între 22 și 32 grade. în București și 
pe litoral : Vremea devine schimbă
toare, cu cer temporar noros, favora
bil ploii trecătoare. Vint slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere u- 
șoară.

răspundere, ale unor 
de state, o atitudine 
promovării unei politici indepen
dente, împotriva amestecului S.U.A. 
în treburile interne ale popoarelor 
respective, pentru statornicirea de 
relații de colaborare și pace între 
toate țările, indiferent de orîn- 
duirea lor socială. Chiar și în pre
sa americană se recunoaște im
popularitatea S.U.A. în Europa.

• „Washington Post" scria că „pre
zența copleșitoare în Europa a a- 
mericanilor care exercită presiuni 
constituie un motiv de nemulțumire 
crescîndă în rîndurile europenilor".

Declarația adoptată la București 
dă un puternic imbold luptei tutu
ror forțelor, tuturor acelor cercuri 
care se pronunță pentru eliberarea • 
continentului de sursele generatoa
re de primejdii, pentru rezolvarea 
problemelor Europei într-un cadru 
european, fără amestec din afară. 
Nu încape nici o îndoială că la 
ideile enunțate în Declarație vor 
adera cercuri și mai largi ale opi
niei publice, noi factori de răs
pundere, pentru că aceste idei vin 
în întîmpinarea intereselor și de
zideratului major al popoarelor.

Așa după cum se arată în De
clarație, după cum au subliniat în 
repetate rînduri conducătorii de 
partid și de stat ai țării noastre, 
pentru crearea securității europe
ne de cea mai mare importanță 
sînt lărgirea colaborării între 
toate statele continentului, respec
tarea independenței și suveranită
ții naționale, neamestecul în tre
burile interne, respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a-și alege ca
lea de dezvoltare în conformitate 
cu interesele și voința sa. Numai 
excluzînd orice amestec în tre
burile interne ale altor state se 
pot clădi relații normale care să 
faciliteze apropierea, încrederea 
și cooperarea multilaterală inter- 
europeană.

Partidul și guvernul țării noastre 
au subliniat, nu o dată, impor
tanța dezvoltării relațiilor dintre 
toate statele europene, fără deo
sebire de orînduire socială. Țara 
noastră a întreprins un șir de mă
suri practice în acest sens. Este 
cunoscută rezoluția inițiată de Ro
mânia și adoptată în unanimitate 
la O.N.U. cu privire la îmbunătă
țirea relațiilor de bună vecină
tate 
vînd 
ferite. România depune 
susținute pentru promovarea rela
țiilor de bună vecinătate în Bal
cani șir în zona Mării Adriatice, 
una dintre regiunile europene care 
în trecut era un adevărat butoi 
de pulbere. Țara noastră este con
vinsă că dezvoltarea relațiilor de 
.colaborare multilaterală între țări

■ și. popoare, schimburile economi
ce reciproc avantajoase, 
rea legăturilor pe linia științei și 
culturii facilitează cunoașterea re
ciprocă, dezvoltă sentimentul de 
stimă între popoare, este de natu
ră să aducă o importantă contri
buție la crearea unei atmosfere în 
care fiecare popor să-și poată va
lorifica potențialul creator, fără 
teamă de război.

De cea mai mare importanță pen
tru întărirea păcii și securității în 
Europa este recunoașterea realită
ților statornicite în decursul dez
voltării istorice postbelice pe 
continentul european. In acest 
sens, este necesar să se pornească 
de la realitatea existenței celor 
două state germane : Republica 
Democrată Germană, — stat su
veran, primul stat muncitoresc- 
țărănesc din istoria poporului ger-

între statele europene a- 
orînduiri social-politice di- 

eforturi

extinde-

man, ■— și Republica Federală 
Germană. După cum se arată în 
Declarație, o importanță deosebită 
pentru securitatea continentului 
nostru o are asigurarea inviolabi
lității frontierelor statornicite în 
Europa după cel de-al doilea 
război mondial.

O problemă la ordinea zilei fl 
constituie retragerea trupelor ne- 
europene, a tuturor trupelor 
străine, în perimetrul granițelor 
naționale, desființarea bazelor mi
litare străine în Europa, interzice
rea intrării în porturile europene 
a navelor americane dotate cu ar
mament nuclear, interzicerea zbo
rurilor avioanelor americane, a- 
vînd la bord bombe nucleare, dea
supra teritoriilor 
necesar, totodată, 
accesul, sub orice 
rilor militariste,
R.F.G. la armamentul nuclear. O 
contribuție pozitivă ar aduce crea
rea de zone denuclearizate și asu
marea de căt.re puterile care po
sedă arma nucleară a obligației de 
a nu folosi această armă împotri
va statelor nenucleare.

Așa după cum s-au pronunțat 
în repetate rînduri conducătorii 
partidului și statului nostru și 
după cum se arată în Declarație, 
garanția reală a securității și pro
gresului fiecărei țări europene o 
constituie stabilirea în Europa a 
unor relații bazate pe egalitate și 
respect reciproc între toate statele 
continentului, pe eforturile unite 
ale tuturor națiunilor europene. 
Statele participante la Consfătuirea 
de la București consideră că, pen
tru slăbirea încordării în Eu
ropa, calea radicală o constituie 
desființarea concomitentă a alian
țelor militare existente. Țările 
semnatare reafirmă în mod so
lemn că sînt gata pentru lichida
rea concomitentă a blocului 
N.A.T.O. și a Pactului de la Var
șovia. Totodată, ele declară că 
atîta timp cît vor 
militar Nord-Atlantic 
lui agresivă. 
Tratatul de 
du-și trează 
rîte să-și 
de apărare.

O mare atenție a suscitat ideea 
cuprinsă în Declarație cu privire 
la convocarea unei conferințe ge- 
neral-europene pentru discutarea 
problemelor referitoare la asigura
rea securității în Europa și la sta
bilirea unei colaborări general- 
europene.

Devine astăzi tot mai clar pentru 
cercuri largi ale opiniei publice, că 
de pe urma creării securității euro
pene ar avea de cîștigat toate ță
rile, toate popoarele de pe conti
nent. Ea reprezintă o cauză 
comună a întregii Europe, con
stituie cadrul adecvat afirmării 
intereselor naționale vitale ale fie
cărui popor. După cum se arată în 
Declarație, statele reprezentate la 
consfătuire pornesc de la premisa 
că fiecare stat european, mare sau 
mic, este chemat să joace un rol 
important în problemele interna
ționale, să devină un participant 
cu drepturi depline la construirea 
în Europa a unui asemenea sis
tem de raporturi între popoare și 
de relații 
securitatea 
același timp

Inițiativa 
consfătuirea 
toare la securitatea europeană des
chide o nouă cale de luptă împo
triva politicii agresive a imperia
lismului. aduce o importantă con
tribuție la întărirea forțelor iubi
toare de pace de pretutindeni.

europene. Este 
să se împiedice 
formă, al cercu- 
revanșarde, din

declară 
exista blocul 

și politica 
țările participante la 
la Varșovia, păstrîn- 

vigilenta, sînt hotă- 
întărească capacitatea

între state în care 
fiecăruia să fie în 
securitatea tuturor, 
țărilor participante la 
de la București privi-

posibilitafea coordonării de 
către P.A.I.G.C. (Partidul 
african al independen
ței din Guineea portugheză 
și Insulele Capului Verde), 
condus de Amilcar Cabrai, 
a acțiunilor detașamentelor 
din întreaga țară și crearea 
unor forfe armate revolu
ționare formate din unități 
ale armatei regulate, deta
șamente de partizani și mi
liție. Același an marchează 
și prima victorie pe insula

în partea încă ocupată 
de portughezi colonialiștii 
sînt de fapt stăpîni doar în 
centrele populate și peri
metrul îngust dintre hotare
le garnizoanelor întărite 
de ziduri puternice. Folo
sind ingenioasa tactică a 
„izolării", prin ocuparea 
drumurilor de acces, insur
genții au transformat aceste 
fortărețe colonialiste în a- 
devărate capcane pentru 
împresurarea și nimicirea

Pe frontul de lupta.
împotriva colonialiștilor portughezi

Observatori 
relevă că Guineea 
gheză" duce acum cel 
crîncen război" nu i 
din coloniile portugheze, ci 
și de pe întreg cuprinsul 
Africii. Pentru Portugalia ea 
este „călcîiul lui Abile", 
punctul cel mai vulnerabil 
al politicii sale coloniale. 
Și soldafii, fot mai numeroși, 
care se îmbarcă la Lisabo
na știu asta. Mulți știu că 
pentru ei drumul spre Gui
neea este fără întoarcere. 
Totuși, constrînși să-l urme
ze, debarcă la țărmul înde
părtat al acestei enclave 
mlăștinoase brăzdată de 
rîuri și canale, acoperită 
de pădurile junglei.

Dacă ar fi întrebafi, fie
care ar alege Bissau, cen
trul administrativ al coloniei, 
unde este încartiruit grosul 
trupelor portugheze, iar o- 
rașul se apără în spatele 
gardului de sîrmă străbătu
tă de curent electric de 
înaltă tensiune. în cel mai 
rău caz, fiecare ar prefera 
centrele populate, mai si
gure. însă nicidecum nu

SE STRÎNGE
CERCUL DE FOC

G

portugheze cu ordinul ex
pres de a ucide tot ce se 
mișcă, de a spînzura în 
piefe pe recalcitranți, de a 
incendia casele și culturile 
în numele „reprimării re
voltei". Odioasele fărăde
legi, teroarea au avut efec
te contrarii, au dat naștere 
unei uri și mai neîmpăcate 
împotriva colonialiștilor, au 
dezlăn|uit lupta generală 
pentru libertate. Locuitorii 
satelor arse au intrat în 
rîndurile partizanilor, răs
coala a căpătat un caracter 
de masă, cuprinzînd întrea
ga (ară. Spre începutul 
anului 1964 a apărut

Como, primul pămînt smuls 
portughezilor. Como și lo
cuitorii săi au rezistat asal
turilor armatei portugheze 
timp de 75 de zile, dar nu 
s-au predat. Au fost nevoifi 
să cedeze portughezii, care 
au pierdut în această luptă 
600 de oameni, 12 ambar
cațiuni, cîteva avioane, ar
mament. De atunci Como a 
devenit centrul rezistentei 
insurgenților, principala lor 
bază de aprovizionare, sim
bolul victoriilor care au 
dus la eliberarea sudului 
coloniei și a aproape jumă
tate din întregul ei teri
toriu.

portughezilor. Aceștia n-au 
posibilitatea de a le abor
da și a le aproviziona decît 
pe calea aerului sau pa apă, 
dar și atunci cu riscuri 
mari. Africanii le urmăresc 
și atacă din desișul ocroti
tor al junglei, pe care por
tughezii se străduiesc să-l 
defrișeze cît mai mult în 
jurul fortărejelor, pentru a 
nu
re. 
de
ne,

fi luați prin surprinde- 
Cînd vor să se apropie 
propriile lor garnizo.3- 

portughezii folosesc 
drumurile de apă, în prea
labil bombardate pe ma
luri pentru a le „cură(i" de 
patriot'. Dar aceste bom-

bardamente sînt pentru 
partizani echivalente cu 
chemarea la atac. Orice 
navă portugheză ce încear
că să se apropie de fortă
reață e reperată și oprită 
la timp. Cei din garnizoane 
sînt atacați de fiecare dată 
cînd încearcă o joncțiune 
cu portughezii din afară, 
apoi garnizoana este mina
tă și distrusă. Portughezii 
nu se mai întorc în fostele 
lor cuiburi de teama încer
cuirii. Astfel, 
posesiunile | 
intră, după 
mileniu de i 
patrimoniul i 
lie 1965 pînă în ianuarie 
1966, insurgenții au atacat 
peste 30 de garnizoane. Ei 
au strîns tot mai mult cercul 
de foc în jurul colonialiști
lor portughezi. In 
vreme au fost 
berele militare
da, Fulacunda, Empada, au 
fost întreprinse cu 
ambuscade soldate cu în
semnate pierderi din partea 
inamicului. Lunile din urmă 
s-au caracterizat prinfr-o in
tensificare a acțiunilor in
surgenților pe toate frontu
rile, în timp ce operajiunile 
inamice, fie de debarcare 
în regiunile de sud ale tă
rii, fie de depistare a pa- 
trio(ilor din regiunile de 
nord, calificate „de mare 
anvergură’, s-au soldat cu 
eșecuri.

, noi zone 
portugheze 
o jumătate 
înstrăinare, 
african. Din

Embrionii

vieții noi

din
re
de 
în 

iu-

ultima 
distruse fa
de la Jaba-

succes

Pe teritoriul eliberat, ve
chile rînduieli colonialis
te sînt înlăturate, se organi
zează viata nouă. Fermele 
și plantațiile părăsite de co
lonialiști au trecut sub con-

trolul comitetelor revoluțio
nare, care au organizat pre
lucrarea mai intensivă a pă- 
mînfului. S-au înjghebat 
primele cooperative țără
nești. încă anul trecut, în 
regiunile eliberate produc
ția de orez a sporit cu 20 
la sută, surplusurile au fost 
dirijate spre magazinele 
populare nou înființate, 
unde sînt negociate pe 
bază de schimb cu produse 
industriale. Au apărut pri
mele școli și primul abece
dar 
Sub 
nite 
zafi 
din
|ă carte primii 6 000 de co
pii. Au fos< formaji în străi
nătate zeci de specialiști cu 
studii superioare. în satele 
îndepărtate au apărut spi
tale și puncte sanitare.

Tabanka — satul african — 
se trezeșle devreme. O dată 
cu ivirea zorilor femeile 
pregătesc primele porfii de 
orez, drese cu ulei de pal
mier, copiii se îndreaptă 
către școl', iar cei mai vîrșt- 
nici pornesc în junglă să 
adune fructele scuturate în 
timpul nopții, sau la cîmp. 
Pe potecile numai de 
știute ale 
stau de 
partizanii 
ea însăși, 
bunurilor 
rate. Adesea, 
întreprind 
bombardează și distrug a- 
șezările, ucid tineri și bă- 
trîni, dar oricît s-ar strădui 
nu pot ucide voinfa de a 
învinge a acestui popor, 
dîrzenia, hofărîrea lui de 
a-și căpăta libertatea și a 
clădi o nouă viată pe pă- 
mîntul străvechii sale patrii.

din
boite da paie, 
pe stîlpi de lemn, așa- 
pe bănci confecționate 
bîrne și scînduri înva-

istoria Guineei.
spriji-

ei 
junglei pășesc și 
veghe ostașii și 
Guineei devenite 
apărătorii Viefii și 
populației elibe- 

colonialiști i 
raiduri aeriene,

Gabriela BONDOC



VIATA INTERNAȚIONALĂ VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Declarațiile adoptate la Consfătuirea de la București

în

LISTA CUPe usaSuccesulCEHOSLOVACIA
REVENDICĂRILEprimăriei

să
din Chicagoobținut de P.S.D NEGRILOR

la
Pe

U. R. S. S.

Comentariile presei internaționale dau expresie ecoului profund pe care 
l-au produs în rîndurile opiniei publice, interesului pe care l-au stîrnit în 
viaja internațională documentele de însemnătate majoră pe care le con
stituie Declarafia cu privire la agresiunea Statelor Unite în Vietnam, precum 
și Declarafia cu privire la întărirea păcii si securității în Europa, adoptate 
ae fările participante la Consfătuirea de la București a Comitetului Polilic 
Consultativ al Tratatului de la Varșovia. In comentariile de presă se evi
dențiază sprijinul sporit acordat viteazului popor vietnamez, cauzei sale 
drepte, se subliniază de asemenea însemnătatea propunerilor privind asi
gurarea și întărirea păcii și securității pe continentul Europei.

INTERNATIONALE
5

-în edițiile de luni, ziarele 
„PRAVDA" și „IZVESTIA" consa
cră editoriale Declarațiilor adop
tate la Consfătuirea de la Bucu
rești a statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Subliniind că poporul sovietic, 
alături de popoarele tuturor ce
lorlalte țări socialiste, de clasa 
muncitoare internațională și de 
opinia publică din lumea întreagă, 
condamnă agresiunea americană în 
Vietnam, ziarul „Pravda" scrie: 
„Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia, reprezentate la 
Consfătuirea de la București a 
Comitetului Politic Consultativ, au 
calificat în Declarația cu privire 
la agresiunea S.U.A. în Vietnam 
aceste acte barbare drept o crimă 
împotriva păcii și omenirii".

Referindu-se la Declarația 
privire la agresiunea S.U.A.
Vietnam, ziarul „Izvestia" scrie : 
„într-un moment greu pentru po
porul frate vietnamez, statele so
cialiste au adresat un avertisment 
solemn guvernului de lâ Washing
ton, subliniind că acesta își asumă 
în fața întregii omeniri, continuînd 
și extinzînd acest război, răspun
derea pentru urmările care nu pot 
fi prevăzute ale acestei agresiuni, 
urmări care pot avea efecte și a- 
supra Statelor Unite".

cu 
în

FRANȚA

toată lumea. „După Declarația cu 
privire la agresiunea S.U.A. 
Vietnam, care constituie un aver
tisment solemn dat agresorilor a- 
mericani — scrie ziarul — Decla
rația cu privire la întărirea păcii 
și securității în Europa exprimă 
hotărîrea unanimă a țărilor socia
liste de a depune toate eforturile 
pentru a lichida rămășițele celui 
de-al doilea război mondial și a 
crea un sistem de securitate co
lectivă pe continentul nostru. E 
greu de văzut, constată ziarul, ce 
obiecțiuni serioase ar putea fi fă
cute unor propuneri care, dacă sînt 
acceptate, nu pot decît să îmbună
tățească considerabil climatul în
tre națiunile continentului, indife
rent de orînduirea lor socială".

Ziarul „LE MONDE" consacră 
editorialul său documentelor a- 
doptate de statele reprezentate la 
Consfătuirea de la București. în
tre altele ziarul remarcă distinc
ția ce se face în Declarația cu 
privire la întărirea păcii și secu
rității în Europa între alianțele și 
organizațiile militare, acestea din 
urmă putînd fi dizolvate înainte 
de alianțele propriu-zise. Desigur, 
constată ziarul. Declarația preci
zează că atîta vreme cît blocul 
Atlanticului de nord există și cît 
cercurile agresive prejudiciază pa
cea în lumea întreagă, țările sem
natare ale Declarației își vor păs
tra trează vigilența, fiind hotărîte 
să-și întărească potențialul și ca
pacitatea lor defensivă.

local și departe de Europa, el va 
trebui să-și schimbe părerea, ci
tind Declarația de la București a 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia". Războiul din 
Vietnam are un caracter din ce in 
ce mai periculos. El amenință în 
mod serios pacea lumii, scrie în 
continuare ziarul. Trebuie să spe
răm că avertismentul dat de sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia va fi luat de astă dată în 
serios. în articol se arată că țările 
socialiste nu pot rămîne indife
rente față de soarta altei țări so 
cialiste.

Presa cehoslovacă continuă 
comenteze declarațiile adoptate de 
statele participante la Consfătui
rea Comitetului Politic Consulta
tiv. Ziarul „ZEMEDELSKE NO- 
VINY" publică articolul „Pentru 
securitate în Europa și în întreaga 
lume", iar ziarul „PRACE" artico
lul „în interesul nostru și al tu
turor". Se subliniază că documen
tele adoptate la Consfătuire for
mulează un program eficace pen
tru țările socialiste europene.

CUBA

co
la 
a- 
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Festivitățile
de la Ulan Bator

ULAN-BATOR 11 (Ager
pres). — La 11 iulie, în 
piața Suhe Bator din 
Ulan-Bator, capitala R. P. 
Mongole, au avut loc pa
rada militară și demon
strația oamenilor muncii, 
cu prilejul celei de a 45-a 
aniversări a revoluției 
populare din Mongolia. în 
tribuna centrală se aflau 
conducătorii de partid și 
de stat ai R. P. Mongole, 
în frunte cu J. Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Con-

siliului de Miniștri al R.P. 
Mongole, delegațiile stră
ine sosite aici cu acest 
prilej, reprezentanți ai 
vieții obștești din Capita
lă, membri ai corpului 
plomatic acreditați 
Ulan-Bator.

Prin fața tribunei 
trecut timp de aproape 
două ore coloane de oa
meni ai muncii care au 
raportat despre succese
le obținute în cinstea ma
rii sărbători.

Alegerile din landul Renania
*

de nord - Westfalia

în ediția sa de Juni dimineața 
ziarul „L’HUMANITE" a publicat, 
suț> titlul „Europa și pacea", un 
articol în care se spune că impor
tanța documentelor adoptate la 
București de reprezentanții țări
lor participante la Tratatul de Ia 
Varșovia este evidentă pentru

FINLANDA

Ziarul cuban „EL MUNDO", 
mentînd declarația cu privire 
agresiunea S.U.A. în Vietnam 
doptată la Consfătuirea de 
București a Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, subli
niază că „Declarația de la Bucu
rești arată limpede că țările so
cialiste vor acorda poporului viet
namez tot ajutorul necesar pentru 
lupta împotriva agresorilor ameri
cani".

Ziarul publică extrase din de
clarație în care se arată că este 
inevitabilă pedepsirea vinovaților 
de agresiunea criminală în Viet
nam. Popoarele lumii sînt însufle
țite de această declarație, subli
niază „El Mundo".

Ziarul „KANSAN UUTISET" 
scrie că „dacă cineva considera 
pînă acum că agresiunea Statelor 
Unite în Vietnam este un conflict LA LONDRA ÎNCEPE

Pierderi masive
0 nouă rundă

A

suferite de agresori 
in Vietnamul de sud

in jurul „Stincii"

9 Intensificarea acțiunilor forțelor patriotice 
9 Se intenționează sporirea efectivului militar 
american ® Substanțele toxice răspîndite de 
trupele S. U. A. primejduiesc viața populației 
0 1189 avioane doborite în R. D. Vietnam

La 12 iulie urmează să se reia la 
Londra 
supra 
înalți 
externe 
ceput la 18 mai în prezenta miniștri
lor de externe ai celor două țări. Re
prezentantul Spaniei propusese retro- 
cesiunea către Spania a Gibraltarului, 
oferindu-se Marii Britanii dreptul de 
a menține o bază și propunîndu-i un 
statut special pentru actualii locuitori 
ai coloniei engleze, care ar putea 

păstreze cetățenia britanică, 
n-a respins oficial aceste propu- 
reprezentantul Angliei le-a res- 
totuși „implicit" — după cum

negocierile anglo-spaniole a- 
Gibraltarului, la nivelul unor 
funcționari ai ministerelor de 
respective. Negocierile au în-

Alegerile din landul Re
nania de nord-Westfalia 
desfășurate duminică, s-au 
încheiat cu următoarele re
zultate : Partidul social-de
mocrat (P.S.D.) 49,4 la sută 
(în 1962 — 43,4 la sută), 
Uniunea creștin-democrată 
(U.C.D.) 42,8 la sută (46.7 
la sută), Partidul liberal
democrat (P.L.D.) 7,4 la sută 
(6,9 la sută). Repartizarea 
celor 200 de 
parlamentul landului su
feră, în consecință, urmă
toarea modificare : social- 
democrații 99 (pînă acum 
90), U.C.D. 86 (in loc de 
96), liberal-democrații 15 
(în loc de 14).

Intervenția în timpul 
campaniei electorale a 
principalelor personalități 
politice vest-germane — 
Cancelarul Ludwig Erhard, 
pentru U.C.D., și Willy 
Brandt, președintele Parti
dului șocial-democrat — a 
evidențiat importanța pe 
Care cele două mari partide 
din R.F.G. au acordat-o a- 
legerilor din acest land, cel 
mai mare ca întindere și ca 
populație (15 milioane — 
aproape o pătrime din 
numărul total al locuitori
lor Germaniei occidentale) 
și cel mai puternic din 
punct de vedere al concen
trării industriale. Pînă la 
alegeri, guvernul a fost for
mat pe baza unei coaliții, 
identice cu cea a cabinetu
lui federal, între U.C.D. și 
P.L.D., care deținea 110 
dintre cele 200 de mandate 
în parlamentul local. Acum, 
P.S.D. a obținut poziția 
partidului cel mai puternic 
și posibilitatea formării ți
nui guvern social-democrat 
al landului. Dar Willy 
Brandt a declarat că parti
dul său dorește să exami-

mandate in

neze posibilitatea unei 
coaliții cu celelalte partide. 
Menționăm că liberal-de
mocrații resping, cel pu
țin pentru moment, pers
pectiva colaborării în gu
vern cu social-democratii.

Ziarele vest-germane 
consideră că rezultatele re
flectă nemulțumirea alegă
torilor față de situația eco
nomică, avînd îndeosebi 
consecințe grele în bazi
nul Ruhrului, aflat în peri
metrul acestui land. Criza 
cărbunelui a dus, într-ade- 
văr, la crearea de stocuri 
nevîndute de 18 milioane 
de tone și la închiderea 
unor mine. Repercusiuni 
defavorabile ale acestui 
fapt se înregistrează și a- 
supra industriei oțelului. în 
sfîrșit, un ecou defavorabil 
a avut printre alegători 
politica de „liberalizare" 
în domeniul locuințelor, 
care a stimulat tendințele 
de urcare a chiriilor. Zia
rele observă însă că U.C.D. 
a pierdut voturi și în re
giunile rurale. „Ludwig Er
hard, scrie „Die Welt", are 
acum, mai mult decît ori- 
cînd, motive să reflecteze". 
După „General Anzeiger", 
rezultatul acestor alegeri 
„este expresia nelnulțumi- 
rii, care crește de ani de 
zile față de guvernele creș- 
tin-democrale". „Koelni- 
sche Rundschau" sublinia
ză, la rîndul său, că candi- 
dații creștin-democrați au 
înregistrat o „înfrîngere 
amară". In sfîrșit, zia
rul ilustrat „Bild-Zeitung" 
scrie că „U.C.D. culege 
roadele politicii nehotărî- 
te a guvernului".

Expoziția agri
colă internațio
nală de 
Frankfurt 
Main (R. F. Ger
mană) a prile
juit celor peste 
550 000 de vizi
tatori o cuno
ștință cu ultime- 
fe realizări în 
domeniul meca
nizării agricultu
rii și creșterii a- 
nimalelor. Prin
tre standurile 
celor 20 de țări 
participante, cel 
al României — 
unde au fost 
expuse mai mul
te tipuri de 
tractoare — s-a 
bucurat de un 
frumos succes

Fotografia :
Ion Miclea

NEW YORK 11 (A- 
gerpres). — Pe un 
stadion din Chicago 
a avut loc duminică 
un mare miting la 
care au participat 
peste 50 000 de negri. 
A luat cuvîntul re
verendul 
Luther King, 
populației de 
re din S.U.A., 
organizat în

Martin 
liderul 
ciiloa- 
care a 

acest

oraș, cu o populație 
de culoare de peste 
900 000 de oameni, o 
campanie pentru îm
bunătățirea condiții
lor lor de locuit, an
gajare și înlăturarea 
discriminării 
și localuri 
După miting 
loc o mare
strație pe străzile o-

rașului. Participanții 
s-au îndreptat către 
clădirea municipali
tății pe ușa căreia ț 
Martin Luther țting^f 
a lipit o listă cu ce
rerile care ar
să fie rezolvate 
'favoarea 
împotriva 
stranților 
nit poliția.

•>

în școli 
publice, 
a avut 
demon- a

urma 
în 

negrilor, 
demon- 
interve-

în Palatul

Montecittorio
ROMA 11. — Corespondentul Agerpres, I. Măr- 

gineanu, transmite : Ministrul de externe italian, 
Fanfani, a vorbit luni seara la Palatul Montecit
torio în fața Comisiei externe a parlamentului des
pre poziția guvernului față de problemele actuale 
ale situației internaționale. Relatarea sa era aș
teptată cu viu interes tocmai în lumina extinderii 
agresiunii americane în Vietnam și a recentelor 
discuții avute la Roma de reprezentantul S.U.A. la 
O.N.U., Goldberg, cu înalte oficialități italiene. 
Fanfani a arătat că în cadrul întrevederilor cu di
plomatul american, acestuia i-au fost înfățișate 
reacțiile suscitate în rîndul opiniei publice și al 
parlamentului de bombardarea Hanoiului și Hai- 
fongului, acțiune care a stîrnit emoție și preocu
pări în întreaga lume. El a reafirmat poziția gu
vernului italian pentru
flictului din Vietnam pe baza acordurilor de la 
Geneva, subliniind apoi că Italia este decisă să-și 
dea întreaga 
a spus că situația actuală din Vietnam constituie 
un pericol pentru pacea lumii.

Manifestația

țărănească
cfe /a Salonic

o rezolvare a con-

colaborare în acest sens. Fanfani

Gia 
în 

pa- 
di-

SAIGON 11 (Agerpres). — For
țele Frontului Național de Elibe
rare care operează în două pro
vincii sud-vietnameze — Phu 
Yen și Bîen Hoa — au provocat 
trupelor americano-saigoneze, du
pă cum relatează agenția de presă 
Eliberarea, pierderi masive. In pe
rioada 19—24 iunie, în cursul a 12 
angajamente între cele două părți, 
din rîndu] trupelor americane au 
fost scoși din luptă 702 militari, 
în noaptea de 17 iunie, în ace
eași provincie, două companii ale 
trupelor marionetă saigoneze au 
fost aproape complet nimicite în 
urma atacurilor repetate ale for
țelor patriotice. La 29 iunie, tru
pele F.N.E. au atacat un batalion 
american lîngă localitatea 
Long, provocîndu-i pierderi 
oameni și materiale. Forțele 
triotice au capturat arme de 
ferite tipuri.

Referindu-se la o luptă desfă
șurată într-o zonă de plantații la 
100 km nord de Saigon, agenția 
France Presse relatează, citînd 
surse americane, că un elicopter 
al S.U.A. a aterizat forțat fiind 
lovit de forțele partizanilor. în 
cursul aceluiași angajament, patru 
vehicule blindate de transport ale 
trupelor S.U.A. au fost distruse.

*
în ultimele două zile, în provin

ciile situate in sudul țării a fost 
înregistrată o intensificare a acțiu
nilor patrioților sud-vietnamezi — 
relatează din Saigon coresponden
tul agenției France Presse. în mai 
puțin de 24 de ore, patrioții au do- 
borît patru elicoptere americane.

★
NEW YORK 11 (Agerpres).— în 

primăvara anului viitor. Statele 
Unite intenționează să sporească 
numărul trupelor din Vietnam 
pînă la 425 000 de persoane. Refe- 
rindu-se la aceste cifre, ziarul

„New York Times" scrie că pla
nurile respective au fost pe larg 
dezbătute în cadrul convorbirilor 
pe care le-a avut recent la Ho
nolulu ministrul apărării al S.U.A., 
McNamara, cu generalul Sharp 
Grant — comandantul suprem al 
forțelor S.U.A în Pacific. Potrivit 
părerii unor observatori militari, 
nici chiar această cifră nu este 
considerată „satisfăcătoare".

★
SAIGON 11 (Agerpres).— Puternic a- 

tacate de unitățile Frontului National de 
Eliberare, trupele americane staționate 
în Vietnamul de sud reacționează inten- 
sificînd răspîndirea substanțelor toxice 
deasupra satelor și orașelor sud-vietna
meze, punînd în primejdie viața a mii 
de persoane, distrugind recoltele și tur
mele de vite. Potrivit informațiilor fur
nizate de agenția de presă Eliberarea, 
peste 100 de persoane și-au pierdut viata 
în ultimele zile, intoxicate de substanțele 
toxice împrăștiate de avioanele ameri
cane în districtul Cho Gao (provincia 
My Tho) și districtul Hoa Dong (pro
vincia Go Cong) De-a lungul rîului 
Cua Thieu și al canalului Cho Gao, 
cîmpiile au devenit galbene și albe, a- 
copente de . impresionante cantități de 
substanțe toxice. 5 000 de locuitori ai 
satelor de prin împrejurimi se află în 
stare gravă Multi dintre ei, mai ales 
femei și copii, și-au pierdut viata în 
urma acceselor vomitive provocate de 
substanțe toxice. De asemenea, recolta 
de pe mari suprafețe a fost compromisă.

★

(Agerpres). — La 
agenția V.N.A., a- 
americane au pă-

9 HANOI 11 
11 iulie, anunță 
vioane militare 
truns din nou în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam și au bombardat 
regiuni populate din partea 
nord a provinciei Nghe An. 
cursul acestor raiduri, forțele 
mate au doborît 5 avioane cu 
acție. Agenția precizează că numă
rul total al avioanelor americane 
doborîte deasupra R. D. Vietnam 
se ridică la 1189.

de
In 

ar- 
re-

a lui A. Rudakov
încetarea din viață

P. STANCESCU
Viena

■

să-și 
Deși 
neri, 
pins 
anunța agenția France Presse — prin 
declarația că ele vor fi „studiate".

In ultimele zile, lucrurile s-au „în
călzit" la frontiera Spaniei cu Gibral- 
tarul. Peste 70 de mașini franceze cu 
turiști au fost imobilizate într-o lungă 
„coadă" așteptînd să poată trece pe 
teritoriu] spaniol : autoritățile de Ia 
Madrid, continuînd tactica de întîrzie- 
re a trecerii vehiculelor, ridică bariera 
la 20—30 minute doar pentru cite o 
singură mașină. Ministerul de Externe 
englez a înaintat un „protest energic” 
la Madrid cu privire la aceste întîrzieri, 
dar în cercurile autorizate din capi
tala Spaniei s-a lăsat să se înțeleagă 
— potrivit agenției citate — că înseși 
autoritățile locale din Gibraltar au 
creat în mod voluntar aceste „cozi", 
spre a provoca incidente susceptibile 
să submineze conversațiile hispano- 
britanice.

— La
(Ager- 
Brioni

de două . zile 
președintele 

Iugoslavia, 
Broz Tito, și

BRIONI 11 
pres), 
s-au încheiat convor
birile 
dintre 
R.S.F. 
Iosip
premierul Indiei, In
dira Gandhi, care s-a 
aflat într-o vizită în 
Iugoslavia. Agenția 
Taniug relatează că 
au fost abordate pro
bleme internaționa
le care prezintă in
teres pentru ambele

YOKOHAMA. 
Muncitorii mg 
relui port japo
nez semnează o 
chemare la ac
țiune în sprijinul 

revendicărilor 
economice și 
oolitice ale ce- 
'or ce muncesc

JAPAN PRESS

părți. O atenție deo
sebită a fost acorda
tă situației din Asia 
și, mai ales, războiu
lui din Vietnam și 
implicațiilor sale. S-a 
discutat și despre a- 
propiata întîlnire tri
partită 
Indira 
ceea ce 
lațiile bilaterale, s-a 
constatat cu satisfac
ție dezvoltarea legă
turilor politice și a 
colaborării economice.

I

I 
întîlnire tri- | 
Tito-Nasser- I

privește re- | 
aterale. s-a ■

I

I

Gandhi. în

n KHANG KHAI. Reluînd o.știre a postului de 
““ radio Patet Lao, agenția U.P.I. relatează că 
peste 1 500 de ofițeri și soldați ai forțelor laoțiene 
de dreapta au dezertat în ultimul timp, alăturîn- 
du-se unităților patriotice laoțiene. Se menționea
ză că cei care au părăsit trupele elementelor de 
dreapta „sînt convinși de natura agresivă a im
perialismului S.U.A.".

M BERLIN. In cadrul „Săptămînii Mării Baltice", 
™ președintele Consiliului de Stal al R. D. Ger
mane, Walter Ulbricht, a 
Rostock tradiționalul tîrg

inaugurat duminică la 
industrial-agrar.

I BUDAPESTA. într-un interviu acordat ziaru- 
™ lui „HOtfoi Hirek", dr. Bela Szalai, adjunct al 
ministrului comerțului exterior ai. R. P. Ungare, 
a declarat că în prima jumătate a acestui an, co
merțul exterior al R. P. Ungare cu țările socialiste 
a sporit cu 9 la sută, față de aceeași perioadă a

MOSCOVA 11 (Agerpres). — C.C. 
al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au anunțat că, după o 
îndelungată și grea boală, a înce
tat din viață, în vîrstă de 56 ani, 
Aleksandr Rudakov, membru al 
C.C. și secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru industrie și con
strucții, deputat al Sovietului Su
prem al U.R.S.Ș. A fost instituită 
o comisie guvernamentală con
dusă de Ivan Kapitonov,- secretar 
al C.C. al P.C.U.S., în vederea or
ganizării funeraliilor. Aleksandr 
Rudakov va fi înmormîntat în 
Piața Roșie, lîngă zidurile Krem
linului. Necrologul' publicat la 
Moscova a fost semnat de Leonid 
Brejnev, Aleksei Kosîghin, Niko- . 
lai Podgornîi și alți conducători 
de partid și de stat din U.R.S.S.

anului trecut, iar cu celelalte țări cu 20 la sută. 
Dr. Bela Szalai a arătat că R; P. Ungară dezvoltă 
rapid comerțul exterior cu țările nesocialiste.

SS PARIS. Plenara Comitatului național al Parti
dului Socialist Unificat (P.S.U.) a adoptai o 

rezoluție în care se pronunță „pentru unitatea for
țelor de stînga, pe baza unui program comun și 
a unei înțelegeri naționale preelectorale".

ra SOFIA. Un acord bulgaro-iugoslav pe peri
oada 1967—1970' prevede sporirea volumului 

livrărilor reciproce de mărfuri de aproximativ 2,3 
ori în comparație cu perioada 1961—1965.

M DAMASC. Trei persoane condamnate la 
moarte sub acuzația , de „atentat la siguranța 

statului" de Tribunalul militar au fost executate 
luni dimineața.

Mii de țărani din Grecia de 
nord au organiza) duminică un 
marș spre Salonic, folosind trac
toare și alte mașini agricole. In
trarea lor în oraș a fost barată 
însă de cordoane de polițiști. 
La protestul țăranilor, poliția a 
răspuns prin folosirea bastoane- 
lor de cauciuc și a gazelor la
crimogene. Astfel a început o 
ciocnire sîngeroasă care a durat 
nu mai puțin de 12 ore și în 
cursul căreia poliția a deschis 
focul. Țăranii au răspuns arun- 
cînd cu pietre și folosindu-se 
de uneltele lor agricole. Ca ur
mare au fost răniți peste 150 
țărani, dintre care mulji în stare 
gravă, precum și 40 de polițiști. 
Au fost arestați 140 de țărani.

Federația cooperativelor agri
cole din Salonic a dat publici
tății o declarație de protest îm
potriva reprimării sîngeroase a 
acțiunii de protest a țăranilor. 
Acțiunea fusese inițiată în 
scopul de a atrage atenția ofi
cialităților asupra soartei țărani
lor ca urmare a scăderii prețu
rilor plătite de sfat pentru grîul 
pe care . îl cumpără de la pro
ducători. Guvernul consideră că 
plătind țăranilor un preț mai mic 
la grîu îi va obliga să cultive 
alte produse care, după părerea 
lui, pot găsi desfacere mai avan
tajoasă pe piața internațională. 
Potrivit acordului prin care 
S.U.A. își plasează excedentele 
agricole în Grecia sub formă de 
„ajutor", guvernului grec i se 
interzice vînzarea producției in
terne de grîu în străinătate. In 
această situație guvernul Ste
fanopoulos a frecut la reprofi
larea agriculturii, măsură care 
s-a lovit de împotrivirea produ
cătorilor de grîu.

Mai mulți depufați ai Uniunii 
de Centru au depus în parla
ment o interpelare, prin care cer 
să se dezvăluie opiniei publice 
numete celui care a dat ordin 
poliției să deschidă focul. La 
rîndul său, partidul E.D.A. cere 
într-un comunicat convocarea 
parlamentului în sesiune extra
ordinară pentru discutarea situa
ției create, demisia imediată a 
guvernului și organizarea alege
rilor de către un guvern de ser
viciu. Răspunsul guvernului a 
fost că „asemenea manifestații 
nu accelerează ci îndepărtează 
data alegerilor". în ce-l privește, 
ministrul ordine! publice, Apos- 
folakos, a adăugat că „a sosit 
timpul dizolvării imediate a or
ganizației de tineret „Lambra- 
kis", acuzată că a participai la 
manifestația țăranilor.

Manifestații 
sprijinul 
mai avut loc la Alexandropolis, 
Karditsa, 
vala.

ale țăranilor în 
revendicărilor lor au

Larissa, Voios și Ka-

C. ALEXANDROAIE
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