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Vizita tovarășului

19 iulie — un an de la
Congresul al IX-lea al P. C. R

Pregătirea

TEMELIA DE OȚEL
Se împlinește un an de la un eveniment ale cărui bogate semnificații ies tot mai pregnant în evidență pe măsura scurgerii timpului, ca moment de o excepțională însemnătate în procesul de- săvîrșirii construcției socialiste în țara noastră. — Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Adoptînd Directivele cu privire dezvoltarea economiei naționale etapa 1966—1970 și cu privire valorificarea surselor energetice electrificarea țării 1966—1975, "programul amplu al dezvoltării societății noastre pentru o întreagă etapă istorică, a deschis înaintea poporului român perspectiva unor noi și strălucite progrese pe calea dezvoltării rapide și modernizării economiei naționale, avîntului științei, artei și culturii, făuririi unei vieți de bunăstare pentru întregul popor român.Azi, la un an de la Congres, 

trăsătura fundamentală ce carac
terizează viața socială a țării 
este succesul cu care se înfăptuiesc 
hotărîrile Congresului. Pretutindeni, la orașe și sate, activitatea economică se desfășoară cu vigoare și dinamism. Noile unități productive, care au apărut și apar în diferite regiuni și raioane, întăresc neîncetat potențialul economic al țării, fac să sporească f porului în lupta pentru și socialism.Un rol hotărîtor în programului de înflorire rală a patriei adoptat de Congresul al IX-lea al P.C.R. are dezvoltarea industriei. Așa cum a arătat secretarul general al C.C. al partidului nostru, I Ceaușescu, în Raportul . la Congres, „și în viitor în centrul 
politicii partidului nostru rămîne 
industrializarea țării, dezvoltarea 
cu precădere a industriei grele, în 
special a industriei constructoare 
de mașini — fără de care nu sînt 
posibile ridicarea patriei 
la un grad înalt de 
bunăstare, înaintarea 
nism“.Orientarea a se continua marxist-leninistă a partidului de industrializare socialistă, răspunde cerințelor obiective ale mersului înainte al societății românești, necesității de a se asigura dezvoltarea și modernizarea tuturor ramurilor economiei naționale, ridicarea României la nivelul statelor avansate economic, creșterea standardului de viață al poporului, consolidarea independenței și suveranității naționale.Conturînd cu claritate în fața poporului imaginea României de mîine, mai puternică, mai bogată, mai înfloritoare, obiectivele în- suflețitoare cuprinse în proiectele de Directive ale Congresului au trezit un puternic entuziasm în masele largi de oameni ai muncii, au generat cere pentru întîmpinarea Congresului cu te realizări tru îndeplinirea sarcinilor de plan ale trecut, pentru crearea unor condiții optime de trecere la înfăptuirea noului cincinal. Se poa
te, așadar, afirma că Congresul 
și-a exercitat influența rodnică și 
asupra ultimului an al șesenalu- 
lui, care s-a încheiat cu remarca
bile succese. După cum se știe, în 1965 sarcinile privind sporirea producției globale au fost realizate în proporție de 101,3 la sută, producția globală industrială cres- cînd cu 13,1 la sută față de 1964.Pășind la realizarea planului cincinal, oamenii muncii au obținut succese însemnate, de bun augur pentru perspectivele de viitor ; ele confirmă caracterul realist al sarcinilor cincinalului, faptul că ele corespund întru totul posibilităților și resurselor de care dispunem.Astfel, planul producției globale 
industriale pe primul semestru a 
fost îndeplinit în proporție de 
102,2 la sută, sporul de producție 
obținut peste prevederi reprezen- 
tînd peste 1,8 miliarde lei. Sarcina 
de creștere a productivității mun
cii a fost depășită cu 1,6 la sută, 
realizîndu-se o creștere față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut de 6,5 la sută. Comparativ 
cu aceeași perioadă a anului tre
cut, producția globală industrială 
a crescut cu 10,3 la sută, ceea ce 
evidențiază menținerea, în conti
nuare, a liniei ascendente și ritmu
lui înalt de dezvoltare industrială 
a țării. Este semnificativ pentru 
creșterea potențialului industrial 
faptul că producția globală reali
zată în acest semestru o depășeș-
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educatorului
In timpul convorbirilor cu șahinșahul Iranului

la în la Și în perioada Congresul a elaborat
te pe cea obținută în întreg anul 
1959 și este de 5 ori mai mare de
cît producția totală a anului 1938.Cea mai rapidă creștere s-a realizat în ramurile producătoare de mijloace de producție, care formează pilonii economiei socialiste a României de azi, cu rol decisiv în asigurarea unei structuri moderne a industriei și promovarea tehnicii noi, îndeosebi energia electrică, metalurgia, construcția de mașini, chimia. 7

Semestrul care a trecut înscrie realizări importante și în dezvoltarea industriei bunurilor de consum, a cărei producție a crescut cu peste 2 la sută.Prin înfăptuirea de investiții, în anul de la Congres a tențialul industrial intrat în funcțiune electrice, ca Centrala termoficare București-Sud și Hidrocentrala Bacău I, datorită căreia puterea instalată în centralele electrice de pe Bistrița a sporit la 424 000 kW — circa 85 la sută din întreaga anului 1938 — importante obiecti-

obiectivelor care a trecut crescut po- al țării. Au noi centrale electrică de
putere instalată a

în lumina exigențelor 
actuale în educația ti
neretului școlar se pune 
în mod firesc și între
barea : cum sînt pregă
tite viitoarele cadre di
dactice pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le 
vor reveni în îndruma
rea celor aflați la vîrsfa 
cravatei roșii ? In ce di
recții ar trebui perfec
ționată pregătirea lor ? 
Analiza actualei organi
zări a predării pedago
giei și a practicii peda
gogice ne convinge că 
pregătirea pentru acti
vitățile educative pro- 
priu-zise (activitățile 
pionierești, orele de 
dirigenție, organizarea 
festivităților și a aniver
sărilor) continuă să ră- 
mînă în urma pregăti
rii metodice pentru pre
darea disciplinelor de 
specialitate. Așa se ex
plică în cea mai mare 
măsură faptul că în ma-
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nifesfările pionierești au 
apărut fenomene de co
piere a formelor de e- 
ducație folosite în rîn- 
durile adulfilor, că s-a 
făcut resimțită lipsa de 
preocupare pentru în- 
veșmîntarea normelor și 
experienței

forțele po- I u bunăstare |
ICI CLI dl CLI ntovarășul Nicolae | portul prezentat |

realizarea' multilate-

(Continuare în pag. a H-a)
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o însuflețită între-cit în mai importan- producție, pen- exemplară a anului
§ 
I 
I

f -4 wit

fransmis într-o atmosfe
ră de joc și voie bună, 
care să capteze intere
sul celor mici.

Două sînt, după pă
rerea mea, lipsurile 
principale în pregătirea 
pedagogică a viitorilor 
învăjători și profesori. 
Prima se referă la cali
tatea pregătirii lor psi- 
ho-pedagogice. Cunoaș
terea elevului este con
diția de bază a succe
sului educației și o for
mă de manifestare a 
umanismului pedagogic. 
Ca educator, profesorul 
este dator să cunoască 
nu numai operajiile și 
calitafile gîndirii copilu
lui, ci și rolul, evoluția 
și caracterele înclinații
lor și intereselor, sen
timentelor și aspirațiilor 
lui. Căci, dificultatea nu 
stă în a reține și repro
duce cunoștințele de 
psihologie pedagogică, 
ci în a le aplica prompt 
și ingenios, întrucît, 
după cum se știe, e mult 
mai greu să-i vorbești

copilului decît să vor
bești despre copil. Or, 
manualele de psihologia 
copilului și de psiholo
gie pedagogică au la
cune mai ales în sfera 
noțiunilor fundamentale 
pentru succesul educa
ției. Totodată, felul cum 
se predă și se asimilea
ză psihologia pedago
gică în liceele și insti
tutele pedagogice, ca și 
în unele facultăți ale 
universităților, nu influ
ențează 
rect practica 
profesori și, mai 
nu stimulează o 
dine pedagogică 
secvență ca mod 
înțelege și trata copilul 
în toate împrejurările.

Ajungem astfel la o 
a doua slăbiciune a pre
gătirii pedagogice a 
profesorilor — ca edu
catori ai tineretului șco
lar. Practica pedagogică, 
așa cum este concepută 
și mai ales cum se des
fășoară ea în mod real, 
este, în proporție de 
80—85 la sută practică 
didactică (orientată a- 
proape exclusiv spre 
lecțiile de specialitate). 
Asisfențele studenților 
la activitățile educative 
(îndeosebi la cele pio
nierești) dețin un loc 
redus, se efectuează, nu 
totdeauna, dar de cele 
mai multe ori fără re
zultatele scontate. De 
aceea, probabil, majori
tatea tinerilor absolvenți 
declară că principalele 
dificultăți le întîmpină 
nu la lecții, ci la orele 
de dirigenție, în desfă
șurarea activităților pio
nierești, în organizarea 
cercurilor de elevi, a 
festivităților și excursii
lor. Este, credem, evi
dentă și necesitatea per
fecționării practicii pe
dagogice atît prin creș
terea ponderii asistențe-

efectiv și di- 
vii tori lor 

ales, 
atifu- 
con- 

de a

(Continuare 
în pag. a IV-a)

TEHERAN 13. — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu transmite :Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, care întreprinde o vizită în Iran, a depus miercuri dimineața o coroană de flori la Mausoleul lui Reza Șah Kabire (Marele Reza Șah), întemeietorul dinastiei Reza Șah Pahlavi, tatăl șahinșahului Iranului.în fața mausoleului a fost aliniată o companie de onoare care a prezentat onorul. După depunerea coroanei de flori, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ambasadorul țării noastre la Teheran și de șeful protocolului Palatului imperial, a păstrat un moment de reculegere.Tot miercuri dimineața, președintele Consiliului de Miniștri al României a făcut o vizită primului ministru iranian, Amir Abbas Ho- veida. într-o atmosferă deosebit de cordială au fost . discutate unele probleme privind dezvoltarea continuă a relațiilor dintre cele două țări. Au fost de față Abbas Aram, ministrul de externe al Iranului, și Ion Drînceanu, ambasadorul României.La prînz, maiestatea sa imperială, Mohammad Reza Pahlavi, a oferit un dejun în onoarea oaspetelui român, la care au participat primul ministru iranian și ambasadorul României. în cursul convorbirilor ce au avut loc cu acest prilej, șahinșahul Iranului și președintele Consiliului de Miniștri al României și-au exprimat dorința de a dezvolta pe mai departe relațiile bune existente între cele două țări și au abordat unele probleme ale situației internaționale. Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de caldă și prietenească.în după-amiaza aceleiași zile, la Universitatea din Teheran a avut loc ceremonia conferirii titlului de doctor honoris causa președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer. Conducerea universității, membrii corpului profesoral și studenții au făcut o primire deosebit de călduroasă șefului guvernului român, aplau- dîndu-1 cordial de-a lungul aleii

principale a grădinii universității. La intrarea m clădire, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a fost în- tîmpinat de rectorul acestui înalt for cultural-științific și de profesori. Ceremonia, la care au participat primul ministru iranian și șefi ai misiunilor diplomatice, a început prin intonarea imnurilor de stat ale României și Iranului.în cuvîntul său, rectorul universității, dr. Jahan Saleh, a urat bun venit și a vorbit despre viața, activitatea și personalitatea tovarășului Ion Gheorghe Maurer, exprimîndu-și satisfacția în legătură cu decernarea titlului de doctor honoris causa al universității. Rectorul a dat apoi citire diplomei și a înmînat-o, în aplauzele asistenței, șefului guvernului român împreună cu însemnele titlului de doctor honoris causa.Apoi, tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER a rostit o cuvîntare urmărită cu viu interes de cei prezenți. După ce a mulțumit pentru conferirea titlului de doctor honoris causa, vorbitorul a evocat tradițiile culturale vechi ale Iranului și s-a referit la eforturile pe care le face poporul iranian în zilele noastre pentru progresul economic și dezvoltarea socială a țării.în continuare, vorbitorul a spus: „Sînt convins că înalta onoare ce mi s-a făcut se adresează în primul rînd țării căreia îi aparțin. .întreaga activitate a statului nostru are drept scop creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, asigurarea libertății și demnității omului, formarea multilaterală a personalității sale. Titlul care mi-a fost conferit astăzi învederează prețuirea de care se bucură aici scopurile statului nostru, scopuri care înseamnă proclamarea valorii eminente a personalității umane".După ce a menționat activitatea sa în domeniul științelor juridice, vorbitorul a subliniat rolul dreptului în general și al dreptului internațional în dezvoltarea societății umane. în zilele noastre, a spus d-sa, „în viața internațională, nimic nu se poate dobîndi și nimic nu se poate păstra fără respectarea, în relațiile dintre state, oricare ar
(Continuare în pag. a V-a)

AEROPORTUL
CENTR AL

BUCUREȘTI
9

sfîrșitul anului 
a început în a- 

Capitalei, 
construi-

La 
trecut 
propierea 
la Otopeni, 
rea Aeroportului cen
tral București. Proiec
tele de execuție a 
noului port aerian au 
fost întocmite de In
stitutul de proiectări 
al Ministerului Trans
porturilor Auto, Nava
le și Aeriene. Prevă
zut a fi dat în exploa
tare peste 2 ani, acest 
aeroport va asigura 
Capitalei legături ra
pide cu orice punct 
de pe glob.

Pista de decolare-a- 
ferizare, cu o lungime 
de 3 500 m (față de 
1 958 m utilizabili, cît 
are pista aeroportului 
Băneasa), cu o rezis
tență la presiune pe 
roată izolată de 45 t, 
aproape de 2,5 ori 
mai mare decît cea de 
la actualul aeroport, 
va fi prevăzută cu 
platforme de îmbarca- 
re-descărcare și stațio
nare, căi de rulare a- 
ferente, care vor per
mite aterizarea și de
colarea oricărui tip de 
avion de transport. 
Datorită dimensiunilor 
sale, viitorul aeroport 
va crea condiții pen
tru o creștere a trafi
cului aerian de aproa
pe 4 ori comparativ 
cu aeroportul Bă
neasa.

Pentru zborul de 
noapte sau în condi
ții meteorologice gre
le, aeroportul va fi 
prevăzut cu instalație 
de balizaj, aparatură 
radio și radiolocație 
modernă, care vor per
mite avioanelor să vi
nă sau să plece în 
condiții optime. în a-

nu 
„în- 
vre-

va fi 
fim- 

un centru 
aparatură 

deservit

va face prin cu- 
acoperife.
amănunt impor- 
clădirea aerogă- 
fi tratată acustic

(9
rînduirea noastră a creat 
climatul propice afirmării din 
plin a aptitudinilor indivi
dului. Semnele distinctive 
ale împlinirilor din zilele 
devin din ce în ce mai mult 
capacitatea profesională, in- 

sînt 
i „cîmpul” de afirmare a

cest fel, Aeroportul 
central București 
va fi niciodată 
chis" din cauza 
mii nefavorabile.

Traficul aerian 
supravegheat tot 
pul de la 
dotat cu 
electronică,
de personal cu înaltă 
calificare. Turnul de 
control, înalt de 40 m, 
va fi creierul care va 
coordona și dirija cir
culația aeriană în zona 
aeroportului și pe ae
roport, permițînd e- 
fectuarea 
de circa 40 
și decolări

Viitorilor 
noul aeroport le va a- 
sigura tot confortul. 
Clădirea aerogării va 
li dotată cu instalații 
și spații corespunză
toare deservirii publi
cului călător. în inte
rior vor fi montate 
semnalizatoare optice 
pentru îndrumarea că
lătorilor către 
rant, bar, 
comerciale 
funcționa 
ghișeele de livrare a 
bagajelor, vamă etc. 
Pe ecranele luminoa
se din sălile de aștep
tare, călătorii vor fi în
științați în permanență 
de orele de plecare a 
avioanelor, tipul aces
tora, direcția de zbor, 
locul de escală sau 
tranzit. Transportul că
lătorilor între diferite
le nivele ale clădirii 
se va face cu scări ru
lante, iar al bagajelor 
cu ajutorul unor benzi 
rulante. Aerogara va 
fi prevăzută, de ase
menea, cu instalații de 
radioficare, televizoa
re, ceasuri. Accesul

permițînd 
unui număr 

aterizări 
pe oră. 
pasageri

resfau- 
complexele 
care vor 

aici, spre

călătorilor către avioa
ne se 
loare

Un 
tanf : 
rii va
pentru înlăturarea zgo
motelor de pe aero
port.

Prin darea în ex
ploatare a noului ae
roport se creează con
dițiile folosirii de către 
aviafia noastră a unor 
tipuri moderne de a- 
vioane, cu viteză și ca
pacitate sporite. Bucu- 
reștiul va deveni tot
odată și un important 
punct de tranzit pentru 
cursele aeriene inter
naționale. Companiile 
aeriene din nordul și 
vestul Europei vor 
scurta, prin tranzit la 
noul aeroport, drumul 
spre est sau Extremul 
Orient cu 500—800 km.

Ștefan DINICĂ

noastre 
cinstea, 
tegritatea de caracter. Acestea 
„armele" și „i ' 
virtuților autentice. Selecția valorilor, 
a statornicirii fiecăruia pe locul ce-l 
merită cu adevărat n-ar trebui să 
cunoască alte criterii, alte mijloace, 
decît competiția dreaptă în care să 
izbutească cel mai bun, cel mai bine 
pregătit, omul care, cu adevărat, să 
„sfințească” locul și profesia.

în urmă cu cîțiva ani am cunos
cut la Șantierul naval din Galați un 
tehnician care, împreună cu un co
lectiv, a realizat prima elice navală 
românească. Atunci, la operația de 
turnare propriu-zisă, au 
cîțiva oameni.

— De ce i-afi preferaf 
l-am întrebat atunci pe

— în acest caz, termenul preferat, 
ar trebui înțeles așa : oamenii care 
au turnat această piesă foarte im
portantă s-au ridicat ei singuri pînă 
la 
de 
în 
au

înfr-o împrejurare atîf de deosebi
tă, era de la sine înțeleasă pentru 
oricare. în acest context preferinja 
este opusă preferenfialismului, no
țiune a arbitrarului, pe al cărui du
bios teritoriu se săvîrșesc uneori 
nedrepfăfi mai mari sau mai mici, își 
face loc psihoza intervențiilor pentru

meni fără merite, fără dovada con
cretă a unor aptitudini reale, pre
zintă și un alt pericol, deoarece este 
terenul fertil pe care pot fi plan
tate asemenea idei conform cărora 
nu pofi izbuti în viafă altfel decît 
cu „relații", cu intervenții, cu „prop-

lucrat doar

pe aceștia ? 
tehnician.

acest merit, în văzul tuturor. Ani 
zile s-au străduit, s-au pregătit 

profesie, au stăruit. Ani de zile 
trecut diferite praguri pe care au 

adus prestigiul, recunoașterea că sînt 
cei mai buni. Fiecare muncitor din 
atelier ar fi considerat o mîndrie a 
lui să lucreze la nașterea primei eli
ce românești, dar, în același timp, a- 
ceastă alegere a valorilor autentice,
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a-l situa pe cutare sau cutare indi
vid ce nu izbutește să se afirme de- 
cît numai așa, întrucît, la capitolul 
virtuți, omul respectiv este mai mult 
decîf deficitar. (De obicei, interven
țiile sînt cu atîf mai insistente, chiar 
insolente, cu cît prezumtivul lor be
neficiar e mai sărac cu duhul I)

Opus nofiunii de dreptate, prefe- 
rentialismul favorizează primatul cri
teriilor personale în aprecierea me
ritelor, anulîndu-se criteriile de bază 
— capacitatea profesională, munca, 
perspectivele, virtuțile reale ale o- 
mului. Această substituire promovînd 

;le mai multe cazuri nonvalo- 
dînd cîștig de cauză unor oa-

Un fapt : cu ani în urmă, în frun
tea unei gospodării agricole de stat 
ce avea nevoie de un conducător 
capabil, care să ajute la prosperita
tea ei economică, a venit un nou 
director. Dar au sfat la temelia a- 
cestei numiri principiile recunoscute 
în practica de creștere și promova
re a cadrelor ? S-a ridicat pînă la 
acest merit tovarășul în cauză prin 
pregătirea și aptitudinile sale, prin 
prestigiul unor aprecieri cîșfigafe fi
resc, cinstit, în muncă ? Nicidecum. 
Principalul „merit’ al proaspătului di-

Aproximativ 500 de tipuri și dimensiuni de pompe industriale, în peste 3 000 de variante, concretizează în prezent activitatea constructorilor de mașini de la Uzinele de pompe din Capitală. Palmaresul acestei întreprinderi este în curs de completare cu o serie de produse noi de mare importantă pentru economia națională. Printre acestea se numără pompe verticale de mari debile destinate importantului nod hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier și marilor șantiere de hidroameliorații ale tării. Se vor asimila, de asemenea, tipuri noi de pompe pentru lichide foarte corozi- ve, pentru transportul țițeiului, pompe submersibile pentru evacuarea apelor de pe șantiere și din mine etc. Ca urmare, pînă în anul 1970, uzina bucureșteană va produce circa 700 de tipodimensiuni de pompe industriale pentru diverse sectoare ale economiei naționale.(Agerpres)(Continuare în pag. a II-a)

Machete. Aeroportului central București : 1) aerogara ; 2) turnul de control ; 3) zona clădirilor pentru deservire; 4) zona han
garelor și atelierelor; 5) platformă îmbarcare-de barcare ; 6) piste decolare-aterizare
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(Urmare din pag. I)ve ale chimiei, între care Complexul de reformare catalitică și de extracție a aromatelor de la rafinăria din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, fabrica de oxizi de plumb din cadrul Combinatului chimico-metalurgic din Baia Mare, Combinatul de îngrășăminte azotoase Tg. Mureș, fabricile de anhidridă ftalică, glicoli și oxid de etilenă de la Combinatul petrochimic Ploiești, Complexul industrial Dobrești pentru exploatarea și prepararea bauxitei. Recent, cuptorul electric de 50 tone — cel mai mare din țară — de la Uzina metalurgică București 
a produs prima șarjă de oțel de calitate înaltă. Se apropie de sfîrșit construcția hidrocentralei de pe Argeș, a noului furnal de 1 000 mc de la Hunedoara, care va produce de circa 2,5 ori mai multă fontă decît toate furnalele țării în 1938. Se desfășoară în ritm intens lucrările pe șantierul Combinatului siderurgic Galați, precum și pe șantierul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier, a început construcția unor noi obiective în industria energetică, chimică și în alte ramuri.Trebuie relevată activitatea amplă care s-a desfășurat în această perioadă pentru a se asigura o justă amplasare teritorială a noilor o- biective. Această problemă de mare însemnătate economică și socială a preocupat îndeaproape conducerea de partid și de stat, care, cu prilejul ritele regiuni ale cu minuțiozitate noilor obh/itive. mărit în fiecare caz în parte a fost îmbinarea strînsă a criteriilor de eficiență economică, de rentabilitate a investițiilor, cu considerentele de prioritate ce trebuie acordată regiunilor, șelor mai puțin du-se arbitrarul 
în felul acesta, 
tive în curs de construcție si care 
se vor mai construi în anii cincina
lului se va realiza o tot mai ra
țională repartizare a forțelor de 
producție, dezvoltarea armonioasă 
a bazei tehnice materiale a socia
lismului pe întregul teritoriu al 
patriei și, implicit, o mai judicioa
să folosire a forței de muncă, ri
dicarea generală a nivelului 
trai al oamenilor muncii.Rezultatele obținute îț care a trecut de la Congres flectă nu numai caracterul fundamental al planurilor elaborate de partid, dar și avîntul în muncă, hărnicia, priceperea și capacitatea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, precum și eficacitatea măsurilor luate pentru îndeplinirea cinilor ră cu lor de cretă, 1 nătatea mură lor din construcții, din comerț, din industria construcțiilor de mașini, care au avut loc în acest răstimp. Dînd posibilitate maselor largi de muncitori, ingineri și tehnicieni, specialiștilor și principalelor cadre din ramurile respective să dezbată larg problemele ce se ridică în activitatea lor, aceste consfătuiri au prilejuit analiza aprofundată, atît a rezultatelor bune obținute pînă acum, cît și a deficiențelor, dezvăluirea a noi rezerve de creștere a producției, stabilirea celor mai potrivite căi și mijloace pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate de Congres.Aș vrea să mă opresc, pe scurt, asupra cîtorva aspecte ale activității în domeniul construcției de mașini, căreia Congresul al IX-lea al P.C.R. i-a acordat o atenție deosebită, ca principal factor al progresului tehnic în întreaga națională, industrial, sate de structoare producă în perioada 1966—1970 a- proximativ două treimi din cantitatea de mașini, instalații și utilaje necesare înzestrării economiei, să-și sporească participarea la realizarea investițiilor, asigurînd fabricarea în țară a unui procent însemnat din instalațiile cu care se vor dota noile obiective de investi-

vizitelor în dife- țării, a examinat amplasamentele Ceea ce s-a ur-
raioanelor și ora- dezvoltate, evîtîn- sau întâmplătorul. 
prin noile obiec-

deanul re-
precum tehnico-organizatorice sar- legătu- forme- con- însem- pe ra- lucrători-
de plan. în perfecționarea conducere vie, trebuie relevată consfătuirilor economică ale

economie al dinamismului nostru Potrivit sarcinilor tra- Congres, industria con- de mașini va trebui să

s

i

ții. Pentru toți cei care lucrează în domeniul construcțiilor de mașini au constituit un puternic imbold mobilizator cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu care, la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcția de mașini, spunea : „Ți- 
nînd seama că industria construc
toare de mașini trebuie să asigure 
cea mai mare parte din mașinile, 
instalațiile, utilajele complexe și de 
înalt nivel tehnic, necesare tuturor 
ramurilor economiei naționale, pu
tem spune că munca voastră, a 
constructorilor de mașini, are o 
importanță decisivă pentru realiza
rea întregului plan cincinal".Se repercutează pozitiv pe ansamblul industriei faptul că în domeniul construcțiilor de mașini, in anul care a trecut de la Congres, producția a continuat să crească într-un ritm înalt, planul fiind îndeplinit, pe primul semestru din 1966, în proporție de 101,5 la sută ; au fost asimilate și au intrat fabricație de serie noi mașini utilaje de înaltă tehnicitate, ca stalația de foraj E 75, mașina debitat cu disc abraziv, concepută și realizată de specialiștii români, și alte instalații și utilaje care reflectă nivelul tot mai înalt de concepție ce caracterizează astăzi a- ceastă ramură a economiei.Corespunzător sarcinilor stabilite de Congresul partidului, orientării date la Consfătuirea pe țară, eforturile constructorilor de mașini sînt îndreptate spre modernizarea continuă a structurii producției, spre dezvoltarea accentuată a producției de mașini-unel- te de complexitate ridicată, cu parametri tehnici superiori, lichidarea intr-un timp cît mai scurt a rămînerii în urmă a industriei electrotehnice și electronice, creșterea în ritm rapid a producției de aparatură electronică și de elemente și instalații de automatizare, spre fabricarea de instalații și linii tehnologice complete necesare înzestrării ilor unități din ramurile mică, metalurgică, ușoară, mentară. Măsura sarcinilor care ni le propunem in noul cinai o dă, între altele, faptul că în anul 1970 produsele noi vor constitui aproximativ 30 la sută din întreaga producție a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.Ca și muncitorii, tehnicienii și inginerii din celelalte ramuri ale industriei, constructorii de mașini își concentrează atenția spre sporirea eficientei activității economice, îndeplinirea exemplară

cu

înȘi înde

no- chi- ali- pe cin-
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a planului de investiții, organizarea științifică a producției și a muncii, ridicarea calificării profesionale la nivelul cerințelor actuale.
Este o trăsătură distinctivă a 

Congresului al IX-lea abordarea 
problemelor industrializării într-o 
strînsă legătură cu 
științei;forță nemijlocită de relevînd că industria modernă devine tot mai mult un vast cîmp de experimentare și aplicare a celor mai noi cuceriri științifice, Congresul a dat o orientare clară în direcția intensificării activității de cercetare științifică în indisolubilă legătură cu cerințele dezvoltării producției materiale. Trebuie în mod deosebit relevată orientarea către stimularea gîndirii tehnice românești și reducerea „importului de inteligență", pentru afirmarea creației originale și ridicarea ei la nivelul cuceririlor teh- nico-științifice contemporane. Crearea Consiliului Național al Cercetării Științifice, avînd ca atribuții coordonarea pe plan național a activității de cercetare științifică și legarea mai strînsă a cercetării de nevoile construcției socialiste materializează această optică înnoitoare, în pas cu cerințele vieții economice moderne.Rezultatele rodnice ce caracterizează dezvoltarea industriei în anul care a trecut de la Congresul al IX-lea sînt cu atît mai mult o sursă de optimism cu cît este neîndoielnic că, datorită importantelor progrese pe calea îmbunătățirii muncii de planificare, asigurării unei planificări aprofundate, științifice, activitatea pentru înfăptuirea sarcinilor cincinalului se va desfășura mătoare în bune. Recenta

dezvoltareaconsiderînd știința ca o producție,

în perioada ur- condiții tot mai sesiune a Marii Adunări Naționale, care a concretizat și dezvoltat directivele privind planul cincinal, apare astfel ca un important moment în îndeplinirea hotărîrilor Congresului. Realizarea obiectivelor stabilite de cincinal, dezvoltarea puternică a bazei tehnice materiale a socialismului și întărirea multilaterală a orînduirii noastre prin înfăptuirea politicii consecvente a partidului de industrializare vor apropia și mai mult perspectiva luminoasă a vieții de înaltă bunăstare și civilizație pe care și-o făurește poporul român, fiecare succes în desăvîrșirea construcției socialiste. în întărirea patriei noastre, România socialistă contribuind, în același timp, la întărirea forțelor mondiale ale socialismului.

ncetinTn regiunea Hunedoara s-au obținut în ultimii ani rezultate demne de remarcat în ceea ce privește modernizarea rețelei comerciale. Au fost construite magazine noi, multe din cele vechi au fost reamenajate și utilate cu mobilier și utilaje moderne. Era de așteptat ca într-o asemenea situație favorabilă. întreprinderile și organizațiile comerciale să fi promovat forme avansate de deservire a populației. în realitate însă lucrurile nu stau așa. Modernizarea comerțului se face cu încetinitorul. După cum reiese și din constatările unui colectiv de control al forului tutelar, în regiunea Hunedoara numai 11 magazine alimentare aplică sistemul autoservirii și abia 26 de unități, care vînd produse industriale, lucrează după principiul expunerii libere a mărfurilor. La un nivel insuficient se prezintă și rețeaua U.R.C.C. mai ales în orașele Orăștie, Hațeg și Sebeș.Tovarășul Ion Puican, directorul Direcției comerciale regio-

Noi blocuri de locuințe la Brașov Foto : Gh. Vințilă

nale, recunoaște: „Stăm slab în privința modernizării deservirii în magazine. în sectorul alimentar autoservirea este puțin tinsă. Magazinele cu două buri, de asemenea. Cît dublarea schimburilor în de vîrf nici nu poate fi în sectorul produselor industriale metodele moderne de deservire sînt cunoscute, doar din vizite făcute în marile orașe sau din relatările presei".Cu excepția magazinului „Elegant" din Deva, unde responsabilul Octavian Firuță depune o stăruință exemplară pentru prezentarea și servirea modernă a unei largi game de confecții, în nici un alt magazin din regiune nu se aplică sistematic metodele comerțului modern. Mai mult, se pot întîlni, în momentul de față, aspecte anacronice, cum ar fi cele 56 de magazine „ghiveci" care vînd mărfuri la întîmplare. în loc să schimbe această stare de lucruri, forurile responsabile caută diverse pretexte ca s-o explice. Unii dau vina pe nerea- lizarea planului de investiții în comerț. Alții apelează la o gamă mai largă de motive : „Nu avem oameni calificați ; sîntem neglijați de direcțiile de resort din minister ; nu ni se dă posibilitatea să ne desfășurăm activitatea după propria inițiativă" etc.în ultimă instanță această ati- ' tudine de expectativă are la bază o serioasă doză de rutină în orientarea activității comerțului, în- cepînd de la O.C.L.-uri și termi- nînd cu sfaturile populare. De mai mulți ani singurele criterii de apreciere a activității magazinelor sînt cifrele și procentele de realizare a planului. Numai în rare cazuri s-a pus i întrebarea „cum anume" se realizează a- ceste cifre, în ce mod ajunge marfa în mîna cumpărătorilor. Octavian Firuță, responsabilul magazinului „Elegant" din Deva, pomenit mai sus, ne spune : „Există mentalitatea potrivit căreia unii lucrători din comerț mai judecă astfel : de ce să ne încurcăm cu metode moderne, cu experiențe noi, cînd planul se îndeplinește și așa".Indiferent însă de cauzele care o generează, actuala stare de lucruri — în ceea ce privește

ex- schim- despre orele vorba.

unui șmecher, minciuna sal
vatoare și cîte alte 
„fleacuri" alterează spiritul 
adolescentului.

— Am impresia că reve
nim, înfrucîtva, la noțiunea 
de tact pedagogic.

— Oarecum. Principiile 
generale ale pedagogiei 
ar trebui cunoscute, într-a- 
devăr, nu numai de învăță
tori și profesori, ci și de 
părinți, de maiștri, de toți 
cei ce au de-a face cu co
piii și adolescenții. Există 
cărți despre medicina și i- 
giena acestor vîrste, se dis
cută despre un „cod al ma
nierelor" etc., dar n-am au
zit încă nimic despre o carte 
de căpăfîi, de un îndreptar 
scris înfr-un mod intere
sant, atractiv, simplu, des
pre arta de a fi educator, 
carte adresată neprofesio- 
nișfilor.

— Ce ar rezolva o ase
menea carte ?

— Acest îndreptar poate 
deveni folositor în măsura 
în care e înțeles, în primul 
rînd, ca un ghid de com
portare a adultului și nu ca 
o sursă de sfaturi și pilde 
moralizatoare. Un cunoscut 
pedagog afirma că exisfă 
o morală a faptelor și o 
morală a vorbelor. Adoles
centul o alege întotdeauna 
pe prima, acceptă mai cu 
seamă exemplul, modelul 
viu după care își orientea
ză propria conduită.

— Intervine, deci, noțiu
nea de responsabilitate ?

— Evident. O răspundere 
majoră. în cadrul marelui 
laborator al vieții, forța șl 
tăișul spiritului de dreptate 
al adolescentului trebuie 
încurajate, dezvoltate, con- 
struindu-se, fără fisuri, te
melia demnității, a respon
sabilității.

Paul DIACONESCU

cele mai ușoare și mai a- 
fractive materii. Implicațiile 
care au dus la această si
tuație sînf numeroase și nu 
ne putem opri la toate. 
Toate însă au fost declan
șate și polarizate de încăl
carea gravă a spiritului de 
dreptate. Atitudinea de su
perioritate și dispreț a pro
fesorului a fost dublată de 
o mentalitate ciudată de no
tare : chiar de la începu
tul ascultării profesorul a- 
nunța nota (întotdeauna 
sub limită), acordarea ei se 
făcea fără să aibă vreo le
gătură cu corectitudinea

lui le extrage din actele 
noastre, din raporturile so
ciale și din faptele de cul
tură.

Tn această febrilă căuta
re se evidențiază două 
laturi : nevoia de descope
rire a dreptății în orice si
tuație șl vehemența cu ca
re adolescentul o apără. 
Înfrîngerea, dezamăgirea 
devin extrem de derutante 
și traumatizante. Deși, în 
principiu, adultul are ace
eași optică asupra spiritu
lui de dreptate, un oareca
re grad de conformism și

TINERETUL),
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— Am primit recent o 
scrisoare în care ni se re
latează că un tînăr de 17 
ani a părăsit casa părin
tească. Cauza pare minoră 
— tatăl a spus fiului său 
un neadevăr pe care bă
iatul l-a descoperit. Pus în 
fafa acestui fapt, tatăl a 
răspuns brutal, ba chiar i-a 
interzis adolescentului să- 
spună adevărul.

Nu vi se pare că între 
greșeala tatălui și reacfia 
adolescentului există o dis
proporție prea mare ?

— La prima vedere. Tn 
cazul de fa|ă putem fi con
vinși că în sufletul fînă- 
rului s-a produs o gravă 
răsturnare de valori, s-a 
năruit un univers de certi
tudini clădit de-a lungul u- 
nui șir de ani. Dacă pri
vim prin optica adultului, 
reac)ia fînărului ar putea 
părea exagerată, dar tre
buie să privim prin prisma 
de cristal pur a adolescen
tei și atunci...

— Considerați, cu alte 
cuvinte, că a fost vorba de 
o lipsă de tact din partea 
tatălui ?

— Nu. Tn primul rînd nu 
de fact. E adevărat că tac
tul, înțelegerea, sensibilita
tea trebuie scrise cu ma
juscule în decalogul orică
rui educator, dar aici e 
vorba de o greșeală fun
damentală, care a lovif co
loanele principale ale per
sonalității.

Personalitatea umană — 
acest bine suprem, cum o 
numea Goethe — își ca
pătă conturul, se cristali
zează printr-un proces de 
distilare a experienței in
fantile în cadrul unui sis

fem de cerințe social-mo
rale specifice adultului. Tn 
condițiile viefii noastre, 
copilăria are o puritate au
tentică, spațiul spiritual în 
care se dezvoltă copilul are 
o arhitectură cu linii drep
te și cu multă, multă lu
mină. Sentimentele, sensi
bilitatea, imaginea despre 
oameni sînf clare, fără e-

MÎNUITI CU ATENTIE

chivocuri și penumbre. Pe 
acest fundal, efervescența 
adolescenței apare ca un 
act de creație : se creează 
în forme stabile personali
tatea. Dar în tumultul aces
ta se caută, ca un leitmo
tiv, coloanele neclintite ale 
certitudinii.

— Certitudinea adevăru
lui ?

— Da, întrucîf una din 
axele arhitecturale de bază 
ale personalității omului 
societății noastre și, deci, 
și ale adolescentului, este 
spiritul de dreptate. în 
fond, aplicarea practică, 
actul concret al respectării 
demnității umane. Elemen
tele din care se cristalizea
ză demnitatea adolescentu

Convorbire
cu Const. PAUNESCU, 

șef de sector Io Institutul 
de științe pedagogice

suficientă adună unele im
purități în orbita acestui 
imperativ moral, ceea ce în 
limbaj obișnuit, afunci cînd 
apare, se cheamă compro
mis.

E vorba aici de conflictul 
dreptafe-nedrepfate pe care 
vreau să-l ilustrez prinfr-un 
fapt ce mi se pare semnifi
cativ. Nu de mult am aflat 
cu surprindere că mulți 
elevi dintr-o clasă a X-a 
erau corijenți la una dintre

răspunsurilor. Firește, după 
multe tentative de restabi
lire a spiritului de dreptate 
în aprecierea clasei, elevii 
au început să manifeste o 
reacție de desconsiderare, 
de subapreciere a orelor, 
dublată de refuzul afectiv 
de a învăța.

Nu totdeauna acest pro
ces de eroziune este rezul
tatul unor acțiuni directe a- 
supra adolescentului. Ace
leași efecte pot fi produse 
de faptele „mărunte", neîn
semnate pentru un om ma
tur, dar recepționate la o 
înaltă tensiune de sensibi
litate de către adolescent. 
Vorba pe care ai adresat-o 
adolescentului fără pondere 
și discernăniînf, „șperțul" 
strecurat pe furiș în mina
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t o r umodernizarea rețelei comerciale din regiune — trebuie radical Organizațiile co- datoria să trans- mă-îmbunătățită, merciale au pună grabnic în practică șurile preconizate de către forurile lor tutelare, care, la rîn- dul lor, trebuie să perfecționeze metodele de îndrumare și control, astfel ca și regiunea Hunedoara să se ridice la nivelul cerințelor comerțului modern.
Viski LAURENȚIU 
coresp. „Scînteii"

O

Gata de plecare în cursa Foto : Agerpres

Ihi unități

ale cooperației

Pentru lărgirea rețelei și crearea 
unor condiții cît mai bune de deser
vire a populației, în perioada 1966— 
1970 în unitățile cooperației meșteșu
gărești se învestesc aproximativ un 
miliard de lei, mai mult cu 244 de 
milioane decît în ultimii cinci ani. 
In toate regiunile tării vor apărea 
complexe moderne de deservire — 11 
în regiunea Hunedoara, 10 în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, cîte 8 în 
regiunile Suceava, Banat și Ploiești 
etc., în total o sută asemenea com
plexe de deservire. Fonduri importan
te vor fi investite în construirea de a- 
teliere complexe de tîmplărie, tinichi- 
gerie, țesătorii de covoare care vor 
executa diferite comenzi ale cetățe
nilor.

Un sector al deservirii mai slab re
prezentat, în momentul de fată, este

în 
noi 
Da
14

cel al spălătoriilor șt boiangeriilor. 
Pentru îmbunătățirea deservirii 
acest domeniu vor fi înființate 15 
unități în diferite orașe din tară, 
asemenea, se vor construi încă
unități noi auto-moto situate pe cele 
mai frecventate trasee.

Pe lîngă complexele de deservire 
care vor funcționa în clădiri noi, în 
această perioadă circa o sută de mi
lioane lei vor fi destinați asigurării 
spatiilor pentru unități ale cooperației 
meșteșugărești în complexele comer
ciale din noile cartiere.

Aproape o treime din totalul in
vestițiilor 
lioane lei 
ziționarea 
să asigure 
înalt nivel

din cincinal — 300 de mi- 
— va fi folosită la achi- 
de utilaje $i mobilier care 
o des'ervire promptă, la un 
calitativ.

SESIZĂRI

Intre 15 mai—30 decembrie 1905 am 
lucrat împreună cu echipa mea la re
facerea instalațiilor electrice de la în- 
grășătoria de bovine din Giurgiu. Nor- 
matorul Strătescu a apreciat că din 
cauza normării greșite s-au plătit sa
larii mai mari decît aveam dreptul. 
De aceea, nu ni s-a dat salariul pe 
decembrie. Cu acordul întreprinderii 
I.R.C.C.A. am solicitat o expertiză a 
altui normator. Dreptatea a fost de 
partea noastră, întreprinderea a soli
citat și ea o expertiză unei unități 
specializate din șoseaua Panduri 24. 
Concluzia : nu avem de restituit bani, 
ci de primit încă 7 000 Iei. Contabilul 
șef al întreprinderii I.R.C.C.A. nu a 
fost însă de acord și a făcut o adresă 
la minister. Serviciul mecanic șef i-a 
răspuns că dacă nu e mulțumit de ex
pertiză să se adreseze unei între
prinderi de proiectări.

Am adus economii de zeci de mii de 
Iei întreprinderii, s-au executat lucrări 
de înaltă calificare și sîntem, totuși, 
purtați pe drumuri de un contabil-șef 
abuziv.

Ion CUCU
str. Cornescu 15 București

Pensionarii Sevastița și Teodor Pa- 
triche din Brăila ne sesizează că, după 
ce s-au mutat în str. Plevnei 128, au 
făcut cunoscut acest lucru secției de 
prevederi sociale a sfatului populai al 
orașului și oficiilor poștale de la ve
chea și noua adresă. Totuși, de 9 luni 
de zile, cecurile de pensie sînt plim
bate prin oraș, pensionarii citați sînt 
dați „necunoscuți la adresă", iar banii 
sînt returnați la bancă.

PREFERENȚIALISMUL
3

(Urmare din pag. I)

rector era acela de a „avea pe ci
neva" la trust, lată cartea de vi
zită care i-a deschis ușa și-l reco
manda pentru acest post important, 
de răspundere. „Promovarea" și-a a- 
răfat curînd consecințele nefaste. 
Noul director s-a acoperit înfr-un 
timp scurt de o tristă glorie. Incom
petent, ca mai foji acei care sînt u'- 
cafi prin proptele, a compromis cu 
indicațiile sale absurde o întreagă 
recoltă de mazăre. Era cît pe aici să 
izbutească performanta aceasta și cu 
porumbul irigat unde a dispus o u- 
dare 
lucru 
menii 
buia.

Cu 
dăria 
nu se putea altfel. Aici erau de în
deplinit niște indicatori, obiective 
precise, matematice ; oamenii trebu
iau conduși competent, cu mînă 
gură și pricepere.

Capriciul, preferința cuiva de a 
o astfel de muncă de răspundere 
mîna unui incompetent a adus în 
cest caz prejudicii materiale pentru 
colectivitate și, în egală măsură, a 
lovit în ideea de dreptate. Cel care 
trebuia să fie într-adevăr promovat 
se poate întreba : „Oare așa trebuie 
să fie ? Așa trebuie să izbutești ? Păi, 
ia să-mi găsesc și eu un unchi pe la 
trust I".

Tn această direcfie există o vorbă 
înfeleaptă ce-și păstrează deplina ac-

exacf în perioada cînd acest 
era contraindicat. Noroc 
care lucrau aici au făcut

că oa- 
ce fre-

gospo-un asemenea director,
a mers din rău în mai rău. Nici

si-

da
pe
a-

tualitafe : „omul potrivit la locul po
trivit". Pe fundamentul ei trainic sînf și 
trebuie promovați peste tot numai cei 
mai buni, cu reale calități profesionale 
și moral-politice. Intervențiile, nepotis
mul, preferențialismul în genere sînt 
fenomene antisociale, nu înlocuiesc 
și nu trebuie să înlocuiască niciodată 
adevăratele principii după care i se 
acordă fiecăruia locul și prețuirea ce 
o merită. înfr-o asemenea arie de 
idei uneori chiar și faptele întemeiate 
sînf judecate deformat, jignitor pentru 
cel care ține la demnitatea lui. lată 
un exemplu : un tînăr profesor dinfr-o 
comună de lîngă Brăila a primit pe 
merit numirea la o școală din oraș. 
Unor colegi de-ai lui faptul a părut 
surprinzător și au început să-l des- 
coasă : „Cum de-ai reușit, domnule ? 
Ce relații ai avut?" Omul a încercat 
să explice, s-a supărat, dar n-a fost 
crezut. „îmi venea, tovarășe, în fața 
unor astfel de insinuări, să renunț 
numirea mea și să mă duc unde 
vedea cu ochii. Mă simțeam fără 
părare, jignit și umilit”.

Profesorul se revolta pe bună drep
tate. Linia lui de conduită se încadra 
în albia generală a modalităților de 
a 'izbuti în viață în orînduirea noas
tră socialistă. El nu avea de ce să ro
șească, nu era dator nimănui, aptitu
dinile, capacitatea lui își găseau fi
resc o nouă apreciere, o nouă ipos
tază de valorificare pe drumul cinstit 
al muncii, al recompenselor și împli
nirilor cotidiene.

Preferențialismul a o maladie gravă 
și în măsura în care ar avea cîmp de

la 
oi 
a-

afirmare poate aduce prejudicii se
rioase, pînă la deformarea unor struc
turi sufletești. Acolo unde se mani
festă, el lasă porțile deschise incom
petenței, abuzului, nedreptăților. Ci
neva îmi povestea odată despre un 
medic care face consultații după un 
ciudat regim preferențial : îi întreabă 
pe pacienți ce funcție dețin și, după 
acest criteriu și nu al probității pro
fesionale, al obligațiilor de medic și 
de om, acordă grija cuvenită. Ce ecou 
poate să aibă printre pacienți o ase
menea practică? De cît „prestigiu" 
se poate bucura un asemenea medic, 
cu cîfă „prețuire"

Preferențialismul, 
dreptate, înseamnă 
favoare, fără să o 
altcuiva care o merită. Pe scurt, pre- 
ferențialismul înseamnă nedreptate. 
Se pot adăuga la aceasta prejudiciile 
materiale aduse societății, neajuns ce 
însoțește ca o umbră incompetentă, 
urcușul fraudulos, pe scara de servi
ciu. lată așadar pe ce se fundamen
tează seriozitatea, gravitatea răspun
derii în a încredința oamenilor locul 
pentru care au din plin acea „acope
rire în aur" — calitățile profesionale, 
virtuțile moral-politice. Preferenția- 
lismului, reminiscență a unor menta
lități vechi, societatea noastră i-a 
opus ca fenomen de masă competiția 
dreaptă. în care se impun adevăratele 
valori, oamenii care au făcut dovada 
aptitudinilor profesionale și spiritua
le, făuritorii demni ai noii orînduiri 
sociale.

poate fi creditat ? 
opus noțiunii de 
a acorda cuiva o 
merite, în dauna

Interesîndu-mă Ia întreprinderea de 
gospodărie orășenească Rm. Vîlcea 
de ce am atît de mult de plătit pen
tru consumul de apă, tov. Mihăilescu. 
contabil Ia administrația blocurilor, 
mi-a arătat un proces-verbal încheiat 
de ing. Prostescu și alți salariați de 
la I.G.O. și l.L.L. din care reiese că 
un locatar consumă pe lună circa 8 
m.c. de apă. Adică 8 600 de litri. Prin 
urmare, eu și tamllia mea (în total 6 
persoane), consumăm 48 000 de litri, 
circa 5 vaqoane de apă Pe zi, consu
măm 1 600 litri în ipoteza că nu dor
mim, consumăm pe oră 66 de litri — 
cîte 16 de căciulă. Crede I.G.O. că 
stăm cu robinetele deschise toată ziua 
șl toată noaptea ?

Emiiian PREDESCU
Zona 1 Mai Bl 10 Rm. Vîlcea

■
Deși sînt angajat prin transfer 

de aproape 3 luni Ia Combinatul side
rurgic Galati, n-am reușit încă să ob
țin și transferul soției. Neavînd muta
ția definitivă în orașul Galati, ea nu 
poate să se angoleze la altă întreprin
dere. Am primit locuință, sînt angafat 
permanent, dar mutația definitivă nu 
ni se face.

Timpul trece, iar soția nu se poate 
angaja și nu putem cumpăra nimic în 
rate fiindcă n-avem mutația. Rog or
ganele în drept să ia măsuri pentru 
soluționarea acestei probleme care a- 
fectează interesele multor tovarăși de 
muncă. Poire DANILA 

tehnician

© Telegrama fulger predată după 
o zi.

Factorului distribuitor i se desface 
contractul do muncă, telegrafistele de 
la oficiul VI Galati au fost sancționa
te cu „mustrare", dirigintele oficiului 
P.T.T.R.-Galați VI sancționat discipli
nar pentru lipsă de control. (Ministe
rul Poștelor și Telecomunicațiilor).
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GRBtRf» SfiCiRIfIII 
cea mai importantă sarcină la ordinea zilei
în aceste zile, principala preocupare a oamenilor muncii din a- gricultură o constituie strîngerea la timp a recoltei de cereale. Este o acțiune de mari proporții la care participă sute de mii de oameni. Întrucît în majoritatea regiunilor cerealele de vară au dat în copt, recoltatul lor a fost intensificat. Pînă în ziua de 12 iulie griul a fost strîns de pe o suprafață de peste 1 100 000 hectare, ceea ce reprezintă circa 34 la sută din terenurile cultivate cu această plantă. Ca urmare a bunei organizări a muncii, în regiunea Galați recoltatul griului s-a făcut în proporție de peste 70 la sută. Suprafețe mari fost secerate și în regiunile brogea, Ploiești și Oltenia.Grîul a început să dea în șl în regiunile din Moldova și Transilvania, unde pe unele suprafețe a și început recoltatul. în zilele următoare, această lucrare va fi intensificată peste tot. Pe baza constatărilor de pînă acum se impun o grijă mai mare pentru organizarea muncii, remedierea cu operativitate a defecțiunilor care apar la tractoare și combine. Trebuie, de asemenea, grăbite eliberarea terenului de paie și executarea arăturilor de vară. Consiliile de conducere și organizațiile de partid din cooperative să se îngrijească de livrarea cerealelor contractate, transportîn- du-le în timpul cel mai scurt la bazele de recepție.Raidul de față cuprinde constatări asupra modului în care decurg lucrările agricole de vară în regiunile Ploiești și Banat.

&

:>

copt

'■ X-

Treieratul griului cultivat pe loturile experimentale ale
I.C.C.P.T. Fundulea Foto : M. Cioc

mijloacelor mecanizate
Vedere exterioară a secjiei de panouri mari pentru construcția de locuințe de Ia întreprinderea de prefabricate 

din beton Militari Foto t Gh. Vlnțllă
Din situația centralizată la Consiliul agricol regional Ploiești reiese că, pînă în seara zilei de 13 iulie, din întreaga suprafață cultivată cu grîu se recoltase mai mult de 55 la sută. Orzul și orzoaica s-au strîns de 98 la sută. Cele bune ținut cole unde lor s-a făcut în de 69 la sută.Dar, așa după iese și din situația operativă, cît și din concluziile colectivului regional coordonare în campania înregistrează le deficiente rice. Astfel, datorită faptului că nu s-a urmărit cu destulă atenție stadiul de maturizare a plantelor pe diferite parcele, numărul combinelor care au lucrat și lucrează în ceste zile este încă mic. Caracteristică din acest punct de vedere este situația în raionul Rm. Sărat. Săotămîna trecută, la S.M.T. Sihlea nu intraseră în cît 20. Multe ore lucru se pierd și

în proporție mai rezultate le-au ob- cooperativele agri- din raionul Mizil, recoltatul cereale- procent.cum re-
de a lucrărilor, de vară se încă destu- organizato-
a-

că, în unele locuri, verificarea combinelor, înainte de a intra în lan, se face superficial. Din această cauză unele dintre ele se defectează. La cooperativele agricole Sălcioara și Greabănu, din 4 combine nu lucra una. în alte locuri, organizare a muncii cut ca secerișul să întîr- zie. în comuna Bălăceanu 9 combine așteptau dispoziția inginerului Stelian Porumb să intre în lan. Dar cînd s-a dat semnalul s-a constatat că lipsesc sacii, că nu sfoară de legat etc.în regiunea Ploiești, deși s-au recoltat grîul, orzul, mazărea de pe o mare suprafață, treierișul merge greu. Numai 50 la sută din ce s-a recoltat a fost treierat. A în- tîrziat și organizarea ariilor. De asemenea, se dă prea puțină atenție strîn- gerii paielor de pe cîmp și executării arăturilor. Întrucît peste tot cerealele s-au copt este necesar să fie grăbit secerișul și în pas cu recoltarea să se facă și treierișul.

cele nici slaba a fă- Ascensiune"

este pe drumul 
cel mai scurt

Viteza de lucru poate

din 90 lan de- bune de pentru Constantin CAPRARU 
coresp. „Scînteii"

Și în .regiunea Banat de păioase s-au copt, iar lucrează cu toate forțele .... tatul lor. în raioanele Sînnicolau- Mare, Arad, Lugoj,’ Timișoara și Deta, folosindu-se din plin capacitatea de lucru a combinelor și fiecare oră bună de lucru în cîmp, s-a terminat recoltatul orzului. De asemenea, pînă în seara zilei de 11 iulie s-a strîns recolta de grîu de pe 96 000 ha, reprezentînd 32 la sută din suprafața cultivată. Cele mai mari suprafețe au fost secerate în raioanele Sînnicolau-Mare și Arad.în condițiile Banatului — ploi multe, care s-au prelungit și în a- ceastă perioadă — se cere folosirea tuturor zilelor bune de lucru pentru grăbirea recoltatului. Sînt unități agricole unde, deși cerealele s-au copt, recoltarea lor în- tîrzie. De ce se întîmplă așa ? Răspunsul este unul singur: consiliul agricol regional și uniunile’ cooperatiste nu au luat cele mai eficiente măsuri organizatorice pentru folosirea întregii capacități de lu-

culturile acum se la recol- cru a combinelor. Cu toate că secerișul este mult rămas în urmă și timpul conținuă să fie capricios, aproape 300 de combine nu au intrat încă în lan. Din această cauză, în majoritatea raioanelor, viteza medie zilnică prevăzută la recoltat nu se realizează. Mișcarea combinelor de la o tarla la alta sau de la o unitate la alta se face greoi. Iată un exemplu. în ziua de 11 iulie, la cooperativa agricolă de producție din comuna Hitiaș, 11 combine au început lucrul în jurul orei 13, deoarece deplasarea lor aici s-a făcut ziua, cînd de fapt se putea lucra din timp.Se pierde foarte mult timp și datorită faptului că unele combine nu lucrează cu întreaga lor capacitate. într-una din zilele trecute, la Topolovăț, stat timp buit pînă piesele necesare. La Rovinița Mică s-au recoltat într-o zi întreagă cu două combine doar... 2 500 kg de

din 14 combine 4 au mai mult de 3 ore, mecanizatorii au tre- drumul dus și întorsdefecteîn caresă facăîn stațiune pentru a aduce

grîu, exact atît cît putea să recolteze un om cu o coasă. De ce acest lucru ? Pentru că un tractor s-a defectat în lan, iar o combină fiind folosită nerațional se înfunda mereu.„La noi, la Jebel — ne-a spus cu oarecare mînie în glas inginerul agronom Doina Goia — stau în fiecare zi defecte 2—3 combine ale stațiunii de mașini și tractoare din Ciacova". Care sînt cauzele ? Conducerea acestei stațiuni de mașini și tractoare nu a instruit mecanizatorii asupra cunoașterii condițiilor concrete de lucru pe fiecare tarla în parte. Din această cauză, ei intră în lanuri îmbu- ruienite cu întreaga masă de lucru a combinelor, ceea ce duce la defectarea lor.în regiunea Banat, timpul continuă să fie instabil. Ținînd seama de acest lucru, s-a indicat să se folosească coasele pentru strîn- gerea griului. Indicație bună, prețioasă, dar care nu a fost nici pînă acum tradusă în viață. Președinții multor cooperative agricole așteaptă cu brațele încrucișate zilele

însorite și sosirea combinelor care să strîngă rodul bogat al holdelor. Este necesar ca și acestei probleme să i se acorde mai multă atenție.Timpul a grăbit coacerea cerealelor. Specialiștii și conducătorii unităților agricole trebuie să la astfel de măsuri ca toate mijloacele de lucru să fie folosite din plin la recoltat.
Ion MARICO1U

Recent, forul nostru tutelar a întocmit o analiză privind utilizarea capacităților de producție în nouă fabrici de mobilă din țară. Concluziile ne-au bucurat: unitatea noastră, adică Combinatul de industrializare a lemnului din Blaj, a obținut cele mai bune rezultate în domeniul folosirii cu înalt randament a mașinilor. Aprecierea redă eforturile depuse în vederea realizării parametrilor proiectați, a tuturor indicatorilor planului pe primul semestru al acestui an, experiența pozitivă dobîndită de tînă- rul nostru colectiv în ce privește ridicarea nivelului de calificare a cadrelor, a specializării lor, organizarea științifică a producției.Concret, cum am acționat? Din- tr-un studiu, întocmit de specialiștii combinatului, a reieșit că mijlocul prin care se poate asigura într-o perioadă scurtă specializarea muncitorilor, precum și organizarea mai bună a muncii lor, este divizarea armonioasă a fabricației sortimentelor pe echipe și brigăzi, iar, pe măsură ce fabrica a atins parametrii proiectați, pe schimburi. Practica a confirmat eficiența soluției : s-a obținut o încărcare e- chilibrată a schimburilor, în funcție de volumul și ordinea lucrărilor programate. Am renunțat astfel la sistemul ,,clasic", care se

deaplică acum în toate fabricile mobilă, și după care schimbul I este complet, sau chiar supraîncărcat, iar în celelalte schimburi se mai lucrează la unele operații minore cu o capacitate de producție redusă. în fond, noi am urmărit să realizăm un lucru firesc — așa ar trebui să procedeze și celelalte fabrici de mobilă — și anume: programarea cît mai exactă a producției pe toate schimburile și uti-

nul schimburilor. Acum, nu mal a- vem dificultăți cu „locurile Înguste", cu strangulările.Singură această măsură nu putea, firește, să asigure cele mai bune rezultate. Ea se cerea completată. Tot din studii ne-am dat seama că este absolut necesar să stabilim, pe baze științifice, loturile optime de fabricație. Optimizarea loturilor a presupus renunțarea la o altă practică depășită : introducerea în fabricație, de la început, a întregii cantități de producție pe luna respectivă. Ce se întîmplă pe flux ? Dacă primele repere ale unui produs se executau la începutul lunii, ultimele Intrau în fabricație tocmai la sfîrșitul el. Pînă se termina întregul lot, piesele se depozitau în halele secțiilor, astfel că suprafețele de producție erau supraaglomerate. Montajulse putea desfășura ritmic. Optimizarea loturilor a vizat respectarea timpilor tehnologici, utilizarea cu maximum de randament a instalațiilor, descongestionarea suprafețelor de producție. Loturile s-au calculat la nivelul
nu

TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

lizarea uniformă, nu „în salturi" a mașinilor și utilajelor.Efectele acestui mod nou și firesc de organizare a producției sînt evidente. Nu numai că s-au ridicat gradul de specializare a muncitorilor și calitatea lucrărilor, dar s-au putut echilibra capacitățile de producție ale celor mai multe mașini și utilaje. Ritmicitatea producției s-a îmbunătățit mult, a crescut răspunderea maiștrilor pentru realizarea sortimentelor planificate. Totodată, la anumite locuri de muncă s-au ivit posibilități suplimentare. de a șe produce mai multe semifabricate și sortimente, rezerve c.are au și fost „prinse" în pla-it» J S u 'yf
LOCUL SUDURII ÎN TEHNOLOGIAPas cu pas, datorită marilor sale avantaje tehnice și economice, sudura ia locul turnării, forjării monobloc sau nituirii. Este prevăzut ca în țara noastră, la sfîrșitul cincinalului, volumul construcțiilor metalice și ansamblurilor sudate să fie de două ori mai mare decît cel atins în anul 1965. Ca această sar-

MODERNĂ

1

pot fi mai bine fructificate
I
I

cină să poată fi realizată, este imperios necesar, între altele, ca productivitatea muncii la operațiile de sudură să sporească simțitor. Cum, pe ce căi se poate asigura îndeplinirea acestui obiectiv ?în producția de serie s-au obținut, în acest sens, o serie de rezultate remarcabile. Anumite construcții sudate au început să fie executate pe baza unor procedee a- vansate, între care sudura automată și sudura de contact; s-au realizat mecanizări ale operațiilor de prindere, asamblare, poziționare și transport. în felul acesta, se.asi-
Pentru efectuarea de lucrări privind ridicarea nivelului tehnic al producției, statul pune la în- demîna fiecărei întreprinderi credite de mică mecanizare. Aceste 

lucrări, avînd o eficiență econo
mică imediată, asigură rambur- 

scurt a 
care au

sarea într-un termen 
creditelor bancare din 
fost finanțate, contribuie la re
ducerea 
creșterea producției 
tivității 
calității produselor, reducerea pre
țului de cost.Toate aceste avantaje au fost verificate în practică de numeroase întreprinderi din regiunea Dobrogea și orașul Constanța. Numai în 
anul 1965 s-au executat 255 lucrări 
de mică mecanizare. în valoare de 
13 578 000 lei, cu o eficiență eco
nomică anuală de 13 235 000 lei, iar 
în primele cinci luni din acest an 
s-au aprobat credite pentru ast
fel de lucrări în valoare 
10 938 000 lei. cu o eficiență 
nomică anuală de 8 601 000 Dintre lucrările cu mare eficacitate economică menționăm instalațiile pentru absorbția gazelor de fluor, pentru care s-au acordat Uzinei de superfosfat și acid sulfuric din Năvodari credite în valoare de 946 000 lei, ele asigurînd creșterea' producției de fluorosilicat de sodiu și realizarea unor acumulări peste plan de 1 300 000 lei : executarea și punerea în funcțiune la Fabrica de ciment Cerna Vodă a unui transportor cu bandă în valoare de 162 000 lei, pentru alimentarea cu gips a morilor de ciment, care a jn- lăturat dubla încărcare și descăr-

volumului de muncă, 
și produc- 

muncii. îmbunătățirea

de 
eco- 

lei.

care pe vagoneți și platforme a gipsului, obținîndu-se astfel nomii anuale peste 150 000
Executarea 

creditelor de 
se bucură însă, în toate unitățile 
industriale din regiune, de aten
ția cuvenită. Sînt concludente în acest sens cîteva exemple. Deși în cadrul Direcției regionale a economiei forestiere Dobrogea există condiții pentru mecanizarea u- ’ nor lucrări la transportul materialului lemnos, din exploatări, a- ceastă întreprindere nu a întocmit pînă în prezent documentațiile necesare. De asemenea. Direcția regională a transporturilor auto Dobrogea a folosit în mică măsură credite bancare, cu toate că se impunea stații de spălare troducerea unor tante la încărcări

Sînt și întreprinderi care au so
licitat credite, au deschisă finan
țarea, dar tărăgănează la nesfîr- 
șit executarea lucrărilor ; în al
tele, lucrările nu se efectuează în 
întregime, din care cauză nu se 
obține eficiența economică sconta
tă. în luna martie 1965, s-a aprobat pentru întreprinderea mecanică de utilaje Medgidia un credit de 56 000 lei necesar instalării unei mașini prelungit a lucrării, lizată. Ca au închis creditul acordat. întreprinderii de morărit și panificație Dobrogea i s-a aprobat, încă de la începutul anului 1965, un credit bancar în

eco- la prețul de cost de lei.
unor lucrări pe baza 
mică mecanizare nu

executarea unor la autobaze, in- macarale pivo- și descărcări.

de călit ; deși s-a termenul de executare ea nu a fost totuși rea- atare, organele bancare finanțarea și au retras

valoare de 299 000 lei pentru reprofilarea fabricii de pîine nr. 2 în fabrică de biscuiți și specialități ; unitatea nu s-a preocupat însă de achiziționarea tuturor u- tilajelor.în unele întreprinderi se folosesc fonduri de producție pentru procurarea de materiale și utilaje înainte de aprobarea creditelor solicitate ; din această cauză se imobilizează o parte din mijloacele circulante și, ca urmare, întreprinderile recurg la împrumuturi restante pentru care plătesc dobînzi penalizatoare ce influențează negativ prețul de cost. Așa a fost cazul întreprinderii ,,Dunărea“-Tulcea. Pentru instalația de extragere a boabelor de fasole s-a cheltuit din fondurile de producție suma de 146 000 lei. Părerea noastră este că 
grăbirea execuției unor lucrări de 
mică mecanizare nu înseamnă nici
decum încălcarea 
ciare.Cerințele reale velului tehnic al . să fie folosite în mai mare măsură creditele, de mică mecanizare. Pînă în prezent, s-au identificat 318 lucrări in valoare de 33 370 000 lei. 
Pentru ca lucrările identificate să 
poată fi executate și date în func
țiune la termenele planificate, se 
cuvine ca toate întreprinderile să 
ia din timp măsuri pentru întoc
mirea documentațiilor tehnice și 
asigurarea aprovizionării cu mate
riale. Spunem aceasta, deoarece unele întreprinderi care și-au propus să execute diferite lucrări în trimestrele I și II ale acestui

disciplinei finan-ale ridicării ni- producției impun

an — este vorba de întreprinderea minieră Dobrogea, U.S.A.S.- Năvodari ș. a. — nici pînă în prezent nu au înaintat documentațiile tehnice în vederea deschiderii finanțării. Se desprinde, totodată, necesitatea ca conducerile întreprinderilor și organizațiilor economice să eșaloneze cît mai rațional executarea, lucrărilor pe bază de credite bancare de mică mecanizare.Considerăm că ar fi de un real folos ca organele tutelare să organizeze schimburi de experiență între întreprinderile cu același profil de producție, popularizînd lucrările de mare eficiență economică executate, posibil de introdus și la celelalte întreprinderi. în acest scop, este util să se organizeze discuții cu mecanicii- șefi din întreprinderile tutelate, să se sprijine schimbul de documentație tehnică. De asemenea, organele tutelare trebuie să acorde mai mult sprijin întreprinderilor în aprovizionarea cu materiale și utilaje necesare lucrărilor de mică mecanizare. Dacă avem în vedere importanta urmăririi eficienței e- conomice a lucrărilor de mică mecanizare, credem că a devenit o- 
portună elaborarea unei metodo
logii de evidență și raportare a 
rezultatelor financiare ce se ob
țin prin lucrările de mică meca
nizare. în acest fel s-ar putea măsura mai bine și s-ar stimula creșterea eficienței micii mecanizări.

Constantin HAGIU 
directorul 
Dobrogea

filialei regionale 
a I

ialei regionale 
Băncii Naționale
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gură o înaltă productivitate a muncii. în construcția de mașini grele, cu producție individuală sau în serii mici, lucrurile stau însă mai puțin bine, deși și în acest domeniu au fost introduse, și uneori chiar extinse, diferite procedee de sudură moderne.. După părerea mea, pentru ca metodele înalt productive de sudură să poată fi aplicate în mai mare măsură și la producția de unicate și de serie mică, a devenit necesară, în primul rînd. o mecanizare corespunzătoare a operațiilor tehnologice, auxiliare și de transport. E nevoie, cred, să fie combătută subestimarea — cu totul nejustificată — a avantajelor pe care în astfel de condiții le prezintă construcțiile sudate și cele mixte. Concomitent, se impune și o oarecare clasificare tehnologică a construcțiilor sudate, care să stea la baza elaborării unor procese tehnologice tip și de grup pentru game întregi de tipodimensiuni.E drept, în unele uzine constructoare de mașini. întreAugust" și „Vulcan" din Capitală, Uzina de utilaj chimic-Ploiești, s-au proiectat și executat o serie de dispozitive de mecanizare a o- perațiilor de sudură. Atît concepția cît și execuția lor diferă de la caz la caz, în funcție de posibilitățile a-
care „23

cestor uzine nespecializate în construcția de aparataj de sudură. De altfel, în general la noi în țară, diferitele probleme tehnice, economice sau organizatorice legate de sudură sînt abordate în prezent de fiecare uzină interesată. Nu există suficientă profilare și specializare în acest domeniu. Se simte deci nevoia, pentru a se evita paralelismele și a se obține o eficiență economică maximă, ca eforturile concentrate asupra rezolvării acestor probleme să fie mai bine coordonate de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.în această ordine de idei, în prezent a devenit necesar să fie continuată, amplificată și sistematizată acțiunea de tipizare a mijloacelor de mecanizare a lucrărilor de construcții sudate. Mă refer la utilajele pentru poziționarea, fixarea și deplasarea capetelor automatelor de sudură, a celor pentru prinderea, poziționarea, manipularea, rotirea, răsturnarea și transportul ansam- blelor și pieselor de sudat. Tot atît de important este să se adapteze pentru cerințele sudurii și să se tipizeze diferite dispozitive de prindere pneumatice și hidraulice. Mari avantaje prezintă unor noi tipuri de mijloace de transport pentru atelierele de sudură, cum sînt, de pildă, macaralele portal automatizate și cele pe pucuri. De stringentă actualitate consider că este și examinarea, sub aspectul rentabilității, a posibilităților de specializare a unei întreprinderi pentru . producerea de utilaje de mecanizare pentru sudură necesare ' întregii ramuri a construcțiilor de mașini.Neîndoielnic întărirea continuă a serviciilor sudor-șef în uzine, ca și înființarea altora noi, acolo unde încă nu există, ar • permite să se facă noi,progrese în tehnica sudurii. în extinderea largă a construcțiilor sudate. Ministerul ar putea studia și oportunitatea înființării în uzine a unor noi secții specializate. care să se ocupe exclusiv de realizarea construcțiilor sudate combinate. în fine, în prezent, cînd relațiile de cooperare între întreprinderi s-au extins extrem de mult, cred că ar fi bine venită specializarea unor sectoare sau întreprinderi, mite tipuri extinderea meniu. .
Ștefan TTRZIU 
inginer consilier 
la Institutul de proiectări 
pentru construcția de mașini

apoi asimilarea

în producția unor anu- de construcții sudate și cooperării în acest do-

producției planificate pe o săptămână — interval în care este posibil, după aprecierile noastre, să fie prelucrate toate piesele unei garnituri de mobilă. O asemenea lotizare a fabricației este aplicată astăzi de-a lungul întregului proces tehnologic, pînă la sectorul de finisaj. Aici se lucrează pe loturi zilnice. La toate reperele unei garnituri lacul se aplică în aceeași zi— lucru foarte important pentru menținerea unei calități înalte — și, toate împreună, urmează apoi fluxul pînă la montaj. Esențial este că programarea sortimentelor pe schimburi, combinată cu optimizarea loturilor, obligă pe muncitori, maiștri și ingineri să respecte întocmai timpii tehnologici.Pe parcurs, metodele amintite de organizare au fost perfecționate, potrivit cerințelor producției și experienței acumulate. De pildă, între timp, am rezolvat și problema menținerii calității semifabricatelor c|in lemn masiv, care în alte fabrici dau încă bătaie de cap. Nujnai descriu și alte noi îmbunătățiri. Conducerile altor fabrici de mobilă care doresc să cunoască în amănunt experiența noastră— și buna experiență ar trebui să circule cu mai mare viteză — vor fi. totdeauna, bine venite în combinat. Ceea ce vreau să subliniez este că autorul tuturor acestor perfecționări este întregul colectiv al fabricii. Nu poate fi omis însă sprijinul direct al specialiștilor de la Institutul de studii și proiectări forestiere, filiala Brașov, care au răspuns cu operativitate solicitărilor noastre de a proiecta, pînă la cele mai mici detalii, fazele tehnologice și. fluxurile de producție. Cu acest prilej ne-am convins că conlucrarea cu specialiștii din proiectare înlesnește alegerea celor mai eficiente variante de amplasare a atelierelor, ceea ce a ușurat munca noastră, îndreptată hotărît spre îmbunătățirea continuă a organizării producției.Aș vrea să mai adaug ceva' în strînsă legătură cu organizarea producției. Se știe că, în fiecare întreprindere, sculăria este o secție „cheie", de care depinde în foarte mare măsură buna desfășurare a proceselor tehnologice. Intr-o fabrică de mobilă se folosesc zeci de scule, calitatea a- cestora influențînd hotărîtor productivitatea muncii, dar mai ales nivelul calitativ al produselor. De acest deziderat am ținut și noi seama. De aceea, în cadrul fabricii am înființat un sector în care sînt concentrate toate sculele tăietoare. Aici se face verificarea sculelor, atît înainte de a se da muncitorilor, cît și după utilizarea lor. Așa s-a ajuns să fie aproape. complet eliminată deteriorarea pieselor datorită calității necorespunzătoars a sculelor.Efectele pozitive ale organizării științifice a producției și a muncii ne îndeamnă să continuăm perseverent studiile, să dezvoltăm gîndirea tehnică și economică în combinat. Bine ar fi dacă forul tutelar — Ministerul Economiei Forestiere — ar populariza și mai mult decît pînă acum experiența înaintată a altor fabrici de mobilă. Am avea posibilitatea să confruntăm stadiul la care am ajuns, să preluăm operativ metodele bune, aplicate în alte unități de industrializare a lemnului.
Lucian OLTEANU
inginer-șef adjunct — C.I.L. Blaj
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CĂRTURAR

în pri- secolu- acest deGoethe spunea: „literatura este fragmentul fragmentelor; foarte țin s-a scris din s-a întîmplat și puțin s-a păstrat ce s-a scris".Adunate astăzi jă, toate aceste „fragmente" refac un lanț neîntrerupt de scrieri, caro vădesc un ansamblu strălucit de preocupări și afirmări culturale și patriotice. Dar nu toată viața trecutului pulsează într-însele, deoarece nenumărate sînt manuscrisele și tipăriturile care s-au risipit, au fost îngropate pentru a nu mai fi regăsite sau au căzut pradă focului și războaielor. Lucrări rămase xemplare puține, în tiparului care să le dus la o existență sigură, au fost acoperite cu troienele uitării. Cu această temă în gînd, e- ruditul Miron Costin se grăbea să-și închege opera, deși deplîngea neputința de a-i da forma cea mai potrivită : „Aș fi lipit aceste semne la său, ce amu era rîndul la izvodul cel curat și scriitori care izvodesc putini se află, iară tipar nu-i". Dar puținătatea mijloacelor ce-i stăteau la dispoziție nu-1 împiedica pe erudit să a- tingă nivelul lucrărilor celorlalți istorici europeni, el dovedindu-se deprins a folosi cu meșteșug acea „iscusită oglindă minții omenești, scrisoarea* ; el știa cîtă răspundere apasă pe umerii celui care își pune condeiul în slujba afirmării culturii neamului său, așa cum își dădea seama că înlănțuirea faptelor ce luminează un întreg proces istoric nu poate fi așternută oricum pe hîrtie. „Cînd ocărăsc într-o zi pre cineva, ieste greu a răbda ; dară în veci ? Eu de-ale

pu- tot ce foarte din totcu gri-

în e- lipsa fi a- mai

rîndul trecut

voi da seama mele, cîte scriu".Dar afirmația rului moldovean mărturisirea unui parcurge de unul căile cărturăriei, ci curînd expresia unei densități de gîndire la care ajunseseră destui gîndi- tori ai vremii.Cam din aceeași vreme este și acel Grigore Cornescul, „ce scrie Nsculce - meșter de scrisori și săpături la pietre și alte lucrări, de au chip cetății Cameniții din ceară". Din paginile cronicilor, din documentele de epocă apar, adeseori, chipuri de astfel de oameni care, din experiența vieții, dar și dintr-o stăruitoare lectură, ba chiar din studii temeinice, și-au adus contribuția la progresul nostru cultural.în epoca brîncoveneas- că, alături de Antim Ivi- leanu, care se impune ca ttn orator remarcabil, dar Și ca un adevărat inițiator în activitatea tipogra- fioă (publicînd cărți de „lectură" ca Floarea Da
rurilor sau Pildele filoso- 
fești) sau de eruditul Stolnic Cantacuzino, numeroase alte figuri au fost prezente din plin în viața epocii. Să-1 amintim pe Matei Crețulescu, care îi înzestra pe fiii săi cu o bibliotecă destul de bogată pentru acea vreme, formată din cărți latinești și italienești sau pe Da- maschin Rîmniceanu, dascăl al fiului Stolnicului, viitorul domn Ștefan, de la care au rămas opere în limba română, ce n-au ajuns să vadă lumina tiparului. în 1717 ajun- gînd pînă la Viena, l-a impresionat pe împăratul habsburgic cu cunoștințele sale. Tot el este cel care a cerut cu tenacitate, doi ani mai tîrziu, înființarea unei școli latine la Craiova și a uneia mânești la Rîmnic.Școlile de slavonă academia grecească, păriturile arabe, condițiile oferite cărturarilor care nu puteau lucra în țările lor, constituie alte mărturii pentru această perioadă de culminare. Recunoscînd vigoarea „stilului" cultural brînco- venesc, „profesorul de științe" Sevastos Kymenitu.1 scria în 1699 : „Se fălea mult sprinceana occidentală, mai înainte, cu toată înțelepciunea și cu tiparul ce edita cărți orientale ; amîndouă acestea au răsărit acum... și aici, și în învățături și în tipografii".Dar, pe de altă parte, activitatea lui Damaschin se leagă de centrul de la Rîmnic, care în tot cursul secolului XVIII menține trează preocuparea pentru cartea în limba română, revenind continuu la versiunile realizate de a- cest deschizător de drumuri ; semnificativ, lauda

cronica- nu e om care singur mai
era — foarte de la făcut

ro-Șt ti

lui nu contenește pînă la Chesarie, care încearcă să periodizeze istoria românilor, fiind vădit influențat, ca și discipolul său Grigorie Rîmniceaiiul, de articolele înserate în 
Enciclopedia franceză. Dar mergînd mai departe, Chesarie la rîndul său. e prețuit de dascălii transilvăneni care încearcă la sfîrșitul secolului să se grupeze în „Societatea filosoficească a neamului românesc în mare piințipatul Ardealului".

să o începi"), a continuat să inteieseze și în secolul al XIX-lea : Dinicu Go- lescu o folosește la alcătuirea operei sale, Adu
nare de pilde, iar fratele său, Iordache Golescu, extrage din paginile ei numeroase maxime pentru impresionanta sa culegere, Pilde i povățuiri. Prin intermediul fraților Golești, cartea brîncove- nească ajunge pînă la Mihail Eminescu. Tot astfel, „cărțile populare" copiate încontinuu de-a

pe de lui lui
secolului ajung Mihail Sadovea-Tot astfel în Moldova, multiple iire leagă cărturarii iluminiști, după 1774, de opera Cantemir. La ipotezaCantemir, privind folosirea inițială a alfabetului latin în această parte a României, revin toți aceia care cultivă intens literatura franceză cu scop anti-despotic și care-i sugerează această rie secretarului d'Hauterive, promt să însereze în celebrul caldul său Memoriu 1787; din aceeași sursă trebuie să dețină autorul luc,rării, viitor consilier în Franța, sub Napoleon, constatarea că „limba moldovenească e limba populară a românilor" și că, „tradiția vie a vechei libertăți romane" a păstrată de aceștia, altfel, el elogiază în mul capitol, pe cel trebuie să-i fi dat numeroase sugestii, pe Leon Gheuca, prețuit în mod deosebit și de clasicul literaturii sîrbe Dositej O- bradovici. Iluminiștii moldoveni, ca, de altfel, toți scriitorii români din 

gul epocii căutat cu înaintașii cărturăriei, color care la progresul culturii, mulți neștiuți, pentru că „nu au putut sta de scrisoare și de învățătură", cum spune Samuil Micu-Clain în 
Scurtă cunoștință a isto
riei românilor. Ne referim la un grup întreg de iluminiști moldoveni, deoarece în jurul lui Gheuca se string mulți bibliofili, ■ care adună pentru biblioteca lor volumele cu fragmentele de care nu se pot lipsi. Se desprind dintre aceștia Darie Dăr- mănescu, Toader Jora, Ștefan Stîrce și alți mulți care, în cîteva sute de file, adună ceea ce am numi noi astăzi „cele mai frumoase pagini" din romanele epocii.între toți acești iubitori de frumos și iubitori de patrie, pe care la mai atentă cercetare vedem grupîndu-se, special în cea de-a doua jumătate a secolului XVIII, în mișcări și curente, există o legătură pe care o cimentează a- deseori pleiada „copiștilor". Nu puțină a fost cultura acestor copiști care cu pana lor înlocuiau lipsa tiparului, alcătuind sub forma manuscriselor de miscelanee volume cuprinzătoare ce fineau locul bibliotecilor imposibil de păstrat în vremuri de băjenie și de asuprire ; ne-o dovedește acel copist transilvănean care colinda Moldova în secolul al XVIII-lea, semnîn- du-și manuscrisele în română. greacă și latină, „Eustaphius Popovici ex Transilv. Albae Carolinae comitat". Unii dintre a- cești copiști transcriu romane franceze, la care a- daugă completări originale sau opere clasice, făcînd, totodată, încercări de versificație marginal. Legăturile cărturarilor din acest răstimp cu mișcarea de idei europeană este incontestabilă, patriotismul lor asociindu-și o deosebită admirație pentru „Europa, podoaba lumii", cum se exprimă unul dintre ei la 1798.Cărțile care au corespuns necesităților iubitorilor de literatură s-au bucurat de o largă răs- pîndire : de pildă. Pildele 
filosofești, editate la Tîr- goviște, la 1713, toate meleagurile românești, transcrise fiind la Mediaș și Brașov, la Iași și Craiova. Mai mult, cartea aceasta care sfătuia pe cititor să desprindă filozofia („cugetă că vei ceteze omului multe ori un rob vrednic mai de cinste decît un boiariu") și să cumpănească bine orice faptă („fieștece ispravă să cade să ști cum să o săvîrșești și de unde

teo- irancez o Ș’ din

moderne, venerație lor întru refăcîndau contribuit

iost De ulti- care

lungul pînă la nu. Literatura care a satisfăcut gustul pentru frumos al generațiilor de cititori ce s-au succedat pînă în pragul secolului al XIX-lea nu a fost constituită din opere izolate. Scriitorii au avut numeroase legături atît între ei, cît și cu operele care i-au precedat; au fost legați, apoi, de marile curente ale gîndirii europene.Prin cercetarea întrepătrunderii diferitelor activități culturale din trecut, fresca de valori spirituale se înfățișează mult mai vastă și, ceea ce ni se pare mai important, prinde viață. Creațiile care au întemeiat trecutul și au făurit premisele viitorului se înlănțuie într-o mișcare amplă, omul de știință de azi în- lăturînd prejudecata burgheză ce fixa începuturile

literaturii române mele decenii ale lui al XIX-lea. Pe făgaș, datele culese pretutindeni se înlănțuie firesc și, treptat, se desprind din anonimat cei care cu gîndul cu îndrăzneala faptei au participat la dezvoltarea culturii noastre. între momentele luminoase apar chipuri pînă acum neștiute, care au menținut conștiința culturală și istorică, atunci cînd nu au avut putința să o dezvolte ; iar momentele cunoscute prind mai multă strălucire, înfățișîndu-se ca etape de puternică a- firmare, de necontestată forță de iradiere.Se dezvăluie, de asemenea, filonul ce a fost tat de mari creatori frumos ai literaturii deine, literatură ce înălțat de pe vîrful nului zidit cu stăruință de predecesori, „ce nici- cînd nu s-a-ndoit, chiar dacă vîntul l-a izbit în creastă" (cum ar fi spus Dante). Ajungînd cu viziunea sa pînă la momentele formării poporului român, Eminescu exprima sentimentul care-1 anima pe el, așa cum îi înviorase pe înaintașii „Și ne simțim mari, puternici, numai de-i gîndim pe ei...".împlinirea și afirmarea culturii noastre socialiste se sprijină astfel pe coloanele înălțate de făuritorii gîndului și meșterii cuvîntului care au contribuit de-a lungul secolelor la ridicarea continuă a conștiinței istorice și a culturii poporului român.

18,00 —
19,00 —
19.15 —
19.30 —
20,00 —
21,00 —
21.15 —
22.00 —
22.30 —

Pentru cei mici emisiunea : „Ecranul cu povești".
Telejurnalul de seară.
Popas poetic : în dulce Tîrgul leșului.
Gong : Emisiune de actualitate teatrală. 
Clubul tinereții.
Trei tablouri pe săptămînă comentate de Ion Frunzetti. 
Filmul : Cîntă Alain Barridre.
Recital Elena Cernei.
Telejurnalul de noapte.

toti sau

cap- de mo- s-a tur-

sâi

I
I
I

I

I

„Animația", cinematograful cu desene sau păpuși, tinde azi către o simplificare generală a desenului, către o pictură și o sculptură mai schematică, către o caricatură mai accentuată, ba chiar către suprimarea totală a decorului.Noua orientare pornește din dorința ca animația să înceteze de a mai fi o jucărie, o distracție pentru odaia copiilor. Succesul imens, atotputernicia durabilă (30 de ani 1) a lui Mikey Maus și Donald Rățoiul venise de la popularitatea lui Disney pe lîngă publicul infantil. De aici și academismul migălit al picturilor sale, cu figurile drăguțe, cu mișcările grațioase, de aici, dilecția pentru 1Recentul Festival internațional al filmului de animație de la Mamaia a arătat că, pe deasupra notelor personale, de la autor la autor, o bună parte din opere aveau ceva comun : o tendință de a depăși stilul 
Albă ca Zăpada sau Pinocchio. Multe filme de animație abordează probleme palpitante și curajoase, Bunica Trnka, Ersatz de chizitorii împotriva cusururilor epocii noastre electronice. O critică a părților de umbră ale culturii contemporane, o critică pornită din fidelitate față de părțile de soare ale acestei civilizații. Concerto pentru 
mitralieră, Robotul șiret, O vacă în 
lună, tot de Vukotici, atacă și ele probleme grave. Adeseori sînt lovite primejdii și racile ca rinocerismul, brutalitatea fascistă, lichelismul,

i, mai ales, pre- fabulă.

egoismul, înfumurarea care se opun entuziasmului sufletelor curate. Din 100 de filme prezentate la Mamaia cam 20 erau foarte bune, iar toate 20 se plasau pe linia cea nouă, sau în tot cazul pe o linie de sinteză între vechi și nou și cu adeziunea totală la ideea de a ieși din odaia copiilor și de a aborda teme contemporane, ■'filozofice, dramatice sau lirice, legate de problema fericirii în lumea noastră. Aceasta justifică pretenția noilor artiști de a nu mai fi un simplu „gen" la coada vechiului cinematograf, ci o artă deplin diferită de aceea a filmului cu actori. Există și unii creatori de filme de animație c».re încearcă să uimească prin aberație — făcînd din lipsa de sens un

MOMENT NOU

cibernetică a lui Vukotici sînt re- de D. I. SUCHIANU

® COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran panoramic : Patria
— 9; 12; 15; 18; 21.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Sala Palatului (seria de 
bilete 1680 — orele 19,30), Republica (completare Orizont științific 
nr. 3) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
® ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : Victoria (comple
tare Apartamentul) — 9;15; 11,30; 13,45;. 16; 18,30; 21, Floreasca
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Drumul Sării — 11; 15,30; 18; 20,30 
(la ambele completarea Sandi, să asculți pe mămica 1).
® COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL: Luceafărul —• 8,30; 11; 13,30; 16; 

18,30; 21, Excelsior — 9; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,30; 21, Capitol — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină 
20,30 (la toate completarea Simfonie 
în alb), Grădina „Doina" — 20,30.
9 NOAPTEA AMINTIRILOR : Cine
mateca — 10: 12; 16.
• CELE DOUĂ ORFELINE : Bucu
rești — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
Feroviar — 9; 12; 15; 18; 21, Gră
dina „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" — 21 (la 
ultimele două completarea Partidului, 
slavă I).
® MONEDA ANTICĂ : Gloria — 9; 
11; 13,15; 15,45; 18; 21,15, Patinoarul 
„23 August" — 20,30 (la ambele com
pletarea Stuf), Modern — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21,15, Arenele Liber
tății — 20,30 (la ultimele două com
pletarea Vizita conducătorilor de par
tid șl de stat în regiunea Oltenia).
• MlINE, MEXICUL ! : Festival (com
pletare Crimea) — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21; la grădină — 20,30, Grivița 
(completare Orizont științific nr. 3) — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
® TOM JONES : Lumina (completare 
O zi din viața lui Tică) — 9; 12; 15; 
18; 21.
• EU SINT CUBA I : Central — 9; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
O ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LĂ 
TINE : Union — 10; 15; 18; 20,45.
® PROGRAM PENTRU COPII : ~ 
— 9; 10,15.
• FANFAN 
pletare Stuf) 
21, Popular 
15,30; 18; 20,45.
• INSULELE FERMECATE !
Noi (completare 
continuare.
O DRAGOSTEA 
(completare Stuf) 
9 GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop : Înfrățirea între popoare 
(completare Crimea) — 14; 16; 18,15; 
20,30, Crîngași (completare Un bloc 
neobișnuit) — 15,30; 18; 20,45.
© SERBĂRILE GALANTE : Dacia (com
pletare Liniorii) — 8,45—14,45 în con
tinuare ; 16,45; 19; 21, Volga (comple
tare Stut) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, Lira (completare Lucrările Consfă
tuirii lucrătorilor din industria con
structoare de mașini) — 
20,30; la grădină — 20,30.
9 NOAPTEA IGUANEI : 
15,30; 18; la grădină —

indică drept fel de mîncare următor pianul, artistul se întristează foarte. Dar cedează. Taie pianul în felii ca să cîștige timp. Dar balena tot mai vrea. Acum poftește la statuie. Cu inima sfîșiată artistul i-o dă și pe aceea. Atunci, nazistul cetaceu arată că vrea să-1 mănînce chiar pe el, pe amfitrion. Asta e prea în perfectă „legitimă apărare", tul își reamintește că el mai 
homo sapiens, ba chiar și 
faber, prepară nițică dinamită cornul musafir, cît ai zice va sări în aer (adică finalmente în apă). Și tot așa de ușor îi va fi lui 
homo faber să-și refacă mobilierul, să-și procure un alt pian. Ba chiar observăm că o nouă statuie, și mai mare decît precedenta, e aproape gata. Dar vai! La orizont, apare o nouă balenă. Aici, filmul se termină, dar în loc ca pe ecran să scrie „Sfîrșit", citim cuvintele: etc., etc. Nazismul, fascismul, rinocerismul, năravurile barbare nu vor izbîndi niciodată. Căci regele creației, omul, și mai ales omul nou (căci înnoirea e cea mai... veche calitate a omului) va readuce civilizația la verticală...Idei interesante, poante izbutite, preocupări stilistice și, deci, unele personalități autentice au apărut și în alte filme din selecția noastră.Cele mai bune realizări au demonstrat (ca și festivalul în ansamblul său) că nu trebuie să fetișizăm o anumită modă, că nu există barieră de netrecut între ceea ce tradițional în acest domeniu și dintele înnoitoare, că ce’ea ce tează este originalitatea ideii, lentul, măiestria. în ce ne privește, cred că trebuie să asimilăm totul, realizînd o sinteză în care să intre, în mai mare măsură, gîndirea proprie, tradiția și — cînd este cazul — sugestiile artei populare românești.Mă gîndesc, în acest sens, că a- nimatorii noștri ar trebui să valorifice în mai mare măsură folclorul național autentic. De pildă, în loc să se inspire din stilul de pirogravură Brumărescu (ca în filmul Basm), să se gîndească la povești adînci, ca Tinerețe fără bătrînețe, sau Miorița.Există o linie — a filmelor lui Gopo — care ar putea fi continuată în filmul românesc de animație, și anume folosirea omului ca erou de fabulă, omul prezentat în umanitatea lui. Necesară este și continuarea căutărilor, a experimentărilor — chiar dacă nu întotdeauna rezultatele sînt, de la început, cele așteptate. Stimularea talentelor, a îndrăznelii creatoare reprezintă — ca și colaborarea, emulația, schimbul de idei în interiorul studioului — condiții ale formării doritei școli românești.

mult, artis- e și 
homo și la- balenă,

V
Doina

LA TULIPE : Doina 
— 11,30; 13,45; 16;
(completare Crimea)

Mobila) —

(com- 
18,30»

Timpuri
9—21 în

GiuleștiȘI MODA :
— 15,30; 18,15; 20,45.

principiu comod. Ei se exclud, singuri, din discuție, pentru că filmul modern de animație, cum a demonstrat-o și Festivalul de la Mamaia, se dezvoltă, diversifieîndu-se stilistic, ca o artă umanistă, o artă de idei și de imagini poetice, direct și în mod necesar accesibilă.Cinematograful de animație are, asupra filmului obișnuit, avantajul unei fantezii enorme, pe care toate trucajele de studio nu o pot egala. Pe linia fantasticului, a simbolismului, a visului, animația aduce un alfabet nou. Ea vrea și poate scăpa de stilul glumeț, distractiv, nostim, cu care a început. Poate ajunge la o anume gravitate. Dar o gravitate de satiră, nu de dramă. O • seriozitate care tot mai păstrează ceva din moștenirea umoristică și din tonul zeflemelei. Festivalul de la Mamaia a demonstrat după părerea mea cît de fertilă e calea satirei.In această întîlnire, unde expresia : „deschizător de drumuri" nu este o simplă figură de stil, arta românească a făcut figură onorabilă. Nu voi analiza toate cele 9 filme prezentate. Voi vorbi numai de unul singur fiindcă, pe lîngă calitatea lui artistică, el se înscrie tematic- pe linia cea mai nouă. Este Balena, de Constantin Mustețea. Un artist vrea să compună, să scrie muzică, să sculpteze statui. își instalează un a- telier pe o insulă de 500 m pătrati în mijlocul oceanului. Statuia pe care o sculptează e aproape gata. Dar gata și cu liniștea lui. Musafirul nepoftit e o balenă, cu un bot uriaș și atotînghițitor. Artistul nostru încearcă o înțelegere. îi dă invadatorului să mănînce un scaun, apoi o masă, pe urmă patul. Balena le înghite cu un plescăit fulgerător. Și cere mai departe. Cînd ea îi

15,30; 18;es te ten- con- ta-
Buzești —
20,45 (cu 

completarea Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Argeș). 
O OMICRON : Cosmos (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Suceava) — 15,30; 18; 
20,45.
© FANTOMAS — cinemascop : Tomis 
(completare Stuf) - 
16; 18,30; 21; la 
Aurora (completare 
8,30; 11; 13,30; 16;
„Vitan" — 21,45.
® ȘAH LA REGE : Vitan (completare 
Tractorul '66) — 16; 18,30.
O DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : 
Arta — 9; 11,30; 15; 17,30; 21.
O ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Mioriță — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, Pacea (com
pletare Stupidități) — 11; 15,30; 18; 
20,30.
© HAI, FRANȚA I : Moșilor (comple
tare Pavlik) — 15; 17,30; 20.
a HAIDUCII — cinemascop : Viitorul 
(completare Liniorii) — 15,30; 18; 20,45. 
© PREA TÎRZIU : Flamura (completare 
Sandi, să asculți pe mămica I) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
® PROCESUL ALB — cinemascop f 
Grădina „Expoziția" — 20,30.
© CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Grădina „Arta" — 20,45. 
O GAUDEAMUS IGITUR : Grădina 
„Aurora" — 20,30.
O NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR (am
bele serii): Grădina „Moșilor" — 20,30. 
® STRĂINUL (ambele serii) : Grădina 
„Progresul-Parc" — 20,30.

pra-
Alexandru DUȚU

rea științifica a docu
mentelor ?

șirul

străbat

pricepe"), să cer- cu grijă valoarea (pentru că „de iaste multă

- 9; 11,15; 13,30; 
grădină — 20,30, 

Simfonie în alb) — 
18,30; 21, Grădina

gșw”-'-w:

Clubul muncitoresc din orașul Victoria Foto : Agerpres

PREGĂTIREA

EDUCA TORULUI
(Urmare din pag. I)Străvechile hrisoave peceți voevodale scrise cu măiestrie pe pergamente; zapisele, răvașele și condicile, întocmite în cancelariile de demult; manuscrisele lor; jalbele își plîngeau vieții cei mulți și ploatați, ca și alte documente păstrate la Arhivele Statului, sînt considerate, pe bună dreptate, neprețuite valori culturale. Ele constituie un vast și valoros izvor de cunoaștere a istoriei României.Pentru a informa pe cititorii noștri despre acest bogat tezaur tat șului Gheorghe Titilea- 

nu, directorul general al Arhivelor Statului.

scrisorile, cărturari- în care amarul ex-

istoric, i-am solici- un interviu tovară-
— Ce documente se 

păstrează în Arhivele 
Statului, în ce constă 
valoarea lor ? Ar-— în depozitele hivelor Statului — centrale, regionale și raionale — se află o imensă cantitate de materiale documentare, cele a- dunate după 23 August 1944 covîrșind cu mult numărul celor strînse în trecut. Colecțiile de documente, foi volante, care numără aproximativ un milion șapte sute mii de unități de păstrare, încep cu pergamente ale căror date ne duc în sec. XIII în Transilvania și sec., XIV în Țara Românească și Moldova. Se găsesc în depozitele noastre peste

5 000 manuscrisecare conțin documente începînd din sec. XIV, 18 000 de hărți și planuri, 19 000 de sigilii de metal, 4 000 de stampe și peste 9 000 fonduri de arhivă, ale căror dosare, condici și alte genuri de materiale create în diferitele cancelarii ating cifra de 10 milioane. Desigur, multe și valoroase materiale e-

xistă și în diferite colecții particulare. în legătură cu aceasta țin să subliniezcelor care depun dragoste și documente la arhivele statului este tot mai mare.
că numărul cu încredere importante

— Vă rugăm să ne 
vorbiți despre istoricul 
colecțiilor.— Ținute cu grijă în lăzi de fier sau buciume de lemn, în tainițele curților și ale mînăsti- rilor, documentele a- mintite au suferit multe pierderi datorită vitregiei vremurilor trecute. Totuși, o mare parte din ele au fost salvate. Pentru păstrarea mai sigură a documentelor, în anul 1831 în Țara Românească, și, în 1832, în Moldova, s-au înființat Arhivele Statului. în scunde odăi boltite, cu obloane gre-

le de fier, urmau sa se adune documentele și arhivele risipite, pe care cărturarii vremii să pună temei în scrierea istoriei patriei. Cu trecerea anilor, puținele depozite ale Arhivelor Statului au devenit neîncăpătoare, iar arhivele și documentele zăceau pe la instituții în condiții neprielnice, care au dus la distruge-

— în studiile istorice, economice, politice, culturale publicate, citarea fondurilor de arhivă este bogată, fapt care dovedește cu prisosință că cercetători ai Academiei și ai altor instituții valorifică din plin materialele documentare din fondul arhivistic de

documente privitoare la viața și activitatea u- nor oameni de seama din trecut, ca V. Alec- sandri, M. Kogălnicea- nu, N. Bălcescu, Al. O- dobescu, I. Creangă, M. Eminescu etc.Cercetătorii de astăzi ai arhivelor, lucrînd în condițiile desfășurării impetuoase a activității științifice din țara noastră, căreia Congresul

• PESTE 5 OOO DE MANUSCRISE, 18 OOO 
DE HĂRȚI ȘI PLANURI, 19 000 DE SI
GILII DE METAL ȘI ALTE DOCUMENTE 
DIN SECOLELE XIV—XX « VALORIFICA
REA FONDULUI ARHIVISTIC ® 48 PU

BLICAȚII ARHIVISTICE

rea unora dintre ele. în timpul celor două războaie mondiale, arhivele au suferit pierderi deosebit de mari. Pentru păstrarea documentelor, valori de bază ale istoriei și culturii noastre, astăzi se desfășoară o acțiune organizată. Au în ultimii însemnate ținerea și fiilor depentru înzestrarea tehnică necesară conservării arhivelor.

fost investite ani fonduri pentru între- lărgirea spa- depozitare,
— Cum înlesnesc Ar

hivele Statului cerceta-

stat al Republicii Socialiste România. S-au publicat, de asemenea, un mare număr de volume de documente în colecții privitoare la e- venimente importante din istoria poporului român, din care putem cita documente privitoare' la anii 1821, 1848, la Unirea Principatelor, mișcarea muncitorească etc. E cazul să subliniem aici și importanta colecție de documente feudale din Transilvania, Țara Românească și Moldova publicate de Academia Republicii Socialiste România. S-au publicat și volume de

al IX-lea al Partidului Comunist Român i-a trasat sarcini de mare răspundere, au posibilitatea de a dezvolta din plin tradiția cercetării și valorificării arhivelor de care se leagă nume de cărturari iluștri, ca Gh. Șincai, M. Kogălni- ceanu, N. Bălcescu, B.P. Hașdeu, Th. Codrescu, Ion Bogdan, M. Costă- chescu, Gh. Ghibănes- cu, N. Densușianu, D. Onciul, N. Iorga și alții. Valorificarea arhivelor și altor materiale documentare se face și prin folosirea acestora în organizarea de expo- .1 muzee, fie în

— Pentru înlesnirea muncii de cercetare, Direcția generală a Arhivelor Statului a publicat diferite instrumente de informare științifică, ca inventare, indici cronologici, îndrumătoare, cataloage, precum și ediții de documente. Dacă pînă în 1944 Arhivele Statului nu publicaseră decît 4 lucrări arhivistice, cepînd publicat 4 inventare, 26 volume nologici, re, 9 cataloage și 5 e- diții de documente, a căror valoare informativă a fost unanim a- preciată de specialiști, atît în țară cît și peste hotare. în același timp, pentru dezvoltarea activității arhivistice din țară, precum și pentru ținerea unui strîns contact cu cercetătorii de arhive se e- ditează Revista Arhivelor, care, pe lîngă articole de teorie și practică arhivistică, publică diferite prezentări de fonduri, documente inedite păstrate în depozitele sale, precum și articole asupra științelor auxiliare ale istoriei, în planul de publicații al Direcției generale a pe anii viitori sînt prevăzute numeroase alte titluri. Toate aceste publicații vor fi de un real folos celor care cercetează arhivele.

în-din 1947 s-aude indici cro-4 îndrumătoa-

ziții șicadrul Arhivelor Stătu-, Arhivelor Statului lui, fie tocopiizeelor și expozițiilor.sprijinind cu fo- exponatele mu-
—- Ce rezultate ale ac

tivității editoriale în a- 
cest domeniu conside
rați că ar trebui puse în 
atenția cercetătorilor?

Interviu realizat de 
Aurelia GOLIANU

I

ar
una

lor la activitățile pio
nierești, cît și prin in
troducerea unor noi for
me de pregătire a vii
torilor profesori ca în
drumători și comandanți 
ai unităfilor și detașa
mentelor. Am impresia 
că interesul studenților 
pentru buna lor pregă
tire ar crește dacă la 
practica pedagogică 
primi două note :
pentru desfășurarea lec
țiilor, alta pentru orga
nizarea activităjilor edu
cative. Cîi privește 
practica pedagogică a 
viitorilor profesori de 
pedagogie aceasta s-ar 
îmbogăfi prin introdu
cerea unei perioade 
de inițiere în activitatea 
pionierească, încheiată 
cu un colocviu.

Și actualul curs — 
„Munca în organizația 
de pionieri și în U.T.C.” 
e susceptibil de per
fecționări în spiritul ce
rut de noul Statut și noul 
Regulament și în lumi
na prevederilor Con
gresului al Vlll-lea al 
U.T.C. Totodată cred 
că ar fi indicată și ela
borarea unei noi pro
grame care să prevadă 
și lucrări pedagogice 
auxiliare. Acest curs cu 
o destinafie social-poli- 
fică înaltă, ar trebui 
să-și însușească o tema
tică și o ținută științifi
că mai riguroasă, să se 
menfină departe de 
tof ceea ce se poale 
numi instructaj și să aibă 
un caracter teoretico- 
practic (să recurgă la 
demonstrații și aplicații).

După părerea mea, 
pregătirea viitorilor 
profesori în direcția la 
care ne referim s-ar pu

consider

tea realiza și pe alte căi. 
Mă gîndesc, de exem
plu la introducerea unui 
curs scurf de etică mar
xistă, cu un pronunțai 
caracter practic menit să 
ajute pe auditori în ac
tivitatea lor viitoare pe 
tărîmul educajiei comu
niste și civice a tineretu
lui. Tot astfel,
necesar un curs de este
tică și educație estetică 
organizat potrivit ce
rințelor școlii și ale
acfivităfii pionierești. Un 
astfel de curs ar împlini 
funejii importante în for- 
mafia viitorilor profesori, 
l-ar învăța cum să inte
greze în mod știinfific 
factorul estetic în preda- 

inifia în condu- 
tesîivităților pio- 

și a excursiilor 
și în valorifica- 

multilaterală a cu-

re, i-ar 
cerea 
niereșfi 
precum 
rea 
noșfinjeior obfinute prin 
vizitarea muzeelor ți a 
monumentelor istorice. 
Totodată, după părerea 
mea se resimte necesi-, 
faiea completării cursu
lui de pedagogie gene
rală cu un capitol „Edu
cația pionierească”, e- 
laborai judicios pentru a 
sublinia specificul activi
tății pedagogice în a- 
ceasfă organizație.

Proiectul de Statut și 
proiectul de Regulament 
al activității pionierești 
sînt gîndite cu profun
zime și redactate cu 
claritate și conciziune, 
în stilul lapidar specific 
unor astfel de docu
mente. Considerăm că 
valoarea lor orientativă 
va spori, dacă se va 
elabora cît mai curînd și 
o lucrare științifică am
plă, care s-ar putea in
titula „Principii!® peda
gogice ale educației

. pionierești".
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Steaua și U. T. A.
în finala „Cupei României”

Plecarea secretarului general al UNESCO Vizita tovarășului

Se apropie de sfîrșit — de fapt a mai rămas de disputat doar finala — și tradiționala competiție „Cupa României". Duminică, pe stadionul „Republicii", în nocturnă, va avea loc partida decisivă în care, urmare a victoriiloi- repurtate ieri, se vor întîlni formațiile Steaua București și U. T. Arad. O atare confruntare în ultimul act al „Cupei" a mai fost de două ori pînă acum: în 1950, cînd echipa militară (pe atunci sub denumirea de C.C.A.) a întrecut pe ară- dani cu 3—1 și în 1953, cînd U.T.A. 
a învins cu 1—0 cîștigînd trofeul.Steaua a înfruntat ieri un adversar foarte slab (Rapidul) care, spre nedumerirea tuturor spectatorilor, s-a comportat la un nivel mediocru, lăsînd impresia că nu intenționează cîtuși de puțin să se califice în finală... De ce ?

Foarte greu de înțeles. în astfel de condiții, echipa militară al cărei merit este că a luat partida în serios chiar de la începutul jocului — a obținut o victorie la un scor concludent: 3—0 (1—0) prin punctele înscrise de Sătmăreanu (min. 28), printr-un șut „a la Gar- rincha", D. Popescu (min. 61) și Voinea (min. 65) ’•— aceste ultime două goluri prin acțiuni personale ale autorilor respectivi. Despre jocul în sine,. — atît. în schimb, se cuvin consemnate atitudinile reprobabile (durități, gesturi de vedetism) manifestate de jucători ai ambelor formații. Cu totul ieșit dih comun s-a comportat rapidis- tul Dan C. ; a făcut numeroase faulturi intenționate (ceea ce i-a atras avertismentele arbitrului) și, după ce, neatent, a facilitat pătrunderile lui Popescu și Voinea, a părăsit terenul în mod demonstrativ „supărat" pare-se că echipa nu merge... Nu pot fi omise de la nominalizare nici intrările dure ale lui Greavu, Motroc, Sorin A- vram, Dumitru Nicolae. De altfel întreruperile jocului pentru astfel de infracțiuni au fost mai numeroase ca niciodată.
★PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). Meciul dintre U. T. Arad și Farul

Constanța s-a încheiat cu victoria formației Amatorii sistat la tehnicăprin evoluția scorului. în plină dominare constănțeană arădani au înscris prin Axente (minutul 8) și preiau apoi inițiativa. în minutul 23 însă, tabela de marcaj indică 1—1, datorită unui gol spectaculos realizat de Kalo. Constănțenii încheie prima repriză în avantaj (2—1), fructifi- cînd o nouă ocazie prin Zamfir. După pauză perioadele de dominare se succed de o parte și de alta. Deși constănțenii sînt ceva mai insistenți, în minutul 47 se restabilește egalitatea (2—2) ca urmare a golului înscris de Axente. Se părea că vor fi necesare prelungiri, dar arădanii readuc a- vantajul de partea lor în minutul 70 (autorul golului Țîrlea) și reușesc să-1 păstreze pînă la fluierul final anihilînd eforturile susținute ale constănțenilor de a schimba rezultatul.

arădane. Scor 3—2. de fotbal piteșteni au a- o întrecere de factură modestă, dar pasionantăfotbaliștii

Miercuri a părăsit Capitala dl. Rene Maheu, directorul general al UNESCO, care a vizitat țara noastră la invitația Universității din București. Directorul general a fost însoțit de Vasile Vlad, director adjunct în Secretariatul UNESCO.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, oaspetele a fost condus de acad. Athanase Joja, președintele Comisiei naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, Mircea Malița," ad-

junct al ministrului afacerilor externe, Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîntului, acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității din București, Valentin Li- patti, delegat permanent al Republicii Socialiste România pe lîngă UNESCO, Claudiu Ionescu Bujor, directorul secretariatului comisiei naționale române pentru UNESCO, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și de alte persoane oficiale.

(Urmare din pag. I)

* W

fi orînduirea lor socială, a principiilor suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, adică fără respectarea regulilor dreptului".în încheiere, după ce a relevat însemnătatea pe care o are în zilele noastre lupta pentru menținerea păcii, pentru promovarea colaborării internaționale, vorbitorul a mulțumit din nou pentru titlul de

doctor honoris causa ce i s-a con-, ferit.Miercuri seara, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a oferit în grădina hotelului Hilton din Teheran o recepție în onoarea primului ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveida. Au participat membri ai guvernului, senatori și deputați, oameni de artă și cultură, ziariști. Au fost, de asemenea, prezenți șefi ai misiunilor diplomatice, precum și ambasadorul României și membrii ambasadei.

MONDIALELE"
SEARĂ CULTURALĂ 

FRANCEZĂ

DE FOTBAL
REZULTATE TEHNICE
PORTUGALIA — UNGARIA 3—1 (1—0). Au 

marcat : Augusto (de două ori) și Torres pen
tru portughezi, Bene pentru maghiari.

ITALIA — CHILE 2—0 (1—0). Au marcat : 
Mazzolla și Barison.

ARGENTINA — SPANIA 2—1 (0—0). Au 
marcat : Artime (de două ori) pentru argen- 
tineni și Pirri pentru spanioli.

MEXIC — FRANȚA 1—1 (1—0). Au marcat : 
Borja pentru mexicani și Hausser pentru 
cezi.

fran-

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Franței, Institutul romă» pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat miercuri, la Casa de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală, o seară culturală franceză. Au participat Eduard Mezin- cescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public. Erau prezenți, de asemenea, membri ai corpului diplomatic.Traian Ispas, vicepreședinte al Sfatului popular al orașului București, și-a împărtășit impresiile dintr-o călătorie în această țară, iar Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București, a vorbit despre semnificația sărbătorii naționale a țării sale.în continuare, a fost prezentat filmul artistic francez „Caleașca de aur".

înainte de plecare, oaspetele s-a întî-lnit cu reprezentanți ai presei centrale și a răspuns la unele întrebări ale ziariștilor.înfățișînd direcțiile principale ale activității UNESCO, dl. Rene Maheu a subliniat importanța pe care această organizație o acordă problemelor educației, științei și tehnicii, schițînd cîteva sarcini imediate în aceste domenii.UNESCO — a spus oaspetele — depune eforturi pentru promovarea educației tineretului în spiritul înțelegerii între popoare și acesta este unul din domeniile în care delegația română la diversele conferințe generale ale UNESCO și la sesiunile Adunării Generale a O.N.U. a fost foarte activă.Știința, cultura și educația — 3 spus în continuare Rene Maheu — înseamnă punerea în valoare a resurselor umane, factor de mare însemnătate pentru progresul țărilor în curs de dezvoltare. Problema fundamentală este dezvoltarea resurselor umane în spiritul inițiativei propuse de țara dv. la O.N.U.Referindu-se la sprijinul acordat de UNESCO studiului resurselor naturale ale diferitelor țări, d-sa a amintit de crearea Comisiei interguvernamentale de oceanografie, a Comisiei de coordonare a deceniului hidrologic internațional și de alte acțiuni. Aș fi bucuros — a spus oaspetele — să fiți in- terpreții mei exprimînd opiniei publice românești recunoștința mea și aprecierea organizației noastre pentru contribuția adusă de țara dv. la activitatea UNESCO

prin intermediul Comisiei naționale. Comisia română, delegațiile guvernamentale române s-au afirmat în mai multe rînduri, în cei zece ani de la intrarea României în UNESCO, prin inițiativele luate în problema tineretului și în cea a resurselor umane, care sînt probleme esențiale ale activității noastre. Comisia națională română a înțeles perfect că UNESCO trebuie să găsească în activitatea sa diverse forme de colaborare internațională, care să permită oamenilor, națiunilor să afle puncte comune în ciuda deosebirilor dintre sistemele lor economice, so- cial-poiitice. Cooperarea balcanică realizată din inițiativa României este un remarcabil exemplu în a- ceastă direcție. In secolul al XIX-lea, Balcanii erau considerați ca un exemplu al divizării Europei; în momentul de ție României, care aș dori săîn încheiere, al UNESCO amele din vizita în România sînt excelente. Pot spune că sînt foarte satisfăcut nu numai pentru marea stimă care mi s-a arătat prin acordarea titlului de doctor honoris causa al Universității din București, și care prin mine se a- dresează organizației noastre, dar și pentru că am găsit în convorbirile cu înaltele autorități ale guvernului deri în UNESCO,și obiectivele imediate. (Agerpres)

față Balcanii, gradau un exemplu fie urmat.directorul general spus : , Impresiile

o identitate de vece privește funcționarea acțiunile ei prezente

Comentariile presei iranieneTEHERAN 13. — Trimisul special Agerpres, Nicolae. Ionescu, transmite: Ziarele din Teheran publică știri și comentarii pe marginea vizitei în Iran a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer. Ziarele „Nedaye Iran Novin" (guvernamental), „Kayhan International", „Teheran Journal", „Journal de Teheran", „Ajang", „Peyghame Emrouz", „Mource" și altele redau date biografice despre activitatea tovarășului Ion Gheorghe Maurer, urîn- du-i bun venit în Iran și succes în vizita sa.Prezentînd programul vizitei, presa subliniază faptul că întîlni- rile ce vor avea loc vor duce la o mai strînsă colaborare între România și Iran. Ele remarcă că această vizită și convorbirile ce vor avea loc vor crea noi posibilități pentru lărgirea relațiilor economice dintre cele două țări.Ziarul „AJANG" arată, printre altele, că „între România și Iran există un teren propice pentru colaborarea multilaterală și că ea se va dezvolta în urma convorbirilor ce vor avea loc cu prilejul președintelui Consiliului de tri, Ion Gheorghe Maurer.„TEHERAN JOURNAL" că în cadrul convorbirilor Ion Gheorghe Maurer și Abbas Hoveida se așteaptăajungă la realizarea unor proiecte economice comune. „în timpul vizitei în România, adaugă ziarul, șahinșahul Iranului a fost favorabil impresionat de felul și rapiditatea cu care se realizează construcțiile de locuințe. România a realizat mari progrese în domeniul

industrial și, ca atare, poate sprijini Iranul în multe sectoare ale industriei sale, în dezvoltarea sa economică".Ziarul „KAYHAN INTERNATIONAL" comentează favorabil posibilitățile de dezvoltare a colaborării economice dintre cele două țări, subliniind în același timp că în politica externă a României și Iranului există numeroase puncte de vedere comune.

vizitei Miniș-relevă dintreAmir să se

Cea de-a treia zi a „mondialelor” 
a prilejuit dispute foarte echilibrate 
și, după cum se vede, surprizele au 
continuat. Este vorba de înfrîngerea 
echipei Spaniei și de scorul egal din 
partida Franfa — Mexic. Cîi pri
vește partida Portugalia — Ungaria, 
ea a polarizat efectiv afenjia tuturor, 
în special a suporterilor echipei en
gleze din a cărei grupă fac parte 
cele două formafii. Portughezii au 
cîștigat cu 3—1, scor lejer, însă nu 
este lipsit de interes de arătat că ju
cătorii maghiari au avut multă vreme 
inifiafiva, au dominat cu autoritate, 
creînd la poarta lui Carvalho o ade
vărată canonadă. Ocaziile de a în
scrie au fost toate ratate, pe rînd, 
Farkas, Bene, Albert înfîrziind la șu
turile decisive. La rîndul lor, portu
ghezii au pus la grea încercare apă
rarea adversă, Eusebio 
prin curse magistrale în 
ghiar. S-au înscris patru 
ele sînt mai degrabă „opera 
torilor (la două, ale portarilor înșiși), 
decît a înaintașilor. Portughezii au

MOSCOVA 13 (Agerpres).Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a avut miercuri la Kremlin o întrevedere cu primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, care se află în vizită oficială în U.R.S.S. în cursul convorbirii au fost abordate probleme privind situația internațională actuală și dezvoltarea continuă a relațiilor de bună vecinătate dintre cele două țări.în aceeași zi, Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a avut o întrevedere cu Sardar Swaran Singh, ministrul afacerilor externe al Indiei, cu care a avut o convorbire prietenească.

CUM E VREMEA
păfrunzînd 
careul ma- 
goluri, dar 

" apără-

Vedere din modernul port al Marsiliei

deschis scorul la o fază ce a rezultai 
din corner, Augusto ridicîndu-se din 
învălmășeala produsă în fața porții 
lui Szenfmihaly și trimifînd mingea în 
plasă. Egalarea a survenit la o cioc
nire a portarului portughez cu un 
coechipier; mingea n-a mai pufuf fi 
ajunsă decît de... Bene, care a mar
cat. O greșeală evidentă de portar 
s-a produs și în minutul 65. De data 
aceasta însă în careul maghiar, Szent- 
mihaly a boxat direct în capul lui 
Augusto care, de la 6 metri, a în
scris. în sfîrșit portughezii au majo
rat scorul în finalul meciului la o fază 
clasică de corner ; mingea, trimisă 
sus în careu, i-a depășit pe toți ju
cătorii masați în taja porții, „găsin- 
du-l" pe Torres, aflat ceva mai la o 
parte. Gol I 3—1 pentru Portugalia. 
Aseară în comentariile transmise de 
agențiile de presă se remarca faptul 
că din toate meciurile de pînă acum 
cel de la AAanchesfer, dintre Portu
galia și Ungaria, a fost superior din 
mai toate punctele de vedere : ritm 
rapid de joc, tehnică înaltă, dîrzenie.

★O delegație a Comitetului foștilor deținuți antifasciști condusă de tovarășul general-colonel Mihai Burcă a plecat miercuri după-a- miază la Berlin pentru a participa la manifestările ce vor avea loc în Republica Democrată Germană cu ocazia aniversării a 30 de ani de la începerea luptei poporului spaniol pentru libertate, independență și democrație.(Agerpres)

; corespowdemw . iMMA

ATENTE
că începem să 
din hazard și 
din cursele pe 
unele formații

lafă 
ieșim 
poale 
care 
le-au întins cu abilitate 
pescuitorilor de senza
țional. Vincente Feola, 
antrenorul Braziliei, 
declara mucalit că în 
meciul cu Bulgaria ro
lul lui Pele va fi acela 
de turist, sau, pentru 
a-și reflecta mai bine 
sensul declarafiei, de 
ghid turistic, adică va 
avea sarcina să arate 
jucătorilor bulgari fru- 
musefea gazonului din 
Liverpool. Echipa Bul
gariei a transformat a- 
ceastă declarație în- 
tr-o intenție de glu
mă. A luptat extraordi
nar și, dacă e să vor
bim drept, uneori ro
lul de ghid turistic a 
fost preluat de laki- 
mov care nu o dată a 
plimbat apărarea bra
ziliană 
care i-a 
unanime 
Brazilia a 
știe, fructificînd magis
tral două lovituri libere 
executate, cu o rară a- 
dresă, de cei doi
„regi” ai fotbalului
sud-american : Pele și 
Garrincha.

Ce putem deduce 
de aci ? în primul rînd 
rezistența surprinzătoa
re a echipei bulgare 
și în a! doilea rînd (și 
vreau să insist asupra 
acestui lucru) primej
dia pe care o 
zintă jocul dur practi
cat de o echipă chiar 
în afara careului de 16 
metri. Fiecare forma
ție posedă maeștri ai 
acestor lovituri de pe
deapsă, necruțători, 
care pot ignora orice 
zid de apărare, care 
pot transforma în figu
rant orice portar, in-

Constaniin 
CHIRIȚÂ

cu măiestria 
adus elogiile 

ale presei, 
învins, se

re pre-

diferent dacă e vorba 
de Naidenov, unul din 
eroii meciului Bulga- 
ria-Brazilia... în acest 
sens 
vine, 
lecție, un îndemn, 
manifest pentru 
sportiv corect.

Sub acest semn 
desfășurat și înfîlnirea 
R.F.G.—Elveția, în care 
prima echipă a 
monstraf, în afară 
valoarea ei bine 
tată, o disciplină 
joc și de echipă care 
e foarte larg comen
tată în presă. în plus, 
prin intermediul tele
viziunii (care dealtfel 
cu multă amabilitate 
ne-a pus la dispoziție 
cele mai importante 
secvențe din toate me
ciurile disputate) am 
făcut cunoștință cu un 
jucător Beckenbauer 
(rețineți acest nume I), 
care de pe acum îi 
concurează pe marii 
maeștri ai balonului ro
tund. Cîfeva cuvinte 
despre un caz de in
disciplină. Doi dintre 
jucătorii elvețieni, Kuhn 
și Leimgruber, au fost 
suspendați pentru că 
n-au rezistat „farmece
lor" unor tinere engle
zoaice cu care și-au 
petrecut două ore și 
jumătate în seara din 
ajunul meciului. Foni, 
antrenorul Elveției, a 
fost neînduplecat, a- 
menințînd cu întoarce
rea sa în țară în cazul 
cînd cei 
plinați nu 
depsiți.

Despre

meciul citat de- 
„ipso facto", o 

un 
joc

de
da 
co
de

doi nedisci- 
vor fi pe-

echipa An-

gliei, despre situația, 
considerată de unii, a- 
proape dramatică în 
care se află, vi s-a vor
bit. Poate că e cazul 
să vă informez că Alf 
Ramsey își păstrează 
încă optimismul, hai să 
spunem „încrederea în 
echipă", după ultimele 
sale declarații.

Și acum cîfeva lu
cruri remarcabile. Go
lul lui Garrincha — un 
șut foarte puternic, cu 
un efect neverosimil. 
Mingea a înconjurat 
zidul într-o mișcare de 
semicerc, intrînd în 
poartă pe la păianjen 
după ce părea că se 
îndreaptă spre colțul 
opus. O cursă extraor
dinară a vest-germa- 
nului Haller din pro
priul careu de 16 
metri, lăsînd încreme
niți adversarii, sau îm- 
prășfiindu-i, paralizînd 
și pe portar, care n-a 
putut schița nici un 
gest. Toată cursa lui a 
fost dublată de alfa 
paralelă a lui See'er, 
în așa fel că elvețienii 
nu puteau ști cine va 
fi finalizaforul. Mi se 
pare o noutate tactică, 
bine pregătită, menită 
a pune în derută orice 
apărare.

în sfîrșit, televiziu
nea engleză a inaugu
rat un sistem de repe
tare a fazelor dubioa
se, cu încetinitorul, 
pentru a se aprecia, 
măcar de către specta
tori, adevărul în cazul 
unui fault, al unui henț 
în careu, al unei cioc
niri, al unei faze de 
gol, sau chiar al unui 
gol anulat sau acordat 
pe nedrept de către 
arbitru.

Ieri în țară : Vremea a fost frumoa
să, cu cerul variabil. Cu totul izolat, 
în Moldova, s-au semnalat averse de 
ploaie, însoțite de descărcări electri
ce. Vintul a suflat slab pînă la potri
vit. Temperatura aerului la ora 14 os
cila între 20 grade la Rădăuți și 32 
grade la București și Videle. Timpul 
probabil pentru 15, 16 și 17 iu
lie. In țară : Vreme călduroasă, cu 
cerul variabil. Izolat se vor semnala 
averse de ploaie. Vînt slab pînă la 
potrivit. Minimele vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 grade, iar maximele între 
25 și 35 grade. In București și pe li
toral : Vreme călduroasă cu cerul va
riabil. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere.

colinaMontmartre, Parisul oferă impresia infinitului urban: o metropolă capete, fără sfîrșit.Cu totul altă dat-o Marsilia.La Garde, în creș- se află o renumi-
fard

zație mi-a pe colina tetul căreia tă basilică cu o statuie aurită pe care o cunosc toți marinarii, cuprinzi marele port mediteranean dintr-o singură privire. El apare ca într-un grandios amfiteatru, încorsetat de metereze muntoase, de calcarul sclipind în soarele torid, larg orientat spre marea albastră.Constați că puține sînt vestigiile anticei Massalii (orășelul întemeiat de grecii foceeni din Asia Mică, tocmai aproape de cealaltă extxe-

șe, de febra transformărilor urbane, Marsilia s-a devorat pe ea însăși, luînd o altă fizionomie. Vicisitudinile n-au lipsit nici ele. Ultimul război a întrecut urmele lăsate de cuceritorul Julius Caesar și de toate devastările din Evul Mediu 1 A supraviețuit intact secolelor doar vechiul port, deși pitoreștile cartie

Mg: «

Se află mereu în renovare, în construcție, în extindere, cuprins și el de febra contemporană a industrializării. Este orașul acelui batalion de federați din „dorința de a fi liberi și de a ști să moară"... care la 3 ani după gloriosul 14 iulie 1789 făcea să răsune în Franța „cîntecul de război către armatele

DE UNDEA PORMT„LA MARSEILLAISE"

pescarilor în plasele gospodinelor, nu mai puțin gureșe ca micii negustori instalați în bărci.Străbătînd la Canebiere retră- iești episoade ale istoriei moderne a Marsiliei. Adesea, ea a fost teatrul mîniilor și dramelor orașului : manifestații, răscoale, defilări. Zile sumbre, zile glorioase.Tot de aci, îmi relata uh marsi- liez, plecau în 1940 spre Africa steagurile Franței ce nu voia să se plece ocupantului. Cizmele hitleriș- tilor aveau să tropăie surd, vremelnic, pe la Canebiere. ...August 1944. Soldații Franței libere defilau veseli, victorioși, pe la Canebibre. Marsilia era din nou libera...
mitate sudică a Europei), după 26 de secole de existență. Ai spune, un oraș antic fără... antichități. Un marsiliez spunea glumind că „există aci numai două monumente : marea și cerul 1". Desigur, o afirmație cam exagerată. Dar ambele „monumente" sînt incomparabile, căci soarele sudului înscris pe cerul mediteranean dă Marsiliei acel climat dulce, oamenilor acea vitalitate meridională și caselor culoarea albicioasă... Iar apa — marea, a oferit Marsiliei prosperitate de-a lungul secolelor, începînd cu primii — foceenii. Dar cheia prosperității nu stă numai în așezarea geografică a Marsiliei la hotar de ape, ci și în strădania neobosită, iscusința, spiritul de întreprindere al marsiliezilor de a sluji cu credință lui Hermes, ca și fondatorii greci ai Marsiliei.Atins, ca mai toate marile ora-

NOTE DE DRUM

re din jurul său au fost în bună parte aruncate în aer de ocupanții germani în 1943.
de frontieră", vestita „La Marseillaise" de mai tîrziu.Orașul, cu răsuflarea poartă pecetea sudului, pestriță. Cartiere vechițe în pantă, înclinîndu-se mare, ca un labirint sumbru, zgomotos și vesel. Este un oraș extrem de
ne 
al

lui caldă, O mulțime cu strădu- spre
27 KM DE CHEIimensa gară maritimă

UN ORAȘ MILIONAR
activ, cu cartiere întregi de uzi- și ateliere, cu „imperiul" uriaș portului nou.Cu aerul lor glumeț, marsiliezii se laudă cu orașul lor „milionar": într-adevăr are un milion de locuitori 1 I se spune „a doua capitală a Franței". Este primul port al țării și al Mediteranei și al treilea port al continentului ca populație și însemnătate economico- administrativă. Decanul de vîrstă al orașelor franceze este în același timp și unul din cele mai... tinere.

LA CANEBIEREAici simți pulsul întregului o- raș. E strada cea mai celebră, despre care localnicii îți vorbesc ca despre însăși familia lor. E principala arteră a orașului, neostenită din zori și pînă-n noapte. Pornește din vechiul port, unde dis- de-dimineață „vînatul" mării trece, zbătîndu-se încă, din mîinile

Lingă(cea mai vastă și mai modernă din Europa), pilcuri de docheri. în a- propiere, munți de lăzi, mii de baloturi. Sute de mii de tone de banane, de citrice, de legume, zahăr, uriașe butoaie cu vinuri, cereale, cirezi întregi de vite, petrol, cărbune intră sau ies din pîntecele coloșilor maritimi ce se leagănă greoi legați de țărm. 6 milioane de tone mărfuri, peste un milion de pasageri, iată bilanțul anual al portului nou. încă 38 de milioane tone, dacă socotim și produsele petroliere importate sau exportate prin anexele sale.împreună cu un confrate de la un ziar din localitate, am străbătut portul nou de la un capăt la altul. Un ansamblu de 18 diguri, 7 bazine cu o pînză marină de 400 hec

iugoslave- indianBELGRAD 13 (Agerpres). — în comunicatul comun iugoslavo-in- dian dat publicității la Brioni se arată că în timpul vizitei premierului Indiei, Indira Gandhi, în R.S.F. Iugoslavia, acesta a avut în mai multe rînduri convorbiri cu președintele Iosip Broz Tito, președintele Vecei Executive Federale, Petar Stambolici, în cadrul cărora s-a făcut un schimb de păreri și s-a discutat pe larg despre actuala situație din lume și despre numeroase probleme internaționale importante, precum și despre dezvoltarea continuă a colaborării între cele două țări prietene. Cele două părți au reafirmat pozițiile lor în probleme importante de interes comun.Iosif Broz Tito și Indira Gandhi și-au exprimat satisfacția că vor avea prilejul să continue actualul schimb de păreri detaliat și prietenesc și să se întîlnească cu președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, în octombrie în India.Președintele Guvernului Indiei i-a invitat pe președintele Iosip Broz Tito și soția sa să facă o vizită oficială în India, invitație cafe a fost primită cu satisfacție.
tare, peste 170 de macarale electrice de chei, un uriaș doc plutitor pentru reparații navale, un e- chipament specializat de încărcare și descărcare a vaselor, silozuri de cereale. Aveam sub ochi un titanic zbucium cotidian, o permanentă încleștare a omului și mașinilor pe distanța de 27 km chei, într-un imens vacarm punctat de mugetul sirenelor. Peste 16 000 de vase intră și ies anual din port. Printre acestea se numără și vasele românești, ale căror sosiri sînt din ce în ce mai frecvente.Dezvoltarea transporturilor maritime între Franța și România reflectă creșterea schimburilor comerciale înregistrată în ultimii ani între cele două țări. Volumul acestor schimburi este în prezent de trei ori mai mare decît în 1959. De altfel între Franța și România există un a- cord comercial de lungă durată (1965—1969) care prevede ca, pînă la epuizarea lui, volumul schimburilor să atingă cifra de 300 milioane franci de fiecare parte. O însemnată dezvoltare a înregistrat și colaborarea culturală și tehnico-știin- țifică franco-română.Intensificarea legăturilor multilaterale dintre Franța și România a fost favorizată de evenimentele care au avut loc în relațiile politice și diplomatice dintre cele două țări. Este vorba îndeosebi de vizita făcută, în 1964, în Franța de delegația guvernamentală condusă de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și de vizita recentă în România a ministrului de externe al Franței, Maurice Couve de Murville.Relațiile franco-române se dezvoltă pe baza solidă a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Marsilia, marea poartă maritimă a Franței, deschide totodată o cale lesnicioasă de apropiere și colaborare între popoarele român și francez.

Alex. GHEORGHIU
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Succese ale patrioților

sud-vietnamezi
Vizita in Anglia a delegației

Bl

SOFIA 13 (Agerpres). — La Sofia a avut loc o ședință comună a C.C. al Partidului Comunist Bulgar și a Consiliului de Miniștri la care au participat, de asemenea, membri ai Prezidiului Uniunii Populare agrare bulgare. Stanko Todorov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a prezentat o informare cu privire la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia și cu privire la întîlnirea conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești și a șefilor guvernelor țărilor membre ale C.A.E.R.C.C. al P.C. Bulgar și Consiliul de Miniștri al R. P. Bulgaria au aprobat o hotărîre în care se arată că ele acordă o înaltă apreciere lucrărilor Consfătuirii și întîlnirii de la București. Declarația cu privire la întărirea păcii și securității în Europa — se spune în hotărîre — este un amplu program de acțiuni

comune ale tuturor statelor și forțelor interesate în menținerea păcii și în dejucarea planurilor agresive ale imperialismului în Europa. Guvernul bulgar va contribui activ la convocarea unei conferințe europene, ferm convins că țările europene sînt capabile să soluționeze probleme legate de relațiile dintre ele, fără amestec din afară.R. P. Bulgaria condamnă războiul criminal dus de S.U.A. în Vietnam și va continua să acorde Republicii Democrate Vietnam ajutor tot mai multilateral pentru respingerea agresiunii americane, fiind gata să dea cetățenilor săi posibilitatea să plece ca voluntari în Vietnam.C.C. al P.C. Bulgar și Consiliul de Miniștri al R. P. Bulgaria — se arată în încheiere — cumentele adoptate important, care va continua consolidarecoeziunii țărilor socialiste, la asigurarea păcii în Europa și în lumea întreagă.
apreciază do- drept factor contribui la a unității și

VIENA 13 (Agerpres). — „E- 
veniment de mare importanță 
internațională", astfel caracte
rizează ziarul „Volksstimm.e" 
Consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al țărilor parti
cipante la Tratatul de la Va.r- 

. șovia. După cum subliniază 
ziarul, în Declarația cu privire 
la Vietnam, participanții la 
Consfătuire au scos în evidență 
faptul că întreaga răspundere 
pentru urmările acestui război 
o poartă agresorii americani. 
Declarația cu privire la conso- 

. Udarea păcii și securității în 
Europa, se subliniază în articol, 
deschide în fața tuturor po
poarelor și statelor din Europa, 
fără excepție, următoarea alter- 
■nativă: sau blocuri și aventuri 
militare, sau un sistem de secu
ritate și colaborare europeană. O dată cu crearea sistemului de 
securitate europeană, arată 
ziarul, un rol important îl pot 
juca nu numai țările membre 
ale N.A.T.O'. și țările participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
ci și acele țări europene care 
nu fac parte din blocuri mili
tare, adică țările neutre.

SAIGON 13 (Agerpres).— Forțele patriotice din Vietnamul de sud continuă să provoace trupelor sai- goneze și armatei intervenționiste americane pierderi importante, relevate de altfel și de corespondenții agențiilor de presă. La 9 iulie, în provincia Thu Dau Mot, pa- trioții au declanșat un puternic foc, prin surprindere, asupra unei coloane blindate a diviziei I de infanterie americană. Cu acest prilej au fost distruse 30 de tancuri și mașini blindate ale inamicului, au fost doborite

copter americane și au fost scoși din luptă numeroși soldați americani. Pierderile suferite de divizia I de infanterie americană la 9 iulie, adăugate celor anterioare, se ridică la 130 tancuri și mașini blindate, 19 avioane și un elicopter, un batalion decimat. în provincia Bien Hoa în cursul luptelor desfășurate timp de 11 zile au fost uciși sau răniți aproape 1 000 de soldați sai- gonezi și americani. A fost scoasă din luptă o unitate blindată, distruse 18 vehicule militare, iar un avion și trei elicoptere rîte. americane dobo-

LONDRA 13. — Corespondehtul Agerpres, L. Rodescu, transmite: Delegația română condusă de Angelo Miculescu, prim-vicepreședin- te al Consiliului Superior al Agriculturii, care se află în Marea Britanie la invitația guvernului britanic, a făcut o călătorie prin țară, vizitînd mai multe obiective agricole, printre care ferme, instalații, laboratoare, Expoziția agricolă de la Stonleigh Abbey, Colegiul a- gricol „Amplefort". Specialiștii și britanici care au însoțit pe parcurs au prezen-experții delegația

tat oaspeților români o serie de aspecte ale mecanizării agriculturii engleze, înfățișînd totodată rezultatele în ce privește randamentul lor în ridicarea producției.Angelo Miculescu a avut, de asemenea, o întrevedere cu J. Mackie, secretar parlamentar la Ministerul Agriculturii, Pisciculturii și Alimentației, cu care prilej au avut loc convorbiri și schimburi de păreri în domeniul realizărilor din agricultura României și Marii Britanii.

0 cuvîntare a lui Edward Ochab
VARȘOVIA 13. — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : La festivitatea dării în exploatare a unui nou combinat de hîrtie și celuloză din localitatea Ostroleka din R. P. Polonă, la care au luat parte conducători de partid și de stat, a rostit o cuvîntare Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone. El a subliniat cu acest prilej însemnătatea combinatului pentru economia națională poloneză.

Consultări

Referindu-se apoi la unele probleme ale situației internaționale, vorbitorul a relevat că masele populare din R. P. Polonă se solidarizează cu Declarația adoptată de statele participante la Consfătuirea de la București care condamnă agresiunea împotriva Vietnamului și arată că sînt gata să înlesnească plecarea voluntarilor polonezi în Vietnam dacă guvernul R. D. Vietnam își va exprima o asemenea cerere.Vorbind despre situația din Europa, președintele Consiliului de Stat a menționat că în Germania apuseană există cercuri care se o- pun „dorinței de destindere internațională, de stabilizare politică și de creare a unor garanții pașnice eficace, dorință care și-a găsit expresia în documentele Consfătuirii de la București", „Polonia și alte state socialiste, a spus E, Ochab, iau permanent inițiative pentru înlăturarea tensiunii și asigurarea păcii în Europa și în lume".

SANTIAGO DE CHILE 13 
(Agerpres). — Concluziile Con
sfătuirii de la București a țări
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia sînt comentate de 
cercurile opiniei publice din ca
pitala chiliană ca un aport pre
țios al țărilor socialiste la cauza 
consolidării păcii în lume, ca 
un avertisment serios dat cercu
rilor imperialiste ale S.U.A., 
care tind să escaladeze și mai 
mult războiul din Vietnam. Zia
rul „El Siglo" subliniază că nici 
o țară din lume nu poate rămâ
ne indiferentă în fața amenin
țărilor la adresa păcii, amenin
țări care rezidă din politica im
perialistă a S.U.A.BERLINUL OCCIDENTAL 13 
(Agerpres). — „Un serios aver
tisment din București", este 
titlul sub care ziarul vest-ber- 
linez „Wahrheit" comentează 
documentele adoptate la Con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via. Declarația de la București 
cu privire la 
și securității 
ziarul, „arată 
consolidarea 
subliniind în
punderea pe care o poartă po
porul german pentru cauza asi
gurării viitorului pașnic al con
tinentului nostru".

consolidarea păcii 
în Europa, scrie 

calea reală către 
păcii europene, 

același timp răs-

un avion și un eli-

Un grup de ofițeri și soldați aparținînd unui regiment de care blindate al trupelor saigoneze s-a ridicat împo
triva administrației-marionetâ, alăturîndu-se luptătorilor din rîndurile forțelor patriotice, împreună cu 9 care 

blindate
r

1198 avioane
agresoare doboriteHANOI 13 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează că la 13 iulie mai multe avioane militare a- mericane au pătruns din nou în spațiul aerian al R. D. Vietnam și au bombardat și mitraliat mai multe regiuni din provincia Ha Tav. Avioane aparținînd forțelor aeriene ale R. D. Vietnam, împreună cu unitățile antiaeriene au dat o ripostă hotărîtă avioanelor agresoare. în cursul acestor raiduri, două avioane americane au fost doborite iar altele avariate. Cu a- cestea, numărul total al avioanelor doborite în R. D. Vietnam se cifrează la 1 198.

Scrisoare adresată lui U Thant
privind violarea graniței

Cambodgiei de trupele tailandeze

PEKIN 13 (Agerpres). — După cum transmite agenția China Nouă, președintele Mao Tze-dun a avut o convorbire prietenească cu Bi- rendra Birbik Am Shah Deva, prințul moștenitor al Nepalului, care se află într-o vizită în R. P. Chineză. Au fost, de asemenea., primiți prințul Himalay Shah își soția sa, care-1 însoțesc pe prințul moștenitor, precum și alți membri ai suitei sale.La primire au fost de față premierul Ciu En-lai, Han Nien-lun, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale, precum și ambasadorul Nepalului în R. P. Chineză, Ranadhir Subba.
Cuba

CONSTITUIREA
CONSILIULUI NATIONAL
AL APARARII CIVILE

PARIS 13 (Agerpres). — Reprezentanții celor 14 parteneri atlantici ai Franței au ținut marți o reuniune separată. După reuniune nu a fost dat publicității nici un comunicat. Este însă probabil că „cei 14" au dezbătut problemele N.A.T.O., reuniunea fiind una din multiplele consultări care au loc între partenerii atlantici în ultima vreme. Se constată că de cînd Franța a anunțat hotărîrea sa de a se retrage din organismele integrate ale N.A.T.O., partenerii ei se întîlnesc separat tot mai frecvent.ISTANBUL' 13 (Agerpres). — Comitetul permanent al Conferinței parlamentarilor N.A.T.O., care și-a desfășurat lucrările la Istanbul, și-a încheiat sesiunea. într-un comunicat publicat de comitet se face cunoscut că participanții la sesiune au purtat o dezbatere generală asupra situației internaționale și au evocat criza din N.A.T.O. și relațiile Est-Vest. Comunicatul afirmă că participanții și-au manifestat satisfacția în legătură cu continuarea dialogului greco-turc în problema cipriotă. A fost adoptată hotărîrea de a schimba denumirea Conferinței parlamentarilor N.A.T.O. în~ Adunarea parlamentară atlantică.

NEW YORK 13 (Agerpres). — Guvernul Tailandei, care a pus teritoriul țării la dispoziția bazelor americane de unde își iau zborul avioane care bombardează centre populate din R. D. Vietnam, se dedă la acte provocatoare și de agresiune împotriva Cambodgiei. A- proape zilnic soldați tailandezi încalcă granița și atacă posturi de grăniceri și sate pașnice din Cam- bodgia, deschizînd focul asupra țăranilor care lucrează pe cîmp.într-o scrisoare înmînată secretarului general al O.N.U., U Thant,

reprezentantul permanent al Cambodgiei la O.N.U. Huot Sambat, enumeră o serie de cazuri cînd granița țării sale a fost violată de către trupe tailandeze și au fost ucise 19 persoane și rănite 59, printre care multe femei și copii. Scrisoarea menționează că avioane aparținînd forțelor aeriene ale Tailandei au mitraliat un număr de sate cambodgiene.Huot Sambat a respins categoric calomniile la adresa Cambodgiei prin care Tailanda încearcă să „justifice" acțiunile sale agresive.

HAVANA 13 (Agerpres). — După cum anunță agenția Prensa Latina, la Havana a avut loc o reuniune a reprezentanților organelor centrale de stat, organizațiilor de masă și întreprinderilor din întreaga țară. A fost adoptată hotărîrea de constituire a Consiliului național al apărării civile.Noul organ are sarcina de a ganiza și coordona activitatea turor organizațiilor politice șimasă din Cuba în vederea apărării țării în caz de agresiune și de a face față oricăror catastrofe naturale. Președinte al Consiliului o fost desemnat Osvaldo Dorticos Torrado.

or- tu- de
I

corespowoewțA din roma Concedieri masive
în Republica Dominicană

SUDAN

Proteste împotriva
LUSAKA 13 (Agerpres). — Zambia studiază posibilitatea retragerii din Commonwealth, în condițiile în care Marea Britanie va continua să tărăgăneze rezolvarea situației din Rhodesia, a declarat președintele Kenneth Kaunda într-un discurs ținut marți la Universitatea din Zambia.Țara noastră „este mielul sacrificat de Marea Britanie pe altarul pretențiilor rasiștilor albi din Rhodesia. Dacă Marea Britanie nu va pune capăt cu fermitate încercării grosolane a unui mic grup rasist de a menține dominația și controlul asupra majorității populației din Rhodesia, declarațiile sale despre așa-numita democrație occidentală se vor dovedi încă o dată a fi vorbe goale și inutile pentru popoarele africane", a adăugat Kenneth Kaunda.
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5 ani de aș-

LONDRA Nervozitate... financiară
@ O nouă scăderea cursului lirei 
sterline • Creșterea prețului 
aurului t

Scă- 
lirei 
bur- 
de o

LONDRA 13 (Agerpres). — 
derea accentuată a cursului 
sterline, înregistrată marți la 
sa din Londra, a fost însoțită 
ridicare vertiginoasă a prețului
aurului, care a atins nivelul cel 
mai înalt din ultimii cinci ani. Ob
servatorii remarcă că aceasta re
flectă slăbiciunea lirei sterline.Potrivit relatărilor agenției France Presse, nervozitatea s-a extins și pe alte piețe comerciale, îndeosebi la bursa metalelor,, a cauciucului și cafelei. Indicele cursului acțiunilor industriale a scăzut marți din nou cu 2,5 puncte. După această a noua scădere consecutivă, indicele amintit s-a

redus în total cu 18 puncte, adică cu circa 5 la sută.Primul ministru britanic Harold Wilson, a declarat că lira sterlină nu va fi devalorizată. Arătînd guvernul britanic este hotărît să mențină valoarea lirei sterline, el a adăugat „noi nu vom ezita ~K luăm și alte măsuri, chiar nepopulare și severe, dacă situația o cere acum sau în viitor pentru realizarea acestui obiectiv". Wilson, după ce și-a exprimat dezacordul față de. criticile la adresa politicii economice a guvernului său, a menționat : „Avem probleme, mari probleme, dar acestea sînt pe cale de a fi rezolvate".

că
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După 1 
feptare legea cu pri
vire la 
„giusta causa”, 
interzice 
oamenilor 
tru motive politice sau 
sindicale, a trecut și 
prin Senat și acum 
nu mai rămîne decît 
să fie publicată în ga
zeta oficială pentru a 
intra în vigoare. în- 
fr-o corespondență 
anterioară, cînd legea 
se afla încă în dezba
terea Camerei deputa
tion 
rul ei 
ful că 
fanții 
au încercat atunci di
ferite manevre penfru 
a împiedica adoptarea 
ei. Aceasta, cu alît 
mai mult cu cîf de- 
putați comuniști și ai 
Partidului socialist al 
unității proletare, că
rora li s-au raliat so
cialiști și social-demo- 
crați, au propus cîte
va amendamente, 
cu seamă 
1, relative 
rea legii 
muncitorii 
prinderile

Vechea 
la palatul 
rio a izbucnit 
mai multă vigoare în 
cursul zilei de ieri, în 
timpul controverselor

așa-numita 
care 

concedierea 
muncii pen-

arătam caracte- 
democratic, fap- 
numai reprezen- 
extremei drepte

mai 
la articolul 
la extinde- 
și pentru 

din între- 
publice. 
dispută de 
Montecifo- 

cu și

dintre senatorii parti
delor de sfînga și cei 
democraf-creștini și li
berali. Doi senatori, 
unul democrat-creștin 
și celălalt liberal, au 
încercat să obfină în 
ultimă instanță, prin 
aprobarea amenda
mentului lor, suprima
rea îmbunătățirilor a- 
duse legii în Cameră 
și, în felul acesta, să 
readucă în discuția 
deputaților întregul 
text și să înfîrzie a- 
dopfarea lui. Dar în 
momentul votului, ca
re s-a făcut prin scru
tin secret, 227 de se
natori au spus „da” 
actualei forme a legii, 
în vreme ce împotrivă 
au votat doar 107 se
natori democraf-creș
tini și liberali.

După cum remarca 
astăzi 
politic 
„Paese Sera", „< 
nou episod face 
crească contrastele 
rîndurile coaliției 
vernamentale și i 
firmă, așa cum s-a în- 
fîmplat și cu legea a- 
supra 
școlii 
ți 
că 
nu 
se 
se 
ta

comentatorul 
al ziarului 

acest 
să 

i din 
gu- 

con-

cinematografiei, 
materne statale 

acordării amnistiei, 
democrafia creștină 
ezită, atunci cînd i 
pare oportun, să 
unească cu dreap- 
împotriva propriilor

aliați din guvern”. Iar 
„Corriere della Sera” 
notează, într-un titlu 
pe patru coloane, 
„majoritatea se rupe 
în timpul votării pen
fru giusfa causa".

Cele petrecute în 
Senat au sfîrnif reac
ția violentă a demo- 
crat-creșfinilor. într-o 
notă publicată de zia
rul „II Popolo" se 
spune : „Nu putem re
nunța să nu exprimăm 
o judecată foarte se
veră asupra atașamen
tului exprimat cu a- 
cest prilej de o parte 
a majorității, care a 
crezut de cuviință în 
mod unilateral să-și u- 
nească propriul vot cu 
cel al opoziției, slă
bind astfel o colabo
rare care frebuie să 
fie înfemeiafă pe cla
ritate, asupra obiecti
velor comune și pe 
lealitate". Pe de altă 
parte ziarul socialist 
„Avanii” scrie în re
plică : „Este nepotrivit 
fonul notei din „II Po
polo”, densă de re
proșuri la adresa altor 
partide ale majorității 
și transparentă în ten
tativa de a revendica 
penfru democrația 
creștină o coerență 
care nu întotdeauna a 
fost cristalină”.

I. MARGINEANU

SANTO DOMINGO 13 (Agerpres). — Ziarul „El Popular" a- nunță că noul guvern dominican, condus de președintele Joaquin Balaguer, procedează la concedieri masive în rîndurile muncitorilor societății de stat. „Corporația dominicană a zahărului". „Este vorba — scrie-ziarul — de o reacție furibundă față de mișcarea grevistă declarată împotriva conducerii antimuncitorești și antinaționale a principalei întreprinderi din țară". „El Popular" subliniază că cercurilor de dreapta dominicane nu le convine ca Corporația dominicană a zahărului să fie condusă de oameni cinstiți și nici ca muncitorii să se grupeze în sindicate puternice.

„ajutorului" americanKHARTUM 13 (Agerpres). —- Luînd cuvîntul în Adunarea Constituantă a Sudanului, deputatul Hashim Bamkar, reprezentant al organizației regionale „Gruparea triburilor Beja", a cerut membrilor parlamentului să analizeze propunerea privind refuzarea ajuto- ■ rulai american. Potrivit agenției „Khartum News Service", el a cerut. de asemenea, să se. facă cercetări în problema ajutorului S.U.A. și să se adopte măsuri în vederea îndepărtării specialiștilor americani din Sudan.Ziarul „Al-Ayam“ a publicat un articol în care arată că opinia publică sudaneză trebuie să 'cunoască actele de spionaj și presiunile politice exercitate de S.U.A. asupra Sudanului.
CONVORBIRI ÎNTRE MINIȘTRII DE EXTERNE
Al TURCIEI Șl R. F. G.

• încheierea unui acord privind plata despăgubi
rilor de război către Turcia ® Discutarea propunerii 
ca Turcia să medieze între R.F.G. și statele arabe.ANKARA 13 (Agerpres). — Ministrul de externe turc, Caglayan- gil, a declarat marți că în cadrul convorbirilor cu colegul său vest- german, Schroeder, s-a căzut de acord asupra unei reglementări a problemei despăgubirilor de război pe care R.F.G. ar urma să le plătească Turciei.Comentînd alte aspecte ale problemelor abordate cu prilejul vizitei ministrului vest-german la Ankara, ziarul „Cumhuriyet" scria marți : „Dacă generalul de Gaulle nu ar fi ridicat steagul revoltei împotriva hegemoniei americane, vizita în Turcia a lui Gerhard

Schroeder nu ar fi depășit cadrul unei simple vizite de curtoazie".La o conferință de presă, Schroeder a declarat că a fost discutată, de asemenea, o propunere ca Turcia să medieze între Germania occidentală și statele arabe. Se știe că majoritatea statelor arabe au întrerupt relațiile cu Germania occidentală în 1965, după stabilirea relațiilor diplomatice dintre Izrael și Germania occidentală.Pe de altă parte, Gerhard- Schroeder a arătat că, datorită „situației bugetare" a Germaniei occidentale în 1966 și 1967, ajutorul economic vest-german pentru Turcia va trebui să fie limitat.

DELHI. 2 000 de persoane 
arestate, cinci ucise și 60 ră

nite. Acesta este bilanțul cioc
nirilor dintre poliție și demons
tranți care au avut loc în orașul 
Banda din statul Uttar Pradesh 
(India). Demonstrația a fost or
ganizată în cadrul unei greve 
de o zi, prin care populația din 
acest oraș protesta împotriva 
creșterii prețurilor la bunurile 
de larg consum.

MOSCOVA. — Ministrul a- 
facerilor externe al R. P. 

Ungare, Janos Peter, a sosit la 
Moscova într-o vizită oficială, 
la invitația guvernului sovietic.

!S3! BAGDAD. Președintele Ira
kului, Abdel Rahman Aref, 

a semnat un decret privind 
reducerea cu 10 la sută a ter
menelor de pedepse pentru toa- 

' te persoanele deținute în țară. 
Ziarul „Al-Balad", pune aceas
tă hotărîre în legătură cu a 
opta aniversare a revoluției ira
kiene. Printr-un al decret, la 24 
deținuți li s-a comutat pedeapsa 
de muncă silnică pe viață la 10 
ani muncă silnică.

gg GENEVA. S-a deschis Con
ferința internațională „Bi

serica și societatea", la care 
participă 400 de delegați. Din 
partea cultelor din România 
participă o delegație în frunte 
cu Justin Moisescu, mitropoli
tul Moldovei și al Sucevei. Pe 
lingă probleme cu caracter ecle- 
siastic, conferința va dezbate și 
probleme cum sînt „Elaborarea 
unor noi baze economice mon
diale pentru o repartizare mai 
dreaptă a resurselor- țării", 
„Căutarea unor forme noi de 
colaborare între popoare". .

gH ULAN BATOR. După două
zile de ploi torențiale, apele 

rîului Toi și ale afluenților a- 
cestuia au ieșit din matcă inun- 
dînd orașul Ulan Bator. în 
urma inundației, cîteva raioane 
ale orașului au fost acoperite 
de ape. Unele întreprinderi in
dustriale și-au încetat activita
tea. Potrivit unei hotărîri a 
C.C. al P.P.R.M. și Consiliului 
de Miniștri, a fost creată o co
misie guvernamentală pentru 
lupta împotriva inundațiilor.
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