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îndată după seceriș, pe ogoarele cooperativei agricole Dragomirești — București se execută arături de varăvieții culturale,
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Bernard LAVERGNEprofesor onorific la Facultatea de Drept din Paris

Depoul C.F.R. București-Triaj. Recent aici s-a dat în exploatare hala de reparații și revizii curente a locomotivelor Diesel electrice și electrice Foto : Gh. Vințllă

Mihai UBORNI vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție

agricole de producție
Tn condițiile dezvoltării continue a 

agriculturii se impune îmbunătățirea 
conducerii cooperativelor agricole. 
Printre altele apar noi cerințe față de 
evidența contabilă. Aceasta trebuie 
să devină un instrument eficient, pu
ternic de îndrumare șl control a acti
vității cooperativelor agricole, capa
bil să oglindească fidel, în orice 
moment, cum se îndeplinește planul 
lor de producție șl financiar, care 
este contribuția adusă de fiecare

Alarmată, mama se plînge la doctor :— De la o vreme, nu știu ce are băiatul meu. Obosit, nervos. Mă mir, e în vacanță, n-are grija lecțiilor de a doua zi...O primă examinare. Puștiul — zdravăn. Doar cîteva ușoare semne de agitație.— Cite ore doarme ?— Dimineața trag de el să se trezească. Dacă l-aș lăsa, ar dormi pînă la prînz. A căpătat obiceiul să se culce foarte tîr-
ziu. N-are somn. Ce să fac, de două zile îi dau noaptea bro- moval.Medicul pune sub microscop programul de viață al copilului. Aproape o jumătate de zi și-o petrece, hipnotizat, în fața micului ecran. în timpul școlii se mulțumea cu Așchiuță și desenele animate. Acum nu-i mai scapă nimic. Se dezlipește cu regret de pe scaun abia după „Buletinul meteorologic". Dar creierul lui rămîne, în continuare, un televizor înfierbîntat de cavalcada imaginilor.— De ce-1 lăsați ?O poveste cu 0 mătușă 1 „Ce aveți, dragă, cu copilul ? Să facă și el odată ce-i place. Nu-i otrăviți vacanța. Vă pare rău că n-ați avut televizor cînd e- rați mici ?" Mama cedează. Răsfățul Domnului Goe s-a convertit într-o formă modernă. Vrei să-l smulgi din fața televizorului și să-l trimiți la culcare? Țipă. Dar mătușa nu

Victor VINTU

(Continuare în pag. a V-a)
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H Campionatul 
mondial de fotbal

Raioanele Băileștiși Calafatau terminat

membru cooperator, cum a fost re
partizată producția obținută etc.

Un rol însemnat în îndeplinirea 
sarcinilor pe care le are evidența 
contabilă în cooperativele agricole 
revine consiliului de conducere și în 
mod deosebit contabilului șef. Acesta 
are datoria să se ocupe cu răspun
dere de organizarea evidenței conta
bile, de îndrumarea activității econo
mice a cooperativelor agricole, exer
citarea controlului preventiv și post- 
operafiv, asigurarea disciplinei finan
ciare și a integrității proprietății ob
ștești. Foarte mulți dintre contabilii 
șefi ai cooperativelor agricole răs
pund acestor cerințe. Datorită școlari
zării și instruirii lor periodice, ajuto
rului primit 1a fața locului din partea 
inspectorilor contabili, precum și a- 
nalizelor făcute la raioane și regiuni, 
cei mai mulți și-au ridicat nivelul cu
noștințelor profesionale, fac față cu 
competență sarcinilor multiple care 
le revin, aduc o contribuție importan
tă la întărirea economică a coopera
tivelor agricole.

Totuși, dacă analizăm activitatea 
practică în acest domeniu rezultă că 
în unele unități ea nu esfe încă la ni
velul cerințelor. In anumite coopera
tive nu s-a reușit să se asigure cadre 
bine pregătite, stăpîne pe meserie, 
capabile să organizeze și să țină la zi 
măcar evidența contabilă. Analizele 
întreprinse în ultima vreme au scos 
ta iveală o serie de deficiențe 
în această privință. în multe locuri 
graficele de circulație a docu
mentelor nu sînt respectate ; în

• cooperative agricole cum sînt cele 
din Catane, Negoi și Bîrca, regiunea 
Oltenia, s-au găsit plusuri importante 
de cereale neînregistrate ; la Frăsi- 
nefu, raionul Alexandria și Ștefan cel 
Mare, raionul Găești, redeschiderea 
evidenței s-a făcut cu minusuri de 
produse și bani ; în destule unități, 
printre care Dobroeșfi și Otopeni — 
București cifrele din evidența 
bilă n-au fost confruntate 
inventarelor etc.

Aceste deficiente, care 
lează încă în organizarea 
evidentei, au consecințe negative a- 
supra activității cooperativelor agri
cole de producție. Ele influențează 
asupra folosirii raționale a fondurilor, 
reduc posibilitățile de descoperire 1a 
timp a rezervelor interne, dezavanta
jează asigurarea integrității proprie
tății cooperatiste etc.

O a doua cauză se referă la fap
tul că destui contabili își înțeleg încă 
în mod îngust misiunea, consideră că 
dacă și-au făcut datoria în domeniul 
organizării și ținerii la zi o eviden
ței își pot permite să aibă o atitudine 
pasivă, de simpli spectatori în ce pri
vește desfășurarea procesului de pro
ducție în cooperativă. Or, a rezuma 
activitatea contabilului șef numai la 
executarea și înregistrarea mecanică 
a operațiunilor, așa cum se înfîmplă 
în prezent în unele unități, a „scă
pa* din vedere necesitatea de a pă
trunde în conținutul economic al o- 
perațiunilor esfe cît se poate de gre
șit. Rolul contabilului șef este mult 
mai complex. Pe lîngă sarcina de a 
organiza corespunzător evidența, el 
are datoria să urmărească procesele 
șl fenomenele care au loc în coope
rativa agricolă, să le analizeze ope
rativ șl profund șl, pe baza conclu
ziilor desprinse, să ajute consiliul de 
conducere să la măsurile necesare»

(Continuare în pag. a IlI-a)

CRAIOVA (coresp. „Scîn- teii'). — Pe ogoarele Olteniei, ritmul strîngerii recoltei se menține intens șl în aceste zile cînd centrul de greutate s-a mutat în raioanele din nord. Pînă ieri în regiune s-a recoltat grîul și secara de pe aproape 270 000 ha. Ca urmare a hărniciei mecanizatorilor și cooperatorilor, în raioanele Băilești și Calafat, unde s-au cultivat cu grîu pdste- 60 000 ha, recoltatul s-a încheiat. în- tr-un stadiu foarte avansat se află recoltatul și în raioanele Caracal și Corabia, unde la 18 iulie grîul era strîns de pe aproape întreaga suprafață, iar în raioanele Craiova și Vînju Mare 70 la sută din suprafața cultivată.Paralel cu recoltatul, mecanizatorii, țăranii cooperatori și lucrătorii din G.A.S. intensifică celelalte lucrări agricole: arături, semănatul culturilor furajere etc.

Anotimpul solar al verii găsește pămîntul țării în deplină, efervescentă conturare a recoltelor. Rădăcinile temeinice, milenare ale acestui popor, ale luptei și aspirației spre mai bine, ale demnității sale pulsează continuu seve înnoitoare sub zodia de fertilitate a socialismului.Din iulie pînă în iulie, anul ce a urmat istoricului Congres al IX-lea ne-a aflat și ne-a arătat lumii într-o nedezmințită ascensiune economică și socială, într-o tot mai deplină valorificare a resurselor morale și creatoare.Acest răstimp a subliniat cu pregnanță idei și fapte de o acută rezonanță umană ori socială. A fost un an de eforturi constructive, de reliefare pînă în profunzimi a energiilor, de creștere continuă a prestigiului societății noastre. Integrată organic anilor anteriori, de lupte și deveniri esențiale în viața României, perioada aceasta întruchipează totodată o importantă treaptă în istorie, demonstrînd maturitatea ideilor comuniste în patria noastră milenară, unitatea acestora cu tradițiile și aspirațiile întregului popor.Cuprinzătoarea cronică a zilelor pe care le trăim înregistrează ca o coordonată esențială a mersului înainte adeziunea milioanelor de locuitori ai acestor meleaguri la ideile socialismului, la idealurile partidului lor comunist. O asemenea unitate constituie temelia durabilă a tot ce rodește, a tot ce se înalță în numele prezentului. Ea face posibil ca programele de înflorire a patriei să prindă viață sub ochii noștri, sub ochii întregii lumi. De la cuvînt la faptă, drumul este sigur și drept. Realismul, clarviziunea directivelor de partid se împletesc intim cu spiritul creator al maselor, cu hărnicia fiilor acestui popor — membri și nemembri de par-

Mihai NEGULESCU

Economiei forestiere

tld — devenind în felul acesta istorie contemporană. Colocviul permanent al partidului cu cele mai diverse categorii ale constructorilor socialismului însuflețește milioane de oameni la noi fapte de muncă, de iscusință, de bărbăție. Entuziasta primire pe care locuitorii din ținuturile românești au făcut-o conducătorilor de partid și de stat, convorbirile de lucru care au avut loc cu a- cest prilej constituie tot atîtea dovezi ale încrederii celor mulți conducătorul lor cat, în Partidul nist Român.Nu e sector al economice,obștești în care anul la care ne referim să nu fi conturat și mai pregnant mersul ascendent al socialismului în România, treapta superioară spre care tindem. Din iulie pînă în iulie, ultimul an poartă înscrisă profund, în substanța fiecărei zile, a fiecărui minut, lumina bogată, generatoare de sensuri a Congresului al IX-lea.Din graiul al aluminiului, și nopților de urmașii noștride bună seamă despre setea de a vedea adunate, într-o singură ființă spirituală a niei, patrie a noastre, comori fire și aspirație cele mai revelatoare.Cinstind, la fiecare meridian al țării, un moment al drumului nostru spre ziua de azi, avem vie în minte lupta celor mai buni fii ai a- cestei țări, a patrioților și comuniștilor, care — într-o Istorie mai apropiată nouă — și-au pus propria luptă și jertfă în cumpăna vie a istoriei, întru geneza anilor pe care acum îi trăim. Pretutindeni, vestigiile trecutului adaugă o deosebită expresivitate grandioaselor întruchipări ale prezentului socialist. Lîngă vechiul pod al romanilor peste
(Continuare 

în pag. a II-a)

Valea Jiului in perspectiva lui 70
Dezvoltarea rapidă a energeticii în actualul cincinal și în perspectivă impune sporirea masivă a producției de cărbune, ca una dintre principalele surse de energie primară. La realizarea ■ ■ ......................... ” ’ TI ’ i — unul dintre cele maieste chemată să aducă o con- am adresat cîteva în- director tehnic al com-acestui important obiectiv, Valea Jiului — mari bazine carbonifere ale țării — -1.tribuție esențială. în legătură cu aceasta trebări inginerului GHEORGHE DAVIDESCU, binatului carbonifer :

— Cum vor arăta 
minele Văii 
perspectiva 
1970 ?

Jiului în 
anului

— încep sublinia că nostru carbonifer va beneficia, în acest cincinal, de un impresionant volum de investiții — peste 3 miliarde de lei. A- ceste fonduri sînt îndreptate în cîteva direcții principale:

prin a bazinul ca, în
deschiderea de mine noi, extinderea și modernizarea celor vechi, mecanizarea masivă și automatizarea proceselor de extracție astfel în viitor, muncasubteran să capete un cît mai înalt nivel tehnic și grad de eficiență economică, în condițiile creșterii gradului de securitate a muncii. Se desfășoară lucră-

rile de deschidere a minelor Dîlja, Paro- șeni, Bărbăteni, vor începe lucrările la Livezeni. Dat fiind specificul investițiilor miniere, ciclul lor de realizare relativ îndelungat, in 1970 noile exploatări vor da 1 450 000 tone de cărbune superior, urmînd ca, potrivit Directivelor Congresului al IX-lea al partidului, pînă

1975 să se atingă capacitatea maximă de producție. Țin să remarc faptul că a- ceste noi unități sînt concepute ca exploatări moderne, cu un înalt nivel de mecanizare atît în subteran, cît și la suprafață. La atingerea capacităților finale de producție, colectivele acestor mine vor fi capabile să obțină adevărate recorduri la creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor de extracție.

încît spre cincinalului fi de nerecu-La Lonea,
unși jumătate capacitate ac--

în — Care este situa
ția minelor mai ve
chi ?

— Un amplu proces de întinerire are loc și la minele „veterane", finele ele vor noscut.Aninoasa, Vulcan și Uricani extracția cărbunelui va fi concentrată în puțuri de un milion, milion de toneanuală. Această țiune de modernizare, care a intrat în faza finală la primele două exploatări amintite, zenta o revoluție extracției
va repre- adevărată în tehnica cărbunelui

1»" "ks
■
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Colegiul Ministerului Economiei Forestiere a analizat marți, în cadrul unei ședințe lărgite, îndeplinirea planului în primele șase luni ale a- nului și sarcinile ce revin lucrătorilor din a- cest sector în cincinal. A participat tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Din raportul prezentat și discuții a rezultat că în primul semestru, în economia forestieră planul a fost îndeplinit în proporție de 102,3 la sută la producția globală și de 102 la sută la producția marfă? Sînt însă și întreprinderi care nu și-au realizat sarcinile de plan, unele utilaje și mecanisme nu au fost utilizate la întreaga capacitate, nu peste tot a fost folosită rațional forța de muncă.In continuare au fost dezbătute principalele sarcini ale planului pe următorii cinci ani, care prevede continuarea acțiunii de valorificare complexă și superioară

a pădurilor — mare bogăție naturală a patriei- — ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor grele, diversificarea producției, sporirea calității produselor. în acest scop în plan este prevăzută efectuarea unui important volum de investiții. Analizind posibilitățile existente, colegiul a stabilit un amplu program de măsuri, care să asigure îndeplinirea ritmică a planului în fiecare an și a nivelelor de dezvoltare prevăzute. Printre acestea se numără îmbunătățirea substanțială a organizării producției și a muncii pe baze științifice în toate întreprinderile; sporirea contribuției unităților de cercetare ale ministerului la introducerea în producție a tehnicii noi; utilizarea rațională a capacităților de producție existente; folosirea și mai deplină a fondului forestier, mai buna gospodărire a fondurilor de investiții.

din subteran. Puțurile vor fi dotate cu mașini de extracție multicablu, cu ski- puri de 8—12 tone. Ele pot scoate la zi, în cel mult două schimburi, producția obținută în abataje într-o întreagă zi de lucru. Aceste instalații vor fi complet automatizate. încărcarea cărbunelui în subteran, scoaterea lui la suprafață, re- încărcarea și expedierea către uzinele
Laurențiu VISKI coresp. „Scînteii"

(Continuare 
în pag. a V-a)

Este un adevăr cît se poate de evident că securitatea în Europa și implicit în lumea întreagă nu poate rezulta decît din normalizarea relațiilor între țările continentului, indiferent de orînduirea lor socială. Totodată, nimeni nu poate contesta că o pace reală se poate stabili în lume numai dacă aceste relații internaționale se fundamentează pe respectul independenței și suveranității fiecărui stat, ceea ce implică neamestecul în treburile interne ale altuia. în teorie, aceste principii sînt de nediscutat, dar sublinierea lor — așa cum s-a făcut în Declarația adoptată de către statele răsăritene întrunite la București — și promovarea lor perseverentă în viață sînt deosebit de necesare din cauza situației particulare care s-a creat în Europa.La mai bine de 20 de ani de la încheierea războiului, Europa nu se bucură de o pace veritabilă. Statele Unite au violat în mod scandalos toate stipulațiile Acordului de la Potsdam, pe care președintele lor l-a semnat în 1945. Prin- tr-o perversiune mintală extraordinară, Administrația americană — căci de ea este vorba și nu de poporul american — promovînd o politică agresivă față de țările socialiste și, în același timp, de aservire a propriilor aliați, a instalat în Europa occidentală și a împînzit lumea cu o rețea foarte deasă de baze aeriene și navale. Dacă N.A.T.O., care este în mod esențial o pîrghie a dominației a- mericane, nu și-ar fi instalat dispozitivul militar în plin centrul Europei, dacă în această regiune n-ar fi staționați circa 240 000 de militari americani, popoarele europene s-ar simți fără nici o în-

doială în condiții incomparabil mai bune de securitate și pace. Din păcate, uriașa cursă a înarmărilor care se desfășoară în S.U.A. (60—70 la sută din totalul bugetului federal este înghițit de cheltuielile cu caracter militar), constituie un factor de insecuritate în lumea întreagă. Pe baza acestor enorme înarmări, ele au căutat să întrețină în lume o atmosferă de teamă și au folosit N.A.T.O. pentru a menține Europa occidentală sub jugul american. Poate fi reamintită că, încă de la început, unii oameni politici americani cu experiență, de pildă, George Kennan, au exprimat ideea că înjghebarea N.A.T.O. a fost, o gravă eroare politică, neavînd vreo justificare din punctul de vedere al intereselor păcii și înțelegerii internaționale, fiind contrarie acestor interese. Este știut că crearea și activitatea N.A.T.O. au determinat încheierea cîțiva ani mai tîr- ziu, din motive de apărare, a Pactului de la Varșovia. In acest fel, Europa a fost scindată în grupări militare opuse, ale căror forțe militare așezate unele în fața altora, au crescut mereu. Totodată, politica americană și N.A.T.O. au stimulat forțele militariste și revanșarde din Germania occidentală, reînarmarea acesteia, începînd mai ales din 1950, și pretențiile ei de a obține accesul la arma nucleară. Pentru întreagă această situație, răspunderea revine Americii.Cu timpul tot mai mulți occidentali au ajuns să înțeleagă că N.A.T.O. nu se poate justifica prin vreo „amenințare" din partea a- celora împotriva cărora era îndreptat. I se atribuie lui Mac
(Continuare în pag. a Vl-a)
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xistă multiple legături între concepția arhitectonică și materialul din care este realizată construcția : cunoașterea și judicioasa utilizare a materialelor de construcție îmbogățește considerabil mijloacele de exprimare ale proiectantului-arhi- teet sau constructor. Un rol important revine astfel, în desăvîrși- rea operei de arhitectură, materialelor de finisaj. Ele constituie . îmbrăcămintea construcției, haina ei, cu menirea de a o proteja și înfrumuseța. De calitatea și de frumusețea lor, de felul în care sînt alese și aplicate depind în bună măsură estetica construcției și — lucru de cea mai mare importantă — posibilitatea conservării în timp a acestei frumuseți.Conștienți de acest adevăr, maeștrii arhitecturii tuturor timpurilor și locurilor au acordat o atenție deosebită finisajului, atît sub aspect estetic, cît și sub aspect tehnic, valorificînd din plin, cu o înaltă competență, durabilitatea și noblețea pietrei, coloritul și strălucirea ceramicei, căldura lemnului. Arhitectura populară — domeniu ilustrat în țara noastră de remarcabile exemple — vădeș-’ te, cu toată modestia mijloacelor materiale folosite, nu numai talentul și măiestria mește- rului-constructor, ci și profunda

vînt, aspectul șters multora dintre clădirile i adesea, se aruncă vina lipsei de materiale de : decvate. Motivarea s-ar j tine dacă n-am întîlni lipsă la unele fațade finisate cu materiale prețioase — placaje ceramice sau chiar și piatră naturală. Nu materialul de finisaj este în asemenea situații de vină, ci lipsa de experiență a proiectantului, necunoașterea posibilităților estetice ale materialului folosit.Ne este, spre regretul nostru, prea familiar aspectul finisajelor degradate la putină vreme după darea în folosință a unora dintre clădirile noi. Desigur, cîteodată, vina e a materialului. Insuficienta experimentare, necuprinderea în ciclul încercărilor de laborator a unor influente neprevăzute — ne amintim de defecțiunile constatate în urmă cu cîțiva ani la vop- sitoria de fațadă a clădirilor de la Mamaia ca urmare a acțiunii aerului marin — pot permite manifestarea unor incompatibilități chimice între finisajele folosite și materialul suport sau între acestea și mediul înconjurător. Dar de multe ori o cercetare atentă dovedește că defecțiunile ar fi putut fi evitate prin corecta punere în operă a materialului, prin respectarea riguroasă a tehnologiei prescrise pentru lucru și con-

al fațadelor noi și, tot pe seama finisaj a- putea sus- i aceeași
f

Mamaia ’66

conf. arh. Dorian HARDT

ARHITECTURALE

înțelegere din partea acestuia a potențelor tehnice și estetice ale materialului utilizat, fie acesta ceramica, mortarul sau piatra, pă- mîntul nears sau lemnul.Nemulțumindu-se cu mijloacele puse la dispoziție de natură, specialiștii au creat noi materiale, au imaginat noi feluri de a le folosi pe cele de mult cunoscute. Nu este de mirare astfel că astăzi, în condițiile avîntului fără precedent al construcțiilor, un sortiment larg de materiale de construcție și finisaj se alătură mijloacelor demult cunoscute.Datorită priceperii, inițiativei și strădaniei cercetătorilor și lucrătorilor acestui sector, dispunem astăzi de sortimente ce odinioară se dobîndeau numai prin import, — materialele cu caracteristici superioare ale industriei polimerilor, numeroase produse noi avînd la bază materialele tradiționale precum ceramica, lemnul, piatra. Să amintim gresia ceramică produsă la Tîrnăveni, cărămizile aparente cu fața reliefată ale fabricilor din Urziceni și Bucov, cărămizile de fațadă smălțuite ale fabricilor „7 Noiembrie" din București și „Ceramica“-Jimbolia, plăcuțele glazurate pentru fațade produse la fabricile din Ploiești și București- Militari, materialele pentru pardoseli — covoare și dale — din policlorură de vinii ale fabricilor din Iași, Turda și Timișoara, variatele sortimente de prefabricate din mozaic pentru pardoseli și scări ale întreprinderilor „Marmora" și „Granitul" din București; să adăugăm acestora parchetele lamelare în panouri, diferitele panouri și plăci din masă lemnoasă înnobilată produse de C.I.L. „Pipera" și alte unități ale Ministerului Economiei Forestiere, noile produse de calitate superioară ale fabricilor din sticlărie pentru construcții de la Scăieni și Tîrnăveni, tapetele de diverse sorturi, materialele de vopsitorie pe bază de polimeri etc.Dar nu întotdeauna aspectul construcțiilor noi se prezintă la nivelul posibilităților și năzuințelor noastre. Fără a avea pretenția de a epuiza problema, vom încerca să analizăm unele din aspectele , acestei stări de lucruri.& Se critică adesea, pe drept cu

defecțiunile se dato- nu l-au materialului, ci folosit în modcazurile de de
servare, că resc în fapt acelora care necorespunzător.Numeroase dingradare a finisajelor exterioare se datoresc unor greșeli de proiectare. Praful și ploaia, viscolul și gerul constituie în tara noastră condiții de care proiectantul nu poate fi dispensat a tine seama. Atunci cînd detaliile date nu înlătură posibilitatea formării de depozite de praf și funingine, cînd ele nu previn prelingerea apelor de ploaie de-a lungul fațadelor, scurgerea acestora este marcată de pete și dîre murdare, preludiu al unei apropiate deteriorări fizice și blamant certificat de incompetentă pentru proiectant.Nu ne este îngăduit să neglijăm nici cazurile în care degradarea finisajelor rezultă din greșita întreținere sau din exploatarea în condiții improprii a lucrărilor. Adesea vedem lucrări de reparații neglijate cu anii — ceea ce duce la deteriorarea tencuielilor și pie- trăriei ; fațade finisate în piatră artificială sau chiar în piatră naturală — zugrăvite cu humă sau vopsite cu ulei ; parchete montate în mastic de bitum — spălate cu benzină : încăperi neventilate — menținute într-o stare de umiditate exagerată. In asemenea condiții, nici cel mai eficace finisaj nu-și serva caracteristicileSe sesizează uneori, cuvînt, prezenta timidă, limitată, a noilor materiale de finisaj pe șantierele noastre. Se reproșează proiectantilor lipsa de inițiativă, lipsa de curaj în promovarea noilor materiale. Critica este numai în parte justificată, căci nu întotdeauna proiectantul se află în situația de a putea folosi după dorință materialele noi. Se face simțită, în primul rînd. o supărătoare lipsă de informare, atît în ceea ce privește caracteristicile tehnice, cît și posibilitățile de livrare ale materialului. Datele furnizate de institutele de cercetări, de serviciile departamentale sau de producători conțin adesea contradicții. Se pot întîlni cazuri în care deplasarea proiectantului la fabrica producătoare constituie

rezistent și poate con- și aspectul, și pe drept

unica modalitate de a afla dacă se poate dispune sau nu de un a- nume material.De multe ori, chiar după ce producția unor materiale noi a intrat în regimul curent, proiectantul nu dispune de toate elementele necesare întocmirii documentației tehnice : prețuri de livrare, articole de deviz cu valabilitate republicană, normative de aplicare, detalii-tip. Această lipsă, care îngreunează munca proiec- tanților de investiții, se transformă într-o adevărată barieră în calea promovării materialelor noi în cazul proiectelor-tip, a căror documentație nu poate conține rezolvări ce nu au valabilitate republicană.Utilizarea multora dintre materialele noi este legată de folosirea unor elemente auxiliare: adezivi, profile de închidere, piese de fixare, dispozitive de montaj, u- nele utilaje speciale, materiale de întreținere, adesea livrate de întreprinderi diferite. Greutățile și incertitudinea obținerii tuturor a- cestor produse determină de multe ori atît pe proiectant, cît și pe constructor, ca, din teama de complicații ulterioare, să evite utilizarea materialelor noi. In sfîrșit, unele dintre noile materiale se dovedesc scumpe ; uneori prețul lor, ridicat în raport cu acela al materialelor curente, este legat de o îmbunătățire de fabricație a noului produs. In asemenea situații, utilizarea unor astfel de materiale apare oneroasă și, pe drept vînt, nemotivată.Toate aceste neajunsuri putea înlătura dacă la baza ducției de materiale noi s-ar pune, din vreme, studii temeinice de rentabilitate, dacă experimentările privind condițiile de aplicare s-ar realiza în timp util pentru ca, încă înainte de intrarea noilor materiale în producție de masă, producătorul să fie în măsură să pună la dispoziția proiectantului cu răspundere și autoritate indicații de utilizare, detalii specifice, prețuri ferme. Ar trebui, de asemenea, ca producătorii de materiale să asigure livrarea, o dată cu acestea, a tuturor produselor auxiliare și dispozitivelor necesare montajului, ba chiar — în unele situații mai deosebite — să pună la dispoziția șantierelor personal calificat pentru instruirea muncitorilor. A- ceasta este o practică aplicată pe scară largă și cu bune rezultate în multe țări, și nu vedem temeiuri justificate împotriva introducerii ei și la noi.Există încă multe materiale pe care le-am dori cît mai curînd realizate : finisaje — rezistente la apă — de grosime redusă, pentru băile și bucătăriile clădirilor din panouri mari sau executate cu co- fraje alunecătoare ; finisaje lava- bile. aplicabile prin stropire pentru fațade; mase de spachtlu pentru pardoseli, rezistente la apă și altele. Dincolo de preocupările de continuă lărgire a sortimentelor de materiale de finisaj, o atenție deosebită ar trebui acordată, după părerea noastră, unor materiale cu o îndelungată tradiție de aplicare la noi : pietre artificiale diverse, tencuieli de tipul „terasit" cu praf de piatră, mozaicuri. Asemenea finisaje au dovedit, o bună comportare în condițiile noastre de climă și neglijarea lor văduvește arhitectura noastră de importante mijloace.Continuarea tradiției utilizării unor anume finisaje, folosirea cu precădere a materialelor în regiunile care le produc ar ușura soluționarea unor probleme astăzi în fața proiectantilor și constructorilor, unei eficiente valorificări a experienței dobîndite. în același timp, s-ar facilita afirmarea unor trăsături specifice, atît de mult dorite, pentru arhitectura regiunilor noastre.

Forfa 
conți

Autodisciplinarea

cu-s-ar pro-

ce staucreînd condițiile

Dunăre, prinde viață cea mai impunătoare construcție energetică a socialismului. De la Oradea aluminei la Trotușul petrochimiei, de la Leșul Ursului la nerarele lismului mărturia de-a lungul cărora poporul român nu a încetat nici o clipă să aspire către ceea ce, de bună seamă, avea însemnele și dimensiunile țării contemporane.Sentiment vibrant, al fiecăruia dintre noi, justificata mîndrie pentru trecutele fapte de vitejie și neatîrnare ale strămoșilor noștri, își află și își statornicește tot mai puternic în vremea noastră un vad de limpezime și împrospătare. Venim către comunism de departe și de demult — cum ar spune poetul. Par- curgînd o experiență istorică dramatică și îndelungată, poporul nostru, clădindu-și o matură conștiință națională și revoluționară, are certitudinea că astăzi, urmînd țelurile de luptă și construcție ale partidului comunist, împlinește o chemare a istoriei însăși.Momentele sărbătorești și cele cotidiene se află astfel într-o continuă împletire de eforturi și bucurii, de răspun- . deri și aspirații către mai bine, ale căror izvoare și temeinicii ni le arată cu clarviziune, cu dragoste pentru om, însuși partidul, comuniștii.Cinstind ctitoriile de cultură și iubire de neam ale înaintașilor, avem privirile ațintite asupra zidirilor cu care și noi, continuatori ai unor nobile tradiții de luptă pentru propășirea țării, lăsăm semn viitorului asupra cutezanței, talentului și eroismului constructorilor socialismului. Ducem mai departe tradițiile secolelor românești privind neabătut spre ziua de mîine, investind milioane de ore energie-om în desăvîrșirea României moderne, industriale, în agricultură, in învățămînt, în cultura contemporană.Perioadă bogată în fapte constructive, dar și în clarificări și aprofundări spirituale, anul ce a urmat istoricului Congres al IX-lea al comuniștilor a unit și mai strîns țara în jurul partidului, a conturat și mai pregnant sentimentul de a împlini, prin talentul și eforturile noastre, milenara cronică românească.Un asemenea an, într-o ’-iață de veacuri a unui popor, conține, fără îndoială, dimensiuni și direcții prin care transpare cu limpezime forța continuității noastre, a puterii de perpetuă izvorîre și îndreptățire în lume, în istorie.

Turnul Măgurele, iti- dinamice ale socia- întîlnesc pretutindeni secolelor de demult,

memorie, dar aproa
pe nimeni nu relevă ca
rența spiritului critic sau 
a logicii, deficientele de 
voinfă, absenfa unei bune 
metode de lucru sau, 
mai ales, lipsa unei perso
nalități puternice și Integra
te. Și totuși, slăbiciunea 
memoriei nu este adesea 
decît semnul unui mod vi
cios al omului de a-și orga
niza munca intelectuală, ne- 
izbutirile în viafă și ab
sența unei orientări con
stante în activitatea practică 
a multor oameni nu sînt 
decîf rodul unei personali
tăți lipsite de vigoare și e- 
chilibru.

Victimele derogărilor de 
la ceea ce am putea consi
dera o viață rațională, nu
mite în general vicii, sînt 
rezultate directe ale unei 
personalități deficiente. Al
coolicul neizbufind să ducă 
o viață sobră, fumătorul 
pasionat încercînd zadarnic 
de a renunța la deprindere, 
obezul incapabil de a res
pecta un regim alimentar 
corect, intelectualul lipsit de 
metodă și de continuitate 
în muncă nu alcătuiesc de
cît exemple ale unei struc
turi neîndestulător integra
te a personalității. S-a vor
bit și s-a scris mult despre 
aceste deficiențe. S-au pu
blicat metode și îndrepta
re, destinate a le înlătura. 
„Educația voinței*, „întări
rea caracterului", „autosu
gestia”, „autoeducafia", 
„metoda Coue”, iată tot a- 
fîfea formule socotite ca a- 
devărate .panacee ale lipsei 
de disciplină interioară a 
celor ce, incapabili de a-și 
sfăpîni voința, propriul corp 
și propriile deprinderi, se 
lasă dominați de slăbiciuni
le unui temperament insta
bil, supuși impulsiilor și 
primei mișcări.

recurg în genere la medic, 
pentru a afla, în afară de ei, 
un sprijin pe care nu-l pot 
găsi în propria lor existentă. 
Medicul va stărui, fără în
doială, asupra necesității u- 
nei modificări fundamenta
le a felului lor de a fi și 
gîndi ; el va vorbi de ceea 
ce se numește psihotera
pie, deci de un tratament 
sufletesc destinat a întări o 
personalitate șubredă ; el va 
practica, folosind diferite 
metode, un atare tratament, 
adăugînd psihoterapiei și 
administrarea de medica
mente. Bolnavul voinței —

navuluî față de sine însuși 
și fată de viata socială.

S-ar putea ca aceste con
siderații generale să pară 
abstracte. Le vom preciza, 
așadar, prin luarea unor 
exemple curente, stăruind 
în același timp asupra mij
loacelor practice de îndrep
tare. Ne vom referi, anume, 
la cazurile fumătorului și al
coolicului.

Adeseori,
alcoolicii sînt 
voinței, oameni 
sonalifate slabă ; 
au un control

îi 
ai 

per- 
nu

fumăforii 
debili 

cu 
ei
asupra 

propriei vieți, sînf incapa-
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RĂSPUNSURI

Am lucrat ca taxator la Auto
baza I.R.T.A. Pitești pînă la 12 
octombrie 1965. Din cauza unei a- 
mtnărl cerute de planificatorul de 
la această autobază, am rămas cu 
concediul de odihnă pe anul trecut 
neefectuat. M-am adresat de mal 
multe ori conducerii autobazei 
pentru a-mi achita drepturile cu
venite, dar, deși au trecut atîtea 
luni, nu mi s-a dat nici un răs
puns. Cred că ar trebui trași la 
răspundere cel ce își permit să 
nesocotească drepturile ce revin 
salariaților.

Ilie STANCIUcomuna Negrești, raionul Costești

B
Pe ziua da '4 iulie a.c. s-au a- 

chitat salariile cadrelor didactice 
din raionul Oradea, in aceeași zi 
secția de contabilitate a sfatului 
popular raional a emis niște invi
tații a 2 Iei una, care s-au distri
buit în mod 
celor trecuți pe statele de plată. 
Invitația care 
expediez dv.
scrie pe ea : „Invitația este va
labilă în ziua de 5 tunie (sublinie
rea mea) Ia Stadionul Crlșana și 
Ștrandul orășenesc". Iată cum 
secția contabilitate a sfatului 
popular al raionului Oradea poate 
să facă șl Imposibilul : întoarce, 
cînd vrea, timpul înapoi I

Liviu MUNTEANU profesor, comuna Diosig, raionul Oradea

obligatoriu tuturor

ml-a revenit mie v-o 
Citiți cu atentle ce

Numai după cinci zile de pur
tare, pantofii cumpărați pentru o 
fetiță s-au deformat — ne scrie 
ELISABETA FICHTEL din Salonta. 
A restituit pantofii fabricii produ
cătoare „Carmen' din Capitală. 
După două săptămtni, a primit o 
altă pereche. Pantofi buni de data

alt număr.
14 mai —-

ADRIAN

asta, dar fiecare avtnd 
f-a retrimis fabricii la 
șl de atunci așteaptă.

B
Cu o lună tn urmă,

DUMICI din Iași, sir. Rozelor nr. 
28, ne semnala că spre sfîrșitul a- 
nulul trecut a expediat fratelui 
său din Lugoj un colet care n-a 
ajuns la destinație.

Direcția regională C.F.R. Iași, 
printre altele, ne face cunoscut că 
totuși „coletul a atuns la destina
ție șl s-a eliberat destinatarului în 
termenul tarifar". Adrian Dumici 
ne scrie din nou arătînd că situa
ția e cu totul alta : coletul s-a ră
tăcit. „Răspunsul referitor la sesi
zarea mea — afirmă el — este 
Inexact, formal". E greu pentru 
Direcția regională să stabilească 
adevărul î

B
Lingă stația C.F.R. din comuna 

Chistad, raionul Aleșd. se află 
mai multe magazii, mal mult sau 
mai puțin improvizate, ale fabricii 
de sticlă Pădurea Neagră. Una 
dintre ele. tnlghebafă acum 15 
ani, a ajuns într-o stare de ruină.

Pe adresa conducerii fabricii curge 
o interminabilă ploaie de rapoarte 
care nu pot proteța Insă deteriora
rea ambalațelor „adăpostite" într-o 
asemenea hardughie.

Ștefan MARINESCUBucurești
Cu factura nr. 2034 din 26.11.1966, 

cooperativa „Chimica" din Bucu
rești, Calea Serban Vodă nr. 22— 
24, ne-a livrat 100 de panglici de 
măsurat pentru croitorie. La cîte- 
va zile după ce am început să 
folosim noile panglici, am consta
tat că. la unele confecții, dimen
siunile nu corespund normelor în 
vigoare. Nu mică ne-a fost mira
rea cînd am descoperit și cauza : 
panglicile resnective erau ba mai 
scurte, ba mai lungi. Aproape nici 
una nu măsura exact un metru. 
Oare metrul poate fi „lungit" și 
„scurtat" după cum vrea această 
cooperativă ? Ce nărere 
pre această neglijență 
generală de metrologie ?

Ing. AL. FLOREA directorul Fabricii de Focșani
are des- 
Dtrectla

confecții

astfel 
care 

de 
schimbările
din afară 

capriciile Im-

via)ă, după 
evenimentelor 
și după 
pulsurilor lăuntrice. Oamenii 
aceștia, incapabili de a se 
călăuzi pe sine, de a se do
mina șl de a înfelege de
ficientele care îi minează,

luăm exemplul alcoolicului 
învederat — își recapătă un 
echilibru provizoriu, dar 
mai tîrziu, rămas cu el în
suși, lipsit de sprijinul me
dicamentului și de îndemnul 
eficace al prezentei medi
cului, va recădea în vechiul 
obicei. După mai multe ex- 
perienfe de acest fel, el va 
încheia că mefoda este 
ineficace și că decăderea 
sa morală și fizică este o 
predestinare personală. în 
realitate, nu mefoda este in
eficientă. Modul de aplica
re, sau, mai precis, caracte
rul superficial al regenerării 
morale a bolnavului voinjei 
este în cauză. Cel ce caută 
în medici, în medicamente 
sau în sprijin exterior în
demnuri pentru aflarea unui 
echilibru interior trebuie să 
știe că adevărata pîrghie a 
redresării lor morale nu se 
află decîf în ei înșiși. Tof 
ce e în afară de sine nu re
prezintă decît condiții aju
tătoare, uneori importante, 
desigur, pentru că dau vin
decării morale primul im
puls, arătînd calea dreaptă 
a sănătăți' sufletești ; dar 
sfatul medical, sugestia, psi
hoterapia, medicamentul 
nu operează decît în mă
sura în care pot schimba to
tal un regim interior de 
viață, adică în măsura în 
care modifică poziția bol-

bili de auto-dominare ; ei 
înțeleg totuși poziția falsă 
pe care o au față de ei în
șiși, trăiesc adesea în 
remușcare și nemulțumire 
de sine, cunosc faptul că 
alcoolismul îi va duce la 
decădere morală și fizică, 
uneori la grave tulburări 
mentale, după cum fumăto
rul știe că această deprin
dere scurtează existenta 
medie a oamenilor cam cu 
cinci ani : aflăm aici o ilus
trare a cunoscutelor cuvin- 
fe ale poetului latin Ovidiu : 
„văd binele, îl aprob, dar 
continui să săvîrșesc răul".

Unde se află, în aceste 
cazuri, rădăcina răului și 
cum poate fi înlăturată ? A 
spune că în cauză este o 
slăbiciune a voinței, care 
trebuie întărită, înseam
nă a face un simplu joc de 
cuvinte. Vom observa, așa
dar, simplificînd lucrurile, 
că debilii voinței sînt victi
mele unul cerc vicios, pe 
care nu-l pot depăși. Perso
nalități slabe, acești oameni 
nu au 
cepul, 
s-ar fi 
rinfă 
răului, 
cuvinte, Dentru a cita din 
nou pe Ovidiu, călăuzirea : 
Princlplls obsta: „opune-te 
începutului, căci încerca
rea de îndreptare vine

prea tîrziu atunci cînd 
răul a prins rădăcini". 
S-a format, cu alte cuvinte, 
o deprindere vicioasă, pă
gubitoare sănătății, pe care 
debilul voinței o ascultă și 
din automatismul căreia nu 
se mai poate desprinde.

Am vrea să stăruim asu
pra însemnătății pe care o 
au în viafa noastră deprin
derile, adevărate canalizări 
ale acțiunilor noastre, în a- 
nume direcții. Viafa cotidia
nă este statornicită și orga
nizată de deprinderi, bune 
sau rele. O dată constituite, 
aceste deprinderi alcătuiesc 
un regim constant al exis
tentei. Fără îndoială, viâfa 
umană nu poate fi redusă la 
inerjii sau automatisme ; ro
lul invenției, 
al adaptării 
schimbătoare 
nat; dar, dincolo de aceste 
manifestări ale spontaneită
ții și voinței creatoare, se 
află făgașurile obișnuințelor, 
care diriguiesc neștiut, 
obscur, automat, conduitele 
zilnice, întocmai cum vir
tuosul violonist, care inter
pretează cu fantezie și ori
ginalitate o operă muzicală, 
execută digitația prin sim
ple automatisme, fixate prin- 
tr-un îndelung exercițiu.

al inițiativei, 
la condiții 

este însem-

cs

opus încă de la în- 
atuncl cînd lucrurile 

putut mai cu ușu- 
îndrepta, rezistentă 
au nesocotit, cu alte

este 
unor 
dată 
efor-

La oficierea căsătoriei

oficii 
trei

Ce tînăr nu-și dorește 
ca momentul căsătoriei să 
fie cît mai solemn șl mai 
frumos ? îndeplinirea unei 
asemenea dorinfi este le

gată, firește, de cadrul în 
care se oficiază căsătoria, 
atmosfera din timpul ofi
cierii, flnuta ofițerului stă
rii civile. Cum se ocupă 
comitetele executive ale 
sfaturilor populare de asi
gurarea unei ambianțe co
respunzătoare oficierii 
tulul căsătoriei ?

Să vizităm cîteva 
de stare civilă din
orașe ale regiunii Brașov s

Sibiu. Tăblița Indicatoa
re ne îndrumă spre „Casa 
căsătoriilor*. Intrăm. Un 
salon somptuos șl încăpător 
ne primește ospitalier. 

Mobilierul elegant, format 
din fotolii, măsufe cu vaze 
de flori, oglinzi, covoa
re, perdele de mătase, în
cadrate de galerii, creează 
o atmosferă intimă, plă
cută, optimistă, dar șl 
lemnă. Intr-un colț se 
flă un aparat de radio 
picup. Alături de flori, 
măsufă, se 
exemplare
millei, reviste șl albume cu 
fotografii. Pătrundem în 
cel de-al doilea salon : 
acolo unde se oficiază 
proprlu-zis căsătoria. Este 
o încăpere la fel de bine 
amenajată, 
civile, 
ching, 
tineri, 
ocupe
rea formalităților, se trece

so- 
a- 

cu 
Pe

găsesc cîfeva 
din Codul fa-

stării
smo-

Ofiferul 
îmbrăcat în 
îl Invită politicos pe 
rude și prieteni să 
loc. După îndeplini-

la oficierea căsătoriei. Abia 
ieșit primul grup. în încă
pere intră altă pereche șl 
ceremonia reîncepe.

— Se pare că astăzi vefi 
oficia pufine căsătorii — 
ne adresăm ofițerului stării 
civile.

— Dimpotrivă, nu vedefl 
prea multă lume aici, 
deoarece perechile sînt 
programate la anumite 
ore, să evităm, pe cît po
sibil, aglomerarea

Folosind posibilitățile lo
cale, Comitetul executiv al 
Sfatului popular orășenesc 
Sibiu a reușit ca în locul 
unor birouri obișnuite să 
amenajeze o casă a căsă
toriilor, care impresionează 
prin bunul gust șl atmos
fera solemnă pe care o de
gajă.

Să poposim acum Ia Bra
șov. De cum freci pragul 
oficiului stării civile, te în- 
tîmpină aspectul neplăcut, 
chiar supărător, al sălii de 
așteptare. Pardesie fulga
rine, pălării ocupă cele 
cîteva scaune existente : nu 
încap toate pe singurul cu- 
ler-pom aflat în încăpere. 
In plus, sala de așteptare 
fine loc de trecere spre un 
birou, așa că oamenii sînf 
mereu stingherifl. Neîncă- 
pînd cu tofii în sala de aș
teptare, mulfi au rămas pe 
culoar, unde sînt de
ranjați *ot timpul de cel 
care trec pe acolo. Intre 
timp, cineva a deschis apa
ratul de radio, dar l-a în
chis repede, pentru că se 
transmitea ceva nepotrivit

un 
că 
se

unor asemenea ocazii. Unul 
dintre Invitați a venit cu 
șampanie să închine în să
nătatea tinerei perechi, dar 
a fost imposibil ; nu se gă
sea nici locul potrivit, nici 
pahare. Este flagrantă lipsa 
unei bune organizări, a in
teresului pentru crearea 
unei atmosfere adecvate 
ceremoniei.

Un... lung popas la Fă
găraș. In fata ușii oficiului 
stării civile, două perechi 
de tineri, împreună cu ru
de și prieteni, așteaptă de 
mai bine de o oră să-și 
facă apariția ofițerul stării 
civile. Intr-un tîrziu, 
funcționar îi anunță 
„oficierea căsătoriilor
amînă pentru săptămîna 
viitoare, deoarece tovară
șul care se ocupă cu a- 
ceasfă problemă este la o 
ședinfă*. Nu e greu să ne 
Imaginăm efectul produs 
de acest procedeu abuziv 
asupra celor care așteptau 
„marea clipă”. Am vizitat 
încăperea unde se oficiază 
căsătoria. E un birou obiș
nuit, cu trei mese și trei du
lapuri.

La fel stau lucrurile și la 
Mediaș.

Tn toate cele trei orașe 
există posibilități pentru 
crearea unor condiții co
respunzătoare oficierii căsă
toriei. Singurul lucru care 
se cere autorităților din cele 
trei orașe este mal multă 
inițiativă, înțelegere și in
teres.

N. MOCANII

este, deci, un al
coolic sau un fumă
tor învederat? (ab

stracte făcînd, firește, de 
anumite cazuri patologi
ce caracterizate) ; este un 
om care, neopunîndu-se de 
la început unei rele deprin
deri pe cale de constituire, 
se lasă dominat de cercul 
vicios al acestei deprinderi, 
pe care mai tîrziu nu o mai 
poate învinge.

Răspunsul implică și co
rolarul : cum se poate rup> 
acest cerc ? Prin disocierea 
lanfului de acte alcătuind 
reaua deprindere și prin în
locuirea acesteia cu o de
prindere bună, adică cu stă- 
pînirea de sine și abstinenta 
la alcool sau fumat. Și în- 
tr-un caz și în altul 
vorba de constituirea 
noi deprinderi care, o 
fixate, nu mai reclamă
furi de menjinere. Greutatea 
este numai la început : în 
momentul în care se opune 
un veto relei deprinderi, 
care urmează a fi anulată. 
Mai tîrziu, fotul se inte
grează într-o inert'e inte- 

| rioară, în care efortul de vo- 
| Infă intervine foarte puțin.

Am vrea să arătăm, sim
plificînd din nou lucrurile 
pînă la schemă, că întregul 
nostru regim interior esle 
statornicit pe deprinderi : 
am putea spune chiar că 
fidelitatea, curajul, punctua
litatea, felul de a fi etc, 
sînf tot deprinderi și con
duite fixate într-un complex 
constant de viată. Deosebi
rea dintre virtute și viciu, 
reprezentând marea răspîn- 
tie a viefii, este că deprin
derile bune reorezintă valori 
morale, iar cele rele înfăți
șează negafia acestora.

Va trebui să adăuaăm a- 
cestor scurte observații un 
fapt : că deprinderea bună 
este întărită, în menținerea 
ei, de împăcarea de sine șl 
lumină interioară, în timp 
ce răul obicei este grevat 
de remușcare, nemulțumire 
de sine și suferință intimă, 

înțelegem să încheiem 
aceste observații simple 
prinfr-o verificare oarecum 
experimentală : reușita im
presionantă a nenumărafilor 
alcoolici care, în afara ori
cărui tratament medical, sau 
uneori, (în cazurile grave) 
după un tratament medical 
initial, s-au vindecat defini
tiv de acest viciu, numai 
prin simplă redresare mora
lă, prin suprimarea relei de
prinderi, înlocuită prinfr-o 
deprindere de temperanfă.

Cititorul va recunoaște 
astfel că adevărata pîrghie 
a echilibrului interior, a de
prinderilor corecte, rationa
le șl cumpătate, care îngă
duie omului să se bucure 
din plin de viafă, sub for
mele ei superioare, se află 
în primul rînd în noi înșine, 
Se verifică încă o dată, șl 
în privința sfăpînirii de sine, 
adevărul cuvintelor lui 
Chamfort, în privinfa ferici
rii, care „se poate găsi cu 
greutate 
dar care 
ță de a 
de noi".

în. noi înșine, 
este cu neputin- 
se afla în afară
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O SECȚIE SÎCHEIE“
Complexitafea crescîndă a produselor fabricate tn Industria construc

țiilor de mașini, exigențele sporite față de calitatea execuflel Impun 
echiparea, într-un grad tot mai înalt, a producției cu scule, dispozitive 
ți verificatoare (S.D.V.-uri). Aceasta face să crească necontenit rolul 
sculăriei, considerată pe drept cuvînt una din secțiile hotărîtoare pen
tru perfectionarea fabricației în întreprinderile din această ramură. 
Se acordă pretutindeni sculăriei importanja cuvenită în angrenajul pro
ducției ? lată tema anchetei noastre 
de mașini.

RIDICAREA
PRODUCȚIEi

în cîfeva uzine constructoare

C
UZINA MECANICĂ
TIMIȘOARA

Devizul și Foto : M. Ciocu-

• FINANȚE

Numai de cîțiva ani, în această uzină a fost creat spațiul necesar și s-a organizat o sculărie modernă. Merită reținut că inițiativa a- parține colectivului. Cerințele de scule, dispozitive și verificatoare creșteau necontenit — și numai o sculărie modernă putea face față gradului mai înalt de echipare a producției. Ea a devenit o poartă de pătrundere a tehnicii noi în producție. Cu forțe proprii s-au construit bancuri metalice, iar nele din cele mai bune mașini- unelte din uzină au fost date aces- tei secții. De asemenea, aici au fost repartizate cadre de muncitori cu o înaltă calificare, mulți dintre ei cunoscînd două și chiar trei meserii.— Există o practică bună la noi — ne spune șeful secției — ca sculăria să fie dotată cu utilaje de cea mai înaltă precizie. Firește, și în producție se cere o înaltă precizie, însă noi lucrăm cu toleranțe de microni. Numai un utilaj perfect ne permite să producem asemenea S.D.V.-uri, care să dea posibilitate muncitorilor să execute, la rîndul lor, lucrări de calitate, să obțină o înaltă productivitate.Din discuțiile avute și cu alte cadre din uzină, rezultă, totuși, că în comparație cu dezvoltarea producției sculăria este încă subdi-~ mensionată. Volumul de S.D.V.-uri produse nu satisface pe deplin necesitățile producției. Care sînt cauzele ? Lipsesc încă unele mașini-unelte speciale. Dar nu numai atît. întreținerea în bune condiții a sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor ar scuti sculăria de „reeditarea" unor e- xemplare care necesită un volum mare de muncă.
UZINA „TIMPURI
NOI“-BUCUREȘTI

LPărerea tov. Valentin Cosoroabă, inginer-șef de concepție, este că sculăria uzinei a rămas mult în urmă față de ritmul în care s-au asimilat noile produse.— Uzina noastră este relativ mică, dar cu un nivel de tehnicitate foarte ridicat. Executăm piese pentru motoare și compresoare, care necesită un înalt grad de precizie. în ultimul timp s-au asimilat noi produse, care sînt realizate la nivelul tehnicii actuale. La a- cestea gradul de dotare cu S.D.V.- uri este mai mare cu 70 la sută decît la produsele realizate cu cîțiva ani în urmă. Dar și la produsele pe care le fabricăm de mai mult timp gradul de echipare crește datorită măsurilor tehnice propuse. Perfecționarea fabricației și a organizării producției impune să mărim gradul de echipare cu S.D.V.- uri. Sculăria însă nu poate face față cerințelor, capacitatea ei este prea mică în raport cu necesitățile secțiilor productive.Consider însă că nu numai prin dezvoltarea sculăriei uzinei s-ar putea rezolva problema S.D.V.- urilor. ci mai ales printr-o specia
lizare a sculăriilor existente în 
marile uzine și extinderea colabo
rării cu acestea. De ce susțin a- ceasta ? Pentru că nu este eficient ca fiecare uzină să primească o serie de mașini de înaltă precizie, pe care nu poate să le folosească la întreaga capacitate.Șeful sculăriei, ing. Iacob Nisim, aduce pe primul plan problema dotării secției sculărie, a spațiului în care își desfășoară activitatea și. bineînțeles, a cadrelor. Nu a spus însă nimic despre calitatea S.D.V.-urilor executate. Care este părerea „beneficiarilor" din uzină?— Multe dispozitive sînt „obosite". uzate, iar sculăria nu le înlocuiește — ne-a relatat ing. Ena- che Croitoru, șeful secției prelucrări mecanice-montaj. Altele nu au calitatea cerută. De multe ori trimitem sculăriei la ascuțit freze cu plăcuțe aplicate și le primim la fel cum le-am dat. Noi lucrăm cu regim de așchiere intensivă, or sculele pe care le primim, nu corespund cerințelor. Și încă cevaj 

serviciu] sculer-șef ar trebuj să 
asigure, Ia fiecare piesă intrată în 

fabricație, întregul lot de S.D.V.-uri 
necesare. în aceste condiții, secția noastră ar spori productivitatea muncii cu 6—7 la sută.— în momentul de față avem nevoie urgentă de 120 de modele metalice — ne-a spus ing. Stan 
Costache, șeful sectorului metalurgic. Cred că așa cum se lucrează acum la sculărie, numai pe unicate, cu greu poate fi satisfăcut volumul de comenzi. Părerea mea este că ar trebui să se tipizeze u- 
nele S.D.V.-uri. De pildă, s-ar putea tipiza plăcile de modele, plăcile tăietoare la stanțe, care acum se execută în unicate. Dotarea necorespunzătoare a producției cu scule are consecințe nefavorabile asupra activității sectorului nostru. Sub dublu aspect: pe de o parte, lucrînd cu S.D.V.-uri cu un grad mare de uzură, crește considerabil procentul de rebuturi, iar pe de altă parte, lipsa lor ne împiedică să organizăm temeinic producția. Dacă le-am primi la timp, am putea asigura decalajul de piese pe seturi complete. Un calcul făcut de 
noi arată că, dacă am fi aprovi
zionați cu S.D.V.-uri de calitate și 
în cantitățile necesare, producția 
sectorului ar putea crește cu 14— 
15 la sută, adică întregul spor de 
producție prevăzut pentru acest an 
s-ar realiza numai pe această cale.

UZINA „INDEPEN
DENȚA“-SIBIU

Intr-o corespondență sosită la ziar se relata că, la această uzină, o serie de S.D.V.-uri sînt date sec- I țiilor cu mare întîrziere, uneori j după ce produsele au fost execu- | tate. Corespondentul, ing. Octavian I 
Moga, susținea că această situație anormală poate fi înlăturată prin îmbunătățirea activității sculăriei. Ne-am deplasat la uzină, pe urmele celor sesizate.— Avem circa 10 produse noi care trebuie dotate cu S.D.V.-uri — ne spune ing. Gheorghe Mîn- 
druț, șeful serviciului sculer-șef. Pentru fiecare dintre ele sînt necesare sute de S.D.V.-uri. Sculă- ria poate însă face față doar la 60 la sută din necesar, datorită lipsei unor mașini de bază. în această situație, există o singură soluție : se confecționează S.D.V.-uri numai pentru lucrările care nu pot fi e- xecutate prin trasaj, sau pentru cele care necesită un grad înalt de precizie.— Fapt este că la noi în uzină nu s-a ajuns să se creeze un decalaj între pregătirea tehnologică și fabricație — ne-a spus ing. Vlad 
Vergică, șeful secției mecanică II. De cele mai multe ori aceste două faze ale producției se desfășoară paralel. De aceea lucrăm cu improvizații, după trasaj sau șabloane, iar uneori sîntem nevoiți să renunțăm la dispozitive.— într-adevăr, sculăria este o secție de bază a uzinei — afirmă ing. Ion Iordache, șeful acestei secții. Dar ce putem face noi, dacă nu avem spațiul, mașinile-unelte și cadrele necesare ? Lipsa de Capacitate ne pune în situația de a rezolva numai cele mai urgente comenzi, iar pentru restul lăsăm secțiile productive să se descurce cum știu. în repetate rînduri am cerut sprijin direcției generale tutelare din minister, dar solicitările noastre au rămas fără răspuns. Aș vrea să mai ridic o problemă care privește mai multe întreprinderi. în unele uzine sînt mașini speciale care nu sînt folosite la întreaga capacitate. Am fost recent la Uzina de mecanică fină din Capitală. A- colo am văzut 12 mașini de rectificat plan „Cugir", din care numai 3 erau folosite. Or, nouă ne lipsește o asemenea mașină. Consider că ar fi bine să se examineze de 
forurile de resort din minister re
partizarea diferitelor mașini-unelte 
pe întreprinderi. în funcție de ne
cesități și în special de posibilita
tea folosirii lor cu maximum de 
randament.

I

Din cele relatate de interlocutorii noștri și din diferite scrisori sosite la redacție se desprinde că, mai sînt uzine constructoare de mașini, în care gradul» actual de dotare a producției cu scule, dispozitive și verificatoare nu poate fi considerat satisfăcător. Apare deci necesar ca organele de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și conducerile întreprinderilor să întreprindă mă-

suri hotărîte pentru dezvoltarea șl îmbunătățirea activității sculării- lor, la nivelul cerințelor producției. Este oportun, totodată — așa cum s-a subliniat și la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria construcțiilor de mașini — să se studieze posibilitățile sculele
• STATISTICĂ!

REPEDE CA MELCUL
Cu aproape opt luni în urmă, în „Scînteia" s-a publicat articolul „Actualele prețuri de deviz generează anomalii", în care se critica argumentat sistemul prețurilor de deviz și se opinia pentru perfecționarea lui, a procedeelor de informare operativă și permanentă a institutelor de proiectare asupra costurilor materialelor necesare realizării construcțiilor. Totodată, în articol se sugera un sistem operativ de culegere și difuzare a prețurilor pe întreaga țară, pe baza unor cartoteci volante întocmite pentru fiecare material de construcție.După părerea mea, propunerile
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în secția prinderii de bobinare a între- de piese de radio și semiconductor din Capitală
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(Urmare din pag. I)

Contabilii șefi au datoria să ur
mărească toate aspectele economi
ce legate de îndeplinirea planu
lui producției globale și marfă, să 
analizeze împreună cu organele teh
nice eficiența economică a investi
țiilor și a altor lucrări prevăzute, 
în domeniul financiar, considerat 
sector de bază în activitatea acestor 
cadre, ele trebuie ajutate să ana
lizeze aprofundat aspectele financi
are ale activității cooperativei, să a- 
sigure disciplina contractuală, să ur
mărească permanent raporturile co
operativei cu diferite persoane și 
unități, să efectueze cu răspundere 
controlul întregii activități financiare 
și să informeze periodic consiliul de 
conducere despre situația economică 
a unității. Aceste obligații nu sînt 

standardizate, de uz general, să fie produse exclusiv în uzine specializate, spre a nu mai fi confecționate de fiecare întreprindere în parte. Aceasta este o problemă care-și așteaptă cît mai curînd rezolvarea.
Gheorghe RADEL

subevaluate, deformează costurile reale și dau Cînd sînt

amintite — de fapt, și în alte articole publicate ulterior autorii se declarau de acord cu aceste propuneri — meritau toată atenția. Dar, deși au trecut opt luni, cererile îndreptățite ale celor care au scris „Scînteii" pe tema perfecționării prețurilor de deviz continuă să fie ignorate. Dovada : și în momentul de față mai dăinuie a- celeași procedee necorespunzătoare de prezentare a prețurilor, prin intermediul unui mare număr de cataloage și prospecte, care generează erori grave. Prețurile înscrise și acum în devize, fie-că sînt supraevaluate, fie că sînt adeseori naștere la consecințe, supraevaluate, se creează imobilizări de fonduri, iar cînd sînt subevaluate duc la goluri de mijloace circulante, la stagnări în execuția lucrărilor și prilejuiesc o serie de formalități suplimentare pentru obținerea de noi fonduri. După cum se vede, nici Comitetul pentru prețuri nici alte organe de resort n-au găsit de cuviință să întreprindă măsuri pentru remedierea situației.. Cît timp Iernai trebuie pentru aceasta ? Oare operativitatea și luarea în considerare a necesităților vieții nu fac parte din stilul de muncă al acestor organe ?Am insistat, pe scurt, asupra consecințelor sistemului existent, în scopul de a sublinia că întocmirea unui deviz corect influențează nemijlocit volumul cheltuielilor de investiții pe un anumit obiectiv. în aceste condiții, cînd reducerea costului investițiilor constituie o problemă de o deosebită importanță economică, se impune cu acuitate ca institutele de proiectare, în sarcina cărora cade elaborarea devizelor, să fie prompt informate asupra omologării unui preț și a datei intrării lui în vigoare, indiferent de forul care a aprobat prețul respectiv. 
Din analizele întocmite, din discu
țiile cu alți economiști a rezultat 
că o soluție posibilă pentru a se 
asigura o cunoaștere rapidă a pre
țurilor materialelor constă în difu
zarea acestora numai pe cartoteci 
volante, pe măsură ce ele 
aprobă.Cît mai poate să fie tolerat tualul sistem al prețurilor de viz ? Numai acei care nu își capul cu aceste prețuri pot să stea liniștiți. Dar să exemplificăm. întreprinderea regională de exploatări miniere-Lugoj produce un nisip special pentru filtre la prețul de 490 de lei pe tonă. După cum am aflat, acest preț a fost a- probat de Sfatul popular al regiu-

seac- de- bat

îndeplinite în toate cooperati- 
agricole. Din această cauză, la 

agricole din Bălilești, 
Vîrteju-București,

însă 
vele 
cooperativele 
raionul Muscel, 
Frunzeni, raionul Reghin, Jimbor, ra
ionul Rupea, și altele s-au manifes
tat o serie de lipsuri în activitatea 
economică. E și firesc. Ce măsuri pot 
lua consiliile de conducere fără cu
noașterea exactă a 
sector sau altul pe 
contabile ?

Una din cauzele 
neajunsuri în 
tabil este legată 
nesatisfăcătoare în acest domeniu a 
consiliilor de conducere. Sigur că or
ganizarea și finerea la zi a evidentei 
muncii, producției, repartiției etc. 
este o treabă de care trebuie să se 
ocupe în mod direct șeful contabil. 
Dar de asemenea probleme nu pot șl

care pricinuiesc 
domeniul con- 

de activitatea

Practica de a nu răs- îngreunează munca, să recurgem la alte adrese de revenire, să facem a-Cazuri con- 1965, am de becuri „Electro- „Electro- ne tri- pentru o

nii Banat, fără să mai fie publicat undeva pentru a fi cunoscut de proiectanți. Dar cite investigații nu s-au făcut, cite formalități nu s-au încheiat pînă să se afle sursa și prețul acestui nisip ! Nici prețurile pentru corpurile de iluminat cu vapori de mercur și fluorescente, fabricate de întreprinderea de industrie locală Balș, nu sînt înscrise în vreun prospect sau catalog. Putem noi, oare, cei care lucrăm la calculul devizelor, să ghicim unde a apărut un nou material și, mai ales, ce preț are ?Sincer să fiu, am luat pe cont propriu investigațiile. Dar, din cele petrecute pînă acum, nici în acest mod nu reușim să descoperim noile prețuri de deviz. De ce ? Pentru că unii furnizori de materiale și utilaje refuză să răspundă la corespondența primită cînd sînt solicitați să ne comunice prețurile care interesează pe proiectanți. “ punde ne ne obligă scrisori și să pierdem timp, pel la aproximații, să întîrziem întocmirea devizelor, crete : în decembrie cerut în scris Fabricii Fieni, întreprinderilor banatul“-Timișoara și mureș“-Tg. Mureș să mită lista de prețuri serie de produse pe care le realizează, absolut necesare noilor o- biective ce se proiectează în institutul nostru. Nici pînă în prezent nu am primit răspunsul la scrisori. îmi este greu să înțeleg după ce principii se ghidează conducerile întreprinderilor amintite în relațiile cu alte unități, dacă nu găsesc timp să dea un răspuns la anumite cereri insistente ale institutelor de proiectare.îmi exprim speranța că problema comunicării operative a prețurilor de deviz, bine calculate, va fi, totuși, rezolvată. Este așa de greu oare ca un for de resort, poate chiar Comitetul pentru prețuri, să centralizeze aceste prețuri și să le difuzeze celor interesați, după ce materialele au fost atent verificate și puse de acord cu stas-urile în vigoare, în ce privește caracteristicile tehnice, cît și nominalizarea unică ? Eu cred că nu. Se cere însă mai multă inițiativă, mai multă operativitate și curmarea tărăgănării în perfecționarea sistemului prețurilor de deviz.
Pefre POPESCUeconomist principal Institutul pentru proiectări laminoare București

nu trebuie să fie sfrăine nici consi
liile de conducere fiindcă, în fond, 
sînt chestiuni care privesc întreaga 
masă a țăranilor cooperatori. Există 
numeroase cooperative agricole, în
tre care și cea din Bucov-Ploiești, 
unde consiliile de conducere înțeleg 
pe deplin aceste cerințe. în conse
cință, ele îndrumă pe contabilii șefi, 
îi ațufă să-și îndeplinească sarcinile, 
sînt receptive la semnalele acestora, 
tin seama de concluziile izvorîte din 
analiza datelor contabile, iau opera
tiv măsuri pentru îndreptarea lucruri
lor. Cîștigul este mare. Din păcate 
însă, alături de asemenea unități mai 
sînt destule alfele — Dumbrăvifa, ra
ionul Făgăraș, Megheruș, raionul Tg. 
Mureș, ca să citez numai cîfeva — 
în care consiliile de conducere consi
deră că problemele evidentei revin 
exclusiv contabililor și, ca urmare, îi

La Institutul de cereale și plante tehnice de la Fundulea, regiu- nea București, se întreprind numeroase experienfe privind irigarea culturilor. Cercetătorii stabilesc care sînt cele mai potrivite debite pentru udarea culturilor și momentul cînd trebuie aplicată lucrarea. De asemenea a fost stabilită metoda prin care, pe terenurile amenajate pentru irigat, se poate cultiva după cerealele de vară — porumb și alte culturi. în felul acesta, pînă în toamnă, se realizează a aoua recoltă. Fotografiile reprezintă irigarea porumbului pe brazde lung! cu ajutorul sitoanelor hidrometre

An de ao roade bogate
de la pomiiPrintre numeroasele probleme înscrise în planul tematic de cercetare al stațiunii experimentale pomicole Fălticeni, regiunea Suceava, este și tema: prevenirea și combaterea periodicității de rodire la pomi. Ea izvorăște dintr-o nevoie reală a pomiculturii din această zonă a țării, prezentînd o mare însemnătate economică. După cum se știe, pomii îmbătrîniți și neîngrijiți, la un interval de 1—2 ani se supraîncarcă de rod, ca în ceilalți ani fructele să lipsească total sau parțial.Periodicitatea de rodire a pomilor este determinată de faptul că în anii cu rod mult nu mai pot crește părțile vegetative ale pomului și deci nu se mai rii din care sa rezulte fructe în anul următor. Din contră, în a- nii fără rod, hrana este folosită numai pentru creșterea ramurilor pe care se formează un număr foarte mare rod. Așa se explică de ce, la unele soiuri, anii fără rod revin la un interval mai mare de timp (circa 2—3 ani). De asemenea, lipsa hranei face ca înfloritul sau legatul florilor să nu aibă loc. în asemenea condiții, spre mirarea cultivatorilor, pomii cu multă floare ră- mîn fără rod.Sînt și alte condiții care favorizează periodicitatea de rodire a pomilor: lipsa apei din pămînt, lumina insuficientă. Se știe că pomii formează de 10 ori mai mulți muguri de rod față de încărcătura normală, ceea ce duce la supraîncărcarea lor cu fructe. Rămînînd în pom, fructele vor epuiza pomul și în anul următor nu va mai rodi.Cercetările făcute de oamenii de știință, care au fost experimentate și în stațiunea noastră, au demonstrat că periodicitatea de rodire a pomilor poate fi înlăturată. Pentru aceasta se cere ca, încă de la plantare să se asigure condițiile optime de creștere și dezvoltare, în mod deosebit lumina, iar mai tîrziu, în timpul rodirii, să se execute lucrările agrotehnice de bază.Stațiunea experimentală Fălticeni a făcut încă din 1961 asemenea experiențe în zona subcarpatică a Moldovei, organizînd, în acest scop, loturi demonstrative și puncte ex-

formează mugu-

de muguri de

ridicarea nive- 
acfivifăfii acestor cadre de 

din cooperativele agricole. U- 
dintre aceste măsuri au drept 
creșterea competentei contabili-

lasă să-ți desfășoare activitatea cum 
pot, nu folosesc ajutorul important 
pe care aceste cadre pof să-l dea 
pentru îmbunăfăfirea acfivifăjii eco
nomice și financiare a cooperativelor 
agricole.

Ținînd seama de importanta activi
tății contabililor șefi, precum și de de
ficientele care mai există, Uniunea Na
țională preconizează o serie de măsuri 
menite să asigure 
lului 
bază 
nele 
scop 
lor exisfenfi. în curînd va fi definiti
vată o tematică specială care să arate 
clar contabililor îndatoririle ce le re
vin, să constituie un ghid în activi
tatea lor de zi cu zi. Totodată, ne 
gîndim să organizăm temeinic in
struirea lor periodică ți ajutorarea 
contabililor cu experiență mai putină 
de către șefii contabili bine pregă
tiți, care îndeplinesc cu bune rezul
tate, de mult: ani, această sarcină. 
Experiență avem în această privință.

în vederea îmbunătățirii activității 
acestor cadre, uniunile raionale, îm
preună cu organele Băncii Naționale, 
vor trebui să analizeze în fiecare

fructiferiperimentale. Cîteva din constatările făcute pot fi aplicate cu rezultate . bune în producție. La măr, de exem- - piu, dacă se asigură lumina, prin- - tr-o agrotehnică specifică modului de creștere și de fructificare a fiecărui soi, periodicitatea de rodire"’ se atenuează, iar cantitatea și calitatea producției cresc. în a- cest scop s-au făcut tăieri pentru iluminarea coroanei. Pentru a se a- sigura o hrănire corespunzătoare a - pomilor, s-au dat cantități însem-" nate de îngrășăminte. în urma ad-" ministrării la un hectar a 15 tone gunoi, 240 kg azotat de amoniu și • superfosfat, plus 120 kg sare pota- sică s-au obținut, în ultimii 5 ani, - cîte 279 kg mere de fiecare pom.Tăierile făcute cu chibzuință con-*- tribuie foarte ‘ mult la comba--- terea periodici-- tății de rodire a— pomilor. Cele- mai bune rezul-... tate s-au obținut— cînd, pe lîngă ~ răritul de ilumi-'- nare de care am-- amintit, s-a îndepărtat o treime-- sau chiar jumătate din lungimea T lăstarilor crescuți anual. în acest-' caz, producția obținută pe un pom • a fost de 306 kg mere, cu mult - mai mare față de pomii unde nu - s-a făcut această lucrare. Recolta-1 cea mai bună a fost la pomii la” care s-au lăsat cîte 10—15 muguri ~ pe metrul liniar de ramură. La toate acestea s-au mai adăugat și-- alte lucrări: răritul fructelor, iri- - garea etc.în ultimii ani, în stațiunea experimentală Fălticeni, ca urmare a a-'~ plicării acestui complex de măsuri - s-a reușit ca pomii să rodească în - fiecare an, să dea producții mari... și de calitate superioară. Același, lucru s-a obținut și în cooperați--~ vele agricole Rădășeni, Florești și-- la gospodăria de stat Focșani unde - s-au organizat loturi demonstrative .. I pentru aplicarea acestor măsuri. La Rădășeni, de exemplu, pe un lot de .. : 25 hectare, producția din ultimii 4 ani nu a scăzut sub 8 000 kg mere la hectar.Aplicînd măsurile de combatere a periodicității de rodire la pomi, unitățile agricole vor putea obține din pomicultură venituri mai mari.----
Theodot GROZAdirectorul Stațiunii experimentale pomicole Fălticeni

lună munca desfășurată în domeniul 
contabilității, luînd măsuri pentru 
generalizarea experienței bune și 
lichidarea lipsurilor semnalate.

O mare atenție vom acorda în vii
tor pregătirii inspectorilor contabili și 
organizării muncii lor de îndrumare 
și control, întrucît ei pot și trebuie 
să acorde un ajutor substantial con
tabililor din cooperativele agricole, 
în mod deosebit ne vom îngriji 
ca măsurile stabilite cu ocazia con
troalelor efectuate în cooperativele a- 
gricole să fie îndeplinite punct cu 
punct în vederea îmbunătățirii evi
dentei și a activităfii financiare a a- 
cestor unităfi. în acest scop vom asi
gura ca pe viitor conducerile coo
perativelor agricole să raporteze 
periodic la Uniunile raionale cum 
îndeplinesc planurile de măsuri sta
bilite în urma verificărilor făcute de 
inspectorii contabili, cum se ocupă de 
lichidarea lipsurilor semnalate.

Unele dintre aceste măsuri au și 
început să prindă viafă. Aplicarea 
lor, în continuare, va asigura îmbu
nătățirea substanțială a evidentei con
tabile, ceea ce va influenta pozitiv 
asupra întregii activități economice a 
cooperativelor agricole.



PAGINA 4 SCÎNTEIA

Cunoașterea 
și sensibilitatea 
în pictură și in 
arta fotografiei

Acad. prof. G. OPRESCUO dată cu descoperirea tehnicii fotografiei, acum o sută și mai bine de ani, precedată de cea a da- gherotlpiei, s-a pus întrebarea dacă ea n-ar putea să înlocuiască pictura, cel puțin în acele forme ale acestei arte care n-aveau de scop decît să păstreze imaginea unor ființe scumpe posesorului fotografiei, a lui însuși, a membrilor familiei lui, a prietenilor, ori a unor personalități care-1 interesau îndeaproape și pe care le admira și le iubea. Și trebuie să mărturisim, chiar de la început, că fotograful avea la dispoziția lui un mijloc foarte exact și sigur, mai sigur chiar decît cel al multora dintre autorii de portrete mediocru pictate, de a păstra exactă, cît se poate de naturală și veridică, înfățișarea unui personaj. Erau desigur oarecari mici deformații, inerente tehnicii, provenite din mai marea apropiere de obiectiv a unor detalii, dar acestea, la o privire fugară și mai superficială, dacă nu erau prea exagerate, nu alterau caracterul general. Treptat, în ultimul timp, o dată cu e- voluția fizicii și a chimiei, fotografia a făcut mari progrese, ajungînd la ceea ce obțin astăzi posesorii aparatului fotografic, cînd au o mare experiență, imaginație și gust, nu numai în înfățișarea unei personalități, adică în portret, dar în toate bunele redări ale u- nei imagini. Fotografii, stăpîni pe fel de fel de procedee, au ajuns astfel la o îndemînare și la rezultate pe care cu greu le-ar fi putut prevedea inventatorii acestei tehnici. Totul participă în vremea noastră la o îmbunătățire 
a imaginilor : pozele variate și sugestive, lumina prinsă din diverse unghiuri și condusă savant pe model, bineînțeles calitatea obiectivului, ca și cea a hîrtiei de copiat, a developării negativului, 
a copierii acestuia, și așa mai departe.Și totuși, oricît ar fi de bine făcute aceste fotografii, ele au ceva fix, reprezintă secunda în care a fost făcută fotografia, și atît, un moment, fără nimic din ceea ce a precedat și din ceea ce va urma, cum se ghicește mai totdeauna dintr-un portret al unui excelent pictor, căci cu totul altceva este imaginea pe care o obține portretistul, stăpîn pe meșteșugul lui și interesat să redea cît mai complet, fizicește și sufletește, personalitatea care-i stă în față. în cazul acesta, asistăm la un fel de dialog spiritual, viu și captivant, între model și artist, primul tinzînd să dea artistului o impresie cît mai completă a personalității sale, sau una anume, sub care să coniinue să existe în memoria noastră ‘— și, bineînțeles, acesta este cazul celor mai multe modele din portretele pictate — cel de-al doilea făcînd un efort pentru a cuprinde într-o sinteză expresivă, cu calități artistice, atît trăsăturile fizice, cît și complexul sufletesc care-i stă în față, chiar dacă modelul ține să ascundă ceva din a- cest complex.De aici și diversitatea, care nu se poate nega, între portretele după același personaj, executate de artiști diferiți,, adică de analiști ai aceluiași suflet, însă fiecare cu temperamentul lui, privindu-și și analizîndu-și modelul din punctul lui de vedere, linul va descoperi în el o însușire, altul altele, ceea ce face ca rezultatul, și la unul și la altul exact din punctul lui de vedere, să devină o formulă prin excelență umană, constituind o legătură între două personalități, între pictor și originalul tabloului.Căldura umană ce e- mană dintr-o operă în care și modelul și executantul au pus suflet, niciodată nu se obține, cel puțin într-un grad egal, într-o fotografie. Tehnica fotografiei, cu toate progresele, pe care le-a obținut uneori surprinză

toare și imprevizibile, nu va putea înlocui un tablou, nu numai atunci cînd este vorba de o problemă mai dificilă, cu repercuții psihologice, cum este un portret, dar chiar cînd se redă o vedere din natură. Aș merge și mai departe : se știe că anume vederi din natură, foarte „pitorești*, care sînt punct de plecare pentru frumoase fotografii, cum ar fi de pildă apusuri de soare, cu cerul trecînd, rînd pe rînd, prin nuanțe roșii, portocalii, violete, în pictură vor avea un aspect de multe ori aproape vulgar. Aici, după cum se vede, superioritatea este de partea fotografiei, față de pictură. Și, din contra, un copac maiestuos pictat, să zicem de un pictor al școlii de la Barbizon, n-ar putea niciodată în fotografie să ne dea în același grad și în același timp impresia trăirii, a vieții lui trecute, care l-a condus la aspectul splendid pe care-1 are, senzația de maiestate, de ansamblu cu totul excepțional și perfect, pe care-1 are pictura.în vreme ce un tablou este un dialog direct între două persoane vii, cu sensibilitatea, cu însușirile ce le caracterizează temperamentul, cu reacțiile și impulsurile lor, într-o fotografie n-avem decît un vag ecou al a- cestor însușiri, admirabil poate din punctul de vedere al tehnicii fotografice, dar produsul unui aparat.Obiectivul acestui aparat nu va putea sesiza niciodată întreaga bogăție și complexitate de sensuri ale realității, pe care le sesizează ochiul omenesc, căci privirea pictorului asupra lucrurilor include înțelegerea profundă, deslușirea semnificațiilor deseori ascunse, care se dezvăluie doar unei cercetări cu mijloacele rațiunii și intuiției u- mane. Pe de altă parte, numai artistul este capabil de sinteză, numai el poate reuni într-o imagine generalizată diversele relații sau aspecte pe care aparatul le înregistrează numai, în vreme ce mintea și sensibilitatea artistică le contopește, Ie prelucrează și le toarnă din nou într-un produs artistic original.în felul acesta, arta realizează opere care reflectă conținutul și trăsăturile unei întregi categorii sociale sau ale unei întregi epoci, opere în care regăsim unitatea superioară a nenumărate fenomene individuale — și tocmai această capacitate de sinteză îi conferă marea valoare de cunoaștere și de influențare social-estetică.Gîndindu-mă la viitor și trecînd în revistă ceea ce cunoaștem din trecut din evoluția atît de rapidă a fotografiei, este evident că, într-o anumită măsură și în anumite cazuri, fotografia este în stare să înlocuiască pictura. Acolo însă unde intervine reacția sufletească emanînd de la model, și întîlnind reacția sufletească a executantului, date fiind nuanțele nenumărate, senzațiile atît de delicate și atît de greu de exprimat, chiar de un om viu, impresiile ce domină pe executant, în același timp cauzate de model și cauzate de opera lui în timpul execuției — impresii care se succed neîncetat, și care în succesiunea lor ar fi fost insesizabile pentru aparatul fotografic — domeniile acestui aparat și cele ale artistului nu se acoperă niciodată definitiv. Artistului îi va*rămîne totdeauna o posibilitate, nu numai de informație, dar în primul rînd de impresie fizico-psihologică asupra privitorului unei opere, pe care imaginea fotografică nu e în stare să o dea. Să nu uităm că numai în cazul operei u- nui artist ne aflăm în fața unui produs al sufletului omenesc, cu toate darurile de sugestie pe care creația și sensibilitatea umană o au asupra privitorului.

COMPLEX MUZEISTIC
ÎN OSTROVUL ȘIMIAN

După cum s-a mai anunțat, realizarea 
Sistemului hidroenergetic și de navigație de lâ 
Porțile de fier a pus, printre altele, problema 
conservării unor monumente istorice impor
tante : cetatea Ada-Kaleh, fortificațiile medie
vale Tri-Kule din comuna Svinița etc. Pentru 
păstrarea acestor valori s-a ales de către spe
cialiști Ostrovul Șimian, de lingă Tr. Severin, 
care se aseamănă cu insula Ada-Kaleh ca for
mă, mărime, structură geologică și microclimat. 
Aci vor fi aduse cele mai însemnate porțiuni și 
elemente de fortificație: porțile de intrare, 
unele bastioane și sectoare din galeriile boltite 
care constituiau sistemul de apărare caracte
ristic epocii respective și altele.

In Ostrovul Șimian va fi alcătuit un complex 
muzeistic în aer liber, punct de atracție pen
tru turiști. Printre altele, el va cuprinde : casă 
lui Regep-Aga, monument de arhitectură aflat 
acum în insula Ada-Kaleh; turnul sudic al 
cetății Tri-Kule al ansamblului fortificat din 
comuna Svinița, numeroase case țărănești vechi, 
casa în care s-a născut eroul revoluționar co
munist Ștefan Plavăț, precum și alte monu
mente și obiecte de valoare.

(Agerpres)
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De vorbă cu artistul emerit Valentin Gheorghiu despre

MUNCA
— Cred că subiectul în discuție 

are două aspecte : pe de o parte, 
poate fi vorba despre munca de zi 
cu zi a artistului, de acel efort con
tinuu, necesar însușirii și depășirii 
meșteșugului, și, pe de altă parte, 
tema poate fi abordată într-un 
sens mai larg, acela al aportului 
artistului la viafa culturală, contri- 

spi rituală 
aspecte 

strădania 
are rați- 

fintește

buția sa la Îmbogățirea 
a semenilor. între aceste 
există o legătură infimă : 
cotidiană a artistului își 
unea în măsura în care 
scopul social, artistul servind pu
blicul își slujește arta. în ultima 
instanță, artistul își justifică exis
tența în funcție de eficiența socială 
a muncii sale.

— Există, desigur, un specific
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INTERPRETULUI
Pianistul Valentin Gheorghiu 

este un muzician a cărui activi
tate susținută, de aproape două 
decenii, l-a consacrat nu numai 
în țară, ci și pe plan mondial — 
prin recitaluri, concerte, înre
gistrări la radio și de disc, deo
sebit de apreciate de public și 
de presă. L-am invitat la o con
vorbire avînd ca subiect munca 
de pregătire perseverentă, me
todică, a artistului.

al muncii interpretului muzical, 
relativ atît la studiul zilnic și la 
concertele propriu-zise, cît și la 
răspunderea muzicianului inter
pret față de compoziție, compo
zitor și public.

— Particularitățile activității in-
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La unul dintre standurile mobile de carte, organizate în secțiile Uzinelor metalurgice „Timpuri noi“ din Capitală
Foto : M. Cioc

Urmașii meșterilor de la Dragomirna
Restaurarea unui monument înseamnă, adesea, o deshumare pe verticală.Frumoasa zeiță albă, Dragomirna, adormită în pajiștea ei de trei secole și jumătate, a rămas în picioare, zveltă și oarbă, strînsă într-o tristă cămașă străină care umbrea, pînă mai deunăzi, gîndul pur al ziditorului, majes- tatea ei de statuie greacă. Ceea ce nu izbutise să acopere țărîna, să risipească focul, să surpe cutremurul, să înnegrească mucegaiul, •reușiseră să ascundă — în schimb — mistriile improvizate, lucrînd în numele grijei de a păstra. Sub coșcoveala de mortar cenușiu, Dragomirna era și nu era, între ființă și între amintire, ca și alte vechi monumente pe care le extragem din legendă. Dar miracolul redescoperirii a început. De cîțiva ani, Dragomirna s-a îmbrăcat în schele, iar acum catargele de brazi străjuiesc și zidurile care o apără. E un șantier, desigur, între multele șantiere din Țara de Sus. Obișnuit însă cu ritmul marilor construcții de la Suceava și din alte locuri, vizitatorul e surprins cînd, aici, între schele, reîntîl- nește liniștea. E un șantier de un tip deosebit. Ici- colo sună o teslă, ici-colo seînteie în piatră o daltă, undeva cîntă pe nas un fierăstrău. In această pace, ucenicii lui Anastasie Crimea, luminatul ctitor, ar fi putut foarte bine să-și urmeze lucrarea, fe- recînd în argint ceasloave, aurind și zugrăvind file, însăilînd cu piatră scumpă broderii. Aceste podoabe, datorate meșterilor de la Dragomirna, își vor lua locul în noul muzeu, însală gotică și în încăperile vecine unde a funcționat cîndva ilustra școală de miniaturiști și caligrafi, întemeiată de acel mitropolit artist.Ca să-i găsesc pe noii meșteri am suit în turnul de la intrare, pipăind prin întuneric treptele de piatră, ce fug în spirală, Din arcada turnului, Dragomirna își decupa zveltețea. -De ce se lucrează așa de încet ? a întrebat cineva, intrigat de ritmul

Paul ANGHEL

răspuns memo-să n-o trezim Pentru ca s-o la lumină, așa vede, nici n-am noile să-i sau la pisanii pome-

somptuoasa

original de lucru la acest șantier.Unul dintre meșteri a dat un rabil :— Ca brusc 1... scoatem cum seatins-o — numai am mîn- gîiat-o cu mistriile.Coșcoveala a fost înlăturată migălos, pînă la zidul teafăr. Au strălucit din nou pereții, cu linia lor pură, cu îmbinarea blocurilor într-o singură formă, de monolit. Eliberarea suprafețelor laterale a făcut să țîșnească dintr-o dată turla, cu broderia ei de piatră. !i dau acum ocol rîndunelele, înșurubînd-o în azur. Acolo sus, pe unde zboară ele, au lucrat însă aceiași meșteri, suspendați cîteva luni în frînqhii. Tot ei au degajat pămîntul de lingă ziduri, ajutînd Dragomir- nei să cucerească în înălțime cu aproape un metru. Dar surprizele redescoperirii s-au ținut lanț. Cînd lucrările se apropiau de sfîrșit, o nouă lovitură de șpaclu a scos la lumină cele patru ferestre ale pridvorului. Lutul a căzut de pe orbite, Dragomirna vede...Ceea ce m-a impresionat în chip deosebit pe acest șantier original a fost pasiunea meșterilor. Sînt adevărați artiști, despre care se vorbește puțin sau deloc, de o modestie aleasă,care își fac parcă cere din a rămîne nimat.— Anastasie mi-a spus șefulGheorghe Sfîrîială, și-a scris numele pe mor- mînt. Piatra lui din pronaos e albă, ca și Dragomirna, și be ca șiLecția ctitorului tuși prina ajuns strălucitor pînă la noi. I se adaugă numele zugravilor din altar : Crăciun, Ignat și Grigorie, un anume Mătieș, cum și numele cîtorva caligrafi și miniaturiști, pe care nu-i mai notăm.

oameni plă- în ano-Crimea, pietrar, nu
a

tot fără podoa- ea.de smereniee contrazisă to- numele lui care

ales se cu-

Vom nota în schimb numele meșterilor de azi : Simion Jucan, șef de șantier ; Gheorghe Sfîrîială ; Vasile Barbîr, meșter lemnar ; Aurel Nicolaiciuc, meșter fierar; Gheorghe Morhan, șef peste 15 zidari. Toți au lucrat și la alte monumente, la Mol- dovița, la Humor Voroneț, iar vor trebui nească.Un cuvîntvine adăugat despre munca de concepție a arhitectei Ioana Grigorescu, cea care a reușit să citească gîndul ctitorului și să ni-1 redea artistic și exact. Prin acest efort conjugat, cea mai falnică ctitorie a Moldovei voevodale, Dragomirna, zeița albă, își recapătă splendoarea, o- glindindu-și frumusețea redeșteptată în argintul șters al iazului vecin.(Dar și o paranteză : Nu s-ar fi putut oare ca șe- mineul din sala gotică să fie construit din cahle de epocă sau cu replici după modele mai vechi ? La fel ne întrebăm dacă balustrada scării ce duce la sala gotică nu s-ar cuveni să fie construită din piatră, contribuind la senzația de zveltețe și masivitate a întregului. Ne îndeamnă la aceste sugestii aceeași grijă de a păstra neștirbit gîndul ctitorului, chiar și în amănunte).

ferprefative provin din însuși spe
cificul muzicii, care, paradoxal, este 
arta cea mai directă — acfionînd 
asupra celor mai intime resorturi 
ale sensibilității noastre — și, tot
odată, cea mai indirectă — imagi
nea este comunicată nu de cel care 
a creat-o (ca în arta plastică), ci de 
un mijlocitor : interpretul. De 
și răspunderea deosebită ce îi 
cumbă atestuia. Dacă în epoci mai 
îndepărtate compozitorul era 
mai adesea și tălmăcitorul muzicii 
sale, în zilele noastre, datorită 
complexității problemelor de crea
ție și unei specializări caracteris
tice în general societății contem
porane, această sarcină revine in
terpretului. în plus, acesta are de 
parcurs — în vederea alcătuirii u- 
nui repertoriu conform cu afinită
țile sale și adecvat posibilităților 
tehnice de care dispune — o lite
ratură imensă, creată în timp de 
cîteva sute de ani. Cunoașterea, 
însușirea și redarea — aș întări : 
redarea creatoare — a repertoriului 
presupun o muncă intensă, perma
nentă.

— „Scînteia" publică o suită de 
opinii asupra celor „trei opt" ai 
zilei. Interpretul muncește opt 
ore pe zi ?

— Da și nu. Concentrarea fizică

aici 
in-

cel

și intelectuală pe care o cere mun
ca
să fie obținut în mai puțin timp — 
pentru pianiști, să zicem, în șase 
ore. Dar munca artistului nu se re
zumă la cea desfășurată efectiv la 
instrument, ci este necesarmente 
completată cu cea auxiliară ; ana
liza muzicii, investigațiile de ordin 
estetic, filozofic, social, istoric în 
epoca și mediul din care provin 
piesele cîntate. Munca preparato- 
rie, de menținere a agilității, su
pleței etc., consumă, și ea, timp și 
energie ; să nu uifăm, de aseme
nea, că interpretul, pentru a ti cu 
adevărat artist, trebuie să posede 
o cultură generală cuprinzătoare și 
că golurile în acest domeniu se re-

sa face ca randamentul optim

simt în actul interpretativ. Pentru 
cuprinderea tuturor acestor laturi, 
un singur „opt” nu este suficient, 
mai ales dacă avem în vedere că 
preocuparea — înțeleg prin aceas
ta raportări permanente ale feno
menelor de viață și cultură la mu
zica pe care o cînf — acționează 
ca o forță centripetă, care te ține 
sfrîns legat de fondul muncii tale.

Nu vreau să se înțeleagă de aici 
că alte profesiuni nu sînt la fel de 
absorbante și că practicarea lor ar fi 
mai ușoară ; cea de interpret însă nu 
se poate ridica la rangul de artă fără 
o permanență și o disciplină consec
vent aplicată. Pentru piesa de cîfeva 
zeci de minute — de multe ori chiar 
mai puțin — investiția de muncă se 
consideră nu prin timpul afectat în
vățării ei pe dinafară (uneori relativ 
redus pentru o memorie exersată), ci 
prin totalitatea activității interpretu
lui, de la primele game făcute în 
copilărie pînă în ziua concertului șl 
chiar și după aceea. (Nerealizarea 
tuturor intențiilor, chiar neobservată 
de public, te determină să lucrezi în
continuu). Asimilarea unui text mu
zical nu înseamnă nici pe departe 
numai memorarea lui, ci și cunoaș
terea intimă a structurii sale, pentru 
a putea reliefa elementele esențiale, 

■ pentru a-i putea da viață.
Atitudinea interpretativă nu poate 

fi definită prin redarea corectă pur 
și simplu a unei lucrări. La noi se 
discută adesea despre aportul crea
tor al interpretului. Pentru artist, a- 
ceasfa este o chestiune nu numai de 
estetică, ci și de etică. Respectul 
față de partitură și de stilul caracte
ristic compozitorului trebuie să pri
meze asupra tendinței de etalare a 
tehnicii sau temperamentului. Cînd 
dintr-o cronică deduc că X a avut 
succes datorită spectaculozității cîn
fului său, sînt înclinat să suspectez 
bunul gust și răspunderea lui artistică. 
Publicul nu trebuie să observe efor- 
ful fizic, trăirea trebuie exteriorizată 
prin sunet și nu prin atitudine și 
gest ; în definitiv, contează în mu
zică ceea ce se aude, nu ceea ce se 
vede. Acest deziderat simplu de for
mulat presupune disciplină și con
secvență în muncă o continuă ten
dință spre mai bine. Lucrul zilnic 
este acumulativ; saltul se produce 
calitativ și de multe ori se lasă aș
teptat. Ne apropiem de perfecțiune 
cînd ne apropiem de spiritul muzicii, 
care este expresie și căldură umană. 
Și aceasta înseamnă o muncă plină 
de tensiune și continuitate.

— In cazul muzicii contempo
rane se par# că această muncă 
este mai dificilă...

— Nu întotdeauna din punct de 
vedere tehnic, dar pentru a pătrunde 
și reda un univers expresiv nou, pen
tru a intui și descoperi sensurile unei 
muzici în primă audiție trebuie un 
plus de preocupare, de imaginație 
și, de ce să n-o spunem, de bună
voință. Pentru mulți interpreți este 
mai comod să investească energia în 
însușirea pieselor din repertoriul 
consacrat, care asigură și succes și, 
totodată, oferă certitudinea perma
nenței, a reluării în alte programe. 
Bineînțeles că nu trebuie să ne spe
rie reticența unei părți a publicului 
față de muzica mai nouă — mă re
fer fot timpul la arfă, nu la experi
mente străine arfei adevărate — dar 
nu este oare și vina noastră dacă 
auditorii n-o înțeleg ? Poate că noi 
înșine ne-am mulțumit cu o execuție 
ștearsă, insuficient conturată și, deci, 
neconvingătoare.

Pe lîngă acest aspect, mai este 
cel al randamentului muncii, extrem 
de scăzut, din pricina unor defi
ciențe organizatorice. Astfel, după 
sute de ore de studiu individual și 
după zeci de repetiții de ansamblu, 
o lucrare în primă audiție se reia 
după foarte mult timp, atunci cînd 
ea trebuie din nou „pusă în degete". 
Și acest lucru se întîmplă cu opere 
de valoare incontestabilă, cum ar fi 
de pildă Cvintetul de Enescu. Dar 
din nou sînt înclinat să acuz o oare
care pasivitate a interpretului, care 
se mulțumește doar să citească par
titura, necorivingînd pe auditori și, 
în felul acesta, rieimpunînd reluarea. 
Abordarea muzicii românești contem
porane este, după părerea mea, 
indispensabilă interpretului, nu nu
mai pentru că ea îl pune în fața 
unui univers bogat, ci și pentru că 
numai astfel interpretul poate răs
punde întru fotul imperativelor ac
tualității — de a fi 
creație și publicul 
îi este destinată.

<■

Petre

Ansamblul chilian de muzică
Oamenii de astăzi 

ău, poate mai mult de
cît în urmă cu cîfeva 
decenii, revelația mu
zicii vechi. Expresia ei 
echilibrată, lipsa de 
asperitate a sonorități
lor, supremația melo
diei atrag irezistibil 
spiritul nostru. Din ve
chile biblioteci, parti
turi de mult și pe ne
drept uitate poposesc 
pe 
lor 
lor 
de 
aceasta este parcă pe 
cît de solid ancora'ă îh 
istorie tot pe 
tînără. 
cînta

pupitrele inferpreți- 
care le redau viafa 
de odinioară și cea 
azi — căci muzica

atît de 
A descoperi și 

muzica veacu
rilor apuse nu este ni
cidecum o atitudine ar
heologică ci un act de 
autentică creație și a- 
fluența publicului la 
concertele de gen în
cununează 
interpreților.

mijlocifor între 
căruia aceasta

CODREANU

veche
experiența, identitatea 
de concepție și comu
niunea de sensibilitate 
a muzicienilor impun 
reușita muncii lor și o- 
feră deplină satisfacție 
auditorilor. Acestea

Fiecare dintre cei șase 
instrumentiști — Mirka 
Stratigopoulou, 
Subercasseaux, 
briela Perez,
Hasbun, Guido Mino- 
letfi, Luis Lopez — mî-

Juana
Ga- 

Octavio

formației este alcătuit 
din piese de epocă, 
pentru voci și instru
mente. Grupul vocal — 
compus din Silvia Sou- 
blette, 
rea și

conducătoa- 
animatoarea

ÎN SĂLILE DE CONCERTE

dovedit a fi virtu- 
Ansamblului de 

al Uni- 
catolice din

s-au 
file 
muzică veche 
versităf i i 
Chile, care a susținut
în Capitală două reu
șite concerte.

Caracteristica aces
tui ansamblu este po
livalența artistică 
membrilor săi 
ferpreți la mai 
instrumente din 
rile XV—XVIII, 
de concurența

a 
in- 

mulfe 
veacu- 
învinse 

celor 
strădaniile noi, mai viguroase și 

Cultura, mult mai perfecționate.

nuiește cu artă mai 
multe instrumente de 
coarde cu arcuș și ciu
pite sau instrumente 
de suflat cu și fără an- 
cie.

Pe podium, o adevă
rată expoziție de flau
te, viole, viele etc, al 
căror ton dulce și gin
gaș captează prin ine
dit. Cei vechi cultivau 
fără îndoială rafina
mentul sonorităților — 
combinațiile ascultate 
au fost creatoare de 
aimosferă. Repertoriul

colectivului, Rosario 
Crisfi, Magda Mendo
za, Rene Ramos și Gre
gorio Cruz — se dis
tinge deopotrivă prin 
personalitatea fiecărui 
cîntăreț și prin perfec
țiunea de ansamblu.

Bunul gust, autenti
citatea stilistică și acu
ratețea tehnică și into- 
nafională au dominat 
în cele două concerte. 
Sincronizarea 
șifă a cînfului,
tempo și ritm cît și de

desăvîr- 
atît de

18,00 — Copiii desenează. Tema 4 
O întîmplare hazlie.

18,20 — Pentru școlari: Zmeul 
zmeilor. Cum ne putem 
construi un zmeu.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15
19,30

I

— Telefilatelie.
— Aventurile lui Robin 

Hood.
— întrebări Ia care s-a răs

puns... întrebări la care 
nu s-a răspuns încă. E- 
misiune de știință.

20,25 — Campionatul mondial de 
fotbal — 1966 : Bulgaria- 
Ungăria.

22,20 — O invitație pentru cei 
care n-au vizitat... Sna- 
govul.

22,35 — Telejurnalul de noapte.

20,00

I

I
I
I

I

CINEMA
COLIBA UNCHIULUI TOM — film

Patria —•

intensitate și culoare, 
dăruirea cu care cei 11 
muzicien' tălmăcesc 
piese de factură foarte 
variată — madrigale și 
motete, suite și dansuri 
din literatura italiană, 
engleză, franceză, ger
mană — au cucerit. O 
pondere firească au 
avut lucrările compozi
torilor preclasici spa
nioli și lafiho-ameri- 
cani, cei din urmă de
loc cunoscuți publicu
lui de la noi.

Succesul Ansamblu
lui chilian a fost re
marcabil, cu atît mai 
mult cu cît stagiunea 
recent încheiată a cu
noscut multe și presti
gioase manifestări ; s-a 
vădit încă o dată că arta 
aruncă o punte a cu
noașterii și prețuirii 
peste granițe și depăr
tări.

C. PETRESCU

•'
pentru ecran panoramic :
9; 12; 15; 18; 21.
« BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Re
publica — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 
19,15; 21,30, Stadionul Dinamo — 
20,30 (la ambele completare Stuf), 
Festival — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, grădină — 20,30 (completare Li- 
niorii), Sala Palatului (seria 1708). — 
ora 19,30.
0 COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL: Lu
ceafărul — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Arenele Libertății — 20.30, Capitol
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, gră
dină — 20,30. Modern — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21,15, grădina Doina
— 20.15.
A MISIUNEA EXTRAORDINARĂ ! 
București — 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 
21, Excelsior — 9,30; 12,15; 15: 18; 
20,45. grădina Progresul — 20,15.
« DRUMUL VIEȚII : Cinematecă -> 
10; 12; 16; 18,30; 21.
A PREA TÎRZIU : Lumina — 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (com
pletare Problema).
• ESCROCII DE LA MÎNĂSTIRE (ci
nemascop) :‘Victoria — 9; 11,15;
13.30: 16; 18.30: 21, Grivița — 9; 
11,30; 13,45; 16; 18.30; 21 (la a dona, 
completare O zi din viata lui Tlcă), 
Floreasca — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45 (completare Simfonie In alb — 
cinemascop).
0 HAI, FRANȚA I : Central — 9; 
11,15; 13.30; 15,45: 18,15; 21,45 (com
pletare Stăvilirea torentilor).
O SERBĂRILE GALANTE : Union -■ 
15,15; 18; 20,45 (completare Partidu
lui slavă I).
» PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 9’ 10,15.
A DRAGOSTEA ȘI MODA : Doina —’ 
11.30: 13,45: 16: 18.30: 21 (comple
tare Liniorii), înfrățirea între ponoare
— 10: 15.30; 18: 20,30 (completare 
Sandi, să asculți pe mămica I).
® INSULELE FERMECATE — VIZITA 
CONDUCĂTORILOR DE PARTID SI 
DE STAT ÎN REGIUNEA ARGEȘ ; 
Timpuri Noi — 9—21 în continuare. 
O MONEDA ANTICĂ : Giulesti — 
15,30; 18.15: 20.45 (completare Sandi, 
să asculți pe mămica I), Flacăra — 
15,30: 18,15; 20,45 (completare Li-
riiorțil.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂ
INĂ : Feroviar — 9: 11,30;
16,15; 18,45; 21 (completare
Aurora — 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18.15;
20.45 (completare Mobila), grădină
— 20,15.
® ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR" — (cinemascop) : Dacia — 9—
13.45 in continuare, 16.15: 18,45; 21, 
(completare Acul), Ferentari — 10; 
15,30: 18: 20,30 (completare Arsura). 
« ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE (Ci
nemascop) • Buzești — 15.30: 18. gră
dină — 20.45 (completare Partidului 
slavă I); Arta - 9: 11,15: 13,30: 16; 
18,30; 21, (completare Stuf), grădină 
.— 20,30.
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" (cinema
scop) : Crîngași — 15.30; 18,15: 20,45 
(completare Poveste sentimentală).
S> CELE DOUĂ ORFELINE : Bucegi
— 8,30; li; 13,30; 16; 18,30: 21, gră
dină — 20,30, Gloria - 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 21,15, Tomis - 9; 
11.15; 13,30: 16; 18.30: 21. Patinoarul 
„23 August" — 20.30. (la toate com
pletare Orizont științific nr. 3), Fla
mura — 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18.15;
20.45 (completare Crimea), grădina 
Tomis — 20.30.
® OPERAȚIUNEA „I" : Unirea — 
15,30; 18,15 (completare Insula păsă
relelor).
e EU SÎNT CUBA I : Vitan — 15,45; 
19
9 FANTOMAS (cinemascop) : Miori
ța — 8,30; 11; 13,30: 16: 18.30; 21
(completare Stuf), Drumul Sării — 
11; 15,30; 18; 20.30, (completare Crim
ea), Volga — 8,45; ii; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.
0 HAIDUCII (cinemascop) : Munca
— 10,30; 16: 18.15; 20.30 (completare 
Lucrările Consfătuirii lucrătorilor din 
industria constructoare de mașini).
a ÎN GENUNCHI MĂ 
TINE : Popular — 15,30; 
(completare Liniorii).
® DRAGOSTEA ESTE 
Moșilor 15.30: 18.30 
Vizita conducătorilor de 
stat în regiunea Suceava).
• CHEILE CERULUI : Cosmos — 
15,30; 18; 20,45, (completare Aparta
mentul).
e NOAPTEA IGUANEI : Viitorul — 
15.30: 18; 20,45.
® FANFAN LA TULIPE : Colentina
— 15,30 ; 18 (completare Lucrările
Consfătuirii lucrătorilor din industria 
constructoare de mașini), grădină — 
20,30, Cotroceni 15,15: 18; 20,45,
(completare Mobila).
® MÎINE, MEXICUL I : Melodia — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (comple
tare Tinerețe), Expoziția — 20.15,
(completare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat în regiunea Oltenia). 
0 OMICRON : Rahova — 15,30; 18; 
20,45 (completare Sandi, să asculți pe 
mămica I).
® FIII „MARII URSOAICE" (cinema- 

15,30; 18; 20,45,

I
I
I
Iscop) : Progresul —

(completare Ninge).

a FAȚA PIERDUTĂ

5 Lira — 15,30;
conducătorilor

regiunea Iași),

13.45;
Stuf),

ÎNTORC LA 
18; 20,45.

INTERZISA : 
(completare 

partid și de

(cinemascop) ;
18, (completare Vizita 

r de partid și de stat în 
Iași), grădina Vitan — 20,45 

_ (completare Vizita conducătorilor de 
S partid și de stat tn regiunea Argeș). 
» O LA PORȚILE PĂMÎNTULUI (cine- 

mascop) : Pacea — 15,30; 18; 20,30,
B (completare Sandi, să asculți pe mă- 
m mica I).

9 CERUL N-ARE GRATII : grădina 
■ Unirea — -20,45.

9 VALURILE DUNĂRII : grădina Lira 
- 20,30.

0 a VACANȚĂ LA MARE (cinema- 
ffl scop) : grădina Moșilor — 20,30,
8 (comnletare Vizita conducătorilor de 
5 partid și de stat în regiunea Oltenia).

® RĂSCOALA (cinemascop) : grădina 
Rahova — 20,30.

0 © ȘAH LA REGE : grădina „Progre- 
« sul-Parc" — 20,30.

Lira
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și Birmingham

medalie de argint

Campionatele mondiale de tir au continuat la Wiesbaden (R.F.G.) cu disputarea ultimelor două manșe ale probei de talere aruncate din șanț. O comportare bună a avut în această întrecere trăgătorul român Gheorghe Enache, clasat pe ’locul doi cu 292 de puncte. Pe primul loc s-a situat K. Jones (S.U.A.), iar pe locul trei P. Senicev (U.R.S.S.). Pînă în prezent, sportivii români au obținut o medalie de aur și trei de argint.
Caiacisti români la

J

Regata Copenhaga"
Caiaciștii noștri fruntași vor participa la sfîrșitul acestei săptă- mîni la o nouă confruntare internațională. In zilele de 23 și 24 iulie, la Copenhaga se va desfășura tradiționala întrecere „Regata Copenhaga", care va reuni la start sportivi din 13’ țări, printre care U.R.S.S., Franța, Ungaria, Suedia, Polonia, Olanda și Danemarca. Lotul nostru pentru această competiție cuprinde, printre alții, pe S. Ismailciuc, M. Ionescu, A. Ia- covici.

wî nocturna
(Urmare din pag. I)

ulti-

au

astfel de cazuri,In
la a

re-Moș

an- tările de a indepen-

sănătatea fizică propriilor lor

Primul gol al portughezilor
(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)

„Să

poate suporta țipete la... „Sfîn- tul". „Tocmai acum v-a apucat și pe voi pedagogia î" Domnul Goe rămîne victorios și surmenat pe poziție. Apoi, bromova- lul...Asta acasă. Dar mai sînt și nocturne în public. „Ora închiderii, vărugăăăml". într-un colt, tatăl poartă tratative pentru „încă o jumătățică, ultima I", în timp ce copilul, cu capul sprijinit. în pumni, zistă eroic chemării lui Ene. Ceva mai înainte ațipise. „Eu stau la masă cu un bărbat, sau ce dracu?", l-a înghiontit tatăl. Acum încearcă să se dovedească „bărbat". Scena e privită cu nepăsare, cîțiva confrați întru jumătățică se amuză tulbure : „Nea cutare, să-ți trăiască puștiul, că ăsta o să te întreacă I Ce faci, nu-i mai torni și lui unul?"Adineauri, cineva de la o masă vecină reacționase indignat. Au răsunat cîteva cuvinte bine simțite la adresa egoismului unui astfel de părinte. A fost chemat responsabilul, cerîndu-i-se să se pună capăt penibilului spectacol. „Nu e treaba noastră să ne amestecăm în viata consumatorilor" — a venit prompt, profesional, răspunsul. Iar prietenii de ocazie ai părintelui petrecăreț început să-l bodogănească pe „profesorul de ocazie" : facă ordine acasă la ell".Sînt filme la care e interzis accesul copiilor sub o anume vîrstă. Nu este cazul să se limiteze și la restaurant, pînă la o anume oră, acest acces ? Pot fi lăsați în pace părinții care-si pierd busola în fața paharului, nepăsători și morală copii ?Ba nu.să ne amestecăm I Somnul tihnit al copilăriei aparține întregii colectivități, face parte din zestrea de sănătate a generației de mîine.

Campionatul mondial de fotbal
© Brazilia și Italia, mari favorite, au părăsit
arena @ Azi meciuri decisive la Londra

Marea surpriză a campionatului mondial din Anglia — poate cea mai mare surpriză din istoria de 36 de ani a acestei competiții — s-a produs aseară, la Liverpool, în fața a peste 60 000 de spectatori, în auzul sau văzul a sute și sute de milioane de iubitori ai fotbalului care, de pe toate meridianele, au urmărit întrecerea la radio sau pe „micul ecran", echipa de fotbal a Portugaliei, pentru prima dată prezentă într-un turneu final, a învins reprezentativa Braziliei, campioană mondială și cîș- tigătoarea ultimelor două ediții a „Cupei Jules Rimet". înfrîngerea de aseară a brazilienilor a însemnat, de fapt, eliminarea lor din competiție. Este desigur foarte puțin probabil că astăzi, în ultimul meci al grupei C, echipa bulgară să învingă cu 3—0 pe cea maghiară ; numai în astfel de condiții, echipa Braziliei s-ar mai putea califica, pe bază de golaveraj, în dauna reprezentativei maghiare... Dar aceasta nu este decît o ipoteză pur speculativă ; practic, fotbalul brazilian, care, din 1958, a făcut „epocă" pe arena mondială, nu va mai compărea în pentru titlu — eliminat fiind din „optimile" de finală 1Meciul de aseară, de Ia pool, a început în nota de nare a portughezilor. La primul a- tac, Coluna a șutat prin surprindere și Manga a înlăturat cu greu pericolul. Trecerea minutelor a arătat că echipa Portugaliei joacă totuși mai organizat, ofensiv, în timp ce brazilienii (în echipa cărora figurează 7 jucători noi) nu reușesc să străpungă apărarea — numeroasă, dar și foarte fermă, adeseori dură, a Faulturile însoțesc vențiile portughezilor ;atacuri braziliene au fost stopate prin „intrări" dure și neregulari- tăți — trecute cu vederea și tolerate de arbitrul englez Mc. Cabe —

lupta încăLiver- domi-

adversarilor, mereu inter- numeroase

12 ANI DE LA SEMNAREA ACORDURILOR DE LA GENEVA

Să : fie curmată agresiunea
imperialismului american

în Vietnam!

fie-de

S-au scurs 12 ani... în noaptea de 20 spre 21 iulie 1954, de la Palatul Națiunilor din Geneva se transmitea spre toate colțurile lumii vestea încheierii Acordurilor cu privire la încetarea focului în peninsula Indochina. După ani și ani de război pustiitor, vărsarea de sînge în Vietnam, Laos, Cam- bodgia avea să fie curmată, recu- noscîndu-se totodată dreptul căruia din statele respective a-și rezolva singur treburile terne, fără amestec din afară, ranțiile acordate acestor state, gajamentele asumate de semnatare ale acordurilor respecta suveranitatea, dența, unitatea și integritatea lor teritorială, de a interzice introducerea de trupe străine și construirea de baze militare străine în a- ceste teritorii au constituit baza restabilirii păcii în Asia de sud- est.Vestea semnării Acordurilor de la Geneva făcea înconjurul lumii, fiind salutată de opinia publică mondială ca o mare victorie a luptei de eliberare națională, a o- menirii iubitoare de pace.Deși Statele Unite ale Americii nu au semnat declarația de încheiere a conferinței din 1954, totuși sub presiunea opiniei publice mondiale, a înșiși aliaților săi, guvernul american, printr-o declarație unilaterală expusă de reprezentantul său la Geneva, Bedell Smith, se angaja solemn că „se va abține de la amenințarea cu forța și de la folosirea forței pentru a modifica acordurile încheiate sau a împiedica realizarea lor". 

în pofida declarațiilor oficiale dinaintea începerii campionatului, care arătau că nu se va permite jocul brutal. Ca urmare a jocului dur practicat de portughezi se produc accidentări (mai grave sau mai puțin grave) a unor jucători brazilieni. Peld, mereu ținta unor astfel de atacuri, avea să fie accidentat serios în min. 30 și a- poi — alergînd șchiop și cu genunchiul drept bandajat — să facă simplă figurație pînă la sfîrșitul meciului.Portughezii deschid scorul după 15 minute. Șutul lui Simoes — de fapt, o centrare în fața porții lui Manga — imprimă un efect curios mingei, care, intră în plasă. Brazilienii atacă, dar fără succes. Un fault dur în careul portughez ră- mîne nesancționat de arbitrul englez. Contraatacurile portughezilor sînt periculoase. Eusebio, deși mai puțin „vizibil" în jocul de cîmp, manifestă o deosebită incisivitate 
REZULTATE TEHNICE

PORTUGALIA — BRAZILIA 3—1 (2—0], Au marcat : Eusebio 
(2), Simoes pentru portughezi ; Rildo pentru brazilieni.

R.P.D. COREEANĂ — ITALIA 1—0 (1—Oj. A marcat Pak Sîn Din.
ARGENTINA — ELVEȚIA 2—0 (0—0], Au marcat : Artime și 

Onega,
URUGUAY — MEXIC 0—0.

în fața porții — exact ceea ce lipsea brazilienilor — și stîrnește panică în careu. în min. 27, Torres îi trimite cu capul o minge înaltă și Eusebio intervine și înscrieBrazilienii reiau jocul după pauză cu ceva mai multă hotărîre, dar înaintarea — sever marcată și lipsită de aportul lui Pel6 — nu poate fructifica nimic. în min. 73, fundașul Rildo, intercalat în eșalonul ofensiv, șutează surprinzător din colțul careului de 16 m și reduce scorul. în continuare, de o parte și de alta, se șutează periculos. Portarii apără. Aproape de încheierea jocului, Eusebio — ieri cel mai bun de pe teren — mai găsește o dată un culoar pentru a șuta imparabil și... 3—1 pentru Portugalia. Brazilia — învinsă — părăsește definitiv a- Tena actualului campionat mondial. Confruntarea dintre fotbalul- spectacol, bazat pe finețe tehnică, pe virtuozitatea a uneia sau două individualități — și cel de și dîrzenie s-a încheiat ieri cu victoria acestuia din Echipa portugheză a fost ieri discutabil — echipa care a știut mai bine ce vrea și a manifestat un plus de voință și hotărîre, încît victoria ei asupra brazilienilor a- pare ca deplin justificată. Mai puțin clară a apărut unor spectatori concepția despre obiectivitate a arbitrului Mc. Cabe.

luptă seară urmă. — in-

Liviu RODESCU

Or, în pofida acestui angajament^ S.U.A. au încălcat în mod deliberat, punct cu punct, Acordurile de la Geneva. în septembrie 1954, ele au înjghebat blocul militar S.E.A.T.O., incluzînd, contrar acordurilor, partea de sud a Vietnamului în raza de acțiune a acestui pact agresiv.Conform articolului 16 al Acordurilor de la Geneva este interzisă „introducerea în Vietnam de trupe străine, de personal militar străin, precum și de orice arme și muniții". Conștiente că fără sprijinul lor armat clica lui Ngo Dinh Diem nu s-ar putea menține la putere nici măcar o zi, urmărind să transforme Vietnamul de sud în- tr-o platformă pentru realizarea planurilor lor agresive, Statele Unite au infiltrat în sud noi și noi trupe militare. Dacă în 1954, anul semnării Acordurilor de la Geneva, în Vietnamul de sud se aflau 200 de „consilieri" militari americani, acum efectivele S.U.A. se ridică la 300 000. La acestea se adaugă zeci de mii de militari din flota a șaptea și de la bazele militare americane situate în Filipine, Tailanda și în alte țări din această zonă și care participă direct la agresiune.Articolele 18 și 19 prevăd : „Este interzis să se creeze noi baze militare pe teritoriul Vietnamului". Or, regiunile încă neeliberate din Vietnamul de sud sînt în realitate un lanț de baze militare americane. în luna mai 1966, aici se aflau 170 de baze aeriene administrate de trupele S.U.A. Statele Unite au masat în sudul Vietnamului, în pofida prevederilor

Mexicanii și-au încercat șansele 
chiar din primele minute. Atacurile 
lor au fost destul de insistente și n-a 
lipsit mult să fie fructificate. în minu
tul 10, ei au nimerii bara porții apă
rate de Mazurkievics, iar în minutul 
următor au ratat din nou. Cea mai 
mare ocazie de a înscrie au pierdut-o 
însă spre sfîrșitul reprizei, cînd, deși 
aflaji în fața porții goale, au tras pe 
lîngă bară. Uruguayenii n-au căutat, 
se pare, neapărat victoria ci, fiindu-le 
suficient și un meci nul, au pus ac
cent pe apărare, contraatacînd rar. 
Cu toată ofensiva mexicană, desfășu
rată fără întrerupere și în repriza a 
doua, echipa Uruguayului a rezistat, 
neprimind nici un goi. La terminarea 
meciului, sud-americanii au răsuflat 
ușurați ; cu cele patru puncte acumu
late în trei partide, în care au în
scris două goluri și au primit unul (e 
vorba de scorul de 2—1 cu care au 
învins echipa Franței...) ei și-au asi
gurat calificarea în sferturile de fi
nală ale campionatului.

A doua calificată din grupa A va 
fi cunoscută după meciul de azi din
tre Anglia și Franța. Deși au deo
camdată numai un puncf față de trei 
ale englezilor, fotbaliștii francezi pot 
să se califice dacă înving cu 2—0.

Celebra „Squadra Azzurra" cu toate vedetele sale (Mazzola, Fa- chetti, Rivera, Bulgarelli) a jucat 

lamentabil, fiind învinsă de curajoasa și tînăra formație a R.P.D. Coreene. Acest rezultat este incontestabil cea mai mare surpriză a celei de-a 8-a ediții a campionatului mondial de fotbal. Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 41 de centrul atacant al echipei coreene, Pak Sîn Din.
Confirmînd evoluțiile meritorii din meciurile cu Spania și R. F. Germană, echipa Argentinei a trecut și de „lacătul elvețian", cîști- gînd relativ ușor un meci fără istoric. ' ' r

MECIURILE DE AZI
Prima fază a campionatului 

mondial, faza „optimilor" de fi
nală, se încheie astăzi cu urmă
toarele partide :

GRUPA A : Franța-Anglia 
(la Londra).

GRUPA B : Spania-R. F. Ger
mană (la Birmingham).

GRUPA C: Ungsria-Bulgaria 
(la Manchester).

GRUPA D: U.R.S.S.-Chile (la 
Sunderland).

Televiziunea română transmite 
meciul Ungaria-Buîgaria, iar ra
dioul — meciul U.R.S.S.-Chile. 
Transmisiile încep la ora 20,30.

Acordurilor de la Geneva, un vast arsenal de război și au transformat teritoriul Vietnamului într-un poligon de experimentare a diferitelor tipuri noi de arme, mer- gînd pînă la asemenea acte criminale ca folosirea gazelor toxice, în prezent, S.U.A. cheltuiesc zilnic pentru agresiunea lor circa 36 milioane de dolari.Alegerile generale libere, prevăzute în acorduri pentru iulie 1956, în vederea reunificării Vietnamului, au fost sabotate de marioneta Washingtonului, Ngo Dinh Diem, care a respins propunerile repetate ale R. D. Vietnam pentru întrunirea Conferinței consultative stabilite în acest scop, organizînd în mod unilateral un simulacru de alegeri, în încercarea de a da o spoială de legalitate regimului său putred. Cu ajutorul baionetelor a- mericane, Diem a instaurat în Vietnamul de sud un regim de cruntă teroare și represalii antipopulare.în ciuda deplasării unei uriașe mașini de război, S.U.A. n-au reușit să frîngă lupta pentru libertate a poporului vietnamez. Devine cît se poate de limpede că actuala clică de uzurpatori din Vietnamul de sud, ca și cele care au prece- dat-o, nu poate fi salvată, cu tot sprijinul Washingtonului. Frontul Național de Eliberare, născut din lupta poporului din Vietnamul de sud pentru apărarea libertății, a devenit o uriașă forță politică și militară și se afirmă ca exponent al aspirațiilor fundamentale ale poporului și ca unic reprezentant legitim al acestuia. Sub conduce-

Cronica
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

A ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 
SOVIETO-ROMÂNĂ

în cadrul pla- dintre celede G. G. Ahi-

La invitația Consiliului general A.R.L.U.S., marți la amiază a sosit în București o delegație a Asociației de prietenie sovieto-română din orașul Gheorghe Gheorghiu- Dej din U.R.S.S., care va face o vizită în țara noastră, nului de colaborare două asociații.Delegația, condusă menko, președintele comitetului executiv al sovietului orășenesc, președintele filialei Asociației de prietenie sovieto-română din acest oraș, a fost întîmpinată la aeroport de Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, membru în Biroul Consiliului general A.R.L.U.S., și de activiști ai A.R.L.U.S.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. la București, și membri ai ambasadei.
★zi, delegația a la Consiliul gene-în aceeași făcut' o vizită ral A.R.L.U.S. (Agerpres)

(Urmare din pag. I) de preparare — operații ©are în prezent „înghit" un mare volum de timp și de muncă manuală — vor fi supravegheate doar de cîțiva oameni. Avantajele economice care decurg din această modernizare sînt evidente. Va dispărea rulajul exagerat al vagonetelor de mină din subteran, la suprafață și înapoi, se va reduce personalul auxiliar în favoarea celui direct productiv, va crește siguranța în exploatare. în plus, la toate minele noastre producția va fi concentrată la orizonturile de bază, transportul efectuîndu-se pe linii ferate grele cu locomotive electrice sau Diesel. în unele sectoare vom extinde transportul cărbunelui pe benzi transportoare.
— Documentele partidului 

nostru subliniază cu tărie ne
cesitatea sporirii productivi-

CUM E VREMEA
Ieri în tară : Vremea a fost în ge

neral frumoasă cu cerul variabil, mai 
mult senin în jumătatea ’ de e'st a 
tării. S-au semnalat averse izolate și 
descărcări electrice în toate regiunile 
tării, exceptînd Oltenia. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul sud-est. Temperatura 
aerului, la ora 14, era cuprinsă între 
23 grade la Joseni și 34 la Adam
clisi. în București : Vremea a fost în 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 33 grade. Timpul 
probabil pentru 21, 22 și 23 iulie : 
Vreme în general frumoasă. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea averse locale 
de ploaie, însoțite de descărcări elec
trice, mai frecvente în vestul tării. 
Vînt potrivit cu intensificări tempo
rare. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20, iar maximele 
între 23 și 33 grade. în București și 
pe litoral : Vreme în general frumoa
să. Cerul va fi schimbător. Vînt po
trivit cu unele intensificări trecătoa
re. Temperatura în creștere.

rea F.N.E., Armata de eliberare, forțele patriotice sud-vietnameze dau lovituri puternice inamicului, provocîndu-i serioase pierderi în oameni și materiale.în încercarea de a ieși din impasul în care s-au împotmolit în sud, S.U.A. au atacat în mod tîl- hăresc R. D. Vietnam, stat socialist, independent și suveran. De aproape doi ani de zile, aviația a- mericană bombardează cu sălbăticie centre dens populate, ucigînd copii, femei, bătrîni, transformînd în ruine fabrici, uzine, diguri, spitale, școli, ridicate cu trudă și sudoare de poporul R. D. Vietnam în anii puterii populare. Prin bombardamentele criminale săvîr- șite recent asupra periferiei Hanoiului — capitala R. D. Vietnam —■ și a orașului Haifong, imperialiștii americani au pășit pe o nouă treaptă, și mai periculoasă, a politicii lor de „escaladare", creînd noi primejdii grave pentru pacea în Asia de sud-est și în întreaga lume.Noile crime odioase săvîrșite de imperialiștii americani au smuls încă o dată masca fățărniciei de pe declarațiile de așa-zise intenții de pace ale forurilor conducătoare a- mericane, arătînd ce credit poate da acestor declarații, știut că de fiecare dată asemenea declarații au fost însoțite de o nouă „escaladare", de o nouă extindere și intensificare a războiului. criminal dus împotriva eroicului popor vietnamez.în fața noilor măsuri ale S.U.A'. de intensificare a războiului lor criminal, președintele R. D. Vietnam, Ho Și Min, a decretat la 17 iulie mobilizarea parțială a rezerviștilor, adresînd poporului și armatei vietnameze un înflăcărat apel de a se uni mai strîns și a lupta cu hotărîre pînă la victoria finală. Administrația americană — se arată 
niciodată 
voința de 
vietnamez 
agresiunii 
varea națională. Poporul vietna
mez nu se va lăsa intimidat". La rîndul său, Comitetul Central al F.N.E. a dat publicității un apel, 
chemînd întreaga populație și

seEste

în apel — „nu va fi 
în stare să înfrîngă 
fier a eroicului popor 

de a lupta împotriva 
americane, pentru sal-

VIZITELE MINISTRULUI 
DE STAT PENTRU 

ECONOMIE SI TRANSPORT 
AL LANDULUI BAVARIAMarți după-amiază, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, a primit pe dr. Otto Schedl, ministrul de stat pentru economie și transport al landului Bavaria, care face o vizită în țara noastră, la invitația Camerei de comerț a Republicii Socialiste România.La întrevedere au participat ad- juncți ai ministrului comerțului exterior, conducători ai unor întreprinderi românești de comerț exterior.în cursul aceleiași zile, oaspetele a făcut o vizită la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, unde a fost primit de Ștefan Nicolae, prim-vicepre- ședinte.De la sosirea sa în țara noastră, dr. Otto Schedl, însoțit de Marcel Popescu, vicepreședinte al Camerei de comerț, a vizitat hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, uzinele „Tractorul" și construcții social-culturale din Brașov și complexul turistic Poiana Brașov. (Agerpres)

tății muncii și perfecționării 
formelor de organizare a 
muncii în toate ramurile eco
nomiei naționale. Industria 
carboniferă este vizată direct. 
Ce ne puteți spune în legă
tură cu aceste probleme ?— Consider criticile adresate industriei carbonifere pe deplin justificate. La noi, în Valea Jiului, productivitatea muncii a avut o dinamică lentă, cheltuielile de producție s-au menținut ridicate.Pentru actualul cincinal, cu sprijinul multilateral al conducerii de partid și de stat, Ministerul Minelor și conducerea Combinatului carbonifer au prevăzut o seamă de măsuri care, aplicate la timp, vor îmbunătăți munca de extracție a cărbunelui din Valea Jiului. Vreau să mă refer, în primul rînd, la productivitatea muncii. Dispunem de mari rezerve și posibilități de a realiza, treptat, pînă în 1970, o productivitate mai mare cu cel puțin 220 de kilograme de cărbune pe post și zi calendaristică. S-au și luat măsuri pentru introducerea în abataje a unor noi combine, haveze și armături metalice care vor ridica randamentele în abataje. în momentul de față se studiază noi metode de lucru în abatajele din stratele subțiri și groase. Se cercetează, de a- semenea, efectul economic și siguranța unor noi procedee de puș- care și de armare, în raport cu structura straielor de exploatat. Prin înființarea unor licee de specialitate și creșterea numărului de studenți la Institutul de mine din Petroșeni, în Valea Jiului va absolvi, în viitor, un număr mare de ingineri și tehnicieni mineri, de maiștri și muncitori cu înaltă calificare, a căror prezență în subteran va face ca asistența tehnică să se ridice pe o treaptă superioară față de prezent.Vreau să remarc, în încheiere, că toți minerii noștri au primit cu entuziasm sarcinile stabilite de partid și guvern pentru actualul cincinal și-și exprimă dorința de a le îndeplini cu succes.

po-

toate forțele sale armate „să 
înainteze eroic, să învingă toate 
dificultățile și greutățile și să-și 
îndeplinească hotărît glorioasa lor 
sarcină istorică. Sîntem hotărîți — se arată în apel — să dejucăm 
pe de-a-ntregul războiul de agre
siune al imperialiștilor americani".Popoarele tuturor țărilor socialiste, partidele comuniste și muncitorești. mișcarea de eliberare națională, toate popoarele lumii își manifestă simpatia caldă și solidaritatea cu lupta eroică a poporului vietnamez pentru apărarea Nordului socialist, eliberarea Sudului și unificarea patriei. O nouă și puternică manifestare a solidarității țărilor socialiste cu Republica Democrată Vietnam, cu patrioții din Vietnamul de sud o reprezintă recenta Declarație de la București cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam, în care, condamnînd vehement războiul barbar dus de imperialiștii americani, țările socialiste semnatare își exprimă hotă- rîrea nestrămutată de a lua toate măsurile care se impun pentru sprijinirea luptei drepte a porului vietnamez. Declarația a avertizat în modul cel mai categoric guvernul Statelor Unite ale Americii asupra răspunderii grele ce și-o asumă în fața întregii omeniri prin continuarea și intensificarea războiului, asupra consecințelor imprevizibile ce pot decurge de aici. Totodată, agresorii americani nu vor putea evita să plătească pentru uriașele distrugeri și pagube materiale pricinuite poporului vietnamez.Poporul român urmărește cu admirație și dă o înaltă apreciere remarcabilei dîrzenii, înaltului spirit de sacrificiu și combativității cu care întregul popor vietnamez frate s-a ridicat, ca un singur om, împotriva agresorilor, obținînd victorii însemnate în lupta sa. Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România, întregul popor român și-au afirmat din prima clipă solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului vietnamez, i-au acordat ajutor material, politic și moral, și-au ridicat cu fermitate glasul împotriva agresorilor americani, pentru apărarea drepturilor națio-

Perspectivele

economiei albaneze

5
I
I

Zilele acestea, ziarele albaneze au publicat proiectul de Directive ale celui de-al V-lea Congres al Partidului Muncii din Albania (care se va deschide la 1 noiembrie 1966) cu privire la al 4-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei și culturii țârii.Referindu-se, la început, la rezultatele obținute în cincinalul anterior (1961—1965), documentul redă, între altele, succesele do- bîndite în dezvoltarea diferitelor ramuri ale industriei. Astfel, planul de producție a fost îndeplinit : în industria cromului în proporție de 112 la sută, în industria cuprului — 108 la sută, în cea electrică — 102 la sută, în construcția de mașini — 108 la sută, în industria chimică — 125 la sută în aceeași perioadă, producția agricolă a depășit cu 29 la sută pe cea din cincinalul precedent.în cel de-al treilea cincinal, venitul național a fost cu 44 la sută mai mare ca în cei cinci ani prece- denți.Proiectul de directive cu privire la noul cincinal trasează jaloanele principale ale dezvoltării viitoare a economiei albaneze. Producția industriei va fi în 1970 cu 45—50 la sută mai mare decît în 1965. cea a agriculturii cu 35— 40 la sută, venitul național va fi mai mare cu 43—48 la sută, circulația mărfurilor va spori în 1970 (față de 1965) cu 25—27 la sută, iar venitul real pe locuitor cu 15—17 la sută. Dintre ramurile industriei, se va dezvolta în ritm susținut industria petrolieră, producția brută de petrol urmînd a depăși în 1970 cifra de 1 200 000 tone. De asemenea, se va acorda o atenție deosebită extinderii în continuare a rezervelor minerale. Totodată. în noul cincinal vor fi realizate pentru prima dată în Albania noi produse industriale ca : laminate feroase, acid sulfuric, îngrășăminte azotoase și superfosfați etc. în agricultură, sarcina cea mai importantă este sporirea (cu 60—65 la sută față de cincinalul anterior) a producției de cereale panificabile.în ce.privește ridicarea în continuare''a nivelului de trai al maselor, în document se arată că circulația mărfurilor în comerțul socialist cu amănuntul va fi în 1970 cu 25—27 la sută mai mare decît în 1965, cheltuielile statului pentru necesități social-cultu- I rale vor spori cu 19—21 la numărul elevilor și studenților va I ajunge la 542 000 în 1970, rețeaua medicală va lua o nouă extindere.I Proiectul de directive se ocu- I pă pe larg de sarcinile aflate în fața oamenilor muncii, a organizațiilor de partid, de stat și din | economie, pentru realizarea o- biectivelor stabilite.
Z. MARIN
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sută,

nale fundamentale ale Vietnamului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a arătat în fața recentei adunări a activului de partid : „Folosesc a- 
cest prilej, pentru a declara din 
nou, în numele partidului comunist, 
al guvernului Republicii Socialiste 
România, al întregului popor ro
mân, că sîntem ferm hotărîți să 
luăm măsurile corespunzătoare 
pentru a intensifica sprijinul 
material, politic și moral acor
dat poporului vietnamez pînă la 
zdrobirea definitivă a agresorilor 
americani". Conducătorii de partid și de stat ai României au arătat că, dacă poporul vietnamez o va cere, guvernul țării noastre va satisface dorința a numeroși cetă- ■ țeni români de a merge ca voluntari să lupte în Vietnam.Pornind de la considerentul că ’dreptul de a decide asupra treburilor interne aparține exclusiv poporului vietnamez, partidul și guvernul nostru susțin fără rezerve poziția în patru puncte a guvernului Republicii Democrate Vietnam și Declarația în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud — singura bază justă pentru reglementarea politică a problemei vietnameze și care izvorăște din înseși prevederile Acordurilor de la Geneva.Guvernul american trebuie să aplice cu strictețe Acordurile de la Geneva, să înceteze imediat, definitiv și în mod necondiționat bombardamentele barbare împotriva R. D. Vietnam, să-și retragă neîntîrziat toate trupele, armamentul și bazele militare de pe teritoriul Vietnamului de sud, să recunoască Frontul Național de Eliberare drept unicul reprezentant legitim al populației din a- ceastă parte a țării, să respecte dreptul sacru al poporului vietnamez de a rezolva problema unificării Vietnamului, fără nici un amestec din te cu voința rațiile sale națională IPoporul nostru își exprimă încrederea nestrămutată că lupta dreaptă a eroicului popor vietnamez va fi încununată de victorie.

Dumitru ȚINU

afară, în conformita- sa suverană, cu aspi- legitime spre unitate



VIATA INTERNAȚIONALĂ VIATA INTERNAȚIONALĂ

Poporul vietnamez 
este hotărît să lupte 

și să învingă
Sesiunea extraordinară a Prezidiului
C. C. al Frontului Patriei din VietnamHANOI 19 (Agerpres). — La 17 iulie a avut loc o sesiune extraordinară lărgită a Prezidiului Comitetului Central al Frontului Patriei din Vietnam. Au participat membrii Prezidiului, ai Secretariatului C.C., reprezentanți din partea diferitelor partide politice, organizații de masă, naționalități, ai înaltului comandament al Armatei populare vietnameze, ai Comitetului de luptă pentru pace din Vietnam și ai Comitetului de solidaritate afro-asiatică.în comunicatul dat publicității se arată că în fața situației create, ca urmare a intensificării războiului dus de imperialiștii americani în Vietnam, sesiunea extraordinară lărgită a Prezidiului C.C. al Frontului Patriei din Vietnam consideră că apelul președintelui
Mitinguri și demonstrații 
la orașe și sate

HANOI (Agerpres). — în Republica Democrată Vietnam au loc mitinguri și demonstrații în care populația de la orașe și sate își exprimă „hotărîrea de a lupta și învinge pe agresorii americani". La Hanoi și Haifong, la mitingurile și demonstrațiile organizate pe locurile bombardate de avioanele americane, populația și mili
„Cei 14 milioane de vietnamezi 
sint uniți ca un singur om“ 
Apelul C, C. al F. M £ cu prilejul împlinirii a 12 ani 
de la semnarea acordurilor de la GenevaHANOI 19 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 12 ani de la semnarea acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnam (20 iulie 1954), Comitetul Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud a dat publicității un apel către întreaga armată de eliberare și poporul sud- vietnamez în care subliniază tradițiile de luptă și succesele repurtate de armata de eliberare și poporul sud-vietnamez în ultimii 12 ani.în apel se arată că succesele obținute se datoresc faptului că cele 14 milioane de compatrioți sînt uniți ca un singur om, dînd do-
10 avioane 
americane doborîte
intr-o singură ziHANOI 19 (Agerpres). — Agenția Vietnameză de Presă anunță că marți forțele armate și populația din Vietnamul de nord au doborît zece avioane ale S.U.A. Numeroase alte avioane au fost avariate, iar un număr de piloți au fost capturați. Aceste lovituri puternice au fost date piraților S.U.A., arată a- genția citată, în momentul în care întreaga armată și poporul dinR. D. Vietnam demonstrează în mod limpede hotărîrea lor fermă de a transpune în viață apelul a- dresat de președintele Ho Și Min. Luptele victorioase au fost desfășurate împotriva unui mare număr de avioane ale forțelor aeriene și navale ale S.U.A. care au decolat de pe nave portavion și baze aleS. U.A. din Tailanda și au violat spațiul aerian la nord și sud de Hanoi, în provinciile Vinh Phucși Ha Tay, deasupra orașului Thai Nguyen, împrejurimilor Haifongului și provinciei Phu Tho.Victoria de marți a forțelor armate și populației din R. D. Vietnam a făcut să crească numărul avioanelor americane doborîte deasupra Vietnamului de nord la 1 222.La 18 iulie mai multe avioane americane au pătruns în spațiul aerian al R. D. Vietnam, bombar- dînd și mitraliind regiuni populate si obiective economice. Intr-o scrisoare de protest adresată Comisiei internaționale de supraveghere și control din Vietnam se subliniază că aceste acte criminale de război ale S.U.A. constituie o încălcare grosolană a suveranității, a teritoriului și securității R. D. Vietnam, o violare flagrantă a acordurilor de la Geneva din 1954 și a dreptului internațional.

Ho Și Min și hotărîrile Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam și ale Consiliului Național Suprem al Apă- rărir au o însemnătate extrem de mare. în rezoluțiile adoptate, Frontul Patriei din Vietnam face apel la întregul popor să îndeplinească toate sarcinile încredințate de partid și guvern în vederea sporirii potențialului de apărare, să zădărnicească toate’ acțiunile întreprinse de agresori în războiul de „escaladare".Frontul face apel la guvernele țărilor socialiste frățești și la toate țările iubitoare de pace, la diversele organizații democratice să a- corde și în viitor sprijin poporului vietnamez, atît material cît și moral, să acționeze pentru a opri mîna sîngeroasă a agresorilor.

tarii forțelor armate au hotărît să ducă la îndeplinire, cu orice sacrificii. sarcina de a apăra R. D. Vietnam și cuceririle revoluționare ale poporului. în fabrici, uzine, instituții guvernamentale, unități militare, în școli, la sate, apelul a fost întîmpinat cu aceeași nestrămutată dorință de a da riposta cuvenită agresorului.

vadă de cel mai înflăcărat eroism, sînt hotărîți să se sacrifice și să lupte pentru a cuceri cu orice preț independența și libertatea. Ne bucurăm — arată C.C. al F.N.E. — de ajutorul fără rezervă al celor 17 milioane de compatrioți din nord și de prețiosul sprijin al țărilor socialiste și al fraților și prietenilor noștri din cinci continente, inclusiv al poporului american.Atita timp cît imperialismul a- merican va continua războiul său de agresiune în Vietnamul de sud, poporul nostru este hotărît să lupte pînă la capăt. Nu ne temem de greutăți, oricît de lungă sau grea va fi lupta. Sîntem hotărîți să respingem războiul de agresiune și să răsturnăm marionetele de la Saigon, să contribuim astfel la realizarea unui Vietnam de sud independent, democratic, pașnic, neutru și la reunificarea țării.
Interesele securității europene 
cer lichidarea bazelor americane

(Urmare din pag. I)Millan, fostul prim-ministru englez, aceste cuvinte judicioase, rostite încă cu mai mulți ani în urmă : „N.A.T.O. este o armă ineficace destinată a se opune unui pericol inexistent". Cu toate acestea, autoritățile americane n-au renunțat la sloganurile lor. Astfel, recent, secretarul de stat al S.U.A., Rusk, a repetat că „amenințarea" n-a dispărut, întrucît țările din Răsărit au menținut Pactul de la Varșovia. Dar trebuie să fii de rea credință pentru a te servi de un astfel de argument. în Declarația de la București, semnatarii arată în modul cel mai limpede că țările respective sînt gata pentru desființarea concomitentă a celor două a- lianțe militare. Dar, adevărul este — și aceasta apare din zi în zi mai evident — că S.U.A. caută să prelungească existența N.A.T.O., ca mijloc de presiune asupra țărilor Europei occidentale.Considerînd aceste țări ca țări cucerite de către ele, S.U.A. caută să-și mențină totodată bazele militare pe continent, ceea ce reprezintă o violare scandaloasă a suveranității statelor. Este fără precedent în istorie ca, în timp de pace, un stat să fi dislocat și să fi menținut atîta timp pe teritoriul a 20—30 de state suverane de pe diverse continente, trupele sale, a-
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antirasiale în S. U. A.NEW YORK 19 (Agerpres). — Noi incidente rasiale au avut loc 
în noaptea de luni spre marți în diferite orașe ale Statelor Unite. Nemulțumiți de lipsa drepturilor civile, negrii din Jacksonville au organizat un marș spre primăria orașului pentru a supune autorităților o listă a cererilor lor. Cei a- proximativ 400 de participanți la marș au fost atacați de către poliție, fapt care a dat loc la incidente serioase. în fața provocărilor poliției, negrii au incendiat o serie de mașini și au distrus numeroase magazine aparținînd albilor. Au fost operate numeroase arestări. Incidente similare au avut loc în cartierul Harlem din New York, precum și în cartierul negrilor din estul New York-ului în apropiere de Brooklyn. Agenția France Presse relatează că polițiști antrenați special au fost trimiși la fața locului pentru a pune capăt manifestărilor populației de culoare împotriva lipsei de drepturi civile. Violente incidente au fost declanșate și în cartierul negrilor din o- rașul Cleveland (Ohio).Din. Chicago se relatează că tensiunea provocată de incidentele de săptămîna trecută dintre poliție și populația de culoare continuă să se mențină. Potrivit agenției U.P.I., autoritățile orașului au concentrat peste 3 000 de soldați, care au înconjurat cartierul negrilor, organizînd o strictă patrulare pentru a nu permite reluarea manifestațiilor. Se știe că în cursul incidentelor de săptămîna trecută două persoane au fost ucise, numeroase altele rănite și peste 200 arestate.

După întrevederile
Kosîghin—WilsonMOSCOVA 19 (Agerpres). — Agenția TASS transmite că la conferința de presă consacrată convorbirii care a avut loc la 18 iulie între A. Kosîghin și Harold Wilson, șeful Direcției de presă din Ministerul de Externe al Uniunii Sovietice, L. Zamiatin, a declarat că „guvernul englez se situează ca și pînă acum pe pozițiile sprijinirii agresiunii americane împotriva poporului vietnamez, deși, după cum a declarat H. Wilson, el se desolidarizează de bombardarea de către aviația americană a suburbiilor Hanoiului și Haifongului".„Guvernul sovietic, dimpotrivă, se situează pe pozițiile sprijinirii luptei poporului vietnamez împotriva agresorilor americani, condamnă cu hotărîre acțiunile criminale ale S.U.A. în Vietnam și consideră că rezolvarea problemei vietnameze trebuie să se bazeze pe cunoscutele propuneri ale guvernului R.D. Vietnam și ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud".L. Zamiatin a arătat că la convorbire au fost abordate și alte probleme internaționale. A avut loc un schimb de păreri în problema securității în Europa. Alexei Kosîghin a expus poziția Uniunii Sovietice în problema securității europene, care corespunde progra

vioanele sale, să-și fi plasat în porturile acestor state submarinele și vasele sale de război. Evacuarea de către S.U.A. a tuturor bazelor lor militare de pe teritoriile țărilor europene, ca și de pretutindeni, este absolut necesară. Atît timp cît a- ceastă violare a dreptului ginților se va prelungi, lumea întreagă nu se va putea considera în condiții de securitate. Faptele arată doar atît de evident că scopul bazelor americane este acela de a menține privilegiile pe care S.U.A. le-au dobîn- dit pe diferite continente și de a încerca, prin forța armelor, să îngenuncheze numeroase state, ca- re-și apără independența. Prin sălbatica lor agresiune în întregul Vietnam, Statele Unite s-au acoperit de rușine în fața civilizației. Escaladarea agresiunii face să sporească pericolul pentru pace. Evitarea catastrofei impune eforturi pentru a determina S.U.A. să respecte acordurile de la Geneva, să-și retragă toate trupele din Indochina.Normalizarea relațiilor dintre țările europene, fără deosebire de sistem economic și politic, nu va putea rezulta decît din recunoașterea de către occidentali a existenței celor două state germane. între ele trebuie să se stabilească de comun acord relații comerciale și culturale, bazate pe încredere. S-ar putea crea o confederație cu legături

Vizita delegației sindicale 
române in R. P. BulgariaBURGAS 19. — Corespondentul Agerpres C. Linte transmite: Delegația sindicală română, condusă de tovarășul Constantin Dră- gan, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, își continuă vizita în Bulgaria. Delegația a vizitat uzina de sodă „Karl Marx" din localitatea Reka Devnia, unde ing. Stoiceo Kolev, directorul uzinei, a relatat membrilor delegației despre producția și perspectivele de viitor ale întreprinderii, iar An- ghel Tonev, secretarul comitetu-

„Dreptatea“ Curții

Internaționale

de JustițieHAGA 19 (Agerpres). — Curtea Internațională de Justiție de la Haga a respins luni plîngerea înaintată de Etiopia și Liberia împotriva guvernului Republicii Sud- Africane pentru faptul că acesta a abuzat de mandatul încredințat a- supra teritoriului Africii de sud- vest.Verdictul anunțat luni seara a provocat un val de ecouri negative. Primul ministru al Danemarcei, Jens Otto Krag, și-a exprimat „dezamăgirea profundă" și a declarat că guvernul său intenționează să ia contact cu alte țări pentru o acțiune comună privind 
„adevărata problemă a Africii de 
sud-vest“.Un purtător de cuvînt al Organizației populare din Africa de sud-vest a declarat la Cairo că hotărîrea Curții „constituie un 
sprijin dat politicii supremației 
albe și de discriminare rasială"- 

mului cuprins în Declarația de la București cu privire la întărirea păcii și securității în Europa.*LONDRA 19 (Agerpres). — Primul ministru al Angliei, Harold Wilson, s-a reîntors la 19 iulie la Londra, după vizita făcută în U- niunea Sovietică. Luînd cuvîntul în aceeași zi în Camera Comunelor în legătură cu convorbirile pe care le-a avut la Moscova, premierul britanic a declarat: „Trebuie să comunic aici că poziția generală a guvernului sovietic și, desigur, poziția noastră proprie, nu s-au schimbat. Poziția rămîne e- xact așa cum am caracterizat-o în timpul recentelor dezbateri din Camera Comunelor. Sînt convins că discutarea foarte aprofundată și amănunțită a tuturor aspectelor problemei, discuție foarte prietenească, dar foarte fermă, a fost utilă".Referindu-se la relațiile economice dintre cele două țări, premierul britanic a arătat că în prezent exportul britanic în Uniunea Sovietică depășește cu 26 la sută indicii corespunzători pentru primul semestru al anului trecut și că e- xistă toate posibilitățile pentru obținerea în continuare în U.R.S.S. a unor comenzi pentru mărfuri engleze.

foarte suple, astfel ca să fie garantate fiecăruia dintre cele două state autonomia sa politică și menținerea structurii sale economice.Pentru evoluția evenimentelor în direcția asigurării securității europene sînt necesare eforturile tuturor statelor de pe continent. în imensa lor majoritate, francezii doresc o înțelegere reală între țările din Est și din Vest. Are o mare importanță faptul că Franța este prima țară din N.A.T.O. care s-a ridicat împotriva dominației Americii în alianță, că generalul de Gaulle a decis să o desprindă din organismele integrate ale N.A.T.O. și că el caută căi pentru destindere, pentru normalizarea relațiilor între țările din răsăritul și apusul continentului. în această privință, un aport însemnat l-a avut vizita președintelui Franței, de Gaulle, în Uniunea Sovietică, ca și vizitele ministrului de externe Couve de Murville în România, Bulgaria și Polonia. Ele s-au încheiat cu rezultate pozitive.în Franța este cunoscută atitudinea României în favoarea normalizării și dezvoltării relațiilor dintre toate statele europene, pe baza principiilor la care m-am referit la început, și se apreciază în mod deosebit că această atitudine nu poate decît să favorizeze în cea mai largă măsură evoluția binefăcătoare spre asigurarea unui climat de pace și securitate în Europa și în lume. 

lui sindical al uzinei, a prezentat aspecte ale muncii organizației sindicale.în drum spre Burgas, delegația a vizitat stațiunea „Slîncev Briag" de pe litoralul mării. Aici, ea a fost întîmpinată de Stoian Rujev, secretar al Consiliului sindical regional Burgas. O caldă primire a fost făcută delegației la tabăra de pionieri din stațiune.Delegația română este însoțită în călătoria sa prin Bulgaria de Stoian Ghiurov, președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Bulgaria, și de Alexandar Manolov, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din Bulgaria. I

Demonstrație în capitala rhodesianâ Salisbury, împotriva regimului rasist lan Smith
Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

GENEVA

ACTIVITATEA DELEGAȚIILOR ROMÂNIEI
ÎN ORGANISME ALE 0. N. U.GENEVA 19 (Agerpres). — Consiliul Economic și Social al O.N.U. a adoptat în ședința plenară din 18 iulie un proiect de rezoluție privind activitatea Comisiei Eco-
ULAN BATOR

Se lichidează 
urmările 
inundațiilorULAN BATOR 19 (Agerpres). — Comisia extraordinară instituită pentru lichidarea urmărilor inundațiilor care s-au produs la Ulan Bator a dat publicității în ziarul „Unen" un comunicat în care se arată că în decurs de două zile, la Ulan Bator, au căzut aproximativ 30 la sută din totalul precipitațiilor care revin regiunii respective într-un an. Apele rîului Toi au inundat două raioane ale orașului provocînd mari pagube materiale. 57 de persoane au pierit în urma inundațiilor.La lupta împotriva urmărilor inundațiilor participă oamenii muncii, militarii, organizațiile obștești etc.
Pentru o zonă 
fără rachete în Balcani 
și Marea MedlteranăATENA 19. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite: Partidul Uniunea Democratică de stînga din Grecia (E.D.A.) a dat publicității marți o proclamație în care se arată că E.D.A. sprijină propunerile privind organizarea imediată a alegerilor bazate pe sistemul electoral al reprezentării proporționale. în același timp, E.D.A. se pronunță în favoarea unei amnistii generale, pentru abolirea măsuriloi- excepționale, pentru participarea la alegeri a tuturor partidelor politice, inclusiv a Partidului Comunist din Grecia.Pe plan extern, partidul E.D.A. subliniază necesitatea promovării unei politici naționale, a desființării tuturor bazelor militare străine aflate pe teritoriul Greciei, interzicerea zborului avioanelor americane cu bombe atomice la bord, a dezangajării Greciei față de N.A.T.O. în încheierea proclamației E.D.A. menționează că „Grecia trebuie să sprijine eforturile forțelor iubitoare de pace îndreptate spre dizolvarea blocurilor militare și crearea unui sistem de securitate colectivă între țările din Europa și îndeosebi să contribuie la crearea unei zone fără rachete în Balcani și Marea Mediterană".

Ministrul României la Brasilia 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditareBRASILIA 19 (Agerpres). — La 18 iulie, trimisul extraordinar și ministrul plenipotențiar al Republicii Socialiste România, Gheor- ghe Matei, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Statelor Unite ale Braziliei, Humberto de Alencar Castelo Branco. La ceremonie au asistat șeful Casei civile a președintelui republicii, Luiz Viano Filho, șeful Casei militare, generalul Ernesto Gueisel, ministrul afacerilor externe, Juracy Magalhaes.

nomice O.N.U. pentru Europa. In rezoluție se exprimă speranța că aniversarea a 20 de ani de activitate a Comisiei care va avea loc în cadrul unei ședințe festive în 1967 va permite să se degajeze noi căi pentru întărirea cooperării economice inter-europene. Proiectul de rezoluție inițiat de delegația română în colaborare cu delegațiile Cehoslovaciei, Franței și Greciei a fost prezentat Consiliului de șeful delegației române, Costin Murgescu, și a fost adoptat în unanimitate.
★GENEVA 19 (Agerpres). — Conferința internațională de instrucțiune publică de la Geneva a dezbătut proiectul de recomandări privitoare la organizarea cercetării științifice în pedagogie, prezentat — în calitate de președinte raportor al secției I a conferinței — de delegatul român, prof. univ. Stanciu Stoian. Proiectul de recomandări a fost apreciat ca valoros și după dezbateri a fost a- probat în unanimitate.
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H DAMASC. Consiliul de Miniștri 
al R.A. Siria a hotărît stabilirea 

de relații diplomatice, la nivel de am
basadă, cu R.D. Vietnam șl 

Coreeană.
cu R.P.D.

în cadrul 
conducătorii acestor organe

HAVANA. In întreaga Cubă au 
avut loc adunări ale organelor 

locale ale puterii de stat 
cărora 
raportează populației despre activita
tea lor. Au fost discutate în mod deo
sebit probleme legate de îmbunătăți
rea activității administrației locale. în 
cadrul adunărilor au luat cuvîntul 
conducători al Partidului comunist și 
ai guvernului revoluționar din Cuba.

JSH PARIS. Intr-un comunicat oficial 
““ dat publicității la Paris și trans
mis de agenția France Presse 
rată că la 19 iulie la Centrul Nu
clear din Oceanul Pacific a avut loc 
o nouă explozie a unei rachete ex
perimentale franceze cu încărcătură 
nucleară.

se a-

EE3 BOGOTA. Tn capitala Columbiei 
s-au deschis luni lucrările pri

mului congres latino-amerlcan în pro
bleme economice, la care participă 
delegați din 20 de țări.

KS1 TIRANA. O delegație guvernamen- 
™ fală turcă condusă de AH Binkaja, 
secretar general adjunct în Ministerul 
Afacerilor Externe al Turciei, a sosit 
în capitala R.P. Albania într-o vizită 
oficială.

O] CAPE KENNEDY. La 10 iulie a 
fost lansată nava spațială „Ge- 

mini-10“, la bordul căreia se află 
cosmonauții americani John Young și 
Michael Collins și care urmează să ră- 
mînă în spațiul cosmic 72 de ore. 
Nava a realizat întîlnirea cu racheta 
„Agena-10", lansată cu o oră și patru
zeci de minute înainte.

iulie, la 
ședință so- 

acad. D. 
Comitetului

M MOSCOVA. La 19 
Kremlin, a avut loc o 

lemnă în cadrul căreia 
Skobelțîn, președintele 
pentru premiile internaționale Lenin, 
l-a înmînat scriitorului guatemalez 
Miguel Asturias diploma și medalia 
de aur de laureat al Premiului Inter
național Lenln „Pentru întărirea păcii 
între popoare".

între președintele Braziliei și ministrul român a avut loc o convorbire cordială, privind relațiile dintre cele două țări.
GIGANTUL Ol IA 
URUBUPUNGA

între proiectele industriale ale 
Braziliei, un loc foarte important îl 
ocupă cele destinate să dezvolte 
capacitatea elecfroenergefică a 
tării, deficitară fafă de exigenfele 
unui consum ce crește în ritm rapid. 
Guvernul federal acordă prioritate 
acestui domeniu, considerîndu-l de 
însemnătate vitală în cadrul efortu
rilor de a învinge starea de sub
dezvoltare. Cu toate dificultățile în- 
fîmpinate în alte ramuri industriale 
— și dinfr-o serie de motive dificul
tățile nu sînt mici — sectorul ener
giei electrice a înregistrat sporuri 
constante în ultimii ani.

Numeroase obiective se află în di
verse faze de elaborare, îndeosebi 
cele ce prevăd utilizarea imenselor 
resurse hidroenergetice de care dis
pune Brazilia. între ele în primul 
rînd figurează gigantul de la Uru- 
bupunga, cel mai mare complex hi
droelectric din întreaga Americă 
Latină și, după cum afirmă specia
liștii da aici, al treilea în lume, de
pășind pe cel de la Assuan.

Situat pe fluviul Parana, comple
xul Urubupunga include marile uzi
ne de la Jupia, Olha Seca și llha 
Solteira, prima și ultima avînd îm- 

ipreună o capacitate de 4 600 000 kW, 
iar a doua cu capacitate încă necal
culată definitiv. Jupia e de pe acum 
o realitate, urmînd să intre în func
țiune în 1968, cu capacitatea de 
1 400 000 kW, iar la llha Solteira,

CORESPONDENȚĂ

DIN RIO DE JANEIRO

situată la 50 km distantă, lucrările 
de excavare sînt în plină desfășu
rare. Barajul de la llha Solteira, care 
va avea o întindere de 398 metri 
și un volum de peste 21 milioane 
de metr' cubi, va forma un lac de 
acumulare cu o suprafață de 1 200 
kilometri pătrafi, reglînd cursul flu
viului Parana. Se studiază posibili
tatea utilizării lacului ca sursă de iri
gare pentru o vastă arie agricolă, 
în prezent înapoiată și din pricina 
capriciilor climatice. Inaugurarea lu
crărilor a avut loc în urmă cu trei 
luni și jumătate, în prezenta preșe
dintelui republicii.

Pentru a înțelege importanta aces
tui complex e destul să spunem 
că, în faza sa finală, prevăzută 
a fi atinsă după anul 1972, el va 
produce singur o cantitate dublă 
de energie electrică față de cea 
disponibilă în momentul de fa(ă în 
întreaga tară. Ca rezultat imediat, 
în prima fază a operațiilor, com
plexul va preveni deficitul de ener
gie electrică prevăzut pentru viito
rii cinci ani. Urubupunga va de
servi o vastă arie unde se află cel 
mai mare centru industrial al Ame- 
ricii Latine, două treimi din popu
lația Braziliei și de unde provine 
53 la sută din venitul national bra
zilian. Zona cuprinde marele oraș 
industrial Sao Paulo, capitala tării 
(Brasilia), precum și sudul statului 
Mato Grosso, alături de statele Pa
rana și Santa Catarina, arie consi
derată ca una din cele mai bogate 
din lume.

Desigur, construirea complexului 
de la Urubupunga presupune utili
zarea unor resurse financiare fără 
precedent în activitatea industrială 
a tării. Numai costul proiectului llha 
Solteira este prevăzut să atingă a- 
P'oape 600 000 000 dolari, adăugîn- 
du-se la această sumă dobînzile la 
împrumuturi contractate în străină
tate. De asemenea, va constitui o se
rioasă povară pentru finanțele tării 
echipamentul importat, deși ter
menele de solvabilitate sînt rela
tiv avantajoase. Totuși, ceea ce 
merită în primul rînd sublimat este 
faptul că însuși pasul de a între
prinde o astfel de construcție gigan
tică reprezintă un indiciu al poten
țialului industriei nafionale brazi
liene, capabilă să furnizeze ea sin
gură o parte din instalațiile com
plexului de la Urubupunga, în a- 
fară de cadre calificate în acest do
meniu. Este un titlu de mîndrie pen
tru o fără care, cu toate vicisitudi
nile trecutului și prezentului, de
monstrează rezultate în domeniul 
industrializării. Aceste fapte sînt 
apreciate de către unii comen
tatori ca noi argumente în sprijinul 
luptei pentru ieșirea Braziliei de sub 
tutela monopolurilor străine, îndeo
sebi nord-americane.

V. OROS
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