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X-lea al partidului, a fost din

o dală Tecuci și 
raportat de 
terminarea

datoare cu
Lipsesc

o simplă 
vacantă. Ni- 
Nimeni nu-și 

paharul de 
la Băltăfeșfi, 

la Vatra 
nu trîndă- 

nimeni

Arh. Ladislau ADLER
vicepreședinte al C.S.C.A.S.

filtrul
Și 

auz catifelat prin 
lui Enescu, grai 

cu mătasea slovei

(coresp. 
Ieri in 
s-au re-

au 
zile

importante lu-

vremea 
Humuleștiul nu era 
lăturalnic, mocnit 
de priveliștea lu

ne închipuim ce 
un asemenea loc 
celebru și, nu

baraj sau la Cetatea Neam
țului, tinerimea studioasă 
înconjoară vechile ctitorii, 
capodopere ale artei uni
versale ; toți leagă monu
mentele trecutului cu înfăp
tuirile noastre prezente, 
uniticîndu-le prin aceeași 
fierbinte iubire, fiindcă 
toate sînf ale noastre.

limiei la Combinatul de îngrășăminte azofoase , 
de la Tr. Măgurele

lume vine 
cu avioanele, 
: de autobuze,

mașinile, cu pasul, 
fi greșit să vedem 

aflux, sporit de la 
sezon, 

de 
stă I

• Cînd tutela măruntă 
ia locul inițiativei 

gîndirii proprii
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f Programul de investiții al cin
cinalului trebuie realizat în con
dițiile unei înalte eficiențe eco
nomice. Această sarcină de mare 
răsnundere, trasată de Congresul 
al . .
siou subliniată la recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R. și la sesiunea 
îvfarii Adunări Naționale. Indicația 
potrivit căreia, încă din faza de ela
borare a studiilor tehnico-economice 
și a proiectelor este necesar să se 
acorde o atenție sporită alegerii pro
cedeelor tehnologice, stabilirii mă
rimii optime a capacității de produc
ție, adoptării de soluții constructive 
cit mai economice și eficiente, care 
determină micșorarea ponderii con
strucțiilor în volumul total al inves
tițiilor, trebuie să însemne pentru 
titularii de investiții, proiectanți, 
C.S.C.A.S. și alte organe care își 
dau avizul la angajarea fondurilor 
de investiții piatra de 
tivîtății lor.

Cu deplin temei s-a 
tul că, în ultimii ani, 
biective de investiții s-a constatat 
o insuficientă preocupare pentru 
asigurarea unei folosiri intensive a 
spațiilor construite, cît și tendința 
de exagerare în dimensionarea te
renurilor ocupate, a suprafețelor și 
volumului clădirilor. în bună parte, 
aceste exagerări reprezintă „rezer
ve'1 create de proiectanți datorită 
unei insuficiente precizări a teme
lor de către beneficiari. Nu e mai 
puțin adevărat insă că ele puteau 
fi evitate dacă organele C.S.C.A.S. 
nu manifestau o slabă exigență la 
avizarea documentațiilor respec
tive.

De aici, o dală cu remedierea și 
prevenirea lipsurilor din activitatea 
C.S.C.A.S., se desprinde necesitatea 
ca ministerele titulare de investiții să 
acorde o grijă mai mare pregătirii 
temelor și celorlalte elemente prea
labile proiectării. Fiecare prevedere 
să fie analizată cu toată . atenția 
înainte ca tema să fie transmisă 
institutelor de proiectare. Practica 
arată că este absolut necesar Să 
se examineze consecințele eco
nomice ale unor’ condiții tehno
logice cerute de beneficiar sau de 
firmele furnizoare de utilaje, care 
de multe ori sînt exagerate. în ca
zul fermelor de tip industrial pen
tru creșterea vacilor de lapte, pro
iectate de Institutul de studii și 
proiectări agricole, aceste așa- 
zise condiții au dus inițial la 
o investiție specifică de peste 
23 000 lei pe fiecare vacă. Ulterior, 
investiția specifică a putut fi re
dusă la 11 000—14 000 lei. O ase
menea ineficientă nu era posibilă 
dacă Consiliul Superior al Agri
culturii și C.S.C.A.S. nu
vedeau, în cazul amintit,
scăzut simț de răspundere și ac-

I
i

hotar a ac-

criticat fap- 
la unele o-

do-
un

Asistăm. în vremea din 
urma, la o adîncire a pro
cesului de industrializare 
pe întregul cuprins al re- 

* giunilor tării. Acesta e un 
rezultat al politicii parti- 

, duluî nostru de a ridica 
toate regiunile, toate ra
ioanele patriei la un nivel 
de viață cit mai înalt.

„întreprinderea de con
strucții angajează urgent" 
se intitulează afișul răs- 
pîndit în satele din împre- 
juriftii. Unde? La Buzău.Buzău, 
în orașul cunoscut odini
oară mai mult prin iarma
rocul său, „Drăgaica", în 
orașul care a dat jertfe în 
marea răscoală țărănească 
din 1907 pe cîmpul de la 
Podul Mărăcinenilor. Un 
funcționar de la poștă de
clară că se înregistrează, 
de la o vreme,, o circulație 
de scrisori ca niciodată. 
„Este normal, zice el, oame
nii din raion, care au ple
cai să muncească in alte 
Jocuri, se interesează ce 
se petrece acum în orașul 
lor, vor să revină". Cum

ționau ferm împotriva irosirii unor 
importante fonduri de investiții.

Consider- că pentru evitarea u- 
nor asemenea situații ar trebui în
tărit rolul consiliilor tehnico-știinfifice 
ale ministerelor în ce privește con
trolul calitativ al proiectelor la avi
zarea lor. Dintr-o analiză făcută 
la C.S.C.A.S. asupra documentații
lor primite — concluziile ei ar tre
bui să fie urmate de măsuri și 
intervenții pe lingă ministere — 
s-a desprins că la unele ministere 
titulare de investiții avizul C.T.S. 
nu se referă decît la problemele 
tehnologice, lăsînd pe plan secun-

Creangă, 
„un sat 
și lipsit 
mii”, să 
este azi 
devenit 
numai acesta, dar toate a- 
șezările istorice din finului 
Neamțului și din Țara de 
Sus 1 Preluînd graiul lui 
Creangă mărturisim la rîn- 
du-ne ; „Lume, lume și 
lume !'.

Această 
trenurile, < 
convoaiele 
cu 
Ar 
în acest 
sezon fa 
relaxare 
meni nu 
soarbe liniștit 
apă minerală 
la Strunga sau 
Dornei, nimeni 
vește în șez-long, 
nu întîrzie în fața tablei de 
șah sau la o halbă de bere. 
Pensionarul se cațără pe 
Ceahlău, școlarul urcă la

Țara e mîndră, mai mîn- 
dră ca niciodată, deși o dis
creție nativă și o delicatele 
aleasă îi regizează peisa
jul, farmecul, firea omului. 
Ca s-o cunoști îți trebuie 
nu numai dorin|ă, ci și sen
sibilitate la muzica ei fina, 
ochi îmblînzif prin 
pinzelor lui Grigorescu 
Luchian, 
melodia 
învățat 
lui Sadoveanu.

Accesul la acest peisaj, 
la aceste minuni

Hala mașinilor de la Combinatul de celuloză și hîrtie din Călărași
(Foto : M. Andreescu)

dar pe cele de construcții-montaj 
și arhitectură, deși ponderea aces
tora reprezintă 45—50 la sută din 
totalul investiției. Nu de puține ori, 
în special la lucrările Ministerului 
Industriei Chimice, membrii consi
liilor nu iau poziție prin avizele 
pe care le dau asupra fundamen
tării variantelor constructive pre
zentate.

Este de neconceput și faptul că, 
la avizarea unor lucrări industriale 
importante și cu probleme con
structive și arhitecturale dificile, 
în componența consiliilor tehnico- 
științifice ale unor ministere, ca, 
de exemplu, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, nu intră 
specialiști în probleme de con
strucții și arhitectură. Vina o pur
tăm și noi fiindcă trebuia să in
tervenim pe lîngă conducerea a- 
cestui minister și să arătăm că 
arhitecții nu pot lipsi din C.T.S. 
De aici, o serie de neajunsuri. Un 
caz care merită a fi menționat 
este cel al avizului dat recent de

Ultimele lucrări de montaj ale 
liniei electrice de 400 kV Luduș- 
Hidrocentrala Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej—Slatina, în lungime de 
253 km, s-au încheiat. Linia tre
ce peste 190 de obstacole natura
le. Porțiunea cea mai grea este 
aceea care traversează Carpații 
între Boița și Hidrocentrala de 
pe Argeș. La construcția ei s-au 
utilizat tractoare grele, elicop
tere și utilaje de înaltă tehnici
tate. Noua magistrală de 400 kV 
va asigura conectarea centralei 
de la Luduș cu hidrocentrala de 
pe Argeș.

.. ț.

subjugă oricum, cere deci 
și o inițiere. Ghidul turis
tic nu ajunge, acesta se 
cere dublat printr-un minu
țios și solid ghid cultural. 
Cine să-l facă ? Sarcina e 
prea complexă pentru a ti 
lăsată numai în seama Edi
turii Meridiane, care ne ră- 
mîne stăruitor 
sute de tipărituri.
încă micromonografii des
pre localități și monumente 
importante ; lipsesc hărțile 
minuțios întocmite în care 
să fie însemnate toate mo
numentele și locurile isto
rice ; lipsesc mai ales plian
tele cu reproduceri după 
minunatele fresce ale mî- 
năstirilor din nord, tipărituri 
care l-ar ajuta pe turist 
să-și prelungească inițierea 
estetică și culturală, 
întors acasă.

Sarcina complexă 
fierii culturale, aici 
geografia e una cu istoria și 
cultura, ar putea fi treptat 
preluată în afară de O.N.T. 
Carpați (care are un rol 
organizatoric) de cîteva or
ganizații de masă. Ne gîn- 
dim, în primul rînd, la orga
nizațiile de tineret și șco
lari, cum și la sindicate. Ro
lul Ministerului învățămîn- 
tului este cu afît mai mare. 
Excursiile școlare, cuprin- 
zînd regiunea natală, sînf 
acum o parte importantă, 
deși complementară, a pro
gramului de învățămînt. 
Pedagogii știu că geogra- 

' fia și istoria patriei se în
vață mai temeinic, la fața 
locului, cu cartea munților 
și a cîmpiilor deschisă, rînd 
pe rînd, la toate paginile 
ei. Ei știu, de asemenea, cît 
de ușor și trainic se fixează 
astfel cunoștințele, cît de 
lacomi să confrunte sînf 
ochii copilului și ai adoles
centului, cît de fragedă e 
sensibilitatea la aceste vîrs- 
fe, cînd iubirea de țară și 
de popor devine una, cu

Paul ANGHEL

s-a

GALAȚI 
„Scinteii"). — 
regiunea Galați 
coltat ultimele supra
fețe cultivate cu grîu. 
Cooperativele agricole 
de producție din raioa
nele Brăila, 
Faur ei 
cîteva 
acestei
crări. Datorită folosirii, 
intense a mașinilor, 
strînsul recoltei de grîu 
de pe cele 206 600 hec
tare cultivate in acest 
an s-a făcut în mai pu
țin de 12 zile. Recolta 
se află în hambare de 
pe o suprafață de a- 
proape 180 000 hectare. 
Imediat după termina
rea secerișului, acolo 
unde unele suprafețe 
s-au recoltat cu seceră- 
tori și alte mijloace, au 
fost organizate arii de 
treier, precum și treieri- 
șul staționar cu com
bine. Cea mai mare 
parte a terenului ocu
pat cu grîu a fost elibe
rată, iar mecanizatorii 
au executat pînă ieri 
arături pe o suprafață 
de 60 000 hectare, 
această suprafață, 
circa 25 000 hectare 
însămînțat culturi 
rajere.

Din
pe 

s-au 
fu-

(Continuare în pag. a III-a)

se vede, repartizarea pro
porțională a industriei pe 
teritoriul țării conține în- 
trînsa și factorul, 
bit de important, al 
rii forței de muncă 
bililății populației.

Ceea ce se petrece' azi, 
la Buzău, nu-i un început. 
Mai degrabă o continuare, 
o ridicare la putere, 
tii a fost creată 
fabrică prelucrătoare de

economic 
zonă in-

deose- 
ocupă- 
și sta-

în-
o

brici grupate 
într-o puternică 
dustrială. Și mii de apar
tamente, în microraioane 
cu o arhitectură în spiri
tul și litera cerințelor con
temporane.

Mai avansată dintre uni
tățile zonei industriale 
este construcția uzinei de 
sîrmă și produse din sir- 
mă, cea mai mare între
prindere de acest fel din

ZONE INDUSTRIALE NOI
mase plastice, apoi au 
fost dezvoltate uzina 
mecanică, întreprinderile 
de industrie locală. Era, 
dacă vreți, o tatonare 
a terenului pentru cunoaș
terea resurselor și posibi
lităților, umane și mate
riale, ale unui raion fără 
tradiții industriale.

Acum se produc trans
formări calitative. Se con
struiesc cîteva mari fa

țară. O imensă hală de 
25 000 mp, în care șe fac 
finisaje și se continuă 
montajul utilajului tehno
logic, sugerează de pe a- 
cum proporțiile acestei u- 
zine în devenire. Pe tra
versele acoperișului mai 
străfulgera flăcările apara
telor de sudură. Dar jos, în 
hala luminoasă, cu aspect 
de seră, 11 mașini masive 
de trefilare a sirmei, mon-

La Ministerul Trans
porturilor Auto, Navale 
și Aeriene s-a analiza* 
marți, în cadrul unei șe
dințe lărgite de colegiu, 
îndeplinirea planului pe 
primul semestru al anu
lui și măsurile penlru 
realizarea planului pe 
perioada 1966—1970. A 
participat tovarășul 
Gheorgh.e. Gaston Ma
rin, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri.

Din referatul prezentat 
cu acest prilej și din 
discuțiile purfaie a reie
șit că în prima jumătate 
a acestui an planul pe 
total mijloace de trans
port a fost realizat în 
proporție de 111,4 Ia 
sută și la călători de 
108,3 la sută. Planul pro
ducției globale indus
triale a fost îndeplinit

în proporție de 102,6 1a 
sulă, iar planul de con- 
struc)ii-montaj 
porjie 
sulă, 
a fost 
plan cu 0,82 la sulă în 
tiansporluri și cu 0,53 la 
sulă în construcții, ceea 
ce a dus la reducerea 
cheltuielilor și obținerea 
de beneficii peste plan 
în vaioare de peste 24 
milioane lei.

In continuare au fost 
dezbătute principalele 
sarcini ale planului pe 
următorii cinci ani, care 
prevede creșterea volu
mului de mărfuri trans
portate, a numărului de 
călători în sectoarele 
aulo, fluvial și aerian. 
Producția globală indus
trială va crește cu 76 la 
sută fafă de 1965, asigu-

de 
Prețul 
redus

pro- 
la 

cost 
de

rînd în principal nece
sarul de reparații capi
tale
penlru întreaga 
mie și de prefabricate 
de beton pentru con
strucțiile ministerului. 
Corespunzător acestor 
sarcini, volumul de in
vestiții afectat pentru 
dotarea și dezvoltarea 
sectoarelor de bază din 
cadrul ministerului se ri
dică la peste 13 miliar
de lei.

Analizînd posibilități
le existente, coiegiul a 
stabilit, totodată, un am
plu program de măsuri 
menite să asigure înde
plinirea ritmică a planu
lui în fiecare an, precum 
și a nivelelor de dez
voltare prevăzute în 
planul de stat.

(Agerpres)

de autovehicule
econo-

(Continuare în pag. a IV-a)

fate pe postamente, s-au 
învelit cu folii protectoa
re de plastic.

Un tînăr inginer princi
pal de la serviciul tehnic, 
Emanoil Cosor, familiari
zat cu particularitățile u- 
zinei, spune satisfăcut :

— Este o uzină ultra
modernă. I-Ialele sînt din 
construcții metalice pre
văzute cu grinzi rulante 
suspendate — detaliu teh
nic de cea mai nouă con
cepție. încălzirea halelor 
se . asigură cu panouri ra
diante montate sub acope
riș, cîștigîndu-se astfel un 
important spațiu indus
trial. Proiectantul s-a gîn- 
dit pînă și la amănuntul 
de culoare. Să creăm un 
cadru cît mai plăcut pen
tru muncă. Stilpii de re
zistență, în albastru.; uti
lajele vernil; podurile ru
lante, galbene; pardosea
la, acoperită cu covoare

(Continuare 
in pag. a II-a)

Adunarea de constituire

20 iulie 1966. In această zi a avut 
loc la București adunarea de con
stituire a Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez — puternică și-grăitoare 
reafirmare a hotărîrii ferme a po
porului român de a da întregul său 
sprijin material, politic și moral 
eroicului popor vietnamez pînă la 
zdrobirea definitivă a agresorilor 
americani. La adunare au luat 
parte tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
conducerii Uniunii Generale ă Sin-

3

poporului vietnamez
dicatelor, Uniunii Tineretului Co
munist, Uniunii Asociațiilor Stu
denților, Consiliului Național al 
Femeilor, Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, Ligii de 
prietenie cu popoarele din Africa 
și Asia, oameni ai muncii din în
treprinderi și unități agricole, per
sonalități ale vieții noastre științi
fice și culturale, studenți, zia
riști.

Au participat ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, Hoang Tu, 
membri ai ambasadei, tineri viet-

studiază în tara noas-namezi care 
tră.

Deschizînd adunarea, acad. HO- 
RIA HULUBEI, vicepreședinte al 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii, a spus : Obiectivul a- 
dunării noastre, la care participă 
reprezentanți ai păturilor largi ale 
populației din toate regiunile țării 
noastre, ai organizațiilor de masă 
și obștești este înființarea unui 
comitet național de solidaritate cu 
lupta dreaptă și eroică a poporului 
vietnamez împotriva agresiunii 
barbare dezlănțuite de S.U.A.

Aspect din timpul adunăm

Doresc, să relev că adunarea 
noastră are loc în cadrul Săptă- 
mînii de solidaritate cu poporul 
frate vietnamez' și, totodată, că ea 
coincide 
semnării 
din 1954

A luat 
TUDOR 
corespondent al Academiei, 
a spus : Adunarea de față, prezen
ța în această sală a exponenților 
opiniei publice din țara noastră 
constituie o nouă manifestare grăi
toare a interesului viu și sim
patiei profunde cu care între
gul popor român urmărește lupta 
eroică a poporului vietnamez. 
Sentimentele de adîncă solida
ritate internaționalistă față de Viet
namul luptător ce ne animă 
pe noi toți și-au găsit din 
prima clipă expresia în poziția 
Partidului Comunist Român, a gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia — de aspră condamnare a 
agresiunii americane, de sprijin 
activ și ajutor multilateral acordat 
poporului vietnamez. Vorbitorul a 
amintit, documente în care este a- 
firmată această poziție fermă și 
consecventă, subliniind expunerea 
pe care a făcut-o la 15 iulie în 
fața activului de partid tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R. Cuvintul par- 

noastre, 
adeziu- 
nostru

cu a XII-a aniversare a 
acordurilor de la Geneva 
cu privire la Vietnam, 
apoi cuvintul prof. univ. 
D. IONESCU, membru 

care

tidului dă glas gîndurilor 
ale tuturor, se bucură de 
nea deplină a întregului 
popor.

Agresiunea americană, _____
săvîrșite — a spus vorbitorul — 
reprezintă o batjocorire a celor 
mai elementare norme de drept și 
de morală, de relații internațio
nale, un atentat la ființa națională 
a poporului vietnamez, o sfidare, 
a conștiinței întregii omeniri. Sub 
presiunea valului de indignare și 
protest al popoarelor, conducătorii

crimele

(Continuare în pag. a V-a)
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partid 
cadre-
Mihai

$i 
ca- 
aci. 
mai

cu cititori 
Cei mai 
foarte 11-

orientare în fixarea

-— Cînd organizația de 
pierde din vedere creșterea 
lor, ne spunea tovarășul 
Barnea, secretar al Comitetului ra
ional P.C.R. Dorohoi, munca slă
bește simțitor. Nu există sat în 
care să nu găsim oameni capabili. 
Și totuși, la Lupeni-Hudești avem 
numai necazuri. Lucrul merge 
prost, s-a schimbat președinte după 
președinte la cooperativa agricolă 
de producție.

Lupeni-Hudești a ajuns un „caz". 
An de an, cooperativa de aici a 
simțit nevoia să apeleze la sprijin 
din afară. Nici acum nu lipsesc ca
dre de partid și echipe de specia
liști detașați la Lupeni pentru ela
borarea de planuri, pentru urmări
rea unor campanii. Se fac analize, 
se dau soluții, se întocmesc pro
iecte. S-a creat un colectiv „care 
să ajute", aproape un supraconsi- 
liu. Acesta muncește cu rîvnă și 
i-a scutit pe cei din Lupeni de 
multe acțiuni grele, dar faptul că 
aici s-a încetățenit obiceiul de a 
veni alții să gîndească și să ho
tărască a dus la un șir de caren
țe în activitatea organizației de 
bază — pasivitate, comoditate, lip
să cronică de inițiativă. Me
reu cu ochii la raion, la cei ce 
le-au întocmit planurile de acțiu
ne, oamenii din Lupeni nu mai au 
suficientă îndrăzneală și operativi
tate. Cum e normal, o cooperativă 
care a pornit-o șchiopătînd de la 
început are mai multe greutăți de
cît una care a pornit-o cum trebuie 
și unde oamenii s-au obișnuit să 
gîndească cu propria lor minte, să 
folosească în mod chibzuit expe
riența acumulată. Azi se cunosc 
destul de bine impedimentele mai 
serioase în dezvoltarea cooperativei 
din Lupeni. Ni le expune cu cla
ritate Gh. Stefancu, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular comunal Hudești ;

— Perimetrul mare îngreunează 
deplasarea dintr-un capăt în altul 
al tarlalelor. Multe zone nu pot fi 
lucrate mecanizat. Dar numărul a- 
telajelor s-a micșorat din vina con
siliului de conducere, care n-a ți
nut seama de condițiile specifice...

Toate acestea puteau fi analiza
te de la bun început de organiza
ția de partid, așa cum multe pro
bleme au fost rezolvate în ace
eași comună, în Hudești, la ce
lelalte cooperative agricole de pro
ducție, Mlenăuți și Vatra. La Mle- 
năuți, de pildă, organizația de 
partid s-a orientat spre cadrele 
bine pregătite, care se bucură de 
stimă în rîndul cooperatorilor, oa
meni cu experiență, cu calități în 
.munca organizatorică. Organizații
le de bază au crescut cadre tinere, 
astfel că azi se poate vorbi despre 
o bună rezervă de cadre. Din .rîn
dul lor au fost promovați în 
funcții de brigadieri Constantin 
Mierla și Traian Slabu. înțelegînd 
că oamenii nu se formează într-o 
lună sau într-un singur an, mem
brii de partid au acționat cu gri
jă, răbdare și dragoste față de ti
neri, le-au demonstrat că rezulta
tele muncii depind de priceperea 
și simțul de răspundere al fiecă
ruia. Acum mulți tineri au ajuns 
fruntași, sînt dintre cei mai activi.

Dacă la Mlenăuți există un 
consiliu de conducere, un comitet 
de partid cu experiență, la Lupeni 
a lipsit continuitatea, munca s-a 
dus de pe o zi pe alta, fără pers
pectivă. Ni s-au înșirat diferite 
soluții de compromis adoptate aici, 
ni s-a vorbit despre tehnica jumă
tăților de măsură, despre „încerca
rea" unor cadre, experiențe care 
n-au ajutat însă la nimic. în timp 

i ce mulți oameni capabili, descu- 
rajați de rezultatele obținute în 

> cooperativa de producție, au ple
cat pe șantiere, alții sînt ținuți în 
munci neproductive. Nici cele mai 
întinse cooperative din raion nu 
depășesc numărul de zece paznici, 
în timp ce la Lupeni sînt cinci
sprezece. O privire atentă în orice 
sector trădează lipsa unei viziuni 
armonioase, a unei gîndiri agere 
aplicate la realitățile satului. De
sigur, nu e ușor să formezi un om 
capabil să facă față unei munci de 
conducere, însă fenomenul acesta 
se produce peste tot în țara noas
tră și nu mai departe decît în ca
drul aceleiași comune, unde găsim 
un vrednic președinte de coopera
tivă agricolă de producție în per
soana lui Mihai Toma, membru al 
comitetului raional de partid.

— La noi sînt patru brigadieri de 
cîmp, toți pot deveni președinți, 
ne spune tovarășul Mihai Toma. 
Au învățat, au căpătat experiență, 
muncind, primind răspunderi. în 
ce mă privește, lucrez permanent 
împreună cu ceilalți tovarăși din 
consiliul de conducere, cer sfatul 
comitetului de partid. Caut să stau 
cît mai mult în brigăzi, în echipe. 
Am lipsit dintre oameni numai 
cînd am fost la ședințe la raion. 
Stînd de vorbă cu cooperatorii, 
multe se rezolvă din mers ; pro
bleme, necazuri, le cunosc bine pe 
toate. Am reușit să avem toți me
canizatorii din sat, și asta le ^spo
rește interesul față de muncă. Ei 
simt că muncesc pentru familia 
lor, pentru satul lor și aceasta este 
un mare imbold...

în cele 41 de unități agricole de 
producție din raionul Dorohoi au 
existat și alte situații asemănătoa
re cu cea din Lupeni. La Pomîrla, 
de pildă, cadrele din consiliu nu 
aveau stabilitate, dar s-au luat ma
suri din timp, au fost selecționați 
oameni corespunzători, au fost in- 
struiți și ajutați să se descurce. 
Azi. comitetul de partid din Po
mîrla poate asigura cadre pentru

orice loc de muncă. în cooperati
va de producție de la Saucenița 
s-au obținut ani de-a rîndul re
zultate frumoase, ceea ce a situa
t-o printre cele fruntașe pe ra
ion. O bună experiență a consiliu-

lui de conducere, o bună coordo
nare a lucrărilor, îndrăzneală 
perseverentă — iată însușirile 
racteristice cooperatorilor de 
în vara anului trecut, cea
mare parte a recoltelor de pe tar
lalele Sauceniței au fost distruse 
de grindină. Oamenii nu s-au des
curajat. Au strîns ce s-a putut de 
pe ogoare, au recuperat ce se pu
tea recupera. Desigur, Saucenița

nu s-a mai clasat între cooperati
vele agricole de producție fruntașe, 
însă acest lucru nu i-a împiedicat 
pe cooperatori să-și intensifice e- 
forturile anul acesta, să termine la 
timp însămîntările, să realizeze 
muncile de întreținere a culturilor 
la înalt nivel calitativ. Consiliul de 
conducere din Saucenița, cunoscînd 
bine natura pămîntului, procedeele 
de obținere a recoltelor bogate, se 
bate azi pentru a redobîhdi titlul 
pierdut și există toate premisele ca 
să-l redobîndească.

Un pas înainte în direcția creș- 
• terii nivelului de conștiință :socia- 

listă, acolo unde oamenii au învă
țat să gîndească temeinic, cu pro
pria lor minte, să deprindă arta de 
a conduce unitățile agricole com
plexe. în raionul Dorohoi aceasta a 
dus la creșterea spiritului de ini
țiativă, la într-ajutorarea coopera
tivelor cu atelaje și mașini, cu oa
meni la muncile de irigare, cu pro
puneri în cadrul dezbaterilor și 
schimburilor de experiență. Ori
zontul tot mai cuprinzător al orga
nizațiilor de partid leagă ideea de 
prosperitate și progres de forma
rea unui om cu trăsături dinamice, 
cu gîndire vie și spirit practic.

(Urmare din pag. I)

de mase plastice. Un joc 
de culori plăcut ochiului.

C’e capacitate de pro
ducție va avea uzina ?

BAIA MARE (coresp. „Scîn- 
teii"). — In vederea satisfa- 
cerii cerințelor populației din 
centrele forestiere de la poa
lele munților Vaser, Maramu
reș și Rodna, la Vișeul de 
Sus — orașul forestierilor ma
ramureșeni — a început cons
trucția unei moderne fabrici 
de pîine. Este cea de a 6-a 
unitate de acest fel construită 
în regiunea Maramureș în 
anii puterii populare. Noua 
unitate de panificație de la 
Vișeul de Sus va fi dotată cu 
utilaje de un malt nivel teh
nic și va avea o capacitate de 
15 tone pîine pe zi. Ea va pro
duce, de asemenea, franzele, 
cornuri, covrigi și alte specia
lități de panificație.

O nouă linie tehnologică 
pentru fabricarea pîinii a fost 
pusă recent în funcțiune la 
întreprinderea de panificație 
din orașul Satu Mare. Ea asi
gură executarea automată a 
tuturor operațiilor de fabrica
re a pîinii. Prin darea în ex
ploatare a acestei noi linii, 
producția de pîine a între
prinderii de panificație din 
orașul Satu Mare s-a dublat.

— In prima etapă, 
30 000 tone anual, urmînd 
ca pînă in 1970 să ajun
gem la 90 000 tone de sîr- 
mă trefilată din otel și 
sîrmă zincată. Vom produ
ce și electrozi de sudură, 
cuie, plase sudate „pentru 
construcții... O uzină re
prezentativă. Utilajele, din
tre care mai mult de ju
mătate sînt livrate de uzi
nele din tară, vor asigura, 
pe calea mecanizării și au
tomatizării, o productivita- 

; te a 'jnuncii superioară al
tor întreprinderi cu produ
se similare.

Un om oacheș se în
dreaptă spre noi. Inginerul 
îl recomandă : „Dumitru 
Lătăianu, maistru specialist 
în zincare. Vine de la Ga
lati. Vrea să vadă uzina 
unde va lucra în curînd și 
apartamentul în care va 
locui. Ne vin cadre de ba
ză din diferite uzine meta
lurgice. Lîngă 
califica oamenii 
tale".

— Ei, dar. se 
te aici, nu glumă, observă 
noul venit.

Uzina se pregătește pen
tru producție. Intră în 
funcțiune la finele anului. 
Prima din zona industrială 
a Buzăului. Metalurgia va 
da semnalul.

în vecinătatea uzinei de 
sîrmă se văd noi fundații. 
Oamenii șantierului se pre
gătesc să ridice construcți
ile metalice.' Este viitoarea 
fabrică de zahăr. Mai ma
re, sub aspectul capacității, 
decît cele de la Bucecea și 
Luduș. Trei mii tone de 
sfeclă vor 
24 de ore. 
clop indu

ei se vor 
din locali-

conslruieș.

mii
fi prelucrate în 
Un adevărat ci-

In drum spre Păltiniș, cabana Curmătura Stezii

Cunosc Buzăul, raionul, 
de multă vreme. Există la 
agricultorii din partea lo
cului o veche tradiție în 
cultivarea sfeclei de za
hăr, O cultură de bază și 
de calitate. Conducătorii 
din economie, specialiștii 
au ținut seama de această 
tradiție. Ei au argumen
tat astfel, pe calea studiu
lui economic aprofundat, 
necesitatea și mai ales e- 
ficienta economică a unei 
fabrici de zahăr pe me
leagurile unor cultivatori

detaliu, pînă la mașină. 
Reținem faptul îmbucură
tor că patru uzine con
structoare de mașini din 
țară — „Vulcan" și Uzina 
de utilaj chimic din Bucu
rești, „Independența"-Si- 
biu, „Unio"-Satu Mare — 
lucrează intens utilaje 
pentru această fabrică de 
zahăr.

Dar cadrele ? Fabrica 
intră în funcțiune în pri
mul trimestru al anului 
viilor. Prin urmare, pre
gătirea cadrelor de ex- r.js~’-vysrr.- :r_. .lipul

clă de zahăr, se va turna 
fundația celei de-a treia 
unități din cadrul zonei in
dustriale — fabrica de gea
muri.

Așadar, nu numai vin 
de Buzău, ci și industrie 
metalurgică, alimentară, de 
materiale de construcții...

— Cîți oameni vor lucra 
în zona industrială ?

cu tradiție. în studiul teh- 
nico-economic se preci
zează că materia primă va 
fi furnizată, în 
de cinci raioane : 
Mizil, Rm. Sărat, 
și Brăila. Buzăul 
undeva la centru.
ța medie de transport a 
sfeclei de zahăr, de la 
sursă la fabrică, este de 
55 km.

Discuția noastră conti
nuă în fața proiectului de 
ansamblu. Ca oricare spe
cialist, om al tehnicii, in
ginerul șef Cristea Che- 
sim vede de pe acum, în 
locul proiectului de pe 
foaia de calc, fabrica in 
mișcare. O vede pînă la

principal, 
Buzău, 
Făurei 

se află 
Distan-

ploatare este la ordinea 
zilei. S-au trimis, pentru 
calificare, muncitori și 
maiștri recrutați din rîn- 
durile populației locale. 
Muncitorii, la o școală din 
Roman, maiștrii —iîn Ca
pitală. Cresc, în paralel, 
fabrica și cadrele sale.

...Afară se descarcă un 
nou transport de utilaje 
tehnologice. Multe dintre 
ele sînt pentru centrala e- 
lcclrică de termoficare ce 
va deservi întreaga zonă 
industrială. La toamnă cînd 
vor fi ruginit frunzele în 
vii'«e de pe dealurile . Să- 
pocii și Cernăteștiului, cînd 
spre Buzău vor veni, zil
nic, 200 de vagoane de sfe-

— Cifra se ridică la cî- | 
teva mii — apreciază șeful | 
serviciului de sistematizare 
ăl sfatului popular orașe- I 
nesc, inginerul Eugen Cio- I 
banu. Din două familii, una 
va avea pe cineva care să | 
lucreze în zona industrială. | 
Și orașul are 56 000 de lo
cuitori. Se vede lesne im- | 
portanta economico-socială | 
a obiectivelor industriale H 
care se construiesc,

Buzăul se ridică. în | 
cîteva locuri, simultan. Sub 
aspect industrial și urba- | 

■-nîslîc. De o parte, zona in- | 
dustrială ■, de altă parte, în 
microraioane care vor for- | 
ma cu timpul centrul ora- 0 
șului — blocuri de locuin
țe ,- în vecinătatea Crîngu- I 
lui, un splendid parc na- | 
tural. ■

I-am lăsat De edilii sfa- S 
tului popular orășenesc I 
discutînd probleme care B 
formează, pentru prima | 
dată în istoria acestei așe- 3 
zări urbane de provincie, “ 
obiect de studiu și de prac- S 
tică imediată : sistematiza- § 
rea, transportul în
spre zona industrială... 
bulevard va traversa 
treaga zonă, legînd-o 
oraș prin două pasaje 
nivelate peste calea 
rată.

Preocupările buzoienilor 0 
sînt calitativ noi.

Din gară mai aruncăm o 
privire spre masivele con- | 
strucții industriale care g 
vestesc ridicarea unui nou _ 

' raion al țării spre un tot | 
mai înalt nivel de viață. “

comun 
Un 
în
de 

de- 
fe-

CARTEA

Ca librar am contact 
de variate îndeletnicirj. 
mulți — avînd timpul 
mitat — nu-și pot permite luxul 
de a păzi ușa librăriei pentru a 
surprinde momentul apariției în 
rafturi a cărții care îi interesează. 
Pentru cumpărătorii permanenți, 
față de care socot că avem și obli
gații morale, propun să se rețină 
volume, așa cum filateliștii iși pot 
reține timbrele sau abonații filar
monicii — biletele de concert.

Informarea competentă, exactă, 
operativă a cititorului este și ea 
un atribut al deservirii civilizate 
în librării. Dar contactele nemijlo
cite edituri-librărie pe această li
nie sînt sporadice. De ce editurile 
nu introduc între filele cărților 
pliante sau prospecte care să infor
meze cu anticipație publicul despre 
cărțile ce vor vedea în curînd lu
mina tiparului? Trebuie să recu
nosc că nici librarii nu-și dau oste
neala, atunci cînd sînt întrebați de 
clienți, să pună mîna pe telefon și 
să ceară serviciilor de populari
zare din edituri datele probabile de 
apariție sau alte detalii — deși a- 
ceasta ar trebui să fie o practică 
intrată în obișnuință.

Ar fi, de asemenea, necesar ca 
presa să ne sprijine mai substan
țial. Personal, am constatat că noi
le apariții de cărți constituie eve
nimente care captează atenția unui 
public larg, îndreptățit să solicite 
ca alături de programul cinemato
grafelor, al teatrelor și al televi
ziunii să figureze noutățile literare 
și tehnico-științifice. Bineînțeles, 
atunci cînd sînt noutăți.

Constantin MARINAȘ 
direciorul Librăriei Universale 
București

desfăcută de către unitățile coo
peratiste. Cu cîteva excepții, loca
lurile sînt necorespunzătoare, vîn- 
zătorii nu au pregătirea necesară. 
Se mai face încă simțită concep
ția învechită prin care cartea este 
tratată ca orice altă marfă. în 
multe magazine sătești din regiu
ne, cărții i se rezervă un colțișor 
la întîmplare, uneori între cuie și 
sticle de lampă, iar cei mai mulți 
gestionari nu posedă cunoștințe de 
specialitate. Ei fac comerț „în ge
neral".

Situația este nesatisfăcătoare și 
în privința anticariatului. Nu 
avem decît o singură unitate, și 
aceasta prost plasată — în libră
ria „M. Eminescu" din Pitești. 
Deși se mai găsesc în regiune 
multe cărți vechi valoroase, ele 
nu sînt achiziționate din pricina 
faptului că C.L.D-C. Argeș nu are 
un achizitor specialist.

Găsesc că este foarte interesan
tă ideea ca Centrala Editurilor să 
studieze posibilitatea de a se face 
abonamente pentru colecția „Bi
blioteca pentru toți". Abonamen
tele la aceste lucrări ar înlesni o 
mai precisă 
tirajelor.

S. D. VOINESCU 
bibliotecar, Pitești

Informarea 
la 

și la raf-

în legătură cu ancheta „Scîn- 
teii“ asupra condițiilor în care se 
oferă cumpărătoriloi’ cartea, aș 
vrea să arăt pe scurt care sînt a- 
cestea în regiunea Argeș. Unele 
librării, ca ,,M. Eminescu" din 
centrul orașului Pitești, cea din 
Găiești, din Costești dispun de un 
spațiu adecvat, sînt înzestrate cu 
un mobilier modern,
cumpărătorilor se face direct 
standurile de nouătăți , 
turi. în multe unități însă, lucru
rile stau altfel. Cartea se află în 
spatele tejghelelor, cumpărătorul 
nu are posibilitatea să o frunză
rească pentru informarea preala
bilă de care are nevoie spre a-și 
orienta alegerea.

în satele argeșene și într-o se
rie de centre raionale, cartea e

în librăriile ieșene, posibilitatea 
cumpărătorilor de a consulta căr
țile apărute este foarte limi
tată. Numai la librăria centrală 
din Piața Unirii este folosit siste
mul accesului liber la raft, și nici 
aci nu în tot cursul săptămînii. Am 
vizitat recent această librărie. 
Pentru că lipsea responsabila u- 
nui raion, ceilalți vînzători au le
gat o sfoară ca să nu se poa
tă ajunge aici, iar oamenii stă
teau la rînd la celelalte două stan
duri, privind cărțile din rafturi de 
la distanță. întrebînd o vînzătoare 
de cîte ori pe săptămînă se întîmplă 
acest lucru, mi-a răspuns : ori de 
cîte ori este nevoie.

Conducerea C.L.D.C. cunoaște a- 
ceastă situație ?

La librăriile 5 și 14, în plin cen
trul orașului, prezentarea fondului 

■ de cărți este foarte defectuoasă. 
Volumele nu sînt aranjate pe spe
cialități, ci la întîmplare. La unele 
unități, vitrinele sînt neglijate.

Sistemul difuzării cărții prin 
poștă este, de asemenea, insuficient 
folosit de librăriile ieșene. Librăria 
nr. 20, singura care practică acest 
sistem, nu poate satisface cererile 
celor care solicită diferite vo
lume deoarece fondul de cărți de 
care dispune este foarte redus. în 
consecință, scad și cererile pentru 
„cartea prin poștă". Este oare nor
mal ca un centru regional de difu
zare a cărții prin poștă să aibă nu
mai 200 cereri ? Iar din aceste 200 
nu pot fi satisfăcute decît 50!

în repetate rînduri, conducerile 
librăriilor au solicitat C.L.D.C. Iași 
să li se aprovizioneze magazinele 
cu cărțile cerute prin poștă. Răs
punsul a fost — stereotip — că vo
lumele respective sînt epuizate...

Ștefan ZIDARIȚĂ
Ing. Vasile CĂPRARU

7710-

stat.

spe- 
pro-

Ce se anunța pe lima lărgim sortimentelor 
de bunuri de uz casnic și prestări de servicii

în ansamblul de măsuri cuprinse în Directivele Congresu
lui al IX-lea al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea și diver
sificarea producției de bunuri de consum pentru populație, 
industria locală ocupă un loc important. Realizarea unor 
produse într-un sortiment cît mai variat, lărgirea gamei ar
ticolelor de uz casnic și gospodăresc, dezvoltarea prestă
rilor de servicii sînt principalele obiective spre care este 
îndreptată activitatea întreprinderilor de industrie locală. 
Pentru a informa cititorii despre preocupările actuale și de 
viitor ale acestor întreprinderi, ne-am adresat tovarășului 
RUSEN LINTIȘ, directorul Direcției industriei locale din Comi
tetul de stat pentru îndrumarea și controlul organelor locale 
ale administrației de

— în anii șesenalului producția 
bunurilor de consum realizate de 
industria locală aproape s-a dublat 
față de perioada anterioară. Nu
mai în acest an — ne-a declarat 
interlocutorul — industria locală 
va livra fondului pieței mărfuri în 
valoare de peste 3 miliarde lei. în 
ultimii ani s-au introdus în fabri
cație circa 1 700 de articole 
din metal, lemn, mase plastice 
Numărul acestora va atinge, 
sfîrșitul anului, cifra de 3 000.

Trebuie să recunoaștem însă că 
producția industriei locale n-a re
ușit să facă față, în măsura nece
sară. cererii populației privind 
sortimentul articolelor mărunte,

noi 
etc.

la

calitatea unora dintre ele, aspectul 
lor comercial. Sînt întreprinderi 
care livrează de ani în șir aceleași 
articole, din același material, fără 
să creeze noi variante din mate
riale diferite și pe bază de pro
cedee tehnologice noi. De altfel, 
nici organizațiile comerciale nu au 
formulat cereri în acest sens, deși 
omologările ofereau un bun prilej. 
Nici prestările de servicii către 
populație nu s-au dezvoltat pe mă
sura necesităților.

Prima și cea mai importantă 
dintre problemele care ne preocu
pă în momentul de față este di
versificarea producției, încît între
prinderile să pună la dispoziția

populației un sortiment cît mai 
larg de mărfuri. în sectorul pro
ducției de mobilă s-au obținut oa- 
recari îmbunătățiri. La o expoziție 
organizată de Ministerul Comerțu
lui Interior, în lunile mai-iunie, in
dustria locală a prezentat 90 de 
garnituri și aproximativ o sută de 
piese separate cu o linie modernă. 
Majoritatea tipurilor prezentate au 
fost apreciate de reprezentanții co
merțului și contractate pentru se
mestrul al doilea al anului acesta. 
(N. R. : Rămîne de văzut cînd se 
vor găsi efectiv pentru desfacere 
către populație noile tipuri de mo
bilă — atît de des apreciate doar 
în expoziții).

Pentru lărgirea gamei de artico
le de uz casnic și gospodăresc s-a 
hotărît ca, din expoziția organiza
tă în septembrie anul trecut de 

Camera de Comerț, să se 
circa 400 de produse. O 
asemănătoare s-a între- 
acest an și pentru com-

M.C.I. și 
asimileze 
acțiune 
prins în 
pletarea gamei de piese de schimb 
din cauciuc și material plastic. 
Pînă la sfîrșitul anului, colective
le de lucrători din întreprinderi 
vor îmbogăți gama de produse cu 
peste 700 de articole noi. La a-

cestea se vor adauga și unele arti
cole de serie mică, produse în pre
zent de industria republicană, și 
pe care le vor prelua întreprinde
rile industriei locale.

Din analizele efectuate s-a des
prins concluzia că pentru îmbu
nătățirea calității produselor și 
în industria locală este necesară 
profilarea unor întreprinderi pe 
anumite grupe de produse, 
cializarea, pe cît posibil, a 
ducției.

— Ați amintit, la un 
ment dat, de faptul că orga
nizarea prestărilor de servicii 
a fost neglijată. Ce se va 
face pentru remedierea aces
tei situații 2

— împreună cu cooperația mește
șugărească ne-am propus să re
zolvăm una dintre problemele pen
tru care, nu o dată, cetățenii au 
criticat sfaturile populare. în pla
nul cincinal se prevede ca indus
tria locală să construiască o serie 
de unități moderne de spălătorie, 
curățătorie chimică și; vopsitorie 
și să se ocupe de reutilarea celor 
existente. Vor exista mai multe 
feluri de spălătorii și curățătorii 
chimice, cu diferite capacități și 
modalități de deservire : unități de 
tip industrial, unități cu deservire 
rapidă pentru spălatul și călcatul 
cămășilor bărbătești, precum și 
curățatul îmbrăcăminții, unități cu 
autoservire pentru spălatul lenje
riei. La acestea din urmă se va 
putea spăla și călca orice fel de 
lenjerie, operațiunea fiind efectu
ată de mașini, sub supravegherea 
gospodinelor. Unele dintre unități 
vor fi dotate cu vopsitorii și insta
lații de curățat covoare. încă în 
acest an, în București va începe 
construcția unui complex de spă
lătorie și curățătorie chimică, cu 
ateliere de curățat covoare și vop-

sit îmbrăcăminte, a cărui capacita
te va fi de peste două ori mai 
mare decît cea a unităților exis
tente. Tot anul acesta se constru
iește în Capitală un complex de 
deservire, în cartierul Drumul Ta
berei. care va avea o spălătorie cu 
autoservire, o spălătorie și călcă- 
torie de cămăși bărbătești și o 
curățătorie chimică rapidă. La Iași 
este în curs de modernizare o uni
tate de spălat și călcat lenjerie do
tată cu o secție de curățat chimic.

Iar acum și o noutate pentru 
automobiliști și motocicliști : pe 
lingă cele 16 statii de întreținere 
aparținînd cooperației meșteșugă
rești, care vor intra în funcțiune 
pînă la sfîrșitul anului, s-au prevă
zut fonduri pentru construirea de 
către industria locală a peste 40 
de stații dotate cu utilaj și apara
tură modernă. Ele vor fi amplasate 
în orașele mari pe traseele cu tra
fic intens. în această rețea se pre
văd 3 tipuri de stații: pentru sim
ple operații de spălare-gresare, re
parații mici și mijlocii, reparații 
capitale. Construcția unora dintre 
aceste statii a și început : la Bra
șov se ridică o stație de tip mijlo
ciu, iar pînă la sfîrșitul avului vor 
începe lucrările la 6 stații pentru 
reparații mijlocii și capitale în o- 
rașele București, Timișoara, Bra
șov, Cluj și Ploiești, care urmează 
să fie terminale în anul viitor.

Desigur, prestările de servicii 
către populație se pot extinde în 
multe alte domenii solicitate de 
cetățeni. Tocmai de aceea, în co
laborare cu UCECOM, vom între
prinde un studiu al cerințelor 
populației și al posibilităților 
organizare a unor noi unități 
deservire specifice industriei 
cale.

de 
de 
lo-

TG. MUREȘ. — Un colectiv 
de arhitecți de la Direcția de 
sistematizare, arhitectură și pro
iectare din Tg. Mureș a termi
nat proiectele de restaurare și 
renovare a unor monumente is
torice din regiune. între altele 
vor fi restaurate castelele me
dievale din comunele Ozd și 
Gurghiu, castelul Haller din 
Sînpaul și vechile biserici din 
lemn din Chețan, Tîrgu Mureș 
și Silvașul de Cîmpie. Au fosl 
încheiate, de asemenea, proiec
tele de refacere a fațadelor pa
latului culturii — una din cele 
mai frumoase construcții din Tg. 
Mureș.

Importante lucrări de restau
rare se fac la cetatea orașului 
Tg. Mureș, considerată de spe
cialiști ca cel mai mare edificiu 
de acest gen din Transilvania. 
Un alt monument de mare va
loare arhitectonică, la care au 
început lucrările de restaurare, 
este biserica franciscană — edi
ficiu construit în secolul XII.

Interviu realizat
Rodica ȘERBAN

de (Agerpres)
_ _ —J
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Recoltatul grîului la cooperativa agricolă din comuna Popești-I.eordeni-
București Foto : Agerpres

zilnic
Nu 

poate 
raioanele Șomcufa și mai
ales Cehu-Silvaniei, unde 
recoltatul cerealelor pă-

iniția-
coo- 

i pe 
mij- 

i Ber- 
pil-

subliniaf că 
un mare decalaj 

treierat, 
recoltată 
2 000 ha.
necesar

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii"

Timpul să fie 
folosit din plin

Deși cerealele

DE CE G. A. S.-URILE
DIN REGIUNEA BRAȘOV
NU OBȚIN REZULTATE

PE MĂSURA

Început mai tîrziu din 
cauza ploilor, secerișul 
păioaselor în regiunea 
Maramureș se desfășoară 
acum din plin. Pînă în 
seara zilei de 18 iulie 
cooperativele agricole de 
producție recoltaseră pes
te 25 000 ha cu grîu și 
secară, adică mai mult de 
32 la sută din suprafața 
cultivată. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute 
în raioanele Cărei și Satu 
Mare, în care s-au recol
tat 58,5 și respectiv 41,3 
la sută din suprafețele 
cultivate cu grîu și secară. 
Trebuie remarcată 
tiva bună a multor 
perative de a folos 
Ungă combine și 
loacele proprii. La 

și Ghirișa, de 
cosașii reco 

în medie 50 
același lucru se 

spune însă despre

ioase se face în rifm lent. 
Cooperativele agricole 
din aceste raioane nu au 
secerat decît 10 și res
pectiv 5 la sută din su
prafața cultivată cu grîu.

Se putea recolta mai 
mult chiar și în raioanele 
considerate fruntașe pe 
regiune. în această vară, 
prin partea locului plouă 
mult. Se impune folosirea 
fiecărei zi bune de lu
cru. Duminică, fiind o zi 
frumoasă, țăranii coopera
tori din raionul Cărei au 
sfrîns recolta de grîu și 
secară de pe circa 600 
ha. în raionul Satu Mare 
însă nu s-a lucrat decît 
foarte puțin.

Trebuie 
există 
între recoltat și 
Din suprafața 
s-au treierat doar 
lată de ce este 
ca în regiunea Maramu
reș consiliile agricole si 
uniunile cooperatiste să 
ia măsuri operative pen- 
fru grăbirea recoltatului 
și treieratului.

au dat în copt... POSIBILITĂȚILOR

PE DRUMUL CEL MAI SCURT
DE LA FURNIZOR LA BENEFICIAR

conducerilorMajoritatea 
de întreprinderi din regiu
nea noastră urmăresc per
manent cum se realizează 
'producția marfă vîndută și 
încasată — acest indicator 
fundamental al activității e- 
conomice. Nu de puține ori 
însă, eforturile de a asi
gura îndeplinirea ritmică a 
producției marfă vîndută și 
încasată se lovesc de a- 
numite imperfecțiuni care 
înlîrzie procesul de vînza- 
re, transport și decontare a 
produselor livrate — deci, 
recuperarea integrală și ra
pidă a fondurilor, încasa
rea beneficiilor. Să vedem 
despre ce este vorba.

In multe întreprinderi se 
realizează produse noi. Ele 
se contractează cu benefi
ciarii, ajung să se și fabrice 
și, după aceea, stau în de-

furnizorii, care nu și-au pu
tut realiza, pe mă ira po
sibilităților, produc|ia marfă 
vîndută și încasată, precum

I

marfă vîndută și încasată 
este și modul în care or
ganele însărcinate cu trans
portul mărfurilor de la fur- 

și beneficiile. Latura biro- nizor la cumpărător îți în- 
crafică a aprobării prețu
lui, în special „naveta" pe 
care o fac documentele, au 
împiedicat 3stfe! finalizarea 
eforturilor depuse de cele 
două întreprinderi pentru 
fabricarea la timp a mărfu
rilor contractate.

Necorelarea planurilor fa
bricilor furnizoare cu cele 
ale beneficiarilor constituie, 
de asemenea, o frînă. in 
realizarea produc)iei-marfă 
vîndută și încasată. Un e- 
xemplu este deosebit de 
concludent. întreprinderea 
„Melalotehnica" din Tg. 
Mureș a produs unele uti
laje pentru unităfile Mi
nisterului Industriei Ușoare.

• ECONOMIE

• STATISTICĂ

pozifele de mărfuri finite 
ale furnizorilor. Cauza : nu 
există un preț definitiv de 
desfacere a produselor. To
tuși, întreprinderile furni
zoare nu-și pot permite să 
imobilizeze mult timp fon
durile și atunci se întoc
mesc facturări cu prețuri 
provizorii, iar apoi refactu- 
rări, au loc cheltuieli inu
tile, litigii, procese la ar
bitraj. La I. F. Gheorghieni, 
de pildă, s-au produs, la 
începutul anului, lăzi din 
placaj pentru produse tex
tile și lăzi PFL pentru ma
șini de spălat „Alba-Lux", 
dar multă vreme ele nu 
s-au putut livra, deoarece 
prețul s-a aprobat de Mi
nisterul Economiei Forestie
re abia în luna aprilie. :n 
decembrie anul trecut, CIL 
Reghin a lansat în fabrica
ție 1 500 de garnituri fe- 
roniere „Perinița" 
IPROFIL „Tehnica 
lui'-București și C.I.L.
pera, cu termenul de livra
re 30 ianuarie 1966. Pre
țul de desfacere s-a obți
nut însă fot la sfîrșitul lu
nii aprilie. Ca urmare, pro
dusele au stat în stoc și nu 
au putut intra în circuitul 
economic decît cu cîfeva 
luni întîrziere. Tergiversîn- 
du-se aprobarea prețurilor, 
au avut de păgubit atît 
beneficiarii, care nu au . in
trat la timp în posesia pro
duselor contractate, cît șl

penfru 
lemnu-

Pi-

aces-Defalcarea producției 
tor utilaje, precizarea be
neficiarilor și a fondurilor 
din care se plătesc trebuie 
stabilite, cum e și firesc, 
înainte de lansarea lor în 
fabricație. Numai în acest 
fel furnizorul are certitudi
nea că ceea ce va fabrica 
va fi util economiei și se 
va strădui să-și îndeplineas
că ritmic, în bune condiții 
calitative sarcinile de plan. 
Forul tutelar, în aparență, 
și-a făcut datoria : el a in
dicat drept beneficiar, pen
tru 11 mașini tip „Harghi
ta’, finisate încă din luna 
mai de „Metalotehnica”, 
întreprinderea „Crinul"- 
București. în realitate, însă, 
indicația s-a dovedit a fi 
formală : „Crinul" nu avea 
și nu are nici acum finan
țarea deschisă, adică nu are 
cu ce plăti contravaloarea 
mașinilor ce-i sînt destina
te, iar întreprinderea din 
Tg. Mureș își vede imobi
lizate produse finite în va
loare de 
Constituie 
mulenf în 
proșabilă

deplinesc obligațiile ce le 
revin, știut fiind că bene
ficiarul plătește marfa nu
mai după ce o recepționea
ză cantitativ și calitativ. 
Serviciile de desfacere din 
unele întreprinderi- cunosc 
această necesitate, dar nu 
întocmesc întotdeauna o 
programare și o repartiza
re judicioasă ale vagoane
lor. Aprecierea nu e lipsi
tă'de conținut. în luna a- 
prilie, de pildă, C.I.L. Re
ghin avea de livrat 5 400 
tone de cherestea de dife
rite esențe. Și-a elaborat 
un plan operativ de trans
port, prin care solicita un 
număr mai mare de vagoa
ne, corespunzător unui to
naj total de 2 485 tone. 
Pentru celelalte 2 915 tone 
urma să se ceară alte va
goane sau să se întîrzie 
vînzarea producției. Servi
ciul de desfacere a proce
dat greșit. Luînd în consi
derare numai programarea 
operativă, în funcție de 
planul de producție, întoc
mită de Combinatul chimic 
din Tîrnăveni, care a neso
cotit prevederile inițiale ale 
contractului încheiat cu 
C.I.L. Reghin, acest serviciu 
al furnizorului a preferat 
să nu asigure îndeplinirea 
ritmică a vînzărilor, îngreu- 
nînd încasarea producției 
finile.

Analizînd exemplele a- 
minfife se poate spune că 
unele întreprinderi din re
giune, precum și organele 
lor de resort nu dovedesc 
suficientă preocupare pen
tru realizarea rapidă a 
producției marfă vîndută și 
încasată. în acest domeniu 
nu există loc pentru tergi
versări. Doresc să precizez

că nu numai organele băn
cii sînt interesate în acce
lerarea vînzării produselor 
și a decontărilor. înainte de 
toate, întreprinderile tre
buie să fie acelea care să 
urmărească reîntregirea mij
loacelor consumate cu fa
bricarea unor produse și să 
nu mai aștepte insistențele 
organelor bancare. Bine ar 
fi, în acest sens, să se în
tărească și răspunderea 
conducerilor unităților fur
nizoare și beneficiare. Spun 
aceasta, deoarece regle
mentarea în vigoare nu 
prea stimulează desfacerea 
rapidă a producției și ac
celerarea decontărilor. Ac
tualele reglementări stabi
lesc obligația întreprinderi
lor de a depune la bancă 
documentele pentru înca
sare o dală cu expedierea 
mărfii, sau într-un timp cît 
mai apropiat. Unităfile ca
re nu fac acest lucru la ter
men sînt penalizate cu... 
cîte 1 leu pentru fiecare 
factură și zi de întîrziere. 
Penalizarea nu e decît 
simbolică și nu e de na
tură să întărească simțul de 
răspundere al conducerilor 
de întreprinderi, 
importanța economică 
accelerării decontărilor 
deci a reîntregirii mijloa
celor circulante, pe calea 
realizării cît mai rapide a 
producției marfă vîndută și 
încasată, consider 
impune revizuirea 
acestei penalizări,
ca și ea să devină o pîr- 
ghie eficientă de creștere 
a responsabilității în mun
că, de îndeplinire riguroa
să a prevederilor contrac
telor economice.

Dat fiind
a
Și

că se 
mărimii 
pentru

loan OȚELEA
directorul sucursalei 
regionale Mureș-Auto- 
nomă Maghiară 
a Băncii Naționale

2 244 000 de lei. 
aceasta un sti- 
îndeplinirea ire- 
a prevederilor 

contractuale ? Se poate 
spune că cele două minis
tere au sprijinit preocupa
rea colectivului de la „Me- 
talolehnica” de a fabrica 
la timp produsele contrac
tate ?

Important pentru accele
rarea realizării producției

în fabricație, 
noi tipuri de 
poduri rulante

TIMIȘOARA. — Constructorii de mașini de 
la Uzina mecanică din Timișoara au introdus 
în producție noi tipuri de agregate de ridicat 
și transportat. Este vorba de un pod rulant 
de 8 tone și unul de 5 tone, destinate echipării 
halelor industriale siderurgice și de prelu
crări mecanice. Prevăzute cu instalații spe
ciale de prindere, ridicare, rulare și de oprire, 
noile poduri rulante au viteze sporite de lu
cru, asigură maximum de siguranță în ex
ploatare. O dată cu aceste agregate, con
structorii de mașini de la Uzina mecanică din 
Timișoara au realizat și noi tipuri de mașini 
și utilaje pentru industria alimentară.

(Agerprea)
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în ultimele zile, în re
giunea Bacău, ritmul se
cerișului a fost intensifi
cat. Pină la 20 iulie s-a 
recoltat 90 la sută clin 
suprafața cultivată cu 
orz, iar acum, în special 
în raioanele sudice, a 
început această lucrare 
și la grîu., întrucît cerea
lele au ajuns, aproape 
peste tot, în faza de coa
cere se impune grăbirea 

' lucrărilor de recoltare. 
Cu atît mai mult cu cît 
acestea au dat simultan 
în copt pe suprafețe 
foarte mari. Pregătiri în 
această direcție au fost 
făcute din timp. Cele 
2 900 tractoare, 920 com
bine, 321 batoze 
bine pregătite.

Rezultatele de 
cum. în primul
recoltatul orzului ca 
la grîu, arată că măsu
rile luate din timp, îm
binate acum cu o temei
nică organizare a mun
cii, au dus la grăbirea 
lucrărilor. Totuși, se pu
teau obține rezultate 
mai bune. Iată cum stau, 
din acest punct de vede
re, lucrurile în raionul 
Adjud.

Deoarece nu s-a urmă
rit permanent stadiul de 
coacere a păioaselor, ca
pacitatea de lucru a 
combinelor și a seceră- 
torilor nti este folosită 
în întregime. „în vreme 
ce lanul de la Pietrosul 
este numai bun de recol
tat cu mașinile, noi sîn- 
tem plimbați cu combi
nele 
unde deocamdată nu se 
poate lucra decît cu se- 
cerile, spunea Vulpe 
Stefan, șeful' brigăzii de 
tractoare care deservește 
cooperativa agricolă

pe alte parcele.

Corbița. Pierdem timp, 
stricăm mașinile în griul 
încă necopt". La Bn- 
ghești, ziua în amiaza 
mare, tractoriștii Vasile 
Carbarău și Vasile Cîra 
umblau cu combinele pe 
sosea. fiindcă inginera 
cooperativei. Ioana Eni, 
îi trimisese să recolteze 
griul de pe o tarla unde 
nu era copt.

Cooperativa agricolă 
din Colofănești are te
renurile situate într-o 
zonă unde recoltatul se 
poate face din plin și cu 
combinele. Cu , toate a- 
cestea, conducerea coo
perativei a ămîn'at ne
justificat începerea lu
crului. în același timp 
în unitățile învecinate 
se recoltaseră suprafețe 
mari. Astfel, la coopera
tiva agricolă din Pău- 
nești era pe terminate 
recoltatul grîului.

în
agricole cum 
din Corbita, 
Podul Turcului, 
soaia, înlîrzie 
rea ariilor, 
greunează 
la timp a 
Nu peste I 
atenția cuvenită 
tării arăturilor pe tere
nurile eliberate de cultu
rile de vară. La coope
rativa agricolă din Cor
bita două tractoare stă
teau nefolosite. în timp 
ce o suprafață apreciabi
lă putea - să fie arâtăl 
Situații asemănătoare se 
întîlnesc și la Lehancea, 
ca șT în alte cooperative 
agricole.

Consiliile agricole, u- 
niunile cooperativelor a- 
gricole sînt chemate să 
sprijine îndeaproape 
desfășurarea lucrărilor 
agricole de vară.

unele cooperative 
sint cele
Lehancea, 

Tănă- 
amenaja- 

ceea ce în- 
desfășurarea 

i treierișuîui. 
tot se acordă 

execil-

Pavel PINTEA

Dezvoltarea și modernizarea 
continuă a bazei tehnico-materiale 
a agriculturii, aplicarea unui întreg 
complex de măsuri agrotehnice, 
perfecționarea organizării muncii, 
au permis gospodăriilor de stat din 
cele două trusturi din regiunea 
Brașov să obțină rezultate tot mai 
bune în sporirea producției agrico
le și creșterea rentabilității lor. 
Cu toate acestea, în regiune exis
tă încă destule gospodării de stat 
care, deși dispun de condiții fa
vorabile, obțin rezultate economico- 
financiare nesatisfăcătoare. Anul 
trecut 25 de unități au avut 
pierderi în valoare de 41 milioane 
lei. Din această sumă, 23 370 000 
lei revin unităților aparținînd trus
tului Brașov, iar restul celui din 
Sibiu. Care sînt cauzele ?

în „rapoartele explicative" pri
vind activitatea economico-finan- 
ciară a celor două trusturi pe a- 
nul trecut, pierderile înregistrate 
de unitățile agricole sînt puse ex
clusiv pe seama calamităților și 
secetei. Același motiv a fost invo
cat și cu prilejul discuțiilor pe

care le-am avut cu directorii celor 
două trusturi. Analizele făcute de 
organele regionale de partid și de 
stat au dus la o altă concluzie. 
Fără îndoială, grindina, dar mai 
ales seceta din vara anului trecut 
au produs pagube însemnate mul
tor gospodării de stat. Conducerile 
trusturilor amintite exagerează 
însă efectele acestor calamități. 
Procedînd așa se încearcă, în mod 
evident, să se ascundă unele din 
cauzele subiective, ca de pildă, sla
ba organizare a producției și a 
muncii.

Analizîndu-se situația economi- 
co-financiară a unităților agricole 
de stat din regiune rezultă că, în 
aceleași condiții de sol, climă, grad 
de mecanizare etc. se obțin rezul
tate foarte diferite. Un exemplu 
concludent în această privință îl 
oferă gospodăriile de stat Codlea 
și Rîșnov. Aici, așa după cum re
zultă și din tabelul de mai jos, 
producțiile medii realizate în anul 
trecut și prețul lor de cost diferă 
foarte mult.

Produsul

G.A.S. Codlea G.A.S. Rîșnov

Producția 
medie Preț de cost Producția 

medie Preț de cost

Grîu-secară (la ha) 
Cartofi (la ha) 
Lapte de vacă

3 480 kg
18 000 kg
3 102 1

414 lei/t
503 lei/t
187 lei/hl

3 108 kg
15 392 kg
2 490 1

531 lei/t
531 lei/t
188 lei/hl

și negativ în 
principalilor 

și financiari, 
globală reali-

Cum era și de așteptat această 
stare de lucruri a influențat pozitiv 
în prima gospodărie 
cealaltă îndeplinirea 
indicatori economici 
La Codlea producția
zată în medie de un muncitor a 
fost de 43 196 lei, față de numai 
33 920 lei la G.A.S. Rîșnov; produc
ția globală la suta de hectare te
ren agricol a ajuns la 498 000 lei 
— cu 111 000 lei mai mult decît în 
cealaltă gospodărie; producția glo
bală la 1 000 lei fonduri fixe a fost 
de 949 lei, întrecînd cu 206 lei ci
fra înregistrată la Rîșnov. în fi
nal, prima gospodărie a realizat

Control preventiv
al calității proiectelor

(Urmare din pag. I)

Industriei

menționînd 
are un „preț sensibil egal" 
al celeilalte. Or, aceasta 
făcut pe baza unor ci-

C.T.S. al Ministerului 
Metalurgice proiectului noii trăgă
torii de sîrmă de la „Industria 
sîrmei“-Cîmpia Turzii.

Dintre cele două variante con
structive prezentate în proiect, 
C.T.S. a avizat varianta mai scum
pă — cea metalică 
că 
cu 
s-a
fre din proiect vizibil greșite și, ne
controlate.

Părerea mea este că, în prezent, 
preocuparea principală a titularilor de 
investiții ar trebui îndreptată spre în
ceperea din timp a studiilor pentru 
obiectivele viitoare, pregătirea con
dițiilor și planificarea rațională a ac
tivității de proiectare in institutele în 
subordine, astfel Incit să se asigure 
desfășurarea In condiții normale a 
procesului de elaborare a documen
tațiilor tehnice, respectarea faze
lor legale de proiectare, avizare și 
aprobare. O analiză pe plan mai 
general, făcută recent, a demon
strat că de cele mai multe ori tim
pul cîștigat, printr-o proiectare în 
regim derogatoriu de la legislația . 
în vigoare, cu elaborarea proiecte
lor de execuție pe părți de obiecte 
și categorii de lucrări, fără exis
tența unui proiect de ansamblu 
sau uneori chiar înainte de apro
barea studiului tehnico-economic 
al investiției, are drept rezultat a- 
doptarea de soluții insuficient , stu
diate, supradimensionări, greșeli 
de proiectare și numeroase modi
ficări ulterioare pe șantier. Toate 
acestea sînt însoțite de depășiri ale 
valorilor de deviz sau ale evaluă
rilor preliminare și, în plus, ne- 
pregătirea investițiilor 
doptarea 
mai 
rea 
rolul 
pot să fie mult mai active 
pînă acum. Pur și simplu, se im
pune ca noi, cei de la C.S.C.A.S., 
să nu ne dăm avizul atunci cînd ac
tele care ni se înaintează conțin 
incertitudini. Am putea astfel pre
veni unele consecințe care, mai 
tîrziu, nu mai pot fi evitate.

Apreciez că în pregătirea investiții
lor ar trebui ținut seama și de necesi
tatea rezolvării unor probleme de 
perspectivă care condiționează efl-

de soluții 
costisitoare. în 

unor asemenea 
și intervenția

duce la a- 
provizorii, 
înlătura- 

neajunsuri 
C.S.C.A.S. 

decît

ciența economică a investițiilor pe 
sectoare întregi de activitate. Mă re
fer, între altele, la necesitatea sta
bilirii unei concepții tehnico-eco- 
nomice unitare, verificate în prac
tică, pentru depozitarea și condi
ționarea cerealelor pe teritoriul 
tării, alegerea celor mai raționa
le tipuri de depozite (silozuri sau 
magazii), introducerea unei teh
nologii mai avansate, stabilirea re
țelei de amplasamente. Sînt pro
bleme care se cuvin studiate de 
organele cu responsabilități în a- 
cest domeniu.

Pentru construcțiile cu ca
racter de masă apare și necesita
tea asigurării din timp a experi
mentărilor de prototipuri. In a- 
ceastă ordine de idei este de men
ționat că, deși avem în perspec
tivă un vast program de construc
ții de silozuri, iar în ultimii ani 
la unele dintre ele au apărut de
ficiențe în exploatare, nici pînă în 
prezent nu s-au luat măsurile de 
experimentare pe prototipuri, sta
bilite de o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri din 1965. Numai în 
urma unor avize nefavorabile date 
de C.S.C.A.S. la proiectele de si
lozuri, C.T.S. al Comitetului de 
stat pentru valorificarea produse
lor agricole a întocmit cu mare în
tîrziere o temă de experimentare. 
Precizarea unor scheme de calcul, 
pe baza studiilor și experimentări
lor prevăzute, ar putea duce la eco
nomii, la totalul silozurilor ce ur
mează a se construi în cincinal, de 
70—80 milioane lei și 4 000—5 000 
tone de oțel.

Probleme similare de concepție 
generală se pun și la Ministerul 
Comerțului Interior, în ce privește 
amplasarea și în special dimensio
narea economică a suprafețelor și 
volumelor depozitelor. S-au pro
iectat și executat o serie de de
pozite de mari suprafețe, pe baza 
temei date de minister, cu înălțimi 
de 6—7 m pînă la talpa fermelor 
de acoperiș, deci 8—9 m în total, 
pe considerentul că se vor utiliza 
stivuitoare de mare înălțime. Prin
tr-o exigență sporită a C.S.C.A.S. 
această situație putea fi evitată. 
Intervenția noastră însă s-a făcut 
cu întîrziere, fapt care a dus la 
perpetuărea unor deficiențe. Abia 
la un control efectuat de C.S.C.A.S. 
în ultimul timp a reieșit că în ma
joritate* cazurilor depozitarea

limitat în realitate 
3—4 m, rezultînd 
construit inutil vo- 
duble fată de cele 
controlul s-a dove-

mărfurilor s-a 
la înălțimi de 
astfel că s-au 
lume aproape 
necesare. Dar, 
dit a fi tardiv.

O mare răspundere pentru ca
litatea soluțiilor din proiecte revi
ne proiectantului. După părerea 
mea, proiectanții arhitecți și 
constructori ar trebui să colabo
reze mai strîns cu tehnologii, în 
toate etapele de stabilire a solu
țiilor. Este necesar ca ei, precum și 
organele C.S.C.A.S., să aibă o poziție 
critică activă față de tema tehnologică, 
semnalind de la început orice con
secințe negative, tehnice și econo
mice ale condițiilor de temă asupra 
părții de construcție și cheltuielilor 
de exploatare. Practica a do
vedit că o astfel de intervenție 
poate avea efecte pozitive impor
tante asupra economicității solu
țiilor adoptate.

în asigurarea controlului asupra 
calității soluțiilor adoptate, un rol 
important îl au — în cadrul insti
tutelor de proiectare — comisiile 
tehnice interne. Pentru a stimula 
pe membrii C.T.I. în exercitarea 
unui control tehnic, economic și 
arhitectural de calitate cred că pre
mierea lor ar trebui să fie în pri
mul rînd legată de calitatea pro
iectelor și nu numai de respecta
rea termenelor de predare a pro
iectelor de către institut, cum se 
procedează în 
nic, controlul 
comisii asupra 
conjugat cu 
a ministerelor 
mai mare exigență a 
QS.C.A.S.. ar permite ca pro
iectele supuse spre aprobare să 
fie mult mai temeinic fundamen
tate din punct de vedere tehnic și 
economic. S-ai’ simplifica mult și 
avizarea lor la C.S.P. și C.S.C.A.S. 
în prezent, C. S. C. A. S. și 
C. S. P. au în atenție stabili
rea unor măsuri menite să ducă 
la creșterea răspunderii în pre
gătirea, elaborarea și însușirea 
documentațiilor tehnice și econo
mice în scopul asigurării unei ma
xime eficiențe a 
portant este ca 
măsuri să nu se 
să fie traduse în 
gent.

prezent. Neîndoiel- 
exigent al acestor 
soluțiilor adoptate, 
înalta răspundere 
la avizare și o 

organelor 
ar permite ca

investițiilor. Im- 
aplicarea acestor 
tărăgăneze și ele 
viață cit mai ur-

un beneficiu de aproape două 
milioane lei, în vreme ce a doua 
de numai 482 000 lei.

Această situație jjjdică întreba
rea : a avut de suferit G.A.S. Rîș
nov mai mult de pe urma secetei 
decît G.A.S. Codlea ? Răspunsul 
este negativ. Singura explicație a 
rezultatelor deosebite obținute de 
cele două unități trebuie căutată 
în preocuparea diferită pentru or
ganizarea producției și a muncii, 
pentru folosirea resurselor mate
riale, financiare și de muncă.

La aceeași concluzie se ajunge și 
dacă se compară rezultatele obți
nute atît în 1965 cît și în acest an 
de multe alte unități agricole de 
stat (Richiș cu Axente Sever, Ruja 
cu Brădeni. Hărman cu Ozun etc.) 
și chiar de cele două trusturi. Ast
fel, în vreme ce trustul Brașo.v a 
obținut o recoltă medie de 12 507 
kg cartofi la hectar, trustul Sibiu 
a realizat abia 8 223 kg la ha. La 
porumb boabe Sibiul a recoltat 
2 078 kg la hectar, iar Brașovul 
1948 kg. Diferențele sînt mari și la 
prețul de cost. In trustul Sibiu 
tona de grîu bunăoară, a costat cu 
30 lei mai mult decît la Brașov. 
Și trebuie spus că nu este singurul 
exemplu de acest fel. Așa după 
cum se apreciază într-un material 
întocmit de către un colectiv de 
specialiști, la indicația comitetului 
regional de partid, cauza principa
lă a nerealizării producției vegeta
le planificate constă în neexecuta- 
rea arăturilor adînci în toamna 
anului 1964, executarea cu întîr
ziere a diferitelor lucrări etc.

Rezultatele diferă și în sectorul 
zootehnic, care are o mare ponde
re în producția globală și marfă a 
gospodăriilor de stat din regiune. 
Mai ales în creșterea vacilor de 
lapte. Rezultatul ? Gospodăriile 
de stat din regiune nu și-au 
îndeplinit planul de livrări cu 
circa 20 000 hl de lapte, ceea 
ce le-a diminuat beneficiile cu 
aproximativ 3 milioane lei.

.Care este situația în acest an ? 
Bilanțul pe 5 luni al trustului gos- 

re- 
sînt 
de- 
im-
(ca

tat Brașov scoate în evidență 
alizarea unor economii. Ele 
însă numai aparent economii, 
oarece în spatele lor se ascund 
portante nerealizări de plan 
urmare a restructurării planului). 
Multe unități ca cele din Rîșnov, 
Criț etc. deși înregistrează aseme
nea economii, ele nu acoperă va
loarea nerealizărilor de plan. Ast
fel, pe 5. luni prevederile planului 
au fost îndeplinite numai în pro
porție de 98 la sută. Planul la lap
te de vacă nu a fost realizat pe 
cele două trusturi cu circa 10 000 
hl, prețul de cost fiind depășit cu 
17 lei pe hl. Nu a fost realizat, de 
asemenea, sporul în greutate. în 
aceeași situație se găsește și trus
tul gostat Sibiu. Situația se 
datorește neasigurării furajelor 
ca și proastei lor gospodăriri, 
în numeroase gospodării ca cele 
din Net.uș, Basna, Rîșnov etc. s-au 
risipit importante cantități de fu
raje. Aici nu se asigură animale
lor rații echilibrate, ci se întocmesc 
după ochi. Datorită acestui fapt, 
Ia G.A.S. Netuș s-au consumat în 
plus circa 235 000 unități nutritive.

O analiză întreprinsă de biroul 
comitetului regional de partid a 
arătat că gospodăriile de stat din 
regiunea Brașov dispun de mari 
rezerve atît pe linia creșterii pro
ducției, cît și pe cea a reducerii 
prețului de cost. Punerea lor 
în valoare va asigura rentabi
litatea fiecărei gospodării.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"
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Cine sînttinerii artiști plastici"? 
In critică și în conversațiile obiș
nuite este denumită astfel gene
rația pictorilor, sculptorilor, grafi
cienilor trecuți azi de 35 sau chiar 
de 40 de ani. Sînt desemnați în 
acest fel, așadar, tot „tinerii" de 
acum vreo zece ani, ajunși în pre
zent la maturitate de vîrstă și unii 
la maturitate artistică. Noua tînără 
generație este mai puțin cunoscută. 
Ne-am propus să ne interesăm de 
preocupările artiștilor sub 30 de ani 
sau aflați în jurul acestei vîrste, 
de condițiile lor de lucru și de 
îndrumarea pe care o primesc, 
precum și de posibilitățile lor de 
afirmare. Ne-am adresat, în acest 
scop, atît lor, cît și artiștilor ma
turi, unor maeștri și profesori, U- 
niunii.

Una din problemele care au re
venit deseori în discuțiile purtate 
a fost aceea a legăturilor tineri
lor artiști plastici cu viața, cu 
realitatea. Se știe că lipsa de cu
noaștere a vieții duce la devitali- 
zarea artei. De aceea, Interlocu
torii noștri au subliniat că au. con
secințe negative — ori de cîte ori 
se manifestă — tendința de a se 
închide în atelier, ca într-o seră, 
vraja lucrului deja făcut, apelul ex
clusiv spre sugestia imaginilor din 
cărți, în locul contactului viu cu rea
litatea. Toți pictorii mari, din toa
te timpurile, și-au căutat necontenit 
motive de inspirație și puncte de 
sprijin pentru propria imaginație 
în adevărurile pe care le-au smuls 
naturii într-o tensiune și atmos
feră sufletească de mare și intimă 
vibrație. Pictorul, instrument viu 
al naturii,'nu poate să vibreze de- 
cît trăind, cunoscînd clocotul înnoi
tor al realităților din timpul său, 
confruntîndu-și talentul cu marile 
teme, căpătînd astfel o filozofie ar
tistică și de viață.

Iată ce ne spune un artist cu o 
lungă și fericită experiență de pic
tor, HENRI CATARGI : „îi cunosc 
bine pe colegii mei mai tineri —• 
în special pe cei de vîrstă mijlocie. 
Deunăzi m-a emoționat unul din
tre ei prin pasiunea cu care 
mi-a vorbit despre o carte în
chinată unui cunoscut pictor 
contemporan pe care tocmai urma 
să o primească. Tînărul meu 
coleg fremăta de nerăbdare și car
tea aceea părea a fi pentru el ca o 
iubită pe care o aștepta de mult. 
Am reflectat apoi la nevoia mai 
mare de a lucra după natură și de 
a căuta să găsească singuri pulsul 
vieții, pe care ar trebui — cred — 
s-o resimtă tinerii pe măsură ce 
informația lor artistică- e și ea mai 
mare. Pentru moment lucrurile nu 
stau însă chiar așa; sînt tare pu
țini aceia care lucrează după model 
și care mai simt nevoia de a ieși 
la peisaj. Și acest lucru se resimte 
în lucrările lor. îl admirăm cu toții 
pe Pallady pentru siguranța liniei 
și justețea tonurilor din pictura sa, 
dar uităm adesea de calea anevo
ioasă pe care a străbătut-o pînă a 
ajuns la acest rezultat. 11 admirăm 
cu toții pe Matisse — și tinerii 
noștri colegi îl admiră foarte mult. 
Arta lui are o imensă și cuceritoa
re simplitate, pe care fiecare din ei 
ar dori s-o realizeze în propriile 
lucrări. în această privință îmi a- 
mintesc de scrisoarea pe care ma
rele pictor o trimitea organizatoru
lui în S.U.A. al unei expoziții cu 
ultimele sale pînze, Matisse se a- 
răta profund îngrijorat de efectul 
pe care lucrările lui l-ar fi putut 
avea asupra tinerilor artiști: acea 
simplitate, ascunzînd o muncă 
îndelungată, istovitoare, era — 
poate — în măsură să deruteze, 
lăsînd impresia că nimic nu e mai 
ușor de realizat. Intr-adevăr, am 
văzut și eu într-un rînd o expoziție 
cu picturi de Matisse. După aproa
pe un an și jumătate am aflat că 
el expune, într-o altă galerie, o 
suită de desene. M-am dus să le 
văd — erau studii pentru picturile 
pe care le privisem cu admirație 
în expoziția anterioară: figurau 
cîte zece desene excepționale pen
tru fiecare din tablourile în ulei. 
Și aceasta nu era decît o selecție 
din nenumăratele studii după na
tură pe care le făcea Matisse pen
tru fiecare din lucrările lui. Cred 
că numai în acest fel poți spera să 
devii pictor."

După cum s-a arătat în cadrul 
anchetei, pentru mulți tineri con
tribuția în diferite sectoare ale es
teticii cotidiene ar constitui o for
mă prețioasă de cunoaștere a rea
lității. Există un vast teren de lu
cru — pornind din sfera frumosu
lui cotidian și pînă la grafica pu
blicitară sau estetica industrială — 
care e încă foarte slab fructificat. 
La unele întreprinderi și institu
ții care produc în serie obiecte cu 
care venim mereu în contact în 
viața noastră cotidiană există pă
rerea că unii tineri artiști plastici 
nu manifestă interesul de a contri
bui cu priceperea și gustul lor la 
estetica acestor obiecte ; convorbi
rile noastre cu artiști tineri și 
foarte tineri au relevat, totuși, un 
accentuat interes din partea lor.

Lipsește însă elementul de legă
tură, relația necesară între artiști 
și întreprinderi, pe care U.A.P. nu 
se străduiește să o stabilească și să 
o dezvolte.

Uniunea Artiștilor Plastici, forul 
coordonator al activităților plasti-

de a 
tărî- 
coti-

cienilor noștri, are datoria 
lega elanul tineretului și de 
mul inepuizabil al esteticii 
diene, în care mulți și-ar putea 
găsi o împlinire și mijloacele de 
trai necesare ; pe de altă parte, 
dacă e adevărat că tinerii artiști 
cunosc locurile pitorești ale țării, 
e la fel de adevărat că unii din
tre ei nu cunosc complexele in
dustriale, pentru că nu au avut 
încă prilejul de a le vizita.

Ancheta noastră a relevat și un 
alt aspect, important, al îndru-

Ceea ce,

activitate
U.A.P. —

tură, care ne-a indicat ca unic mij
loc concret de îndrumare a tineri
lor cenaclul tineretului, 
desigur, e prea puțin.

„Principala formă de 
a tineretului, în cadrul
ne spune și pictorul MARIN GHE- 
RASIM — este cenaclul, care de 
altfel se bucură de un mare succes 
nu numai în rîndul foarte tinerilor 
expozanți, ci și al artiștilor maturi, 
al criticilor de artă și scriitorilor. 
Rezultatele lui sînt însă modeste 
deocamdată, pentru că ședințele nu

Ce fac tinerii după ab
" solvirea institutului ?

2 Cum sînt ajutați și stimulați
■ în activitatea de creație?

tinerii artiști cu 
și-au exprimat 

la Uniune o am- 
și intelectuală 

informării,

mării pe care Uniunea Artiș
tilor Plastici e chemată s-o dea ti
nerilor săi membri și colaboratori : 
este vorba de mediul artistic viu, 
de viața intelectuală colectivă a 
artiștilor plastici, slabă în prezent, 
dar pe care Uniunea va trebui să 
facă toate eforturile de a o ani
ma. Aproape toți 
care am discutat 
dorința de a găsi 
bianță artistică
prielnică dezbaterilor, 
lărgirii orizontului lor de gîndire.

„După terminarea studiilor, însă 
-T- ne spune pictorul VASILE CEL- 
MARE, prorector al Institutului de 
arte plastice „Nicolae Grigorescu" 
din București — colectivitatea ti
nerilor artiști se dezmembrează; ei 
nu mai țin legătura cu Institutul, 
cu bibliotecile, pierd obișnuința 
studiului după natură și, astfel, po
tențialul lor de creație se dimi
nuează".

Ce face în această direcție Uniu
nea Artiștilor Plastici ?

Ne-am adresat pictorului ION 
PACEA, secretarul secției de pic-

au periodicitate fixă și poartă un 
caracter de improvizație: lucrările 
discutate sînt expuse în orele pre
mergătoare reuniunii de cenaclu și 
retrase la sfîrșitul ei. Cu oricîtă 
bunăvoință, ele nu pot fi dezbă
tute și comentate cu seriozitatea pe 
care ar permite-o expunerea lor 
mai îndelungată. Totuși, e îmbucu
rător faptul că se discută în jurul 
lucrărilor expuse la cenaclul tine
retului. Finalitatea expozițiilor de 
cenaclu ar trebui să fie, anual, Ex
poziția tineretului, pentru care să 
se facă o selecție de lucrări chiar 
în cadrul reuniunilor din timpul 
anului. Din păcate, însă, Uniunea 
nu mai organizează de vreo trei ani 
Expoziția tineretului".

Iată și părerea în această pri
vință a tînărului sculptor C. PO- 
POVICI : „Este cît se poate de 
încurajator fapfâ&că tinerii se pot 
prezenta la expozițiile de stat în
dată după absolvirea facultății. 
Dar, dată fiind prezența artiștilor 
cu o mare experiență, locul tineri
lor în expozițiile de stat e, firește, 
modest. Nici criticii, nici presa nu

se prea ocupă de debutanți. De 
aceea, organizarea cu regularitate 
a Expoziției tineretului ar fi o ex
celentă modalitate de stimulare a 
discuțiilor ample, cu rezonanță în 
public și utile fiecărui participant".

în prezent cenaclul e slab, nu se 
organizează expoziții ale tineretu
lui — într-un cuvînt, nu există 
preocuparea Uniunii de a-i stimula 
în creație pe tinerii artiști și nici 
de a-i ajuta să-și diversifice preo
cupările și materialul de gîndire.

După cum rezultă din ancheta 
noastră, se cere Uniunii Artiștilor 
Plastici să găsească mai multe și 
mai diverse mijloace și forme de 
atragere și de educare a tinerilor, 
care în momentul de față rămîn, 
artisticește, pe seama nimănui 
după terminarea institutului. Ar fi 
de recomandat forme de îndruma
re cît mai suple — conferințe ale 
oamenilor de știință, invitarea unor 
tineri critici străini, care să vor
bească, prezentînd diapozitive, 
despre arta din țara lor etc. De a- 
semenea, ar putea fi organizate de 
către U.A.P. vizite ale tinerilor în 
atelierele unor maeștri sau artiști 
consacrați, ar putea intra în tradi
ția Uniunii prezentarea, de către 
critici sau tineri artiști, a 
care intră în biblioteca ei.

Filialele din provincie 
sprijinite să întreprindă 
acțiuni, de o mai mare însemnă
tate chiar decît în București, unde 
mijloacele de informare și de lucru 
sînt în general mai mari. E o do
rință pe care am regăsit-o la ar
tiștii constănțeni și clujeni. Totuși, 
Ia Cluj, de pildă, dună o ședință 
inaugurală a cenaclului tineretu
lui. ținută în toamna trecută, acti
vitatea acestuia a fost suspendată, 
în ciuda succesului obținut. De ce?

Organizațiile de partid și de ti
neret ale U.A.P. și filialelor sale 
sînt chemate să contribuie la în
drumarea tinerilor artiști, să-i aju
te să se dezvolte ca intelectuali, 
să-și afirme personalitatea și ta
lentul.

Numai oferindu-le posibilitatea 
de a cunoaște problemele esenția
le ale artei și vieții contemporane, 
de a fi la curent cu gîndirea știin
țifică și artistică, de a expune și de 
a participa la dezbateri asupra lu
crărilor lor, Uniunea Artiștilor 
Plastici îi poate ajuta pe tinerii 
noștri artiști plastici să se dezvolte 
multilateral.

cărților

trebuie 
aceleași

Radu VARIA

Sînt 145 de ani de cînd 
vedea lumina zilei cel ce 
avea să fie marele scriitor 
Vasile Alecsandri. In toam
na trecută, cu prilejul îm
plinirii a trei sferturi de se
col de la moartea Iui, pe în
treg întinsul țării amintirea 
i-a fost evocată cu un real, 
mare și cald ecou în con
știința publicului celui mai 
larg. Era, în fond, adevă
rata încununare a gloriei 
sale, pe care de altfel o cu
noscuse ca puțini alții încă 
din viață : recunoștința și 
dragostea izbucneau sincer, 
spontan, din toate inimile 
pentru cel ce se arătase a fi 
fost atît de mult al nostru, 
pentru cel ce se verifica a 
fi rămas o luminoasă și că
lăuzitoare permanență, un 
stîlp de boită al spirituali
tății, al artei românești în 
ce are mai autentic, a în
suși statului modern, unitar 
român.

în recenta lor călătorie 
prin Moldova, conducătorii 
noștri de partid și de stat în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au ținut să po
posească la Mircești, și, a- 
junși aici, primul lor drum 
a fost la casa în care a trăit 
Alecsandri și la mormînfuî 
din curtea acestei case în 
care rămășițele lui odihnesc, 
în cartea de onoare 
scrise aceste cuvinte 
rămîne ca o pildă 
lorificare creatoare a 
luptei patriotice a înaintași
lor : „Cu profunde emoții 
am vizifat casa bardului de 
ia Mircești, luptător și pa
triot pașoptist, cărturar îna
intat și făurar de seamă al 
limbii românești, poetul ce-a 
cîn-at cu adînră și gene
roasă simțire Deșteptarea 
României, exprimînd în 
stihuri înflăcărate visul de 
unire al întregului popor 
român, idealurile de nea’îr- 
nare și propășire care își 
găsesc astăzi împlinire în 
patria noastră socialistă”.

într-adevăr, Alecsandri ră
mîne mereu viu în mijlocul 
nostru, ca o flacără arză
toare și o lumină călăuzi
toare, fînăr prin prospeți
mea energiei și vibrației ce 
o cuprind creația sa, însăși 
activitatea sa și pe care 
ne-o transmit și nouă. Căci, 
asemenea tuturor marilor 
scriitori care au știut să des
copere inima poporului lor, 
au înțeles că sînt și trebuie 
să rămînă indestructibil le
gați de ea și au izbutit să 
dea glas cîntecuiui *și sus
pinelor acestuia, speranțe
lor sale, Alecsandri nu se 
află undeva, sub o lespede

au fost 
ce vor 
de va- 
artei si
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Acei care au dat bătălii
le celebre ale romantis
mului (cum a fost, de pil
dă, bătălia pentru Hernani) 
sub conducerea lui Victor 
Hugo (vezi relatarea entu
ziastă a lui Theophile Gau
tier din Histoire du ro- 
mantisme) credeau cu pu
tere în originalitatea lor 
deplină, ca și în noutatea 
principiilor expuse în pre
fața la Cromwell. Și chiar 
dacă acceptau, ca A. W. 
Schlegel, ideea unor 
precursori de tipul Shakes
peare ori Calderon, n-ar fi 
recunoscut, decît cu greu
tate poate, existența unei 
eterne tipologii romantice a 
sensibilității, a cărei ocu
rență este totuși destul de 
frecventă în istoria culturii. 
Pe de altă parte nici un 
teoretician, considerînd ro
mantismul ca o stare de spi
rit, n-ar putea făgădui exis
tența curentului romantic și 
a unei structuri stilistice 
specifice dominate de ex
presia unei afectivități pu
ternice, de jocul liber al 
fanteziei, de glasul pasiunii 
dezlănțuite a unui erou nou, 
construit după legile unei li
bertăți interioare, pe care 
severa normare exterioară și 
interioară a clasicismului o 
desființase.

Două sute de ani de cla
sicism în Franța amenința
seră cu secătuirea izvoare
lor creatoare în poezie, ca 
și în plastică și muzică. Să 
ne gîndim doar la pericolul 
prin care trecuse poezia pe 
care Fontenelle, om de ști
ință, expresiv reprezentant 
al spiritului geometric 
dominant în prima jumătat» 
a sec. XVIII în Franța, do
rea s-o scoată din uz, ca 
inutilă. De aceea Hugo, ca 
și Delacroix și Berlioz aveau 
certitudinea că duc o luptă 
de eliberare a artei, avînd 
scopul de a o izbăvi de osi- 
ficarea pernicioasă produsă 
prin prea îndelungata 
domnie a clasicismului.

De altfel în toată Europa 
se instaurase, între 1799 
(data apariției primului vo
lum al romanticilor englezi) 
și 1830, o concepție destul 
de unitară, pe deasupra de-

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

osebirilor naționale, a ro
manticilor, profund încreză
tori în capacitatea de cu
noaștere supremă a poeziei. 
Concepția era alcătuită din- 
fr-o viziune personală a ar
tiștilor asupra lumii, inclu- 
zînd o dinamică specială a 
elementelor cosmosului ca 
și una a pasiunilor, o bo
gată infuzie de vis, o con
știință acută a curgerii tim-

nici acestea nu trebuiesc ab
solutizate. La noi, de exem
plu, pașoptiștii găseau ac
centele grave ale pasiunii 
romantice mai ales pentru 
a exalta marile figuri ale 
trecutului nostru national, 
dar își echilibrau în măsu
rate, ironice sentințe reflec
țiile critice la adresa pre
zentului, fie aluziv, în fa
bule și satire, fie direct în-
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G. C. NICOLESCU

marmură, alături 
grădinii sale de 

el

Răsuna în aceste 
dinspre apusul 

formulată cu 
înainte care 

adevărată stea

pului și a fluidită|ii eului, o 
sensibilitate (pregătită de 
altfel de a doua jumătate a 
sec. XVIII) sporită la măre
ția naturii concepută unitar, 
un sens al fabulației inten
sificat de contactul cu litera
tura populară, un sentiment 
acut al inegalității sociale, 
al proastei și urîfei orîndu- 
iri a lumii împotriva căreia 
romanticul se ridică.

Firește, variate particula
rități deosebesc romantismul 
german de cel englez și ro
mantismul occidental de a- 
cela al estului și sud-estu- 
lui european 
de eliberare 
român, grec, 
maghiar etc.

Dar pasiunea dezlăn|uită, 
cufundarea în vis, scruiarea 
în profunzime a eului, setea 
de cunoaștere absolută sînt 
totuși atribute permanente 
ale personalității sensibile, 
creatoare, și ele pot apărea 
oricînd, la orice artist. Cer
cetările de specialitate au 
descoperit, de pildă, trăsă
turi romantice în operele 
autorilor clasici sau chiar 
particularități clasice la au
torii romantici.

Complexele aspecte ale 
personalității creatoare nu se 
pot izola cu ușurință în ele
mentele lor constitutive . și

legat de lupta 
a popoarelor 
polonez, sîrb,

fr-o proză realistă excelentă 
ca în scrisorile lui C. Ne- 
gruzzi ori în proza de că
lătorie a lui V. Alecsandri.

Dacă în cadrul însuși al 
curentului romantic se pot 
întîlni tendințe și elemente 
diferite, modalifăji creatoare 
împrumutate altor curente 
și metode, cu atît mai mult 
romantismul va putea intra, 
prin trăsăturile sale consti
tutive, în viziunea altor ar
tiști decît a celor care au 
alcătuit curentul propriu- 
zis. Și înfr-adevăr și secolul 
XIX spre sfîrșitul său și pri
ma jumătate a sec. XX au 
refolosit deseori nu numai 
recuzita romantică exterioa
ră și la îndemîna tuturor, 
dar au reprodus modul de 
sensibilitate al 
adîncindu-l. Au 
de visare care 
una necesară 
făcut să freamăte 
confruntată altfel în fiecare 
etapă istorică cu întinsele 
spa|ii ale lumii exterioare 
și interioare.

Dar tot ceea ce este ele
ment romantic după ro
mantism, ar putea fi atri
buit influentei prelungite a 
curentului. De aceea e 
poate mai edificator să ne 
referim la fenomenele an
terioare romantismului.

romanticilor, 
readus unda 
e întotdea- 
poeziei, au 

fantezia

Pe Euripide cercetătorii 
l-au făcut de mult romantic 
din pricina rolului esenjial 
jucat de pasiune în evolu
ția personajelor sale ca și 
în rezolvarea 
destinului. Seneca, 
în tragedie, îi merge 
oarecare măsură pe urme 
literatura latină.

Arta Evului mediu are 
dramatism al contorsiunii, 
al chinului lăuntric evident 
în sculptura romanică și un 
adevărat dramatism al elan- 
sării verticale în gotic.

Romantice sînt și roma
nele cavalerești, rod carac
teristic al fanteziei veacului 
de mijloc, de la care se 
pare că se și frage terme
nul de romantic. Romantică 
este și călătoria dincolo de 
moarte pe care a fabulat 
superba fantezie dantescă.

Setea enormă de cunoaș
tere a oamenilor Renașterii, 
încercarea de realizare a 
unui tip uman universal, 
care să pătrundă tainele u- 
niversului, prefigurează în
cercarea titanului și demo
nului romantic. Iar destinele 
genialilor Leonardo și Mi
chelangelo au ceva asemă
nător cu destinele damnafi- 
lor romantici. Divorful lor 
cu lumea, sentimentul a- 
dînc de revoltă și înfrîngere 
sînt romantice avant la 
lettre. Iar Shakespeare, în
cununarea Renașterii euro
pene, este modelul recunos
cut și idolatrizat al oricărui 
romantic prin grandoarea 
modelelor umane, prin li
bertatea deplir 
ției.

Romanticii au 
clipă toate aceste trăsături 
dispersate în variatele etape 
ale culturii și le-au dăruit o 
configurafie unitară, le-au 
introdus într-un program și 
un erou menit să zdruncine 
o gravă rutină, să 
Bastilia clasicismului 
mureau claustrate 
și sensibilitatea.

Au eliberat gîndirea și 
simfirea de norme, de re
guli stingheritoare, dîndu-le 
drum deschis spre totalitatea 
aspectelor viefii, spre natu
ră ca și spre sursele infl-

problemei 
patetic 

în 
în

un

reunit o

disloce 
în care 
fantezia

nife ale eului. Au creaf în
tr-adevăr o metodă, dar din 
elemente care preexistau și 
în care ea poale fi mereu, 
cu folos, descompusă de 
orice artist al lumii, din 
orice etapă istorică. Entu
ziasmul, patosul, libera fan- 
tazare, afirmarea cu putere a 
idealului, îndrăzneala tuturor 
gesturilor creatoare ar tre
bui să fie inerente oricărui 
poet al oricărei vremi și 
mai cu seamă al vremii 
noastre. Romantismul, cele 
mai multe atribute ale „o- 
mului pentru care visul 
există”, sînt o școală a sen
sibilității, nobleței și gran
dorii umane, pe care se cu
vine încă s-o frecventăm 
ca pe o tinerețe fără moarte 
a entuziasmului și genero
zității.

simplă de 
de copacii 
la Mircești pe sub care 
însuși a trecut de atîtea ori, 
și nici numai în 
unor cărți, ci în 
întregului popor, 
țiilor ce vor veni 
a celor ce i-au fost contem
porane, ca și în conștiința 
noastră, a celor de astăzi.

Alecsandri este, fără în
doială, marele pionier, 
unul dintre străluciții în
temeietori ai literaturii 
noastre moderne, cel care 
ne-a descoperit, ne-a con
semnat și ne-a comunicat 
comorile poeziei populare 
— de n-ar fi să amintim 
decît Miorița ! — într-o 
vreme cînd acestea erau 
necunoscute în bună parte, 
într-o vreme cînd toți erau 
departe de a bănui impor
tanța lor hotărîfoare la în
temeierea și dezvoltarea 
unei adevărate 
naționale. El este cel care 
ne-a dat Doinele, 
lui proprii, adică 
de plecare al unei litera
turi culte care să porneas
că de la popor, să exprime 
ființa și geniul său. El ne-a 
dat poezia cetățenească și 
patriotică : Desrobirea ți
ganilor, Deșteptarea Româ
niei, Adio Moldovei, Hora 
Ardealului, 3/15 mai 1348, 
întoarcerea în țară, Moldo
va în 1857, Hora Unirii, 
Sergentul, Peneș Curcanul, 
Oda ostașilor români, su
perbele prelucrări de fol
clor din Legende, îneînfă- 
toare pasteluri, nenumărate 
piese de teatru, 
și fermecătoare 
proză.

Rămîn din 
atîtea din versurile 
care încă fac inimile să se 
înalțe și să vibreze, prin 
patriotismul, prin subtili
tatea și arta lor, piesele 
sale de teatru, care și as
tăzi fac stagiuni de-a rîn
dul, săli întregi să 
hohotească de rîs sau să se 
emoționeze, rămîn încă de 
asemenea, 
foare tinerețe, 
din paginile sale 
îneînfătoare prin 
siguranța, 
colia lor. 
în sfîrșit, 
prețioase, 
întreaga sa operă, din în
treaga sa activitate patrio
tică și cetățenească : exem
plul său, călăuza și îndem
nul pe care-l constituie 
conștiința sa artistică, 
ruințeie sale 
temporanilor ca 
generațiilor ce 
și-i vor urma.

Alecsandri a 
totdeauna însemnătatea le
găturii sale ca scriitor cu 
poporul. în sînul acestuia 
se aflau pentru el rădăci
nile unei sănătoase și au
tentice literaturi naționale ; 
către acesta trebuia să se 
îndrepte literatura. Elogiat 
pentru bucuriile ce le pri- 
lejuise creația sa literară, 
Alecsandri îndrepta mulțu
mirile 
care 
seva 
mese 
mân, 
și care cuprinde în 
său 
cea
Iar altădată el definea im
presionant rolul literaturii, 
declarînd că ea e chemată 
„a răspîndi idei într-un 
cerc cît se poate de larg” 
și adăuga că „dacă ideile 
noastre le îmbrăcăm într-un 
limbagiu priceput numai de 
cîțiva inși, scopul e pier
dut” ; preciza apoi fă.ă 
echivoc ceea ce s-ar numi

paginile 
conștiinfa 

a genera- 
după noi,

literaturi

doinele 
punctul

viguroase 
pagini de

Alecsandri
sale

cu o surprinză- 
nenumărate 

de proză, 
pitorescul, 
și melan- 
de la el, 
încă mai

umorul
Rămîn
poaie 
degajîndu-se din

bi- 
în fafa con- 

și în faja 
i-au urmat

înțeles în-

către izvorul din 
el însuși își trăsese 
artei sale : „mulfu- 

numai poporului ro
din care m-am născut 

sînul 
comoara nesecată de 
mai sublimă poezie”.

(1881). 
mărturisiri 
vieții, ideea 
trei decenii 
rămăsese o
polară a existenței sale de 
patriot și poet : „talentul 
creează îndatoriri*.

Prin ceea ce a dat lite
raturii 
exprimă
nerețe, o 
nentă în 
ale vieții 
poporului 
niului său

de- 
vo- 
de 
de

de 
„Eumaturitate : 

fiu priceput 
de la (ară, 

și neguțătorul 
fot așa de bine 
liferații cei mai

să

crezul său lilerar 
plină 
iese 
plugărimea 
meseriașul 
de la oraș 
ca și de
pricepufi. Și cînd aș ști că 
scriu numai pentru cîțiva 
liferați, n-aș scrie de fel’

noastre, Alecsandri 
o biruitoare fi- 
încredere perma- 
forjele proaspete 
și ale artei, ale 
nostru și ale ge- 
artisfic.
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— Pentru copil : Inttlniro cu eroii lui Jules Veme.
— Telejurnalul de seară.
— Trei tablouri pe săptămînă.
— Film : Desene animate.
— Ancheta TV. ,,06".
— Seară de operă (premieră pe țară). „La vita 

breve" (Viață scurtă) de Manuel de Falia. 
Versiunea românească de A. I, Arbore. In ro
lurile principale : Magda Ianculescu, Maria 
Săndulescu, Florica Talianu, Vasile Moldovan, 
Vasile Micu.

— Preludiu „Mamala-1986".
— Filmul: „Vrăjitoarea". în rolurile principale : 

Marina Vlady și Maurice Ronet.
— Telejurnalul de noapte.

9 COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran pa
noramic : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.
<9 BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Republica — 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 Liniorli), 
Sala Palatului (seria 1709) — ora 19,30.
• COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : Luceafărul — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, Arenele Libertății — 20,30, 
Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 
20,30, Modern — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,15, gră
dina Doina — 20,15.
O 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.
O PEPE LE MOKO : Cinematecă — 10; 12; 16.
® PREA TÎRZIU : Lumina — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, (completare Problema).
0 ESCROCII DE LA MÎNĂSTIRE (cinemascop) : Victo
ria — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Grivita — 9; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21, (la a doua, completare O zi din 
viața lui Tică), Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, (completare Simfonie în alb — cinemascop).
» SERBĂRILE GALANTE : Union — 15,15; 18; 20,45, 
(conmletare Partidului slavă 1).
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9; 10,15.
® DRAGOSTEA ȘI MODA : Doina — 11,30; 13,45;
16; 18,30; 21, (completare Liniorli), înfrățirea între po
poare — 10; 15,30; 18; 20,30, (completare Sandi, să as
culți pe mămica 1).
O INSULELE FERMECATE — VIZITA CONDUCĂTO
RILOR DE PARTID ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA AR
GEȘ ; Timpuri Noi — 9—21 in continuare.
9 MONEDA ANTICĂ: Ciulești — 15,30; 18,15; 20,45, 
(completare Sandi, să asculți pe mămica 1), Flacăra — 
15,30; 18,15; 20,45, (completare Liniorli).
© FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ STRĂINĂ : Feroviar — 
9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21, (completare Stuf), Au
rora —■ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, (completare 
Mobila), grădină — 20,15.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" (cinemascop): 
Dacia — 9—13,45 În. continuare, 16,15; 18,45; 21 
pletare Acul), Ferentari — 10; 15,30; 18; 20,30, 
pletare Arsura).
e 1N FIECARE ZI SĂRBĂTOARE (cinemascop) 
zești — 15,30; 18, grădină — 20,45 (completare 
dului slavă!), Arta — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
(completare Stuf), grădină — 20,30.
® DOMNUL (cinemascop) : Cringași — 15,30; 18,15; 
20,45, (completare Construim).
9 CELE DOUĂ ORFELINE: Bucegi — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, grădină — 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, 
completare Orizont științific nr. 3), Flamura — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, (completare Crimea), 
grădina Tomis — 20,30.
© OPERAȚIUNEA „I" : Unirea — 15,30; 18,15, (com- 
plelare Insula păsărelelor).
o FANTOMAS (cinemascop): Miorița — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, (completare Stuf), Drumul Sării — 
11; 15,30; 18; 20,30, (completare Crimea), Volga — 
8,45; 11; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
O 1N GENUNCHI MĂ ÎNTORC I.A 
15,30; 18; 20,45, (completare Liniorii).
9 FIFI ÎNARIPATUL : Cosmos — 
(completare Tractorul ’66).
® NOAPTEA IGUANEI : Viitorul —
© MÎINE. MEXICUL!: Melodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, (completare Tinerețe), Expoziția — 20,15, 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de slat 
în regiunea Oltenia).
© OMICRON : Rahova — 15,30; 18; 20,45, (completare 
Sandi, să asculți pe mămica I).
o FIII „MARII URSOAICE" (cinemascop) : Progresul 
— 15,30; 18; 20,45, (completare Ninge).
® CERUL N-ARE GRATII : grădina Unirea — 20,45.
® VACANȚĂ LA MARE (cinemascop) : grădina Moși
lor — 20,30, (completare Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Oltenia).
® RĂSCOALA (cinemascop) : grădina Rahova — 20,30

(com- 
(com-

: Bu-
Parti-

TINE : Popular —

15,30; 18; 20,45,

15,30; 18; 20,45.
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însuși procesul de creștere. înscrierea 
obligaioiie a unui circuit turistic al 
patriei, în ultima vacanță — ar con
solida această sinteză, oferindu-i tî- 
nărului priveliștea înfloritoare a țării 
pe care o moștenește de la părinți și 
strămoși.

Afluxul turistic, dovadă grăitoare a 
interesului și dragostei față de fru
musețile patriei, ne determină însă 
să ne gîndim și la alte forme de or
ganizare, răspunzînd pasiunii unor 
categorii largi de oameni. în multe 
țări europene s-a împămîntenit obi
ceiul unor circuite turistice cu carac
ter tematic, îmbrăfișînd o anume re
giune, (ara întreagă sau chiar mai 
multe jări. Am fost ispitit, în această 
iarnă, vizitînd Spania, să refac, îm
preună cu alți amatori din toată lu
mea, un circuit Cervantes. Practic, 
agenfia organizatoare ne oferea, în- 
Ir-o excursie 
Spania, tăiată 
de cîfeva ori, 
locurile unde 
don Miguel.
lui. Subsemnatul n-a mai putut parti
cipa la expedijie, dar s-a întors aca-

de 21 de zile, toată 
circular și transversal, 

cu popasuri în toate 
s-au oprit pașii lui 
sau umbra eroilor

să cu nostalgia unui circuit de o ega
lă valoare, consacrat lui Eminescu.

Cine altul dacă nu Eminescu ne 
oferă nouă, românilor, posibilitatea 
unui splendid și original circuit al 
țării, la capătul căruia, urmînd dru
murile poetului, să absorbim din nou 
nu numai poezia, dar și priveliștea 
patriei văzută eminescian I... Acest 
circuit ar trebui să înceapă, desigur, 
la Ipofești. El ar urma apoi drumurile 
școlare ale poetului, cu popasuri la 
Putna și la monumentele din nord, 
frecînd apoi munții spre cîmpia Bla
jului. S-ar face cuvenite popasuri în 
toate orașele transilvane pe unde tî
nărul poet s-a oprit cu trupa de ar
tiști, ca „sutler". Revenind la Bucu
rești, după un pelerinaj la mormîntul 

trebui să ne continuăm 
mare, ținta finală a că- 
a poeziei lui. Aici, 
mării, prinfr-un mare 

festival anual — Zilele 
— ar trebui să se în- 

minunafa călătorie-omagiu, 
călătorie-școală, minunatul

poetului, ar 
drumul spre 
lăforiei și 
la marginea 
simpozion și 
Luceafărului I 
cununeze 
minunata 
urcuș în România lui Eminescu.

O asemenea excursie, în care ar fi

cuprinse și spectacole de teatru, șl 
seri de poezie, și concerte, nu și-ar 
pierde însă nicicum caracterul de 
agrement. învățînd, inițiindu-se în 
tainele poeziei și ale peisajului, par
ticipant s-ar pulea ridica la un tip 
superior de destindere, de relaxare 
spirituală, care nu exclud, ci, dimpo
trivă, impun elevația.

Cine n-ar subscrie, de asemeni, 
unui alt itinerar, cu caracter istoric, 
la care ne gîndim cu emoție : — 
Drumul lui Mihai Vifeazu, unificînd 
toate țările românești I Munții Neam
țului pe drumul lui Hogaș ; Moldova 
pe drumul lui Ion Creangă ș.a.m.d. 
Un alt itinerar, la fel de interesant, 
ridieîndu-se prin amploare la valoa
rea itinerarului eminescian, ar putea 
fi consacrat lui Mihail Sadoveanu. 
Priveliște, istorie, artă, se suprapun, 
în chip firesc.

A aborda excursia și turismul într-un 
chip superior, transformîndu-le în 
instrumente înalte de cunoaștere, de 
educare și instruire a tinerelor gene
rații, devine o imperioasă datorie pa
triotică. Asemenea drumuri și aseme
nea popasuri trebuie să fie — după 
expresia fericită a unui confrate : es
cale spre noi înșine.
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americani caută să-și ascundă pla
nurile agresive sub paravanul vor
băriei despre „căutarea păcii". Dar 
cuvintele fățarnice nu mai pot in
duce pe nimeni în eroare.

După ce a subliniat însemnăta
tea Declarației cu privire la agre
siunea S.U.A. în Vietnam, adoptată 
la recenta Consfătuire de la Bucu
rești a Comitetului Politic Consul
tativ al Tratatului de la Varșovia, 
vorbitorul a spus : Pornind de la 
considerentul că dreptul de a de
cide asupra destinelor sale apar
ține exclusiv poporului vietnamez, 
poporul român sprijină întru totul 
poziția guvernului R. D. Vietnam 
și F.N.E. din Vietnamul de sud.

în continuare el a arătat că acum 
este mai necesar ca oricînd ca po
poarele să intensifice acțiunile de 
solidaritate cu Vietnamul luptător, 
să facem tot ce stă în puterile 
noastre pentru a sprijini poporul 
vietnamez pînă la capăt, pînă la 
victoria deplină asupra agresorilor.

în cuvîntul său, maistrul oțelar 
ȘTEFAN TRIPȘA, Erou al Muncii 
Socialiste, a spus : Noi, muncito
rii români, am urmărit și ur
mărim cu adîncă admirație mun
ca plină de abnegație și avînt 
patriotic a tovarășilor noștri 
constructori de mașini din Hanoi 
și Haifong, metalurgiști din Thai 
Nguyen, mineri din Hongay, chi- 
miști din Viet Tri, a întregii clase 
muncitoare din R. D. Vietnam pen
tru a dobîndi noi realizări în pro
ducție, în condițiile deosebit de 
grele ale luptei. împotriva agreso
rilor americani. Nutrim o profundă 
«impatie față de lupta dîrză, eroi
că, a patrioților sud-vietnamezi, 
conduși de Frontul Național de Eli
berare, împotriva invadatorilor a- 
mericani și a marionetelor politice 
saigoneze, pentru dreptul de a-și 
hotărî singuri destinele, fără nici 
un amestec din afară. De aceea, 
condamnăm cu toată asprimea 
războiul agresiv dezlănțuit de im
perialiștii americani împotriva 
Vietnamului, sîntem, din toată ini
ma, alături de poporul vietnamez 
iubitor de pace și libertate.

Prof. dr. docent în științe MI
HAIL GHELMEGEANU a subliniat 
în cuvîntul său că intervenția a- 
mericană în Vietnamul de sud, a- 
gresiunea împotriva R. D. Viet
nam reprezintă cea mai gravă în
călcare a dreptului internațional, 
a normelor elementare ale relații
lor dintre state, a Cartei Organi
zației Națiunilor Unite, a acordu
rilor de la Geneva, că există o 
flagrantă incompatibilitate între 
prevederile acestor acorduri și 
faptele concrete ale politicii ame
ricane.

Guvernul american, — a spus, 
vorbitorul — deși nu a sem
nat declarația de încheiere a 
conferinței din 1954, s-a an
gajat solemn, sub presiunea opi
niei publice mondiale că, citez 
textual, „se va abține de la ame
nințarea cu forța și de la folosirea 
forței pentru a modifica acordu
rile încheiate sau a împiedica rea
lizarea lor". în întreaga perioadă 
care a trecut de atunci, Statele 
Unite au încălcat. în mod delibe
rat, punct cu punct, prevederile 
■acordurilor de la Geneva. în a- 
cest sens, S.U.A. au înjghebat 
pactul militar S.E.A.T.O., inclu- 
zînd teritoriul Vietnamului' de sud 
în raza de acțiune a acestui 
pact agresiv; au sabotat sis
tematic clauza care prevedea în 
mod expres ca, în decurs de doi 
ani, atît în nord, cît și în 
sud să fie organizate alegeri ge
nerale libere pentru a se putea 
crea condițiile necesare care să 
ducă la unificarea țării. Articolul 
16 din acordurile de la Geneva 
prevede: „Este interzisă introduce
rea în Vietnam a oricăror întăriri 
de trupe și personal militar". La 
rîndul lor, articolele 18 și 19 
stipulează : „Este interzisă crearea 
de noi baze militare pe teritoriul 
Vietnamului". S.U.A., încâlcind 
grosolan aceste clauze, au deplasat 
în Vietnamul de sud mari efecti
ve militare: de la 200 așa-ziși 
consilieri în 1954, la circa 300 000 
militari în prezent. Regiunile încă 
neeliberate din Vietnamul de sud 
nu sînt altceva decît un lanț de 
baze militare americane.

Neputînd să îngenuncheze po
porul din Vietnamul de sud, ca

FESTIVALUL CÎNTECULUI,

DANSULUI ȘI PORTULUI POPULAR
Opt ansambluri folclorice de ar

tiști amatori din regiunile Argeș, 
Crișana. Dobrogea, Galați, Mara
mureș, Mureș-Autonomă Maghia
ră, Oltenia și Suceava se vor în- 
tîlni peste cîteva zile în cadrul 
tradiționalului Festival al cîntecu- 
lui. dansului și portului popular, 
care se va desfășura între 31 iulie 
— 7 august pe litoral. Valea Pra
hovei și București.

Oamenii muncii veniți la odihnă, 
oaspeții din alte țări se vor putea 
întîlni cu bogățiile și frumusețile 
artei populare din România, Obi
ceiurile și datinile legate de mani

acte de răzbunare sălbatică pentru 
eșecurile suferite în sud, imperia
liștii americani au trecut la 
atacuri barbare asupra R. D. Viet
nam, stat socialist, independent și 
suveran.

în încheiere, vorbitorul a subli
niat că singura bază pentru regle
mentarea justă a problemei viet
nameze o constituie poziția în pa
tru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam și Declarația în cinci 
puncte a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
Acestea corespund pe deplin pre
vederilor acordurilor de la Gene
va din anul 1954.

Luînd cuvîntul, în continuare, 
MIRCEA ANGELESCU, secretar 
al C.C. al U.T.C. și președintele 
U.A.S.R., a spus : Tînăra genera
ție a Republicii Socialiste Româ
nia, alături de întregul nostru po
por, nutrește cea mai vie simpa
tie față de eroicul popor și tine
ret vietnamez care duc cu eroism 
și abnegație lupta împotriva a- 
gresorilor americani.

Tinerii din patria noastră sînt 
gata, dacă poporul vietnamez o va 
cere, să meargă ca voluntari și să 
lupte umăr la umăr cu bravul și 
viteazul tineret vietnamez.

Tineretul țării noastre vede în 
crearea Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez o dovadă grăitoare a 
hotărîrii neclintite a poporului 
român de a acorda tot ajutorul 
luptei drepte a eroicului popor 
vietnamez, pentru apărarea nor
dului, eliberarea sudului și unifi
carea patriei.

Vicepreședinta Consiliului Na
tional al Femeilor, ZOE DUMI
TRESCU BUȘULENGA, a subli
niat în intervenția ei: Noi, femei
le, mame, soții și surori, care știm 
ce înseamnă ororile unui război de 
cotropire, privim cu adîncă îngri
jorare cum, intensificîndu-și a- 
gresiunea lor împotriva poporului 
vietnamez, imperialiștii americani 
săvîrșesc fărădelege după fărăde
lege.

Riposta hotărîtă pe care poporul 
vietnamez o dă agresorilor este o 
mărturie nepieritoare a ceea ce 
poate realiza un popor care luptă 
pentru o cauză sfîntă — dreptul 
de a fi singur stăpîn în propria 
țară.

împreună cu întregul popor, fe
meile din România își exprimă 
din nou hotărîrea fermă de a ne 
aduce întreaga contribuție în spri
jinul luptei eroice a poporului 
vietnamez.

Membrii cooperativei agricuie de 
producție „Prietenia româno-viet- 
nameză" — a spus ALEXANDRU 
DOBRE, președintele cooperativei 
— nutresc o profundă admi
rație față de munca și realizările 
obținute de țăranii cooperatori 
vietnamezi Cu adîncă mînie am 
aflat despre acțiunile criminale ale 
piraților americani care năpustesc 
forța lor militară asupra poporului 
pașnic al Vietnamului, distrug re
coltele, folosesc substanțe toxice 
pentru desfrunzirea pădurilor, dis
trug locuințe și școli, poduri și șo
sele, mijloace de transport. Con
damnăm cu toată hotărîrea bar
baria agresorilor americani, care 
trebuie să răspundă pentru aceste 
fărădelegi.

Nu o dată, tovarășii mei de mun
că și-au exprimat revolta față de 
declarațiile guvernanților ameri
cani despre așa-zisele „intenții 
pașnice". Glasul care vorbește de 
„intențiile pașnice" este unul și a- 
celași cu cel care ordonă uciderea 
bătrînilor. a femeilor, a copiilor. 
Lupii îmbrăcațl în blană de oaie 
nu pot amăgi pe nimeni!

Susținem din toată inima poziția 
partidului și guvernului nostru de 
a sprijini pînă la victoria finală 
lupta sfîntă a poporului vietnamez.

întîmpinat cu vii aplauze, expre
sie a admirației și simpatiei față 
de eroicii fii ai Vietnamului luptă
tor, a luat cuvîntul HOANG TU, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București.

Adresînd participanților la adu
nare salutul frățesc din partea po
porului vietnamez, vorbitorul a 
relevat: înființarea Comitetului 
național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez are o semni
ficație deosebită, arată atenția spe
cială pe care partidul, guvernul și 
poporul român o acordă evenimen- 

festările prilejuite de Anul Nou în 
satele moldovene, cîntecele Vran- 
cei cu minunății ei fluierași și 
buciumași, tradiționala nuntă din 
Țara Oașului, călușul oltenesc și 
cel argeșean, dansul fetelor de la 
Căpîlna, fermecătorul ritual de pe 
Muntele Găina — iată numai cî
teva din piesele repertoriului.

Cel de-al IH-lea Festival al cîn- 
tecului. dansului și portului popu
lar se va desfășura în localitățile 
Mamaia, Eforie Nord și Eforie 
Sud. Constanța, Techirghiol. Man
galia, Sinaia, Predeal, precum și 
în Capitală. (Agerpres) 

telor din Vietnam. Aceasta este o 
expresie nouă și concretă a strîn- 
gerii continue a relațiilor priete
nești existente între popoarele 
noastre, o manifestare puternică a 
internaționalismului proletar care 
leagă în mod fericit țările socia
liste.

După ce a subliniat că poporul 
vietnamez dă o înaltă prețuire e- 
forturilor depuse de România pen
tru întărirea păcii în Europa și în 
întreaga lume, vorbitorul a spus : 
Partidul, guvernul și poporul ro
mân au acordat și continuă să a- 
corde poporului vietnamez în lup
ta împotriva agresorilor americani 
întreg sprijinul material, politic și 
moral care crește pe zi ce trece, 
în această ordine de idei el a amin
tit că la 15 iulie, la adunarea acti
vului de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat încă o dată 
poziția fermă a României de a 
acorda întregul sprijin poporului 
vietnamez pînă la victoria finală.

în continuare, ambasadorul a 
spus : Declarația din 6 iulie a 
participanților la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
țărilor Tratatului de la Varșovia 
cu privire la agresiunea americană 
în Vietnam este un mare sprijin 
colectiv al țărilor socialiste acor
dat R. D. Vietnam și F.N.E. din 
Vietnamul de sud. Ea constituie un 
avertisment sever și oportun la a- 
dresa acelora care săvîrșesc un 
război criminal. Declarația de la 
București a reafirmat hotărîrea 
țărilor semnatare de a intensifica 
ajutorul multilateral și de a între
prinde toate măsurile necesare 
pentru a ajuta poporul vietnamez 
să înfrîngă agresiunea americană. 
Bazîndu-ne pe forțele noastre pro
prii, considerînd totodată ca foarte 
importantă solidaritatea și ajuto
rul crescînd al țărilor socialiste 
surori, al tuturor popoarelor iubi
toare de pace și de dreptate, in
clusiv al oamenilor muncii ame
ricani, poporul vietnamez este ho- 
tărît să-și intensifice avîntul revo
luționar, să-i învingă pe agresorii 
americani, oricare ar fi situația, 
oricare ar fi efectivul trupelor lor 
din Vietnamul de sud, oricît de 
mare ar fi acțiunea lor de escala
dare în Nord.

După ce a citat în acest sens a- 
pelul lansat de președintele Ho Și 
Min la 17 iulie, vorbitorul a 
reamintit poziția guvernului R. D. 
Vietnam și a F.N.E., subliniind că 
ea este în deplină concordanță cu 
clauzele fundamentale ale acordu
rilor de la Geneva.

Declarind că nu există alterna
tivă față de această poziție, am
basadorul a calificat refrenul pre
ședintelui Johnson despre „nego
cieri pașnice", drept o farsă, o în
șelătorie menită să acopere noile 
acțiuni de intensificare și de ex
tindere a războiului de agresiune 
a S.U.A. în Vietnam.

în încheiere, după ce a mulțu
mit din nou partidului, guvernului 
și ! poporului român pentru spri
jinul lor frățesc, Hoang Tu a 
spus : înființarea Comitetului na
țional de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez împotriva agre
sorilor americani constituie o ex
presie strălucită a acestui sprijin 
deplin.

în continuare, adunarea a tre
cut la alegerea Comitetului națio
nal de solidaritate cu lupta popo
rului vietnamez.

Pe baza propunerilor făcute în 
numele prezidiului de acad. Za-
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Campionatul mondial de fotbal 

0 zi fără surprize
Turneul final al 

campionatului mon
dial din Anglia intră 
în faza meciurilor 
eliminatorii. Ieri, în 
cele patru grupe 
preliminare, s-au dis
putat ultimele parti
de, clasamentele că- 
pătînd forma defi
nitivă. Din 16 echipe 
prezente în Anglia, 
au mai rămas în 
cursă doar opt, prin
tre eliminate numă- 
rîndu-se Brazilia, 
dublă campioană a 
lumii, și Italia, con
siderate înainte de 
începerea turneului 
ca mari favorite. Cele 
opt echipe ce-și vor 
disputa în continua
re titlul suprem sînt: 
Anglia, Uruguay, R.F. 
Germană, Argentina, 
Portugalia, Ungaria, 
U.R.S.S. și R. P. D. 
Coreeană.

Meciurile disputate 
miercuri s-au înche
iat fără surprize, 
pronosticurile adeve- 
rindu-se pe toată li
nia. Echipa R. F. Ger
mane a învins totuși 
cu dificultate pe cea 
a Spaniei.

Promițător au în
ceput jocul fotbaliștii 

bulgari; prin atacu
rile lor decise din 
prima repriză,- lăsau 
impresia că-i vor în
trece pe sportivii ma
ghiari. Bulgarii au 
deschis scorul și pu
teau să-l majoreze la 
2-0 ceva mai tîrziu 
cînd Iakimov s-a a- 
flat singur cu porta
rul Gelei. Spre sfîrși- 
tul reprizei, însă, cî
teva contraatacuri ale 
echipei maghiare pro
duc derută în careul 
bulgarilor. Vrînd să 
rezolve o situație cri
tică, Davîdov înscrie 
în proprie poartă, 
pentru ca, două mi
nute mai tîrziu, ma
ghiarii să ia conduce
rea (prin șutul lui 
Meszoli) și apoi, în 
repriza secundă, să 
mai marcheze încă 
un gol.

Victorii relativ u- 
șoare au obținut re
prezentativele Angliei 
și U.R.S.S. în fața e- 
chipei Franței și, 
respectiv, a statului 
Chile.

întrecerile se reiau 
sîmbătă, cînd vor a- 
vea loc sferturile de 
finală.

haria Stancu, adunarea a votat în 
unanimitate pe cei 80 de membri 
ai comitetului, reprezentînd pătu
rile largi ale populației din toate 
regiunile țării, organizațiile de 
masă și obștești din România.

în prima sa ședință, Comitetul 
a ales Biroul său alcătuit din prof, 
univ. Tudor D. Ionescu, — preșe
dinte, Larisa Munteanu și C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu — vicepre
ședinți, Simion Pop — secretar, 
acad. Horia Hulubei, Ligia Maco- 
vei, Mircea Angelescu, general co
lonel în rezervă Dumitru Dămă- 
ceanu, Ștefan Tripșa, Aurelian Nes
tor, Alexandru Dobre — membri.

Mulțumind pentru cinstea acor
dată, prof, univ. Tudor D. Io
nescu a asigurat adunarea că cei 
aleși se vor strădui să fie la înăl
țimea sarcinii nobile ce le-a fost 
încredințată.

în încheiere, adunarea a adoptat, 
în unanimitate, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, o moțiune 
de solidaritate cu eroicul popor 
vietnamez.

Noi, participanții la adunarea de 
constituire a Comitetului național 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, reprezentanți ai opiniei 
publice, ai organizațiilor de masă 
și obștești din Republica Socialistă 
România, se spune în moțiune — 
adresăm un fierbinte salut eroicu
lui popor vietnamez, care luptă 
dîrz și neînfricat împotriva agre
siunii imperialiștilor americani, 
pentru apărarea libertății și in
dependenței naționale, pentru uni
tatea și integritatea patriei sale.

în moțiune sînt condamnate cu 
indignare războiul de agresiune 
dezlănțuit de Statele Unite împo
triva poporului vietnamez, afir
mațiile înșelătoare făcute de 
cercurile conducătoare ale S.U.A. 
cu privire la „intențiile lor pașni
ce". După ce reafirmă profunda 
admirație și simpatie față de re
marcabila dîrzenie, înaltul spirit 
de sacrificiu și combativitatea fii
lor Vietnamului luptător, moțiu
nea arată : Sîntem încredințați că 
Apelul adresat de președintele 
Ho Și Min poporului vietnamez, 
Comunicatul Consiliului Suprem 
al Apărării Naționale al R. D. 
Vietnam, apelul sesiunii extraor
dinare a C.C. al Frontului Patriei 
din Vietnam, Comunicatul cu pri
vire la ședința extraordinară a 
Prezidiului C.C. al F.N.E. din Viet
namul de sud, măsurile prevăzute 
în aceste documente — vor contri
bui la unirea și mai strînsă, la 
mobilizarea și mai activă a tutu
ror forțelor poporului vietnamez 
împotriva agresiunii imperialiste 
americane.

în continuare, se arată că parti- 
cipanții la adunare sprijină pe de
plin poziția partidului și guvernu
lui nostru în problema vietname
ză, precum și poziția în patru 
puncte a guvernului R.D. Vietnam 
și Declarația în cinci puncte a 
F.N.E. din Vietnamul de sud — 
unica bază justă pentru reglemen
tarea politică a problemei vietna
meze.

în încheiere, în moțiune se 
spune : Comitetul național de soli
daritate cu lupta poporului viet
namez, opinia publică din țara 
noastră sînt. ferm convinse că a- 
gresiunea criminală a Statelor U- 
nite în Vietnam va fi zdrobită. 
Lupta eroică a poporului vietna
mez va triumfa 1

(Agerpres)
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REZULTATE
TEHNICE

ANGLIA — FRANȚA 
2—0 (1—0).

UNGARIA — BULGA
RIA 3—1 (2—1).

R.F. GERMANĂ—SPA
NIA 2—1 (1—1).

U.R.S.S.—CHILE 2—1 
(1-1).

CLASAMENTE
GRUPA A : Anglia (5 

puncte); Uruguay (4 p); 
Mexic (2 p); Franța
(1 P).

GRUPA B : R.F. Ger
mană (5 puncte); Argen
tina (5 p); Spania (2 p); 
Elveția (0 p).

GRUPA C : Portugalia 
(6 puncte) ; Ungaria (4 
p) ; Brazilia (2 p); Bul
garia (0 p).

GRUPA D : U.R.S.S. 
(6 puncte); R.P.D. Co
reeană (3 p); Italia (2 p); 
Chile (1 p).

PROGRAMUL 
„SFERTURILOR" 
DE FINALĂ

Sîmbătă vor avea loc 
sleiturile de finală. In 
baza sistemului adoptat 
de F.I.F.A., echipele ca
lificate (primele două 
din fiecare grupa) vor 
juca astfel : ANGLIA— 
ARGENTINA (la Lon
dra); R.F. GERMANĂ— 
URUGUAY (la Sheffield); 
PORTUGALIA—R. P. D. 
COREEANĂ (la Liver
pool) ; U.R.S.S.—UNGA
RIA (la Sunderland).

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 12-a ani

versări a încheierii acordurilor de 
la Geneva, organizațiile de masă 
și obștești din țara noastră — Uni
unea Generală a Sindicatelor, Uni
unea Tineretului Comunist, Uniu
nea Asociațiilor Studenților, Con
siliul Național al Femeilor, Comi
tetul Național pentru Apărarea 
Bănii, Liga de Prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, Aso
ciația Juriștilor, Uniunea Ziariști
lor au trimis organizațiilor simi
lare din R. D. Vietnam și Viet
namul de sud telegrame de salut 
în care exprimă solidaritatea lor 
frățească cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez împotriva agresori
lor imperialiști americani, pentru 
apărarea nordului, eliberarea su
dului și reunificarea patriei sale.

Cronica Zilei
Ambasadorul Republicii Socia

liste Cehoslovace la București, 
Cestmir Cisar, a organizat miercuri 
o seară de filme. Au fost prezen
tate producțiile cu care cineaștii 
din R. S. Cehoslovacă au partici
pat la Festivalul internațional al 
filmului de animație de la Mamaia.

Au luat parte Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Mihnea Gheorghiu, vicepre
ședinte al Comitetului de stat pen
tru Cultură și Artă, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din M.A.E., 
oameni de artă și cultură, ziariști, 
ofițeri superiori. ,

TABĂRĂ-CURS 

PENTRU PROFESORI
Miercuri s-a deschis la Cluj ta- 

băra-curs a profesorilor de biolo
gie din întreaga țară, organizată 
de Societatea de științe naturale și 
geografie din Republica Socialistă 
România. Timp de 10 zile vor fi 
audiate prelegeri privind rezulta
tele noilor cercetări în domeniile 
botanicii, zoologiei, geneticii, bio- 
geografiei. Cursanții vor face a- 
plicații practice în rezervațiile — 
monumente ale naturii — de la 
Fînețele Clujului, Băile 1 Mai și 
9 Mai de lîngă Oradea, vor parti
cipa la excursii de interes științi
fic în Munții Apuseni. Prelegerile, 
ca și conducerea aplicațiilor prac
tice și excursiilor, au fost încre
dințate unor cunoscuți profesori 
universitari și „ cercetători,, ai sec
ției de biologie a Academiei Re
publicii Socialiste România.

cumvafivrho
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 iulie a.c. în țară : Vremea 
va fi călduroasă. Cerul schimbător, cu 
înnorări mai accentuate în vestul 
țării, unde vor cădea averse locale, 
însoțite de descărcări electrice. In 
rest, averse izolate. Vîntul va sufla 
potrivit, predominînd din sectorul 
sudic. Temperatura minimă va fi cu
prinsă între 10—20 grade, iar maxima 
între 25—35 grade. în București și pe 
litoral : Vremea va fi călduroasă. Ce
rul schimbător. Vînt slab, pînă la 
potrivit predominînd din sectorul su
dic. Temperatura ușor variabilă.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 29 din 20 iulie 1966, au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

39 4t 30 17 48 1. Numere de rezer
vă: 23 11.

Fond de premii: 608.792 lei, din care 
41.330 lei report la categoria I.

Șl REGELE CHIAR
Cînd scriam, cam cu amărăciune, că 

echipa Braziliei pare departe de forma 
care i-a adus consacrarea mondială, o 
oarecare speranfă mai sălășluia în su
fletul nostru. Părea totuși imposibil ca 
scena să fie părăsită, parcă trebuia să 
se întîmple o minune ! Exista doar 
Pele, exista o armă secretă a Braziliei 
despre care scriau ziarele lumii, exista 
mașina de marcat goluri a lui Feola. 
Marele erou necunoscut al acestui 11 
se antrenase în secret și la momentul 
potrivit trebuia să apară în arenă. 
Mărfi seara, pe stadionul Everton din 
Liverpool cea mai mare parte a pu
blicului aștepta convins să vadă o mi
nune. Scepticismul nostru, deși înte
meiat, visa la o drastică dezmințire.

Anunțarea la megafon a formației 
braziliene ne-a prevenit că în tabăra 
campionilor mondiali domnea defetis
mul. Nume noi, unul după celălalt, 
anunfau schimbări radicale și, de ce 
n-am spune-o, o derută totală. Apăra
rea, în frunte cu Djalma Santos, fusese 
lăsată pe tușă. Exista Pele, dar nu juca 
Garincha !

De la locul nostru din tribună am 
privit Intrarea formației braziliene. O 
încordare rău ascunsă se așternuse pe 
chipurile jucătorilor. O mare lozincă 
a suporterilor campionilor mondiali îl 
implora pe Pele să-și aducă aminte 
de Lisabona 1963, locul unde „regele 
regilor' marcase două golur Portu
galiei. Și asta în numele a 85 de 
milioane de concetățeni. Spectacolul 
căpătase un timbru patetic. Steagurile 
verzi-galbene fluturau cu mai pu)ină 
convingere în aerul umed, dirijorul 
galeriei nu mai avea spontaneitatea 
dinaintea meciului cu Ungaria. Regele

întoarcerea din R. P. Chineză 
a delegației de activiști ai P. C. R.

Miercuri la amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Român, 
condusă de Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
al P.C.R., care a făcut un schimb 
de experiență în R. P. Chineză.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpingtă de 
tovarășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Simion Bughici,
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Obiective intrate 
in funcțiune

In întâmpinarea zilei de 22 iu
lie — sărbătoarea națională a 
poporului polonez — în R. P. Po
lonă au fost date în funcțiune 
noi obiective industriale impor
tante. Astfel, a început să produ
că Combinatul de celuloză și hâr
tie de la Ostrolec, aproape în 
întregime automatizat, care va 
realiza peste 15 la sută din pro
ducția de hîrtie, 20 la sută din 
cea de celuloză și 50 la sută din 
producția de cartonaje a țării. In 
cadrul Combinatului de îngră
șăminte azotoase de la Polawy, 
a intrat în exploatare cea de-a 
doua fabrică de amoniac și uree. 
Zilele trecute au intrat în func
țiune secțiile de electroliză și de 
turnătorie ale noii fabrici de a- 
luminiu de la Konin — obiectiv 
important al economiei naționa
le a Poloniei.

In total, în prima jumătate a 
acestui an, în R. P. Polonă au fost 
date în exploatare 100 de noi 
obiective industriale diferite.

Progresele industriei 
chimice

In ultimii ani, industria chi
mică poloneză a cunoscut o pu
ternică dezvoltare. In anul 1965 
ea a produs 1 milion tone de 
acid sulfuric față de 189 000 tone 
în 1938, iar producția de sodă

I
I
I
8

I

I
I
I Construcția unui mare furnal la Combinatul metalurgic Nowa Huța

de EUGEN BARBU

murea, așa cum o simțisem cu tofii. 
Mi-am amintit atunci de vinerea fata
lă, cînd Farcaș reluase fulgerător min
gea centrală de Bene în plasa lui Gil- 
mar, lăsîndu-l pe acesta fără nici o 
speranfă. Era 2-1 pentru Ungaria în- 
tr-un meci ce anunfa dezastru. Ce a 
urmat, se știe. Acum așteptam replica 
unui campion tulburat, așteptam furia 
braziliană, așteptam ca Pele să dea o 
lecție strălucită acestor temerari por

tughezi, care își închipuiseră măcar o 
secundă că vor opri drumul spre titlu 
al celor mai mari fotbaliști ai timpu
rilor.

începuse însă un meci lent, pru
dent, partida debutase cu tatonări 
de o parte și de alta. Pereira (inea 
balonul cît putea, abuzînd de re
gulament, măcinînd nervii, și așa 
destul de tocafi, ai brazilienilor. 
Ne-ăm dat seama cu tofii că marea 
echipă a campionilor intrase în le
gendă. Cei ce-l înconjurau pe Pele 
nu erau decît niște timizi ucenici. 
Numai cu incisivitatea lui Jairzinho 
nu se putea face mare lucru. Minut 
după minut se scurgea într-o tăcere 
de moarte. Galeria cea mai specta
culoasă a lumii amuțise. Se aștepta

membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion Teo- 
reanu și Vasile Vlad, membri su- 
pleanți ai C.C. al P.C.R., șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion Savu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
Petre Dănică și Constantin Vlad, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Tzen Iun-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, și membri al ambasadei.

(Agerpres)

calcinată a fost în anul 1965 de 
7 ori mai mare decît cea antebe
lică. O creștere tot atît de în
semnată a fost realizată și la 
producția de îngrășăminte mine
rale.

Planul cincinal de dezvoltare 
a econo7niei naționale a R. P. 
Polone prevede că în anul 1970 
industria chimică va da 12,4 la 
sută din valoarea producției 
globale a industriei poloneze, .în 
timp ce în anul 1965 această va
loare nu depășea 9 la sută. In 
cadrul cincinalului în curs, statul 
va investi în industria chimică 
cu 70 la sută mai multe fonduri 
decît în cincinalul precedent. Un 
sfert din aceste investiții vor fi 
destinate producției de îngră
șăminte, ierbicide și fungicide, 
14 la sută pentru sporirea pro
ducției de materiale sintetice, 10 
la sută pentru producția de fibre 
sintetice, 3,5 la sută pentru pro
ducția de anvelope etc.

La Uzina de utilaje de trans
port din Stuidnika a început pro
ducția primelor turbo-elicoptere 
poloneze. Elicopterul „M.I.-2" 
este dotat cu două motoare cu 
turbină și elice, are o greutate 
utilă de peste 1 100 kg. și o vite
ză maximă de zbor orizontal de 
210 kjn pe oră. Elicopterul poate 
fi folosit pentru transportul că
lătorilor (8 persoane), al mărfu
rilor (700 kg), în scopuri agricole 
și sanitare. Datorită faptului că 
este dotat cu o macara, el poate 
fi folosit la acțiuni de salvare.

din cer fulgerul lui Pele, dar el nu 
mai venea. în două reprize brutale, 
fundașul portughez Morais rezolvase 
incertitudinile. Perla neagră era la 
pămînt ! într-o pelerină roșie, regele 
regilor a părăsit șchiopăfînd terenul, 
a revenit după cîteva minute, a în
cercat, a mai jucat, a fost chiar pe
riculos în cîteva ocazii, arăfîndu-ne 
valoarea sa chiar și .atunci cînd for
jele îi sînf jumăfătife — dar asta a 
fost totul. Dincolo, în echipa cea
laltă, o altă stea strălucea pe ruinele 
reputafiei Braziliei. Eusebio îl și hip
notizase de două ori pe Manga (în 
paranteză fie spus, acest portar își 
poale atribui o mare parte din „me
ritele" înfrîngerii).

Trista confirmare avusese loc I încă 
din minutul 15, cînd Simoes relua
se ca la volei balonul în plasă din- 
tr-o pasă a portarului brazilian, am 
în(e!es cu tofii că nu vom mai ve
dea Brazilia pe stadioanele din An
glia.

O să vă întrebafi cum a fost po
sibilă această eliminare brutală a 
Braziliei ? Pentru că nici jocul, ade
seori dur, al portughezilor, sub pri
virile binevoitoare ale arbitrului, n-a 
fost hotărîfor. Pentru specialiști, încă 
de la prima sa aparifie, Brazilia a 
fost o surpriză dureroasă. O echipă 
tără moral, o echipă tînără, întărită 
cu cîfiva vechi jucători lipsifi de 
forjă, o echipă neasamblată, care a 
încercat să-și ascundă slăbiciunile în 
spatele unui nor de fum publicitar. 
Ea nu mai aducea deloc cu marele 
„team" din urmă cu patru ani. ca 
era umbra campionilor lumii, sfîrșind 
neglorios, așa cum am văzut cu tofii, 
o cursă căreia nu i-a rezistat.
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Poporul vietnamez este hotărît
să infringă agresiunea americană

MARELE MITING

Noi hotărîri ale Franței 
în legătură cu bazele S. U. A.

de pe teritoriul său

PUTERNICE ACȚIUNI
REVENDICATIVE
ÎN ECUADOR

HANOI 20 (Agerpres). — A- 
genția de presă Eliberarea a 

. anunțat că în prima jumă
tate a anului forțele armate de 
eliberare care acționează în regiu
nea Saigon-Giadinh și în provin
ciile Tan 
apropiere 
meză, au 
în cursul 
sau au 
inamici. Au fost doborîte sau in
cendiate 262 avioane, au fost dis
truse sau avariate 380 vehicule mi
litare, au fost scufundate sau ava
riate 16 ambarcațiuni cu motor.

An și Cholon, situate în 
de capitala sud-vietna- 
susținut 2 600 de bătălii 
cărora au ucis, au rănit 
capturat 26 301 militari

Trupe americane
și saigoneze 
au violat
zona demilitarizată

1 HANOI 20 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei populare 
vietnameze a adresat un mesaj Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control în Vietnam. în 
care protestează împotriva violării 
statutului zonei demilitarizate de 
către forțele armate americane și 

. trupele saigoneze. De la 15 iulie, se 
arată în mesaj, trupe americane 
și sud-vietnameze, cu un efectiv 
de 11 000 de soldați, sprijinite de 
aviație și de nave dc război ale 
flotei a 7-a americane, au între
prins o largă acțiune de „cură
țire" în partea de sud a zonei de
militarizate. Un fapt deosebit de 
grav este că 10 nave de război a- 
mericane au pătruns în apele teri
toriale ale zonei demilitarizate, iar 
'avioane militare americane au 
efectuat zboruri deasupra zonei.

DE LA HANOI
HANOI 20 (Agerpres). — Cu 

prilejul împlinirii a 12 ani de la 
semnarea acordurilor de la Gene
va din 1954, la Hanoi a avut loc 
un mare miting.

Ton Duc Thang, președintele 
Prezidiului C.C. al Frontului Pa
triei, a spus în cuvintul său că în 
cei 12 ani care s-au scurs de la 
semnarea acordurilor, imperialiștii 
americani au încălcat în mod grav 
și sistematic acordurile de la Ge
neva. Cei 31 de milioane de vietna
mezi din nord și din sud duc însă 
o luptă curajoasă pentru salvarea 
națională și obțin mari victorii.

Hoang Quoc Viet, președintele 
Federației Sindicatelor din Viet
nam, a arătat că actuala situație

extrem de gravă din Vietnam a 
fost creată de S.U.A. „Singura cale 
justă de rezolvare a problemei 
vietnameze, a spus el, este recu
noașterea de către S.U.A. a propu
nerilor în patru puncte ale guver
nului R. D. Vietnam. Vorbitorul a 
subliniat că în recenta Declarație 
cu privire la agresiunea S.U.A. în 
Vietnam, statele participante la 
Consfătuirea de la București au 
exprimat în mod clar hotărîrea 
popoarelor acestor țări de a acor
da poporului vietnamez tot ajuto
rul de care are nevoie. în încheie
re. el a exprimat hotărîrea po
porului vietnamez de a infringe 
agresiunea americană.

PARIS 20 (Agerpres). — Agen
ția Reuter, citind cercuri informa
te din Paris, relatează că guver
nul francez se opune unui aranja
ment, în baza căruia S.U.A. ar fi 
autorizate să se folosească, în caz 
de conflict, de bazele militare a- 
flate pe teritoriul Franței care ur
mează să fie evacuate pînă la 1 a- 
prilie 1967. Această poziție a fost 
exprimată marți, după ce preșe
dintele de Gaulle a examinat pro
punerile în acest sens înaintate de 
ambasadorul S.U.A. la Paris. 
Charles Bohlen, ministrul fran
cez al afacerilor externe. Maurice 
Couve de Murville. Referindu-se 
la ultima propunere a S.U.A., a- 
genția Reuter scrie, din aceleași 
surse autorizate, că guvernul fran
cez consideră că in utilizarea ba-

zelor americane de pe teritoriul 
Franței au fost săvîrșite abuzuri. 
Se precizează că Franța dorește să 
evite orice eventuală încercare a 
S.U.A. de a folosi aceste baze în 
legătură cu agresiunea lor în Viet
nam.

Pe de altă parte, agenția Asso
ciated Press informează că guver
nul francez a respins marți o pro
punere a aliaților săi atlantici cu 
privire la rolul pe care trupele 
franceze staționate în R.F.G. ar 
urma să-1 joace în cooperare cu 
celelalte forțe ale N.A.T.O. Propu
nerea. al cărei conținut, nu a fost 
dezvăluit, a fost respinsă de re
prezentantul permanent al Fran
ței Ia N.A.T.O., Pierre dc Leusse, 
în ' adrul unei întruniri a Consi
liului N.A.T.O.

•J

QUITO 20 (Agerpres). — Oa
menii muncii din Ecuador desfă
șoară in aceste zile puternice ac
țiuni revendicative în apărarea 
drepturilor lor. Muncitorii socie
tății nord-americane „Tesalia Com
pany" din provincia Pichincha au 
declarat grevă ca urmare a refu
zului patronatului de a semna un 
nou contract colectiv de muncă. 
Au încetat lucrul, de asemenea, lu
crătorii de la societatea „Manabi 
Power", lucrătorii de la stațiile de 
irigare și de la depozitele de ex
port al bananelor din Guayaquil. 
Acțiuni greviste s-au înregistrat, 
de asemenea, la societatea de căi- 
ferate „Quito-Esmeraldas". La

Guayaquil, 1 200 de profesori din 
școlile municipale au declarat gre
vă pe termen nedefinit, în semn, 
de protest împotriva întirzierii 
plății salariilor.

Zborul lui
„Gemini-10 /✓

O clipă de odihnă după o luptă victorioasă dă noi puteri acestor luptători 
din rîndul forțelor patriotice
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CORESPONDENȚĂ DIN PARIS

In ajunul întrevederii

la nivel înalt
de la Bon n

DINEU ÎN CINSTEA
MINISTRULUI
DE EXTERNE ROMÂN

SOFIA 20 (Agerpres). — Miercuri 
seara, ministrul afacerilor externe 
al Bulgariei, Ivan Bașev, a oferit 
un dineu în cinstea lui Corneiiu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, aflat în Bulgaria la odihnă.

Greva mecanicilor
de aviație americaniII

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
De 13 zile pe numeroase aerodro
muri din S.U.A. sint imobilizate 
sute de avioane de transport. Pers
pectiva rezolvării conflictului de 
muncă dintre cei 35 000 de meca
nici de aviație care se află în gre
vă și patronii a cinci mari com
panii aeriene din Statele Unite 
pare să fie îndepărtată.

„Documente pătrunse de grijă
pentru paces lumiT"

Incidentele rasiale din S. U. A
se extind și se agravează

Incidentele rasiale din S.U.A., ini
tiate la Chicago, se extind și se a- 
gravează. La Cleveland, capitala 
statului Ohio, polijia a împrăștiat o 
nouă demonstrajie a populației dc 
culoare, organizată în semn de pro
test împotriva lipsei de drepturi ci
vile. In urma ciocnirilor, o negresă 
în vîrsfă de 30 de ani a fost ucisă. 
De asemenea, 24 de persoane au fost 
grav rănite.

împotriva demonstranților, polifia 
a folosit grenade cu gaze lacrimo
gene ; au fost efectuate aproximativ 
100 arestări. Prefectul politiei din 
Cleveland, Wagner, a mobilizat în
tregul corp polițienesc pentru a pre- 
întîmpina noi demonstrafii : Jeep-uri 
pline cu soldafi înarmați patrulează pe 
străzile orașului, îndeosebi în cartierul 
negrilor. Guvernatorul statului Ohio 
a ordonat mobilizarea a 1500 de 

. membri ai gărzii naționale și a de
clarat stare de urgenfă pe întreg te
ritoriul statului.

Demonstrațiile negrilor din Jackson
ville—Florida au fost de asemenea 
reprimate de politie care a făcut uz 
de bastoane de cauciuc.

Geneza revoltelor negrilor — scrie 
ziarul parizian „Le Monde”—este as
tăzi bine cunoscută : esle deajuns 
un incident banal pentru a avea e- 
fectul turnării uleiului pesfe foc și 
a instiga cîfeva mii de negri la sfi
darea deschisă a unei „ordini” care 
le aduce doar suferință și căreia nu-i 
cunosc decît apărătorii : polițiștii.

Tulburările din Harlem au avut ca 
motiv nemijlocit uciderea unui 
negru de 14 ani de către un 
tist alb, care ar fi tras cică în 
de „legitimă apărare”. Iar la 
cago revolta a început din , 
că negrii au fost nevoifi — din pri
cina valului de căldură ce a bîntuit 
— să folosească gurile de incendiu 
drept duș, deoarece în casele în 
care trăiesc îngrămădiți nu există 
nici urmă de confort. în cartierele 
vesfice din Chicago, cartiere lo
cuite de negri, numărul șomerilor 
esle de două ori mai mare decît în 
restul orașului, iar venitul mediu se 
situează sub pragul sărăciei, chiar 
după datele serviciilor Casei Albe.

E. S.

băiat 
poli- 
slare 

i Chi- 
cauză

CAPE KENNEDY 20 (Ager
pres). — Nava spațială „Ge- 
mini-10“, la bordul căreia se 
află cosmonauții americani John 
Young și Michael Collins, conti
nuă zborul în jurul Pămintului pe 
o orbită apropiată de cea a rache
tei „Agena—8“, lansată acum pa
tru luni. Cei doi cosmonauți au 
fost treziți la orele 13.00 (G.M.T.), 
după cele nouă ore de somn pre
văzute în program. Directorul 
zborului, Glynn Lunney, a decla
rat că s-a transmis cosmonauților 
comanda de a folosi cel de-al doi
lea sistem de propulsie pentru a 
modifica orbita navei în așa fel 
incit să se poală realiza o întil- 
nire cu racheta „Agena—8“. In 
momentul joncțiunii este prevă
zută o nouă ieșire a cosmonautului 
Collins, pentru care acesta a pri
mit deja permisiunea de la Cen
trul de comandă de pe Pămînt. El 
urmează să desprindă o retortă 
din coada rachetei în care au fost 
adunați micrometeoriți.

„Cosmos-125 //

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
20 iulie, în Uniunea Sovietică 
fost lansat satelitul artificial 
Pămintului „Cosmos-125“ în 
drul programului de explorare

a 
al 

ca- 
a 

spațiului cosmic anunțai de agen
ția Tz\SS la 16 martie 1962. Sate
litul a fosl plasat pe o orbită cir
culară la distanța de circa 250 km 
de suprafața Pămintului.

CORESPONDENȚĂ
DIN ALGER

De data aceasla 
înfîlmrea la nivel 
înalt franco—vest-ger- 
mană, prevăzută a a- 
vea loc periodic, prin 
tratatul de cooperare 
dintre cele două fări, 

jsnu va dura decît o 
■singură zi : mai precis, 

. generalul de Gaulle, 
pe care-l însoțesc pre
mierul Pompidou, 
nistrul 

ț; Couve
și mini;
Messmer,
Bonn doar zece 
Dar dosarul probleme

lor de examinai nu va 
fi mai pufin important 
ca de obicei.

— în ce atmosferă are 
loc întîlnirea ?
Figaro" scrie, 
corespondentă 
Bonn, că aci 
pregătiri pentru 
primi pe șeful statului 

_ francez înlr-o „atmos
feră impregnată de 
realism”. „Este de
parte timpul iluziilor, 
cînd Erhard 
să sporească 
punctelor comune în
tre politica 
franceză și 
externă germană — 
scrie ziarul. Fiecare 
dintre cele două fări 
merge pe drumul său 
și la Bonn există ten
dința de resemnare. 
F:e asupra Europei 
(occidentale), fie asu
pra relațiilor Esf-Vest, 

Țsecu ri tă t i i europene, 
poGficii atlantice, Viet
namului, căile

-în loc de a se 
"i3ia, par din ce 
■mai divergente, 
celarul Erhard va 
joi fără iluzii pe 
ralul de Gaulle", con
chide „Le Figaro". 
Discuțiile 
neri (la un 
scăzut) în 
staționării 
franceze în 
permis doar 
terenului în 
te regimul definitiv al 
acesfor trupe, după
cum remarcă „Le

mi- 
exlerne, 
MurviUe 
armatei 
sla la 

ore.

se

„Le 
într-o 

din 
lac 
a-l

căuta 
numărul

externă 
politica

luate, 
apro- 
în ce
Can- 
primi 

gene-

„Le 
r începute vi- 

nivel mai 
problema 

trupelor 
R.F.G. au 
curățarea 

ce priveș-

Monde”, „dar- chestiu
nile de principiu asu
pra cărora există un 
dezacord fundamentai 
(baza juridică a pre
zentei trupelor) au fost 
sistematic puse deo- 
parle. După cum se 
șlie, Fran|a afirmă că 
își poale menține tru
pele sale în baza a- 
cordurilor de la Paris 
din 1954, care înlocu
iesc stalului de ocupa
ție. Dar R.F.G. consi
deră că trebuie să Se 
definească o bază le
gală în 
nouă.

De fapt 
guvernul 
de la această 
Un purtător de cuvînt 
vesf-german 
lele acestea 
nirea de joi 
mile să se facă un fur 
de orizont asupra dis
cuțiilor generalului de 
Gaulle la 
și ale 
Pompidou la 
Oficial, scrie 
„LE MONDE", 
eforturi din 
germană de a 
găti o mai bună atmos
feră între Fran)a și 
R.F.G. Presa franceză 
remarcă un comentariu 
în ziarul independent 
de la Bonn „General 
Anzeiger", intitulai 
„Fără condifie”, care 
afirma mărfi că Erhard 
va adopta o atitudine 
„suplă" în chestiunea 
staționării trupelor fran
ceze cu prilejul aces
tor convorbiri. Erhard, 
susfinea ziarul citat, „a 
hofărîl să spună pre
ședintelui francez că 
trupele frebuie să ră- 
mînă oricum în Ger
mania". Se pare că Er
hard nu dorește deloc 
plecarea trupelor fran
ceze din R.F.G. în 
prezent, cînd se vor
bește deschis la Lon
dra despre rechema
rea eventuală a 18 000 
de soldafi britanici sta- 
fionafi dincolo de Rin, 
iar pe de altă parte și

ce așteaptă 
vesl-german 

vizită ?

arăta zi
că înlîl- 
va per-

Moscova 
premierului 

Londra, 
ziarul 

se fac 
partea 

se pre-

de teama unei even
tuale degajări a ame
ricanilor din Europa, 
din cauza amploarei 
războiului din Vietnam.

Se așteaptă ca Er
hard să întrebe pe 
generalul de Gaulle 
cum vede el problema 
securifă|ii europene 
după vizita sa la Mos
cova. „Pentru guvernul 
vesl-german, subli
niază „LE FIGARO", 
nici un sistem de secu
ritate europeană nu va 
putea exista fără parti
ciparea S.U.A. Se vede 
deci, conchide „LE FI
GARO”, că schimbul 
de vederi franco-vest- 
german asupra atitudi
nii ta(ă de această pro
blemă riscă să devină 
steril.

Referindu-se la 
diul relațiilor < 
Bonn și Paris în 

Genevieve 
în „PA- 

unul din- 
în dis- 

negocie- 
rile de la Bruxelles a- 
supra finanfării 
agricole, în 
Piefei comune, 
cieri care 
pe care ■ 
le-ar lega 
creț de o 
de creare 
comune a 
dar criza 
surdină în 
mună de R.F.G., 
ziarul 
gura 
Bonn-ul și 
problema 
„există, de 
o prăpastie între Bonn 
și Paris”. „Generalului 
de Gaulle — scrie zia
rul — nu-i va fi deloc 
greu să convingă pe 
Erhard că el a prezen
tat cel mai bine posi
bil problema germană 
la Moscova, dar el nu 
va reuși să-l facă să 
înțeleagă miza pentru 
Europa a problemei 
Vietnamului”.

nul vizitei, 
Tabouis scrie 
RIS JOUR" că 
tre punctele 
cufie va fi

sfa- 
dinlre 
i aju-

piefei 
cadrul 
nego- 

Irenează și 
vesl-germanii 

în mod se- 
i propunere 

a unei case 
i cărbunelui ; 

deschisă în 
Piafa co- 

arată 
citat, nu-i sin- 

care separă 
Parisul. în 

Vietnamului 
asemenea,

AL. GHEORGHIU

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. anunță că Biroul Po
litic al C.C. al P.M.U.P. și Consi
liul de Miniștri al R. P. Poione au 
ascultat darea de seamă a delega
ției R. P. Polone asupra desfășu
rării și rezultatelor Consfătuirii 
Comitetului Politic -Consultativ - al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia care a ayut loc între 
4 și 7 iulie la București și Intîlni- 
rii conducătorilor partidelor co
muniste și muncitorești și șefilor 
de guverne ale statelor membre 
ale Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. 
și Consiliul de Miniștri al ' R. P. 
Polone constată că documentele 
adoptate la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul, de la 
Varșovia corespund pe deplin prin
cipiilor fundamentale ale politicii 
Republicii Populare Polone și in
tereselor poporului polonez. Aceste 
documente au o însemnătate deo
sebită pentru cauza întăririi conti
nue a unității statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, a 
întregii comunități a țărilor socia
liste precum și pentru colaborarea 
strînsă a tuturor forțelor progre
sului în lupta pentru pace.

Declarația cu privire la proble
mele europene a fost apreciată ca 
un program constructiv al luptei

pentru întărirea păcii și securității 
în Europa, în lupta împotriva poli
ticii de adîncire a scindării Euro
pei și intensificării cursei înarmă
rilor de către imperialismul ame
rican și cercurile revanșarde vest- 
germane. Declarația în problema 
Vietnamului constituie o reafirma
re a hotărîrii statelor socialiste de 
a acorda și pe viitor poporului 
vietnamez sprijinul și ajutorul ne
cesar pentru respingerea victorioa
să a agresiunii americane, ținîn- 
du-se seama de necesitățile 
care le comportă noua fază a 
boiului.
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EffiS VARȘOVIA. In cadrul acordului 
dintre Uniunile scriitorilor din 

Republica Socialistă România și Re
publica Populară Polonă, o delegație 
de scriitori români, alcătuită din 
I. D. Bălan, Ion I.ungu și Nicolae 
Breban, a iăcut o vizită de 10 zile în 
R.P. Polonă. Scriitorii lomâni au avut 
o întîlnire cu oameni de litere polo
nezi, la care au participat Jaroslaw 
Iwaszkiewicz, președintele Uniunii, 
prozatori, poe(i.

CARACI. Guvernul pakistanez a 
anunțat numirea procurorului ge

neral, Sharif Uddin Pirzada, în postul 
de ministru al afacerilor externe in 
locul Iui Zulfigar Aii Bhutto.

gțffif BRUXELLES. Cabinetul belgian a 
aprobat miercuri propunerea ca 

orășelul Chievres să servească drept 
sediu al S.H.A.P.E. (Cartierul general 
al forțelor aliate din Europa), după 
ce acest organism va fi transferat din 
Paris.

9 BONN. La Bonn s-a anunțai ofi
cial că Ludwig Erhard, cancelarul 

Republicii Federale Germane, va face 
între 26 și 27 septembrie o vizită la 
Washington.

KH SANTO DOMINGO. Guvernul do- 
minican a anunțat numirea pre

ședintelui fostului guvern provizoriu, 
Hector Garcia Godoy, în postul de 
ambasador al Republicii Dominicane 
la Washington.

*

într-o cuvîntare rostită cu 
lejul dării în exploatare a- noului 
combinat de aluminiu de la Konin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, J. Cyrankiewicz, a 
subliniat că documentele adoptate 
la Consfătuirea de la București 
sint pătrunse de grijă pentru pa
cea întregii lumi și pentru secu
ritatea continentului european.
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CLEVELAND. Un negru 
a fost rănit în cursu

escortat de polițiști se îndrea 
I ciocnirilor dintre populația

pfd spre spital după ce 
de culoare și poliție

Teleloto U.P.I. — Agerpres

CORESPONDENȚA 

DIN LONDRA

Cel mai drastic „pachet" 
e măsuri deflafionisfe de 

la război încoace — aceas
ta este aprecierea generală 
(afă de noile măsuri restric
tive anunfale miercuri de 
premierul Harold Wilson în 
Camera Comunelor. în di
ficila bătălie care se dă 
pentru supraviețuirea lirei 
sterline, s-a recurs la multe 
din precedentele metode, 
printre care principala este 
aruncarea poverilor finan
ciare pe umerii maselor de 
contribuabili. In primul rînd 
impozitele, directe și indi
recte, mărite în mod succe
siv începînd încă din toam
na anului 1964, vor crește 
acum din nou, adăugind 10 
la sută la preful băuturilor 
alcoolice, la produse petro
liere, precum și la o gamă 
întreagă de mărfuri de larg 
consum, fapt care le-a și a- 
tras de pe acum denumirea 
de „suprataxare”. Se înăs
presc totodată condifiile de 
cumpărare în rate la auto
vehicule, mobilă și obiecte 
casnice, prin scurtarea ter
menelor de plată și substan
țiala mărire a primei rate. 
Taxa de import va crește 
și ea cu 10 la sută.

d

automobilelor ; re- 
vînzărilor — un 
urmărit de intro- 
acestor măsuri — 

ca urmare o redu- 
re-

în primele lor reacții la a- 
ceste măsuri, mulfi econo
miști își exprimă părerea că 
ele vor avea neîndoielnice 
repercusiuni asupra produc
ției industriale, îndeosebi în 
industria 
ducerea 
prim fel 
ducerea 
va avea
cere a produefiei, iar 
zultatul acesteia va fi arun
carea unei părfi a muncito
rilor în brafele șomajului. 
Este greu de prevăzut deo
camdată numărul muncito
rilor care vor rămîne fără 
lucru, dar comentatorii și 
cercurile financiare calcu
lează numărul lor în sute 
de mii, deși premierul Wil
son a afirmat în cuvîntarea 
sa că șomajul nu va atinge 
„un nivel intolerabil”.

Cea mai grea lovitură o 
primesc însă masele de sa- 
lariafi cărora primul minis
tru le-a adresat un apel 
pentru „o înghețare vo
luntară" a salariilor pe timp 
de șase luni, urmată de alte 
șase luni de restricții severe 
în acest domeniu, ceea ce 
echivalează de fapt cu o 
continuare a „înghețării”.

Deși este prevăzută și o 
blocare a preturilor, care 
au cunoscut creșteri conti
nue, totuși majorările anun
țate miercuri au și creat 
condifiile pentru o rapidă 
dezechilibrare a bugetului 
casnic al cetățeanului sim
plu, fără a mai pune la so
coteală faptul că un con
trol strict al preturilor s-a 
dovedit pînă acum greu 
de aplicat în practică. 
La spirala scumpetei vor 
contribui din plin și alte 
măsuri ca mărirea tarifelor 
în telecomunicații, a taxelor 
poștale, precum și reduce
rea sumelor cheltuite de 
britanici în timpul conce
diului în fări din afara zo
nei lirei sterline.

Ținînd seama de existen
ta unui dezechilibru între 
cheltuielile și veniturile bu
getului britanic, autorii noi
lor măsuri s-au văzut ne- 
voifi să efectueze uneie 
reduceri din programul 
destinat dezvoltării econo
mice, introducînd un con
trol sever asupra proiectelor 
de construcfii, ferindu-se 
totodată de a afecta cons
truct de școli, spitale și 
locuinfe — dată fiind im
plicația electorală a aces-

fora
altele și o reducere a chel
tuielilor militare în străină
tate cu 100 milioane lire, 
ceea ce multor observatori 
li se pare extrem de pufm 
fa|ă de totalul de circa două 
miliarde lire cheltuite anual 
în bugetul militar. Guver
nul a propus de asemenea 
reducerea trupelor britani
ce stafionafe în R.F.G. — 
problemă care va fi discu
tată joi de ministrul de fi
nanțe Callaghan cu oficia
litățile vesl-germane.

Prima impresie exprimată 
în cercurile financiare 
terne și internaționale, 
prima îndoială fa(ă

.perspectiva întăririi încre
derii în lira sterlină pe pie
țele și la bursele occiden
tale.

Miercuri seara la Londra 
se comenta intens faptul că 
George Brown, ministrul 
economiei nafionale, a lip
sit din Camera Comunelor 
în momentul în care pre
mierul Wilson își rostea cu- 
vîntarea, fapt interpreta) ca 
exprimînd un gest deliberat 
de nemulțumire fa(ă de mă
surile luate.

Este prevăzută printre

in- 
ex- 
de

L. RODESCU

„Rușinoasa 
hotărî re“

Verdictul prin care Curtea In
ternațională de Justifie de la 
Haga s-a pronunțai pentru men
ținerea status quo-ulu1 în Africa 
de sud-vesf, administrată de ra
siștii de la Pretoria, a provocat o 
vie reac|ie în fările africane. Ver
dictul este considerat „de natu
ră să consolideze apartheid-ul".

„Nu pierdem din vedere faptul 
că, în momentul în care litigiul 
a fost supus Curfii internaționale 
de justifie, nenumărate manevre, 
presiuni și subterfugii au fost 
puse la cale de monopolurile oc
cidentale pentru a. menfine starea 
de fapt în Africa de sud-vesf, în 
interesul investițiilor lor”, a de
clarat Sam Njomo, președintele 
mișcării de eliberare SWAPO, 
principala organizație politică a 
populației negre din Africa de 
sud-vesf.

La rîndul său, reprezentantul 
la Alger al aceleiași organizații, 
Ewald Kazivena, a făcut o decla
rație în care și-a exprimat „in
dignarea în legătură cu liota- 
rîrea Curfii de la Haga". „în e- 
senfă hofărîrea lasă pur și 
simplu deschisă poarta anexării 
sud-veslului african de către re
gimul rasist de la Pretoria”, a 
spus el. „Verdictul a arătat lim
pede, a adăugat Kazivena, că 
nu există altă alternativă decît 
recurgerea la toate mijloacele 
de luptă pentru înlăturarea do
minației rasiale".

Guvernele mai multor state 
africane au dat publicității decla
rații de protest în legătură cu 
verdictul de la Haga. Ministerul 
Afacerilor Externe al Etiopiei ara
tă, de pildă, că „această decizie 
va fi calificată fără îndoială ca 
cea mai rușinoasă hotărîre adop
tată de Curtea internațională pri
vind drepturile omului și mai 
ales drepturile popoarelor afri
cane".

Holărîrea Curfii internaționale 
a provocat consternare și stu- 
poaie și printre reprezentanții 
africani la O.N.U. Grupul (arilor 
africane a creat un comitet per
manent alcătuit din 8 membri, 
care a primit sarcina să facă re
comandări privind măsurile ce 
urmează să fie luate. Printre posi
bilitățile examinate se află con
vocarea în sesiune extraordinară 
a Adunării Generale a 'O.N.U., 
pentru a hotărî revocarea man
datului încredințat acum 50 de 
ani Pretoriei de către Liga Națiu
nilor.

C. BENGA
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