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Au început lucrările de 
lectrificare a ultimului tronson 
(Ploiești-București) al căii fe
rate care leagă Brașovul cu 
Capitala. în cadrul acestor 
lucrări se prevăd sistemati
zarea și centralizarea electro- 
dinamică a 
parcurs. De asemenea, se va 
monta un 
ceea ce va permite mărirea 
vitezei de circulație.

în prezent se lucrează la 
plantarea stîlpilor electrici și 
se iac lucrări pregătitoare de 
întindere a cablurilor. Conform 
graficului de execuție, pînă la 
i.-iîșitul acestui trimestru se 
vor termina toate probele de 
dare în exploatare a sectoru
lui de cale ferată electrîfîcat 
Cîmplna-Plofeștî. (Agerpres)

stațiilor de pe

nou tip de șină,

Din noile obiective industriale ale orașului Constanța: Fabrica 
de celuloză și hîrtie, o construcție modernă, înzestrată cu uti

laje de înaltă tehnicitate

Un înalt randament în utilizarea
C
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Marginea, 
faimos de 

neagră, 
cu poli- 

Suce-

renăscut înfr-o for- 
nouă, mai potrivită 

lumii de 
s-au adunat 

cooperativă de 
înfiinfată acum

noi

proape
drumul exportului. Unde 7 
Din Japonia pînă în cele 
două Americi, din Suedia 
și Danemarca pînă în Ita
lia.

O asemenea producție 
de largă serie pretindea 
în chip firesc trecerea la 
condițiile manufacturii or
ganizate industrial. S-a

mașini

agricole

Spre ogoare

H Cartierul negrilor 
din Cleveland
înconjurat 
de garda națională

Potrivit Directivelor Congresului 
al IX-lea al partidului, în perioa
da cincinalului și a planului de
cenal 1966—1975 regiunea Argeș 
va deveni un important producă
tor de energie electrică. Vor fi 
puse în funcțiune eșalonat hidro
centralele : „Gh. •Gheorghiu-Dej" 
de pe Argeș, Vîlsan, Cumpenița și 
Argeș-aval. Se construiește hidro
centrala de pe Lotru și se studia
ză modul de execuție a lucrărilor 
privind Complexul hidroenergetic 
de pe Olt. în centralele electrice 
ale regiunii va exista în 1970 o pu
tere instalată de peste 500 MW, iar 
în 1975 — de aproape 1 200 MW. 
Concomitent cu transformarea re
giunii într-un însemnat furnizor de 
energie electrică, ea va deveni și 
un mare consumator : în 1970 con
sumul total de energie electrică se 
va ridica la circa 2 050 kWh pe 
cap de locuitor, față de numai 646 
kWh cît a fost în 1965.

Sporirea 
tențialului 
presupune, 
rarea unei
nale și economice a energiei elec
trice. Anul trecut și în primele 6 
luni din acest an multe unități 
industriale au privit cu răspunde
rea cuvenită această problemă. 
Dovada: pentru îmbunătățirea
factorului de putere statul a acor
dat bonificații de peste 3 milioane 
lei. Dar, așa cum s-a desprins din- 
tr-o recentă analiză întocmită de 
comisia economică a comitetului 
regional de partid, urmată de o 
largă dezbatere în cadrul unei 
consfătuiri, în activitatea între
prinderii regionale de electri
citate și a unităților pe care le 
alimentează persistă încă anumite 
deficiențe, se mai manifestă une
ori un scăzut spirit de gospodărire 
a energiei electrice. Anul trecut, 
la această întreprindere, din cauza

Ing. Gheorghe MARINESCU 
secretar al Comitetului regional 

Argeș al P.C.R.

în anii următori a po- 
energetic al regiunii 

în același timp, asigu- 
utilizări cît mai rațio-

Antenele" electrificării
(Foto : M. Cioc)

...

întreținerii necorespunzătoare a 
echipamentului, instalațiilor și a 
indisciplinei la locul de muncă, 
s-au înregistrat anumite întreru
peri. Consecințele s-au extins, nu 
de puține ori, asupra unor între
prinderi industriale. Datorită în
treruperilor, la Uzina mecanică 
Muscel nu s-a realizat o produc
ție globală de peste 500 000 
iar la Uzina de piese auto 
bași — de peste 600 000 lei, 
gistrîndu-se 12 380 om/ore 
nări, un volum însemnat de 
turi. Pierderi de producție s-au 
mai constatat și la unele schele de 
extracție, la I.F. Curtea de Argeș, 
întreprinderea „Textila" Pitești, 
Fabrica de confecții din Curtea de 
Argeș.

Nu poate fi omis faptul că și în 
acest an frecvența și durata me
die a întreruperilor din instala
țiile I.R.E.A. s-au menținut Ia un 
nivel care nu poate fi trecut cu 
vederea. . Asemenea defecțiuni 
nu sînt de neînlăturat și nu 
se datoresc decît unor neglijen
te care stăruie în activitatea cîtor- 
va centre de intervenție. Echipele 
desemnate să intervină pentru a- 
numite reparații se prezintă la lo
cul avariilor cu mare întîrziere, 
slab organizate, nepregătite, lip- 
sindu-le sculele necesare. De ase- ■ 
menea, reglajul protecției pe linii 
și în stații de transformare nu 
este în toate cazurile bine pus la 
punct, iar programele de opriri pe
riodice pentru revizii, reparații și 
măsurători preventive. întocmite 
de comun acord cu întreprinderile 
consumatoare de energie electri
că, nu se respectă cu rigurozitate.

Ar fi inexact dacă am afirma că 
întreprinderile consumatoare de 
energie electrică nu au o con
tribuție la apariția opririlor ac
cidentale. Și la aceste întreprin
deri stăruie încă nereguli asemă
nătoare. Datorită neexecutării la 
timp a reparațiilor și reviziilor 
preventive și la nivelul cerut de 
prescripțiile 
neîncadrării 
cu personal 
organizării 
insuficiente 
ținere, unitățile 
energie electrică au avut 
accidentale în rețelele proprii care, 
de asemenea, au provocat pierderi 
de producție. Numai schelele de 
extracție a petrolului nu au putut 
realiza peste 
900 tone 
4 300 000 
în mod inadmisibil 
nică a 
prii întreprinderilor — cum sînt 
I.F. Băbeni și Curtea de Argeș, 
I.R.I.L. din Pitești, Găiești, 1 
Vîlcea, Slatina și 
meșteșugărești — este necorespun
zătoare, constituind în permanență 
focare de avarii. Și aceasta, în 
timp ce fondurile alocate unor 
lucrări de îmbunătățire a calității 
rețelelor pentru reparații și revi
zii periodice au rămas neconsu-

mate. Economiile raportate de a- 
ceste unități sînt false, nimeni nu 
are nevoie de ele, fiindcă ele s-au 
obținut ?n dauna .calității lucrări
lor șî, din aceasta cauză, s-au 
transformat în pierderi.

Răspunderea pentru calitatea 
slabă a unor lucrări, pentru defec
țiunile care apar în rețelele pro
prii o poartă nu numai conducerile 
unităților amintite, ci și forurile 
lor de resort, 
tervine 
curba 
zintă 
te,

lei, 
Coli- 
înre- 
stag- 
rebu-

în acest sens in
și o chestiune. Deși 

de sarcină realizată pre- 
caracteristici îmbunătăți-

mai sînt în regiune între
prinderi — cele subordonate 
Ministerului Industriei Ușoare, Mi
nisterului Industriei Alimentare, 
Centrocoop și UCECOM — care

(Continuare în pag. a III-a)

Și anul acesta, construc
torii de mașini agricole de la 
uzinele „Semănătoarea" din 
Capitală au venit în sprijinul 
oamenilor muncii de pe ogoa
re, trimițîndu-le pînă acum 
aproape 8 000 de mașini agri
cole. Printre acestea sînt 2 570 
de combine de recoltat păioa- 
se, 600 dispozitive de recoltat 
floarea-soarelui și alte utila
je care se folosesc în actuala 
campanie agricolă.

Tot pentru agricultură, in
dustria constructoare de ma
șini a livrat cinul acesta peste 
5 000 de tractoare, 3 700 de se
mănători, 2 600 de mașini 
împrăștiat îngrășăminte, 
prese de balotat paie 
Mașinile agricole produse a- 
nul acesta au o serie de îm
bunătățiri și perfecționări teh
nice menite să le ridice con
tinuu randamentul în exploa
tare. Colectivele uzinelor con
structoare de mașini se preo
cupă să asigure și piesele de 
schimb necesare mașinilor a- 
gricole. La uzinele „Semănă
toarea" din Capitală a luat 
ființă o secție nouă de pro
ducție a pieselor de schimb 
pentru mașinile agricole.

(Agerpres)

de 
850 
etc.

tehnice de exploatare, 
serviciilor de resort 

tehnic de specialitate, 
defectuoase și dotării 
a echipelor de între- 

care consumă 
opriri

6 700 tone țiței, 
gazolină, aproape 

gaze de sondă, 
starea teh- 

anumitor instalații pro-

mc

văzută de arhitecți
de altădată a banilor 
mereu înfățișarea. Mii

'•Craiova, reședința 
Olteniei, își schimbă 
de constructori dau viață unui vast program 
de întinerire și de modernizare a acestui 
vechi și important oraș al țării. Pînă acum, 
ei au adăugat peisajului arhitectural al Cra- 
iovei nor și multe valori ale prezentului : 
uzine și fabrici, cartiere noi, școli, complexe 
comerciale. Dar Craiova, ca și toate orașele 
țării, abia a trecut pragul adevăratei sale 
tinereți socialiste. Cum va arăta ea mîine ? 
I-am solicitat arhitectului TEODOR COCHECI, 
directorul D.S.A.P.C. Oltenia, să ne vorbească 
despre acest viitor al

Cum va arăta Craio
va cuprinsă între zo
nele sale industriale?

centru 
olărie 
vecin 
cromiila 

vijei, meșteșugul străvechi 
â 
mă 
cu exigențele 
azi. Olarii 
înfr-o i 
artizanat, 
doi ani, iar rezultatele — 
de mare serie — se pot 
de pe acum aprecia I Ne 
vom ocupa de aceste re
zultate, spunîndu-ne pă
rerea despre locul și ros
tul producției de artizanat, 
mai ales în regiunile de 
mare trafic turistic.

Este limpede că fără o 
asemenea cooperativă, 
fără un sprijin eficace cu 
fonduri și utilaje, fără asi
gurarea unor comenzi 
permanente, meșteșugul 
acesta nobil ar ti murit. 
Este ceea ce se întîmplă 
în Oltenia, la Oboga și 
la Hurez ; în Oaș cu cen
trul de la Vama, la Solonț 
în regiunea Bacău (un 
alt centru de olărie nea
gră), cum și în alte centre 
de artizanat ceramic, ne
glijate și de Fondul Plas
tic, și de UCECOM, și de 
publicul larg. Apelurile 
insistente ale unor meșteri 
ca . Ion 
Hurez, 
de la 
trăia I) 
se ocroti și stimula acest 
meșteșug care legitimea
ză strălucit o cultură mi
lenară n-au avut ecou la 
cei în drept și ne referim, 
cu deosebire, la Fondul 
Plastic, organizație de ar
tiști ce trebuia să patro
neze un viitor reviriment 
al acestui meșteșug.

Este, deci, cu atît mai 
lăudabilă inițiativa orga
nelor locale din raionul 
Rădăuți care, apreciind 
cum se cuvine faima olă- 
riei de Marginea, au sti
mulat renașterea meșteșu
gului în condițiile unei 
unități moderne de pro
ducție. Ca urmare, vasele 
produse aici nu se mai 
numără cu sutele, ci cu 
sutele de mii. Numai anul 
acesta meșterii de la 
Marginea vor rotunji pe 
roată circa un milion de 
exemplare, dintre care a-

Ogrezeanu de la 
moș Mitrică Viscol 

Oboga (cît mai 
și ale altora de a

orașului.

difii civilizate. Introduce
rea tehnicii a adus cîteva 
cîștiguri tehnice impor
tante : calitatea pastei s-a 
îmbunătățit, e compactă și 
mătăsoasă ; arderea se 
face în condiții perfecte, 
rezultînd un negru intens 
și strălucitor, celebrul ne
gru de Marginea, pe ca
re vizitatorul neprevenit

Paul ANGHEL

Introdus malaxorul — 
pămîntul nu se mai fră- 
mîntă cu piciorul gol — 
s-au despărțit în profesii 
distincte diferitele etape 
din fabricarea ceramicii, 
s-au construit cîteva cup
toare de mare capacitate 
pentru arderea neoxidafă 
a vaselor. Șeful secției, Va- 
sile Mangopăț, mi-a arătat 
cu mîndrie noul atelier, 
aflat în construcție, unde 
oamenii vor lucra în con-

I
I
I
I

8
I
I
I

fgeș, ■
Rm. | 

cooperativele “

îl suspectează a fi obți
nut prin adaos de colo- 
ranți. S-a obținut deci un 
produs semiindusfrial a 
cărui calitate se va ame
liora treptat. Pentru a 
tisface sarcinile mari 
producție, comenzile 
terne, ca și pe cele 
exportului, nici nu se 
tea altfel.

Mai mult, ca la
ce unitate industrială,

UCECOM-ul a stabilit șl 
STAS-urile de produefie, 
cîteva tipuri de forme și 
cîteva modele de deco
rație care sînt reluate în 
serie. Execufia tehnică e 
fără cusur, cei 37 de meș
teri de aici sînt iscusiți 
meșteri. Ca decorație 
(care se face cu creme
nea, după tehnica tradi
țională) se aplică niște 
motive dispuse vertical 
(mă întreb în care cen
tru de olărie românească 
există asemenea motive I), 
bizare transpuneri de mo
tive de pe textile pe 
ceramică !

Am trecut din olar în 
olar, mai exact spus de la 
preparatori la modelatori, 
de la „finisafori" la de
coratori, să aflu care este 
totuși veritabila olărie de 
Marginea.

— Este aceasta I mi-a 
răspuns senin cineva.

Și fiindcă persistam în 
nedumerire, un 
mi-a explicat pe 
lefe :

— Noi fabricam 
te olărie utilitară : 
de prins lapte,
fiert, cu pocriș, talgere și 
străchini de toată ziua 
sau olărie mai de soi 
pentru pomeni și nunfi. 
Cine mai are astăzi ne
voie de așa ceva ? Fa
bricăm azi olărie decora
tivă I

meșter 
înde-

înein- 
oluri 

vase de

sa
de 
in- 
ale 
pu-

ori- (Continuare 
în pag. a IV-a)

La G.A.S. „30 Decemb rieu

nn

(De la coresp. „Scînteii"). — La 
cîteva sute de metri pe șoseaua Bucu- 
rești-Giurgiu, în cadrul gospodăriei 
agricole de stat „30 Decembrie", s-a 
construit un complex industrial zoo
tehnic de 1000 de vaci cu lapte. 
Știut fiind că obținerea unor pro-

— în următorii cinci 
ani — ne-a relatat in
terlocutorul — Craio
va, prin dezvoltarea 
sa, se va număra prin
tre cele mai moderne 
orașe ale tării, atît în 
privința urbanisticii, 
cît și a importanței 
sale economice. Solu
ția de sistematizare a 
orașului, realizată de 
proiectanții D.S.A.P.C.- 
Oltenia. a prevăzut or
ganizarea teritoriului 
pentru a satisface ce
rințele de muncă și de 
viață ale 
lății de
de locuitori 
latie pe 
va avea 
spectivă 
părtată.

Multe
le schiței de sistemati
zare au și prins viață. 
La realizarea 
se lucrează 
Craiova de 
încadrată de
zone industriale: 
lectroputere", „Cerne- 
le", „Podari" și „Ișal- 
nița". A început reali
zarea și a celei de-a 
cincea zone industriale 
a orașului pe bd. 
1 Mai, în apropiere de 
„Parcul poporului". 
Partea de est a orașu- 

i,

unei popu- 
circa 250 000 

popu- 
care orașul o

într-o per- 
nu prea înde-

din obiective-

celorlalte 
intens, 

azi este 
4 mari 

„E-

lui va deveni o adevă
rată cetate a electro
tehnicii. Pe lingă lu
crările de extindere a 
uzinelor „Electropute- 
re", care se află în- 
tr-un stadiu avansat, 
aici s-a propus ampla
sarea a numeroase noi 
obiective industriale, 
printre care uzina de 
reparat locomotive 
Diesel-electrice, o 
nouă" fabrică de trans
formatoare, o uzină de 
construcții de utilaj a- 
gricol. o bază de apro
vizionare și desfacere, 
obiective prevăzute a 
se construi în actualul 
cincinal. Lîngă 
de confecții, a 
construcție a 
ceput pe bd,
s-a stabilit amplasarea 
unei fabrici de încăl
țăminte. Pe platforma 
industrială Ișalnița se 
lucrează la extinderea 
termocentralei electri
ce și a combinatului 
chimic. Este prevăzu
tă. totodată, realizarea 
unei zone de depozite 
la Cernele.

fabrica 
cărei 

și in-
1 Mai,

— Cele relatate 
pînă aici privesc în
deosebi viitorul in
dustrial al orașului.

— Aș vrea să încep 
cu aceea că organiza
rea zonelor de locuit, 
cuprinse în schița de 
sistematizare, prevede, 
alături de 
în construcție, 
noi, cum sînt 
ta" și 
1 Mai. 
cartierelor 
s-a făcut pe principiul 
unităților 
complexe, 
du-se actualul 
al orașului. Pînă in 
1965, din fondurile sta
tului, in cele trei noi 
cartiere aflate în con
strucție s-au dat în fo
losință peste 8 000 de 
apartamente. Alte mii 
de apartamente vor fi 
predate locatarilor în 
actualul cincinal. Pe 
baza datelor furnizate 
de schița de sistemati
zare s-a definitivat 
predat proiectul 
ansamblu pentru I 
moficarea orașului (e- 

întoc- 
i pri- 
rețelei
Toate 

ansam-

cartierele 
altele 

„Breas- 
bulevardul 

Organizarea 
de locuit

structurale 
menținîn- 

centru 
Pînă

și 
de 

ter-

tapa I) și se i 
mește un studiu 
vind lărgirea 
de salubrizare, 
proiectele de 
blu pentru rețelele de 
apă și canalizare, pre
cum și transportul în 
comun au și fost întoc
mite. O lucrare de 
mari proporții este și 
„Magistrala albă", 
care va asigura orașu
lui, în fiecare secundă, 
1 000 litri de apă po
tabilă adusă din munți.

(Continuare 
în pag. a V-a)

Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului EDWARD OCHAB
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Dragi tovarăși,
VARȘOVIA

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România 
și al întregului popor român, transmitem poporului frate polonez salutul 
nostru tovărășesc și cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 
XXII-a aniversări a eliberării Poloniei.

Prin munca sa avîntată și plină de abnegație, poporul polonez a 
obținut, sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, realizări remarcabile în dezvoltarea economiei, științei și culturii, 
în ridicarea nivelului său de trai, în edificarea orînduirii socialiste. 
Poporul român se bucură din toată inima pentru succesele Poloniei prie
tene.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie 
trainică și colaborare multilaterală, statornicite între Republica Socia
listă România și Republica Populară Polonă, între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez se vor întări și dezvolta 
permanent, spre binele popoarelor român și polonez, al unității țărilor 
socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

De ziua marii dumneavoastră sărbători vă urăm, dragi tovarăși, 
dumneavoastră, și prin dumneavoastră poporului polonez, noi succese în 
opera de construire a socialismului, 
blicii Populare Polone.

pentru înflorirea continuă a Repu-

al

NICOLAE CEAUSESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
Partidului Comunist Român

CIIIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

ducții mari de lapte la un preț de 
cost avantajos depinde în primul rînd 
de asigurarea cantităților necesare de 
furaje bogate în proteine și vitamine, 
concomitent cu construirea complexu
lui s-a amenajat un sistem de irigații 
pentru producerea furajelor.

Sistemul de irigare se întinde aici 
pe o suprafață de 745 ha teren. Cu 
ajutorul a 3 pompe, cu o capacitate 
de 700 1 pe secundă, apa este trasă 
din rîul Argeș și împinsă pe un ca
nal dalat, lung de 3 100 m, pînă în
tr-un lac. De acolo, apa ajunge la 
o stație de repompare, cu 11 gru
puri de pompe a 60 1 pe secundă 
fiecare, care o împing cu presiune 
pe conducte metalice de 200—600 
mm, îngropate în pămînt, ce se ra
mifică pe cele 745 ha și însumează o 
lungime totală de peste 27 km.

Acest sistem de irigare, prin conduc
te metalice îngropate în pămînt, pre
zintă mari avantaje față de cel pe 
canale la suprafață. în primul rînd, 
prin eliminarea canalelor se face o 
economie de circa 25 ha teren la 
suprafața de 745 ha amenajate pentru 
irigat, se reduc pierderile de apă prin 
infiltrare și evaporare. Udarea se face 
cu ajutorul celor 58 de „aripi" de 
ploaie, iar pe fiecare aripă sînt mon
tate cîte 9 aspersoare, care pulveri
zează apa în stropi mărunți. Cu aju
torul celor 521 de aspersoare se pot 
uda într-un singur schimb circa 
35 ha. întreaga suprafață de 745 ha 
se poate uda din abundență în numai 
10 zile.

Tov. Dumitru Dobrea, inginer-șef 
adjunct al gospodăriei, ne-a informat 
că irigarea asigură o producție de 
circa 70—75 tone de lucerna la ha 
sau 80 tone porumb siloz.

Un sistem de irigare asemănător 
se va amenaja pe alte 2 100 ha teren 
ale gospodăriei, în punctul Adunații 
Copăceni. Lucrările de organizare și 
săpăturile au și început. în curînd, 
ploaia dirijată la comanda prin tele
fon se va extinde și pe această su
prafață.



Ursula ȘCHIOPU
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Petru BOGOȘ 
stația C.F.R. Bratcaa făcut ca acest fe

să se diminueze

am cumpărat trei cărți 
dintre acestea.

cerut casieriei 
Chitanță, dar a 
Sat nici certlfi-

Televizorul - componentă 
a mediului familial modern

RECLAMAȚll
urma sesizărilor noastre, an venit 
la fața locului comisii după co
misii. Au încheiat numeroase note 
de constatare, rapoarte, procese- 
verbale. Un singur lucru n-an 
făcut : să ia măsuri pentru repara
rea acoperișului. Ctteva aparta
mente au suferit Intre timp degra
dări serioase. Se mal așteaptă 
degradarea șl a altora 1

Sterie PETRESCU
Craiova, Calea București, 
Bloc A 1, Sc. IV, et. IV. ap. 15

Mijloacele de influență 
ale televiziunii au devenii 
tot mai mult o componentă 
a mediului familial modern. 
Dar, deși cronicile culturale 
fac ample referiri la sensul 
programelor, problematica 
psihologică șl funcțiile lor 
educative ni se par încă 
insuficient cunoscute, 
ales în ceea 
modul în care 
comunică cu 
vîrsta școkiră.

O serie de 
claie au pus 
cîteva fenomene Interesan
te. Unele dintre acestea, 
efectuate în perioada lan
sării în producția 
a televizoarelor, 
nalaf reuniri de 
rude la posesorii 
rate, fenomen ce 
glaf, femporar, 
familial. Răspîndirea 
largă a aparatelor de tele
viziune 
nomen 
freplaf. în schimb s-a men
ținut un alt fenomen, ce a 
revenit și înfr-o anchetă 
socială realizată la noi în 
■țară. După achiziționarea 
unui aparat se creează 
familie o perioadă de a- 
proximativ trei luni 
telemanie ce adesea 
prelungește la copii. Unii 
părinți sînf tentați să vadă 
un rău absolut în aceasta. 
Și nu mi se pare justificat. 
Micul ecran acționează prin 
imagini care îndeobște se 
sedimentează mai ușor în 
memorie, succesiunea 
cestora comunicînd îrrtr-un 
mod larg accesibil un pro
gram cultural ce cuprinde 
informații din activitatea 
politică, artistică, științifică, 
sportivă etc., și contribuind 
la apropierea de marile va
lori ale epocii noastre. In 

.acest context, un loc apar
te îl ocupă emisiunile pen
tru copii, precum și cele

• adresate adolescenților și 
■ tinerilor, cărora televizi
unea noastră le acordă o 
fot mai mare atenție în ul
timul timp. După părerea 
mea, în cadrul acestor e- 
misiuni își găsesc pe bună 
dreptate un spațiu larg fil-

,mele. Pelicula permite ca 
în cîteva secunde să par
curgem fenomene ce evo
luează în timp multe ore 
Isau mulți ani (în filmele ar
tistice) și nu mai puțin o 
țină și profundă percepere 
a lumii și vieții. Beneficiind 
de posibilitatea de a ur
mări uneori imagini redate 
cu încetinitorul, spectatorul 
surprinde detalii greu de 
surprins într-o observare 
•de ansamblu, de exemplu 
Splendoarea înfloririi unei 
(fufe de roze sau mișcările 
țmimozei sensifiva, reconsti
tuirea unui record sportiv 
ori a unei experiențe știin
țifice. Mai mult, prezența 
televizorului creează în fa
milie o notă de moderni
zare în preocupări, acțio- 
nînd asupra interesului pen
tru actualitatea din țară șt 
;de peste hotare. în sfîrșif,
• creînd condiția vizionării 
de evenimente și fenome-

de serie 
au sem- 
vecini și 
de apa- 
a dere- 
confortul 

mai

ne artistice înfr-un cerc In
tim cum este familia, tele
vizorul stimulează un mai 
viu schimb de idei și im
presii, ceea ce facilitează 
clarificarea opiniilor celor 
mici, determină creșterea 
eficienței strădaniilor edu
cative

Dar 
uneori 
urmări 
duce la 
ței de 
timpul i 
aer liber sau altor 
de destindere. Chiar 
tuarea lecțiilor poate 
în acest răstimp 
coincide cu o perioadă, în 
care se desfășoară din plin 
activitatea școlară. Aflafi 
în fața unor asemenea si
tuații, părinții recurg une
ori la soluții „radicale", 
interzicînd copiilor să vi
zioneze programele, ceea 
ce nu mi se pare cu totul 
indicat. Cred că mult mai 
potrivit e să stabilim copi
lului un program riguros 
de activitate (și să contro
lăm respectarea lui), în care 
să se prevadă și un timp 
rezervat vizionării progra
melor de televiziune. Dar 
și în acest caz are un mare 
rol exemplul părinților. 
Dacă ei înșiși se dovedesc 
a fi „robi* ai televizorului 
și nu-și mai rezervă timp 
pentru lectura unei cărți, 
pentru o plimbare sau pen
tru un spectacol teatral, vor 
fi desigur prea puțin con
vingători față de copiii lor. 
Tn plus, cred că o aseme
nea măsură nu fine seama 
nici de psihologia celor 
mai tineri telespectatori. 
Cercetările științifice arată 
că asupra copiilor mici, sub 
5 ani, televizorul are o in
fluență mai mult din punct 
de vedere al întreținerii 
dorinței de a fi în colecti
vitatea din jurul micului 
ecran. După vîrsta amintită 
se dezvoltă mult curiozita
tea și încep să se consti
tuie atitudini preferențiale ; 
după 11 ani crește simțul 
critic față de programele 
vizionate, se manifestă un 
anumit spirit de selecție. 
Această dinamică psiholo
gică trebuie „speculată" de 
părinți — ceea ce din 
păcate nu se face întot
deauna — pentru a canali
za interesul copiilor sau ti
nerilor spre direcțiile dori
te. Desigur, în această pri
vință trebuie să aibă un rol 
hotărîtor stabilirea acelor 
trăsături de personalitate 
în a căror dezvoltare ținem 
să ne aliem cu micul ecran. 
Pentru oricine însă viziona
rea programelor de tele
viziune poate avea darul 
de a contribui la modela
rea lui, inclusiv în dome
niile conduitei verbale, al 
reacțiilor mimice. Există 
părinți pe care îi șochează 
faptul că anumiți copii

ale părinfilor.
nu poate fi uitat că 

„felemania" are și 
nedorife. Deseori 

estomparea dorin- 
lecfură, reduce 

afectat jocurilor în 
forme 
efec- 
suferi 
dacă

dopfă motive de joc din 
emisiunile cu „Val-Vîriej", 
cele sportive sau cu acfiu- 
ne polițistă. Cred că nu e 
nimic rău în aceasta dacă 
o fac admirînd curajul, 
perspicacitatea și triumful 
adevărului.

Există și eterna problemă 
a admiterii sau neadmiterii 
copiilor la emisiunile dedi
cate celor maturi. Nici în 
această ordine de idei nu 
cred că s-ar putea spune 
un da sau nu categoric. Tn 
tot cazul, mi se pare că nu 
e firesc ca, mai ales în 
timpul lunilor de școală, 
copiii și tinerii să stea la 
televizor în fiecare zi pînă 
la închiderea emisiunii. A- 
ceasta îi obosește și le sca
de randamentul la învăță
tură a doua zi. Aș înclina 
însă și în acest caz împo
triva exagerărilor, a unila
teralității. Tn unele familii, 
copiilor li se cere să pără
sească televizorul cînd în-

cepe — să spunem — un 
film cu subiect de dragos
te. Abstracție făcînd de 
faptul că televiziunea noas- 
fră nu difuzează filme care 
lezează preceptele morale, 
trebuie avut în vedere că, 
în genere, copiii de 7—12 
ani manifestă afonie psihică 
față de filmele cu subiecte 
în care abundă scenele
indiscrete, deși motivele 
erotice acționează prin
sumație asupra dezvoltării 
personalității la puberi și 
adolescenți. Inferzicîndu-se 
asemenea filme se determi
nă adesea interesul față de 
ele, se cultivă tentația de 
a încălca o interdicție 
cărui rost nu poate fi în
țeles. Cu alte cuvinte se 
creează probleme acolo 
unde în mod firesc încă nu 
sînt.

Deoarece televiziunea 
are funcțiunea unei școli 
suplimentare a vieții, este 
necesară în fot mai mare 
măsură cuprinderea ei în- 
fr-o pedagogie în care se 
impune pe prim plan pe- 
dagogizarea orarului fami-

Blocul tn care ne-am mutat tn 
1964 are 11 etaje și a fost înzestrat 
cu două lifturi. De la început, am
bele lifturi au funcționat cu inter
mitență. Pînă acum un an se de
fectau „pe rînd". De cîteva luni, 
au înțepenit amîndouă. In fiecare 
zi dăm cîte 2—3 telefoane la 
„Ascensorul". Vin cîte 2—3 lucră
tori, le pun tn mișcare pentru o 
oră-două șl... povestea începe 
iarăși. Oare întreprinderea „Ascen
sorul" nu e tn stare să repare cu 
adevărat un ascensor ?

Comitetul de locatari din 
Blocul H 1, Șos. Giurgiului 
rir. 96—102 București

în comuna Bratca există un ca
binet stomatologic care de aproa
pe un an de zile stă Închis. Se 
poate oare ca secția de sănătate 
șl prevederi sociale de pe 
Sfatul popular al raionului 

Înființat numai tnsă-l fi 
„scop" î

COSTINEȘTI 
orășelul estival

Deunăzi 
poștale. Pe una 
care poartă inițialele I.P.F.T. co
manda 375 —B.T. 1965... cod 212, 
se află reproducerea „Atacul de 
la Smîrdan" cu mențiunea „Pictu
ră de N. Grlgorescu". Pe o altă 
carte poștală (C.P.C.S. comanda 
65105 B.T. 1966... cod 64/66) sub 
aceeași reproducere scrie : „Atacul 
de la Smîrdan — St. Luchian" lî A 
treia carte poștală (C.P.C.S. cod : 
63/66) reproduce cunoscuta nînză 
„Anemone" a pictorului Ștefan 
luchian, atribuită însă, de data a- 
ceasta, Iui N. Grlgorescu I Cred 
că rostul acestor cărți poștale nu 
este acela de a populariza aseme
nea inexactități supărătoare.

Gheorghe LAGHIU
Aiud

Acum cîteva lurri, un corespon
dent voluntar ne-a semnalat că 
maistrul Sltaru Gheorghe de la 
C.I.L. Pipera a pontat ea prezenți 
o serie de cunoscuți de-ai săi care 
lipseau de la serviciu, a încercat 
să sustragă diferite materiale din 
întreprindere, și-a însușit bani din 
premiile cuvenite muncitorilor etc. 
In legătură cu această sesizare, 
Direcția generală de produse finite 
din lemn din cadrul Ministerului 
Economiei Forestiere ne-a răspuns, 
în luna mai, că „aspectele semna
late de sesizator... nu corespund 
realității". Mai departe, în același 
răspuns, se arată : „Concluzia la 
care s-a ajuns — în urma verifi
cărilor făcute — a fost că sesiza- 
torul a urmărit nn singur scop șl 
anume acela de a calomnia".

Recent, în legătură cu aceeași 
chestiune, am primit un răspuns șl 
din partea Comitetului raional de 
partid 1 Mal. Din acest răspuns 
aflăm că „în urma cercetărilor fă
cute au fost luate o serie de mă
suri de către conducerea adminis
trativă (a combinatului — n.n.) șl 
pe linie de partid. Pe data de 11 
mal 1966, Sitaru Gheorghe a fost 
pus în discuția adunării generale 
a organizației de bază pentru aba
terile săvîrșite și s-a hotărît exclu
derea lui din partid. Hotărîrea a 
fost confirmată și de biroul comi
tetului raional de partid". In acest 
caz este firesc să ne întrebăm : 
pe ce fel de „verificări" se bazea
ză răspunsul direcției de resort din 
Ministerul Economiei Forestiere 1 
Oare tov. director T, Paraschiv, 
care semnează acest răspuns, nu 
avea datoria să controleze dacă se
sizarea a fost sau nu cercetată cu 
răspunderea cuvenită ?

o
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Zile de vacanță. Pe 
malul mării, în tabăra de 
la Costinești sînt prezenți 
peste 1 000 de studenți 

centrele universi- 
Anul a-

din 
tare ale țării, 
cesta, tabăra de aici este 
complet înnoită. Venirea 
primei serii a coincis cu 
inaugurarea noului com
plex de vile, cu o capa
citate de 568 de locuri. 
Cele 6 vile cu cîte un 
etaj sînt construite în- 
tr-un stil arhitectonic 
adecvat peisajului ma
rin. Fiecare cameră are 
cîte două locuri, sistem 
modern de iluminat, 
grup sanitar etc. De jur- 
împrejurul vilelor s-au 
plantat pomi și flori. 
Noua tabără va avea o 
cantină cu o capacitate 
de peste 500 de locuri pe 
serie, dotată cu utilaje 
speciale de pregătire și 
servire a mîncării. în 
sala de mese, de formă 
rotundă, cu ferestre 
mari pentru o luminozi
tate plăcută și perspec
tivă spre mare, va func
ționa și un bar de zi. 
Lîngă cantină există un 
teatru de vară cu 1 000 
de locuri, iar în pre
zent se amenajează un 
ring de dans, o bază 
sportivă cu terenuri de 
fotbal și volei. Clubul 
taberei pune la dispo-

ziția studenților biblio
teca cu mii de volume, 
precum și jocuri de șah, 
remi etc. în programul 
taberei mai sînt prevă
zute concursuri „Cine 
știe cîștigă" pe diferite 
teme, audiții muzicale, 
conferințe pe teme știin
țifice, de cultură gene
rală. Programele artisti
ce ce se organizează sînt 
asigurate în cea mai 
mare parte de către for
mațiile studențești din 
diferite centre univer
sitare din țară ; în plus, 
în fiecare serie sînt pre
văzute și spectacole 
prezentate de formații 
profesioniste din Bucu
rești, Ploiești, Galați 
etc.

în scopul cunoașterii 
litoralului românesc, a 
punctelor turistice și 
monumentelor istorice 
din Dobrogea, la dispo
ziția taberei au fost 
puse 3 autobuze. Fiecare 
student din fiecare se
rie va face cunoștință 
astfel cu stațiunile de 
pe litoral, cu cetățile Is
tria, Adamclisi etc. Anul 
acesta, orășelul estival 
de la Costinești va găz
dui aproape 7 000 de stu- 
denți din țară și de pes- 

hotare.

La începutul lunii iunie a.c. am 
cumpărat de la mag'azinul de mo
bilă din comuna Liteni, raionul 
Fălticeni, o garnitură de mobilă în 
valoare de 4 500 lei. Mobila era 
împachetată, așa că n-am putut 
să-mi dau seama dacă are sau nu 
vreun defect. Am 
să-mi elibereze o 
refuzat. Nu mi s-a
catul de garanție. Acasă am con
statat că studioul are un colț rupt, 
iar cineva a încercat să-l acopere 
:u chit; pe ușile șifonierului sînt tot 
felul de pete ; toaleta este de o 
altă culoare ; geamurile de la vitri
na șifonierului lipsă. Mobila este 
lucrată la întreprinderea raională 
de industrializare a lemnului Făl
ticeni. M-am dus de nenumărate 
ori la magazinul de unde am 
luat-o, dar nimeni nu-mi dă nici o 
ascultare. De ce oare să rămîn eu 
păgubit ? De ce lucrătorii acestui 
magazin nu-și fac datoria așa cum 
se cuvine, căutînd să înșele cum
părătorii ?

Mihai N. BE.IENARU 
satul Joldești, 
comuna Vorona, 
raionul Fălticeni

ii
Din anul 1963 am sesizat între

prinderea de construcții fond loca- 
tiv-Craiova că plouă prin acope
rișul blocului tn care locuiesc. In

Cînd mercurul termometrului urcă vertiginos, iar răcoarea este 
alungată pretutindeni, pînă și la umbră, de ofensiva căl
durii toride, băuturile răcoritoare și anexa lor indispensabilă 
— gheața — își cuceresc un loc de frunte în consumul zilnic al 
populației. Chioșcurile, tonetele sau tejghelele unde se vinde suc, 
citronadă, oranjadă, bragă, înghețată etc sînt în această perioadă 
foarte mult solicitate de cetățeni.

Cum se desfășoară deservirea în cadrul acestui sector în dife
rite orașe ale țării ? Scrisori primite la redacție în ultimul timp 
redau un tablou, desigur nu sinoptic, dar totuși concludent.

Pași înainte 
și alții pe loc

de 
lo- 

unei

„Buna cunoaștere a cererii 
consuni permite gospodarilor 
caii asigurarea din vreme a 
rețele de unități satisfăcătoare nu
meric și echilibrat dispusă pe te
ritoriul orașului. în locuri cu 
mare afluență de public. Numărul 
centrelor de răcoritoare, al chioșcu
rilor, cofetăriilor arată interesul 
acordat de gospodarii locali desfa
cerii acestor produse în orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej", subli
niază în scrisoarea sa Fănică Pier
sic. El arată, de asemenea, că uni
tățile sînt plasate în locuri po
trivite. Vești asemănătoare ne-a 
trimis de la Cluj Gheorghe 
Benga, menționînd însă că în cel

mai nou cartier al orașului, Gheor- 
ghieni, nu există nici chioșcuri, 
nici tonete, nici cofetărie. Mai 
mult încă, ele nici măcar nu sînt 
prevăzute în proiecte.

în unele localități însă, centrele 
de răcoritoare sînt amplasate la 
întîmplare, poate mai mult ca de
cor decît pentru satisfacerea unei 
necesități atît de stringente vara, 
„în centrul Tg. Mureșului, ne-a 
scris Arthur Wittner, de-a lungul 
a numai 400 de metri cît ține Pia
ța Trandafirilor se înghesuie vreo 
20 de astfel de unități ; în schimb, 
pe str. Gheorghe Doja, arteră im
portantă, cu o lungime de 1,5 km, 
care duce în zona industrială 
orașului, nu întîlnești decît 
2—3 centre de răcoritoare.
au chibzuit mult gospodarii locali 
pînă ce au stabilit această 
porție cu totul la întîmplare?" La 
Reșița, ne informează C. Ibrași,

pentru întregul cartier nou, Lun
ca Bîrzavei, s-a montat un chioșc 
mic. Nici la Pitești numărul centre
lor de desfacere a răcoritoarelor nu 
este suficient, după cum relatează 
corespondentul nostru voluntar 
Gheorghe Ungureanu. La Oradea, 
ne-a sesizat ing. Vasile Ieran, lip
sesc chioșcurile și tonetele pentru 
vînzarea 
tocmai în 
și în noi 
altele.

Cît despre unele orașe ca 
trila, de pildă, 
Petre Găină, 
produse este

băuturilor răcoritoare 
locuri de agrement, ca 
cartiere ca Alumina și

Pe- 
de unde ne-a scris 
desfacerea acestor 
cu totul neglijată.

Vinovat este
vasul

• • •

a
vreo
Oare

Mihai VASILE 
coresp. „Scînteii

pro

întreabă controlorul, 
patru ani jumătate. Ai în-

Mulți corespondenți voluntari 
sesizează și alte deficiențe în vîn
zarea răcoritoarelor, în satisface
rea cererii de sifon, de ape mine
rale. Distribuirea pe unități a a- 
cestor produse nu este bine orga
nizată la Cîmpina, 
Constantin 
nea. la 
toarele se 
unele 
sector

2
r
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Minciuna are picioare scurte" 
se zice în popor, și faptele 

din viață pe care le luăm acum 
în discuție certifică încă o dată 
inteligentul tîlc al metaforei 
populare. Cum se naște minciu
na ? Unde izvorăște și care e 
gura ei de vărsare ? Ce fel de 
diguri trebuie ca să nu dea pe 
lături ? Este ea „înnăscută" sau 
te poate, pur și simplu, conta
mina ? Dar 
mejdioasă 
care-i ?

Iată doar 
cele la 
dăm un

vîrsta cea mai pri- 
pentru minciună

cîteva întrebări din 
care ne propunem 
răspuns.

să

>
Scene cu copii

IK

petrecut în perioada vacanței de pri
măvară). Băfrîna se laudă în gura 
mare, față de fetiță (clasa a 11-a ele
mentară) că au stal cu o săptămînă 
mai mult decîf se cuvenea, la Argeș, 
mulțumită unei simple telegrame ex
pediate pe adresa școlii.

„Fetița bolnavă stop înfîrziere 
motivată stop Bunica*.

Bunica povestește totul fără nici o 
Jenă. Nepoata ascultă șl o privește cu 
admirație : „Ce inteligentă e bunica 
mea I’.

Alt călător din compartiment inter
vine în 
subiectul

— Ce 
dom'le I 
cea mai
te ferească de nepoftiți așa cum știe 
fiul meu. E foarte isteț deși n-are de
cît zece ani. Cînd sună telefonul el

ți-e și cu copiii de astăzi, 
Grozavi sînt I Cred că nici 
bună secretară n-ar ști să

Pe Bulevardul 
«țel nu vrea să 
(Mama, care-l ( 
bruschează, zice doar :

nenea 
lui

I Magheru. Un băie- 
mănînce 

ține de
un biscuit, 
mină, nu-l

milifianul ? 
să te bage

om 
mina

de bun 
la chipiu,

dar cred

> — îl vezi pe 
(Dacă nu papi te dau 
țla închisoare.

„Nenea" milițianul, 
(simț, duce respectuos 
și face o remarcă :
ț — lertați-mă, tovarășă, 
.că greșiți spunîndu-i copilului că eu 
;îl pot închide fiindcă nu mănîncă 
•Biscuitul. Tntîi, pentru că nu-i adevă- 
■rat. Și-n al doilea rînd, dacă vreoda
tă băiatul s-o rătăci de dv„ în loc să 
ni se adreseze, ca să vi-l aducem a- 
(casă, el o să fugă de noi. în al trei- 
■Jea rînd, nu uitați că noi, agenții de 
'circulație îi ferim și pe copii de acci
dente. Vrem ca ei să ne asculte sfa
turile și nu de frică...

Mica „lecție" s-a terminat dar nu 
din vina agentului de circulație ci a 
■mamei care s-a grăbit să plece de la 
■locul „accidentului” de teamă că i se 
torpilează autoritatea părintească. 
V-am dat astfel o mostră de ceea ce 
s-ar putea numi minciună... educati
vă, care are la origine qreșitii idee 
că nu contează
In educație, ci

se

ce metodă folosești 
ce rezultate obții.
★

întoarce acasă cu ne
din Argeș,

O bunică 
pofica. Vin cu trenul 
unde tatăl fetiței e inginer (scena s-a

Tn clasă. Un elev vine cu 10 
nute după începerea orei.

— De ce-ai întîrziaf ?
— E mama grav bolnavă. Am 

la farmacie...
Profesoara acceptă explicația, 

la prînz cînd iese pe poarta școlii, dă 
nas în nas cu mama „grav bolnavă’. 
Chemat imediat de-o parte, elevul 
nu se fîstîcește :

— Am zis că-i grav bolnavă mama 
mare.

A doua zi profesoara verifică situa
ția și descoperă că elevul n-are aca
să nici una din bunici. Mergînd apoi 
la părinții copilului, să discute ches
tiunea, aceștia nici nu tresar :

— Nici nu vă închipuiți cîte inven
tează — îl laudă ei. Are o imagi
nație I...

test

Dar

Dacă 
spui că ai 
țeles ?

Am fost
controlorul ... 
că-i dă cleștele de perforat dacă-i 
spune cîți ani are.

marforul scenei în care 
inspirat, i-a spus copilului

Copilul a spus 
adevărul, mama s-a făcut de rușine, 
dar important mi s-a părut reziduul 
depus atunci în mintea copilului o- 
bligat să mintă.

Minciuna = complicitate
Sînt într-o colonie de reeducare. 

Stau de vorbă cu tînărul P. I„ un băiat 
scund dar bine legat.

— De unde ești de fel I
— Dintr-o comună regiunea

Banat.

și venea luni. Mă lăsa pe mine la 
cabană, la telefon, că duminica nu 
circulau trenuri, nu nimic. Și un pă
durar avea cantonul aproape, pe a- 
colo. Tn timp ce eu eram ia cabană, 
la telefon, el a venit la mine și mi-a 
cerut cheia, mi-a zis că-l e frig și 
n-are cu ce să se învelească, și că ia 
și el o pătură de împrumut. Șl după 
aceea s-a văzut că 
cabaniera a zis că 
colo, eu am zis de 
știam că pădurarul 
luat trei. Cînd am 
și le-am luat înapoi, 
dar n-am declarat 
furase.

— De ce ?
— Am vrut să-l aj
— Pe un hoț I
— Așa gîndeam eu atunci. Imi 

milă de el... Pe urmă s-a aflat ade-

lipsesc pături, 
am fost eu a- 

o pătură, că nu 
m-a mințit și a 
aflat, m-am dus 
le-am pus la 
că pădurarul

loc 
le

F

era

căile ferate fo-

Mihai STOIAN wwuiwwiuiwawpw

ridică receptorul și întreabă : „Cine 
e ? Pe cine căufafi I îl căutaji pe 
tata ? Dar cine întreabă ?’ Uneori 
sînt acasă cînd sînt, firește, alteori 
nu sînf — fot cînd sînt, bineînțeles.

— îl învăfafi cu minciuna... intră în 
discuție o femeie trecută de prima ti
nerețe.

— Asta-i minciună convențională I 
l-o retează călătorul care are acasă 
un băiat de zece ani, „foarte isteț".

— Minciuna e minciună I Conven
țională e numai părerea că un băiat 
de zece ani are atît spirit de discer- 
nămînt încîf să priceapă de ce dum
neata, tatăl lui, ești nevoit să spui 
totuși o minciună. în legătură cu edu
cația copiilor ar trebui să existe o 
sinqură lozincă (valabilă pentru pă
rinți. pentru educatori, pentru toți) i 
„Nici un fel de minciună I’ larsBj

Bine, încearcă profesoara să țină 
piept stupidei admirații părintești, dar 
una e imaginația folosită cu scop 
creator, și alta...

— Tovarășă profesoară, o întreru
pe mama băiatului, parcă noi nu mai 
mințim din cînd în cînd ?

Orice s-ar zice, copilul este zilnic 
martorul a tot felul de minciuni pe 
care maturul își îngăduie să le 
debiteze 
pildă se 
za mare, 
n-a fost 
din ochi 
„pe teren".

Altădată, cu copilul peste cine 
se face o adevărată „școală a 
ciunti" l

maturul își îngăduie
în prezența lui. Tatăl de 

întoarce acasă, ziua în amia- 
băut. Mama îl întreabă dacă 

serviciu, dar el clipește 
zice c-a fost cu un coleg

la
Și

— Ce sînt părinții tăi ?
— Tata lucrează Ia 

restiere.
— Adică ce face ?
— E la întreținerea 

nul de munte. Mama 
la policlinică.

— De cînd ești aici ?
— Din 1963.
— Cîți ani ai ?
— 17 ani și 3 luni.
— Ai venit aici la 15 ani. Cît mai 

stai ?
—• Pînă-n august. Dacă iau califi

carea. Dacă nu, cer prelungirea... 
Vreau să am o meserie.

— Dar cum de-ai ajuns aici ?
— Cu niște pături. La pădure era 

o cabană, la exploatarea de lemn. Si 
cabaniera de-acote pleca sîmbătă 
seara te oraș, la Verzeasca, cu trenul

de linii, la fre- 
mea lucrează

vărul. El a fost condamnat iar eu am 
fost trimis aici pentru tăinuire de furt.

— Recunoști ?
— Recunosc. Nu mi-am dat atunci 

seama ce gravă era minciuna mea.

Bagă mina in buzunarul 

fiului...
G. M. de profesie șofer, fost sala

riat al Fabricii de ciment din Bicaz a 
divorfat în anul 1962. Din căsnicia lui 
cu C. V. a rezultat un băiat : Ionel M. 
Tribunalul a hotărît, conform legii, ca 
tatăl să-i plătească mamei o pensie 
alimentară în valoare de lei 150 lu
nar, pentru creșterea și întreținerea 
propriului său fiu.

In anul 1964, G. M. se adresează

tribunalului și cere să fie redusă alo
cația pe care o plătește pentru fiul 
său, aceasta deoarece între timp avea 
un alt post și un alt salariu mai 
mic. A obținut astfel să plătească lu
nar cu 25 (douăzeci și cinci) de lei 
mai pufin. Dar fosta lui sofie scrie re
dacției noastre că nici această sumă 
redusă nu o capătă de cîteva luni.

Interesîndu-ne la Fabrica de ciment 
din Bicaz, aflu că în realitate lui G. M. 
i-a crescut salariul cu 132 lei pe lună, 
șl nu s-a micșorat, așa cum susținea 
el, și că în cele din urmă (oare nu 
pentru ca să scape de plata regulată 
a alocației) s-a și mutat din întreprin
dere la Autobaza IRTA din Roman.

Ne întrebăm : cum poate un părin
te să-i fure propriului său copil, min
țind pe semne și instanța judecăto
rească, pentru a rămîne în buzunar 
cu 25 de lei în plus pe lună ? Cum 
pot îngădui asta fofi cei care cunosc 
sifuafia respectivă, sau au contribuit 
la existenta ei ?

In loc de concluzii...
E 

fot 
desparte minciuna de simpla invenție 
— de cea ce fine 
vîrsfe sau a alteia 
scopul pentru care 
ceva. Minciuna 
antisocială, fiindcă 
pe altcineva, să-i

dai definifii. Dar parcăgreu să
s-ar putea spune : hotarul care

de fantezia unei
— este mobilul, 
un om născocește 
propriu-zisă este 
ea tinde să înșele 
ascundă adevărul. 

Minciuna reprezintă, indiferent de 
proporțiile ei incipiente — un act 
imoral, căci ea opune corectitudinii, 
principialității, conduitei firești, nor
me nefirești, în ultimă instanță perni
cioase. Minciuna nu sare întotdeauna 
în ochi de la prima vedere. Dacă a- 
devărul iese (dar nu numai de la 
sine I) la suprafață, ca untdelemnul, e 
limpede că și minciuna se descoperă 
în cele din urmă. Sigur că amplul 
proces educativ care se desfășoară pe 
foaie planurile — familie, școală, or
ganizații obștești — cultivînd în om 
înalte trăsături etice, zmulge din men
talitate și rădăcinile minciunii. La 
extirparea ei un rol deosebit revine 
însă opiniei publice care are < 
să ia, de fiecare dată, o atitudine 
promptă și intolerantă împotriva min
cinosului.

I
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scris 
aseme- 
răcori- 
Iată și 
acestui 

Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. caracteristice și 
pentru alte localități. La cofetăria 
„Violeta", de pildă, se vinde oran
jadă și citronadă, dar nu „țin" suc. 
De ce ? Pentru că acesta este mai 
ieftin și fiind mai mult cerut, des
facerea lui ar diminua volumul de 
vînzări la celelalte două produse, 
în dauna... planului de desfacere. 
Ciudat, la „planul" de bună deser
vire nu se gîndesc cîtuși de puțin I 
La „Cofetăria copilului" — tocmai 
pe dos : găsești suc și înghețată, 
dar nu poți obține oranjadă. Pa- 
să-mi-te nu încap deodată toa
te produsele în vasul cp gheată. 
Dar cine împiedică pe responsabi
lul unității să-și procure un vas 
suficient de încăpător ? „Int.r-un 
vas minuscul se răcesc sticlele de 
suc și la bufetul „Expres" din Tr. 
Severin" — ne comunică I. Mari
nescu. Economie de gheață se face 
și la Babadag.

Unele scrisori sesizează că în di
ferite orașe nu există ritmicitate 
nici în producția de sifon. Tn Ora
dea, Reșița, Petrila, Cîmpina etc. 
pentru un sifon trebuie ori să te 
deplasezi la mare distanță, ori să-ți 
pierzi timpul din cauza aglomera
ției la centrele respective, ori și 
una și alta. Greutăți întâmpină con
sumatorii în unele orașe și în 
procurarea apelor minerale, care 
sau nu se aduc de loc, sau se vînd 
în cantități mici. Articole dețicita- 
re ? Nu. .Deficitar este doar, spiri
tul gospodăresc al conducerilor u- 
nităților comerciale în cauză.

★

Asigurarea unei bune deserviri 
cu băuturi răcoritoare în timpul 
verii nu este o activitate măruntă, 
lipsită de importanță. Ca tot ce 
ține de domeniul deservirii popu
lației, ea trebuie să aibă la te
melie eforturi susținute pen
tru satisfacerea integrală a cerin
țelor de consum, în respectarea tu
turor condițiilor impuse de desfă
șurarea unui comerț civilizat. 
Acolo unde pregătirile în aștep
tarea lunilor de caniculă nu s-au 
făcut din timp, se impun măsuri 
urgente și eficace pentru îndrep
tarea operativă, pe parcurs, a si
tuației, așa fel îneît răcoritoarele 
să fie permanent și la tot pasul la 
îndemîna consumatorilor.

ne-a 
Goran. De : 

multe centre 
servesc calde, 

ciudățenii ale 
în orașul 

caracteristice



Cronica
afacerilor externe de la Sofia RECEPȚIE CU PRILEJUL 

SĂRBĂTORII NAȚIONALE 
A BELGIEI
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Joi s-a înapoiat în Capitală, ve
nind din Sofia, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, care, 
la invitația ministrului afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria, Ivan 
Bașev, a făcut o vizită în această 
țară.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți George Maco- 
vescu și Mihai Marin, adjuncti ai 
ministrului afacerilor externe, 
Petru Burlacu, secretar general în 
M.A.E., funcționari superiori din 
acest minister.

A fost de față Mihail Kănev, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria la București.

★
La plecarea din Sofia, oaspetele 

român a fost salutat de ministrul 
afacerilor externe bulgar, de ad
junctul ministrului, Ivan Popov, și 
funcționari superiori din minister.

Au fost de fată ambasadorul Re
publicii Socialiste România la So
fia, Ion Beldean, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

A APĂRUT „REVISTA
TOMUL 13-1966

revistei cu-
Stimularea

Acest număr al 
prinde materialele : 
și valorificarea de către Partidul 
Comunist Român a creației oa
menilor de știință de C. I. GU- 
LIAN, Creșterea rolului conducă
tor al Partidului Comunist Ro
mân în etapa actuală de dezvol
tare a tării noastre de PETRE 
CONSTÂNTIN, Unele aspecte ale 
dezvoltării națiunii socialiste sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român de ILIE RĂDULESCU, 
Dezvoltarea multilaterală a con
științei socialiste în etapa actua
lă de AL. TĂNASE, însemnăta
tea luptei P.C.R. pentru afirma
rea filozofiei materialist-dialecti- 
ce în perioada dintre cele două 
războaie mondiale de N. GOGO- 
NEAȚĂ — la rubrica „Studii și 
articole" • Valoarea morală a în
datoririlor comuniste de GHEOR-

GHE BERESCU — la rubrica 
„Comunicări" : Dimensiunea filo
zofică a poeziei lui George Că- 
linescu de RADU NEGRU, (Iași)
— la rubrica „însemnări filozo
fice" ; Există un progres al valo
rilor estetice ? de M. CIURDA- 
RIU, însemnări despre progresul 
valorilor estetice și Este justificat 
scepticismul? de ION PASCADI
— la rubrica „Discuții" ; O cer
cetare sociologică asupra mișcării 
inovatorilor de MIHAIL CER
NEA — la rubrica „Viața știin
țifică" : Aram Frenkian despre 
învătămîntul oral în școala lui 
Plotin și Lecții asupra istoriei 
logicii de DAN BĂDĂRAU, O 
reconsiderare filozofică: teoria 
rezonanței în chimie de VICTOR 
SĂHLEANU — la rubrica „Cri
tică și bibliografie".

Cu ocazia sărbătorii naționale 
Belgiei, ambasadorul Honore 
Cambier a oferit joi după-amiază 
o recepție la sediul ambasadei.

Au luat parte Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Nicolae Nicolae, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, funcționari superiori 
Ministerul Afacerilor 
conducători de instituții 
oameni de știință și cultură 
alte persoane oficiale.

Au participat șefi ai unor 
siuni diplomatice acreditați 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

din 
Externe, 
centrale, 

și

mi
la

PLECAREA LA MOSCOVA 
A UNEI DELEGAȚII 

A CONSILIULUI GENERAL
A.R.L.U.S.

sa, au fost prezenți Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, membru în Biroul 
Consiliului General A.R.L.U.S., ac
tiviști ai A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, delegația a sosit 

la Moscova, unde a fost întîm- 
pinată pe aeroport de Ana Tuka- 
nova, vicepreședinte al Asociației 
de prietenie sovieto-română, de 
alti conducători ai Asociației și de 
reprezentanți ai întreprinderilor 
din Moscova care sînt membre 
colective ale Asociației.

DELEGAȚIA MINISTERULUI 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI S-A 
ÎNTORS ÎN CAPITALĂ

LA ANIVERSAREA 
ELIBERĂRII POLONIEI

Se împlinesc astăzi 22 de ani 
de la evenimentul memorabil în 
istoria poporului polonez — eli
berarea patriei sale de sub jugul 
fascist și nașterea Poloniei popu
lare. Poporul român împărtă
șește din inimă bucuria cu 
care poporul Poloniei noi cin
stește această glorioasă aniver
sare și îl felicită cu căldură de 
ziua sărbătorii sale naționale.

Festivitățile din țara prietenă 
închinate zilei eliberării capătă o 
însemnătate deosebită acum cînd 
se aniversează un mileniu de la 
crearea statului polonez.

Căzînd printre primele țări vic
timă agresiunii hitleriste, acest 
stat, pe care cotropitorii se făleau 
că-1 vor șterge de pe fața pămîn- 
tului, și-a vădit din plin vitalita
tea, voința de libertate și inde
pendență a poporului său. Ani
mat de un adînc patriotism, 
sfidînd distrugerile și masa
crele săvîrșite de naziști, po
porul polonez, sub conducerea 
comuniștilor, a dus o luptă dîrză 
împotriva'jugului fascist. Armata 
poloneză renăscută a luptat ală
turi de armata sovietică, iar la 22 
iulie 1944 Comitetul polonez de 
eliberare națională a proclamat 
instaurarea puterii populare. O- 
dată cu aceasta. Polonia a pășit 
într-o nouă etapă a istoriei sale.

Anii care au trecut de la eli
berare au fost deosebit de bogați 
în transformări înnoitoare și în
făptuiri în toate domeniile vieții 
sociale. Sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
oamenii muncii au obținut reali
zări remarcabile în dezvoltarea 
economiei și culturii, în con
struirea socialismului. într-o pe
rioadă relativ scurtă Polonia a 
.devenit o tară cu o industrie in 
plin avînt, potențialul ei econo
mic înregistrînd o creștere rapi
dă. O permanentă dezvoltare au 
cunoscut ramurile industriale de 
bază ca siderurgia, construcția de 
mașini, industria chimică, con
strucțiile navale și altele. Pe tot

cuprinsul țării au apărut mari 
întreprinderi industriale cum 
sînt complexul metalurgic Nowa 
Huța, combinatul petrochimic de 
la Plock, cel energetic de la Tu- 
roszow, noi mine, orașe, instituții 
științifice etc. Numai în anii ul
timului cincinal s-au construit 
centrale electrice cu o putere de 
3 900 MW, mine carbonifere cu o 
producție anuală de 26,6 milioa
ne tone, s-au electrificat 1 200 km 
de linii de cale ferată, s-au făcut 
lucrări de ameliorații pe o su
prafață de circa 1 400 000 hectare. 
Succesele dobîndite în dez
voltarea economică au dus 
la ridicarea nivelului de trai, 
material și cultural, al poporului. 
Se prevede că în cadrul noului 
plan cincinal (1966—1970) produc
ția industrială va crește de 1,5 
ori, un accent deosebit punîn- 
du-se pe sporirea eficienței acti
vității economice. îmbunătățirea 
activității de investiții, moder
nizarea industriei, folosirea tu
turor rezervelor interne existen
te în domeniul tehnicii.

Oamenii muncii din tara noas
tră urmăresc cu un sentiment de 
căldură frățească activitatea pli
nă de însuflețire desfășurată de 
poporul polonez și își exprimă 
bucuria profundă față de remar
cabilele sale realizări în opera 
de construcție socialistă.

Intre România și Polonia, între 
popoarele țărilor noastre s-au 
statornicit trainice relații de prie
tenie și colaborare multilaterală, 
a căror întărire continuă reflectă 
caracterul profund constructiv al 
principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socia
list. respectării independenței și 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne. întra
jutorării frățești și egalității în 
drepturi. An de an s-au dezvol
tat legăturile reciproce pe tărîm 
politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural. înfăptuirile obținute 
în cele două țări pe plan econo
mic au creat posibilități tot mai 
largi pentru extinderea colaboră-

rii româno-polone pe baze re
ciproc avantajoase. Acordul ro- 
mâno-polon privind livrările re
ciproce de mărfuri pe anii 1966- 
1970 prevede o creștere cu 80 la 
sută a volumului schimburilor de 
mărfuri în comparație cu acela 
stabilit în acordul de lungă dura
tă anterior, în perioada 1961-1965. 
întărirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre ță
rile noastre slujește intereselor 
ambelor popoare, cauzei păcii și 
socialismului.

Exprimînd voința și năzuințele 
adînci ale popoarelor lor, Româ
nia și Polonia se manifestă activ 
pe tărîmul vieții internaționale, 
militînd pentru realizarea idea
lurilor de pace ale popoarelor. 
Țările noastre sînt semnatare 
ale importantelor documente a- 
doptate la recenta Consfătuire 
de la București a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, documente de o ex
cepțională însemnătate politică 
pentru soarta păcii. Declarația 

. cu privire la întărirea păcii și 
securității în Europa răspunde 
intereselor vitale ale popoarelor 
continentului nostru de a se re
aliza un climat de pace. înțele
gere și colaborare multilaterală 
între toate statele, indiferent de 
orînduirea lor social-politică. re
prezintă o platformă largă, con
structivă, pentru normalizarea 
vieții internaționale în Europa. în 
Declarația cu privire la agresiu
nea S.U.A. în Vietnam și-a găsit 
o nouă și puternică expresie so
lidaritatea țărilor socialiste cu 
lupta dreaptă a eroicului popor 
vietnamez împotriva agresiunii 
criminale săvîrșite de imperialis
mul american.

De ziua marii sărbători a 
R. P. Polone, poporul român a- 
dresează poporului polonez un 
cald și frățesc salut și îi urează 
din adîncul inimii să obțină noi 
și mari succese în construcția 
socialismului, în înflorirea pa
triei sale. în lupta pentru a- 
părarea păcii.

Joi la amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația Ministerului în
vățămîntului condusă de prof, 
univ. Miron Constantinescu, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
care a participat la lucrările celei 
de-a XXXI-a reuniuni a Consiliu
lui Biroului International de edu
cație și la cea de-a XXIX-a se
siune a Conferinței internaționale 
de instrucțiune publică organizată 
de UNESCO și B.I.E., ce s-au des
fășurat la 
iulie. Din 
parte prof, 
directorul 
pedagogice

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
plecînd la Moscova, o delegație a 
Consiliului General A.R.L.U.S., con
dusă de dr. Paul Nicolau, vicepre
ședinte al Sfatului popular al ora
șului „Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
care, la invitația Asociației de prie
tenie sovieto-română, va face o vi
zită în Uniunea Sovietică, în ca
drul planului de colaborare dintre 
cele două asociații.

La plecare, pe aeroportul Bănea-

de Eugen BARBU

SPEÎtANTE
SI DEZILUZII

Geneva între 4 și 16 
delegație a mai făcut 
univ. Stanciu Stoian, 

Institutului de științe 
din București.

SOSIREA UNEI DELEGAȚn 
A CRUCII ROȘII 

DIN R. P. CHINEZĂ

Cru-

zile, 
către

Joi a sosit în Capitală, la invi
tația Comitetului Central al Crucii 
Roșii române, o delegație a Crucii 
Roșii a R. P. Chineze, condusă de 
Peng Yen, vicepreședinte al 
cii Roșii.

în după-amiaza aceleiași 
delegația a fost primită de
Anton Moisescu, președintele 
Crucii Roșii române, și de alti 
membri ai conducerii Crucii Roșii. 
A luat parte loan Sandu, adjunct 
al ministrului sănătății și preve
derilor sociale.

Delegația Crucii Roșii chineze va 
vizita o serie de localități din țară, 
unde va avea schimburi de expe
riență cu organizațiile Crucii Roșii 
locale.

CONSTANȚA (prin telefon). — 
Ultimul act al „Cupei balcanice" la 
fotbal — ediția 1965—1966 — s-a 
consumat ieri pe însoritul stadion 
„1 Mai" din Constanța, între e- 
chipele românești Farul și Rapid. 
Învingînd cu 2—0 (0—0). rapidiștii 
păstrează în continuare trofeul 
cîștigat în ediția trecută, cînd în 
finală s-au întîlnit cu formația 
bulgară Spartak-Plovdiv. Succesul 
lor. îmbucurător pentru amatorii 
de fotbal din țara noastră prin 
faptul că a fost obținut într-o în
trecere internațională, are totoda
tă darul de a compensa într-o a- 
numită măsură necazurile produ
se de rapidiști suporterilor lor în 
principalele competiții interne din 
ultimii doi ani.

După scorul de egalitate (3—3) 
al primei întîlniri dintre Rapid și 
Farul (desfășurată duminica trecu
tă la București), constănțenii — 
jucători și suporteri — mizau ieri 
pe victorie, deci pe cîștigarea tro
feului. Anticiparea victoriei se 
datora și faptului că din rîndul 
rapidiștilor lipsea unul dintre ju
cătorii lor de bază, C. Dan. Se 
pare însă că fotbaliștii Farului, 
contînd prea mult pe calculele de 
anticipare, au așteptat ca succesul 
să se înfăptuiască de la sine...

în prima repriză și, în bună 
pa’-te, și în cea secundă, jocul 
ambelor echipe a fost nesatisfăcă
tor (lent, încîlcit). Spre sfîrșit, in
vitați oarecum la atac de jocul 
steril al constănțenilor, rapidiștii 
au construit cîteva acțiuni mai în
chegate, una dintre acestea sol- 
dîndu-se cu un gol marcat de Du- 
mitriu II, în minutul 64, printr-un 
șut precis expediat din marginea 
careului de 16 metri. După apro
ximativ 10 minute, timp în care 
constănțenii au pierdut cîteva o- 
cazii foarte bune de a egala și a 
lua conducerea, același rapidist 
„păcălește" cîtiva apărători ad- 
verși și înscrie din nou, dintr-o 
poziție asemănătoare.

Constantin ANI

La Balcaniada de tenis

La Zagreb, în cadrul Balca
niadei de tenis, echipa mascu
lină a României a învins ieri 
cu 3—0 selecționata Bulgariei, 
în meciul feminin România — 
Bulgaria, după primele două 
simpluri, scorul este egal: 
1—1.

Ziarul francez „l'Equipe* de joi 
publică în pagina a patra o foto
grafie semnificativă : pe străzile din 
Rio este purtat un manechin închi
puind silueta lui Feola, antrenorul 
Braziliei. Nu este singurul semn al 
consecinjelor ultimelor meciuri' din
cupa „Jules RimeU. Fabri, selecțio
nerul Italiei, și-a oferit demisia ; și 
încă vom mai auzi multe lucruri. Pe 
Everton am văzut cu ochii noștri 
cum erau cărați cu targa suporterii 
campionilor lumii, pentru că multe 
inimi sensibile fuseseră zdrobite. In 
gara din Liverpool, mii de turiști, 
cu steagurile verzi-galbene păstrate 
discret în bagaje, părăseau locul 
tragediei braziliene. Litera rece a 
ziarelor a înregistrat numele învin
gătorilor din serii și, cum probabil 
șfifi, Anglia va întîlni Argentina pe 
„Wembley" într-un meci care se 
anun)ă foarte greu pentru reprezen
tativa insulară pe care am văzuf-o 
miercuri seara descurcîndu-se cu 
multă dificultate în fafa Franfei ; 
formației R.F.G. îi va fi opusă e- 
chipa Uruguayului ; Portugalia va 
avea ca partener echipa R.P.D. Co
reene, revelafia acestei competiții, 
urmînd ca, la Sunderland, Ungaria 
să încerce să depășească masivul 
„11” al Uniunii Sovietice.

Interesul în jurul întîlnirilor vii
toare a făcut să crească tensiunea 
de aici. S-au înregistrat 
țări : 
Italia 
luptă, 
porte 
altor 
dar toate astea sînt 
lîngă „cursa pariurilor 
să se desfășoare cu pasiune. Să pri- ’ 
vim pufin spre cele două 
minate", 
priză pe 
echipa 
fifie de 
R.P.D. Coreene. Ca unul care am 
anticipat această defecfiune, să mi 
se dea voie să scriu cîteva rînduri 
despre produsul unei reclame ne
controlate a presei. Uriașele clopo
te de alamă, agitate de „fifosii* 
dezIMnțuifi pe străzile Sunderlandu- 
lui înaintea meciului cu U.R.S.S., 
aveau să sperie mai mult pe paș
nicii cetățeni decîf pe jucătorii so
vietici. Aparifia pe teren a lui Fa- 
chetfi, Burgnich și a nu mai pufin 

ne-a făcut o 
clipă să credem că vom vedea la 
lucru o redutabilă orchestră de 
minge. Decepția a fost colosală, 
cînd ne-am dat seama că balonul 
este purtat la întîmplare de colo- 
colo. Cu o replică mai puternică, 
U.R.S.S. ar fi putut liniști pe mulfi 
încă de sîmbăta trecută, făcînd inu
tilă expertiza coreeană, care a de
monstrat, dacă mai era nevoie, că 
Italia prezintă o reprezentativă fan
tezistă. Și cînd te gîndeșfi că exis- 
lau destui care așezau pe jucătorii 
lui Fabri alături de favorifii princi
pali : Brazilia și Anglia 1 I 1

La mai mult se așteptau observa
torii de la formația spaniolă, cotată 

decîf Portugalia,

exemplu I Ca și în cazul ifalienilor, 
aceasta a dezamăgit prin exces de 
joc individual și înfrîngerea în fafa 
Germaniei federale este justificată.

Acum despre învingătorii din 
serii. După părerea noastră, marea 
favorită a cupei rămîne Ungaria.
Fără accidentări sau cine știe ce 
alte lucruri neprevăzute, se pare 
că reprezentativa maghiară va reuși 
anul acesta, ceea ce a sperat multă 
vreme și a pierdut în alte ocazii 
atît de ușor — titlul suprem. Stăpî- 
nirea de sine de care a dat dovadă 
chiar în ultimul meci cu Bulgaria, 
— și nu erau pufini cei ce începu
seră să întrezărească o lovitură de 
teatru la deschiderea scorului de 
către Asparuhov — dovedește că 
severa pregătire fizică a „team"- 
ului lui Baroti își dă abia acum roa
dele. Pe mulfi o să-i mire situarea 
Portugaliei pe locul doi în lista 
noastră de favorifi, dar încă de pe 
acum apărarea acestei echipe ni se 
pare fragilă și forfa de șoc a înain
tării conduse de Eusebio cam lasă 
de dorit. S-ar putea
dreptate, dar deocamdată 
sînf previziunile.

în compefijia pentru titlul 
ni se pare că mai intră și 
Partida de miercuri seara 
„Wembley", ca și cele dinainte, a 
arătat că insularii practică un fotbal 
atletic, cu pase lungi, fără mari 
construcfii de mijloc, ușor de deju
cat chiar de către o apărare ce nu 
strălucise pînă atunci, cum a fost 
aceea a Franfei. R.F.G. și Argenti
na sînt și ele capabile de surprize.

Să ne oprim și să așteptăm ziua 
de 23 iulie cînd vom avea primele 
semne în stare să ne confirme sau 
nu. Deocamdată lumea întreagă în
cearcă să ghicească cine va lua lo
cul marii echipe braziliene în ierar
hia mondială a fotbalului.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
DE PICTURĂ 

CONTEMPORANĂ DIN CUBA

să nu avem 
acestea

și dezer- 
numeroși ziariști din Brazilia, 
și Franfa părăsesc cîmpul de 
nemaifiind în stare să su- 

să vadă cum reprezentativele 
state își dispută întîiefatea ; 

nimicuri pe 
’ ce începe

„mari eli- 
După Brazilia, marea sur- 
lista învinșilor o constituie 

Italiei, scoasă din compe- 
„misterioasa* formație a

faimosului Mazzola.

pentru zilele de 
In țară : Vreme 

cerul schimbător, 
locale de ploaie,

mai ridicate. în București și pe lito
ral : Vreme ușor instabilă la Început, 
apoi în general frumoasă. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea averse de 
ploaie, însoțite de descărcări electri
ce. Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

Timpul probabil 
23, 24 șl 25 Iulie, 
ușor instabilă, cu 
Vor cădea averse 
însoțite de descărcări electrice. Vînt
potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 grade, iar 
maximele intre 22 și 32 grade, local

I
I
1
I
I

I

suprem 
Anglia, 
de pe

In sala Dalles din Capitală s-a 
deschis joi la amiază expoziția de 
pictură contemporană din Cuba, în 
cadrul căreia sînt expuse 32 de lu
crări — peisaje, portrete și com
poziții semnate de nouă artiști 
plastici.

La vernisaj au luat cuvîntul 
pictorul Ion Pacea și Miquel Cal- 
lazo Toledo, delegat al Consiliului 
Național pentru Cultură din Cuba. 
Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
oameni de artă și cultură, artiști 
plastici. Au fost prezenți, de ase
menea, Manuel Yepe Menendez, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, șefi ai unor misiuni di
plomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a poporului polonez — 
cea de-a XXII-a aniversare a 
eliberării Poloniei de sub ju
gul fascist — ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu,. a trimis o telegra
mă de felicitări ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Populare Polone, Adam Ra- 
packi.

SESIUNEA A SEIMULUI POLONEZ
VARȘOVIA 21. (Agerpres). — 

în cadrul sărbătoririi a 22 de 
ani de la nașterea Poloniei popu
lare și a 1 000 de ani de existen
ță a statului polonez, la Varșo
via a avut loc o sesiune extra
ordinară a Seimului polonez.

La ședința festivă au partici
pat Wladyslaw Gomulka, Edward 
Ochab și Jozef Cyrankiewicz și

alți conducători de partid și de 
stat. Au asistat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați în Polonia, ziariști polonezi 
și străini. Ședința a fost deschi
să de mareșalul Seimului, Czeslaw 
Wycech. Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,- 
a rostit o cuvîntare.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

In legătură cu apropiata ani
versare a zilei victoriei în războ
iul din Coreea — 27 iulie, joi la 
amiază a avut loc o conferință de 
presă la ambasada 
reene. Au participat 
mâni și străini. Cu 
ambasadorul R.P.D.
București, Giăn Du Hoan, a vor
bit despre însemnătatea ani
versării.

R.P.D. Co- 
ziariști ro- 
acest prilej,
Coreene la

(Agerpres)

CRAIOVA DE hlîINE

VĂZUTĂ
(Urmare din pag. I)

— Ce se va face 
pentru asigurarea 
condițiilor necesare 
activităților social- 
culturale și sanitare, 
pentru îmbunătățirea 
deservirii populației ?

— N-au fost negli
jate nici aceste laturi, 
strîns legate de dez
voltarea orașului. Schi
ța de sistematizare, în 
curs de definitivare, 
va cuprinde amplasa
rea judicioasă și con
strucția a numeroase 
obiective de interes 
cetățenesc — pentru 
instituțiile administra
ției de stat, poștă și 
telefon, o nouă stafie 
și un sediu tehnico- 
administrativ pentru 
C.F.R. și altele. Pentru 
ocrotirea sănătății 
populației se constru
iesc în prezent un spi
tal cu 900 paturi și o 
policlinică cu o capa
citate de 600 000 con
sultații pe an. în zona 
centrală a orașului, pe

DE ARHITECȚI
lîngă construcția nou
lui Teatru Național, se 
vor ridica: o sală de 
expoziții, un teatru de 
păpuși, o casă de cul
tură a sindicatelor, un 
cinematograf panora
mic cu 1 200 de locuri, 
o școală medie de mu
zică și artă și altele.

Prin înființarea Uni
versității din Craiova 
s-a aprobat da în ac
tualul cincinal să se 
construiască încă două 
cămine pentru studenți, 
precum și o cantină cu 
autoservire de 1 500 de 
locuri. Construcțiile
pentru învătămîntul
mediu vor fi amplasate 
respectîndu-se 
piui dotării 
cartier cu cîte un 
ceu, iar 
țămîntul 
prevede 
școlilor 
fiecare 
locuit. în cartierele Ro
vine, Brazda lui Novac 
și Calea Severinului, 
aceste prevederi au și 
fost realizata. Pentru

princi- 
fiecărui 

li- 
pentru învă- 

general se 
amplasarea 

necesare in 
microraion de

Pe litoralul Balticii poloneze

spe-
în oraș s-a 
un complex 
petro-chimic

învătămîntul de 
cialitate, 
construit 
școlar 
pentru 1 200 de elevi; 
sînt în curs de execu
ție un complex școlar 
energetic cu aceeași 
capacitate, un complex 
școlar hidrotehnic și 
unul pentru coopera
ția meșteșugărească.

Complexul 
al orașului, 
construcție a 
va fi întregit < 
de sport și o 
acoperită, 
centru de cartier schița 
prevede amenajări de 
baze sportive, care să 
deservească și nevoile 
liceelor.

Craiova de 
fi un oraș 
nou, un oraș 
modern, în care viata 
va fi tot mai plăcută 
pentru toți locuitorii ei.

Recent am revăzut
Gdanskul. Prima surpriză 
mi-a oferif-o gara cu îm
prejurimile ei. Vara trecută 
mai erau aici case vechi șl 
insalubre, locuri virane 
pline de ruine și bălării. 
Acum, în faja mea, se des
chidea o priveliște încîntă- 
toare : o arteră largă, 
străjuită de clădiri moder
ne, liniile zvelte ale unui 
mare hotel, numeroase 
locuri pentru parcarea ma
șinilor.

— Aceste construcfii fac 
parte dinfr-o a doua etapă 
a dezvoltării orașului — 
îmi explică Waclaw Hyra, 
redactorul șef al ziarului 
„Dziennik Balfycki*, unul 
din cele trei cotidiene 
care apar în voevodatul 
Gdansk.

în prima etapă, imediat 
după terminarea războiului, 
a fost reconstruit vechiul 
centru al orașului, „strada 
lungă' străjuită de cunos
cuta statuie a lui Neptun 
și de turnul vechii primării. 
De o parte și da alfa a ei, 
case împodobite în afară 
cu scări monumentale, cî
teva sute de clădiri în sti
lul Renașterii, unele biserici 
și monumente — înfr-un 
cuvînt perla arhitecturii de 
acum 300 de ani și mai 
bine. Pentru a nu distona 
cu această ambianță istori
că, noul oraș se construieș
te în marginea celui vechi. 
Blocuri înalte, moderne se 
îna!fă într-un ritm rapid. 
Numai în acest an au fost 
date în folosinfă circa 6 000 
de locuinfe noi.

Gdanskul este însă în 
primul rînd un mare port, 
care ilustrează cum nu se 
poate mai bine faptul că 
în Polonia se dezvoltă con
tinuu o nouă ramură a eco
nomiei : consfrucfia de na
ve. O dată cu aceasta, se 
dezvoltă și transporturile 
maritime ; sub pavilion po
lonez navighează în pre
zent 196 de nave mariiime 
cu un tonaj de 886 000 
tone, adică de nouă ori 
mai mare decît înainte de 
război. Ele deservesc 30 
linii maritime regulate ce 
leagă Europa cu Africa, 
Asia, America de Nord și 
de Sud și Australia.

De la Gdansk la Gdynia 
— ținta următoare a vizi
tei noastre — este cale de 
20 de kilometri. Nu este 
însă un drum obișnuit în
tre două localităfi, ci un 
adevărat ansamblu citadin, 
denumit „Trojmiasto" — 
Gdansk, Sopot (importantă 
sfafiune balneară) și Gdy
nia, care numără laolaltă 
un milion de oameni.

Șantierele navale de la 
Gdynia — „Comuna din 
Paris" — nu sînt dintre cele 
mai mari, dar sînt înzestra
te cu utilaje moderne și 
cu un doc uscat. în nu
meroasele hale de montaj 
se nasc elementele mari 
ale viitoarelor nave, care 
sînt asamblate apoi în 
docul uscat, unde ia ființă 
noua navă. „întreaga teh
nologie corespunde cerin
țelor moderne” — subli
niază inginerul Jan Zie
linski.

Privesc „depresiunea* 
din faja mea, largă de cî
teva sute de metri, pe 
marginea căreia sînf „plan
tate" puternice macarale. 
Jos, în fund, oamenii a- 
proape că nu se văd. Sînt 
pufini la număr. Ei îndrumă 
pe operatorii macaralelor, 
ajutîndu-i să manevreze 
elementele vasului. După 
ce ele se asamblează, do
cul uscat, situat sub nivelul
mării, se umple cu apă și 
vasele construite, plutind
maiestuos pe 
spumate, sînt 
frunte urgia 
oceanelor. în

valurile în- 
gata să în- 
mărilor și 

docul uscat
pot fi construite vase de 
65 000 tone și chiar nave- 
cisterne de o sută de mii
de tone. Sîntem informați 
că în docul uscat se con
struiesc acum două vase : 
o navă-cisternă de 19 000 
tone și un trauler de 1 400 
tone înzestrat cu instalații 
pentru prelucrarea peștelui. 
Amîndouă sînt destinate 
exportului.

în cabinetul său, Jerzy 
Piasecki, directorul general 
al șantierelor navale, ne 
spune că din cei 7 000 sa- 
lariafi ai întreprinderii, 
peste o mie sînt ingineri 
și tehnicieni. Vîrsta medie 
— 32 de ani, ceea ce nu 
înseamnă că la Gdynia 
n-ar exista și meșteri mai 
în vîrstă. Unul dintre ei 
este Piotr Goluch. Acum 
15 ani el a participat la 
construirea primei nave 
poloneze de 10 000 de 
ione.

— Șfifi ce ne lipsea pe

atunci ? Nituri, pur și sim
plu, nituri, pe care trebuia 
să le producem singuri. 
Acum, însă, șantierele 
noastre navale cooperează 
cu 50 de întreprinderi in
dustriale din (ară. în cinci
nalul trecut, Polonia a con
struit cu 65 la sută mai 
multe nave decît în cinci
nalul precedent. în actualul 
cincinal industria navală 
polonă va construi 317 
nave maritime, mari, medii 
și mici.

Specialiștii de la biroul 
de proiectări mi-au vorbit 
despre planurile pe care le 
elaborează. Ei au întocmit 
proiectul inițial al unei 
nave pentru transport de 
încărcături masive cu un 
tonaj de 40—45 000 tone. 
Construirea de supernave, 
spune directorul Piasecki, 
nu este o chestiune de 
modă. S-a dovedit că va
sele de mare tonaj sînt mai 
rentabile și exploatarea lor 
mai avantajoasă. în vede
rea realizării acestui proiect 
industria poloneză a și 
început să confecționeze o 
mare parte din echipamen
tul necesar unor asemenea 
vase. întreprinderile meca
nice „Cegielski" de la 
Poznan, care numără pes
te 10 000 de salariafi, vor 
începe în curînd producfia 
de motoare pentru vase cu 
o putere de 13 800 CP. 
Prin eforturile și priceperea 
constructorilor de nave, 
proiectele lor îndrăznefe 
vor deveni realitate.

sportiv 
a cărui 
început, 

cu o sală 
> piscină 

în fiecare

mîine va 
aproape 
frumos,

Interviu luat de 
Victor DELEANU 
cocesfi.^cînteu"

Gh. GKEORGH1ȚA
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DEPLINĂ SOLIDARITATE
CU EROICUL POPOR VIETNAMEZ

Agresorii americani 
să pună capăt 
actelor de război!

HANOI 21 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 12-a aniversări a 
semnării acordurilor de la Geneva 
cu privire la Vietnam, Comitetul 
Adunării Naționale a R. D. Viet
nam pentru reunificarea națională 
a dat publicității o declarație în 
care se spune : „Acordurile de la 
Geneva au recunoscut indepen
denta, suveranitatea, unitatea și 
integritatea teritorială a Vietna
mului, Cambodgiei și Laosului. 
Dar imperialiștii americani au vio
lat în repetate rînduri aceste acor
duri și au dus fățiș un război de 
agresiune împotriva Vietnamului 
de sud și un război de distrugere 
împotriva Vietnamului de nord".

Declarația cere ca agresorii a- 
mericani să pună capăt definitiv 
și necondiționat raidurilor aeriene 
și celorlalte acte de război îndrep
tate împotriva R. D. Vietnam, să 
înceteze războiul de agresiune din 
Vietnamul de sud, să retragă de 
acolo toate trupele și armamentele 
lor și ale aliaților lor și să lase po
porului sud-vietnamez să-și rezol
ve singur problemele sale interne.

F.N.E. salută apelul 

președintelui Ho Și Hin
HANOI 21 (Agerpres). — Prezi

diul Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud a dat publicității 
o declarație în care salută apelul 
adresat de președintele Ho Și Min 
poporului vietnamez și decretul cu 
privire la mobilizarea parțială în 
R. D. Vietnam. „Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
se spune în declarație, salută cu 
căldură apelul președintelui Ho Și 
Min și îl consideră drept o in
terpretare a poziției, voinței și as- 
?frățiilor întregii noastre națiuni", 
n continuare, se exprimă mulțu

miri compatrioților din nord pen
tru sprijinul pe care îl acordă 
Vietnamului de sud. „întregul po
por și forțele armate de eliberare 
din Vietnamul de sud sînt hotărîte 
să aducă întreaga lor contribuție 
morală și materială la apărarea 
nordului, eliberarea sudului și re
unificarea țării", se subliniază în 
declarație.

în continuare, se arată că impe
rialiștii americani s-au angajat tot 
mai adînc în războiul lor agresiv 
din Vietnam. „în Vietnamul de 
sud ei ocupă multe orașe și teri
torii, folosind tot felul de arme 
pentru masacrarea poporului și a- 
plicînd politica „pămîntului pîrjo- 
lit". în nord dezlănțuie raiduri 
aeriene împotriva spitalelor și șco
lilor, a uzinelor, digurilor și bara
jelor, seamănă distrugere și moar
te, încercînd să îngenuncheze po
porul nostru". Declarația sublinia
ză că singura cale de instaurare a 
păcii în Vietnam este retragerea 
trupelor străine din această țară.

ANGLIA

Consecințele9 
măsurilor 
de austeritate

LONDRA 21. — Corespondentul 
Agerpres. L. Rodescu, transmite: 
Comitetul Politic al Partidului Co
munist din Marea Britanie a dat 
publicității o declarație în care se 
pronunță împotriva măsurilor de 
austeritate anunțate de primul mi
nistru englez, H. Wilson, în Ca
mera Comunelor. Consecința di
rectă a acestor măsuri, se subli
niază în declarație, este reduce
rea salariului real și creșterea șo
majului. Fiecare sindicat trebuie 
să spună NU înghețării salariilor. 
Aceasta este singura cale de a 
evita creșterea șomajului. Măsu
rile guvernului vor duce la o mai 
mare creștere a preturilor pentru 
consumatori, indiferent dacă pre
turile fabricanților se vor urca sau 
nu. Ele nu vor dăuna posesorilor 
de acțiuni în măsura în care în
ghețarea salariilor va dăuna mun
citorilor.

In continuare, în declarație se 
spune : „Marea Britanie are ne
voie de o economie în dezvoltare 
și nu de o comprimare continuă". 
Adevărata politică necesară este 
de a elimina în întregime cheltu
ielile militare în străinătate și de 
a opri exportul de capital. Sala
riile trebuie să crească, să fie in
trodusă o adevărată stopare a 
preturilor, naționalizarea să fie 
extinsă și să fie mărite impozi
tele pentru păturile avute.

• PARIS. Cu prilejul împlinirii a 12 
ani de la semnarea acordurilor de la 
Geneva, în întreaga Franță au avut loc 
mitinguri în cadrul cărora poporul 
francez șl-a exprimat protestul față de 
agresiunea S.U.A. în Vietnam. Mii de 
delegați din întreaga țară s-au prezen
tat la ambasada S.U.A. din Paris șl la 
consulatele americane din marile orașe. 
Delegațiile au remis moțiuni și petiții, 
cerînd încetarea bombardamentelor îm
potriva R. D. Vietnam, încetarea inter
venției S.U.A. în Vietnamul de sud șl 
aplicarea strictă a acordurilor de la Ge
neva din 1954.

9 DELHI. La 20 iulie opinia publică 
din India a marcat ziua solidarității cu 
eroicul popor vietnamez. „Să înceteze 
imediat bombardamentele asupra R. D. 
Vietnam", „Retragerea imediată a tru
pelor americane din Vietnamul de sud I" 
„Recunoașterea Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud l“, „Res
pectarea cu strictețe a acordurilor de 
la Geneva", acestea au fost lozincile 
scandate de manifestanțli partici
pant! Ia demonstrația de protest împo
triva agresiunii americane, care a avut 
loc la Delhi. în fața clădirii Centrului de 
informații al S.U.A., din Delhi, peste 
1 000 de persoane au organizat un mi
ting de protest, cerînd Încetarea acțiu
nilor agresive americane în Vietnam. 
Popoarele din Asia și din întreaga lume 
își exprimă deplina solidaritate cu eroi
cul popor vietnamez și sprijină lupta 
sa dreaptă, a declarat unul din membrii 
Consiliului Păcii din întreaga Indie, Di
wan Chaman Lail. El a condamnat ac
țiunile agresive americane și a cerut 
încetarea imediată a bombardamentelor 
asupra teritoriului R. D. Vietnam.

O VIENA. „Cerem să se pună imediat 
capăt bombardamentelor aviației ameri
cane asupra Republicii Democrate Viet
nam și tuturor acțiunilor agresive din 
Vietnam și respectarea cu strictețe a 
acordurilor de la Geneva din 1954", se 
spune în scrisoarea de protest adresată

Noi bombardamente
HANOI 21 (Agerpres). —• 

După cum anunță agenția V.N.A., 
Misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control în Vietnam un mesaj de 
protest în legătură cu bombarda
mentele efectuate la 19 iulie asu
pra teritoriului R. D. Vietnam de 
aviația militară americană. Agen
ția V.N.A. precizează că, în ziua 
menționată, numeroase avioane a-

Agresorîi
își primesc răsplata

HANOI 21 (Agerpres). — în 
timpul raidurilor aeriene efectuate 
de aviația americană în spațiul 
R. D. Vietnam la 21 iulie, forțele 
armate au provocat noi pierderi 
agresorilor. încă cinci avioane a- 
mericane au fost doborîte, iar mul
te altele avariate. Agenția VNA 
informează că între 19 și 21 iulie 
aviația americană a pierdut 26 de 
avioane în R. D. Vietnam, iar mulți 
piloți au fost capturați. Făcînd un 
bilanț al pierderilor suferite de 
forțele aeriene americane de la în
ceperea raidurilor asupra R. D. 
Vietnam, agenția precizează că nu
mărul avioanelor doborîte se ridi
că la 1241.

încheierea sesiunii

Comitetului Executiv al U. I. S.
CAIRO 21. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprică, transmite : Joi 
a luat sfîrșit la Cairo sesiunea Co
mitetului Executiv al Uniunii In
ternationale a Studenților (U.I.S.), 
la care au participat reprezentanți 
ai tineretului studios din diferite 
țări ale lumii. Participanta, printre 
care și o delegație a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din România, 
au discutat probleme privind con
tribuția studenților la lupta îm
potriva reacțiunii, pentru elibera
rea națională, pentru pace și pro
gres social.

într-o rezoluție în legătură cu 
situația deosebit de gravă creată 
de agresiunea S.U.A. în Vietnam, 
Comitetul își reafirmă sprijinul de
plin fată de poziția în patru puncte 
a guvernului R. D. Vietnam și fată 
de declarația în cinci puncte a 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud, considerîndu-le 
unica bază posibilă pentru rezol
varea problemei vietnameze. Rezo
luția în problema Africii salută 
lupta popoarelor africane împo
triva colonialismului, neocolonia- 
lismului și reacțiunii, pentru elibe
rarea națională, pentru democrație 
și progres social.

Securitatea europeană, se subli
niază într-o altă rezoluție, impli
că în primul rînd aplicarea princi
piilor unanim recunoscute în rela
țiile dintre state, respectiv egali
tatea în drepturi, recunoașterea și 
respectarea cu strictețe a teritorii
lor naționale. Rezoluția subliniază 
că toate organizațiile studențești 

președintelui Johnson de conducerea 
Uniunii Sindicale din Austria și fracțiu
nii Unitatea Sindicală.

O TOKIO. Miercuri a avut loc la To
kio un miting de masă organizat de 
Partidul comunist și Partidul Socialist 
din Japonia împotriva agresiunii State
lor Unite în Vietnam și a bombarda
mentelor efectuate de aviația america
nă asupra împrejurimilor Hanoiului și 
a portului Haifong. Peste 30 000 de par
ticipant! și-au exprimat indignarea fața 
de acțiunile barbare ale imperialiștilor 
americani. Lupta, pe care o ducem as
tăzi, a menționat vicepreședintele Parti
dului socialist, Kono, este în apărarea 
Japoniei și a securității sale, pentru 
pace în Asia șl în întreaga lume. Se
cretarul general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Japonia, 
Kenji Miyamoto, a adresat tuturor for
țelor democratice un apel la unitate 
în această luptă. Astăzi, a subliniat el, 
forțele ce luptă pentru pace sînt mai 
puternice decît imperialismul american.

• HELSINKI. In capitala Finlandei a 
avut loc miercuri un miting de masă 
împotriva agresiunii americane în Viet
nam. „Evenimentele din Vietnam ne pri
vesc și pe noi", „S.U.A. trebuie să în
ceteze agresiunea și să-și retragă toate 
trupele din Vietnamul de sud", au sub
liniat vorbitorii în cuvîntul lor.

• ALGER. Președintele Mișcării alge
riene pentru pace, Laroussi Khelifa, 
membru al prezidiului Consiliului mon
dial al păcii, a adresat președintelui 
Johnson o scrisoare în care protestează 
împotriva bombardamentelor efectuate 
do aviația americană asupra regiunilor 
populate din Vietnamul de nord. „Miș
carea algeriană pentru pace, se spune 
în scrisoare, consideră că această in
tensificare a escaladării nu reprezintă 
altceva decît o amenințare a păcii în 
întreaga lume, un act agresiv împotri
va poporului vietnamez, care luptă pen
tru cucerirea libertății și independenței 
sale.

mericane, decolînd de pe navele 
flotei a 7-a și de la bazele din 
Vietnamul de sud și Tailanda, au 
atacat mai multe zone populate 
ale teritoriului R. D. Vietnam și 
în special periferiile orașelor Ha
noi, Haifong și Viet Tri, bombar- 
dînd o serie de cartiere și provo- 
cînd multe victime în rîndul popu
lației.

La Londra continuă demonstrațiile de protest împotriva escaladării războiu
lui dus de S.U.A. în Vietnam

naționale, îndeosebi cele din Euro
pa, trebuie să adopte o atitudine . 
activă fată de problema securității 
europene și față de crearea unui 
sistem de securitate colectivă pe 
acest continent.

„Negare a dreptății 

fără precedent"
ALGER. — Protestînd împo

triva verdictului pronunțat de 
Curtea Internațională de la Haga 
în problema Africii de sud-vest, 
ministrul de externe algerian, A. 
Bouteflika, a adresat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, un 
mesaj în care se menționează că : 
„Republica Algeriană Democratică 
și Populară consideră că ver
dictul Curții Internationale de 
Justiție reprezintă o negare 
a dreptății fără precedent, fapt 
care ar putea avea consecințe gra
ve, întrucît riscă să ducă la extin
derea acțiunilor Republicii Șud- 
Africane pentru anexarea Africii 
de sud-vest, pentru intensificarea 
în această regiune a rasismului și 
politicii de apartheid, ceea ce con
stituie o violare flagrantă a man
datului încredințat Republicii de 
la Pretoria de către Liga Națiu
nilor".

întrevederile 

franco-mt-jemm
BONN 21 (Agerpres). — Preșe

dintele Franței, de Gaulle, însoțit 
de primul ministru Pompidou, mi
nistrul de externe Couve de Mur- 
ville și ministrul armatelor, Mes
smer, a făcut joi o vizită oficială 
la Bonn, în cadrul tratatului de 
cooperare franco-vest-german. Cu 
acest prilej, președintele de Gaulle 
a avut două întrevederi succesive 
cu cancelarul Erhard, în timpul 
cărora cei doi oameni de stat au 
abordat probleme referitoare la e- 
voluția actualei crize din sînul 
N.A.T.O. și, în mod special, pro
blema viitorului statut al trupelor 
franceze staționate pe teritorial 
Germaniei occidentale. Agenția 
France Presse informează că, con
comitent cu întrevederile de Gaulle 
— Erhard, s-au desfășurat convor
biri între miniștrii francezi de ex
terne și al apărării și colegii lor 
vest-germani.

Pe de altă parte, președintele de 
Gaulle a făcut o vizită fostului 
cancelar vest-german Conrad Ade
nauer, cu care a avut un schimb 
de vederi asupra unor probleme 
internaționale de actualitate. Pre
ședintele Franței și persoanele 
care-1 însoțesc au părăsit Bonn-ul 
joi seara pentru a se reîntoarce la 
Paris.

^emuren^umul guvernului 
H P. D, Goreene

PHENIAN 21 (Agerpres). — în 
legătură cu intenția S.U.A. de a re
aduce problema coreeană în discu
ția celei de-a 21-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., guvernul 
R.P.D. Coreene a dat publicității 
la 21 iulie un memorandum în 
care subliniază că „pentru în
făptuirea reunificării pașnice a 
Coreei cît mai curînd, este ne
cesar ca în primul rînd trupele 
americane și toate celelalte trupe 
străine să fie retrase din Coreea 
de sud iar poporul coreean trebuie 
lăsat să-și rezolve singur proble
mele. Reunificarea Coreei este o 
problemă internă a poporului co
reean, în care nu se poate admite
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EjS SOFIA. Au luat sfîrșit lucrările 
sesiunii Comitetului sindical In

ternațional consultativ pentru proble
mele femeilor muncitoare. La sesiune 
au participat reprezentante ale femei
lor din sindicate dintr-un număr de 28 
de țări. Din partea sindicatelor din 
țara noastră a participat o delegație 
formată din Ana Țuică, membru su
pleant al Comitetului Executiv al Con
siliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România și Elena 
Ababei, vicepreședintă a Comitetului 
Uniunii sindicatelor din unitățile sa
nitare.

CANTON. La Kwangtung, locall- 
tate situată în sudul R.P. Chine

ze, a intrat în funcțiune prima fabrică 
de brichete de cărbune din țară. Cali
tatea brichetelor de cărbune corespun
de cerințelor producției de îngrășă
minte azotoase, Ia dezvoltarea căreia 
își va aduce contribuția și noua fa
brică.

ANKARA. Grupul parlamentar al 
Partidului Dreptății (partid de 

guvernămînt) a aprobat marți Proiec
tul de lege privind mărirea salariilor 
funcționarilor publici. Acest proiect 
fusese adoptat cu o zi înainte de că
tre Consiliul de Miniștri al Turciei. 
De prevederile acestei legi vor bene
ficia peste 300 mii de funcționari pu
blici din Turcia.

I
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EțȘ MOSCOVA. La 21 iulie, A. Ko- 
sîghin, președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe 
Mohammed Cherkaoui, ministrul de 
externe al Marocului, care se află în
tr-o vizită oficială în Uniunea Sovie
tică. La convorbire a participat A. 
Gromîko, ministrul de externe al 
U.R.S.S.

OTTAWA. Primul ministru cana- 
dian, Lester Pearson, a anunțat că 

forțele aeriene canadiene aflate pe te
ritoriul Franței vor fi mutate în cursul 
anului viitor la bazele N.A.T.O. din 
Zweibrucken și Baden-Soelinger din
R.F.G.

CLEVELAND

CARTIERUL NEGRILOR 
ÎNCONJURAT 
DE GARDA NAJIONALĂ

CLEVELAND • 21 (Agerpres). .— 
Pentru a treia zi consecutiv, în ora
șul Cleveland din statul Ohio au 
avut loc joi incidente grave între 
populația de culoare și poliția lo
cală. Se știe că populația de cu
loare din acest oraș a organizat o 
serie de demonstrații împotriva 
lipsei de drepturi civile, demon
strații care au fost reprimate de 
poliție. în semn de protest împo
triva represiunilor polițienești, 
soldate cu uciderea a două persoa
ne și rănirea altor 24, demon
stranții și-au intensificat acțiunile. 
Numai în cursul zilei de joi s-au 
înregistrat peste 100 de incendii 
care au necesitat intervenția pom
pierilor. Agenția France Presse 
informează că o patrulă a poliției 
a deschis focul împotriva unui ve
hicul în care se aflau numeroși 
negri. Cinci persoane, între care un 
copil de patru ani, au fost rănite 
grav.

Ultimele știri anunță că 2 000 de 
membri ai gărzii naționale au în
conjurat cartierul negrilor din Cle
veland.

amestecul O.N.U., sau al oricărei 
forțe din afară".

Memorandumul amintește că 
guvernul R.P.D. Coreene a propus 
întrunirea unei conferințe comune 
a reprezentanților partidelor și or
ganizațiilor obștești din nordul și 
sudul Coreei, în vederea dezbate
rii problemei reunificării țării. El 
consideră, de asemenea, ca posi
bilă întrunirea unei conferințe a 
țărilor interesate în rezolvarea 
pașnică a problemei coreene. O 
asemenea conferință, la care ar 
participa reprezentanți ai Coreei 
de nord și Coreei de sud și repre
zentanți ai țărilor numite în nu
măr egal de autoritățile nord și 
sud coreene ar putea discuta și 
studia căile pentru asigurarea unei 
păci trainice și înfăptuirea unifi
cării pașnice a Coreei.

După ce demască acțiunile Sta
telor Unite și ale sateliților lor, 
care pun piedici în calea soluțio
nării pașnice a problemei coreene, 
memorandumul își exprimă con
vingerea că poziția justă a guver
nului R.P.D. Coreene cu privire la 
reunificarea pașnică și indepen
dentă a Coreei se va bucura de 
sprijinul țărilor și popoarelor iu
bitoare de pace din lumea în
treagă.

Dezvoltarea

HAVANA 21 (Agerpres). — Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Cuban și pri
mul ministru al republioii, a rostit 
în localitatea Topes de Caliantes o 
cuvîntare consacrată problemelor 
învățămîntului. Subliniind efortul 
care s-a depus după revoluție pen
tru formarea de cadre de învăță
tori și profesori și pentru dezvol
tarea învățămîntului, vorbitorul a 
arătat sarcinile ce stau în prezent 
în fața țării în acest domeniu. în- 
tr-un termen de aproximativ 10 
ani — a arătat Castro — trebuie 
să se ajungă la specializarea șco
lilor secundare, pe profiluri tehni
ce, fie agricole, fie industriale. 
Pînă în anul 1975, în mediul rural 
vor fi construite școli și instituții 
preșcolare pentru aproximativ 1 
milion de copii, paralel cu majo
rarea alocațiilor destinate îmbună
tățirii condițiilor social-educative 
ale școlarilor.

Acțiuni provocatoare 
ale S. II. A. împotriva 
R. P. Chineze

PEKIN 21 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că, la 21 
iulie, o navă de război americană 
a pătruns în apele teritoriale ale 
R. P. Chineze într-o zonă din pro
vincia Futzian. In aceeași zi, un 
avion militar american a pătruns 
în spațiul aerian al R. P. Chineze 
deasupra unor insule din provincia 
Guandun. în legătură cu aceste ac
țiuni provocatoare, un purtător de 
cuvînt. al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze a fost au
torizat să adreseze un avertisment 
serios.

Vizita in R. P. Bulgaria 
a delegației sindicale române
PLOVDIV 21. — Corespondentul 

Agerpres, C. Linte, transmite : De
legația sindicatelor din țara noas
tră, condusă de tovarășul Cons
tantin Drăgan, președintele Consi
liului Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România, își 
continuă vizita în R. P. Bulgaria. 
După ce s-a întîlnit cu colectivul 
de muncitori ai combinatului pe
trochimic din Burgas, delegația a 
vizitat gospodăria agricolă de stat 
„V. I. Lenin", cariera de lignit 
„Troianov-I“ și centrala termo
electrică „Marița-Iștok", din re
giunea Stara Zagora, precum și 
marele combinat textil „Marița" 
din Plovdiv.

0 iiO c h e m a r e 
la unitatea stîngii
Comunicatul Biroului Politic al P. C. Francez

PARIS 21 (Agerpres). — Biroul 
Politic al P.C. Francez a dat pu
blicității, în ziarul „L’Humanitâ", 
un comunicat în care își expune 
părerea în legătură cu programul 
Federației stîngii democratice și 
socialiste, făcut cunoscut în ca
drul pregătirilor pentru alegerile 
generale din Franța, ce vor avea 
loc în primăvara anului viitor. 
Programul, se arată în comuni
cat, „conține un număr aprecia
bil de puncte de convergență fa
vorabile elaborării unui program 
comun", dar „comportă un anu
mit număr de impreciziuni și la
cune". Comunicatul subliniază cu 
satisfacție că Federația stîngii de
mocratice și socialiste „refuză 
orice compromis cu forțele de 
dreapta" și că „respinge preten
ția de a impune celorlalți pro
gramul în întregimea sa". El re
levă, de asemenea, că în politica 
externă programul F.S.D.S. se 
pronunță în favoarea dezarmării, 
desființării forței atomice, nedise- 
minării armelor atomice, pentru 
destindere internațională, relații 
Est-Vest, pentru încheierea unui 
pact european de- securitate co
lectivă, în favoarea căutării unei 
soluții în problema germană pe 
calea unei organizații confede
rate, ceea ce implică recunoaște
rea existenței R. D. Germane".

ÎNDEPLINIREA PLANULUI 
PE PRIMUL SEMESTRU
R. D. GERMANĂ
BERLIN 21 (Agerpres). — Di

recția Centrală de Statistică din 
R. D. Germană a dat publicității 
datele privind îndeplinirea planu
lui economiei naționale pe primul 
semestru al acestui an. Potrivit a- 
cestor date, producția industrială 
globală a crescut cu 6,8 la sută 
față de perioada corespunzătoare 
a anului trecut, iar productivitatea 
muncii cu 6,6 la sută. Importante 
creșteri au fost înregistrate în in
dustria minieră și siderurgică, 
în industria chimică, în indus
tria electrotehnică și electroni
că, în industria de automobile, 
în această perioadă exportul de 
mărfuri a crescut cu 4 la sută, 
volumul investițiilor s-a mărit cu 
8 la sută. Rezultate însemnate au 
fost obținute și în agricultură. 
Produsele animaliere obținute din 
sectorul de stat au sporit cu 4,7 la 
sută. în domeniul transporturilor 
s-a înregistrat o creștere de 3,3 la 
sută. Succese însemnate au fost 
obținute și în ceea ce privește 
creșterea nivelului de trai. Veni
tul național a crescut cu 5 la sută. 
Veniturile populației au sporit în 
primul semestru al acestui an față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut cu 5,2 la sută, iar 
desfacerea mărfurilor cu amănun
tul cu 5 la sută.

Se menționează totodată că mai 
există o serie de probleme de re
zolvat, printre care neîndeplinirea 
planului pe primul semestru în 
industria construcțiilor.

R. P. MONGOLĂ
ULAN BATOR 21 (Agerpres). — 

Direcția Centrală de Statistică a 
R. P. Mongole a dat publicității 
un comunicat referitor la îndepli
nirea planului de stat pe primul 
semestru al anului 1966. în comu

Pretutindeni delegația a fost în- 
tîmpinată cu căldură de către con
ducătorii organelor sindicale, care 
au prezentat delegației aspecte din 
activitatea sindicatelor bulgare. La 
rîndul ei, delegația noastră a rela
tat despre preocupările sindicate
lor din România, despre munca 
harnică a colectivelor întreprinde
rilor pentru îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului.

Joi după-amiază, delegația sin
dicatelor din România a avut o în- 
tîlnire cu activul sindical din ora
șul Plovdiv, și a participat la un 
spectacol dat de colectivul artistic 
al Casei de cultură a muncitorilor 
din oraș.

Biroul Politic al P. C. Francez 
relevă că în domeniul economic 
„programul F.S.D.S. preconizează 
naționalizarea băncilor și a indus
triilor de armament și spațiale, 
dar nu spune nimic despre pro
fiturile marilor societăți și nu-și 
ia nici un angajament ferm de 
ridicare a salariilor și de reducere 
a duratei zilei de muncă. O dis
cuție între organizațiile democra
tice ar permite includerea într-un 
program comun a acestor reven
dicări. Pînă în prezent, condu
cerea F.S.D.S. a justificat amîna- 
rea elaborării unui program co
mun afirmînd că nu avea un pro
gram al ei. Prin existența aces
tui program se creează condiții noi 
pentru confruntarea necesară a 
partidelor democratice eu scopul 
de a se ajunge la un acord. Bi
roul Politic al P. C. Francez pro
pune din nou conducerii F.S.D.S., 
precum și partidelor care compun 
această federație, o confruntare a- 
vînd drept obiectiv punerea la 
punct a unui program comun. în 
același timp, Biroul Politic al 
P. C. Francez reînnoiește propu
nerea elaborării unei tactici elec
torale comune, comportînd un a- 
cord național de renunțare reci
procă în favoarea candidatului 
stîngii care va ocupa locul cel mai 
bun prin sufragiu universal.

nicat se arată că planul pe pri
mele șase luni a fost îndeplinit în 
proporție de 101,7 la sută, din care 
planul industriei de stat a fost 
realizat în proporție de 99,6 la sută, 
iar cel al industriei cooperatiste — 
de 109,5 la sută. Producția indus
trială a țării a fost în primul se
mestru cu 5,3 la sută mai mare de
cît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

„GEMINI-10" 

Ă ÂMERiZAT
CAPE KENNEDY 21 (Agerpres). 

— Nava cosmică Gemini-10 lansa
tă luni seara de la Cape Kennedy 
a amerizat joi, la ora 21,07 (GMT) 
în Oceanul Atlantic. Cabina spa
țială în care se aflau cosmonauții 
Young și Collins a atins apa Ocea
nului la 4 mite de nava port-avion 
„Gaudalcanal". Potrivit primelor 
informații transmise de Adminis
trația națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) operația de ame
rizare s-a desfășurat în bune con
diții iar cei doi cosmonauți se 
simt bine.
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