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LA TREI ADRESE

aceste-
Diesel - electricăîn aces-

natura ei, cererea de con-
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CONSTRUCTORULUI
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TELEGRAME
Excelenței sale

SECURITĂȚII EUROPENE NASSER
Unite CAIROîn numele Consiliului de Stat al/RepubliciiIH ZIARUL DE AZI

de apă pe metrul pătrat, iar litri. în-felul acesta, în majo- a fost .completată rezerva de cunoașterea cererii cererii de mărfuri folosite de con- a popu-

(Continuare 
în pag. a II-a)

• De ziua lor, constructorii din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghia-

in- su- de în A-

cestei că ea 
rativă

ră raportează depășirea cu 8,2 la 
sută a sarcinilor prevăzute pe pri
mele șase luni ale anului. Ei au 
construit în această perioadă o su
prafață locuibilă echivalentă cu a- 
proape 600 de apartamente.

Avantajulal extinderii a- constă în faptul

• Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de pe ș’antierul Uzi
nei de preparare a minereurilor de 
fier de la Teliuc au terminat lucră
rile la cel de-al 4-lea cuptor ro
tativ.

o justifică, încer- 
s-o altoiască prin

cererii de 
de popu-

o Metodele și căile folosite de 
către constructorii din regiunea Ba
cău pentru traducerea în viață a 
chemării Consfătuirii pe fără a con
structorilor a făcut obiectul unui in
teresant schimb de experiență or
ganizat de către Consiliul regional 
al sindicatelor Bacău. Cu acest pri
lej, muncitori, maiștri, ingineri de 
pe șantierele regiunii au discutat 
despre scurtarea termenelor de exe
cuție, îmbunătățirea calităjii și redu
cerea costului lucrărilor.

® Muncitorii de pe șantierul O- 
radea al întreprinderii de construc
ții indusfriale-montaj Brașov au e- 
xecutaf construcfii industriale peste 
plan în valoare de peste 2 600 000 
lei. Dintre noile construcții, secfia 
de tricotaje a fabricii „Miorifa" din 
Oradea a fost dată în folosință 
cu 6 luni înainte de termenul pla
nificat.

Conf. univ. Alexandru SOBARU 
directorul direcției circulației mărfurilor din Comitetul de Stat 

al Planificării

cum 
în scrisoarea 

redacției noastre 
comitetul sindi- 
din G.A.S. Bîr- 
care „trebuie să

neîntîrziat. ba- 
să bănuiască ce 
îi rezervă coo- 

de producție

au datau fost identificateîn copt. în ra-supra-

recoltatul griului
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EXTINDEREA TERMOFICARI
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întreprinderea de prefabricate și panouri mari din Militari—București (Foto : M. Andreescu)

Sarcini

Principala sarcină care stă în aceste zile în fața oamenilor muncii din- agricultură, a organelor de partid, consiliilor agricole și uniunilor cooperatiste este de a asigura terminarea rapidă a recoltatului la cerealele păioase și grăbirea celorlalte lucrări agricole de vară. Modul cum s-a desfășurat pînă acum campania agricolă de vară constituie o chezășie că și aceste lucrări se vor încheia cu succes.Ploile din ultima săptămînă n-au stînjenit decît în mică măsură desfășurarea recoltatului. Cantitățile de apă care au căzut în perioada 15—20 iulie au atins 1—20 litri pe metrul pătrat. în vestul Bărăganului, la Tr. Severin, Tg. Jiu, Timișoara, Baia Mare, Hîrșova, Bîrlad, Piatra Neamț, Curtea de Argeș s-au înregistrat între 30—60 litri la Suceava — 98 ritatea regiunilor apă din pămînt.Problema care se pune acum este ca recoltatul 
cerealelor păioase să fie terminat în timpul cel 
mai scurt. Pînă la 22 iulie, grîul și secara au fost strînse de pe 2 200 000 hectare, ceea ce reprezintă 70 la sută din suprafețele cultivate, orzul — de pe 197 500 ha, reprezentînd 96 la sută din plan, iar mazărea — de pe 106 000 ha, reprezentînd 89 la sută din plan. Au terminat recoltatul griului trusturile Gostat Alexandria, Fetești, Slobozia, Constanța, Medgidia, Brăila și cooperativele agricole din regiunile Galați și Doll jgea. în ultima săptămînă secerișul a început am plin și în regiunile Bacău, Iași, Ciășana, Hunedoara, Maramureș, Mureș-Autonomă Maghiară și Suceava. Trebuie spus însă că ritmul 
de lucru diferă mult. în regiunile Bacău, Crișa- na, Iași viteza zilnică prevăzută la recoltat a fost depășită simțitor, în timp ce în regiunile Maramureș și Cluj încă nu a fost realizată. în regiunile Mureș-Autonomă Maghiară și Brașov unitățile agricole nu au început secerișul pe măsură ce grînele ionul Tîrnăveni fețe mari unde grîul era-răscopt, iar recoltatul nu începuse. în ultimele -zile, deși lucrările au fost intensificate, ritmul de lucru nu este corespunzător, ceea ce a făcut ca în regiunea Brașov să se recolteze numai 2 la sută din suprafețele prevăzute, iar în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară — 15 la sută. Aceasta se datorește și randamentului nesatisfăcător cu care lucrează unele combine și secerători. De asemenea, nu sînt folosite celelalte mijloace de care dispun unitățile agricole. Este necesar ca, în zilele care ur
mează, să fie intensificat ritmul de lucru în re
giunile nordice, astfel ca și aici secerișul să fie 
terminat în timpul cel mai scurt, pentru a se înlătura orice pierderi.

O deosebită atenție trebuie acordată grăbirii 
treieratului și înmagazinării în cele mai bune 
condiții a recoltei. Pînă acum s-au treierat grîul și secara de pe o suprafață de 1 687 300 hectare, tn regiunea Dobrogea, lucrarea a fost terminată pe întreaga suprafață recoltată. Rezultate bune s-au obținut, în această privință, și în regiunile București și Banat. Constatările făcute pe teren îndreptățesc concluzia că acolo unde s-a neglijat organizarea ariilor și transportul snopilor la cîmp, batozele nu au putut lucra din
(Continuare în pag. a IlI-a)

Pe o hartă a rețelelor subterane ale orașului atlată în biroul tovarășului Androne 
NEGREA, inginer-șef adjunct al întreprinderii de distribuție a gazelor — București (I.D.G.B.), din păienjenișul de linii întortocheate cu semnificații diferite, ies în evidență unele mai proeminente:

în regiunea Dobrogea 

s-a terminatPe baza dezvoltării în ansamblu a economiei noastre naționale, planul cincinal prevede mă-, șurile necesare pentru creșterea nivelului de trai al populației și, respectiv, dezvoltarea însemnată a fondului de mărfuri destinat a- provizionării populației. Volumul de desfacere a mărfurilor cu a- mănuntul prin comerțul socialist urmează să ajungă la 107,5 miliarde lei în anul 1970.Problema esențială ce se ridică se referă la desfășurarea unei astfel de activități care să asigure folosirea cît mai judicioasă a resurselor sporite de mărfuri, destinate aprovizionării populației și satisfacerii cerințelor diferitelor categorii de consumatori potrivit puterii de cumpărare și profilului de cheltuieli alera. în cadrul acestor preocupări prezintă o importanță deosebită perfecționarea metodelor pentru sum, a lației.Prin sum constituie un fenomen complex și în continuă schimbare,- ca proporții și structură, pe măsura creșterii puterii de cumpărare a populației, a transformărilor ce au loc în cadrul economiei. De aceea, cunoașterea temeinică a acesteia necesită organizarea sistematică și operativă pe toate treptele aparatului comercial a studierii ei cu mijloace variate și confruntarea critică a rezultatelor obținute, pentru a trage concluziile corespunzătoare. Trebuie evitate dificultățile privind stabilirea structurii fondului de mărfuri pe diferitele sortimente, precum și repartizarea acestuia pe teritoriu. în acest scop, 
o primă măsură o constituie a- 
profundarea studierii 
consum pe categorii 
Iație și, pe această bază, gru
parea fondului de mărfuri pe cî- 
teva categorii de prețuri (mici, 
mijlocii, superioare) în funcție de 
profilul diferit al cheltuielilor di
verselor categorii de consumatori.O primă măsură în această direcție a fost luată pentru anul 1966, în sensul nominalizării în planul de stat a sarcinilor minimale de livrare a unor sortimente de mărfuri cu prețuri mici. Dar, ceastă experiență trebuie perfecționată și extinsă. De aceea, începînd cu organizarea studierii cererii de consum a populației,

continuînd cu formularea cererii de mărfuri a comerțului către industrie, contractarea fondului de mărfuri, indicatorii planului de stat, repartizarea fondului de mărfuri pe teritoriu și organizarea desfacerii în magazine vor trebui să reflecte luarea în considerare a cererii de consum, diferențiate pe categorii de populație în funcție de venituri. A- ceasta necesită o analiză a datelor din bugetele de familie, a desfacerii mărfurilor pe produse și prețuri medii, precum și a altor elemente.
în cadrul activității de 

cercetare a cererii de con
sum a populației este ne
cesar să capete o importan
ță mai mare aplicarea me
todei selective.deosebit metode asigură cunoașterea ope- a tendințelor cererii de consum a populației, te condiții, aparatul comercial are posibilitatea de a lua din timp măsurile necesare în privința a- provizionării cu mărfuri, fără a aștepta prelucrarea datelor de inventar care, deși mai complete, . totuși se realizează la perioade foarte mari de timp.

Concomitent, în cercetarea cere
rii de consum a populației trebuie 
să fie aplicate și metodele statis-

— Ele reprezintă drumurile termoficării — ne-a spus tov. Negrea — unul din cele mai noi sisteme de încălzire a Bucu- reștiului. Acesta elimină centralele locale, energia termică pro- ducîndu-se simultan cu energia electrică în centralele electrice de termoficare (C.E.T.). Moder-• nul procedeu de realizare combinată a curentului electric și căldurii prezintă mari avantaje. în: primul rînd, față de centralele individuale de încălzire, C.E.T.-uri- le folosesc combustibilul în• stalații cu randamente mult perioare, căldura dezvoltată■ combustibili utilizîndu-se proporție de 85—95 la sută.CONSTANȚA (coresp.,, Scîn- teii“). — în regiunea Dobrogea s-au recoltat ultimele suprafețe din cele 310 000 ha cultivate cu grîu. Paralel cu recoltatul s-a executat și eliberarea terenului de paie și arături de vară. Pîină acum au fost arate mai bine de 70 000 ha. O mare parte din această suprafață a fost însămînțată cu culturi furajere.

In timp ce la Uzina „Elec- 
troputere" prima locomotivă 
electrică de 6 580 C.P. își con
turează silueta, în secția de 
construcții metalice a marii 
întreprinderi craiovene au în
ceput ' lucrările de montaj la 
cea de-a 400-a locomotivă 
Diesel-electrică.

Părea cum nu se poate 
mai simplu.

— Ne achifafi suma de 
lei 432 și imediat ve|i 
avea televizorul reparat.

Clienlul, G.A.S. Bîrzești, 
a plătit ..................
nii, fără 
peripeții 
perativa 
meșteșugărească din Vas
lui, căreia i-a fost încre
dințată soarta aparatului. 
„Imediat" s-a prefăcut în 
„mîine". Primul mîine s-a 
rostit în aprilie, pe timpul 
însămînțărilor. Și pînă as
tăzi, cînd cei din gostat 
isprăvesc secerișul,' fot 
mîine a rămas. Lunile, 
anotimpurile n-au putui 
influența cu nimic fixita
tea calendaristică a meș
terilor vasluieni (tehnicie
nii Cocuz și Lăzăroiu — 
pentru a nu lăsa în ano
nimat rîvna nepăsării).

Nu e primul și — va 
adăuga un sceptic — nici 
ultimul caz din colecția 
amînărilor sine die. Se 
atinge totuși un anume 
record : în acest caz fie
care „mîine" a însemnat 
un drum de 22 de kilo
metri. De-a lungul celor 
peste trei luni de repeta
te, chinuitoare amînări, 
drumul a fost străbătut de 
15 ori I Oare să nu știe 
tehnicienii cooperativei, 
măcar aproximativ, de la 
ce distanță sosesc oame
nii din Bîrzești, cîfe ener
gii și cheltuieli se irosesc 
pentru un lucru afîf de 
simplu ’ O dată, în fot 
acest răstimp, să-i fi avut 
în fața ochilor pe cei în
torși din arșița cîmpului, 
dornici să-și petreacă 
seara în fața micului ecran 
— și li s-ar fi roșit obra
zul pentru felul cum știu 
să-și respecte cuvîntul I 

Lipsa respectului față 
de oameni, ca și în alte 
cazuri de același gen, are 
și un revers. Tergiversări
le, cîrpăceala nu-i anga
jează numai pe autorii în 
cauză — deși e trist că,

neonorîndu-și profesia, 
nu se respectă ei înșiși... 
Grav e și faptul că astfel 
de atitudini se răsfrîng 
asupra prestigiului tova
rășilor lor de muncă, asu
pra firmei pe care o re
prezintă. Cum controlea
ză conducerea respecti
vei cooperative și forurile 
de resort execujia lucră
rilor, dacă este posibil ca 
„imediat" să însemne o 
așteptare de luni de zile 
și drumuri echivalînd cu 
aproape circuitul regiunii ? 
lată o întrebare 
se spune 
adresată 
de către 
catului 
zeșfi — 
dea de gîndii".

Că de altfel orice îm
prejurare cînd iese la 
iveală buruiana nepăsării. 
Urmărifi-I pe „cultivato
rul" ei. Fie că-i flutură 
pe buze zîmbetul fals 
amabil, fie că are o față 
crispată de o absurdă
încăpăjînare, sufletul lui 
e sterp ca și buruiana
crescută din el. Știe însă 
că această buruiană, dez
voltată dinfr-o sămînfă în 
curs de dispariție în cli
matul nostru social, riscă 
să fie plivită. Și atunci o 
apără, 
cînd 
acte în bună regulă. Zi
lele trecute un cititor din 
Rm. Vîlcea, Emilian Pre- 
descu, ne scria că a fost 
surprins de marele con
sum de apă pe care tre
buia să-l plătească : 5
(cinci) vagoane pe lună I 
S-a adresat administrației 
blocurilor, convins că fo
tul se va limpezi, mai ales 
că adresantul, contabilul 
Mihăilescu, fiind om al 
cifrelor, va sesiza imediat 
eroarea, intervenind pen
tru înlăturarea ei.

© Avantajele producerii 
centralizate a căldurii

® La sfirșitul acestui an 
54 000 de apartamente 
încălzite prin terme* 
ficareceasta asigură economisirea u- . nor însemnate cantități de com- . bustibili. Termoficarea sporeșteși confortul : încălzirea și livrarea apei calde menajere se fac fără întrerupere zi și noapte. S-a redus apoi și circulația combustibililor în oraș. Iarna trecută, de exempltî, au fost încălzite prin termoficare 43 000 de apartamente. Prin noul sistem s-a asigurat căldura echivalentă cu aceea obținută prin arderea a 45 000 vagoane lemne sau 80 milioane metri cubi gaze ! Asemenea avantaje explică în modul cel mai limpede extinderea rapidă a rețelei de termoficare care, de la 7 km în 1961, a ajuns la 96 km în 1965, ramificîndu-se ' în toate cartierele mari ale Capitalei : Balta Albă, Mihai Bravii, bd. Muncii, Grivița, bd.1 Mai, Jiului, zona Gării de Nord, Drumul Taberei, bd. Armata Poporului. Energia termică produsă în centrale este trimisă spre locuințe, instituții de învățămînt, cămine, cinematografe, expoziții sau întreprinderi industriale prin conducte de oțel avînd diametre variabile, de la 200 mm pînă la 1 200 mm,- izolate termic și montate în canale subterane din beton monolit sau prefabricat. Apa este într-un circuit continuu, iar transmiterea căldurii la locuințe se face fie cu ajutorul schimbătoarelor de căldură de suprafață, fie prin intermediul elevatoarelor instalate în punctele termice.Directivele Congresului al IX- lea al P.C.R. privind dezvoltarea bazei energetice și a electri-

D. MINCULESCU

Domnului GAMAL ABDEL
Președintele Republicii Arabe

Viața de partid ----- Spiritul COITlba
tiv, rezonanțe și obstacole

H Răspunderea conducătorului de întreprindere pentru mînuirea 
fondurilor statului

Stilul de conducere a institu
țiilor de artă

TELEGRAME
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Irak, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a adresat șefului statului irakian, generalul Abdul Rahman Mohammad Aref, o telegramă de felicitare.în răspunsul său, generalul Abdul Rahman Mohammad Aref a mulțumit pentru felicitări și a adresat cele mai bune urări președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și poporului român.

Desigur, situația internațională din Europa se deosebește de aceea din sud-estul asiatic, unde, ca urmare a agresiunii americane împotriva Vietnamului și a intensificării ci, s-a creat focarul cel maipericulos pentru pacea lumii. Dar, . după părerea mea, problema securității europene își păstrează toată importanța tocmai în raport cu situația internațională în ansamblul ei și tocmai datorită primejdiilor care decurg din politica agresivă a imperialismului pentru toate popoarele. Astăzi, mai mult ca oricînd. ceea ce se petrece, favorabil sau defavorabil cauzei păcii într-o parte a globului, are repercusiuni în oricare altă parte a lui. Aceasta este valabil în mod deosebit pentru Europa, care a fost în decursul a- cestui secol originea și epicentrul a două războaie mondiale. Securitatea europeană interesează deci întreaga lume, înfăptuirea ei ar fi tantă la apărarea păcii și a intereselor implicit, un ajutor dat eroicului popor vietnamez. Ea reprezintă însă în mod particular o sarcină esențială a popoarelor europene.Unii spun că asigurarea păcii pe continentul nostru se bazează pe echilibrul de forțe statornicit da-

o contribuție impor-tuturor popoarelor și,

Lucio LUZZATTO 
deputat, 

președintele grupului parlamentar 
al Partidului Socialist Italian 

al Unității Proletare

torită existenței blocurilor militâ- : re contrapuse.. Acest lucru nu este adevărat. Un asemenea echilibru nu poate fi decît precar sau nu■ există deloc, căci el nu face decît să alimenteze suspiciunea reciprocă, care, în ultimă instanță, alimentează cursa înarmărilor și■ deci agravează pericolele. Politica blocurilor militare nu a fost niciodată și nu este nici în prezent o politică în folosul păcii și securității generale. N.A.T.O. nu a fost nicicînd o organizație defensivă, așa cum pretind inițiatorii lui. și deci nu a servit și nici nu servește securității europene. Este clar, după cum se recunoaște larg în opinia publică și chiar în cercuri conducătoare din Occident, că nu există nici un fel de a- menințare față de care Pactul Atlantic ar trebui să organizeze așa-zisa „apărare". în schimb este evident că existența N.A.T.O. îngreunează evoluția vieții internaționale spre destindere și consti-

tuie un principal element de primejduire a păcii continentului.Chiar dacă Pactul Atlantic, după cum se susține, are o delimitare geografică, trebuie avut in vedere că, ținînd seama tocmai de structura lui, angajamentele pe care și le asumă pot depăși această delimitare. Direct sau indirect, repercusiunile sale sînt evidente dincolo de sfera sa. Un exemplu îl constituie sprijinul acordat de N.A.T.O. Portugaliei în politica sa colonială. După părerea mea, este în interesul fiecărei țări vest-europene participante la N.A.T.O. să se disocieze de angajamentele atlantice și să pregătească încetarea funcționării Pactului la scadența sa de 20 de ani (anul 1969 — N.R.), pe. care, de altfel, însuși tratatul o prevede. Mai mult, este în interesul tuturor popoarelor europene nu numai ca N.A.T.O. să-și diminueze extinderea și angajamentele sale, dar la apropiata scadență șă se pună capăt însuși Pactului Atlantic. Desființarea Pactului Atlantic ar atrage lichidarea concomitentă a Tratatului de la Varșovia — așa cum au afirmat țările participante la acest tratat. în acest sens au fost făcute de-
(Continuare tn pag. a Vl-a)

Socialiste România, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre, cu ocazia zilei naționale a Republicii Arabe Unite, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală. Urez, de asemenea, poporului Republicii Arabe Unite prietene, noi succese pe drumul dezvoltării patriei sale.îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită vor continua să se dezvolte în interesul ambelor popoare și al păcii în lume.
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței sale

Domnului ZAKARIA MOHIEDDIN
. Prim-ministru al Republicii Arabe Unite CAIROCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Arabe Unite, am deosebita plăcere ca în numele guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal să adresez Excelenței Voastre și membrilor'guvernului sincere felicitări și urări de activitate rodnică pentru propășirea Republicii Arabe Unite prietene.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România



PAGINA 2 SCiNTEIA

rezonanțe și obstacole
în introducerea scrisorii trimise recent redacției, muncitoarea E- lena Dodiță, membră de partid, derulînd filmul unor evenimente petrecute în secția unde lucrează, ne relatează :„Pe la începutul anului, în secția finisat a fabricii de ciorapi „Adesgo", unde lucrez, s-a ținut o adunare generală a organizației de bază nr. 6. La ordinea de zi a fost o problemă acută : calitatea. Se adunaseră în vrafuri reclama- țiile, refuzurile. Colectivul nostru, în primul rînd comuniștii, nu putea sta cu brațele încrucișate. în adunare s-au purtat discuții a- prinse, dezvăluindu-se cu curaj cauzele care favorizează apariția produselor de calitate slabă. Ca membră în biroul organizației de bază am socotit de datoria mea să-mi spun și eu părerea. Am a- rătat că despre calitatea produselor nu se discută la noi pentru prima dată, Mi-am exprimat nemulțumirea că de fiecare dată cînd se semnala vreo deficiență se găsea cineva care să reteze vorba scurt: „Se știe, tovarășe, se cunoaște". Dar dacă deficiențele se cunosc de ce nu se iau măsuri de îndreptare? — am întrebat. în adunare au mai luat cu- vîntul și alte muncitoare, printre care Teodora Barbu, Iuliana Ca- liga, Măndica Bratu. care au ridicat probleme asemănătoare.Ce atenție s-a acordat însă părerii oamenilor?Din păcate, în loc ca aceste critici îndreptățite să-i pună pe gîn- duri pe cei ce purtau răspunderea calității slabe, pînă și în acea a- dunare au răbufnit tendințe de înăbușire a criticii. Cînd unele muncitoare tinere au încercat să dezvăluie deficiențele care influențau calitatea produselor, li s-a dat de înțeles că e bine „să stea în banca lor".Ciudat fel de a aplica indicațiile partidului privind necesitatea stimulării criticii și autocriticii, a combativității membrilor de partid față de neajunsuri, a spiritului de răspundere pentru viața organizației, a colec-
încă 1200 de locuri 
în „orășelul studențesc" 
de la Timișoara

TIMIȘOARA. — Complexul 
social studențesc din cen
trul universitar Timișoara 
s-a mărit de curînd cu încă 
trei blocuri-cămin, avînd ca
pacitate totală de 1 200 de 
locuri. Noile clădiri cuprind pe 
lingă camere confortabile, săli 
de lectură, biblioteci și alte 
încăperi destinate utilităților 
gospodărești ale viitorilor lo
catari. Alte patru blocuri si
milare, cu aproape 1 600 de 
locuri, și o cantină modernă, 
unde vor putea servi masa 
3 000 de studenți, se află în 
construcție. (Agerpres)

tivului în mijlocul căruia muncesc...".Este însă demn de relevat că, în ciuda acestui climat puțin favorabil criticii, membrii de partid au spus lucrurilor pe nume, fără menajamente.„Adunarea de partid — se relatează în scrisoare — a avut un puternic răsunet în rîndul tuturor lucrătoarelor. Chiar de a doua zi s-au încins discuții aprinse în secție, scoțîndu-se la iveală și alte cauze care au determinat apariția unor produse de calitate scăzută. O astfel de cauză, despre care mi-am propus să scriu ziarului, a fost dezvăluită de tovarășa Maria

de bază. Oricît de ciudat ar părea, aceasta a evitat să o asculte. Spunea o dată că nu are timp, altădată că muncitoarea care sesizase abuzul amintit, nefiind membră a organizației de bază, ar trebui să se adreseze comitetului sindicatului. Curioasă concepție ! Oare numai comuniștii au dreptul să se adreseze organizației de bază ? Și apoi însuși faptul că tovarășa Chivu este membră de partid nu justifica intervenția imediată a biroului ? Secretara organizației de bază, Nicolae Dumitra, n-a înțeles însă ce strînsă legătură există între asemenea practici necinstite și calitatea ciora-
Pe urmele unei scrisori adresate redacției

Drăgan. Nu mi se adresa mie personal, doar nu eram prietene, ci, prin mine, biroului organizației de bază.Mi-a relatat fapte care m-au u- luit și m-au indignat. De trei ani de cînd lucrează în secția finisat, tovarășei Drăgan nu i s-a găsit nici un defect la ciorapi, dar a- ceasta nu pentru că ea ar lucra ireproșabil, ci pentru că era „a- tentă" cu controloarea principală C.T.C., Chivu Safta. în schimbul unui serviciu pe care i-1 făcuse (intervenise pentru angajarea surorii tovarășei Drăgan în întreprindere —• N. R.) controloarea a cerut o „recompensă". I s-a achitat la început jumătate, iar, în— trucît restul nu l-a primit, a trecut la represalii. (începuse să-i caute nod în papură. Trebuie spus că uneori sesiza pe drept deficiențe de calitate. Dar de ce abia acum cînd avea motive de „supărare" ? — N.R.). Așadar, un om căruia i se încredințase sarcina de a veghea la calitatea produselor era gata să închidă ochii în schimbul unor mici „atenții". Am sfătuit-o pe tovarășa Drăgan să informeze despre acest caz, fără în- tîrziere, pe secretara organizației
Expoziție 

filatelică 

„LITORAL 1966“
CONSTANȚA. — La Ma

maia, în holul hotelului „Per
la" a fost deschisă expoziția 
filatelică „Litoral ’66". Pe 28 
de panouri sînt expuse peste 
3 000 de mărci poștale româ
nești și străine pe temele „Ro
mânia, țara turismului", „Flo
ră", „Cosmos" și altele. Cu a- 
cest prilej au fost emise un 
plic ocazional și un catalog al 
expoziției. Alte expoziții fila
telice vor fi deschise la Cons
tanța, Eforie Nord și Man
galia. (Agerpres)

pilor. Am mers mai departe. M-am adresat comitetului de partid pe întreprindere.Problema este, într-adevăr, gravă, dar — mi s-a răspuns — ea cade în competența conducerii tehnico-administrative.Oare așa să fie ? Am recitit Statutul partidului și n-am putut pricepe de ce rezolvarea acestui caz nu ar fi de competența organizației de partid. A trecut apoi cîtăva vreme. Fără îndoială că nici eu n-am fost destul de fermă, de intransigentă. Controloarea de calitate s-a transferat în altă secție. Și-a făcut și mutația de partid. „De ce i s-a dat mutația ? am întrebat pe secretara organizației de bază; cred că trebuia s-o punem în discuția biroului, dacă nu a adunării generale". Nu porneam de la idei preconcepute ; cazul trebuia însă analizat, se cerea să facem lumină asupra lui: era vorba doar de o membră de partid, căreia trebuia să-i luăm apărarea dacă ar fi fost calomniată, sau, în caz contrar, să o ajutăm să vadă limpede gravitatea abaterii, să-i dăm putința de a se îndrepta. Mi s-a spus însă să mă potolesc..."Trebuie să arătăm, spre cinstea tovarășei Elena Dodiță, că ea nu s-a „potolit", a refuzat să închidă ochii în fața acestei încălcări a principialității comuniste.Nu de mult, mi-a relatat ea, s-a desfășurat adunarea generală de dare de seamă pe 6 luni a organizației de bază. S-a prezentat o dare de seamă întocmită și „aprobată", contrar prevederilor statutare, numai de tovarășa Nicolae Dumitra. Cu o zi înaintea adunării, cerînd darea de seamă să o citească, tovarășa secretară a întrebat-o nedumerită : „Ce ai vrea să vezi în darea de seamă ?“Straniu mod de a aplica principiul muncii colective! Autoarea scrisorii, fiind membră a biroului organizației de bază, avea nu numai dreptul, dar și datoria de a participa nemijlocit la rezolvarea tuturor problemelor ce se ridică în activitatea orgamzației.„în sfîrșit, s-a citit darea de seamă. Spre surprinderea noastră, „cazul Chivu" a fost trecut sub tăcere. Doream sincer să găsim cu forțe unite mijloace de a înlătura toate piedicile în calea ridicării ca

lității și, deși faptele amintite nu reprezintă singura explicație a neajunsurilor, socoteam că nu a- vem dreptul de a închide ochii în fața unui abuz adus la cunoștința biroului organizației de bază. Am luat cuvîntul și am relatat adunării generale tot ceea ce am scris și „Scînteii"."Era de așteptat ca măcar acum să se facă lumină asupra cazului amintit. Ar fi avut de altfel de spus un cuvînt și comitetul de partid din fabrică. Dar„.„îndrăzneala de a critica nu mi-a fost iertată. într-o recentă plenară a comitetului de partid am fost „pusă la punct" pentru că în adunarea generală de dare de seamă a organizației de bază am atacat probleme care nu aveau legătură cu ordinea de zi. Mi s-a spus că problemele semnalate de mine sînt de altfel cunoscute. M-am întrebat: dacă sînt cunoscute, de ce nu s-a întreprins nimic ? Și apoi n-ar fi fost firesc ca ele să fie analizate și dezbătute în adunarea generală a organizației de bază, acolo unde sînt cunoscute cel mai bine atitudinea în muncă, comportarea morală a fiecărui membru al acesteia ?Am cercetat în fabrică cele relatate de tovarășa Elena Dodiță — ele corespund realității, Am stat de vorbă cu membri de partid, cu alți muncitori și tehnicieni. Toți o prețuiesc ca pe un om înaintat, principial, un comunist. Chiar tovarășa Ionela Alăman, secretara comitetului de partid, ne-a spus- „Este o tovarășă tînără, am fost foarte mulțumiți de ea pînă în ultimul timp". Și, după aceea, a a- dăugat: „Cred că a urmărit să-și realizeze interesul personal de a fi numită șefă de brigadă".Nu cumva tovarășa secretară a încetat să mai fie „mulțumită" de tovarășa Dodiță din momentul în care aceasta a început să ia poziție critică față de neajunsurile constatate ? Pe de altă parte, este știut că ea lucrează de 15 ani ca re- pansatoare la aceeași fabrică. Niciodată nu i s-a reproșat un lucru făcut de mîntuială. Dimpotrivă, în cadrul schimburilor de experiență i-a ajutat și pe alții să dea lucru de calitate. în ultimii ani, de trei ori consecutiv a fost declarată fruntașă în producție. Ar fi greșit să se confunde interesul de parvenire al unora, cu dorința sinceră a altora de a fi folosiți potrivit- capacității lor. Și oare aceasta poate să justifice „punerea la punct" pentru că a adoptat o atitudine combativă față de lipsuri ?în secția de finisat a fabricii ultimele . luni au fost marcate de unele progrese în calitatea producției. Șefa secției, controloarea principală C.T.C. au fost înlocuite. Climatul de muncă este sănătos, optimist. Totuși, scrisoarea Elenei Dodiță arată că mai sînt destule de făcut în această organizație pentru întărirea democrației interne de partid, pentru a imprima muncii de partid la fabrica „Adesgo" un înalt spirit de combativitate și exigență principială.

roblema varietății și specificului în arhitectură își găsește astăzirăsunet în preocupările celor mai largi categorii, de la specialiștii consa- crați la cetățeanul beneficiar direct al producției de arhitectură. Se conturează, în același timp, din ce în ce mai evident ader vărul, contrar afirmațiilor unora, că un mare volum de construcții, departe de a,cauză constitui o i a uniformității, face posibilă tocmai o mai mare diversificare.Critici îndreptățite și-au făcut loc ca urmare a tendinței de înlocuire a simplului cu simplismul — prost serviciu făcut arhitecturii moderne — a soluțiilor „expeditive", a hipertrofierii unor laturi ale fenomenului (funcțiunea, de exemplu), într-un larg context de alți factori. Nu face obiectul celor de față analiza a- cestora. Ceea ce vreau să subliniez este că normal ar fi fost ca prima atitudine critică 
de arhitectură. De rațiunea existenței este de a fi o cronică la zi, activă și alertă, de a o- feri teren unui schimb larg de opinii, filtrării și reținerii a ceea ce pozitiv, ducăriiSpre de rău noaștem că nu critica (de specialitate, profesionistă) a fost aceea care a acționat ; pentru că stadiul ei de dezvoltare nu-i permitea acest lucru. Faptul că ea îmbracă de cele mai multe ori — atunci cînd există — forma unor dezbateri cu o largă participare a opiniei publice este, desigur, pozitiv. Dar acest aspect nu poate suplini lipsa unei critici profesioniste, al cărei nivel de exigență și autoexigență să constituie premise sigure ale calității și eficienței.Este adevărat că în ultima vreme o serie de încercări de precizare a u- nor poziții teoretice (apărute aproape în exclusivitate în presă) inserează și elemente critice. Ele nu constituie însă de o- bicei (cu excepția recentei cronici a Hotelului

Nord) decît instrumente auxiliare, de exemplificare. Convins adept al însemnătății cunoașterii operei lui Sullivan, Wright sau Van der Rohe, cred totuși că mai degrabă aceștia ar trebui să facă obiectul referirilor, iar fenomenul arhitectural de la noi — obiectul analizei, adică invers de cum se întîmplă ; mai ales că materialele apar sub titluri promițătoare, pe linia problemelor noastre actuale.Publicația de speciali-

Mai mult s-a obținut, deocamdată, în cadrul 
Uniunii Arhitecților, unde discuțiile de creație (mai ales pe baza concursurilor) tind să devină tribune ale unor schimburi sincere de păreri între profesioniști — autori sau participanți la discuții. Totuși limitarea acestor dezbateri la nivelul uniunii nu poate duce, prin forța lucrurilor, decît la Un caracter închis. Cercurile U. A. din institutele productive — care ar putea fi nuclee de bază ale

Constantin MORARU

să ia 
critica fapt, sale

este dezvoltării și e- gustului.părerea noastră trebuie să recu- tate, revista „Arhitec
tura", după ce a găzduit acum cîțiva ani o pagină de critică și teorie, nu mai vădește aceeași preocupare. De altfel, chiar în materialul de bază, prezentarea diferitelor realizări din producție este făcută în general numai de către autorul lor (fără o completare cu aprecierea altora), îmbră- cînd o formă descriptiv- justificativă. E adevărat că în primul număr pe anul 1966 —apărut recent — se încearcă, pe tema construcției și reconstrucției orașelor, o diversificare a o- piniilor, o dezbatere animată de intervenții critice. Acest prim pas este îmbucurător și s-ar cere continuat în numerele viitoare, unde rubricile de teorie și critică de arhitectură ar putea fi reluate.

Noul spital 
din Baia Mare

Așezat sub „Dealul 
florilor”, intr-un a- 
trăgător peisaj mon
tan. spitalul de boli 
pulmonare din Baia 
Mare, inaugurat nu de 
mult este cel mai 
mare obiectiv desti
nat ocrotirii sănătă
ții oamenilor mun
cii din această par
te a tării. Noul 
spital este o construc
ție modernă, formată 
dintr-un corp princi
pal și două secunda
re. însumînd peste 
400 încăperi. Spitalul 
propriu-zis are 100 de 
saloane cu o capaci
tate de 225 paturi. 
Pentru construcția și 
utilarea lui. statul a 
investit circa 22 mi
lioane lei.

L-am rugat pe me
dicul primar Nicolae Rușdea, directorul 
noului spital, să ne 
dea amănunte în le
gătură cu organiza
rea activității acestei 
instituții de ocrotire a 
sănătății populației.

— Mai întîi, țin să fac o precizare — a spus interlocutorul. 
Activitatea medicală 
este riguros diferen
țiată în servicii pen
tru adulți și copii. Di
ferențierea pornește 
chiar de la intrările 
în spital, Birourile de 
primire, cabinetele 
medicale și grupurile 
sanitare la serviciul 
de internare funcțio
nează complet sepa

rat. Copiii și adulții 
nu se întîlnesc în spi
tal niciodată. Chiar 
medicamentele la far
macie se eliberează 
prin două ghișee dife
rite. Și-acum. iată 
cum funcționează spi
talul. Un sfert din 
parterul clădirii este 
destinat policlinicii 
de specialitate. Servi
ciile de consultații a- 
sigură pacienților o 
bună asistentă me
dicală, un control 
operativ efectuat la 
aparate Roentgen din 
cele mai moderne. La 
etajele î-IV funcțio
nează secțiile cu pa
turi: ftizioterapia, su- 
purația și T.B.C. a- 
dulți, flecare fiind 
dotată cu aparat 
Roentgen. Cea mai 
complexă este însă 
secția de chirurgie 
toracică cu 50 paturi, 
care dispune de apa
rat Roentgen, două 
săli de operație, sa
loane de reanimare, 
un punct de transfu
zie cu laborator pen
tru hematologie. în 
sfîrșit, avem servicii
le comune care înglo
bează farmacia, un 
serviciu de radiologie, 
laboratoarele de probe 
funcționale cardio-res- 
piratorli, laborator 
chimic cu secțiile 
baderiologie, biochi
mie și hematologie, 
precum și un serviciu 
de cultură fizică me
dicală.

în toate secțiile și 
subsecțiile amintite 
s-au instalat aparate 
șl utilaje ultramoder
ne. care asigură un 
control ’ operativ și 
eficient, ajută la sta
bilirea celor mai com
plexe diagnostice.

Vizi tind spitalul din 
Baia Mare rămîi plă
cut impresionat de 
grija pe care proiec- 
tanții și constructorii 
au acordat-o fiecărui 
amănunt. Toate saloa
nele de îngrijire sînt 
spațioase, orientate 
spre soare. în dreptul 
fiecărui pat s-au in
stalat prize pentru te
lefon, radio, sonerie, 
veioză. Saloanele 
dispun de dulapuri în- 
zidite, mobilier mo
dern și baie. în secții
le de copii s-au ame
najat săli de joacă. O mare parte din 
camere au instalații 
de aer condiționat și 
oxigen La tiecare etaj 
există cite o sufrage
rie și un oficiu pen
tru distribuirea min- 
cărurilor, dotate cu 
aparate de sterilizat 
vesela, cu frigider. 
Deasupra spitalului 
s-a amenajat o terasă 
de mărimea unui te
ren de fotbal. Bolna
vii au la dispoziție 
de asemenea, un parc 
de 4 ha.

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii"

Nepăsarea la trei adrese
(Urmare din pag. I) neverosimilă înfîmplare — Remus
■-------------------------------  Consfantinescu, din sfr. Tigrului nr. 13.

Ciudat, dar nu l-a tulburat ima
ginea adevăratului fluviu de apă 
înscris pe nota de plată și nici 
argumentele bunului simt, și anume 
că oricît de risipitori ar fi fost cei 
șase membri ai familiei Predescu ei 
n-ar fi putut consuma 66 de litri pe 
oră decît poate în cazul cînd ar fi 
avut satanica plăcere de a lăsa zi și 
noapte robinetele deschise... De ce 
să-și facă probleme care îl „depă
șesc" ? Imperturbabil, i-a arătat re
clamantului un proces-verbal pe baza 
căruia absurditatea celor cinci vagoa
ne de apă era perfect justificată 1 Ne
păsare cu hîrtie la mînă...

Prin însăși definiția ei, orice acti
vitate omenească e îndreptată împo
triva arteriosclerozei sufletești numită 
indiferenfă, indolentă sau bicisnicie. 
Dar mai ales într-un domeniu în 
care acest gen de arterioscleroză 
poate avea consecințe imediate — 
fatale. O stafie de salvare este un 
organism fin, cu reflexe neîntîrziate. 
De la medic la șofer, o muncă adesea 
eroică, sub semnul cîștigării unor mi
nute decisive pentru via|ă. Dar iat-o 
pe Sfînta mare nepăsare...

A răspuns la telefon în ziua de 17 
iulie, orele 16,30. La capătul firului, 
un părinte alarmat de cele peste 
patruzeci de grade temperatură ale 
fiului său. Calm, în schimb, „fovarășa 
06" îl îndreaptă spre salvarea pentru 
copii. Subiect de tîrguieli între cele 
două salvări pe telefonul fără fir al 
nervilor bietului părinte. în cele din 
urmă, „tovarășa 06" se înduplecă I

Trec însă două ceasuri (120 de 
minute) și salvatoarea salvare nu 
sosește. Exasperat, tatăl telefonează 
din nou. La capătul firului, altă voce. 
Uimită. Nu cunoaște cazul. A intrat la 
ora 19 în tură, tovarășa pe care a 
schimbaf-o nu i-a lăsat vorbă în acest 
sens...

Șase minute mai tîrziu (s-a putut 
face în șase minute ceea ce nu se 
reușise în trei ceasuri I), salvarea 
transporta spre spital bolnavul intrat 
în delir. Cititorul își poate lesne ima
gina în ce termeni e redactată scri
soarea trimisă la redacție de către 
părintele care a trecut prin această

Nepăsarea se bizuie pe faptul că 
va fi frafată cu propriile-i arme. 
Eroarea ei fatală I Ca în cazurile de 
mai sus, nepăsarea trebuie scoasă 
din culcuș. Neliniștind-o...

(Urmare din pag. I)

tico-matematice. Domeniul de a- plicare a acestor metode se referă atît la prelucrarea datelor din bugetele de familie, cit și a celor privind desfășurarea activității comerciale. Pe această bază s-a introdus în practica de cercetare a cererii de consum a populației metoda coeficienților de elasticitate a desfacerilor pe diferitele mărfuri, în funcție de creșterea volumului total al vînzărilor de mărfuri. Desigur, rezultatele obținute trebuie analizate în mod critic și confruntate cu cele obținute prin alte metode de cercetare pentru a evita transpunerea mecanică a unor corelații formate anterior.
în vederea îmbunătățirii repar

tizării volumului de desfacere și 
a fondului de mărfuri pe terito
riu capătă o importanță deose
bită elaborarea balanței-' de ve
nituri și cheltuieli bănești ale 
populației pe regiuni.Deși practica elaborării acestor balanțe a fost introdusă în economia noastră încă din anul 1952, totuși rezultatele obținute pe a- ceastă cale, pentru fundamentarea repartizării teritoriale a volumului de desfacere și a fondului de mărfuri, au fost limitate atît de condițiile de elaborare ale planurilor de perspectivă, cît și de faptul că în cadrul planurilor anuale nu se lăsa un decalaj între momentul desfășurării planului de către celelalte ministere și cel al desfășurării planului de către comerț. Din această cauză, colectivele din cadrul regiunilor care elaborau a- ceste balanțe nu dispuneau în timp util de datele cu privire la veniturile bănești ale populației, iar

Ilustratele — un articol foarte solicitat în sezonul con
cediilor și excursiilor Foto : R. Costin

forma definitivă a acestor balanțe era realizată după aprobarea planului de stat.Superioritatea conținutului și forma de elaborare a noului plan cincinal se caracterizează și prin faptul că oferă elemente mult mai complete de fundamentare în repartizarea sarcinilor de desfacere și a fondului de mărfuri pe teritoriu. Astfel, pe baza cunoașterii sarcinilor anuale de către ministere și întreprinderi este posibilă în-

acestei activități — nu au fost încă suficient antrenate, deși tot mai mulți arhitecți își dau seama că ritmul intens în care lucrăm nu ne scutește să privim la tot ce am făcut acum un an sau o lună, pentru a păși înainte. Iar a privi, a trăi, a pune sub semnul întrebării ceea ce se dovedește depășit înseamnă critică.Tabloul de mai sus ne cere să recunoaștem că, spre deosebire de poziția ocupată în domenii apropiate (artele, de exemplu), critica de arhitectură este depășită de realitate? Oare această stare de fapt reprezintă numai urmarea lipsei de interes, a comodității sau dificultăților de manevrare cu limbajul teoretic pentru arhitecții obiș- nuiți să se exprime spațial ? După părerea mea, în spatele unei asemenea situații se află în primul rînd lipsa organizării și susținerii unui cadru pentru o activitate critică, incluzînd continuitatea prezenței în publicații, orientarea spre problemele cele mai actuale, promovarea și desăvîrși- rea formării unor specialiști (mai ales prin îmbogățirea acțiunii de dezvoltare a simțului critic la studenții arhitecți), încurajarea activității acestora prin evidențierea și traducerea în faptă a celor mai interesante propuneri de către C.S.C.A.S., U.A. și alte foruri. Pe de altă parte, necesitatea precizării u- nei baze teoretice științifice a arhitecturii și urbanismului apare ca determinantă a oricărei activități critice de prestigiu.Există în arhitectura contemporană tendința unora de a pune sub semnul întrebării o - biectivitatea aprecierii creației. Semnificativă în acest sens este afirmația cunoscutului critic elvețian doctor S. Gideion, care apreciază pozitiv momentul actual în arhitectura occidentală ca pe „un salt de la raționalul funcțional la iraționalul organic". Dar a pune producția de arhitectură

sub semnul iraționalului înseamnă a-i submina însuși scopul primordial : satisfacerea u- nor cerințe ale omului și societății. De fapt a- ceastă poziție extremistă — capitulard-extrava- gantă, eliminînd practia și orice posibilitate de critică obiectivă, fundamentată științific — este infirmată atît de practică, cît și de eficiența a- portului unor personalități ale teoriei și criticii de arhitectură ca Lewis Humford, Bruno Zevi, Michel Ragon, Jurgen Joedicke și chiar S. Gideion. Concluzia care se impune însă este a unei continue activități de cercetare, îmbogățire și actualizare a bazelor teoretice. Consider că din a- cest punct de vedere ne aflăm în fața unui fapt ce poate caracteriza fenomenul de arhitectură^ pe plan mondial: în ultimul timp practica de arhitectură a cîștigat teren în fața teoriei.Este îmbucurător că la noi există o preocupare generală pentru problemele teoretice ale arhitecturii ; că arhitecții răspund chemării de a întări baza științifică a activității lor. Desigur^ sîntem la începutul drumului, totuși putem aprecia că pașii făcuți îrj completarea bazei teoretice „clasice" pot oferi teren desfășurării criticii^Astfel, critica făcută u- nui obiect sau a’' .amblu poate să stabilească în cd măsură acesta răspundă cerințelor de funcționalitate, construibilitate și celor estetice. Dacă rațiunea existenței arhitecturii reclamă satisfacerea cu prioritate a construibilității și funcționalității, calificarea producției de arhitectură ca atare implică frumosul. Aici apar și punctele mai dificile ale criticii, pentru că funcționalitatea și construibili- tatea oferă în general d bază mai precisă de apreciere obiectivă (comparații de parametri, indici etc.) Acest lucru face ca de obicei o analiză critică— atunci cînd există — să dezvolte primele două aspecte, rezumînd aprecierea estetică la cîtevai fraze de nivel general, de multe ori închistate în șabloane de tipul: „frumoasele construcții în beton, oțel și sticlă".De altfel, preocupările de mare însemnătate ce stau azi în fața arhitecților noștri — privind diversificarea și personalizarea producției arhitecturale, afirmarea . unor trăsături specifice > ițio- nale, regionale și loial®— vizează tocmai relații de natură estetică. CU atît mai important apare deci rolul unei critici competente de arhitectură în contextul orientărilor actuale. Ea are menirea de a structura o ierarhie a valorilor, de a tria realizările pozitive, înscrise pe linia unor căutări avansate ; de a stimula pe arhitecți în promovarea unei arhitecturi noi, care să ne reprezinte. Producția de arhitectură este în plin avînt. S-au obținut realizări în domeniul teoriei arhitecturii; viața ne cere să dezvoltăm critica. O critică de arhitectură, pe o bază științifică înaintată, constituie un instrument prețios de educare și control, poate contribui substanțial la dezvoltarea creației arhitecturale românești originale.
Arh. Mircea LUPU

rerii de consum a populației, care 
ar trebui să capete un cîmp mai 
larg de aplicare, este analiza pro
priei activități comerciale. Propria noastră experiență, precum și experiența altor țări arată că analiza complexă a evoluției desfacerilor, intrărilor de mărfuri și stocurilor din comerț, a corelațiilor dintre acești indicatori oferă elemente prețioase de cunoaștere a cererii de consum a populației. Obținerea unor rezultate cît mai

cererii de consum
tocmirea în timp util și bine fundamentat a balanței de venituri și cheltuieli bănești ale populației. Pentru a folosi cît mai bine a- ceste posibilități s-a prevăzut ca atît în privința sarcinilor anuale din planul cincinal, cît și în privința celor din planul pe anul 1967, Ministerul Comerțului Interior să transmită pe teritoriu prevederile de desfacere după ce au fost trasate, în prealabil, sarcinile de producție de către celelalte ministere.

O altă metodă de cercetare a ce-

eficiente pe această cale este condiționată de efectuarea sistematică a acestei cercetări pe toate treptele organizatorice ale comerțului.
Cunoașterea cît mai aprofunda

tă a cererii de consum a popu
lației necesită o integrare mai 
completă a calculelor privind con
sumul mediu pe o persoană. Analiza consumului mediu pe o persoană, prin luarea în considerare a tuturor surselor de procurare a bunurilor de consum (cumpărări din comerțul socialist, can

titățile de produse obținute drept plată în natură pentru munca depusă în cooperativele agricole de producție, cumpărările de mărfuri din piața țărănească), oferă elemente importante cu privire la cunoașterea tendințelor consumului și a fundamentării pe această bază a structurii fondului de mărfuri destinat , aprovizionării populației. Experiența a arătat că în urma transformărilor din cadrul economiei se pot ivi situații în care au loc schimbări cu privire la sursele de procurare a bunurilor de consum, fără ca acestea să reflecte totodată schimbări în ceea ce privește cererea de consum a populației. De aceea, prin integrarea cît mai completă a rezultatelor obținute cu privire la analiza activității comerciale, cu datele privind consumul și ținînd seama de schimbările ce au loc în cadrul economiei în procesul desăvîrșirii construcției socialiste, pot fi obținute date tot mai complete referitoare la orientarea cererii de consum a populației.în prezent, consumul mediu pe O persoană se calculează nediferențiat pe salariați și respectiv populație agricolă. Cu toate dificultățile inerente unor astfel de calcule, totuși, apare necesitatea elaborării unor calcule privind consumul mediu pe o persoană în mod distinct pentru salariați și pentru populația agricolă. De asemenea, ar fi util ca la nivelul regiunilor calculele privind consumul mediu pe o persoană să capete o folosire mai largă pentru fundamentarea volu- » mului de desfacere și mai ales a structurii fondului de mărfuri destinat aprovizionării populației.
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lă, dintr-o „generozitate" greu explicabilă în cheltuirea nejustificată a fondurilor, unii directori 
acceptă și chiar sugerează cele

DE ÎNTREPRINDERE
CONDUCĂTORULUI
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Imediat după recoltarea păioaselor la cooperativa agricolă Almaj, raionul Craiova, s-a trecut Ia executarea arăturilor de vară
Foto : Agerpres

A apărut

revista

De-a lungul anilor, în procesul gerea sau înțelegerea voit eronată• complex al conducerii întreprin- '■ a noțiunii de cointeresare materia- derilor noastre socialiste, al dez- ■ voltării industriei și celorlalte ramuri ale economiei, s-au format ; conducători pricepuți, buni gospo- jdări ai fondurilor statului, oameni mai complicate mașinațiuni conta- care stăpînesc arta de a dirija cu competență activitatea productivă. Asemenea conducători de întreprinderi sînt multi și în regiunea Hunedoara. Acești oameni cu munci de răspundere veghează la 
fructificarea fondurilor încredințate 
de stat * itreprinderilor, își funda
mentează hotărîrile și știința con
ducerii pe sinteza dintre gîndirea 
tehnică și economică, asigurînd 
perseverent obținerea unei înalte 
eficlențe economice în mînuirea 
mijloacelor materiale și bănești.Experiența a dovedit cît este de 
necesar ca directorul de întreprin
dere să fie un om cu orizont larg, 
care să întrevadă consecințele u- 
nor decizii luate, să privească lu
crurile nu din unghiul local, îngust, 
al unității pe care o conduce, ci 
prin prisma intereselor majore ale 
întregii economii. Dar tot practica a arătat cît de dăunător este ca un director de uzină, care dispune de largi împuterniciri, de dreptul de a semna acte și documente financiare, să considere că ar putea face ce dorește cu banii statului.Iată un prim exemplu. De ani de zile, Trustul regional de construcții a dus lipsa balastului necesar șantierelor. De aceea, cînd conducerea trustului s-a hotărît să rezolve această problemă, toată lumea a fost de acord. Dar, în loc să creeze o carieră de balast de mare producție — soluția cea mai eficientă — conducerea trustului a recurs la o improvizație : construirea unei stații de concasare. S-a întocmit la repezeală documentația tehnică și s-a trecut la fapte. Firesc ar fi fost ca stația să fie construită din fonduri de investiții. N s-a procedat însă așa. în- 
călc4ndu-se deliberat disciplina fi
nanciară, din fondurile de produc
ție și de organizare a șantierelor 
s-a deturnat peste un milion lei, 
bani care au fost canalizați spro 
construirea stației. De neînțeles este cum sfatul popular regional, conducătorii sucursalelor Băncii de Investiții și Băncii Naționale au aprobat deturnarea și cheltuirea banilor, mai ales că li s-a prezentat o documentație fragilă, superficială, nefundamentată. în fine, stația s-a construit foarte repede, dar fără nici o eficiență e- conomică. în loc de 16 500 tone de balast lunar, cît prevedea proiectul, stația a produs abia a zecea parte. Pînă la urmă ea a fost o- prită. Ca și cum prima greșeală nu ar fi fost de ajuns, conducerea trustului a mai cerut încă 300 000 lei, chipurile pentru a pune stația la punct. Suma a fost aprobată, fără rezerve.Cum se explică ușurința cu care s-au irosit banii statului ? Eu cred că situația înfățișată este cel puțin un exemplu de lipsă de răspundere, dacă nu de incompetență. Dar nu numai atît. Sfidînd cele mai elementare norme financiare, conducerea trustului a dispus de banii statului după bunul plac, găsind încurajare din partea celor care au aprobat sumele respective. Cum se va repara această greșeală gravă ? Personal eu nu întrevăd vreo soluție decît recuperarea pierderilor de la cel care și-au pus cu ușurință semnătura pe acte, ignorînd criteriile de eficiență.Spiritul scăzut de răspundere pentru consecințele gospodăririi resurselor materiale și bănești se manifestă și în alte forme. Con
ducerea Combinatului carboni
fer din Valea Jiului își pune au
tomat semnătura pe documentele 
de primire a lemnului la dimen
siuni exagerate. Și bucăți de lemn, una Intr-un singur an, volumului producției cantitatea de lemn irosită se ridică la cîteva zeci de vagoane. Cineva ar putea spune că nu se cunosc pierderile E inexact. Conducerea combinatului carbonifer le cunoaște îndeaproape și totuși, pînă acum, nu a pus piciorul în prag, nu a întreprins mai nimic pentru evitarea lor. în schimb, se argumentează naiv : așa ni se livrează de către Ministerul Economiei restiere. Dacă unele unități ale acestui minister dovedesc puțină răspundere față de soarta lemnului livrat, aceasta înseamnă că este absolut necesar ca și conducerea combinatului să manifeste, în continuare, aceeași atitudine față de irosirea lemnului ?Conducătorii de întreprinderi trebuie să manifeste o înaltă răspundere în domeniul salarizărilor și al premierilor. Din neînțele-

bilicești pentru a obține din partea 
băncilor importante sume de bani. La D.S.A.P.C. Deva, de pildă, directorul și-a asumat răspunderea de a semna acte pentru premiere, întrucît s-ar fi realizat planul capacității de proiectare în proporție de 98 la sută, iar beneficiile — de 90 la sută. S-au scos astfel din bancă 127 274 lei, s-au plătit prime, toată lumea a fost mulțumită, inclusiv directorul. Dar nu după mult timp s-a dovedit că cifrele sînt mult exagerate și, tot pe bază de acte, ele au fost derogate, adică sarcinile de plan au fost trase în jos și puse de acord cu realizările. Redăm și indicii reali obținuți: capacitatea de proiectare s-a îndeplinit în proporție de 92,89 la sută, iar beneficiul abia a reprezentat 38 de procente din cel planificat. Contrar așteptărilor și dreptului statului de a-și întregi fondurile sale, banii acordați pentru prime nu s-au mai recuperat. Mă întreb cum se justifică a- ceastă fraudă, fiindcă în fapt s-a comis, cu bună știință, o fraudă ?îmi exprim convingerea că pierderile materiale și bănești pot și trebuie să fie evitate. Personal cred că o primă măsură în acest sens ar consta în neacoperirea, de către nici un for de resort, ori care ar fi el, a așa- ziselor greșeli. Semnăturile puse pe 
acte care angajează cheltuirea a 
zeci și sute de mii de lei trebuie 
să lie girate de oameni cu un înalt 
simț gospodăresc față de banii sta
tului. în aceste funcții de răspundere, cum sînt conducătorii de întreprinderi socialiste, nu au ce căuta oameni care cheltuiesc cu ușurință fondurile statului, fără a realiza o eficiență cît mai ridicată.M-am referit la aceste cîteva aspecte ale disciplinei de utilizare a fondurilor statului pentru a releva o cerință de stringentă actualitate. 
Perfecționarea continuă a condu
cerii întreprinderilor noastre socia
liste cere, după părerea mea, sti
mularea rezultatelor deosebite în 
activitatea economică, dar și spo
rirea răspunderii pentru actul con
ducerii. Mă gîndesc că ar trebui să 
se prevadă imputarea materială 
pentru recuperarea daunelor create 
prin nesocotirea criteriilor de efi
ciență economică și conducere in
competentă a activității întreprin
derilor. Totodată, mi se pare important ca conducerile de întreprinderi să cunoască cît mai bine legislația socialistă, normele financiare, pentru a putea dispune, în cunoștință de cauză, de cheltuirea fondurilor statului. E nece
sară utilizarea mai eiicientă a pîr- 
ghiilor de control, fapt care dă 
posibilitate organelor tutelare să 
prevină orice încălcare a discipli
nei economice, oricît de neînsemnată ar părea la prima vedere.

chibzuită destinate nutrețuri importan-
Gospodărirea a suprafețelor producției de are o deosebită ță pentru asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje din toate sortimentele necesare alimentării raționale a animalelor. A- tenția principală trebuie acordată sporirii unităților nutritive și a cantității de proteină digestibilă. în a- ceastă privință sînt rezerve însemnate. în anii 1962 —1965, la cooperativa a- gricolă Peciu Nou, raionul Timișoara, culturile de cereale, mazăre și floarea soarelui au produs, în medie, 3 914 unități nutritive și 252 kg proteină la hectar (boabe, produse secundare și .culturi duble de masă verde la un loc), iar de la plantele de nutreț cultivate s-au realizat 4 373 unități nutritive și 557 kg proteină. în același timp, pășunea și fîne- țele naturale la aceeași u- nitate aa produs numai 1103 unități nutritive și 114 kg proteină la hectar. '. Analizîndu-se mai îndeaproape cauzele acestor diferențe de producție obținută la hectar, pe cele trei grupe de suprafețe, s-a constatat că ele se da- toresc nivelului deosebit de aplicare a agrotehnicii. La Peciu Nou, ridicarea în continuare a producțiilor medii la hectar se poate obține pe seama îmbunătățirii structurii culturilor, aplicării lucrărilor de a- meliorații funciare (drenaj, îndiguiri), extinderii metodelor agrotehnice înaintate.Pentru a determina a- portul cantitativ al structurii suprafețelor ocupate cu diferite plante furajere la sporirea producției de unități nutritive și proteină digestibilă, la Secția de economie agrară / din Institutul Centrai de Cercetări Agricole s-a e- laborat o metodă de apre

ciere a eficienței economi
ce comparative a culturi
lor producătoare de nutre
țuri și de îmbunătățire a 
structurii suprafețelor o- 
cupate de acestea. Metoda a fost aplicată în 16 unități agricole situate în diferite zone. S-a putut constata că pretutindeni sînt rezerve nefolosite pentru îmbunătățirea structurii suprafețelor destinate producției de nutrețuri.

La cooperativa agricolă din Peciu Nou, pentru îmbunătățirea structurii suprafețelor destinate producției de nutrețuri, s-a prevăzut reducerea pășunii naturale slab productive cu 250 ha și majorarea în schimb a culturilor de lucernă (cu 105 ha), de mazăre pentru boabe (cu 115 ha) și de orz de toamnă, ține rînd, mică re, producția medie la hectare de substanțele nutritive utilizabile în hrana animalelor și de cheltuielile de producție directe pe unitatea nutritivă și de proteină digestibilă. Aplicarea măsurilor preconizate poate duce la obținerea unui spor de

Soluția preconizată seama, în primul de eficiența econo- a culturilor furaj e-

Ia fiecare 5 este pierdută, corespunzător de cărbune,

Fo-prea

Ion GOREA
directorul Direcției regionale 
de control și revizie Hunedoara

in a
(Urmare din pag. I)

Conducerea științifică a proceselor de producție, analiza aprofundată cantitativă si calitativă a fenomenelor economice impun folosirea tot mai largă a metodelor matematice moderne și a ciberneticii. Tocmai în aceasta constă și una din preocupările principale ale Centrului de Calcul Economic și Cibernetică E- conomică din București care, urmărind să contribuie într-o măsură mai mare la extinderea în rîndul economiștilor, inginerilor și al cadrelor de conducere din economie a concepției cu privire la planificarea, organizarea și îndrumarea proceselor de producție, bazată pe folosirea celor mai moderne metode matematice și cibernetice, a tehnicii noi de calcul în aceste activități, a început să editeze „Studii și cerce
tări de calcul economic și ciber
netică economică", revistă ce va apărea de șase ori pe an.în primul număr al revistei, a- părut recent, sînt publicate o serie de studii Și cercetări privind calculul economic, cibernetica economică, planometria, organizarea producției și a muncii, e- conometria, cercetări operaționale și de sociologie economică, elaborate de specialiști, printre

mari sporuri de unități nutritive și de proteină digestibilă necesită aplicarea unor cantități sporite de îngrășăminte chimice, introducerea unor soiuri și hibrizi cu o productivitate mai ridicată.Anul acesta, ducția de nutrețuri bună. Principalul este ca 
în fiecare unitate să se a- 
corde o mare atenție cosi
tului, uscării, transportu
lui și depozitării finului, 
însilczării surplusului de 
nutrețuri. în felul acesta se pot obține cantități sporite origină aceleași

pro- este I

536 unități nutritive și 114 kg proteină la hectarul cultivat cu plante furajere. Ca urmare a sporului de proteină digestibilă, care e mai mare decît cel de unități nutritive, raportul proteic al bazei furajere se poate îmbunătăți, revenind 95 grame proteină launitatea nutritivă, față de 72 grame cît este în prezent. Aceasta permite o echilibrare a rațiilor sub raportul conținutului de proteină în hrana taurinelor și ovinelor, contribuind substanțial la mărirea producției de carne, lapte și lînă.
Soluțiile de îmbunătă

țire a structurii culturilor 
pentru producția de nu
trețuri diferă atît pe zone, 
cît și de la o unitate Ia 
alta. La aceeași unitate a- ceasta se poate modifica

in timp de cițiva ani sau chiar de la un an la altul, mărindu-se eficiența economică a culturilor. în a- cest sens, îmbunătățirea structurii culturilor furajere poate fi considerată ca o acțiune diferențiată și în același timp continuă, ce trebuie făcută îndeosebi la întocmirea planurilor de dezvoltare în perspectivă a unităților și cu prilejul alcătuirii planurilor. anuale de producție.
Acțiunea de îmbunătăți

re a structurii suprafețe
lor ca măsură de organi
zare a producției trebuie 
neapărat însoțită și de 
măsuri agro-ameliorative 
și agrotehnice, care să 
ducă la sporirea recol
telor. în acest fel, efectul măsurilor amintite se amplifică. Realizarea unor

de produse de animală utilizînd suprafețe.
NICAVasile

șef de laborator 
Secția de economie 
agrară din Institutul Cen
tral de Cercetări Agricole

Aprovizionarea t

între problemele care preocupa în mod deosebit Comitetul executiv al Uniunii raionale a cooperativelor agricole de producție Roșiorii de Vede se numără și aprovizionarea cu materiale de construcții și piese de schimb pentru mașini, procurarea de noi utilaje Chiar după conferința de constituire a uniunii s-a trecut la studierea amănunțită a planurilor de aprovizionare ale cooperativelor a- gricole. Cu acest prilej s-a constatat că unele cooperative agricole nu prevăzuseră toate materialele și utilajele de care aveau nevoie pentru buna desfășurare a procesului de producție, în vreme ce altele, dintr-o grijă exagerată, au inclus în plan cifre mult prea ridicate, care depășeau necesitățile reale. Pentru a reglementa această situație a trebuit să se stabilească mai precis adevăratele nevoi ale fiecărei unități, iar apoi s-a luat legătura cu depozitele de aprovizionare și chiar cu întreprinderile producătoare pentru a asigura procurarea materialelor și utilajelor stabilite.

Membrii uniunii raionale și-au propus ca în viitor, împreună eu consiliile de conducere din cooperativele agricole, să studieze din vreme planurile de perspectivă ale unităților și, în funcție de acestea, să se prevadă în planurile de aprovizionare numai materialele și utilajele care sînt absolut necesare.Uniunea raională a organizat o ședință cu toate cadrele din unități, care răspund de aprovizionarea tehnico-materială. S-a stabilit ca în fiecare cooperativă agricolă planurile de aprovizionare să fie predate acestor cadre cu obligația ca ele să urmărească permanent cum sînt’respectate termenele din contracte, să sesizeze la timp consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de toate neregulile constatate în aprovizionare. De atunci, asemenea ședințe de lucru s-au ținut cu regularitate, lună de lună. Dar iată ce 
ne-a spus tov. Constantin Tuinea, președintele cooperativei agricole Măldăeni:

„Sprijinul primit din partea uni-

Sarcini urgente
g r ic u 11 ii

Dirijarea automată 
a proceselor 

tehnologice

plin. Chiar și în unele regiuni sudice, cum sînt Argeș și Oltenia, unde s-a strîns grîul de pe mari suprafețe, există un decalaj mare între recoltat și treierat. Decalajul este și mai mare în unele regiuni unde secerișul a început mai ziu. în cooperativele agricole din regiunea Mureș-Autonomă ghiară s-a treierat numai 9 la din recolta care a fost strînsă, iar în regiunea Suceava — 17 la sută. DacX în ce privește întîrzierea recoltatului se poate invoca — de altfel nu pretutindeni în mod îndreptățit — motivul că grîul nu a fost copt, treierișul trebuie intensificat deoarece cerealele păioase sînt uscate. Este de datoria consiliilor a- gricole și a uniunilor cooperatiste să ia măsuri grabnice atît pentru intensificarea ritmului treierișului, cît și pentru înmagazinarea produselor în cele mai bune condiții.
Asigurarea unei producții su

perioare în anul următor impune 
executarea fără întîrziere a ară

tîr-Măsuță

turilor pe toate suprafețele de pe 
care s-a strîns recolta. Ploile căzute în ultimele zile, în majoritatea regiunilor, permit ca această lucrare să se facă la timp și în condiții calitativ superioare. Trebuie spus că suprafața de 463 700 hectare pe care s-au făcut arături de vară nu corespunde nici pe departe posibilităților, re- prezentînd numai 20 la sută din terenurile de pe care s-a strîns recolta. în regiunile din sudul țării 
majoritatea tractoarelor au fost 
eliberate de Ia recoltat, ceea ce 
face cu putință ca ele să fie folosite 
din plin la executarea arăturilor 
de vară. în regiunile din sud, întîrzierea acestei lucrări se datoreș- te atît faptului că nu s-au eliberat terenurile de paie, cît măi ales nefolosirii tractoarelor. Conducerile G.A.S. și S.M.T. au datoria să organizeze cît mai bine activitatea tractoriștilor, astfel ca să se poată lucra din zori și pînă seara, iar acolo unde există schimbul doi, tractoarele să fie folosite la arat și pe timpul nopții. Este necesar ca și în regiunile din nord, pa

ralel cu recoltatul, să fie grăbit ritmul executării arăturilor de vară.în atenția consiliilor de conducere din cooperativele agricole trebuie să stea livrarea neîntîrzia- 
tă a cantităților de cereale con
tractate, condiție de cea mai mare 
însemnătate pentru a se putea 
realiza veniturile prevăzute în 
planurile de producție și financia
re. întrucît în ultimul timp au căzut ploi în toată țara se impune ca livrarea produselor să se facă cu atenție, iar cerealele cu un grad ridicat de umiditate să fie în prealabil zvîntate.. Numai din grîul înmagazinat cu o umiditate admisă și păstrat în condiții bune rezultă o făină și o pîine bună.Campania agricolă de vară trebuie să constituie, în principala preocupare de partid și de stat, a menilor. muncii din Grija pentru strîngerea recoltei trebuie împletită cu , preocuparea de a1 obține recolte mări în anul' viitor, făcînd arături de vară pe toate suprafețele prevăzute.

continuare, a organelor tuturor oa- agricultură.

Sistemele de dirijare auto
mată a proceselor tehnologice 
în prelucrarea țițeiului se ex
tind tot mai mult în rafină
riile de petrol. La instalația 
de deparafinare a uleiurilor 
de la I Rafinăria Teleajen, de 
pildă, a fost introdus sistemul 
automat de răcire pe circuite 
paralele', care a dus la spori
rea capacității de prelucrare 
și îmbunătățirea calității pro
duselor. La aceeași rafinărie a 
fost automatizat procedeul de 
reglare a alimentării cu abur 
a instalațiilor, mărindu-li-se, 
în felul acesta, siguranța în 
exploatare.

In același timp, instalațiile 
altor rafinării au fost comple
tate cu noi aparate de măsură 
și reglare automată a parame
trilor proceselor de producție. 
S-a ajuns, astfel, ca în toate 
rafinăriile de petrol, parame
trii de bază să fie măsurați și 
menținuți automat la valorile 
impuse de regimul tehnologic.

problema aprovizionării 
tehnico-materiale este foarte im
portant. Predarea planului de a- 
provizionare cooperatorilor însăr
cinați de consiliul de conducere cu 
această problemă (în cazul nostru 
merceologul Ion Jilavu), precum și 
analizarea periodică, la raion, a 
problemelor de aprovizionare eu 
materiale au dus la îmbunătățirea 
activității în acest domeniu. 
Merceologul urmărește zilnic ce 
materiale trebuie să sosească. Cu 
ajutorul lui luăm din timp măsu
rile necesare pentru respectarea 
termenelor din contract, pentru 
transportul; și depozitarea opera
tivă a materialelor".Subliniind aceste succese nu pot fi trecute cu vederea anumite neajunsuri care mai persistă încă în acest domeniu important de activitate.

„în acest an, — ne spune tov. 
MARJN FILIP, președintele coope
rativei agricole din Troianu — am 
mai amenajat încă 150 de ha teren 
pentru irigat. în total am ajuns la 
230 de ha. Am construit un baraj 
care ne asigură apa necesară. Dar 
pentru ca apa să urce 30—35 metri 
și să fie adusă pînă Ia rădăcina 
plantelor, mai avem nevoie de o 
pompă de 12 țoii și de 3 aspersoare. 
Dacă nu plouă, a adăugat preșe
dintele, plantelor trebuie să le dăm 
noi apă ; altfel nu asigurăm fura
jele necesare animalelor în timpul 
iernii".Lipsa utilajelor de irigat se resimte și în alte cooperative agricole. Semnalînd acest lucru, tovarășul Marin Delcescu, șeful secției aprovizionare și prestări de servicii din cadrul uniunii raionale, ne-a relatat:„Cooperatorii din raionul Roșiorii de Vede au sporit suprafața a- menajată pentru irigații cu încă 2 200 ha. Potrivit indicației Consiliului Superior al Agriculturii, s-au depus din vreme toate procesele verbale de recepție a lucrărilor pentru a se putea livra la timp utilajele de irigat. Totuși, din cele 29 aspersoare necesare n-au fost procurate decît 3, din 2 685 metri conductă de 6 țoii nu s-a primit nici un metru, iar motoarele de 25 și. 45 CP sînt planificate pentru trimestrul IV al acestui an".Este nevoie de o intervenție mai operativă pe lîngă unitățile producătoare, din partea organelor de resort din Consiliul Superior al A- griculturii și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, pentru buna aprovizionare cu utilaje și materiale.

care economiști și matematicieni cu îndelungată experiență. Dintre lucrările publicate în acest număr amintim : „Preocupări
științifice în domeniul tehnicii 
calculului economic și al ciber
neticii economice" de prof. Manea Mănescu, membru corespondent al Academiei, „Programul de 
studii și cercetări al Centrului de 
calcul Economic și Cibernetică 
Economică București pe anul 1966 
și pe perioada 1966—1970" de conf. univ. dr. C. Ionescu, „Ante- 
calculația prețului comercial al 
mașinilor și instalațiilor" de dr. docent T. Cristureanu și ing. M. Li- vescu, „Calculator analogic spe
cializat pentru optimizarea proble
melor de stoc" de prof. univ. E. Nicolau și altele. Revista publică și rubrica „Critică și bibliografie".Prin intermediul acestei reviste, economiștii, inginerii și cadrele de conducere din economie vor putea cunoaște progresele înregistrate în domeniul calculului economic și ciberneticii economice, pentru a le folosi în activitatea practică.

Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

i

1

Motonavă

de 2000 toneCea mai mare navă construită pînă acum la Uzinele mecanice din Turnu Severin a fost lansată vineri dimineață. Evenimentul a marcat o nouă etapă în activitatea a- cestui sector: începerea construcțiilor de nave de tonaj mijlociu. Motonava de 2 000 de tone, care a primit ieri botezul Dunării, este o navă ale cărei caracteristici înglobează toate rezultatele obținute pînă adum de constructorii de nave severineni în eforturile lor de a ridica producția de nave la nivelul cerințelor moderne de transport. Cu un sistem de comandă automatizat, construită din materiale cu rezistențe sporite, mult mai u- șoară decît alte nave de tonaj asemănător, prima motonavă de 2 000 de tone se înscrie ca un succes remarcabil.(Agerpres)
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O înaltă cultură, la nivelul cerințelor epocii 
socialismului, nu este compatibilă cu Intim- 
plătorul și arbitrarul, cu diletantismul și im
provizația. Succesul oricărei activități de 
substanță și de durată depinde de perspectiva 
largă a celor ce o desiășoară, de grija deose
bită pentru selectarea și promovarea valori
lor autentice, de preocuparea permanentă și 
fără compromisuri pentru calitate. Probleme
le stilului de conducere a instituțiilor de artă 
au făcut obiectul unei „mese rotunde" orga
nizate la redacția „Scînteii".

Importanța progra-

— Satisfacerea cerințelor spirituale ale publicului constituie pentru noi un spusBASARAB, directorul Filarmonicii de Stat „George Enescu". Noi am curs, de pildă, la ganizarea ciclurilor concerte pe anumite me, epoci, compozitori, astfel încît în decurs de cîțiva ani cel care participă regulat la producțiile noastre să-și poată forma bazele unei culturi muzicale. Ne-am îndreptat atenția în mod deosebit asupra tineretului, marele public de mîi- ne. Se spune adesea că tineretul aleargă după muzica de dans. Eu cred că interesul pentru muzica „serioasă" și pentru cea distractivă se pot îmbina armonios. Anul acesta am organizat pentru studenți un ciclu integral al simfoniilor lui Beethoven. Rezultatul este că, în stagiunea care s-a încheiat, Filarmonica din București a avut printre ascultătorii săi 14 000 de studenti. Unii întreabă : 
„de ce Beethoven și nu 
Stolrhausen I" Pentru că 
Beethoven este cu siguranță 
aproape de inima celor mai 
muifi. Trebuie să începem 
educația muzicală cu ceea 
ce este aproape 
gerea lor.

Dramaturgul 
LOVINESCU, 
Teatrului „C. 
s-a referit la 
alcătuire a repertoriului.

— Secretariatele literare a- 
diîc încă o contribuție destul 
de slabă în această direcție. Pe de altă parte, istoricii și criticii literari nu ne dau un real ajutor, mul- țumindu-se să publice, de pildă, liste de dramaturg] români dintre cele două războaie care ar merita jucați. Ar trebui să apară 
studii, să se desfășoare o 
largă discuție literară în ju
rul tradițiilor și valorilor dra
maturgiei noastre.

Vorbitorul și-a expri
mat părerea că și presa 
trebuie să privească re
pertoriul în perspectivă. „Cronicarii se uneori să discute spectacol izolat. Teatrul Mic Nottara au văzut țuindu-se adevărate canonade împotriva unor piese din repertoriile lor, fără să se țină seama că aceste piese intrau în compoziția unui mozaic pe un an de zile, iar a- cest an nu reprezintă decît tatonările, primele jaloane puse în vederea unei activități care trebuie să cuprindă măcar cîteva stagiuni pentru ca ea să poată fi judecată în chip real. Anul trecut, ca urmare a semnalelor criticii, țat la unele prezentative, repertoriu în pit. îmi pare rău că teatrul nostru a nunțat și la piesele debutanți care încurajați, dar pe presa i-a întîmpinat, la anunțarea lor, cu asprime". HORIA LOVI
NESCU consideră că 
trebuie intensificate efortu
rile teatrelor pentru promo
varea numelor noi, pentru 
descoperirea unor talente 
tinere.

Regizorul de film MIHAI IACOB a subliniat 
necesitatea unui program 
de perspectivă în creația 
cinematografică :

— Firesc ar fi ca 
avem un portofoliu 
de scenarii. In felul 
activitatea studioului 
tea fi eșalonată mai rațio
nal, potrivit unei structuri 
tematice bine alcătuite. Nu
mai că, de foarte multă vre
me, nlanurile noastre se fac 
pe niște scenarii care abia 
urmează să vină. Portofoliul ar putea crește, după părerea mea, dacă studioul ar comanda simultan mai multor autori scenarii _ pe a- ceeași temă, urmînd ca a- poi să fie aleasă versiunea cea mai bună. Aceasta nu este o „pierdere" ; risipă înseamnă, dimpotrivă, să pornești de la un scenariu slab și să investești un

obiectiv principal, a dirijorul MIRCEA
reei r- de te-

de înțele-

HORIA 
directorul 

Nottara" 
munca de

limitează fiecare Astfel, și Teatrul dezlăn-

s-a renun- piese nere- inclusemod în pri- însă re- unor meritau care de

noi să 
bogat 
acesta 
ar pu-

sume mari pentru film nereușit. i

universitate a tării

Ar fi mo- cadre- de co

nu tre
cu dădă- 
„îndruma-

Andrei BĂLEANU

A INSTITUȚIILOR

— Unii dintre colegii mei nu au avut încă prilejul să-și manifeste însușirile, spunea MIHAI IACOB. Iată că Dinu Cocea, primind răspunderea unui film ca „Haiducii", a realizat un succes al genului. Cred că 
unor tineri care-și așteap
tă de mult rîndul li s-ar 
putea încredința pentru în
ceput scurt-mefraje — de 
pildă la studioul Sahia sau 
la Televiziune — pentru 
a arăta ce pot. In felul a- 
cesta s-ar crea și premi
sele necesare ierarhizării 
valorilor. în domeniul artei, simpla absolvire a școlii nu este totul. E drept, legile noastre, foarte umane, apără drepturile fiecărui salariat. Dar acest lucru nu trebuie confundat cu perpetuarea mediocrității în artă. Un om absolut corect din toate punctele de vedere, prezent la toate activitățile studioului, un om care nu întîrzie la nici o manifestare, dar care nu are talent, rămî- ne mai departe în schemă. pe postul pe care este încadrat. La noi 
un regizor, chiar dacă nu 
face nici un film vreme de 
cîțiva ani, primește sala
riul liniștit, dar nu acceptă 
să lucreze ca 
asistent. Eu 
după atenta verificare 
posibilităților 
care nu vădesc chemare ca 
regizori principali pot fi în
drumați spre profesiile de 
regizor secund sau asistent, 
cu precizarea că acestea nu 
reprezintă un fel de „pur-' 
galoriu", că sînt meserii 
foarte importante, demne 
de stimă, care cer vocație.După cum s-a desprins 
din discuții, e necesară 
combaterea consecventă a 
acelei 
pune 
tatea 
lui, i 
pe el

— Nota esențială a vieții 
artistice o dă nivelul colecti
velor, a spus CONSTANTIN BUGEANU, directorul Orchestrei Cinematografiei. Din nefericire, Con
servatoarele noastre se o- 
rientează cu precădere spre 
formarea de soliști, negii- 
jînd pregătirea cadrelor 
„medii", care constituie baza 
instituțiilor muzicale.N. PATRICHI, condu
cătorul Ansamblului Sfa
tului popular al Capita
lei, confirmă la 
său: „Orchestrele o mare „criză" strumentiști, iar cadrele tinere pe care le așteptăm vin în număr mic. Marea majoritate a celor care învață instrumente muzicale în Conservator sînt orientați spre a deveni soliști. Există prejudecata că numai netalentații sau cei slab pregătiți trebuie să se îndrepte spre orchestre".— Nu există muzicant „de rînd" și muzicant „de elită", intervine MIRCEA BASARAB. Artiștii care formează sînt niște venit aci pentru că n-au reușit să devină soliști. E o eroare profundă! Profesia de muzician de orchestră e foarte grea, în trei-patru repetiții el trebuie să ajungă la nivelul tehnic și artistic, la sensibilitatea pe care o cere fiecare lucrare muzicală.

Citind progresele obți
nute la unele teatre din 
țară (Timișoara, Bacău, 
Piatra Neamț), regizorul 
GEORGE TEODORESCU 
arăta că asigurarea cali
tății artistice înalte de
pinde într-o măsură ho- 
tărîtoare de personalita
tea conducătorului artis
tic al instituției. El tre
buie să fie un adevărat 
animator, capabil să în
chege și să valorifice 
toate forțele colectivului, 
să le îndrepte spre un țel 
major.

LUCIAN GIURCHESCU: 
„Autoritatea directorului tre
buie să se manifeste în pri
mul rînd prin exigență, 
prin refuzul de a face 
concesii mediocrității, prin 
hotărîrea neclintită de a 
nu da drumul unui spec
tacol în public dacă nu

secund sau ca 
cred că — 

a 
ceilor

prejudecăți care 
preț doar pe activi- 
„vedetei", a solistu- 
considerîndu-l doar 
creator.

rîndul resimt de in-

orchestrele nu oameni care au

DE
este la nivelul celor mal 
bune producții din tea
trul său. De multe ori 
se întîmplă însă că din con
siderente „umanitare" sau 
de circumstanță directorul 
închide un ochi, lasă să 
treacă un lucru mai puțin 
reușit".După cum arăta NESTOR GHEORGHIU, directorul „Eleotrecordului" pe lîngă conducerile unor instituții de artă se depun deseori insistențe pentru a promova valori îndoielnice pe considerente asemenea„umanita

fac, din păcate, intervenții. Di- trebuie să re-re". Se multe rectorul ziste cu fermitate acestui„asalt al mediocrităților".
Cum să remediem de
zechilibrul de cadre

spunea COJAR,— Nu de mult, regizorul ION am avut ocazia să asist la o ședință a consiliului artistic al Teatrului din Piatra Neamț, unde se discuta proiectul de repertoriu. După ce s-au a- nunțat titlurile unor piese care ar corespunde programului de perspectivă al teatrului, a apărut o întrebare care a pus sub semnul îndoielii toată această muncă pregătitoare : „Acum să vedem : care actori rămîn în teatru și care intenționează să plece?"
Participanții la „masa 

rotundă" au arătat că 
majoritatea colectivelor 
bucureștene nu pot utiliza 
foafe forțele acforiceșfi de 
care dispun, în vreme ce 
unor teatre din țară le lip
sesc interpret! de valoare. Promovarea unor actori tineri în teatre din Capitală trebuie să fie rezultatul unei selecții reglementate serios și să corespundă necesităților reale.LUCIAN CU a GIURCHES- pledat pentru

A apărut revista

ARTA
de actorilor sălărgirea formelor stimulare a care pleacă creze în teatrele provincie : o atenție 

mare din partea presei 
de activitatea creatoare 
provincie, inițierea i 
festivaluri regionale și re
publicane, care să dea pri
lejul artiștilor din toată 
țara de a prezenta realiză
rile lor, de a primi apre
cieri competente. De asemenea, s-ar putea organiza o stagiune permanentă a teatrelor din provincie în Capitală.

Regizorul EMIL MAN
DRIC, directorul Teatru
lui de Stat din Ploiești, a 
subliniat că rezultatele 
slabe ale unor competi
ții republicane care au 
fost pregătite superficial 
nu trebuie să îndemne la 
abandonarea definitivă a 
„festivalurilor naționale 
de dramaturgie" și a „con
cursurilor tinerilor ac
tori" foarte așteptate și 
stimulative. Regizorul 
GEORGE TEODORESCU 
adaugă că s-ar putea or
ganiza în timpul verii fes
tivaluri 
gionale 
nale (la 
stanța) 
teatrelor de operă, a fi
larmonicilor.

Pornind de la proble
mele repartizării și sti
mulării cadrelor, s-a ex
primat, printre altele, opi
nia că unele dispoziții le
gale în vigoare sînt ră
mase în urmă față de 
necesitățile vieții. Astfel, 
după cum arăta LUCIAN 
GIURCHESCU, sarcinile 
minimale pe actori (sis
tem introdus cîndva cu 
titlul de experiment de 
fostul Minister al Cul
turii și perpetuat prin i- 
nerție) sînt inaplicabile și nestimulative în artă, 
devenind chiar o frînă, 
o piedică în fața maxi
mei exigente în alcă
tuirea distribuțiilor.

Din discuție s-a desprins 
necesitatea imperioasă a 
elaborării unei noi legi a 
teatrelor și a celorlalte ins
tituții artistice, corespunză
toare cerințelor actuale. 
Trebuie spus că această ne
cesitate a mai fost sublinia
tă în presă de către oameni 
de teatru compefenfi. Cre
dem că ea ar trebui avută 
în vedere de către Comite
tul de Stat pentru Cultură 
și Arfă.

lu- din 
mai 
față 

> din 
unor

muzicale interre- 
sau chiar națio- 
Brașov sau Con- 
cu participarea

Necesitatea îndrumă
rii de specialitate

Vorbitorii au insistat a- 
supra sprijinului de care 
conducerea instituției ar-

„COLOCVII DESPRE 

ȘCOALA, FAMILIE

Șl SOCIETATE"

A apărut primul nu
măr al revistei „Coloc
vii despre școală, fa
milie și societate", pu
blicație editată de 
Ministerul Invăfămîn- 
tului. Revista are me
nirea de a întări pro
paganda pedagogică 
în rîndul părinților, 
fiind în același timp o 
tribună de dezbateri 
asupra problemelor e- 
senfiale ale procesului 
educativ. Propunîndu-și 
a atrage în rîndul co
laboratorilor condeie cît 
mai diverse— oameni 
de știin)ă, artiști, scrii
tori, profesori, părinți 
— noua revistă dedică 
întregul său cuprins 
stimulării inițiativei în 
problemele educației, 
adresîndu-se astfel „tu
turor celor care, în 
spiritul umanismului so
cialist, făuresc în sufle
tul tinerelor generații 
chipul cu înalte trăsă
turi morale al omului 
epocii noastre*. Suma
rul numărului de debut 
evidențiază aceste pre
ocupări, coloanele noii 
publicafii găzduind ar
ticole și anchete inte
resante, precum : „Ce 
trebuie să știe părin

ții despre educafie", 
„Un educator colectiv: 
opinia publică", „Co
locvii cu educatorii și 
părinții". Nădăjduim că 
tînăra publicafie va 
deveni o oglindă fi
delă a preocupărilor 
de larg interes pentru 
întărirea și dezvoltarea 
sentimentului de răs
pundere al educatori
lor și părinților în for
marea tinerei generafii.

I» SUCEAVA"
Semnalăm, de ase

menea, apariția la Su
ceava a unui nou su
pliment politic, social- 
cultural — editat de 
ziarul regional „Zori 
noi* în colaborare cu 
Casa regională a crea
ției populare. Sînt 
înmănuncheate comen
tarii privind actualita
tea politică, socială, 
economică a regiunii, 
articole pe teme literar- 
artisfice, creații origi
nale ale unor prozatori 
și poeți din regiune.

tistice are nevoie 
din partea organelor lo
cale, cît și a forurilor spe
cializate pe tărîm cultu
ral. „Factorii răspunzători de problemele culturii unei regiuni trebuie să știe să discearnă și să se apropie atent de conținutul specific instituțiilor artistice, spunea EMIL MANDRIC. A reieșit din discuțiile noastre, de pildă, că obligativitatea sarcinilor minimale este la această oră o expresie neconcludentă a mișcării cadrelor artistice, firesc, cred, ca dul de utilizare a lor să fie apreciat mitetele de cultură și artă, în lumina sarcinilor și necesităților artistice, iar nu transferat în mod mecanic organelor financiare". Mai mulți vorbi
tori au subliniat că pro
blemele organizatoric- 
gospodărești ale institu
țiilor de artă nu pot că
păta o rezolvare pur ad
ministrativă, ci trebuie 
analizate cu participa
rea și consultarea oame
nilor de specialitate. Ast
fel. NESTOR GHEOR
GHIU arăta că „Electre- 
cordul", care depinde de 
Trustul industriei poli
grafice și primește co
menzi de la Ministerul 
Comerțului Interior are 
nevoie de un sprijin mai 
activ, de specialitate, din 
partea C.S.C.A.

Dar sprijinul 
buie confundat 
ceala măruntă.
rea și controlul trebuie, 
cred, să aibă în vedere nu 
tot felul de mărunțișuri ad
ministrative, ci în primul rînd 
problemele mari de orien
tare GIURCHESCU.că, față, lua mare interne de detaliu ale instituției, decît cu aprobarea forurilor tutelare, îi împiedică să acționeze cu suficientă inițiativă". Alăturîndu-se acestui punct de vedere, MIRCEA BASARAB și-a exprimat părerea că 
trebuie întărită răspunderea 
și în același timp autorita
tea directorilor. O înaltă 
cultură și exigență, ridi
carea colectivului pe baza 
unei concepții avansate și 
unitare — iată cerințe 
ce stau în fața conduce
rilor instituțiilor noastre 
de artă.

a spus LUCIAN Faptul în momentul de directorii nu pot hotărîri, într-un număr de probleme

NOTE DE LECTOR

Rod al activității publicistice des
fășurate în ultimii! ani, din care au
torul a extras unele din studiile cele 
mai reprezentative, cartea lui George 
Munteanu grupează opinii exprimate 
în jurul unor probleme aflate în răs
timpul acesta în atenția criticii lite
rare. Prezenta ei este un prilej de a 
ne reînfîlni cu un autor care, re-
curgînd la „spiritul conjugat al prin
cipiilor esteticii, istoriei literare și 
criticii literare" oferă cititorului —
după cum declară în nota de la 
început — posibilitatea de a-și con
trola „gustul, intuițiile, înclinările"
(pag. 7). Conceput armonios în an
samblul său, volumul — în care pre
cumpănitoare sînt aspectele de is
torie literară — este secționat în 
două părți (partea înfîi tratînd su
biecte mai vaste, confribufii directe 
ale autorului, iar cea de-a doua con- 
finînd reflecții despre autori și cărți) 
care se întrepătrund prin problema
tică. Studiului asupra lui Creangă, 
spre exemplu, din prima secțiune a 
cărfii, îi 
nica din 
nografiei 
nată de 
articolul 
este întregit, în substanța sa, de a- 
precierile formulate pe marginea lu
crării lui 
fânul și 
nescu.

Atunci 
chestiuni 
tentă, o 
cernămînf a istoriografiei și izvoare
lor, rezultatele sînt de asemenea re
marcabile. Substanțiale ne par a fi, 
în acest sens, cele două studii con
sacrate lui I. Heliade Rădulescu („A-

devine complementara cro- 
a doua sec(iune asupra mo- 
despre același autor sem- 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga; 

consacrat liricii eminesciene

Matei Călinescu despre „fi- 
geniul" în poezia lui Emi-

cînd se oprește asupra unor 
care implică o cercetare a- 
reconsiderare plină de dis-

.. . i —
Editura pentru literatură, 1966.

La Craiova se fac intense pregătiri pentru deschiderea, în toamna acestui an, a celei de-a cincea universități din țară. Privitor la acest eveniment, într-o recentă convorbire, prof. dr. ing. MARIUS PREDA, rectorul universității, a relatat următoarele corespondentului nostru Victor Deleanu:
Unitate de învățămînf superior 

complexă, — Universitatea din 
Craiova cuprinde, prin structura 
sa, învăfămînful umanist și științific, 
învățămîntul electrotehnic, agrono
mic și economic. Prin cele 7 fa
cultăți ale sale : matematică, chi
mie, filologie, științe economice, 
electrotehnică, agricultură, horti
cultura — universitatea va pregăti 
profesori, ingineri și economiști, 
cercetători, cadre cu calificare su
perioară în domeniul culturii, știin
ței și tehnicii. Parte integrantă 
a universității, Institutul pedago
gic de trei ani, prin facul
tățile de istorie-geografie și 
științe naturale, va oferi absolven
ților de liceu posibilitatea de a 
îmbrățișa frumoasa carieră de pro
fesor în învățămîntul general de 
la orașe și safe. De asemenea, ne 
pregătim pentru organizarea mai 
multor secții la două dintre facul
tăți, și anume : automatică, ma
șini și aparate electrice la facul
tatea de electrotehnică, economia 
industriei, economia agriculturii și 
evidența contabilă la facultatea de 
științe economice.

O atenție deosebită a fost acor
dată încadrării universității cu per
sonal didactic de prestigiu, cu ex
periență bogată și calificare cît mal

ridicată. încă din primul an, în ca
drul universității vor activa 353 de 
cadre didactice, dintre care 158 de 
profesori, conferențiari și lectori, 34 
avînd titlul de doctor sau doctor 
docent.

Cu sprijinul direct al organelor 
locale de partid și de stat s-a a- 
sigurat baza materială corespunză
toare și, în primul rînd, spațiul de 
învățămînt necesar desfășurării în 
bune condiții a procesului instruc- 
tiv-educativ. Universitatea își va în
cepe activitatea în 24 de săli de 
curs, 21 săli de seminar, 61 de 
laboratoare înzestrate cu mașini și 
aparate moderne din țară și stră
inătate. Dispune de două biblioteci 
cu peste 167 000 volume și 13700 
reviste din diverse ramuri ale știin
ței și tehnicii, de șase săli de lec
tură etc. în același timp au 
fost efectuate studii pentru lărgirea 
bazei de documentare la catedre, 
comandîndu-se cărți și publicații de 
specialitate din țară și de peste ho
tare. Paralel, vor spori fondurile bi
bliotecii cu mai multe zeci de mii 
de volume.

Universitatea dispune, la ora ac- 
fuală, de 4 cămine — care pot a- 
sigura cazarea tuturor studenților — 
și două cantine. Avînd în vedere 
că numărul studenților va crește în 
următorii ani, în curînd va în
cepe construcția a încă două că
mine și a unei cantine. Tinerii au 
la dispoziție, de asemenea, o casă 
de cultură și un club. împreună cu 
asociația studenților, clubul spor
tiv „Universitatea", cu cele 8 secții 
ale sale, va asigura un bogat pro
gram sportiv.

Corpul nostru profesoral, con
știent de răspunderile sale, va asi
gura patriei noi promoții de spe
cialiști temeinic pregătiți, care să 
corespundă înfrutotul exigențelor 
mereu sporite ale economiei și cul
turii socialiste.

.101 ti M VĂZUT IN ROMANIfl
M IMESIOW PROFUND"

Declarațiile lui Pierre de BoisdeffreCriticul și istoricul literar Pierre de Boisdeffre, directorul programelor de la Radioteleviziunea franceză, a fost — la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea — oaspetele țării noastre, timp de aproape două săptămîni.în convorbirea pe care a avut-o înainte de plecare cu reprezentanți ai presei române, Pierre de Boisdeffre a declarat, printre altele: Tot ceea ce am văzut în țara dv. m-a impresionat profund. Am avut plăcerea să reîntîlnesc la București mai mulți confrați români cu care am purtat mai înainte discuții valoroase și în capitala țării mele. Bunăoară, întrevederea cu Zaharia Stancu, romancier citit și apreciat în Franța, a fost deosebit de fructuoasă. Pe lîngă faptul că am evocat împreună operele unor mari scriitori contemporani, am trecut în revistă probleme actuale de proză, teatru, estetică, poezie, precum și dezvoltarea în continuare a multiplelor contacte stabilite între literaturile popoarelor noastre.Am fost încîntat, de asemenea,

de întîlnirea avută cu confrați mai tineri, la Casa de creație de la castelul Peleș. Sînt de părere că alături de binecunoscutul Tudor Ar- ghezi — a cărui creație în versuri face obiectul unei ample monografii apărute în ciclul „Poeți de azi", la Paris — tinerilor poeți români merită să li se acorde a- tenție.Vizitînd redacțiile unor reviste literare pe care le cunoșteam și mai înainte — „Contemporanul", de pildă — am remarcat cu satisfacție că ele sînt deschise tuturor problemelor artei și literaturii. Totodată, expozițiile vizitate mi-au întărit convingerea că România este o țară care se găsește în avangarda artei contemporane. O puternică impresie au produs asupra mea atît comorile de artă pe care le oferă străvechile mănăstiri din nordul Moldovei, cît și orașele recent apărute pe harta României.în încheiere, interlocutorul a adăugat: România este o țară în- cîntătoare, cu oameni harnici, ta- lentați și primitori. Aș dori să mai revin în locurile vizitate.

ITU D I N I"
supra reconsiderării Iul I. Heliade 
Rădulescu" și „Anii de ucenicie ai lui 
Heliade"), care vădesc capacifafea de 
a discerne, dinfi-un bogat material 
documentar, latura esențială a feno
menelor, ocolindu-se analiza simpli
ficatoare, enunțul neargumentat în- 
fr-un teren în care critica și istoria li
terară s-au exercitat în ultimii ani 
încă insuficient și uneori nu cu de
plină competență. Anticipînd „o po
sibilă cercetare specială" (pag. 140) 
pe această temă, George Munteanu 
vede în Heliade una dintre cele mai 
complexe și contradictorii figuri a 
cărei luxuriantă activitate, întinsă pe 
o perioadă îndelungată, este compa
rabilă cu cea a personalităților de 
prim ordin ale culturii noastre.

Receptiv la fenomenul literar mo
dern și interesat de evoluția acestuia, 
George Munteanu se apleacă, în pa
gini sintetice, asupra unor laturi ale 
problemelor creației. Referirile cele 
mai bogate se îndreaptă către lirica 
actuală, căreia îi descoperă valențele 
multiple, relevînd în mod deosebit 
funcțiunile ei etice, sociale, privind 
inovațiile de ordin formal, ca o ex

presie a individualizării necesare a 
eului poetic.

Discuția în jurul posibilităților șl 
modalităților de manifestare a realis
mului în diferite arte sau genuri de 
artă („în jurul problemelor realismu
lui", „Realism și poezie") aduce cî- 
feva precizări judicioase din perspec
tiva esteticii marxist-leninisfe, ambele 
studii sfînd sub semnul conștiinței 
faptului că o apreciere exactă a va
lorii creației nu poate avea loc ig- 
norînd aplicarea adecvată a criterii
lor fundamentale ale esteticii noastre.

Volumul nu este lipsit de prezența 
unor fragmente parazitare, neînca- 
drarea acestora în context provenind 
din interesul resfrîns pe care îl sus
cită ; ele reprezintă momente depă
șite actualmente de evoluția istoriei 
și criticii noastre literare. Selecția 
riguroasă însă a celor mai multe din 
articolele introduse în pagini face ca 
volumul să posede un echilibru in
fern, apărîndu-ne, în ciuda ocaziona
lului unor părți ale sale, ca un fot 
destul de închegat.

Grigore ARBORE

15,55 Campionatul mondial de fotbal — 1966. întîl
nirea dintre echipele U.R.S.S.-Ungaria.

18,00 — Pentru copii și tineretul școlar : — Veniți cu 
noi... în parcul vesel — Filmul : „Poveștile 
lui Alioșa" — Peceți și fila îngălbenite.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Colecții, colecționari, pasiuni.
19,35 — Preludiu „Mamaia—1966".
19,45 — Actualitatea cinematografică.
20,00 — Teleenciclopedia.

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
I pentru ecran panoramic : Patria —<

9; 12; 15; 18; 21.

a BĂIEȚII DE LA TONOMAT i Repu
blica — 8; 10,15; 12,30; 14.-&5; 17;
19,15: 21,30, Stadionul Dinamo — 
20,30 (la ambele, completare Stul), 
Festival — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21. grădină — 20,30 (completare Li- 
niorii).
® COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL 5 
Luceafărul — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Arenele Libertății — 20,30, Capitol 
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21, grădină 
— 20,30 (completare Lucrările sesiu
nii Marii Adunări Naționalei, Moderni 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,15, 
grădina Doina — 20,15.
<3 MISIUNEA EXTRAORDINARĂ t 
București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21. Excelsior — 9,30; 12,15; 15; 18; 
20,45, grădina Progresul — 20,15.
O PEPE LE MOKO : Cinemateca
10; 12; 16; 18,30; 21.
O PREA TÎRZIU : Lumina — 8,45*
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (com
pletare Problema).
® ESCROCII DE LA MÎNĂSTIRE (ci
nemascop) : Victoria — 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,30; 21, Grivita — 9: 11,30: 
13,45; 16; 18,30; 21 (completare
O zi din viața Iul Tică), Floreas- 
ca — 9; 11,15; 13,30: 16: 18,30;

1 20,45 (completare Simfonie în alb —1
cinemascop), Sala Palatului (seria 
1703) — 19,30.

O HAI, FRANȚA I ; Cr ’’ral — 9; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21 (comple
tare Stăvilirea torenților).
o SERBĂRILE GALANTE : Union S 
15,15; 18; 20,45.
ffl PROGRAM PENTRU COPII : Doind
- 9; 10,15.

® DRAGOSTFA ȘI MODA : Doina -■ 
11,30: 13,45; 16: 18,30; 21 (comple-

; tare Linierii), înfrățirea între popoare 
I — 14: 16: 18,15: 20,30 (completare 
I Sandi, să asculți pe mămica I).
■ © MONEDA ANTICĂ : Giulești -a
Ș 15,30: 18.15; 20,45 (completare Sandi, 
; să asculți pe mămica I), Flacăra —1
t 15,30; 18,15: 20 45 (completare Lfnî- 

orii).
© FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂ
INĂ : Feroviar — 9: 11,30: 13.45;

| 16,15; 18,45: 21 (completare Stuf),
| Aurora — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18.15;

20,45 (completare Mobila), grădină 
— 20,15.
o ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" (cinemascop) : Dacia — 9—13,45 
în continuare: 16,15; 18,45; 21 (com
pletare Acul), Ferentari — 10; 15.30: 

; 18: 20,30 (completare Arsura), clubul
Uzinelor Republica — 15: 17: 20.
O ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE (ci
nemascop) : Buzești — 15,30: 18. gră
dină — 20,45 (completare Partidului 
slavă I), Arta — 9; 11,15: 13,30: 16; 
18,30: 21 (completare Stuf), grădină 
— 20.30.
O DOMNUL (cinemascop) : Crîngasl 
— 15,30: 18,15; 20,45 (completare
Construim).
© CELE DOUĂ ORFELINE : Bucegi — 
8,30; 11; 13.30: 16; 18,30; 21, grădină 
— 20,30, Gloria — 9; 11,15: 13,30;

i 15,45: 18: 21,15, Tomis — 9; 11,15: 
13,30: 16; 18,30; 21. Patinoarul ..23 
August" — 20.30 (la toate 1 imple- 
tare Orizont științific nr. 3), Flamura 
— 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18,15: 20.45 

ra (completare Crimea), grădina Tomis 
| — 20.30.
1 o OPERAȚIUNEA „I" : Unirea '-a 

15.30: 18,15 (completare Insula păsă
relelor).

1 ® EU SÎNT CUBA I : Vitan — 15,45;
19.
O FANTOMAS (cinemascop) : Miorița 
— 8,30: 11: 13,30; 16: 18.30: 21 (com
pletare Stuf), Drumul Sării — 11;

1
15.30; 18; 20.30 (completare Crimea), 
Volga — 8,45; 11; 14,15; 16,30; 18,45; 
21.

© HAIDUCII (cinemascop) : Munca —- 
10,30: 16; 18,15; 20,30 (completare 
Lucrările Consfătuirii lucrătorilor din 
industria constructoare de mașini).
n ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC I.Ă 
TINE : Popular — 15,30; 18; 20,45
(completare Liniorii).
® DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 5 
Moșilor — 15,30; 18,30.
• FIFI ÎNARIPATUL : Cosmos 
15,30; 18; 20,45 (completare Tracto
rul ’66).
© NOAPTEA IGUANEI : Viitorul <-J 
15,30: 18; 20,45.
© FANFAN LA TULIPE : Colentina 
— 15,30; 18 (completare Lucrările 
Consfătuirii lucrătorilor din industria 
constructoare de mașini), grădină — 
20,30, Cotroceni — 15,15: 18: 20,45
(completare Mobila).
e MÎINE, MEXICUL I : Melodia — 
8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21 (com
pletare Tinerețe), Expoziția — 20.15
(completare Vizita conducătorilor de 

I partid șt de stat în regiunea Oltenia).
© OMICRON : Rahova — 15,30; 18; 
20.45 (completare Sandi, să asculți pe 
mămica I).

© FIII „MARII URSOAICE" (cinema
scop) : Progresul — 15,30; 18; 20,45 
(completare Ninge).
® FAȚA PIERDUTĂ (cinemascop) ! 
Lira — 15.30; 18 (completare Vizita 
conducătorilor de partid si de stat în 
regiunea Iașii, grădina Vitan — 20,45 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Argeș). 
O LA PORȚILE PĂMÎNTULUI (cine
mascop) : Pacea — 15,30; 18: 20.30
(completare Sandi, să asculți pe mă
mica I).
O PROCESUL ALB (cinemascop) 1 
grădina Unirea — 20,45.
® RUNDA 6 : grădina Lira — 20,30.
© VACANTĂ I.A MARE (cinema
scop) : grădina Moșilor — 20,30
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Oltenia). 
® RĂSCOALA (cinemascop) : grădina 
Rahova — 20,30.
© DE-AȘ FI... HARAP ALB : grădina 
„Progresul-Parc" — 20,30.

21,00 DOCUMENTE DE PIATRĂ : Suceava, găzdu
ind un spectacol cu piesa „Apus de soare" 
de Barbu Ștefănescu-Delavrancea, în interpre
tarea colectivului Teatrului de stat „Mihail 
Eminescu" din Botoșani. Filmul a fost realizat 
de Studioul nostru de televiziune.

21,45 —: Memoria peliculei.
22.15 — Filmul : „Sfîntul".
23,05 — Telesport.
23.15 — Telejurnalul de noaple.
23,25 — Buletinul meteorologic.
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FESTIVITĂȚILE DE LA VARȘOVIA

NAȚIONALE A ELIBERĂRII POLONIEICu prilejul sărbătorii naționale a eliberării Poloniei și a mileniului statului polonez, vineri după- amiază, ambasadorul R. P. Polone la București, Wieslaw Sobierajșki, a oferit o recepție în saloanele ambasadei.Au participat tovarășii Gheorghe Rădulescu, Iosif Banc, Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, Vasile Pati- lineț, Uie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor

instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură, ziariști.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice, rești și alți diplomatic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.■/<Seara, cu același prilej, ambasadorul Wieslaw Sobierajșki, a vorbit la posturile noastre de radio și televiziune.

PLECAREA MINISTRULUI 
DEZVOLTĂRII 

ȘI LOCUINȚELOR DIN IRAN

acreditați la Bucu- membri ai corpului

(Agerpres) Construcțiilor. Comitetul pentru Construcții, Arhi- și Sistematizare, Sfatul regional Brașov, Sfaturile
TELEGRAMĂ’

Cu prilejul zilei_ naționale a Republicii Mănescu, terne al mânia, a rilor externe al Republicii Arabe Unite, Mahmud Riad, o telegramă de felicitare.
I -----------i

CUM E VREMEAArabe Unite, Corneliu ministrul afacerilor ex- Republicii Socialiste Ro- trimis ministrului aface-

SIMPOZIONîntărirea păcii și securității în Europa, cerință vitală a popoarelor, a constituit tema simpozionului desfășurat vineri seara în sala Dalles din Capitală.Prof. î liv. dr. Mihail Ghelme- geanu, vicepreședinte al Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, Octav Livezea- nu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, și conf. univ. Mircea Bulgaru, director general adjunct al Direcției centrale de statistică, au subliniat însemnătatea realizării securității europene pentru pacea în întreaga lume, contribuția adusă de țara noastră prin acțiuni pe plan politic, cultural, economic, la înfăptuirea acestui deziderat al popoarelor.

Ieri în (ară : Vremea s-a men
ținut în general instabilă. Cerul a 
fost variabil, mai mult noros. 
După-amiaza au căzut ploi tempo
rare sub formă de averse, însoțite 
de descărcări electrice în aproape 
toate regiunile tării, exceptind 
Dobrogea. Vîntul a prezentat in
tensificări locale, pînă la tare, mai 
ales in Cîmpia Dunării. Tempera
tura aerului la orele 14 oscila între 
20 grade la Huedin și 34 grade la 
Călărași și Fetești. In București : 
Vremea a fost în general frumoa
să în cursul dimineții, dar a deve
nit instabilă după-amiaza, cînd ce
rul s-a înnorat și au căzut averse 
însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul a prezentat intensificări 
pînă la tare și în rafale din sec
torul sud-vestic. Temperatura ma
ximă a fost de 33 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 iulie a.c. în tară : 
Vremea va fi ușor instabilă. Ce
rul schimbător. Vor cădea averse 
locale de ploaie, însoțite de des
cărcări electrice. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10—20 grade, iar maxi
mele între 23—33 grade. în Bucu
rești și pe litoral : Vremea va fi 
ușor instabilă. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea averse slabe de 
ploaie, însoțite de descărcări elec
trice. Vint potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară.

Vineri dimineața a părăsit Capitala dr. Houshang Nahavandi, ministrul dezvoltării și locuințelor din Iran care, la invitația ministrului industriei construcțiilor, Dumitru Mosora, a făcut, împreună cu soția, o vizită în țara noastră între 12 și 22 iulie a.c.în timpul vizitei, ministrul iranian a fost primit la Ministerul Industriei de Stat tectură popularpopulare ale orașelor București și Constanța. Institutul de științe e- conomice și Institutul de cercetări economice al Academiei.Oaspeții iranieni au vizitat întreprinderi de materiale de construcții, uzinele „Tractorul" din Brașov, precum și șantiere de construcții, ansambluri noi de locuințe, baze sportive, monumente istorice și de arhitectură din București, Brașov, Constanța.La plecare, la aeroportul Bănea- sa, oaspeții au fost conduși de Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor, și de reprezentanți ai conducerilor și funcționari superiori din organele centrale, instituțiile vizitate și din Ministerul Afacerilor Externe.

construcțiilor de mașini, funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior.A luat parte Franz Drutschmann, locțiitorul șefului Reprezentanței comerciale a Republicii Federale Germane la București.
*în cursul aceleiași zile, ministrul landului Bavaria a făcut o vizită adjunctului ministrului industriei construcțiilor de mașini, Ion Morega.Seara, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, a oferit în cinstea oaspetelui un dineu la restaurantul „Pescăruș". Locțiitorul șefului Reprezentanței comerciale a Republicii Federale Germane la București, Franz Drutschmann, a oferit un cocteil.
★în ultimele zile, oaspetele, însoțit de Marcel Popescu, vicepreședinte al Camerei de Comerț, a vizitat construcții social-culturale din o- rașul Constanța, stațiunile Mamaia, Eforie Sud, Mangalia, Stațiunea experimentală hortiviticolă Mur- fatlar, precum și Fabrica de ma- șini-unelte și agregate din București. (Agerpres)

Tabără-curs
VIZITELE MINISTRULUI 

DE STAT PENTRU ECONOMIE 
ȘI TRANSPORT AL BAVARIEIVineri, ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, a primit pe ministrul de stat pentru economie și transport al landului Bavaria, dr. Otto Schedl.La întrevederea, care a decurs într-o atmosferă cordială, au participat Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, Ion Morega, adjunct al ministrului industriei

pentru
profesori

Cuvîntarea PARADA MUTAM

ui W. Gomulka
Șl DEMONSTRAȚIA

22 (Agerpres) — rostită la sesi- extraordinară a Seimului, sărbătorii naționa- și a mileniului sta- Wladyslaw Gomulka, al C.C. al P.M.U.P.,

CAMPIONA TUL
MONDIAL DE FOTBAL

® Azi „sferturile" de finală ® Pe „micul ecran": 
Ungaria—U. R. S. S.; la radio: Anglia—Argentina 
@ Alte ecouri, după surprizele de pînă acum

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). Societatea de științe naturale și geografie din Republica Socialistă România a organizat la Institutul pedagogic din Baia Mare o tabă- ră-curs pentru profesorii de geografie care predau în licee. Participă peste 50 de profesori de specialitate din întreaga țară. Sub îndrumarea unor cadre didactice din învățămîntul superior de stat, a- ceștia vor studia probleme de geografie aplicată, vor face observații asupra reliefului, florei și faunei regiunii Maramureș. Sînt prevăzute, de asemenea, expuneri și excursii avînd ca teme explorările geologice și exploatarea minereurilor neferoase din bazinul minier maramureșean.Tabăra-curs de la Baia Mare va dura 16 zile. în acest timp vor fi vizitate și o serie de obiective industriale și social-culturale regiune. din
fluAL 
NEPREVĂZUT 
ÎN „CURSA 
MUNȚILOR"Ultima etapă a competiției ciclis
te „Cursa munților" (Predeal — București) a fost întreruptă cu 40 kilometri înainte de sosirea în București; din cauza unei furtuni puternice, cicliștii n-au mai putut să pedaleze. Clasamentul final al întrecerii va fi cel stabilit după e- tapa a treia : 1. Emil Rusu (Dinamo) ; 2. Gabriel Moiceanu (Dinamo) ; 3. Constantin Grigore (Voința) etc.

PARTIDELE DE AZI — „sferturile’ 
de finală — se desfășoară după ur
mătorul program : Anglia — Argen
tina (la Londra), R. F. Germană — 
Uruguay (la Sheffield), Portugalia — 
R.P.D. Coreeană (la Liverpool), 
U.R.S.S. — Ungaria (la Sunderland).

Posturile de radio transmit (pe 
programul I) meciul Anglia — Ar
gentina, iar televiziunea — partida 
U.R.S.S. — Ungaria. Transmisiile în
cep în jurul orei 46.

fiecare meci. Cea mai mare afluență 
de public s-a înregistrat la meciu
rile Anglia — Uruguay și Anglia — 
Franfa.

„ECHIPA OPTIMILOR" DE FINALĂ 
ar arăta astfel : Roma (Argentina), 
Șalamanov (Bulgaria), J. Charlton 
(Anglia), Șesfernev (U.R.S.S.), Mar- 
zolini (Argentina), Beckenbauer 
(R.F.G.), B. Charlton (Anglia), Bene 
(Ungaria), Eusebio (Portugalia), Ro
cha (Uruguay), Simoes (Portugalia).

La tragerea Loto din 22 iulie 1966 au fost extrase din urnă următoarele numere: 26 38 41 48 32 44 56 37 89 5. Premiul special: 56 32 5.Fond de premii: 758 857 lei.

VARȘOVIA în cuvîntarea unea cu prilejul le a Poloniei tului polonez, prim-secretar după ce a făcut o trecere în revistă a istoriei Poloniei, a spus: „Nouă, generația constructorilor Poloniei socialiste, ne sînt deosebit de scumpe tradițiile și realizările istorice ale poporului muncitor polonez, care, veacuri de-a rîn- dul, a stat cu fermitate pe acest pămînt și, suferind jugul exploatatorilor proprii și adeseori al celor veniți din afară, a lucrat ogoarele poloneze, a dezvoltat meseriile, a creat bazele vieții materiale a poporului și terenul pentru cultura lui, care a purtat totdeauna, în toate epocile istorice, pe umerii săi povara principală a apărării pămîntului natal". în perioada a- servirii, în zilele luptei grele de e- liberare — a arătat în continuare vorbitorul — s-a format definitiv națiunea poloneză contemporană, dar nici una din clasele sociale nu a fost în stare să o ducă la eliberare atîta timp cit forța revoluționară principală nu a devenit proletariatul. W. Gomulka a subliniat că partidul revoluționar al proletariatului Poloniei — Partidul Comunist — a dus o luptă hotărîtă împotriva politicii externe și interne a capitaliștilor și moșierilor, a fost organizatorul luptei armate împotriva ocupanților fasciști, s-a ridicat în apărarea drepturilor poporului și a principalelor lui interese. în războiul drept împotriva cotropitorilor hitleriști poporul polonez nu numai că s-a ridicat pe culmile abnegației patriotice și ale eroismului ci, concomitent, în conștiința lui s-a produs o reorientare politică profundă și radicală. Constituirea Poloniei populare a reprezentat un punct de cotitură în întreaga istorie a poporului și statului polonez. La sfîrșitul primului mileniu al istoriei noastre, Polonia s-a trezit la o viață independentă în condițiile noului raport de forțe în Europa.„Datorită socialismului — a spus W. Gomulka în continuare — Polonia se află pe făgașul cel mai progresist al contemporaneității, în grupul popoarelor care croiesc căile viitoare în fața întregii o- meniri, ea a intrat în componența marii comunități a statelor ale căror politică, forță materială și prestigiu moral reprezintă un reazem pentru toți cei de pe planeta noastră care duc o luptă justă împotriva imperialismului, pentru libertate, independență și progres". Vorbitorul a subliniat necesitatea zădărnicirii planurilor revanșarde ale cercurilor militariste vest-ger- mane.

Primul secretar al C. C. al P.M.U.P. a relevat apoi că în cei 22 de ani de la întemeierea Poloniei populare, prin munca unei generații, a fost înzecit și modernizat potențialul industrial al Poloniei. Prin eforturi imense ale întregului popor s-au creat puternice forțe de producție care se bizuie pe tehnica nouă. Pe baza forțelor de producție moderne, a spus el, poporul polonez creează în prezent un venit național al cărui volum depășește de 3,7 ori pe cel antebelic, în prezent în industrie lucrează peste 25 la sută din populația țării, care creează aproape de 11 ori mai multe bunuri industriale decît în perioada dinainte de război. Munca populației care lucrează în agricultură, datorită mijloacelor mai moderne, aduce Poloniei cu 42 la sută mai multe alimente și alte produse agricole decît în perioada dinainte de război. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, succesele realizate de Polonia populară în domeniul social și cultural și a arătat că întreaga activitate a statului polonez este subordonată țelului de a asigura în permanență îmbunătățirea condițiilor de trai ale poporului. El a relevat că izvorul tuturor succeselor obținute de R. P. Polonă constă în unitatea poporului, care trebuie păstrată și apărată ca lumina ochilor.Subliniind că R. P. Polonă dorește să trăiască în pace și să aibă relații de prietenie cu toate popoarele, vorbitorul a spus în încheiere : „în epoca noastră, epoca celei mai mari cotituri din istoria lumii, pericolul unui nou război poate fi preintîmpinat numai datorită puterii mereu crescînde a socialismului mondial în alianță cu mișcarea națională de eliberare și cu toate forțele iubitoare de ■pace din lume".
LONDRA

„Austeritatea"
LONDRA 22 (Agerpres). — 

„Primul ministru britanic, Harold 
Wilson, a intrat intr-un război 
deschis cu majoritatea sindicate
lor engleze ca urmare a măsurilor 
de austeritate pe care le-a anunțat 
miercuri în Camera Comunelor", scrie agenția France Presse. Aproximativ 3 milioane de muncitori au depus cereri pentru majorarea salariilor și îl urmează îndeaproape pe Frank Cousins,

TINERETULUI

Vineri, Varșovia a sărbătorit printr-o impunătoare paradă militară și o demonstrație a tineretului 22 de ani de la nașterea Poloniei populare și 1 000 de ani de la întemeierea statului polonez. La ora 10, în tribuna oficială din Piața Palatului culturii și științei au luat loc Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat, Jozef Cyrankie- wicz, președintele Consiliului de Miniștri, și alți conducători de partid și de stat. în tribunele alăturate se aflau reprezentanți ai organizațiilor obștești, oameni de știință, cultură și artă, activiști pe tărîm obștesc. Au fost prezenți reprezentanți ai corpului diplomatic și atașați militari, ziariști.După trecerea în revistă a unităților militare aliniate în piață, mareșalul Marian Spychalski, ministrul apărării naționale, a rostit o scurtă cuvîntare.Parada militară a fost deschisă de grupuri de ostași care au defilat în uniformeepoci. Ele au fost urmate de unitățile armatei moderne de azi, înzestrate tancuri, sonice.După șurat o25 000 de tineri, voievodatele țării, costume naționale purtau lozinci și glindeau succeseleManifestația a fost încheiată demonstrația a 10 000 de sportivi.

militare din diferite
cu artilerie motorizată, rachete și avioane super-parada militară s-a desfă- entuziastă manifestație a veniți din toate îmbrăcați în viu colorate, ei grafice care o- fiecărei regiuni, cu

Gh. GHEORGHIȚĂ

secretarul general al Sindicatului transporturilor, unul dintre cele mai mari sindicate, care a declarat joi împreună cu majoritatea liderilor celorlalte sindicate că refuză aplicarea înghețării „voluntare" a salariilor. Pe de altă parte, dezaprobarea publică a a- cestor măsuri de către George Brown, ministrul economiei, a constituit un blam în plus adus politicii guvernamentale.

I

POTRIVIT DATELOR FURNIZATE 
de comitetul de organizare a celui 
de-al Vlll-lea campionat mondial de 
fotbal, la cele 24 de meckîri dispu
tate pînă în prezent au asistat 
979 412 spectatori, ceea ce revine 
la o medie de 40 809 spectatori de

„PELE NU VA MAI JUCA, PRO
BABIL, NICIODATĂ înfr-un cam
pionat mondial", a declarat medicul 
delegafiei braziliene, dr. Gossling. 
Pe viitor, Pele va participa numai 
la meciuri infernafionale amicale — 
a adăugat J. Havelange, președin
tele confederației sportive brazi
liene.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

I 
I
I
I

0 în cea de-a treia zi a Balcaniadei de tenis, care se desfășoară la i Zagreb, echipa masculină niei a întîlnit selecționata Scorul este 1—1, partida fiind întreruptă din cauza cului. în turneul feminin, tativa României a învins cu 3—0 pe cea a Greciei.
a Româ- Greciei. de dublu întuneri- reprezen-

zonale. România face parte din grupa a treia, ale cărei jocuri se vor desfășura la Pilsen (Cehoslovacia), alături de echipele Cehoslovaciei, Spaniei, R. D. Germane și Olandei.
„BETONUL" URUGUAYENILOR 

S-a dovedit pînă în prezenf a fi 
unul dintre cele mai bune. în cele 
frei meciuri din grupă, Uruguayul a 
primit un singur gol și acela din lo
vitură de la 11 m.

® După ce a cîșligat turneul international de baschet de la Messina, reprezentativa feminină a României participă la un nou turneu în Italia, ce se desfășoară la Siracuza. în prima zi, baschetbalistele române au pierdut cu 39—69 meciul cu selecționata Cehoslovaciei, iar Franța a întrecut Italia cu 35—31.

® în penultima rundă a turneului international de șah de la Szom- bathely, Victor Ciocîltea a remizat cu Dely (Ungaria), totalizînd astfel 8,5 puncte. In clasament conduc Bronstein (U.R.S.S.) și Uhlmann (R. D. Germană) cu 9,5 puncte și o partidă întreruptă fiecare.

„UN CAMPIONAT NAȚIONAL 
EPUIZANT, care a uzat jucătorii" 

•— aceasta este explicajia oficialilor 
italieni în urma eșecului suferit de 
„Squadra Azura" în Anglia. Spe
cialiștii remarcă totodată faptul că 
în ultimii 4 ani Italia a pierdut doar 
trei jocuri, în timp ce la campio
natul mondial au fost învinși de 
două ori în decurs de o săptămînă.

I

de• Competiția internațională tenis „Cupa Galea" (rezervată echipelor de tineret) reunește în acest an 20 de țări, repartizate în 4 grupe
© înneuluiSantaPortisch (Ungaria) l-a învins pe campionul’ mondial Tigran Petrosian (U.R.S.S.). în clasament conduc Spasski, Portisch și Najdorf cu cite 2 puncte fiecare.

cea de-a treia rundă international de șah Monica (California), a tur- de la Lajos IN CELE 24 DE MECIURI ale gru
pelor preliminarii s-au înscris 58 
de goluri — coeficient 2,4 goluri 
pentru fiecare meci. în aceeași fază 
a campionatului mondial din Chile 
(1962) se înscriseseră 65 goluri 
(coeficient : 2,7), iar în 1958 în Sue
dia 84 de goluri (coeficient : 3,5).

I
I
I

xtinderea termoficării în Capitală I
(Urmare din pag. I)ficării, orientarea spre folosirea combustibililor în agregate cu randamente mari, precum și tendința de a se crea condiții superioare de confort pentru populație stau la baza extinderii pe viitor a termoficării. în acest an va începe să debiteze și energie termică noua Centrală electrică de termoficare sud-Vitan, a cărei construcție a început în 1964. Amplasamentul obiectivului e- nergetic sus-menționat este strîns legat de dezvoltarea în viitor a zonelor de sud și est ale orașului. Termocentrala, dotată cu două turbine de 50 MW și două cazane de abur, capabile să livreze 420 tone abur pe oră, va furniza căldura prin magistrala nr. 1 de termoficare în cartierele Bala Albă, bd. Muncii, Cățelu și în șos. Mihai Bravu. Magistrala de termoficare nr. 1

de 4 kilometri lungime, a cărei construcție a început anul trecut, va fi dată în folosință în toamnă, în prezent, pe șantier se execută lucrări de finisare. Tot în 1966 se vor monta conducte noi în zona Expoziției economiei naționale, cartierele Balta Albă, Giulești, (porțiunea dintre calea Plevnei și stadion), Drumul Taberei, Bucu- reștii-Noi, Obor, bd. Armata Poporului. La sfîrșitul anul'ti energia termică va parcurge un drum lung de 120 km, cu 24 km mai mare ca în 1965 ; iar la iarnă vor fi încălzite prin termoficare circa 54 000 apartamente, cu 11 000 mai multe decît iarna trecută. O dată cu construcția de noi locuințe, rețeaua se va extinde în continuare în următorii cinci ani prin montarea de conducte noi pe bd. 1 Mai, bd. Ștefan cel Mare, în cartierele Drumul Taberei, Colentina și alte zone ale orașului.

Pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate în funcționarea rețelei de termoficare, I.D.G.B. a organizat trei sectoare de exploatare dotate cu materialul necesar și deservite de un personal tehnic cu calificare corespunzătoare. Principala preocupare a acestora este urmărirea bunei desfășurări a procesului de alimentare cu căldură. De altfel, au fost organizate și echipe rapide de intervenție pe lingă fiecare sector, care răspund la telefoanele 
18 04 63 — pentru solicitanții din zona Grivița, 21 32 83 — pentru solicitanții din zona Balta Albă și 31 01 63 pentru solicitanții din zona Drumul Taberei — cartierul Militari. Pînă la începerea sezonului friguros toate instalațiile termice (rețele de distribuție, puncte termice, stații centralizate) vor fi revizuite, iar acolo unde este cazul se vor face reparațiile necesare. I

Călătorul dornic să cunoască țara Nilului și a piramidelor, cu tot ceea ce munca omului a creat aici în decurs de milenii, va căuta zadarnic Valea Nouă pe harta Republicii Arabe Unite. Așa cum arată însuși numele văii, transformările petrecute pe vastele ei întinderi în anii scurși de la revoluția din 23 iulie 1952, care s-a soldat cu înlăturarea regimului monarhic și a ocupației coloniale engleze, o situează printre acele regiuni a căror smulgere din încremenirea lor milenară constituie unul dintre principalele obiective ale republicii după cucerirea independenței naționale. ~ astăzi mele cîțiva pustiu cidental; întinderi nisip presărate ici, colo cu verdele palid al unor minuscule oaze, unde cei cîțiva fedani de pămînt erau udați prin învîrtirea neîncetată a anticei roți numită aici „sakieh".La Kharga, inginerul Ibrahim El Sharkaouy, care ne însoțește, povestește că, călătorie în foarte chiar ceau tului.destul de mari și posibilitatea de aprovizionare cu apă și alimente foarte restrînsă. Astăzi, prin construirea a 620 km de șosea asfaltată, oazele Bahary, Far- fara, Dakhla, Kharka sînt legate între ele, incit în două zile poți să le vizitezi pe toate. Terenurile oazelor din depresiunea Deșertului occidental au fost recuperate și dezvoltate, folosindu-se puțurile arteziene pe bază de Hotare liberă a apei, aceasta avînd o presiune la suprafață de 15 atmosfere. Din 1961 au fost săpate 100 _de puțuri în oaza Kharga și 50 în Dakhla. S-a început, de asemenea, săparea de puțuri în oazele Far- fara, Bahariya și Siwa.La ferma Ezab el Qaor, am stat de vorbă cu un grup de țărani care tocmai terminaseră de cules bogatele vrejuri de soia. Toți, afară de Mutuali Kalifa, erau neri vînjoși, mîndri de a cuceritorii nisipurilor aride. Pînă nu de mult, spune tînărul Mahmud, eram nevoit să muncesc ca servitor la Cairo. Astăzi, cu cei 6 fedani pe care i-am primit, nu numai că putem asigura hrana întregii familii, dar ne gîndim ca frații mei mai

SCRISOARE DIN CAIRO

nilului
Ceea ce este cunoscut sub nu- generic de Valea Nouă, cu ani în urmă nu era decît — o parte a Deșertului oc- nesfîrșite de

înainte de 1959, o aceste locuri greu de făcut, dacă imposibilă. Drumurile chiar prin mijlocul deșer- Distanțele dintre oaze erau mari și aprovizionare cu foarte

mici să urmeze mai departe la școală.Transformările petrecute în Valea Nouă sînt strîns legate de e- forturile pe care guvernul de la Cairo le depune pentru înaintarea R.A.U. pe calea progresului, pentru îmbunătățirea situației țărănimii. Marii proprietari de pămînt nu se pot împăca cu gîndul că reforma agrară le-a slăbit serios pozițiile, limitînd proprietatea indivi-

duală la 200, apoi la 100 de fedani (un fedan este egal cu 0,42 ha). Ei încearcă, pe toate căile, să-și mențină privilegiile. Unii dețin suprafețe de sute de fedani acaparate prin înșelătorie, semnături în alb, prin instigări la crime și teroare. în satele Kamchiche și Beni Mohamed Sal-Tan, marii moșieri au săvîrșit recent o monstruoasă crimă, ajutorul unor elemente plătite, au pus la cale asasinarea Cu ei unor

Vedere din Cairo

membri ai Comisiei agrare a U- niunii socialiste arabe. Un puternic val de indignare a cuprins cele mai diverse pături ale populației. Comisia centrală pentru lichidarea feudalismului, instituită de guvern, a hotărît confiscarea de către stat a pămîntului și bunurilor unui important număr de feudali, care s-au făcut vinovați de încălcarea legii reformei agrare.Extinderea suprafețelor agricole preocupă autoritățile R.A.U., datorită dezvoltării ramurilor economiei naționale, creșterii an de an a populației țării. După cum au arătat conducătorii R.A.U., barajul înalt de la Assuan va iriga numai un milion de fedani, în timp ce populația crește anual cu un milion de persoane.în același timp, crește preocuparea pentru industrializare, concomitent cu explorarea surselor de petrol, dezvoltarea exploatării bogățiilor minerale și valorificarea unor terenuri de deșert pentru a- gricultură. Este tocmai ceea ce se caută să se realizeze în Valea Nouă.în afara smulgerii terenurilor din ghearele dezolării, în Valea Nouă se prevede construirea unor întreprinderi industriale, menite să valorifice bogatele resurse ale ținutului. Marile zăcăminte de fos- iat ar putea asigura, după unele calcule, 50 la sută din producția mondială. La Baharia, geologii au descoperit un mare zăcămînt de fier de aproximativ 100 milioane tone. Cel de-al doilea plan cincinal prevede că în 1970 de aici vor fi extrase anual 3,6 milioane tone minereu. La Kharga am vizitat fabrica de curmale, complet mecanizată.Proiectul Văii Noi este o acțiune complexă care face parte din e- forturile depuse de poporul egiptean pentru a asigura înaintarea patriei sale pe calea progresului. Poporul român se bucură de realizările poporului egiptean în dezvoltarea economiei și culturii. între Republica Arabă Unită și Republica Socialistă România s-au statornicit relații prietenești. An de an se lărgesc schimburile economice și culturale, noastre militează pentru sprijină lupta popoarelor independență și suveranitate țională. Cu prilejul sărbătorii azi — ziua independenței — porul nostru urează poporului R.AU. prosperitate și pace.

Țările pace, pentru nade po- din
Constantin OPRICA



ALĂTURI
Pierderi grele 
suferite

SAIGON 22 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că detașamente ale patrioților sud-vietna- mezi au lanșat vineri mai multe atacuri asupra forțelor americano- saigoneze, dislocate într-o serie de localități din apropierea capitalei sud-vietnameze. Citind o declarație a unui purtător de cuvînt militar american, agenția U.P.I. relatează că patrioții au atacat vineri simultan cinci puncte întărite ale trupelor de la Saigon, provocînd inamicului pierderi. Patrioții sud- vietnamezi au atacat o subunitate a trupelor speciale care asigura paza unui pod, situat la aproximativ opt kilometri de Saigon, precum și alte patru poziții deținute de trupele guvernamentale în imediata apropiere a Saigonului. Schimbul de focuri dintre detașamentele de partizani și trupele in- tervenționiste a fost auzit la Saigon în tot cursul zilei de vineri. Podul a fost aruncat în aer, iar compania, a declarat un purtător de cuvînt amerioan, a suferit pierderi „foarte grele". De notat că acest pod se află într-o regiune considerată absolut sigură de către comandamentul american.

de agresori

După vizita lui de Gaulle la Bonn
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Tineri luptători din forțele patriotice sud-vietnameze patrulînd în apropierea 
unui sat recent eliberat

® ALGER. Reprezentanții miș
cărilor de eliberare națională din 
Asia și Africa acreditați la Alger 
au difuzat, cu prilejul aniversă
rii a 12 ani de la semnarea acor
durilor de la Geneva cu privire 
la Vietnam, o declarație în care 
sprijină lupta poporului vietna
mez, subliniind că problema viet
nameză poate fi reglementată nu
mai pe baza celor patru puncte 
ale guvernului R. D. Vietnam și a 
celor cinci puncte ale declarației 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

® BONN. La Essen, unul dintre 
cele mai importante centre indus
triale din bazinul Ruhr, a avut 
loc o demonstrație de protest 
împotriva agresiunii americane în 
Vietnam. Participanții au străbă
tut străzile orașului, purtînd pan
carte pe care se putea citi: „Viet
namul de sud este un Oswiecim 
american", „Acțiunile americani
lor în Vietnam constituie crime 
de război". »

a SANTIAGO DE CHILE. In 
capitala Republicii Chile a avut 
loc un miting de protest împotri
va agresiunii americane din Viet
nam. In numele partizanilor păcii 
și al poporului chilian, Olga Po- 
blete, președinta organizației Miș
carea chiliana pentru pace, a ce
rut încetarea agresiunii america
ne și respectarea cu strictețe a 
acordurilor de la Geneva.

• BRAZZAVILLE. Cu prilejul 
celei de-a 12-a aniversări a sem
nării acordurilor de la Geneva cu 
privire la Vietnam, în capitala 
Republicii Congo (Brazzaville) a 
avut loc o adunare organizată de 
Biroul politic al partidului Miș
carea națională revoluționară. 
Luînd cuvîntul la miting, Julien 
Bukambu, secretar administrativ 
al Biroului politic al partidului 
Mișcarea națională revoluțio
nară, a spus că „partidul, guver
nul și poporul congolez sprijină 
necondiționat poporul vietnamez, 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. și R. D. Viet
nam".

PEKIN 22 (Agerpres). — Vineri, la Pekin a avut loc un mare miting de solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez. Au luat parte Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De, Den Siao-pin și alți conducători de partid și de stat chinezi, în cuvîntul rostit la miting, Liu Șao-ți, președintele R. P. Chineze, a arătat că poporul și guvernul

chinez condamnă în modul cel mai aspru agresiunea imperialismului american în Vietnam, escaladarea fără scrupule a războiului. Poporul chinez — a spus vorbitorul — este hotărît să acorde întregul sprijin necesar poporului vietnamez în lupta sa dreaptă pentru apărarea patriei, pentru izgonirea a- gresorilor, pentru salvarea națională.
asaBBBSSESE

(Urmare din pag. I)claratii autorizate și precise din partea unor conducători ai țărilor Tratatului de la Varșovia. în mod deosebit, recentele declarații în acest sens ale secretarului general al C.C. al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, au fost primite în tara noastră cu un profund interes. Po- . zitia țărilor participante la Tratatul de la Varșovia a fost acum solemn reconfirmată în Declarația de la București.Existența bazelor N.A.T.O. în Europa nu numai că nu are o semnificație defensivă, dar nici măcar o semnificație strategică, ți- nînd seama de stadiul actual al tehnicii militare. De altfel, chiar într-o serie de declarații oficiale americane s-a recunoscut că bazele militare pe teritorii străine și-au pierdut importanta militară. Rămîne deci în picioare doar obiectivul lor politic, acela de a influența evoluția internă a țărilor în care ele sînt dislocate cu ajutorul prezenței militare străine, în plus, tendința de integrare a forțelor militare în cadrul alianței atlantice, motivată prin exigențele obiective ale armamentului modern, nu face decît să sporească riscurile pentru țările participante la blocul militar occidental; și a- menințarea pe care o reprezintă pentru pace. Pînă nu de mult s-a vorbit și se mai vorbește încă despre proiectata forță atomică multilaterală a N.A.T.O. E adevărat că ii

Vizita delegației sindicale române
Declarația Biroului Politic al C. C. al P. S. U. G. 
cu privire ia Consfătuirea de la BucureștiBERLIN 22 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. și Consiliul de Miniștri al R. D. Germane au dat publicității o declarație în care subliniază că, prin documentele adoptate, statele participante la Consfătuirea de la București au dat un răspuns limpede și constructiv în probleme de politică internațională hotărîtoare. Declarația cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam și Declarația cu privire la întărirea păcii și securității în Europa prezintă un program realist de pace, pentru încetarea războiului barbar al S.U.A. împotriva Vietnamului, zădărnicirea politicii agresive a mili- tariștilor vest-germani, slăbirea treptată a încordării internaționale

și a pericolului de război, asigurarea păcii și securității.în declarație se arată că C.C. al P.S.U.G. și Consiliul de Miniștri al R.D.G. vor acorda în continuare ajutor material și politic poporului vietnamez ca urmare a noii faze a agresiunii americane.Declarația cu privire la întărirea păcii și securității în Europa corespunde atît intereselor tuturor statelor europene, cît și intereselor naționale ale poporului german. R. D. Germană va depune toate eforturile în scopul traducerii în viață a programului constructiv de acțiune cuprins în Declarația de la București, în interesul păcii și înțelegerii între popoarele și statele europene.

SOFIA 22.— Corespondentul A- gerpres C. Linte transmite : Delegația sindicatelor din țara noastră, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, • președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, care face o vizită în R.P. Bulgaria, și-a încheiat vineri călătoria' prin țară, întorcîndu-se la Sofia. De la Plovdiv, în drum spre capitala Bulgariei, delegația sindicatelor din România, însoțită de Alexander Manolov, secretar al C.C.S. din Bulgaria, a vizitat serele din apropiere de Pazargic și stațiunea balneoclimaterică Boroveț.Cu prilejul vizitei delegației, vineri după-amiază, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia, Ioan Beldean, a oferit un cocteil în saloanele ambasadei. Au luat parte Boris Velcev, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.
/

PARIS 22. —• Corespondentul Agerpres Al. Gheorghiu transmite : Joi seara au luat sfîrșit la Bonn convorbirile dintre președintele Franței, generalul de Gaulle, și cancelarul R. F. Germane, Ludwig Erhard. Ele au fost consacrate problemelor privind evoluția crizei din cadrul N.A.T.O. și, în mod special, viitorului statut al forțelor militare franceze aflate pe teritoriul Germaniei occidentale. La sfîrșitul întrevederilor, care au durat zece ore, n-a fost dat publicității nici un comunicat oficial.Comentînd rezultatele convorbirilor, ziarul „La Nation" scrie că întîlnirea de Gaulle-Erhard „a mai încălzit relațiile franco—vest-ger- mane" care, după aprecierea ziarului vest-german „Rhein Zeitung", scăzuseră în ultima vreme la zero". „Combat" subliniază că întrevederea de Gaulle-Erhard s-a soldat cu „un acord de principiu" a-

C
u noua mea cunoștință din. cu- șeta vagonului de dormit ;— un cetățean turc — am călătorit împreună de ore, unde își — pînăaproximativ 20 de la Sofia — vizitase rudele la Istanbul. Fire deschisă, comunicativă, a zîm- bit larg, prietenos, a- flînd că sînt român. Țara noastră îi era bine cunoscută din descrierile tatălui său care a trăit în tinerețe mai mulți ani pe meleagurile dobrogene, iar față de poporul nostru manifesta o vădită simpatie.După o noapte de mers, zorile ne-au întîmpinat pe teritoriul Turciei, la punctul de frontieră Uzunko- prâ. De aici pîriă la Marea Marmara se întinde partea europeană a Turciei, bogată în culturi cerealiere, plante tehnice, pășuni și animale.Călătoria prin Turcia confirmă aprecierile cumentelor oficiale baza economiei o constituie agricultura, care concentrează circa 80 la sută din cei peste 32 milioane de locuitori și asigură o parte însemnată a venitului național: 4(j—45 la sută.

do- că țării

Datorită rolului preponderent al agriculturii în economia națională, unii specialiști turci văd în „înfăptuirea reformei a- grare schimbarea metodelor de producție". Pentru a- ceasta, ei consideră necesară mărirea parcului de mașini agricole și tractoare, folosirea pe scară

triale preconizate de planul pe cinci ani, aflat în curs, echilibrarea balanței comerciale, precum și ridicarea standardului de viață al populației. Deși în ultimii ani numărul mașinilor agricole a crescut sensibil, îndeosebi pe marile proprietăți, specialiștii relevă nevoia ca ele
De la trimisul nostru la Ankara

STRĂBĂTlND

CiMPIIlE TURCIEI
mai largă a îngrășămintelor și irigațiilor. Potrivit părerilor lor, dezvoltarea în acest sens a agriculturii este de natură a favoriza vității mare, tivă a port, zarea

sporirea producti- muncii, și, ca ur- creșterea cantita- mărfurilor de ex- a stimula reali- obiectivelor indus-

să continue a se înmulți.Se constată că în ultima vreme au sporit disponibilitățile de export la produsele agricole, în special la alune și plante tehnice. Presa din Ankara relata acum cîteva zile interesul crescînd al Turciei de a-și plasa astfel de mărfuri pe piețele

externe. în acest sens, se reamintea de cererea formulată țărilor Pieței comune, organism la care Turcia este asociată, de a-și spori importurile lor de tutun, alune, smochine și stafide, cerere care însă nu a găsit un ecou favorabil. După cîte mi s-a spus aici, țările membre ale Pieței comune, aflate pe loc de frunte în comerțul exterior al Turciei, manifestă un interes din ce în ce mai scăzut față de mărfurile turcești. Extinderea colaborării economice cu cît mai multe țări pe temeiul egalității și al avantajului reciproc se a- preciază aci a fi soluția care ar putea să dea economiei Turciei mai multă stabilitate. Unele acțiuni politico-diplomatice din ultima vreme inițiate de Turcia, contactele oficiale stabilite cu state din a- ceastă zonă — Iran, Pakistan, Irak, precum și cu unele țări balcanice — sînt caracteristice pentru tendințele ce-și fac loc în viața politică a Turciei și au o semnificație pozitivă în conturarea unui climat de colaborare cu statele vecine.
Nicolas POPOVICI

Bulgar, Stoîan Ghiurov, membru al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Bulgaria, Dimo Dicev, membru al C.C. al P.C. Bulgar, șeful Secției relații externe a C.C. al P.C. Bulgar, Nadia Jivkova și Alexander Manolov, secretari ai C.C.S., activiști ai C.C.S. din Bulgaria, ziariști. Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, de prietenie.Seara, Consiliul Central al Sindicatelor din R. P. Bulgaria a oferit un dineu cu prilejul vizitei în Bulgaria a delegației Uniunii Generale a Sindicatelor din România.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, Stoian Ghiurov și Constantin Drăgan au rostit toasturi.

acest proiect nu a fost transpus în viață, dar între timp s-a realizat un sistem de acorduri bilaterale privind instalațiile și depozitele de arme atomice. în acest cadru, a sporit rolul Germaniei occidentale, deoarece la bazele N.A.T.O. aflate pe teritoriul acestei țări s-au mai adăugat numai în ultimul an, după datele cunoscute, o mie de noi depozite nucleare.Pacea și securitatea Europei pot fi asigurate numai dacă în centrul continentului se ajunge la o reglementare bazată pe recunoașterea Republicii Democrate Germane și pe stabilirea de raporturi multilaterale între cele două state germane ; pot fi asigurate numai prin bararea revendicărilor revanșarde și prin recunoașterea în mod definitiv și irevocabil a actualelor frontiere ale ambelor state germane. Această problemă interesează în mod direct Italia, care nu o dată în trecut a avut atîta de suferit de pe urma militarismului german.Italia față de orice zonele ceea ce privește Europa trală, cît și în ce privește zona adriatico-balcanică. Poziția grafică a Italiei o leagă în mod necesar, pe de o parte, de centrul Europei, iar pe de alta, de Medi- terana răsăriteană și de Peninsula Balcanică.Criza prin care tr ce N.A.T.O. a fost agravată ca urmare a politicii franceze. în prezent a devenit evident că ea nu comportă

este direct interesată proiect privind denuclearizate, atît în cen-geo-

numai probleme de modificare a structurii organizației sau de transferare a diferitelor sale sedii; în discuție este însăși continuitatea politicii ” " ~rerea ce se multă forță pene de a orientare și consolidareaDestinderea în Europa cere imperios — așa cum se și arată în Declarația de la București — crearea unui climat propice de colaborare internațională, dezvoltarea relațiilor între state, indiferent de orînduirea lor social-politică.în legătură cu aceasta, porturile dintre Italia și mânia au o importanță deosebită și prezintă un viu interes pentru cercurile largi ale opiniei publice italiene. Politica externă a României, acțiunile sale, pe care recent le-a reafirmat cu atîta claritate secretarul general al C.C. al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, sînt bit de semnificative : pentru securitatea europeană. Activitatea României, îndreptată Spre asigurarea securității europene, spre întărirea legăturilor de prietenie și de colaborare țările, indiferent de

atlantice. De aici, ce- ridică cu tot mai în diferite țări euro- se renunța la actuala a se căuta căi pentru păcii în Europa.

ra- Ro-

; deose- și utile
cu toateorînduirea lor socială, .pe baza principiilor avantajului reciproc, egalității în drepturi, neamestecului în ___pectării independenței ranității naționale, este urmărită cu deosebită atenție în Italia de

treburile interne, res- și suve-

către oamenii politici și opiniapublică, fiind considerată ca ocontribuție de o însemnătate primordială. Ea oferă un sprijin concret acțiunilor întreprinse de poporul italian. între cele două țări ale noastre există puternice tradiții de turi.mice, tente spectiva extinderii lor continue au o însemnătate deosebit de pozitivă pentru cele două țări, pentru securitatea continentului nostru.în vederea înfăptuirii securității europene t propunerea de a se organiza o conferință europeană în cadrul căreia statele participante ar putea ajunge la acorduri concrete. Pentru ca o asemenea conferință să fie convocată și să facă pași pozitivi este necesară acțiunea maselor populare și susținerea acelor inițiative care pot favoriza întîlni- rea. între aceste inițiative, cred că ar fi deosebit de utilă o întîl- nire neoficială la nivelul reprezentanților parlamentari, care ar putea fi favorizată în cadrul Uniunii interparlamentare și la care să participe exponenți ai tuturor parlamentelor europene, fără nici un fel de excepție.A elimina primejdia unui conflict în Europa este o necesitate mai pregnantă ca oricînd, o cerință esențială pentru continentul nostru și pentru întreaga lume.

prietenie și străvechi legă- Raporturile politice, econo- culturale și științifice exis- în prezent, precum și per-
ea înfăptuirii securității B este foarte importantă | 1 do ev co nroanwn n "

supra menținerii trupelor franceze în R.F.G. în același timp, ziarul este de părere că dezacordul juridic în ce privește staționarea trupelor franceze rămîne prezent. „Le Figaro" subliniază că deși „întâlnirea Erhard-de Gaulle s-a terminat într-o notă optimistă, problema staționării trupelor franceze nu a fost soluționată". Pe o poziție similară se află și ziarul „L’Au- rore", care scrie că „cei doi oameni de stat s-au întîlnit, au discutat, însă fiecare pe altă lungime undă, întrucît între ei subzistă dezacord profund".
*VIENA 22 — Corespondentul gerpres P. Stăncescu transmite: Presa vest-germană publică numeroase știri și comentarii în legătură cu vizita de joi a generalului de Gaulle la Bonn. Astfel, ziarul „Die Welt" apreciază că îritîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă în care nu s-a putut remarca nici entuziasm, dar nici decepție. După ce arată că fiecare parte a fost conștientă de deosebirile de păreri existente între cele două guverne, ziarul constată : „Imaginea acestei lumi s-a schimbat uimitor și a- ceastă schimbare nu este nicidecum terminată încă. Ideile directoare ale politicii externe a R.F.G. între anii 1950—1960 au devenit parțial ireale, și nu numai datorită politicii lui' de Gaulle. Aceasta se vede și la Bonn azi, mai clar decît acum o jumătate de an".„Siiddeutsche Zeitung" consideră că Erhard a vrut să se folosească de vizita lui de Gaulle pentru a reface pacea în propriul său partid, în dauna ministrului de externe Schroeder". După cum se știe, Schroeder, promotor al strîn- selor relații cu S.U.A., a avut în ultima vreme o atitudine extrem de neconciliantă față de poziția guvernului francez în problema statutului trupelor franceze în R.F.G.
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Sesiunea Comisiei mixte

româno-iugoslave

pentru Porțile de Fier

BELGRAD 22 (Agerpres). — între 16 și 22 iulie au avut loc la Belgrad lucrările celei de-a șasea sesiuni ordinare a Comisiei mixte ro- mâno-iugoslave pentru Porțile de Fier. Delegația română a fost condusă de ing. Octavian Groza, adjunct al ministrului energiei electrice, președintele părții române a
Centenarul

unificării ItalieiROMA 22. — Corespondentul A- gerpres .1 Mărgineanu transmite: în cadrul festivităților desfășurate în Italia cu prilejul centenarului unificării țării, președintele republicii, Giuseppe Saragat, a adus un omagiu eroului Risorgimentoului, 'Giuseppe Garibaldi. La 21 iulie s-au împlinit 100 de ani de la victoria repurtată la Bezzecca (localitate aflată în provincia Trento). La acea dată, în 1866, el a cucerit Bezzecca, aflîndu-se în fruntea unui corp de voluntari, tocmai cînd părea aproape sigură înfrîn- gerea armatei italiene.Joi, șeful statului italian a vizitat Caprera, unde a depus o coroană de lauri la mormîntul lui Garibaldi și a vizitat muzeul dedicat eroului, aflat în Casa memorial „Giuseppe Garibaldi".

comisiei mixte; iar delegația iugoslavă a fost condusă de Hasan Și- liak, adjunct al secretarului federal pentru industrie și comerț, președintele părții iugoslave a comisiei mixte.La această sesiune, care a decurs într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, comisia mixtă a adoptat mai multe hotărîri legate de continuarea lucrărilor Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, pe care îl proiectează și îl execută în comun cele două țări. Comisia mixtă a constatat că lucrările prevăzute a fi executate în anul în curs se desfășoară în bune condiții și în conformitate cu programul general de execuție a întregului sistem. Au fost stabilite măsuri suplimentare pentru asigurarea elaborării proiectelor în ritmul necesar execuției.Comisia mixtă a adoptat, de a- semenea, hotărîri referitoare la activitatea organelor sale mixte și a rezolvat problemele tehnice curente. ' \ •
LUPTE

IN RHODESIA

22 (Ager-Conducerea Uniunii africane Zimbabwe

s.u.a. Puterniceincidente rasialeNEW YORK 22 (Agerpres). — Tulburările rasiale declanșate în ultimele zile în S.U.A. s-au extins joi noaptea în orașul New York, unde s-au produs ciocniri între grupuri de tineri negri și albi după ce un copil negru de 11 ani a fost ucis cu un glonț de revolver. Peste 1 000 de polițiști au sosit în grabă la fața locului, dar au fost întîmpinați de populația de culoare din cartierul Brooklyn cu pietre și bastoane. Primarul orașului, John Lindsay, care a venit imediat în cartier, a fost huiduit. Poliția a anunțat că incidentele au fost provocate de bande de huligani albi, membrii unei așa-numite „Societăți pentru

împiedicarea negrilor de a obține ceva".între timp, în orașul Cleveland (Ohio) au continuat vineri, pentru a cincea zi consecutiv, tulburările rasiale. Un negru a fost u- cis de un rasist alb, care a tras asupra lui dintr-un automobil. Mulțimea indignată din cartierul populației de culoare a incendiat automobile și a spart vitrinele mai multor magazine. De la începerea tulburărilor din Cleveland patru persoane au fost ucise, 13 au fost rănite cu arme de foc și numeroase altele au suferit răni în cursul ciocnirilor cu polițiștii. După cum transmite agenția U.P.I., celulele poliției din Cleveland sînt pline de negrii arestați.

DAR-ES-SALAAM preș), naționale (Z.A.N.U.), partid interzis de autoritățile de la Salisbury, a dat publicității la Dar-Es-Salaam un comunicat în care se arată că în timpul ciocnirilor dintre detașa- ' mentele de partizani africani și trupele guvernului Smith, acestea din urmă au suferit pierderi însemnate în materiale și oameni.Comunicatul precizează că trupele guvernului rasist au atacat detașamentele de partizani ce se aflau în nordul Rhodesiei, în regiunea barajului de la Kariba, dar partizanii au respins atacurile lor, omorînd 60 de soldați, și au capturat o serie de arme.
PHENIAN. Generalul Ink 

““ Joong Kook, membru al Co
misiei militare pentru 
din Coreea, a protestat 
potriva recentelor acte 
de infiltrare a unor 
spioni înarmați în zona demilita
rizată. Acest protest a fost pre
zentat în cadrul unei adunări or
ganizate de Comisia militară de ar
mistițiu din Coreea.

armistițiu 
vineri îm- 
ale S.U.A.

bande și

garda națională trimiși în sprijinuldinMilitari
tru reprimarea demonstranților care luptă împotriva segregației rasiale 

Telefoto : U.P.I.—Agerpres

ATENA. Procurorul Tribunalu- 
lui orașului Salonic a ordonat 

acționarea în judecată a oiițerllor 
și jandarmilor care în cursul ma
nifestației producătorilor agricoli 
de la 10 iulie, din Salonic, au des
chis focul asupra demonstranților.

rea WASHINGTON. Costul vieții 
în Statele Unite a înregistrat 

în cursul primelor șase luni ale a- 
cestui an o creștere record, a a- 
nunțat joi Ministerul Muncii al 
S.U.A. Din luna ianuarie și pină in 
iunie, costul vieții s-a majorat cu 
1,7 Ia sută. La sfîrșitul lunii iunie, 
indicele oilcial al costului vieții a 
reprezentat 112,9 la sută față de

■ perioada anilor 1957—1959.

■
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POT MOSCOVA. Agenția „Novosti" 
““ transmite că întreprinderea 
sovietică de comerț exterior 
„Prommașinimporf" a achiziționat 
de la societatea italiană „Cecim- 
mer" trei întreprinderi pentru fa
bricarea de ambalaje pentru ierbi- 
cide și insecticide. Agenția mențio
nată precizează că în ultimii zece 
ani schimbul de mărfuri dintre 
U.R.S.S. și Italia a crescut de peste 
4 ori.

KARACI. 38 de persoane au 
"™ fost ucise, iar 20 grav rănite 
în urma unei ciocniri de trenuri, 
care s-a produs joi dimineața în 
localitatea pakistaneză Lodhran, la 
aproximativ 90 km depărtare de 
Karaci.
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