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Șantierele

VIZITA I

Luni a părăsit Capitala, plecînd 
la Ankara, delegația guvernamen
tală română condusă de președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care, la invitația 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Turcia, Suley
man Demirel, va face o vizită în 
această țară.

Din delegație fac parte Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Alexandru Boabă, ministrul

petrolului, Ion Drînceanu, amba
sadorul României la Ankara, Du
mitru Bejan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Ata- 
nase Diaconescu, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, Ște
fan Constantinescu, adjunct al mi
nistrului industriei metalurgice, 
Nicolae Stere, adjunct al ministru
lui transporturilor auto, navale șl 
aeriene.

La plecare, pe aeroportul Bănea-

sa, delegația a fost salutată de to
varășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Rădulescu, Iosif Banc, Roman 
Moldovan, Ilie Murgulescu, de 
membri ai guvernului.

Au fost de față Argun Coban, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Turciei la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea la Ankara

PENTRU A DEZVOLTA
PRODUCȚIA DE MAȘINI-UNELTE

Producția de mașini-unelte s-a 
dezvoltat an de an, ajungînd în 
1965 la aproape 8 000 de mașini- 
unelte, în 72 de tipodimensiuni. 
Datorită performanțelor lor ridi- 
cațe, bunei comportări în exploa
tai^, mașinile-unelte cu marca u- 
iinelor „Strungul“-Arad, „înfră- 
țirea“-Oradea, a Uzinei mecanice- 
Cugir, Fabricii de mașini-unelte și 
agregate-București sînt apreciate 
atît în țară cît și în străinătate. 
Dar în domeniul producției pro
prii de mașini-unelte este necesar 
să se desfășoare eforturi consec
vente pentru ridicarea acesteia, a- 
tît ca diversitate cît și ca volum, 
la nivelul cerințelor mereu cres- 
cînde ale economiei. în perioada 
șesenalului, doar 30 la sută — ex
primat valoric — din necesarul de 
mașini-unelte al economiei a fost 
acoperit din producția proprie. 
Faptul că mașinile-unelte au re
prezentat anul trecut doar 14 la 
sută din valoarea totală a produc
ției industriei construcțiilor de ma
șini, iar structura nomenclatorului 
acestor produse este predominată 
de mașinile-unelte universale, cu 
performanțe mijlocii, arată că a- 
ceastă subramură trebuie să se 
dezvolte perseverent. A devenit 
necesară și pe deplin posibilă o 
cotitură radicală în însăși struc
tura fabricației de mașini-unelte : 
utilajele complexe și liniile auto
mate trebuie să dețină o pondere 
tot mai însemnată.

în cuvîntarea la Consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din industria 
construcțiilor de mașini, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., a arătat că 
producția sectorului de mașini-u- 
.nelte urmează să realizeze o creș
tere superioară celei stabilite de 
Congresul al IX-lea, un accent 
deosebit punîndu-se pe produce
rea de noi tipuri de mașini-unel
te complexe, cu performanțe su
perioare, la nivelul tehnicii mon
diale. Cincinalul va marca o 
etapă deosebită în dezvoltarea și 
diversificarea producției de mașini- 
unelte. Ritmul ei de creștere este 
superior ritmului altor subramuri. 
Corespunzător prevederilor planu
lui cincinal adoptat de Marea A- 
dunare Națională — amplificate 
față de cifrele inițiale stabilite de 
Congres — anul acesta se vor 
produce 8 500 de mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor, iar în 
1970 numărul acestora se va ridi
ca la 13 500—14 500. în total, în 
ultimul an al cincinalului se vor 
fabrica 129 de tipodimensiuni de 
mașini-unelte așchietoare și pen
tru presare-forjare, ceea ce în
seamnă că 80 la sută din necesa
rul de mașini-unelte al economiei 
(exprimat valoric) va fi : 
din producția internă. în acest răs
timp, ponderea mașinilor-unelte în 
producția întregii industrii cons
tructoare de mașini va crește și ea 
de două ori. Ca structură, în fa
bricația de mașini-unelte vor ocu
pa un loc tot mai important ma
șinile de finisat, cele specializate, 
mașinile-unelte agregat, cu alte 
cuvinte utilajele de mare comple
xitate, cu performanțe superioare, 
la nivelul tehnicii mondiale.

Cum e și firesc, creșterea și di
versificarea accentuată a produc
ției de mașini-unelte, potrivit ce
rințelor progresului tehnic con
temporan, presupun utilizarea u- 
nor însemnate fonduri de inves
tiții, care au și fost alocate. 
Important este ca ele să fie cît 
mai rațional și chibzuit folosite.

Ing. Nicolae CONSTANTIN 
adjunct al ministrului industriei 

construcjiilor de mașini

Pentru a obține o eficiență ridi
cată, va fi nevoie ca angajarea 
fondurilor de investiții să asigure, 
în principal, echiparea uzinelor cu 
mașini și instalații, de înalt nivel 
tehnic și punerea în funcțiune a 
fiecărui obiectiv la termen sau 
chiar mai devreme. în acest scop, 
toate proiectele necesare vor fi ela
borate centralizat, de un singur in
stitut (I.P.C.M.), asigurîndu-se o 
privire unitară de ansamblu în 
proiectare, evitarea repetărilor și 
a paralelismelor, stabilirea celor 
mai eficiente soluții, care necesită 
un volum minim de investiții. Ur
mărim ca toate studiile tehnico-

economice necesare lucrărilor de 
investiții din sectorul mașini-unelte 
să fie elaborate în acest an. Proiec- 
tanții au sarcina de a include în 
studii cit mai multe date și calcule 
comparative, care să servească apoi 
soluționării rapide a problemelor 
de proiectare, abordării concomi
tente atît a proiectelor de ansam
blu, cit și a celor de execuție a 
obiectivelor principale, în special 
la halele de producție. în primă 
urgență trebuie să se întocmească 
listele de utilaje. Toți factorii care 
contribuie la înfăptuirea planului 
de investiții au îndatorirea să evite 
cu deosebită grijă soluțiile „spec
taculoase" dar neeconomice, risipa, 
exagerările și supradimensionările 
suprafețelor construcțiilor, disper
sarea unităților productive, orice 
cheltuieli materiale și financiare 
nejustificate.

Valorificînd superior 
gama variata de materii 
prime oferite de solul și 
subsolul patriei noastre, 
industria chimică se dez
voltă intr-un ritm rapid, 
diversificîndu-și produc
ția. Noi întreprinderi in
tră în funcțiune, pentru 
altele se pun bazele. în 
legătură cu investițiile 
ce se vor face în cinci
nal în această impor
tantă ramură industria
lă, tov. ing. R. Cioroiu, 
adjunct al ministrului 
industriei chimice, ne-a 
răspuns la cîteva între
bări.

— Care este ritmul de 
dezvoltare a industriei 
chimice și care sînt pre
vederile mai importan
te pentru acest cincinal?

(Continuare în pag. a IlI-a)
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«Atenție recoltatului și arăturilor fe vara

Estetica în școală

« Mirajul originalității

IN ZIARUL DE AZI

Planul cincinal recent apro
bat de Marea Adunare Națio
nală prevede un ritm de creș
tere a producției industriale 
în ramura chimiei de 19,7 la 
sută anual, superior ritmului 
mediu de 18,5 la sută indicat 
de Directivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. în anul 1970, 
ponderea industriei chimice 
urmează să reprezinte circa 15 
la sută în volumul total al 
producției industriale (în anul 
1964 ponderea a fost de 9,2 la 
sută). Volumul producției glo
bale în industria chimică va fi 
de 2,5 ori mai mare în anul 
1970. decît cel realizat în anul 
1965j. Peste 50 la sută1 din pro
ducție urmează a fi realizată 
în unitățile noi construite în 
perioada 1965—1970. In acest 
scop, vor fi construite nume
roase unități noi și extinse 
cele existente, fondurile de in
vestiții alocate ridicîndu-se la 

, circa 32 miliarde lei, ele fiind 
cu 50 la sută mai mari decît 
în cincinalul anterior. Inves
tițiile ce se alocă în industria

Interviu realizat de
Al. PLAIEȘU

(Continuare în pag. a V-a)
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La sosire pe aeroportul din Ankara Telefoto : AGERPRES

ANKARA 25 (Agerpres). — De 
la trimișii noștri speciali: La ora 
18,30 delegația guvernamentală ro
mână condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a sosit în capi
tala Turciei.

Pe aeroportul-Esemboga, pavoa
zat cu drapele de stat ale Româ
niei și Turciei, oaspeții români au 
fost întîmpinați de președintele 
Consiliului de Miniștri, Suleyman 
Demirel, mihistrul afacerilor ex
terne, Ihsan Sabri Caglayangil, 
secretarul de stat la Președinția 
Consiliului de Miniștri, Munis Faik 
Ozensey, ambasadorul Turciei la 
București, Semsettin Arif Mardin; 
și alte persoane oficiale civile și 
militare.

Erau de față Ion Drînceanu, am
basadorul României la Ankara, și 
membri ai Ambasadei române, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați la Ankara.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al României a prezentat pre-

mierului turc pe membrii dele
gației guvernamentale. Primul mi
nistru al Turciei a prezentat apoi 
personalitățile turce venite în în- 
tîmpinare. După ce au primit ra
portul comandantului gărzii de 
onoare, cei Goi șefi de guverne au 
trecut în revistă garda de onoare.

Adresîndutise oaspeților români, 
premierul Suleyman Demirel a 
spus :

„Sînt deosebit de fericit să salut 
în numele guvernului turc și în

numele meu personal pe prea 
eminentul președinte al Consiliu
lui de Miniștri al României vecine 
și pe distinșii membri ai dele
gației, care îl însoțesc.

Poporul turc a nutrit întotdea
una sentimentele cele mai cordiale 
față de națiunea română cu care 
el are relații tradiționale de bună 
vecinătate.

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidtilui Comunist din Cuba 
Prim-ministru al guvernului revoluționar al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

DE CE SE DEGRADEAZĂ FRUCTELE
Șl LEGUMELE DESFĂCUTE

PRIN
Firmă nouă, vicii vechi

Douăsprezece ore dintre cele 
douăzeci și patru ale zilei magazi
nele de legume și fructe sînt lua
te cu asalt de cumpărători. Mi
lioane de sacoșe dislocă din „fon
dul pieții" vagoane de marfă. Dar 
rafturile rezistă, rămîn mereu pli
ne. Mașini, trenuri, remorchere 
pompează necontenit spre centrele 
de consum, legume și fructe.

S-a mai spus: pentru ca legu
mele și fructele să-și j

MM1®

Vedere

tactă 
teze

comercială" și să-l ten- 
să fie 
că nu 
o le- 
sucul

tactă „fața comercială" și să- 
teze pe cumpărător trebuie 
neapărat proaspete. Socotim 
e nevoie să demonstrăm că 
gumă gălbejită, zbîrcită, cu 
înjumătățit de căldură, nu 
pe nimeni. Cum pot fi apr(

trebuie

pătă ? 
pund 
tori 
tele I

marfa".
Să aruncăm

, cu 
nu atrage 

. I._. aprovizio- 
j cu marfă proas- 

. singur mod — răs- 
" : între producă- 

legumele și fruc- 
___ ! să circule direct și cu 
maximă — staționarea, 

inutile degradînd

o privire în rafturile

panoramică a Combinatului chimic Craiova

COMERCIALA?
unităților de vînzare. Magazinele 
de pe bulevardul Magheru, Calea 
Plevnei și Victoriei din București, 
cele din centrele orașelor Ploiești, 
Brașov, Iași și din atîtea alte ora
șe, par livezi în miniatură în care 
sînt adunate laolaltă toate bunuri
le pămîntului. Rafturile sînt pline, 
iar legumele și fructele par abia 
culese... înseamnă că marfa pe care 
o găsim în aceste unități a circulat 
rapid, pe drumul cel mai scurt din
tre livadă și raft. Iată însă că în 
unele magazine (uneori chiar în 
cele care au o bună reputație), gă
sim o marfă... îmbătrînită. Mărul

e pătat, roșia spartă, morcovii par 
ieșiți de la etuvă. Legumele și 
fructele acestea produc, pur și 
simplu, o impresie deplorabilă. Ce 
s-a întîmplat cu ele din momentul 
cînd au fost culese și pînă au ajuns 
in această stare ? Să pornim de la 
sursă.

Sîntem în grădinile de legume 
ale gospodăriei agricole de stat „Sa- 
barul" din regiunea București. Se 
recoltează roșii, ardei, vinete. Cu
legătorii așază legumele în lăzi 
și le urcă în căruțe. Și mai depar
te ? Marfa descoperită, sub soa
rele lunii lui Cuptor, ia drumul 
plin de hîrtoape spre centrul de 
depozitare. Centrul e, de fapt, o 
arie, o margine de drum. Lăzile 
sînt aruncate jos, iar căruțele plea
că. înfruntarea dintre soarele a- 
flat la cumpăna zilei și roșiile fra
gile, perisabile, continuă cu îndîr- 
jire.

— De cînd stau aici legumele ? 
o întrebăm pe șefa producției, ing. 
Veronica Dulgheru.

— Nu de mult, zice — de două 
zile.

Două zile la 35 de grade la um
bră ! Rezultatul începuse să se a-, 
rate : lucrătorii gospodăriei erau 
nevoiți să aleagă roșiile bune de 
cele stricate.... Dar iată că vin ma
șinile Oficiului de legume și fructe 
— București (fostele Aprozare se 
numesc acum O.L.F. Aceste oficii 
sînt subordonate întreprinderilor 
regionale de valorificare a legu
melor și fructelor — I.R.V.L.F. 
O.L.F.-urile și I.R.V.L.F.-urile sînt

Gheorghe GRAURE

(Continuare în pag. a Il-a)

HAVANA
Cu prilejul celei de a XIII-a aniversări a Insurecției Naționale 

cubane, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal vă transmitem 
dv. și întregului popor cuban sincere felicitări și urări de noi succese 
în construcția socialismului.

Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre țările noastre frățești se 
vor dezvolta tot mai mult în interesul ambelor popoare, al întăririi 
unității țărilor socialiste și al păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de stai 
al Republicii Socialiste 

România
MAURERION GHEORGHE

Președintele
Consiliului de Miniștri 

al Republicii 
Socialiste România

Tovarășului CHIVU STOICA
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă mulțumesc din suflet, stimate tovarășe președinte, și prin dv. Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, pentru caldele felici
tări adresate cu prilejul realegerii mele în funcția de președinte al Pre
zidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura sănătate, noi și mari succese 
în nobila dv. activitate consacrată triumfului cauzei păcii și socialis
mului.

JAMSRANGHIIN SAMBU 
președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă exprim mulțumiri cordiale, dragă tovarășe președinte, și prin 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, pentru sin-dv. _ ___________ ;

cerele felicitări și cele mai bune urări adresate cu prilejul noii mele nu
miri în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura din suflet sănătate, noi 
și mari succese în activitatea dv. pusă în slujba înfloririi României 
socialiste, a întăririi păcii și prieteniei între popoare.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole
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DE CE SE DEGRADEAZĂ 
FRUCTELE SI LEGUMELE 

DESFĂCUTE

COMERCIALĂ?
(Urmare din pag. I)

conduse de Departamentul pentru 
valorificarea legumelor și fructelor 
din Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție). Se 
întocmesc actele și mașinile por
nesc la drum. Marfa e cotată cali
tatea a Ii-a... Totuși, dacă e distri
buită rapid în rețea, se mai poate 
vinde. Dar, ciudat, cînd ajung în 
București mașinile nu se îndreaptă 
spre unităti. ci merg întins spre de
pozite. De ce ? Pentru că O.L.F. 
nu are ,un sistem precis de apro
vizionare. Nu .se știe care e situația 
rețelei.' dacă mai poate absorbi 
marfă. Și legumele merg în depo
zite. Acolo, mai așteaptă o zi, 
două... Apoi, fiecare sortiment în
cepe să-și manifeste slăbiciunile 
în felul lui: varza se înnegrește, 
ardeii se zbîrcesc, caisele, ro
șiile se înmoaie și se acresc. 
Și în depozit, vine altă marfă. 
„Sîntem blocati — zice cineva. 
Să 'se oprească comenzile !“ Se o- 
presc comenzile și urmează o pe
rioadă de acalmie. Iar cînd depozi
tele sînt din nou goale, toată lu
mea se agită cerînd : „Marfă ! 
Marfă !“

Tovarășii de la Departamentul 
pentru , valorificarea legumelor 
și' fructelor erau nedumeriți: 
nu puteau pricepe cum reu
șește. oficiul din Capitală, de 
pildă, să lucreze atît de prost. Nici 
noi nu înțelegem și cu atît mai pu
țin cumpărătorii, pentru că. în ul
timă instanță, asupra lor grevează 
defecțiunile activității acestor-ofi
cii.

,A.m avut o lungă discuție cu cei 
doi directori ai O.R.L.F.-București. 
N-am izbutit să obținem însă o ex
plicație clară. Ni s-a spus: „In
strucțiunile departamentului sînt 
bune. Sistemul de aprovizionare e 
bun. Dar nu se aplică".

De ce nu. se aplică ? Cine trebuie 
să-l aplice? Nu cumva... oficiul de 
legume, și fructe ? Fiind depreciate 
din cauza nenumăratelor halte pe 
care le fac de la producător pînă la 
consumator, legumele și fructele se 
vînd la un preț mic. iar pagubele 
provenite de pe. urma risipei cresc. 
Și atunci nu ne- mai miră că unele 
OD.F.-uri sînt nerentabîle. Cum 
poate fi tolerată de organele com
petente o astfel de situație ?

Practicile comerțului 
de tarabă

In aproape toate sectoarele co
merțului se fac simțite încercările 
de modernizare a deservirii, 
se îmbunătățește aprovizionarea. 
Unitățile sînt mai îngrijite,

marfa mai bine orînduită. Com
partimentul legume-fructe rămîne 
însă „rece" la toate înnoirile. Unele 
magazine nu au nici măcar semnul 
elementar care deosebește pe dina
fară o unitate comercială de o casă 
particulară — firma.

— Nu aveți caise mai frumoase ? 
— întreabă cineva pe vînzătorul 
de la o boxă din piața Obor.

— N-avem, răspunde cel în
trebat.

— Dar de ce nu spălați marfa, 
nu o ștergeți de praf, de pămînt ? 
am întrebat pe un vînzător de la 
o unitate (fără firmă) de pe șos. 
Mihai Bravu.

— De ce s-o spălăm și s-o șter
gem ? ne-a întrebat și el pe noi. 
Și ne-a privit atît de mirat încît 
se vedea clar că prezentarea mărfii 
la „legume și fructe" ar fi o aba
tere de la regulă...

O bună parte dintre magazinele 
O.L.F.-urilor practică comerțul de 
tarabă. în pofida criticilor formu
late în presă și de cetățeni, 
O.L.F.-urile n-au încercat nici în 
anii trecuti și nu încearcă nici 
acum să tină pasul cu progresul 
înregistrat în alte sectoare ale co
merțului. Ambalajul unic al legu
melor și fructelor este sacoșa ce
tățeanului. (încercările făcute în 
ultima vreme de a preambala în 
plase și în folii transparente unele 
mărfuri au decedat înainte de a 
le cunoaște toți .cumpărătorii) ; o 
parte din marfă se vinde netriată, 
amestecată cu pămînt, în starea 
care vine de la cîmp.

Coautorii defecțiunilor 
în comerțul cu legume 
și fructe

De ce oare nu li se face o in
struire sistematică tuturor vînză- 
torilor de la O.L.F.-uri Cînd și în- 
ce fel se‘ prevede ca deservirea. îrț .; 
unitățile de legume și fructe să se 
ridice în sfîrșit la. nivelul impus 
de normele elementare de civili
zație ? Reprezentanții diferitelor 
O.L.F.-uri, cărora le-am adresat 
aceste întrebări, ne-au lăsat să în-. 
țelegem că modernizările, înnoi-- 
rile sînt... așteptate. Dar de unde ?■’ 
în orice caz. ele nu vor coborî din 
senin. Se vor face simțite atunci 
cînd cei care răspund de rețeaua- 
de desfacere a legumelor vor do
vedi mai multă inițiativă, cînd vor 
ridica ștacheta exigentei în toate 
sectoarele acestei, activități. .

Unitățile de valorificare a legu
melor și fructelor încheie, în fiecare 
an, contracte cu cîțiva parteneri : 
cu producătorul — pentru marfă ; 
cu întreprinderile de transport — 
pentru camioane și vagoane; cu

■ unitățile Ministerului Economiei 
Forestiere — pentru -ambalaje de 
lemn. își respectă obligațiile asu
mate acești colaboratori ai unități
lor de valorificare a legumelor și 
fructelor? In general — da. Une
ori, însă, contractele care stabilesc 
legături de muncă foarte precise 
între două sau mai multe între
prinderi sînt privite ca formalități 
facultative. Deși își asumă obliga
ția să livreze marfă de toate cali
tățile — extra, calitatea I și a 
IDa — o bună parte dintre produ
cători preferă să livreze mai ales le
gume și fructe de calitate medie și 
submedie. Unități producătoare din 
Fetești, Zimnicea etc; au trimis 
Oficiului orășenesc, de legume și 
fructe din Capitală piersici și cai
se... mucegăite I Din regiunea Ar
geș sosesc, cu regularitate, mere 
sub orice stas. O scurtă paranteză : 
unitățile de valorificare a legume
lor și fructelor primesc totul. Au 
instrucțiuni „foarte clare" în acest 
sens : „tot ce vine se descarcă și se 
bagă în rețea". în aceleași instruc
țiuni scrie însă : unitățile de desfa
cere a legumelor și fructelor tre
buie să vîndă marfa în următoare
le procente : 70 la sută calitatea 
I și extra și 30 la sută a doua. 
Ce să facă șefii de depozite ? Dacă 
primesc „tot ce vine" și „cum 
vine", încalcă instrucțiunile, nu 
mai pot realiza procentul de mar
fă bună. Dacă nu primesc marfă 
„de orice fel" încalcă, de asemenea, 
instrucțiunile...

Dar să revenim la modul cum 
își respectă contractele și alți par
teneri ai O.L.F. și I.R.V.L.F. A- 
proape 40 la sută din legume și 
fructe circulă prin țară cu mașini
le I.R.T.A. și cu vagoanele C.F.R. 
Dar nici una nu-și respectă cu 
strictețe obligațiile asumate. Pe 
peroanele gării din Craiova, de 
pildă, se dospesc de mai multe 
zile în șir, sub cerul liber, 400 
tone de roșii ; vagoanele promise 
nu vin ; vagonul nr. 823146 încăr
cat cu vișine proaspete, străbate 
distanța de 600 km în 3 zile. La 
destinație, vișinile erau bune de... 
aruncat. Alt vagon — nr. 8Ș5016, 
încărcat cu piersici, se tîrăște’ spre 
București cu 11 km pe oră„. Can
tități însemnate de legume și fruc
te sînt depozitate pe... jos,-pentru 
că unitățile M.E.F. nu trimit la 
timp lădițele contractate. Sînt pe
nalizate unitățile care nu-și . res
pectă obligațiile contractuale ? 
Sînt, dar modul de a le penaliza 
e departe de a fi eficace, mobi
lizator. Se plătește o amendă sim
bolică, „diferență de calitate". E 
unul dintre motivele pentru. care 
partenerii unităților de valorifica
re a legumelor și fructelor 'intră 
în recidivă.

Din situațiile semnalate mai sus, 
cît și din alte sesizări primite . la 
redacție, reiese limpede că în des
facerea fructelor și legumelor se 
manifestă deficiente grave,- care 
aduc prejudicii avutului obștesc și 
bunei deserviri a populației. Este 
imperios necesar , ca forurile corn-; r 
petente .să analizeze grabnic si
tuația existentă, să elimine cu e- 

. nergie lipsa de răspundere, negii- 
jența, mai ales în ce privește trans
portul și depozitarea mărfurilor, să 
ia măsuri pentru perfecționarea 
sistemului de desfacere. Co-.- 
merțul cu legume • și; fructe se?' 
practică de ani de.zile și carențele 
acestei activități au fost semnala
te în nenumărate rînduri. Este 
inadmisibil ca deficiențe cunoscu
te să se perpetueze la infinit, mai 
ales în condițiile cînd în cele mai 
multe compartimente ale comerțu
lui există o experiență vastă, mul
tilaterală, cînd în activitatea or
ganizațiilor comericale se tinde 
necontenit spre realizarea unor ce
rințe din ce în ce mai stringente : 
îmbunătățirea calității mărfurilor 
și ridicarea nivelului de deservire.

ama

imișoara, Ara
dul, Reșița, Lu
gojul, Caranse
beșul, Hercula- 
nele, Buziașul 
sînt cuprinse,

desigur, în itinerarul ma
jorității vizitatorilor re
giunii Banat. Lucru fi- 
resc, pentru că aces
tea prezintă interes fie 
ca importante centre e- 
conomice și culturale, 
fie ca centre balneare și 
turistice. în cele ce ur
mează ne vom referi însă
la cîteva locuri mai puțin 
cunoscute (unele dintre 
ele nici chiar de către
bănățeni).

Pornind de la Hercula- 
ne, de-a lungul rîului 
Cerna, vizitatorul întîl- 
nește multe locuri dintre 
cele mai interesante : 
Grota haiducilor, muntele 
Domoglet cu floră și fau
nă mediteraneene, o re
zervație naturală, morile

TRASEE 
TURISTICE 
Uti 
ii rai 
CUnlOSCDTE

HESSZSl

Cofetăria cu bomboane amare [

Arhitectura 
hotelurilor

Conf. arh. Cezar LAZARESCU
laureat al Premiului de Stat

In ultimii ani turismul a căpă
tat în țara noastră o puternică dez
voltare, atît datorită ridicării ne
contenite a nivelului de viață al 
maselor de cetățeni cît și marelui 
număr de vizitatori străini. Ca ur
mare a crescut necesitatea unei 
baze materiale corespunzătoare, ju
dicios repartizate pe teritoriul țării 
și cuprinzînd tipuri variate, acce
sibile diverselor categorii de tu
riști. Rețeaua hotelieră pe care am 
moștenit-o era aproape inexistentă 
și cu toate succesele repurtate în 
construcția litoralului, cu toate că 
s-au obținut unele realizări și în 
restul țării, nu putem încă satis
face pe deplin nevoile actuale. De 
aceea se prevede edificarea pînă în 
1970 a unor hoteluri noi — cu o 
capacitate totală de circa 
paturi — amplasate mai 
marile orașe și pe tra
seele turistice impor
tante. In afara acestora 
se- vor amenaja mote
luri și campinguri, se 
vor moderniza sau ex
tinde unele hoteluri e- 
xistente. Sîntem deci în 
pragul unei campanii 
de construcții hoteliere 
cum nu a mai cunoscut 
țara noastră. La reali
zarea ei, arhitecții trebuie să-și 
aducă aportul prin găsirea celor 
mai judicioase soluții atît în pri-_ 
vința liniilor mari, orientative ale- 
tematjcii generale, cît și lă rezol-' 
varea fiecărei teme în parte.

Am avut posibilitatea să studiez 
problema hotelurilor turistice în 
diverse țări ale Europei — majo
ritatea cu tradiții remarcabile în 
acest domeniu — și am participat 
la proiectarea unor lucrări de la 
noi. De aceea aș dori să-mi ex
prim cîteva constatări și opinii, 
în ultimul timp s-au realizat sau 
sînt în curs de finisare cîteva noi 
hoteluri: în București — „Athenee 
Palace" și „Hotel Nord" ; la

28 000 
ales în

se poate obține astfel, printr-o or
ganizare mai rațională, printr-un 
mobilier mai simplu și mai adec
vat. Mobilierul pe care încă îl fo
losim este greoi șr masiv, cu as
pect de dormitor de familie și su
ficient de scump. Spațiile de recep
ție trebuie reduse la strictul nece
sar, eliminînd manifestările de 
grandoare și lux excesiv, cu atît 
mai mult cu cît costul acestor su
prafețe este mult superior unor 
suprafețe echivalente în partea de 
cazare. Restaurantele și toată par
tea de alimentație și comerț ar 
putea să se rezume la o funcție de 
braserie simplă, cu servicii limitate 
ca suprafață și care să satisfacă 
cerințele turiștilor. întrucît din 
simpla observație de trecător se 
poate constata că nici restauran
tele actuale nu sînt complet folo

site, normativele care 
prevăd în toate hotelu
rile spații suplimentare, 
peste nevoile celor ce 
locuiesc, îmi par exage- 

'rate. Nu este exclus ca, 
la categoria de hoteluri 
asupra căreia ne-am 
oprit atenția, să se poa
tă utiliza, după o ana
liză mai aprofundată a 
fiecărui caz în parte,

unități de alimentație existente în 
imediata apropiere.

.Toate’acestea ar duce la sub- 
stanțiale.re'duceri'ale costului hote
lurilor și deci la posibilități mai 
mari de dezvoltare a întregii rețele. 
Cred că economiile trebuie reali
zate pe o asemenea cale și nu prin 
ieftinirea construcției în dauna ca
lității sau a finisajelor. Realizarea 
de hoteluri diferențiate pe catego
rii, conform unor tipuri de turism 
diferite, ar satisface, după părerea 
mea, favorabil cerințele actuale și 
viitoare și ar contribui la îndepli
nirea mai rapidă a prevederilor 
planului nostru de dezvoltare.

în chip normal, la 
cofetării, se vînd dul
ciuri — prăjituri, bom
boane, băuturi răcori
toare și aromate —, 
produse menite să facă 
plăcută o clipă ți să 
merite, prin calitatea și 
modul în. care îfi sînt 
prezentate, un „mulțu
mesc". Rozul a devenit 
sinonimul cofetăriei, cu
loarea dulciurilor, a 
zîmbetului — uneori 
chiar și a literaturii cu 
abuz de zahăr și de 
dichis.

Am avut însă deu
năzi surpriza să constat 
direct că la o cofetărie 
bucureșteană se pro-- 
duce și se vinde un 
□ reparat Inedit, Incom
patibil cu universul dul
ciurilor, refuzat pretu
tindeni în lumea civili
zată! huliganismul 1 Dar 
să re|af§m faptele, -a- 
dica să introducem în' 
circuitul opiniei publice 
acest produs Inedit al 
cofetăriei din Piața Am- 
zei. Se înlîmpla miercuri 
seara, ora 23,00, cînd 
am fost martor la a- 
ceastă scenă : O cum
părătoare intră în cofe
tărie și, cum era ora în
chiderii, întreabă cu 
excesivă prevenire ți 
polițele dacă se măi 
pot cumpăra... niște 
bomboane. Simultan, 
primește în cap cîte
va... „bombe". „Ieși 
afară 1* explodează vo
cea responsabilei de 
serviciu, care dezlănțuie 
un adevărat tir al in
vectivelor, al cuvintelor 
și gesturilor triviale ce 
nu se pot reproduce și 
nici califica. Cumpără- 
toarea rămîne conster
nată. Nu înțelege dacă 
această Ieșire i se a- 
dresează direct sau da
că nu cumva, din im
prudentă, e martora

Paul ANGHEL

unei nefericite crize de 
nervi care pretinde a- 
jutor. Am Intrat la rîn- 
du-ml îngrijorat, pregă- 
tindu-mă să fiu de fo
los.

— Ce se întîmplă ? 
încerc să întreb. Vă 
simțit' rău ?

Dar canonada invec
tivelor continuă cu o și 
mai aprigă înverșunare. 
Spațiul gol al cofetăriei, 
bubuie sub vociferările 
persoanei de la casă, 
care deșteaptă blocul 
ți strada cu insultele ei. 
Se deschid ferestre, în 
stradă pietonii se adună 
intrigați, curioși, alar
mați. Este vorba de o 
spargere la cofetăria 
din Piața Amzei ? S-a 
comis vreun atentat Ia 
securitatea persoanelor 
sau a produselor acestei 
atît de pașnice cofetă
rii ? încercăm totuși să 
ne dumirim. Cu ultim 
dram de bunăcuviintă, 
o altă vînzătoare ne 
explică — ceea ce nu 
scria nicăieri l — că e 
ora închiderii.

— Dar de ce n-afi 
pus pe ușă avizul ? De 
ce n-ati așezat la intra
re un scaun ?

Mă retrag. La scenă 
asistă ca martori un a- 
cademician, un tovarăș 
cu răspunderi obștești, 
familiile lor. Nu se mai 
putea pătrunde în a- 
ceasfa zonă iradiată 
pînă la refuz cu stron- 
țiul huliganismului, iar 
tovarășii aceștia nu-și 
îngăduie să intervină 
și să se substituie ce
lor responsabili de func
tionarea și controlul u- 
nei asemenea unită)i.

Nu ne vom substitui 
nici noi. Dar sîntem o-

bligafi ■ să denunțăm 
faptul șl să apărăm ală
turi de normele de 
igienă, și pe cele ale 
salubrității’ morale.

Am revenii a doua zi. 
Responsabila magazinu
lui, tov. Petrufa Con- 
stantinescu, pare la rîn- 
du-i consternată. îmi 
mărturisește că o ase
menea atitudine contra
vine normelor elemen
tare de conduită cetățe
nească. îmi mai spune 
că în repetate rînduri, 
aici, la această cofetă
rie, s-a discutat despre 
comportarea civilizată 
cu publicul, despre res
pectarea cu strictele a 
unei conduite exem
plare, deși poate nu 
cu o suficientă severi
tate.

Cum faptul tine de 
Incalificabil, am încer
cat să găsim totuși mă
car și cîteva circum
stanțe atenuante. Era 
cald, oboseală, ora în
chiderii, se pregătea 
monetarul... în magazin 
a intrat un ultim client, 
surpriză neplăcută cînd 
ești obosit, cînd e ora 
închiderii, cînd te 
grăbești. Nu-i exclus to
tuși ca și clientul să fi 
venit de la lucru, să fi 
fost obosit, să fi resim
ți* din plin canicula, să 
se grăbească. Dar clien
tul cu cel mai civilizat 
și politicos ton, a între
bat dacă se mai poate 
vinde — nu coniac sau 
vin I — ci niște banale 
bomboane. Cum i s-a 
răspuns ? De aici începe 
incalificabilul.

Ne întrebăm : nu 
este oare necesar ca 
în comerful de stat să 
se introducă sancțiuni

categorice pentru com
portare contrară civili
zației ? Să se introducă 
norme severe — înce- 
pînd de la igiena vesti
mentară și de la pre
zentarea civilizată a 
produselor pînă la fe
lul de a vorbi, de a 
răspunde, de a zîmbi ? 
Există asemenea norme? 
Comportarea nesfinghe- 
rită a unor elemente 
certate cu un minimum 
de bun simf ne dove
dește că, chiar dacă 
există, nu sînt vegheate 
cu suficientă strășnicie. 
Altfel nu s-ar putea în- 
tîmpla ca într-o cofetă
rie din plin centrul Ca
pitalei, unde în chip fi
resc ar trebui să se 
vîndă dulciuri, să ți se 
ofere — fără nici un 
ambalaj, în stare bru
tă I... huliganismul.

P. S. Echipa de servi
ciu din seara respecti
vă era formată din : 
Mironescu Aurel, Rus 
Gaftia, Soare Alexan
drina, Lazăr Ioana, Tu
dor Niculina. Ancheta
rea cazului și conclu
ziile practice trebuie să 
revină organelor în 
drept.
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țărănești de la Topleț 
ș.a.

Lacul de acumulare de 
la Văliug, căruia i se 
spune „Marea Reșiței", 
atrage numeroși reșițeni. 
Cabanele de la Văliug, 
restaurantul sau cabanele 
de pe muntele Semenic 
sînt gazde primitoare 
pentru cei ce poposești 
pe aceste meleaguri.

La 19 km de Reșița, pe 
șoseaua ce duce la Ani
na, drumețul întîlnește 
una din minunățiile fău
rite de natură de-a lun
gul mileniilor — peștera 
Comarnic. Ea are o lun
gime de 4 000 metri, iar o 
porțiune de 1 670 metri 
poate fi vizitată în bune 
condiții Picăturile de apă 
au „clădit" și „șculptat* 
aici fantastice construcții 
și chipuri, care au căpă
tat denumiri din basme : 
castelul piticilor, castelul 
zînelor, nuca mică, nuca 
mare, ciuperca, orga mi
că, cămila. în apropie
rea acestei peșteri se află 
Cheile Nerei și Cheile 
Carașului, minunate pei
saje turistice, unde pri
măvara mirosul pădurii 
de liliac se simte pînă 
departe.

în regiunea Banat sînt 
și alte frumuseți și curio
zități. Așa, de pildă, în 
mlaștinile de la Satchi- 
ne’ există o rezervație 
ornitologică, unde pot fi 
întîlnite păsări rare, cum 
sînt egreta mică, stîrcul 
galben, stîrcul purpuriu 
și altele. Apoi stejarul 
secular de la Dubaz, casa 
muzeu din comuna Ciuta, 
în care se reliefează con
dițiile materiale ale să
teanului din anul 1900, 
cetățile medievale Șoi- 
moși, Șiria, Carasova, 
Bocșa, bastionul de la 
Mehadia și multe altele 
— adevărate file de isto
rie. Din păcate, cu excep
ția stațiunilor balneo-cli- 
materice și a locurilor de 
agrement de la Văliug și 
Semenic, aceste frumu
seți naturale sau clădite 
de mîna omului sînt pu
țin cunoscute pentru că 
organele de resort din re
giune fac prea puțin 
pentru a le populariza. 
Pînă acum nu exista încă 
un ghid turistic al Bana
tului, nu s-au amenajat 
locuri de cazare și nici 
măcar o tablă care să-l 
îndemne pe trecător să 
cerceteze frumusețile prin 
apropierea cărora trece.

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

Blocul turn din complexul de 
locuințe de pe bulevardul 

Galați din orașul Brăila

Foto : M. Anclreescu

Noi stații 
de întreținere auto

CRAIOVA (coresp. 
„Scînteii"). Pentru buna 
funcționare a transpor
tului auto în regiunea 
Oltenia, care se dezvol
tă în ritm rapid, în mai 
multe localități din re
giune se construiesc 
stații moderne de între
ținere auto. La Vînju

Mare a și fost dată re
cent în exploatare o a- 
semenea stație, cu o ca
pacitate de 300 de ma
șini. Alte două stații de 
întreținere auto de mare 
capacitate se află în- 
tr-un stadiu avansat de 
construcție în orașele 
Caracal și Corabia.

Brașov — „Carpați" ; la Piatra 
Neamț, la Tulcea, la Eforie și în 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Analiza programului după care au 
fost concepute și mai ales a costu
lui la care s-au executat poate să 
constituie o experiență plină de în
vățăminte. Astfel, suprafața totală 
construită revenind pentru fiecare 
loc de cazare variază între 31 mp 
și 44 mp, iar cea a camerei de 
două pături — unitatea hotelieră 
propriu-zisă — între 14 și 16,5 mp. 
Din totalul suprafeței construite, 
partea-afectată cazării propriu-zise 
— deci camerelor, cu vestibul și 
baie, circulațiilor și tuturor servi
ciilor de etaj — nu depășește 54 la 
sută (cu excepția hotelului „Euro
pa" din Eforie, unde se ridică la 
67 la sută). Restul de 46 la sută — 
adică ceva mai puțin de jumătate 
din totalul suprafeței construite —• 
cuprinde spațiile de recepție, co
merț, alimentație, depozite, servi
cii etc. Costul acestor construcții 
variază între aproximativ. 90 000 
lei pentru un pat (la „Hotel Nord“- 
București și ,,Europa“-Eforie) și 
140.000 lei — 160 000 lei la cele
lalte.

Desigur că noile hoteluri repre
zintă elemente importante în do
tarea orașelor și constituie pași 
înainte în evoluția arhitecturii 
noastre. Ele corespund exigențelor 
internaționale, putînd fi foarte bine 
comparate cu unele lucrări simi
lare din străinătate. Orașele noas
tre se îmbogățesc cu asemenea edi
ficii, ale căror funcțiuni — prin 
spațiile ample afectate recepției și 
alimentației — împlinesc și alte 
folosințe decît cele strict necesare 
hotelului. Totuși nu consider că a- 
ceasta este singura cale de dez
voltare a rețelei noastre hoteliere. 
Costul foarte ridicat obținut pînă 
în prezent limitează, după pă
rerea mea, posibilitățile de reali
zare. Cred că, în paralel cu exis
tența unor hoteluri de același tip 
cu cele amintite mai sus, ar trebui 
realizate altele — cu camere tot 
atît sau chiar mai confortabile, în
să cu celelalte spații restrînse la 
strictul necesar — ajungîndu-se în 
final la un cost pe ansamblu mult 
mai redus.

Turismul implică forme mereu 
noi, care se dezvoltă în paralel șl 
le îmbogățesc pe cele vechi. Dis- 
punînd de mijloace personale de 
transport, turistul preferă tot mai 
mult să călătorească individual sau 
în grupuri mici. Acest gen oferă 
mari avantaje, printr-un program 
și un traseu mai libere, prin posi
bilități mai mari de a cunoaște 
locurile și oamenii de pe parcurs. 
Această categorie de turiști își or
ganizează însă altfel bugetul. Ce
rințele lor diferă de ale celor ce 
călătoresc în grupuri organizate. 
După o zi de drum, o cameră con
fortabilă, o baie caldă sau un duș 
rece, un pat bun și puțină muzică 
sînt căutate și binevenite. Restau
rantul hotelului este mai puțin so
licitat pentru că acest turist este 
mai econom și își rezolvă masa de 
cele mai multe ori prin mijloace 
proprii, ori preferă un restaurant 
mai specific sau amplasat într-o 
poziție deosebită. Saloanele hote
lului nu îl prea interesează pentru 
că el este mai obosit și mai puțin 
elegant.

Dacă cele de mai sus sînt adevă
rate, conținutul hotelurilor va tre
bui să se deosebească și el de cel 
prevăzut în normele actuale. Ca
mera va deveni, în continuare, cît 
mai confortabilă, dispunînd de un 
spațiu suficient, căci un metru pă
trat în plus de suprafață de ca
meră are un cost cu totul neînsem
nat față de senzația de spațiu ce.

REPAUS GĂLĂTEAN
5

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Spre deosebire de anii tre- 
cuți,'anul acesta'Dunărea,’cu un debit de apă mai scăzut, : și-a ■ 
descoperit din timp plajele, principalul loc de atracție al gălățeni- 
lor. Pe malul său drept, în apropiere de comuna 23 August, plaja 
măsoară aproape 2 km. Aici și-au petrecut duminică timpul liber 
aproape 15 000 gălățeni. La 9 km de Galați, pe ostrovul Chiciu, gos
podarii orașului au pregătit recent o surpriză: o nouă plajă și un 
restaurant rustic.

Dunărea a atras nu numai localnici.- ci și sute de turiști din 
țară care, vizitînd Galațiul, au făcut și plimbări de agrement cU 
hidrobuzele. Un alt loc pitoresc din preajma Galațiului — pădurea 
Gîrboavele — a atras duminică aproape 10 000 de oameni ai mun
cii. Au avut loc și întreceri sportive de înot și canotaj pe Dunăre, 
precum și un concurs moto în circuit, dominat de reprezentanții 
cunoscutelor cluburi bucureștene „Dinamo" și „Steaua". în progra
mul repausului duminical al gălățenilor trebuie incluse vizitele la 
cele patru muzee ale orașului, spectacole în aer liber, cinemato
grafe și, bineînțeles, excursiile organizate de către O.N.T. în Deltă, 
pe litoral, Valea Prahovei și în alte locuri pitorești din țară.

SESIZĂRI

îl fpf

D. D. David, revizor tehnic, 
și mai mulți conducători auto 
de la autobaza Turda, printre 
care Gheorghe Miroiu, Iacob 
Albu, Alexandru Gorga, Ale
xandru Olteanu, Nicolae Chio- 
reanu, Gheorghe Nemeș ș.a., 
ne-au scris că autobazele Sibiu, 
Brașov, Deva și Sebeș încalcă 
frecvent ordinele 18/1962 si 
386/1965 ale Ministerului Trans
porturilor, care prevăd obliga
tivitatea autobazelor de a acor
da asistență tehnică — in
clusiv alimentarea cu carbu
ranți și lubrifianți — a auto
vehiculelor oricărei alte auto
baze, aflate in tranzit și rămase 
în pană pe raza lor de activi
tate. De ce ? Pentru că, acor- 
dind acest ajutor, contabilitatea 
se încarcă cu operațiuni in 
plus. Dar nu se gîndesc res
pectivii tovarăși că acest mod 
de a considera lucrurile aduce 
prejudicii de ordin economic, 
băgînd bețe-n roatele... trans
porturilor rutiere ?

nuntul băimărean au lipsit vre
melnic unele mărfuri solicitate 
de populație. Aceasta din pri
cină că o serie de furnizori nu 
au livrat decît parțial cantități
le de produse contractate. Re
stanțe mai mari au Fabrica de 
sticlă Tomești (regiunea Ba
nat), „Vitro-metan" și Intre- . 
prinderea de industrie orășe
nească Mediaș, cooperativa 
„Deservirea" Tîrnăveni, care,, 
după cum se vede, consideră- 
contractele respective drept 
simple petice de hîrtie și, ca 
atare, în disprețul disciplinei e- 
conomice și al prestigiului fir
mei, nu se simt obligate să le- 
onoreze întocmai. întrebarea 
este cum își îndeplinesc, cu a- 
cest stil de muncă și de cola
borare, propriile planuri. Că pe 
ale altora — este limpede — le 
dau, pur și simplu, peste cap...

Sînt salariat la Institutul ,,Dr. 
Cantacuzino" din Capitală — 
ne informează Ion Tatu din Ca
pitală. Fiind bolnav, am avut 
concediu medical cîteva luni la 
rînd. în mod arbitrar, însă, in
stituția unde lucrez mi-a reținut 
drepturile bănești cuvenite pe 
mai și iunie. M-am adresat 
Consiliului sindicatelor din ra
ionul Lenin, dar cererea mea a 
rămas fără răspuns, drepturile 
bănești nu le-am primit

Conducerea Î.C.R.M. Baia 
Mare ne-a sesizat că in semes
trul I 1966, din rețeaua de des
facere a comerțului cu amă

în cartierul Pajura, magazh 
nul de mercerie și galanterie 
al O.C.L. Produse industriale 
este închis de o bună bucată 
de vreme. Pe ușă — un mic a- 
nunț: „închis pentru concediu 
medical".

Cum este cu putință 1 Oare 
cei trei salariați ai acestei uni
tăți s-au îmbolnăvit deodată ? 
Și dacă sînt în adevăr bolnavi, 
nu pot fi înlocuiți ? De ce atita 
lipsă de respect pentru locuito
rii cartierului ?

Emilia SCHMIDSFELDEN 
Intrarea Dridu nr. 2 
cartierul Pajura, București

Mi-am trimis copilul, în vîrs- 
tă de 5 ani. în comuna Izvoa
rele, raionul Drăgănești, regiu
nea București. Recent, am pri
mit un telefon să-I iau acasă, 
deoarece este grav bolnav. Pă
rinții mei 1-au dus la dispensa
rul din comună, dar — de ne
crezut ! — medicul respectiv a 
refuzat să-i acorde asistență 
medicală deoarece... nu făcea 
parte din circumscripția lui me
dicală ! Merită oare un astfel 
de om cinstea de a lucra ca 
medic ?

Aurel POPA
Str. Bauxitei nr.3, 
București
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Atentie recoltatului
9

wsi arăturilor de vară

grîu) să se recolteze de 
suprafețele cultivate. Cele 
au fost recoltate, pînă în

pe 92 la 
mai mici 
prezent,

RITMURI DIFERITE

Datele centralizate la Consiliul Superior al 
Agriculturii arată că pînă la 25 iulie recoltatul 
griului s-a făcut pe 75 la sută din suprafețele 
cultivate. Au terminat această lucrare unitățile 
agricole din regiunile Galați și Dobrogea, iar 
în regiunile București și Ploiești s-a făcut în 
proporție de 93 la sută. Merită evidențiate 
rezultatele obținute în regiunea lași unde, 
prin antrenarea tuturor forțelor la lucru, s-a 
reușit ca 
sută din 
suprafețe

în regiunile Brașov, Cluj, Mureș-Aufonomă 
Maghiară.

Paralel cu intensificarea secerișului, oamenii 
muncii din agricultură sînt chemați să acorde 
cea mai 
vară pe 
prezent 
hectare, 
seama că multe tractoare au fost eliberate de 
la recoltat și că ploile din ultimele zile 
zează executarea, în bune condiții, a

mare atenfie executării arăturilor de 
toate suprafețele eliberate. Pînă în 

s-au făcut arături de vară pe 542 200 
ceea ce este încă pufin dacă se fine

favori- 
acestei

chiar

SECRETE DE FAMILIE"
sau ce înseamnă să nesocotești

9

lucrări. Rezultate mai bune în această privință 
au fost obfinute în regiunea Galați, unde s-au 
făcut arături pe 40 la sută din suprafețele eli
berate de culturile de vară. Este necesar ca, 
în toate regiunile, să fie grăbit ritmul de exe
cutare a acestei lucrări, condiție de mare în
semnătate pentru obținerea unor recolte 
în anul viitor.

In articolele de față este redat felul 
decurge secerișul în regiunile Brașov și 
nedoara.

mari

cum
Hu-

prin

DISCIPLINA

In clasificarea regiunilor. în ce 
privește suprafețele recoltate, Bra
șovul ocupă ultimul loc. De ce a- 
ceastă situație ? Faptul că aici ce
realele se coc mai tîrziu nu poate 
constitui o scuză generală. S-au 
găsit lanuri întinse unde grîul se 
scutura de copt ce era și încă nu 
se litera la recoltatul lui. Iată cum 
stau-.lucrurile în raionul Mediaș.

Datorită bunei organizări a 
muncii și folosirii tuturor forțelor 
atît mecanice, cît și manuale, co
operatorii din Șeica Mică au reu
șit să asigure un ritm ridicat la 
strînsul recoltei. îndeplinind zil
nic viteza prevăzută de 40 hec
tare. Consiliul de conducere a 
hotărît ca toate forțele de care 
dispune cooperativa să fie folosi
te, 
sul 
riș 
au 
de 
tente. într-un ritm intens se des
fășoară strînsul recoltei și în alte 
unități cooperatiste. La Aței, unde 
datorită naturii terenului o mare 
parte din cele 305 ha cu grîu vor

în aceste zile, numai la 
griului. Zilnic lucrau la 
circa 500 de oameni, 

strîns grîul de pe mai 
180 ha, din cele 342 ha

strîn- 
sece- 
care 
mult 
exis-

fi recoltate manual, conducerea 
cooperativei a repartizat din timp 
întreaga suprafață pe brigăzi și e- 
chipe. Acolo unde terenul permi
te, grîul este recoltat cu combina. 
Datorită bunei organizări a mun
cii, încă în primele zile s-au re
coltat zilnic cîte 11 000 kg grîu pe 
combină.

Dacă analizăm însă mersul re
coltării griului pe raion se ajun
ge la concluzia că ritmul zilnic 
este scăzut. Pînă în ziua de 25 
iulie, în raionul Mediaș, grîul a 
fost strîns de pe abia 2 274 ha din 
cele aproape 13 000 ha' existente. 
Motivarea că grîul nu s-a copt și 
că în ultimele zile a plouat nu este 
pe deplin valabilă. Unităti vecine, 
cu aceleași condiții pedoclimatice, 
care au executat lucrările de în- 
sămînțări în același timp, se gă
sesc cu recoltatul în stadii dife
rite. Un exemplu grăitor ni-1 ofe
ră cooperativa agricolă din Bra- 
teiu, unitate vecină cu cea din A- 
țel și Alma. Aici, grîul a fost 
strîns, pînă la data de 25 iulie, 
abia de pe 25 ha din cele 358 ha. 
Dar aici s-a constatat că grîul a

ajuns la maturitate
15—16 iulie. Datorită faptului că 
nu a fost recoltat la timp, o bună 
parte din boabe s-au scuturat. In- 
tîrzierea recoltatului la această co
operativă se datorește și slabei or
ganizări a lucrărilor. In ziua de 
19 iulie combinele nu au lucrat 
deloc, deoarece consiliul de con
ducere nu a asigurat oamenii ne
cesari deservirii lor, nu au exis
tat saci. Recoltatul este întîrziat 
și la cooperativa din Blaj. Aici 
cauzele sînt de altă natură : din 
cele patru combine, de care dis
pune brigada de tractoare nr. 31

a S.M.T. Tîrnava, nu lucra de fapt 
decîț una singură. Două combine 
stăteau în marginea lanului cu 
pînzele rupte. Combine defecte 
puteau fi întîlnite și la alte uni
tăți. Aceasta dovedește că la 
S.M.T. Tîrnava persistă deficiențe 
serioase.

Se impune luarea unor măsuri 
urgente pentru folosirea la maxi
mum a timpului prielnic de lucru 
și a întregii 
și treierat.

capacități de recoltat

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"

EXPLICAȚIILE
5

NU ACCELEREAZĂ SECERIȘUL
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In urmă cu aproape 7 luni, într-un articol publicat în „Scîn- 
teia", s-a înfățișat experiența cîștigată de colectivul de la C I.L. 
Tr. Severin în domeniul realizării indicilor tehnico-economici pro
iectați. Totodată, se formulau anumite critici la adresa fabricii de 
ciment din cadrul noului Complex de materiale de construcții din 
Tg. Jiu. Care este situația acum, la această 
nea Ministerului Industriei Construcțiilor?

unitate din subordi-

Organizația de bază 
rampă C.F.R., de

reușit să adu- 
întîi probleme- 
producției ?

l'n ministerele economice au a- 
vut loc zilele acestea ședințe lăr
gite de colegiu, în care s-a anali
zat modul cum a fost îndeplinit 
planul de stat pe primul semestru 
și s-au stabilit măsuri corespunză
toare pentru realizarea în termen 
a sarcinilor de plan pe anul 
curs și pe întregul cincinal.

La ședințe au participat membri 
și membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinți 
niștri, șefi 
P.C.R.

Colegiile 
ma jumătate a acestui an, datorită 
elanului sporit al oamenilor mun
cii pentru traducerea în viață a 
prevederilor din Directivele Con
gresului al IX-lea al partidului, 
s-au obținut rezultate importante 
în îndeplinirea principalilor indi
catori economici ai ramurilor in
dustriale, în numeroase sectoare 
d6pășindu-se sarcinile planificate.

Totodată, ședințele de colegiu au 
stabilit ample planuri de măsuri 
pentru asigurarea îndeplinirii rit
mice și la nivel calitativ corespun
zător a prevederilor de 
întregul an și în toți anii 
lului. De pildă, măsurile 
organizatorice stabilite la 
rul Industriei Metalurgice prevăd 
lărgirea gamei sortimentelor de 
oțeluri prin asimilarea oțelurilor 
aliate și carbon de calitate superi
oară, îmbunătățirea organizării 
științifice a producției, creșterea 
indicilor de utilizare a agregatelor 
și pregătirea cadrelor necesare 
noilor obiective în construcție.

Din măsurile stabilite în ședin
ța de colegiu 
dustriei 
reiese că 
ția va fi 
bit spre modernizarea continuă a 
producției, dezvoltarea accentuată 
a producției de mașini-unelte de 
complexitate ridicată, 
metri tehnici 
în ritm rapid 
tehnice, a producției de aparatură 
electronică și "de elemente și in
stalații de automatizare, spre fa
bricarea de instalații și linii teh
nologice complete, la nivelul teh
nicii actuale. Caracteristic pentru 
această ramură este, de asemenea, 
că în anul 1970 aproximativ 30 la 
sută din producția de mașini și 
utilaje vor fi produse noi.

în concordanță cu necesitățile 
economiei naționale, industria mi
nieră urmează să se dezvolte ma
siv în actualul cincinal. Ca ur
mare, măsurile tehnico-organizato- 
rice preconizate în ședința de co
legiu a acestui minister prevăd 
gospodărirea rațională a forturi
lor de investiții alocate pentru dez
voltarea și modernizarea minelor 
existente și pentru construirea u-

în

vice- 
ai Consiliului de Mi- 
de secții de la C.C. al

au subliniat că în pri-

plan pe 
cincina- 
tehnico- 
Ministe-

a Ministerului In- 
Constructiilor de Mașini 
în această ramură aten- 
îndreptată în mod deose-

cu para- 
superiori, creșterea 
a industriei electro-

cariere

Petro- 
menite

și discuțiile care au 
Ministerul Căilor Fe-

nui număr de 19 mine și 
noi de mare capacitate.

în colegiul Ministerului 
lului s-au prevăzut măsuri 
să asigure în continuare sporirea
volumului lucrărilor geologice, ex
tinderea metodelor noi de foraj în 
condițiile creșterii ponderii fora
jului de mare adîncime. în dome
niul prelucrării țițeiului se pre
vede, de asemenea, creșterea ca
pacităților de producție, îmbunătă
țirea continuă a calității produ
selor, modernizarea rafinăriilor 
existente și construirea. unei noi 
rafinării.

Referatele 
avut loc la
rate au subliniat . necesitatea unei 
mai strînse colaborări cu unitățile 
beneficiare de transport, întocmi
rea unui grafic de circulație și 
de formare a trenurilor, strîns le
gat de nevoile de transport ale e- 
conomiei naționale, ridicarea pre
gătirii cadrelor, întărirea ordinei 
și a disciplinei, îmbunătățirea con
tinuă a siguranței circulației.

Din dezbaterile ședinței de cole
giu de la Ministerul Comerțului 
Exterior au reieșit ca preocupări 
centrale lărgirea și diversificarea 
schimburilor comerciale, adapta
rea rapidă a producției la cerin
țele pieței, asigurarea creșterii 
continue a eficienței economice a 
activității de comerț exterior. A 
fost subliniată, de asemenea, im-, 
portanta îndeplinirii în cît mai 
bune condiții a obligațiilor con
tractuale la export, precum și a 
îmbunătățirii, în continuare, a ac
tivității desfășurate de organele 
de comerț exterior în realizarea 
importului.

Ședința lărgită a Comitetului 
Executiv al Consiliului Superior 
al Agriculturii a pus un accent 
deosebit pe folosirea judicioasă a 
fondurilor alocate în actualul cin
cinal pentru extinderea și diversi
ficarea mecanizării agriculturii, 
executarea la timp a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare și mai ales 
a irigațiilor. Un loc important în 
dezbateri l-au ocupat producerea 
și folosirea semințelor și hibrizilor 
valoroși, amplasarea mai judicioa
să a culturilor pe zone și unități, 
precum și pregătirea cadrelor ne
cesare unei agriculturi .moderne.

Ședințe de colegiu care au ana
lizat stadiul îndeplinirii planului 
anual de producție și sarcinile 
pentru realizarea prevederilor 
planului cincinal au avut loc, de 
asemenea, la Ministerul Energiei 
Electrice, Ministerul Industriei 
Construcțiilor, Ministerul Indus
triei Ușoare, Ministerul Industriei 
Alimentare, Ministerul Poștelor și 
Telecomunicațiilor, Ministerul în- 
vățămîntului. Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă 
și în alte instituții centrale.

(Agerpres)

Datorită condițiilor climaterice 
deosebite, regiunea Hunedoara s-a 
prezentat mai tîrziu la startul ac
tualei campanii de recoltare. Ar fi 
fost normal ca, prin urmărirea 
procesului de coacere a cerealelor 
să se ia cele mai potrivite măsuri 
pentru ca, în toate cooperativele 
agricole, să se asigure un ritm 
susținut de lucru. în unele locuri 
așa se procedează. în raionul 
Sebeș, care are ponderea cea mai 
mare în producția de cereale pă- 
ioase a regiunii, cele mai multe 
cooperative agricole au început 
secerișul îndată ce grîul și cele
lalte păioase au dat în copt. Une
le defecțiuni tehnice si organiza
torice au fost înlăturate rapid. Vi
teza zilnică de lucru prevăzută a 
fost realizată. Cooperativele agri
cole din Ohaba, Tău. Sebeș, Apol- 
dul de Jos, deși au început lu
crările abia cu 6 zile în urmă, iar 
timpul n-a permis desfășurarea 
masivă a forțelor, au recoltat a- 
proape toate suprafețele.

Pe ansamblul regiunii ritmul de 
lucru este departe de a-și găsi ca
dența. Treburile merg mai slab în 
raioanele Orăștie, Brad, Hațeg,' la 
Hunedoara și chiar în raionul Ilia, 
care, pînă în prezent, este lăudat 
pentru recoltarea a aproape 60 la 
sută din suprafață. Se caută și ex
plicații. Prima se referă la capri
ciile vremii. Nu se poate contesta 
că ploile- căzute îrf* ultimele zile 
au împiedicat lucrul. Dar sub per
deaua ploilor, conducerile unor 
cooperative caută să amîne exe
cutarea lucrărilor. în ziua de 22 
iulie, de pildă, a plouat aproape 
uniform în toate raioanele regiu
nii. Urmărindu-se starea lanuri
lor, la cooperativele din Miercu
rea, Vinerea, Romos și altele se
ceratul a început la ora 9 dimi
neața. în vreme ce la restul co
operativelor se spunea că „poate 
începem și noi după-masă". A 
doua cauză și cea mai hotărîtoare 
este funcționarea defectuoasă a 
combinelor. La Vinerea, de exem
plu, media realizată zilnic cu o 

3 000 kg de 
combine — una 
zile — abia au 
pe 10 hectare.

torii nu se ocupă cu răspunderea 
cuvenită de revizia mașinilor.

Se impune deci ca în regiunea 
Hunedoara să se manifeste o mai 
mare atenție față de recoltarea 
griului.

— Articolul a avut un larg 
ecou — ne-a relatat tov. Dumitru 
Mustoiu, secretar al comitetului de 
partid. Cum să vă spun, noi prea 
ne înglodasem în justificări peste 
justificări și, din această cauză, 
pierdeam din vedere problemele' 
organizării producției și a muncii, 
de care depindea îndeplinirea rit
mică a planului.

— Cum ați 
ceți pe planul 
le majore ale

— Organizația de partid a anali
zat temeinic cauzele neajunsurilor. 
S-au desprins învățăminte prețioa
se. Am trecut la măsuri. Per
manentizarea muncitorilor pe sec
ții și agregate, ca și repartizarea 
lor judicioasă pe schimburi au 
fost cele dintîi obiective spre care 
ne-am îndreptat atenția. Efectul 
economic s-a simțit în scurt timp. 
Nu numai că s-a recuperat res
tanța la producție, dar s-au fabri
cat peste plan mii de tone de ci
ment.

Am vizitat fabrica 
Pretutindeni comuniștii 
cu toată răspunderea 
organizată științific,
situeze cît mai curînd Comple
xul de la Tîrgu Jiu în rîn- 
dul unităților fruntașe. Pe par
curs au trebuit rezolvate și

de ciment, 
au trecut 
la muncă 
hotărîti să

Laurenjiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

alte probleme, 
de la secția 
exemplu, s-a aflat, la un moment 
dat, într-o situație dificilă. Pro
ducția zilnică de ciment și var nu 
putea fi livrată ritmic 
rilor. Care să fie cauza ? 
fost întrebarea adresată 
organizației de partid într-o aduna
re generală a comuniștilor. 
punsul : mulți muncitori, la 
timp după repartizarea lor 
ceastă secție o părăseau, 
rece nu cunoșteau procesul de în
cărcare. De asemenea, ei nu erau 
cointeresați să lucreze mai bine. 
Retribuirea lor, cu plata în regie, 
nu îi stimula. S-a trecut imediat 
la măsuri. Locurile „cheie" au fost 
încredințate comuniștilor. Un grup 
de muncitori a fost trimis la Med
gidia, să-și însușească temeinic 
procesul de încărcare a vagoanelor 
cu saci de ciment, cu ajutorul 
autoîncărcătoarelor. Plata munci
torilor a fost schimbată din re
gie în acord. S-a îmbunătățit 
controlul și asistența tehnică pe 
schimburi și echipe. Rezultatul ? 
Numai după două luni, cantitatea 
de ciment expediat a crescut de 
la 900 la aproape 2 500 de tone 
pe zi.

Bune rezultate s-au obținut și în 
privința folosirii, la întreaga capa
citate, a instalațiilor, îngrijirii și

beneficia- 
Aceasta a 
de biroul

Răs- 
scurt 
în a- 
deoa-

ti

combinele aparținînd 
Orăștie, Hațeg și 
Ilie Chișărău, direc- 
Orăștie, a invocat un

combină este sub 
grîu. La Romos, 4 
stă defectă de 3 
recoltat grîul de
Cazuri de slab randament se în- 
tîlnesc și la 
S.M.T.-urilor 
Dobra. Tov. 
torul S.M.T.
lung pomelnic de explicații me
nite să absolve S.M.T.-ul de orice 
răspundere. „Treburile nu stau 
cum se spune. Dovadă că am rea
lizat aproape jumătate din plan pe 
fiecare combină. Din cele 57 de 
combine repartizate în raion lu
crează frecvent peste 50. Defec
țiunile care intervin sînt numai 
din cauză că terenul este denive
lat și că unii mecanizatori parti
cipă pentru prima oară la strîn- 
sul recoltei de grîu".

Sînt argumente care nu stau în 
picioare. La Consiliul agricol O- 
răștie am aflat că, în medie pe ra
ion, combinele lucrează cu circa 
30 la sută din capacitate, din pri
cina repetatelor defecțiuni. Există, 
într-adevăr, diferențe între reali
zările unor mecanizatori. In timp 
ce Simion Bobotea de la brigada 
din Vinerea și mulți alții reali
zează cu 
că de 
alții „se 
zece ori
răștie, unde se 
mai mare număr de defecțiuni la 
combine și tractoare ; mecaniza-

Realizarea sarcinilor de mare 
răspundere care revin sectorului 
de mașini-unelte presupune, de a- 
semenea, o examinare atentă a 
profilului actual al întreprinderi
lor, adîncirea profilării și specia
lizării uzinelor care produc ma
șini-unelte. Această acțiune tre
buie să vizeze, înainte de toate, 
sporirea eficacității economice în 
acest sector, prin deplina folosire 
a dotărilor existente, îmbunătăți
rea indicelui de utilizare a schim
burilor (în acest domeniu sînt re
zerve serioase), introducerea celor 
mai adecvate procedee tehnologice 
și utilaje, apropierea fabricației 
mașinilor-unelte grele de sursa de 
aprovizionare cu piese turnate, o- 
mogenizarea programelor de pro
ducție ale uzinelor, extinderea la 
maximum a experienței cîștigate 
în fabricația unor produse de înalt 
nivel tehnic.

Importantă este și o altă ches
tiune, a redistribuirii de produse 
între întreprinderile care le fabri
că. în această ordine de idei, con
ducerea ministerului și C.S.P. va 
trebui să rezolve cît mai curînd 
problema fabricării centralizate, în 
secții specializate, la Uzinele me
canice din Plopeni și Cugir și în 
alte întreprinderi, a unor suban- 
samble și elemente de importanță 
deosebită, între care cuplajele 
electromagnetice, elementele pneu
matice și hidraulice. Cred că nu
mai așa va fi posibil ca, după cum 
este prevăzut, o mare parte din 
mașinile-unelte care se vor pre

duce în țară să fie echipate cu 
dispozitive acționate hidraulic sau 
pneumatic, iar o pondere însem
nată s-o dețină mașinile-unelte cu 
comandă după program. Trebuie 
să fie mult mai bine organizată 
producerea accesoriilor și a dispo
zitivelor speciale, de existența că
rora depinde în mod hotărîtor mă
rirea gradului de utilizare a ma
șinilor-unelte. Uzinele „6 Martie"- 
Zărnești, de pildă, vor trebui să 
aducă o mult mai însemnată con
tribuție în acest sens.

Concomitent, se cuvin înlăturate 
și anumite neajunsuri. De pildă, 
greșita părere a unor cadre din în
treprinderi, care consideră că ac
tivitatea de asimilare se încheie 
cu omologarea prototipurilor și ne
glijează, cu totul neîntemeiat, orga
nizarea, în continuare, a realizării 
celorlalte faze ale planului tehnic, 
a fabricației de serie.

Progresul rapid al .producției de 
mașini-unelte este nemijlocit legat 
de dezvoltarea și folosirea cu ma
ximum de eficiență a rezultatelor 
cercetării științifice proprii, de 
lărgirea continuă a bazei mate
riale a cercetării, potrivit cerin
țelor crescînde ale acestui sector. 
Recent, a fost aprobată înființa
rea unui institut de cercetări și 
proiectări de mașini-unelte, dotat 
cu bază proprie de experimentări, 
cu laboratoare și ateliere de pro
totipuri. Este nevoie ca, încă de 
la înființare, noul colectiv să ma
nifeste o concepție unitară, să se 
orienteze cu curaj spre utilizarea, 
mai ales în proiectare, a celor mai 
recente cuceriri ale electronicii și

I

OTELUL ROȘU
Laminate peste plan

combinele o medie zilni- 
8 000—10 000 kg grîu, 
scaldă" la o medie de 

mai mică. In raionul O- 
semnalează cel

Liniile de laminare ale uzinei 
Oțelul Roșu au înregistrat cei mai 
înalți indici de utilizare la agre
gatele vechi. Productivitatea mun
cii pe întregul sector al laminoa- 
relor a crescut astfel cu mai bine 
de 2,5 la sută, față de cea prevă
zută. Laminoriștii de la linia de 
platine, de exemplu, care au atins 
cel mai înalt indice de productivi
tate în acest interval de timp, prin 
îmbunătățirile tehnice aduse teh
nologiei de încălzire a lingourilor 
și de reglare și întreținere a agre-

gatelor au dat peste prevederile 
planului mai mult de 6 500 tone la
minate, cantitate de 2 ori mai mare 
decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut. O cantitate aproape du
blă de laminate au dat peste plan 
și laminoriștii de la linia de pro
file și cea de tablă.

Alte realizări ale acestui colec
tiv sînt noile sortimente de lami
nate pentru construcții industriale 
și blocuri de locuințe, pentru in
dustria de mașini, utilaje agricole 
și industria chimică.

(Agerpres)
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abor-

hidraulicii, îneît să asigure, încă 
din această fază, mașini-unelte de 
înaltă precizie și productivitate, la 
nivelul celor mai reușite produse 
similare fabricate în străinătate. 
Vor trebui promovate cu fermitate 
proiectarea și execuția produselor 
pe familii, folosindu-se cît mai 
mult posibil subansamble și re
pere comune. Bogata experiență a- 
cumulată pînă acum în această di
recție la uzinele „Strungul“-Arad 
și Fabrica de mașini-unelte 
gregate București trebuie și 
să fie larg extinsă.

Cu acuitate se impun și
darea din timp a problemelor le
gate de formarea cadrelor de înal
tă calificare necesare acestei sub- 
ramuri, perfectionarea cunoștințe
lor cadrelor existente, informarea 
și documentarea lor tehnico-știin- 
țifică operativă asupra progrese
lor înregistrate pe plan mondial în 
fabricația de mașini-unelte. în cin
cinal fiind prevăzută însușirea a 
peste 50 de noi mașini-unelte com
plexe, este necesar ca în uzine să 
fie întărite compartimentele de 
concepție — și sugestiile în acest 
sens vor fi oricînd binevenite și cu 
atenție studiate de conducerea mi
nisterului în vederea valorificării 
lor. De mare actualitate rămîne, în 
continuare, organizarea exemplară 
a cooperării interuzinale, mai ales 
în vederea realizării pieselor tur
nate din fontă, a echipamentelor 
hidraulice și pneumatice. O sarci
nă de mare răspundere este înlă
turarea grabnică a lipsurilor care 
există în asigurarea panourilor e- 
lectrice. Institutul de i 
pentru automatizări și întreprinde 
rea „Automatica" trebuie să aducă 
în acest sens o contribuție mai 
substanțială decît pînă acum.

Cunoașterea detaliată a sarcini
lor de perspectivă ale cincinalului 
oferă uzinelor posibilitatea de 
a-și îmbunătăți continuu activita
tea, de a lua măsuri care să asigu
re o dinamică ascendentă a pro
ducției de mașini-unelte, de la un 
an la altul, valorificarea rezerve
lor de care dispun întreprinderile 
sectorului. Există condiții ca expe
riența. maturitatea tehnică și ca
pacitatea creatoare a constructori
lor de mașini-unelte să fie pe de
plin puse în valoare. în vederea 
îndeplinirii întocmai a sarcinilor 
complexe și de mare răspundere ce 
le revin în actualul cincinal, pro
movării largi a progresului tehnic i 
în industria constructoare de ma- ' 
șini și în întreaga economie. |

întreținerii lor. O dovadă con
cludentă : reducerea la o treime a 
numărului de ore-opriri și de ac
cidente tehnice. Totodată, s-a 
acordat atenție sporită crește
rii răspunderii personale a maiștri
lor, conducătorilor de agregate 
schimburi.

— Drumul pe care merge 
cum fabrica de ciment este 
continuă ascensiune. în 
stadiu se află cu realizarea 
indicatorilor din proiecte ?

— într-un stadiu avansat, ne-a 
precizat ing. Marin Stoian, direc
torul complexului. Parametrii pro
iectați au fost atinși și depășiți. în 
primul semestru din acest an, in
stalațiile fabricii au produs 
prevederile proiectului 5 578 
ciment. Dar sîntem departe 
de hotarul puterilor noastre.

— Asta înseamnă că nu vă 
mulțumiți numai cu atinge
rea parametrilor proiectați.

— Nu, nu ne mulțumim. Vedeți, 
colectivul nostru se află acum pe 
un drum bun. Nu avem nici un 
motiv să ne oprim. Dimpotrivă. 
Bine ar fi însă, dacă forul nostru 
tutelar ne-ar sprijini mai mult.

— La ce vă referiți?
— Să explic. Ministerul Indus

triei Construcțiilor este, cum se 
spune, și „tată" și „mamă" pentru 
complexul nostru. El, ministerul, 
l-a proiectat, construit și în pre
zent îl exploatează. Deci aveam 
toate condițiile să realizăm, de la 
început, un lucru desăvîrșit, exem
plar. Din păcate, însă, forul tutelar 
se poartă cu noi, în unele cazuri, 
ca și cum am fi un „copil vitreg". 
Iată dovezile : nici 
brica de var — o 
complexului — nu 
cu debitmetre de 
mare, conducerea 
toare, ca și reglarea arderii se fac 
într-un mod destul de aproxi
mativ, cu ochiul liber. Aceasta este 
o portiță prin care se strecoară, 
cînd ochiul „obosește", produsele 
de calitate slabă. Sau să luăm 
ventilatoarele de la aceeași fabri
că. Ele se defectează mereu. De 
fapt, înșiși delegații uzinei con
structoare au dat și în scris că a- 
ceste ventilatoare nu sînt bune 
pentru fabricile de var. Cu toate 
acestea, ministerul nostru a dis
pus achiziționarea și montarea lor 
la Tg. Jiu.

întrebăm specialiștii care au dat 
avizul : pe ce considerente au or
donat procurarea unor asemenea 
dispozitive 
Neîndoielnic, 
trebui înlocuite. Atunci cine su
portă pierderea ? Pentru a curma 
asemenea acte de ușurință în chel
tuirea banilor statului, nu ar fi 
util ca tovarășii din conducerea 
ministerului să impute sumele res
pective celor care au recomandat 
și avizat procurarea ventilatoare
lor amintite?

— Mai există și alte defi
ciențe ?

— Da, ne-a răspuns directorul 
complexului. Proiectul inițial n-a 
prevăzut iluminarea drumului de 
15 km, de la carieră la fabrica de 
var, și nici utilajele necesare în
treținerii sale. Noaptea, randamen
tul mașinilor de transport scade 
mult, iar în timpul, iernii, duoă un 
calcul făcut de specialiști, el este 
mai mic decît vara, cu pînă la 40 
la sută. în plus, modificările aduse 
la construcția fabricii de var față 
de proiecte — fiindcă proiectele au 
conținut unele soluții greșite — 
au încărcat pînă acum devizul cu 
peste 1,5 milioane de lei.

— Și elevatoarele ne dau bătaie 
de cap, a intervenit în discuție ing. 
Ion Tomescu. Ele nu sînt conce
pute pentru a transporta piatra de 
var, ci alte materiale. Construcția 
elevatoarelor e prea slabă" Au fost 
ele întărite și cîrpite, dar tot nu 
fac față.

— Ce consecințe au aseme
nea greșeli de proiectare și de 
alegere a utilajelor ?

— Cheltuieli suplimentare și 
neîndeplinirea unor indicatori 
ai planului. De exemplu, a fost 
nevoie să modificăm radical ciu
rurile de sortare, operație care a 
durat două luni și jumătate. Sis
temul de transport al calcarului e 
defectuos și dă naștere la o 
mărunțire prea mare a calca
rului, ceea ce atrage după sine 
blocarea cuptorului, înrăutățește 
tirajul, dereglează arderea și, în 
ultimă instanță, influențează nega
tiv calitatea și prețul de cost. Vor
beam de consecințe. în acest se
mestru am rămas datori planului 
cu peste 27 000 tone de var.

Și

a-
în
ce

/

peste 
tone 
încă

pînă acum fa- 
altă unitate a 
a fost dotată 
gaze. Ca ur- 

focului în cup-

necorespunzătoare ? 
ventilatoarele vor

Să ne ierte conducerea Mi
nisterului Industriei Construc
țiilor că am îndrăznit să înfă
țișăm unele „secrete de fami
lie", cum remarca tov. Dumi
tru Mustoiu, secretarul comi
tetului de partid al complexu
lui. Dar, se pare că aceste 
grave deficiențe depășesc 
„porțile" ministerului. Nici o 
justificare nu poate fi luată în 
considerare, mai ales că mi
nisterul amintit este, în ace
lași timp, proiectant, construc
tor și beneficiar. Ceea ce s-a 
întîmplat la fabrica de var din 
cadrul Complexului de la Tg. 
Jiu constituie o încălcare a 
disciplinei de utilizare a fon
durilor de investiții și cei care 
au provocat asemenea . nea
junsuri trebuie să răspundă 
pentru irosirea banilor statu
lui.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"
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ESTETICA IN ȘCOALA
Ai

Artele sînt tot mai insistent che
mate la o funcție educativă înaltă. 
Pretutindeni se constată o căuta
re, năzuința spre o organizare mai 
bună și spre forme didactice mai 
eficiente. De la o instrucție ar
tistică intelectualistă, redusă pînă 
de curînd la transmiterea de no
țiuni, se trece la educația artistică 
formativă și multilaterală. De la 
educația artistică concepută doar 
ca pregătire pentru perceperea fru
mosului (act spiritual complex, dar 
care presupune un anumit grad 
de pasivitate), se trece la un pro
ces de afirmare și formare a ele
vului prin intermediul operelor 
artistice. De la educația estetică 
redusă la granițele școlii, se trece 
la educația estetică socială ca edu
cație permanentă în viață. De la 
desenul imitativ și rigid se pășește 
la folosirea rațională și ingenioasă 
a desenului liber, destinat să des
copere și să afirme potențele spi
rituale ale copilului.

Această năzuință de ridicare a 
educației estetice în totalitatea ei 
și a educației plastice în special, 
la o funcție educativă mai com
plexă, a adus în discuție locul și 
conținutul desenului în planul de 
învățămînt și în 
lare.

Volumul orelor 
noastră desenului 
rat satisfăcător, dacă avem în ve
dere faptul că științele devin din 
ce în ce mai vaste și că alte arte 
(cinematografia, coregrafia, teatrul, 
arhitectura) așteaptă și ele, în mod 
justificat, să fie introduse în pla
nul de învățămînt. In schimb, în 
ce privește distribuirea orelor pe 
clase se face, după părerea mea. o 
greșeală. In ultimul an al învăță- 
mîntului general, adică atunci 
cînd se desăvîrșește la un anumit 
nivel formația personalității, artele 
(desenul și muzica) cad pe un plan 
secundar. Totodată, tocmai în cla
sa a VIII-a, cînd capacitatea de în
țelegere și de sinteză crește, dis
pare o formă de predare a dese
nului cu deosebită valoare educa
tivă, formă intitulată încă timid 
„convorbiri despre artă", căreia îi 
revine însă rolul principal în 
transmiterea culturii plastice. Ei îî 
sînt repartizate anual 8 ore în cla
sa a V-a, 10 ore în clasa a Vl-a, 
9 ore în clasa a Vil-a și nici o oră 
în clasa a VIII-a. In liceu greșeala 
se accentuează, atât desenul cît și 
muzica dispar complet din ultima 
clasă.

Se încearcă uneori justificarea 
îndepărtării sau diminuării pon
derii artelor în clasele de sfîrșit de 
ciclu, cu argumentul că elevii se 
găsesc în fața unor examene deci
sive pentru reușita lor în viață, 
examene care verifică o anumită 
latură a pregătirii lor, cea furni
zată în primul rînd de matematică 
și limba maternă. Argumentul de 
mai sus nu justifică eroarea, ci o 
evidențiază. Mai întîi, examenele 
verifică sau ar trebui să verifice 
nu atît informația, cît formația 
absolventului, nu atît cunoștințele, 
cît înzestrarea omului sub raportul 
atașamentului său față de valorile 
culturale. In al doilea rînd, dimi
nuarea învățămîntului artistic în

programele șco-

afectat în școala 
poate fi conside-

conf. George VĂIDEANU
Prorector al Institutului pedagogic al Universității din lași

clasa a VIII-a sau a XH-a poate 
stimula printre elevi o judecată și 
o atitudine greșită, care vor stărui 
în anii următori. Ei ar putea con
chide că există unele discipline se
rioase și necesare și altele distrac
tive și puțin folositoare, prejude
cată care făcea ca în trecut disci
plinele destinate educației artistice 
să fie trecute printre „dexterități".

Componența și conținutul dese
nului au înregistrat în școala 
noastră prefaceri semnificative pen
tru opera de democratizare a cul
turii estetice pe care o înfăptuieș
te statul socialist. 
Acum 10—15 ani, 
și cu atît mai 
mult acum 20—30 
de ani, ideea in
troducerii unor 
elemente de isto
ria artelor plasti
ce sau de istoria 
muzicii în școala 
generală părea în 
principiu nerea- 
listă. Astăzi, toți
școlii de 8 ani cunosc, 
trebui să cunoască, prin interme
diul audițiilor, pe Beethoven și 
Enescu, au contemplat, sau ar fi 
trebuit să contemple, reproduceri 
sau lucrări originale ale lui Gri- 
gorescu sau Baba. Chiar dacă în 
unele școli lipsesc, deocamdată, fie 
mijloacele didactice moderne (pi- 
cupul și discoteca, co-lecțiile de re
produceri), fie profesorii calificați, 
e vorba de o întîrziere trecătoare. 
Progresul obținut prin introducerea 
„audițiilor muzicale" și 
vorbirilor despre artă" 
esență și el, împreună
riența acumulată, poate constitui 
punctul de plecare al perfecțio
nării educației artistice școlare.

Dimensiunile unui articol nu în
găduie o analiză profundă a con
ținutului educației estetice în școa
lă, care să stea la baza unui sis
tem de propuneri pentru perfec
ționarea planurilor, a programelor 
și a tehnicii predării. Totuși, din 
corelarea perspectivelor școlii so-

puncte

DE VEDERE
absolvenții 

sau ar

a „con- 
este de 

cu expe-

cialiste românești cu experiența 
mondială rezultă, cu destulă clari
tate, în ce direcții ar trebui să ne 
orientăm.

Analiza comparativă a locului, 
componenței și conținutului cul
turii artistice școlare conduce la 
concluzia că în acest domeniu nu 
acționează încă o concepție uni
tară, cuprinzătoare și convingătoa
re din care să decurgă în mod 
consecvent un sistem armonios de 
sarcini și directive metodice. In 
programele de muzică și desen se 
enunță idei valoroase și se stabi

lesc sarcini, dar 
ele nu constituie 
o totalitate bine 
gîndită și organi
zată, cu putere 
orientativă. Este 
adevărat că ela
borarea științifi
că a planurilor și 
a programelor în
tâmpină pretutin
deni dificultăți ; 

de asemenea, perfect adevărat că 
pedagogia estetică este încă în fază 
de constituire. Totuși, dispunem de 
baza filozofică fecundă a este
ticii marxist-leniniste și de pers
pective stimulative pentru a păși 
la perfecționarea culturii estetice 
școlare și la încetățenirea unei 
concepții clare despre funcția edu
cativă a- disciplinelor artistice. _

Consider că se impun mai întîi 
completarea și modernizarea cul
turii artistice școlare prin introdu
cerea în planuri și programe a cu
ceririlor și reușitelor artei secolului 
nostru. Dacă programele încorpo
rează arta românească contempo
rană, pentru pictura, sculptura și 
arhitectura universală ele se o- 
presc de regulă înainte de 1900 
(același lucru se petrece și cu mu
zica). In felul acesta, elevii nu pri
mesc prin școală nici un îndemn și 
nici un criteriu pentru aprecierea 
arhitecturii contemporane (care re
prezintă cadrul vieții și activității 
noastre cotidiene), pentru înțele
gerea picturii și sculpturii pe care 
o întâlnesc frecvent și o vor întîlni

din ce în ce mai adesea în sălile 
de expoziții, în emisiunile televi
ziunii etc. Tocmai fiindcă nu au 
pregătire în direcția înțelegerii ar
tei moderne, numeroși elevi și stu- 
denți au fost derutați și intrigați 
la prima întîlnire cu pictura lui 
Țuculescu. După ce au citit despre 
Țuculescu și au primit explicații, 
au început să înțeleagă.

In scopul creșterii randamentu
lui educativ al educației artistice, 
cred că se impune organizarea tu
turor disciplinelor care o compun 
pe cea estetică pe o bază teoretică 
comună, cu funcție integratoare și 
orientativă. Noua organizare ar 
trebui dusă pînă Ia eșalonarea și 
sincronizarea tuturor cursurilor de 
istoria artei (a literaturii, a mu
zicii, a artelor plastice) de-a lun
gul aceluiași număr de ani. Nu
mai astfel artele vor înceta de a 
sta alături și a lucra izolat și vor 
putea intra efectiv și firesc într-o 
corelație cu valoare formativă 
sporită.

Disciplina numită în planurile 
de învățămînt „desen", în compo
nența căreia intră atît desenul cu 
toate variantele lui, cît și forma 
denumită „convorbiri despre artă", 
ar trebui poate intitulată mai 
propriu „educație plastică". Pentru 
predarea istoriei (sau a elemente
lor de istorie), a artelor plastice a 
devenit necesar un manual con
ceput potrivit cerințelor școlii.

Cel mai important act de per
fecționare, care este și cel mai 
greu de înfăptuit, privește tehnica 
didactică și prin aceasta pregăti
rea pedagogică a profesorilor de 
desen, absolvenți ai facultăților de 
arte plastice. Educația 
trebuie ferită deopotrivă 
ditate și improvizație, de 
cism și de arbitrar. Cred
fecționarea educației artistice șco
lare ar necesita o discuție care să 
angajeze atît artiști, cît și peda
gogi ai artei. Propun, totodată, să 
se studieze posibilitatea organi
zării unui experiment anticipativ, 
care să compare eficacitatea edu
cativă a unor tehnici didactice 
diferite.

V CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Patria 
9: 12,45; 16,45; 20,30. București — 8,30; 12,15; 16; 19,45, 
Sala Palatului (seria 1721) — 19, Stadionul Dinamo — 
20,30.
« BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Republica — 9; 11,30; 
14; 16,30; 18,45; 21,15 '(completare Liniorli), Feroviar 
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,30, Excelsior — 
9,45; 12,30; 15; 17,30; 20,30 (la ambele completare
Tinerețe), Festival — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
grădină — 20,30, Modern — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21,15, Arenele Libertății — 20,30 (la ultimele două com
pletare Crimea).
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ : Luceafărul 
16: 18,30; 21, grădina Doina — 20,15 
pletare Inimi mari), Grivița — 9; 12; 
pletare Partidului, slavă 1).
• PRIMA DEZILUZIE : Capitol — 9; 
18,30; 21, grădină — 20,45 (completare 
pe mămica I).
9 FANTOMAS — cinemascop : Lumina — 9; 12; 15; 
18; 20,45 (completare Sandi, să asculți pe mămica I).
0 ESCROCII DE LA MlNĂSTIRE — cinemascop : Vic
toria — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. Flamura — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ STRĂINĂ : Central — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45 (completare Crimea).
0 OMUL, PRIETENUL MEU — MAMA MERGE LA LU
CRU — SCHIȚE TURINGIENE — PĂDUREA BIALO- 
WIESKA — COLLEGIUM MAIUS AL UNIVERSITĂȚII 
IAGELLONE — VREAU SĂ ȘTIU TOT nr. 43 ; Timpuri 
Noi — 9—21 în continuare.
O PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9; 10,15.
9 CELE DOUĂ ORFELINE: Doina — 11,30; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15 (completare Știință șl tehnică nr. 14). 
Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (completare 
Liniorii), Lira — 15,30; 18 (completare Sandi, să

11,15; 13,30; 
(la ambele com- 
15; 18; 21 (corn-

11,15; 13,30; 16; 
Sandi, să asculți

asculți

de Ion GHEORGHIU

CINEMA
Poveste /

plastică 
de rigi- 
didacti- 
că per

Noutăti la Muzeul
de artă populară

Dssăvîrșită de-a lungul veacurilor de bogate tradiții istorice, 
arta populară românească constituie astăzi unul din tezaurele 
noastre cultural-artistice cele mai de preț. Deținătorul ei principal, 
Muzeul de artă populară al Republicii Socialiste România, reu
nește mii de obiecte — costume naționale, covoare, broderii, ce
ramică etc. Acest muzeu și-a dobindit totodată un binemeritat pres
tigiu de instituție activă, care sporește și răspîndește valorile te
zaurului artistic aflat în patrimoniul său. In legătură cu această 
activitate am avut o convorbire cu tov. Tancred Bânățeanu, spe
cialist etnograf, directorul

— Vă rugăm să informați citi
torii ziarului despre rezulta
tele campaniilor de cercetări

Consfătuiri ale profesorilor
de muzică și desen

ta o consfătuire recent orga
nizată de Ministerul învățămîn- 
tului profesori de muzică au 
dezbătut probleme privind sim
plificarea programelor de spe
cialitate, aprofundarea studiului 
muzicii universale în clasa a X-a, 
introducerea muzicii ca disci
plină de studiu și în ultima cla- 

. să de liceu, creșterea număru
lui audițiilor pe discuri și benzi 
de magnetofon în vederea for
mării culturii muzicale a ele
vilor.

Concomitent, consfătuirea 
profesorilor de desen a luat în

discuție aspecte importante le
gate de perfectionarea predării 
acestui obiect. Ei au făcut 
propuneri și sugestii privind 
necesitatea întocmirii de meto
dici pentru predarea desenului, 
alcătuirea unor caiete speciale 
care să trateze diferitele pro
bleme ale desenului după natu 
ră, decorativ și din imaginație,, 
utilizarea desenului de către e- 
levi în însușirea noțiunilor de 
geometrie, geografie, biologie 
etc.

(Agerpres)

muzeului.

și achiziții întreprinse în ulti
ma vreme de specialiștii din 
cadrul muzeului.

rii români și străini. Zilele acestea 
se amenajează la Muzeul din 
Gheorghieni o amplă expoziție de 
ceramică populară românească.

Pregătim, de asemenea, o expo
ziție ce va fi trimisă în R. P. Po
lonă. Am mai primit invitații de a 
deschide expoziții de artă popu
lară românească la muzeele etno
grafice din Praga și la Uhersche 
Hradiste în R. S. Cehoslovacă.

Interviu luat de
Aurelia GOLIANU

pe mămica !), grădină — 20,30; (completare 
sentimentală).
• BING BANG, VISUL LUI TĂNASE : Cinemateca — / 
10; 12; 16; 18,30; 21. /
0 SOȚIE FIDELĂ : Union — 15,15; 18 (completare i 
Mobila). r
0 ELECTRA : Union — 20,45.
0 IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE : Giulesti —> 15,30; 
18; 20.45 (completare Orizont științific nr. 3), Pacea
— 15,30; 18; 20,30 (completare Stuf).
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinema
scop : înfrățirea între popoare — 10; 15,30; 18; 20,30 
(completare Problema), Moșilor — 15; 17,30; 20 (com
pletare Liniorii) — grădină — 20,30, Volga — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 2! (completare Simfonie în alb — 
cinemascop).
0 INSULELE FERMECATE : Dacia — 9—13,30 in conti
nuare, 16; 18.30; 20,45, Vitan — 
completare Vizita conducătorilor 
în regiunea Oltenia).
0 MISIUNE EXTRAORDINARĂ :
grădină — 20,45, Arta — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 

. grădină — 20,30.
O DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Crîngași — 15.30; 
18; 20,45 (completare Lucrările Consfătuirii lucrătorilor 
din industria constructoare de mașini), Drumul Sării — 
15,30; 18: 20,30 (completare Poveste sentimentală).
e SERBĂRILE GALANTE : Bucegi — 9: 12; 16; 18,30; 
20,45, grădină — 20.15 (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea Argeș).
0 COPLAN ISI ASUMĂ RISCUL: Gloria — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 21,15, Tomis — 9; 11,15; 13,30: 16: 
18.30; 21 (la ultimul completare Lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționalei, grădină — 20,30. Aurora 8,30: 
11: 13,30; 16: 18.30: 21, grădină — 20,30, Patinoarul 
23 August — 20,15.
0 FANFAN LA TULIPE : Flacăra — 10;- 16; 18,30; 
20,45 (completare Acul).
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Miorița
— 8,30; 11,45; 14,45; 18; 21, Melodia — 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30, grădina Progresul —• 20.
0 WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : Munca
— 10; 16; 19,30.
0 NOAPTEA IGUANEI: Popular — 15,30; 18; 20,45. 
« PREA TlRZIU: Cosmos — 15,30; 18; 20,45 (completare 
Lucrările Consfătuirii lucrătorilor din industria con
structoare de mașini), Viitorul — 15,30; 18; 20,45
(completare Arsura).
O ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Colentina 
—• 15,45; 18,15; 20,45 (completare Vizita conducătorilor 
de partid șl de stat in regiunea Argeș).
0 HAI, FRANȚA 1 : Unirea — 15,30; 18, grădină — 
20,30 (completare Stăvilirea toren(ilor).
0 DRAGOSTEA ȘI MODA : Rahova — 15,30; 18,15; 
20,45, grădină — 20,30 (completare Partidului, slavă 1).
0 IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE: Progresul — 
15; 17,30; 20, grădina Progresul-Parc — 20,45.
0 FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Ferentari
— 15,30; 18; 20,45 (completare Știință și tehnică nr. 13).
0 MlINE, MEXICUL I : Cotroceni — 15,15;- 18; 20,45 
(completare Impresii nocturne).
0 HAIDUCII — cinemascop : Expoziția — 20.
0 OMICRONr5 grădina Cdlentina — 20,30.
0 TOPAZE — cinemascop : grădina Vitan —- 20,45,

15,30; 18 (la ambele 
de partid și de stat

Buzesti — 15,30; 18;

I

18,00 — Pentru copii și tineretul școlar — Film : întâlnire 
cu Lizuca — după povestirea „Dumbrava minu
nată" de Mihail Sadoveanu. înotul în zece lecții 
(VII). Pe ulițele satului românesc (III).

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.15 — Cineclub TV.
19,35 — Interpreți de muzică populară românească. își dau 

concursul: Maria Lătărețu, Maria Butaciu, Maria 
Pietraru, Alexandru Grozuță.

19,50 — „Supraviețuitorii" — film serial.
20.15 — Campionatul mondial de fotbal 1966 — întâlnirea

dintre echipele Angliei șj Portugaliei.
22,20 — Preludiu „Mamaia — 1966“.
22,30 — Telejurnalul de noapte.
22,40 — Buletinul meteorologic.
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— Muzeul are, în prezent, un 
fond de circa 40 000 de obiecte, 
față de 10 000 existente în 1951. A- 
ceastă creștere a numărului de 
piese muzeistice ilustrează tocmai 
rezultatele primei serii de cerce
tări și achiziții, realizate îndeo
sebi în ultimii cinci ani. Pînă în 
prezent, echipe de specialiști au 
investigat regiunile Hunedoara, 
Banat și Maramureș. Acum conti
nuăm căutările în regiunile Su
ceava și Iași, iar în anii următori 
vom cutreiera și celelalte regiuni 
ale țării. Trebuie să spunem că în 
această activitate de depistare a 
valorosului material de artă popu
lară românească un mare sprijin 
ne pot da organele locale prin 
semnalarea a ceea ce există pe te
ritoriul lor, în vederea selecționă
rii și conservării celor mai de preț 
piese.

— Nu de mult, publicul a vi
zitat cu interes expoziția inti
tulată „Arta populară în in
teriorul locuinței țărănești". 
In ce alte împrejurări pot fi 
cunoscute de 
artei noastre

public comorile 
populare ?

obiecte ale mu.— Colecțiile de 
zeului nostru constituie tema mul
tor conferințe însoțite de prezen
tarea unor exponate ce se adre
sează maselor largi. Organizarea 
unor expoziții temporare în afara 
sălilor muzeului s-a intensificat, 
avînd un important rol educativ. 
Muzeul organizează mai multe ca
tegorii de expoziții: pentru tine
ret, în case de cultură, stațiuni 
balneo-climaterice, . la diferite 
muzee din țară și din străinătate.

In primăvara aceasta am des
chis o expoziție de artă populară 
românească la Casa de cultură a 
raionului V. I. Lenin, din Capitală, 
iar la Palatul Pionierilor s-a orga
nizat o expoziție cuprinzînd creații 
artistice populare din lemn. Nu de 
mult la Constanța, în sălile Mu
zeului regional de artă, s-a deschis 
o cuprinzătoare și complexă expo
ziție de artă populară românească, 
foarte apreciată de către vizitato-

I
I
I
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Opera artistică mare, 
autentică nu poate fi pro
dusă decîf de o persona
litate bine formată, puter
nică. Pentru a avea ceva 
de spus contemporanilor 
tăi, și celor ce vor urma, 
trebuie să fi trăit intens, 
amplu, să fi șlefuit pro- 
pria-ți personalitate într-o 
experiență de viată și de 
creafie sinceră, originală. 
Personalitatea, de fapt, nu 
se caută, se descoperă și 
se formează. Pe măsură 
ce lucrezi îfi dai seama 
de posibilitățile tale, de 
valoarea propriei gîndiri, 
de ceea ce este al 
tău și ceea ce nu-fi apar
ține 
Munca 
ză în 
danie, 
pentru 
mea 
tale — 
pre oameni, despre isto
rie. Dar munca de fiecare 
zi a artistului nu constă 
numai în exprimarea sin
ceră a ceea ce cjîndește 
și simte în raport cu lu
mea, ci în perfectiona
rea necontenită a capaci
tății de înțelegere însăși 
a vieții. Nu poale fi con
ceput ca un artist să poa
tă turna în opera lui mari 
adevăruri, fără ca aceste 
adevăruri să fi fost 
înainte bine gîndile, 
perimenfafe, verificate 
propria lui trăire.

în fafa pînzei se 
confruntările decisive. Aco
lo, în minunata dar nu mai 
puțin chinuitoarea mun
că zilnică se deschid se
cretele felului tău de a 
gîndi și a vibra. Nu cred 
în puterea fără margini a 
inspirației. Inspirația este o 
dispozifie foarte limitată 
în timp. Creajia se identi
fică cu întreaga viată a 
artistului. Nu pofi gîndi 
artistic doar cîteva ore pe 
zi. Nu-fi pofi trimite în 
restul timpului personali
tatea să se odihnească, fn 
munca de fiecare zi, în 
fafa pînzei se realizează 
procesul de obiectivare a 
ceea ce ai simfit și ai gîn- 
dif tot timpul. Atunci lu
crul îfi confirmă în ce mă
sură ai făcut pași înainte 
în cunoașterea propriei 
vibrafii, atunci așezi cîteva 
pietre de hotar care-ii per
mit să pășești mai depar-

decîf întîmplător. 
artistică însemnea- 
mare măsură sfră- 
luptă cu materialul 
a-l ridica la înălți- 

vibrației, a viziunii 
■ despre lume, des-

mai 
ex- 
de

fac

LIBRĂRIA
este un ghid al
iubitorilor
Pentru omul zilelor 

noastre, cartea constituie, 
pe lingă un mijloc de 
plăcută și instructivă re- 
creere, un instrument co
tidian de lucru, de infor
mare și documentare a- 
supra problemelor care-l 
preocupă, de perfecționare 
profesională. De aici și ne
cesitatea cunoașterii din 
timp a lucrărilor ce apar 
în editurile noastre.

Desigur, primele infor
mații asupra lucrărilor ce 
se află într-o librărie le 
dobîndim prin imaginea 
ce ne-o oferă vitrinele, 
mesele și rafturile sale. 
Inventivitatea, fantezia 
celor care realizează o 
expunere reușită a cărți
lor contribuie nu numai 
Ia crearea unei atmosfere 
plăcute, ci și la punerea 
în evidență a celor mai 
recente lucrări.

în unele locuri însă se
lectarea cărților și expu
nerea lor se mai fac la 
întîmplare. Vitrine lip
site de personalitate, rea
lizate prin simpla alătu
rare a unor volume, raf
turi și tonete supraîncăr
cate lasă să se întrevadă 
în aceste cazuri o anumi
tă lipsă de inițiativă.

Aglomerarea nediferen- 
țiată a volumelor, de ne-

înțeles într-o librărie mo
dernă, nu poate fi justi
ficată nici de spațiul re- 
strîns de expunere al u- 
nor localuri; în aceste 
cazuri, vitrina poate fi 
schimbată la un interval 
mai scurt, prezentând 
cărți din același dome
niu, axate pe o anumită 
tematică, ilustrînd un a- 
numit eveniment politic 
sau cultural. Este de ace
ea binevenită ideea pre
conizată de Centrala edi
turilor și difuzării cărții 
de a atrage în concursul 
privind expunerea cărți
lor (ce se desfășoară în 
acest an între 1 iulie — 
15 decembrie), un număr 
cît mai mare de librării, 
de a populariza cu acest 
prilej unele sisteme noi 
de expunere, de a înlesni 
schimbul de experiență în 
acest domeniu între regio
nalele C.L.D.C.

Ca o bună inițiativă a 
fost apreciată de publicul 
larg amenajarea în ulti
mii ani, în cele mai multe 
librării din întreaga țară, 
a unor colțuri documen
tare. Cu toate acestea, ele 
nu oferă îndă posibilități 
multiple de informare a- 
supra activității editoria
le. în destul de puține 
locuri, în afara colecției

buletinului de informare 
„Cărți noi", mai pot fi 
consultate registrul cu e- 
vidența lucrărilor recent 
intrate în librărie, cata
loage ale editurilor, lista 
cărților ce urmează să a- 
pară pe trimestrul în curs 
sau alte materiale de 
popularizare. Atenția față 
de organizarea și prezen
ța în actualitatea edito
rială a acestor colțuri pa
re a nu fi întotdeauna la 
fel de constantă. La Pi
tești, de pildă, la mijlo
cul acestei luni, lucrările 
intrate în librării nu mai 
fuseseră înregistrate în 
dosarul cu „noutăți" de 
mai bine de două săptă- 
mîni.

O mai mare atenție ar 
trebui să se acorde și ti
păririi și difuzării judici
oase a diverselor mate
riale de popularizare — 
cataloage, afișe, prospec
te, pliante, semne de car
te — publicate de edituri 
de C.E.D.C. și, pe plan re
gional, de unele C.L.D.C.- 
uri. Ele sînt menite să 
informeze operativ despre 
activitatea editurilor din- 
tr-o anumită perioadă, 
despre lucrările mai im
portante, care necesită o 
prezentare deosebită. De 
multe ori însă, devin inu-

tile, pentru că ajung 
librării după ce cărțile 
care ni le fac cunoscute 
aproape s-au și epuizat. 
Cit își pierde din valoa
re, de pildă, catalogul in
titulat „Apariții recente", 
dacă el ne prezintă abia 
în aceste zile lucrările ti
părite în trimestrul I al 
anului în curs de către 
Editura Academiei ?

Eficiența materialelor 
de popularizare scade și 
datorită slabei preocupări 
din rețeaua de difuzare a 
cărții pentru utilizarea 
lor judicioasă. Lăsate la 
voia întâmplării, uneori în 
locuri ascunse privirilor, 
pliantele, prospectele, 
semnele de carte se risi
pesc de multe ori inutil, 
în loc să fie recomanda
te atenției celor pe care 
într-adevăr i-ar interesa.

Ne-am oprit, desigur, 
doar asupra unor aspecte 
ale prezentării cărții în 
librării. Resursele și po
sibilitățile existente în a- 
ceastă direcție ar putea 
fi mai bine puse în 
valoare, realizîndu-se ast
fel o competentă și per
manentă informare a pu
blicului.

în 
pe

Sorin MOVILEANU

te — adică realizezi pe 
pînză ceva pe care-l simți 
autentic, ca ieșind firesc 
din tot ce tu știi că repre
zinți. Dacă întîmplarea 
face să nu reușești, o iei 
de la început. Artistul ia 
mereu lucrurile de la în
ceput, cu toate că adesea 
e decis să nu mai repete 
experiența . făcută. Dar 
viața, activitatea cer acest 
lucru și căutarea neliniștita 
a adevărului nu se înche
ie astfel niciodată.

Aceasta nu însemnează 
că artistul reface la infinit 
mitul lui Sisif. Etapelb ex
perienței sale rămîn!'con
semnate în diferitele sale 
lucrări. El le privește de 
multe ori critic și spune 
despre unele că-i repre
zintă mai bine personali
tatea, că sînt adevărate, 
că acolo este, intr-adevăr, 
mai multă trăire. Despre 
altele, el afirmă : „n-au 
ieșit”. în alegerea infimă, 
critică, pe care o face, el 
își reafirmă personalitatea. 
Prieteni, colegi, critici de 
artă, publicul îl ajută să-și 
desăvîrșească judecata cri
tică. Putem fi convinși că 
pașii lui mai departe, în 
etapa următoare, vor ține 
seama de această judeca
tă care se referă la perso
nalitatea lui, la gradul ei 
de împlinire, la calitățile 
și neajunsurile ei.

Observațiile mele nu sînt 
niște noutăți, artiștii prac
tică prin firea lucrurilor a- 
ceasfă experiență, fie că 
știu în ce sens, cu ce fina
litate se desfășoară ea, fie 
că nu știu. Majoritatea ar
tiștilor se străduiesc 
descopere acel unic 
suav și strălucitor, 
să-i distingă în mulțimea 
de talente și valori, să le 
afirme originalitatea. Nu
mai că originalitatea nu 
este decîf o trăsătură, o 
notă între altele, în c<r'~ul 
personalității. A o căuta cu 
tot dinadinsul este dăună
tor. Unii dintre pictorii 
noștri au rătăcit uneori 
drumul către propria lor 
personalitate, fiind furați 
de mirajul originalității. Ei 
au inversat procesul de 
care vorbeam și au căutat 
să fie originali fără a avea 
acoperirea de muncă și de 
căutări stăruitoare pe care 
originalitatea o presupu
nea. Numai desfăcînd sin
gur lucrurile, nu împru- 
mufînd, nu imitînd, poți a- 
junge la viziunea ta. Arfa 
se face cu suflet, pentru 
suflet și de aceea nu cred 
că simplul joc exterior al 
formelor și culorilor poale 
duce la realizări adevăra
te. Goana după non-figu- 
rafiv, prin care se încear
că să se iasă din imaginea 
aparatului fotografic, i-a 
dus pe unii pictori la ima
ginea microscopului, rece, 
sărăcăcioasă. Or, arta nu 
se face din uscăciune, de 
orice fip ar fi ea, materia 
artistică fiind rezultatul 
împletirii a nenumărate și 
bogafe seve.

Tinzînd ca prin eforturi
■ continue, prin lărgirea ori

zontului de cultură să des
copere propria lor perso
nalitate, artiștii ajung trep
tat să spună lucruri inte
resante, cu adevărat origi
nale. Există azi o preocu
pare de a nu mai accepta 
cu ușurință ceea ce „se 
poartă", de ori unde ar 
veni ideea seducătoare. O- 
chiul deschis către nou 
este însoțit mereu mai 
mult de un altul, deschis 
înăuntru, către cerlifudinile 
artistului. Din echilibrul 
celor două forțe poafe să 
iasă o operă valoroasă. 
Dintre ideile care îl asal
tează pe artist din afară, 
personalitatea bine forma
tă va alege ceea ce i se 
potrivește, acele elemente 
care o împlinesc. Cred că 
pictorul trebuie să ajungă 
acolo îneîf să spună ce 
are de spus în așa fel în- 
cît cel care-i privește ope
ra să poată afirma : iată, 
a pictat așa pentru că per
sonalitatea lui nu putea 
decîf în acest fel să se 
exprime, pînza îl reprezin
tă integral și el esfe ori
ginal pentru că aci regă
sim concepția sa, viziunea 
sa autentică despre lume.

să-și 
fir, 

care

i



SCÎNTEIA PAGINA 5

Vizita tovarășului
5

Ion Gheorghe Maurer in Turcia

Solidari cu lupta eroicului 

popor vietnamez
Adunarea de la Cluj

0 dată memorabilă 
in istoria poporului cuban

(Urmare din pag. I)

Nu mă îndoiesc că veți avea o- 
cazia, în timpul scurtei dv. șederi 
în Turcia de a constata mani
festările concrete ale acestor sen
timente și interesul nutrit față de 
țara dv.

Sînt convins că convorbirile 
noastre vor contribui la o și mai 
bună înțelegere și încredere între 
Turcia și România și că vizita dv. 
va constitui o etapă importantă 
în dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate între cele două țări ale 
noastre.

Noi vom servi astfel nu numai 
intereselor celor două națiuni ale 
noastre, dar și acelea ale păcii în 
regiunea noastră și în lume.

în încheiere premierul Turciei 
a spus : Urez bun venit Excelen
tei Voastre și eminenților membri 
ai delegației române. Vă doresc o 
ședere fericită și agreabilă în 
Turcia .

în cuvîntarea de răspuns tova- 
• rășul Ion Gheorghe Maurer- a 

mulțumit pentru călduroasa pri-
■ mire, pentru cuvintele prietenești

■ • adresate poporului român, delega-
. ției și lui personal și a transmis 

- poporului și guvernului turc, 
Excelenței sale primului ministru, 
un cordial salut și urări de pros
peritate și pace. Delegația română, 
a spus președintele Consiliului de 
Miniștri, vine în Republica Turcia 
animată de dorința sinceră de a 

<7 continua legăturile tradiționale de 
prietenie și colaborare pașnică 
dintre țările și popoarele noastre.

Așteptăm cu interes vizitele și 
întrevederile care ne vor da posi
bilitatea să cunoaștem realitățile 
Turciei contemporane, munca și 
preocupările poporului turc, să 
procedăm la un schimb de vederi 
util asupra unor probleme de in

Cronicatilei

teres reciproc privind relațiile 
bilaterale dintre cele două state 
ale noastre și unele probleme in
ternaționale actuale.

Guvernul român pornește de la 
premisa că singura bază pentru 
realizarea unui climat de destin
dere și înțelegere internațională o 
constituie afirmarea și' dezvoltarea 
între state a unor relații normale, 
întemeiate pe respectarea prin
cipiilor suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului în 
treburile interne ale altora, egali
tății în drepturi a tuturor națiu
nilor. Sîntem convinși că contac
tele directe dintre oamenii de stat 
și mai buna cunoaștere reciprocă 
între țări reprezintă unul din mij
loacele cele mai eficace pentru a- 
tingerea acestui scop.

Ne exprimăm speranța — a spus 
șeful guvernului român — că vi
zita noastră și convorbirile pe care 
le vom avea vor constitui o sursă 
de noi progrese în dezvoltarea re
lațiilor dintre România și Turcia, 
vor contribui la promovarea coo
perării și înțelegerii în regiunea 
Balcanilor în interesul cauzei 
păcii și securității internaționale.

în salonul de onoare al aerogării 
premierul român și premierul turc 
s-au întreținut cordial.

Răspunzînd unor întrebări ale 
ziariștilor prezenți' la aeroport, to
varășul Ion Gheorghe Maurer și-a 
exprimat satisfacția de a se afla 
într-o vizită în Turcia. Vizita de- I 
legației române constituie un pri
lej fericit de a explora, împreună 
cu conducătorii guvernului turc, 
noi posibilități pentru dezvoltarea 
relațiilor între cele două țări, 
pornind de la dorințe comune și 
de la interesele reciproce. ■

Convoiul de mașini oficiale s-a 
îndreptat apoi spre reședința 
oaspeților români.

în cadrul Săptămînii de solida
ritate cu lupta eroicului popor vi
etnamez, la Cluj, în sala clubului 
„16 Februarie", a avut loc luni o 
adunare la care au luat parte oa
meni ai muncii din uzina „Teh- 
nofrig" și Atelierele de reparat 
material rulant.

Deschizînd adunarea, prof. univ. 
Ștefan Pascu, membru corespon
dent al Academiei, membru în Co
mitetul național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, a sub
liniat, printre altele, că constitu
irea recentă a acestui comitet sem
nifică o puternică și grăitoare re
afirmare a hotărîrii ferme a po
porului român de a acorda între
gul său sprijin material, politic și 
moral eroicului popor vietnamez.

în cuvîntul său, inginerul șef 
adjunct de la Uzina „Tehnofrig", 
Vasile Munteanu, a spus: Senti
mentele noastre de adîncă solida
ritate internaționalistă față de 
Vietnamul luptător și-au găsit ex
presia grăitoare și hotărîtă în po-

Expoziție de
în sălile Muzeului de artă din 

Cluj a avut loc luni deschiderea 
expoziției „Poporul vietnamez este 
hotărît să învingă pe imperialiștii 
americani agresori" organizată în 
cadrul săptămînii de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. Cu 
acest prilej, au rostit cuvîntări Li- 
viu Rîureanu, secretarul Comite
tului regional pentru cultură și 
artă, și Ștefan Tompa, vicepre
ședinte al sfatului popular regio
nal. De asemenea, a luat cuvîntul 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București. Cele peste 
200 de fotografii expuse repre
zintă imagini din viața și lupta 
poporului vietnamez, imagini care 
demască fărădelegile săvîrșite de 

ziția Partidului Comunist Român 
și a guvernului țării, care din pri
ma clipă au condamnat în mod 
categoric agresiunea americană în 
Vietnam și au acordat sprijinul 
lor activ și multilateral poporului 
vietnamez.

A luat apoi cuvîntul Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, care a spus : Declarația 
adoptată de țările participante la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la 
Varșovia cu privire la agresiunea 
americană în Vietnam constituie 
un mare sprijin colectiv, al țărilor 
socialiste față de poporul nostru 
în lupta împotriva războiului bar
bar dus de imperialiștii americani. 
Folosesc acest prilej pentru a ex
prima încă o dată mulțumirile 
noastre sincere partidului, guver
nului și poporului român pentru 
ajutorul prețios acordat poporului 
vietnamez.

(Agerpres)

fotografii
americani asupra populației pașnice 
a Vietnamului. Cîteva panouri cu
prind fotografii care reprezintă 
imagini ale adunărilor și mitingu
rilor de solidaritate ținute în în
treaga lume.

La deschiderea expoziției au par
ticipat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, oameni 
de cultură și artă, un numeros 
public.

(Agerpres)

AAPĂRUT: „LUPTA DE CLASĂ"7/1966

Poporul cuban sărbătorește as
tăzi o dată memorabilă din isto
ria luptei sale revoluționare : Ziua 
insurecției naționale. în urmă cu 
13 ani, la 26 iulie 1953, la San
tiago de Cuba, un grup de tineri 
patrioți în frunte cu Fidel Castro 
au luat cu asalt zidurile fortăre- 
ței Moncada, unul din pilonii re
gimului dictatorului Batista. Mulți 
dintre tinerii revoluționari au că
zut în această luptă inegală îm
potriva unui adversar mult supe
rior în ,jarme și oameni, iar cei 
care au scăpat cu viață au fost 
schingiuiți cu sălbăticie și con
damnați la mulți ani de muncă 
silnică.

Jertfa eroilor căzuți la asaltul 
Moncadei n-a fost zadarnică. 
Neînfricata lor acțiune a constituit 
semnalul de începere a insurecției 
armate pentru eliberarea țării. Fi
lele istoriei au consemnat, în 
1956, o nouă acțiune militară de 
amploare a revoluționarilor, care 
au debarcat de pe vasul Granma 
în provincia Oriente. în ciuda 
împotrivirii înverșunate a trupe
lor lui Batista, ei au străpuns ba
rajul de foc al acestora, pătrun- 
zînd în munții Sierra Maestru. 
Sprijinite de forțele democratice 
ale întregului popor cuban, deta
șamentele de partizani au crescut 
numeric, transformîndu-se într-o 
armată revoluționară. Ele au stră
bătut prin lupte grele întregul te
ritoriu al Cubei, eliberînd provin
cie după provincie, provocînd în- 
frîngeri zdrobitoare armatei de 
mercenari a dictatorului. Lupta lor 
a fost încununată de victorie la 
1 ianuarie 1959, cînd regimul co
rupt al lui Batista a fost răstur
nat.

Devenind stăpîn în propria sa 
țară, poporul cuban a pornit la 
refacerea economiei cu aceeași 

abnegație și eroism cu care a 
luptat pentru eliberarea sa.

Revoluția a deschis calea spre 
lichidarea moștenirii grele lăsate 
de imperialism. Ea a dus la în
făptuirea unor vaste transformări 
înnoitoare: reforma agrară, înlă
turarea dominației monopolurilor 
nord-americane, naționalizarea 
principalelor mijloace de produc
ție, lichidarea analfabetismului, 
reforma școlară, organizarea eco
nomiei pe baze planificate, con
struirea de noi întreprinderi etc. 
în țară s-au construit sute de școli, 
biblioteci, spitale, policlinici.

în anii care aii trecut de la e- 
libefare, Cuba s-a transformat în- 
tr-un vast șantier. Pe harta ei au 
apărut numeroase obiective in
dustriale noi, printre care Uzina 
metalurgică din Havana, Uzina 
mecanică din Santa Clara, Uzina 
constructoare de mașini din ora
șul Cienfuegos, Combinatul de 
materiale de construcție din San
tiago de Cuba și multe altele. Au 
intrat parțial în funcțiune cele 
mai mari obiective energetice ale 
țării — centrala termoelectrică 
„Rente" la Santiago de Cuba și 
centrala „Măriei" care se ri
dică lîngă' Havana. Cînd va func
ționa cu întreaga ei capacitate, 
„Rente" va avea o putere de 
500 000 kW, fiind cea mai mare 
din Cuba, iar „Măriei" — o pu
tere de 200 000 de kW. Paralel cu 
aceasta are loc o amplă acțiune 
de extindere și modernizare a în
treprinderilor industriale exis
tente.

Realizări de seamă s-au obținut 
și în sporirea producției de zahăr 
— bogăție de bază a Cubei. S-au 
extins suprafețele cultivate cu 
trestie de zahăr, au crescut recol
tele la hectar datorită folosirii 
mașinilor și aplicării metodelor 

tA

înaintate de muncă, au fost con
struite noi fabrici de zahăr și au 
fost modernizate cele existente.

Toate aceste realizări au fost 
dobîndite prin munca plină de 
abnegație a întregului popor, în 
ciuda acțiunilor agresive, a inter
vențiilor militare, a politicii de 
presiune și blocadă economică 
dusă de S.U.A. împotriva Cubei. 
Muncitorii, țăranii, intelectualii, 
întregul popor cuban, au opus și 
opun provocărilor imperialiste — 
voința și hotărîrea fermă de a-și 
apăra libertatea, independența, via
ța nouă pe care o făuresc. Lovitura 
zdrobitoare dată intervenționiștilor 
la Playa Giron, în aprilie 1961, 
constituie în această privință o 
ilustrare elocventă. Munca și lupta 
poporului cuban, desfășurate sub 
conducerea Partidului Comunist 
Cuban, se bucură de prețuirea si 
solidaritatea popoarelor din țările 
socialiste, a opiniei publice iubi
toare de pace și progres de pretu
tindeni.

Cu prilejul aniversării Zilei in
surecției naționale din Cuba, po
porul român adresează poporului 
cuban un călduros salut și îi 
urează din inimă noi succese în 
construirea socialismului, în lupta 
pentru apărarea libertății și inde
pendenței, pentru înflorirea conti
nuă a patriei sale.

Z. MARIN

TELEGRAMA
Cu prilejul celei de-a XIII-a a- 

niversări a Insurecției Naționale 
cubane, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitări ministrului 
relațiilor externe al Republicii 
Cuba, Raul Roa Garcia.

*

Luni a plecat la Leningrad o 
delegație a Uniunii sindicatelor din 
Instituțiile de învățămint și cul
tură, condusă de Mihail Roșianu, 
președintele Comitetului Uniunii, 
care va lua parte la sesiunea Co
mitetului Administrativ al Fede

rației Internaționale a Sindicate
lor din învățămint (F.I.S.E) și la 
„Zilele de studiu cu privire la uni
tatea de acțiune a educatorilor cu. 
clasa muncitoare1', care vor avea 
loc între 28—31 iulie a.c.

(Agerpres)

CUM VA FI VREMEA

ȘANTIERELE CHIMIEI
(Urmare din pag. I)

chimică în perioada 1966—1970 re
prezintă circa 20 la sută din tota
lul investițiilor pentru industrie.

— Chimia noastră se ca
racterizează printr-o diversi
ficare a producției din ce în 
ce mai accentuată. Cum seva 
desfășura acest proces în a- 
nii acestui cincinal și ce ni
vel va fi atins la principalele 
grupe de produse în 1970?

O importanță primordială se a- 
cordă dezvoltării petrochimiei. 50 
la sută din volumul investițiilor 
din chimie vor fi folosite pentru 
această ramură, care va fi dotată 
cu peste 30 de uzine și secții noi. 
Printre acestea se numără Combi
natul petrochimic Rm. Vîlcea, 
Combinatul petrochimic Pitești și 
altele. Se dezvoltă, în continuare, 
producția destinată agriculturii, 

. care va primi de aproape 4 ori mai 
multe îngrășăminte, precum și un 
sortiment larg de antidăunători și 

■ biostimulatori. Vor intra în func- 
^-.țiune noi unități de îngrășăminte 

azotoase la Craiova, la Turnu Mă- 
.„..gurele construcțiile prevăzute pen

tru etapa a 2-a a combinatului 
de îngrășăminte Tg. Mureș. Chimia 

- va livra și mase plastice pentru a- 
gricultură — folii de polietilenă, 
țevi pentru' instalațiile de irigat etc. 
industria ușoară va primi în 1970 
de 4 ori mai multe fire și fibre sin
tetice și artificiale. Producția de ră
șini sintetice și mase plastice va 
ajunge în 1970 la peste 240 000 tone. 
Se va dubla producția în ramura 
hîrtiei și celulozei; va crește de 
peste două ori volumul producției 
de acid sulfuric și se va mări pro
ducția la sodă calcinată și causti
că. De 1,5 ori va crește produc
ția de coloranți, în principal ca 
urmare a construirii uzinei „Poli- 
color" din București.

— Ce unități mai impor
tante ale industriei chimice 
intră in funcțiune încă în a- 
cest an?

Printre capacitățile intrate în 
producție în acest an se numără 
Fabrica de hîrtie de la Brăila și 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
Dej și Fabrica de îngrășăminte azo
toase de la Tg. Mureș. Sînt în pro
be tehnologice fabricile de acetat 
și poliacetat de vinii ale grupului 
organic de la Combinatul chimic 
Craiova, uzina de fibre sintetice 
de tip lînă din Săvinești, Uzina de 
negru de fum de la Pitești, Fabri
ca de acid sulfuric Baia Mare, ca
pacități noi pentru producția amo
niacului la Făgăraș.

—• Unele din unitățile a- 
mintite au intrat sau vor in
tra în funcțiune cu oarecare 
întîrziere față de plan. Ce 
măsuri au fost luate pentru 
evitarea în viitor a unor si
tuații similare ?

Pentru ca realizarea investițiilor 
să se desfășoare ritmic este nece

sară colaborarea strînsă și coordo
nată a mai multor organe centra
le de stat, Este vorba de asigura
rea documentației de execuție, a 
utilajelor tehnologice și a mate
rialelor, a forței de muncă, a con
dițiilor de cazare etc.

Rezolvarea unora din aceste pro
bleme cade în sarcina ministerului 
nostru ; rezolvarea altora depinde 
de felul cum își îndeplinesc sarci
nile ministerele și instituțiile cu 
care colaborăm.

Volumul sporit de construcții- 
montaje ce va trebui- realizat■- în 
anul 1967 (cu aproape 45 la sută 
mai mare decît anul acesta) impu
ne acordarea îndeosebi a unui 
ajutor sporit din partea C.S.P. 
și C.S.C.A.S. pentru scurtarea du
ratei de avizare a proiectelor, a. 
Ministerului Comerțului Exterior 
pentru aducerea la timp și în or
dinea necesară montajului a insta
lațiilor din import. Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
va trebui să livreze utilajele teh
nologice, utilajele de construcții și 
baracamentele metalice necesare 
organizării șantierelor la termene 
care să permită realizarea investi
țiilor la datele fixate. Socotim, 
încă nesatisfăcător ritmul de exe
cutare a locuințelor necesare ca
zării muncitorilor constructori de 
către unele organizații de cons
trucții ale sfaturilor populare.

O mare însemnătate au scurta
rea duratei întocmirii proiectelor 
și îmbunătățirea calității lor, a du
ratei avizărilor noilor investiții și 
simplificarea formelor de introdu
cere în plan și de deschidere a fi
nanțării lucrărilor. De asemenea 
este necesară simplificarea nor
mativelor cerute la întocmirea do
cumentațiilor.

Pentru realizarea sarcinilor tot 
mai mari ce-i stau în față, Minis
terul Industriei Chimiei a mărit 
capacitatea institutelor de proiec
tare, a studiat temeinic procesele 
tehnologice din noile unități in
dustriale în scopul reducerii la 
strictul necesar a volumului de 
construcții-montaj.

Totodată s-au luat măsuri pen
tru asigurarea unei colaborări 
strînse între proiectanți și viitorii 
executanți ai lucrărilor, atît în 
cursul elaborării proiectului cît și 
în timpul execuției. Pentru scurta
rea duratei de execuție ministerul 
a introdus în acest an pe șapte 
mari șantiere programarea activi
tății prin metoda drumului critic, 
care constă în stabilirea pe bază 
de calcul de mașini electronice a 
ordinii de execuție a lucrărilor. în 
vederea scurtării duratei de orga
nizare a șantierelor, s-au întocmit 
proiecte cu un mai mare grad de 
folosire a prefabricatelor.

Eliminarea deficiențelor existen
te, strîngerea colaborării cu cele
lalte organe de care depinde in
trarea în producție la timp a unor 
instalații constituie preocupări 
principale ale lucrătorilor minis
terului care răspund de înălțarea 
obiectivelor economice ale cinci- I 
naiului. |

Timpul probabil pentru 27—28—29 
iulie : Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea averse lo
cale de ploaie mai frecvente în jumă
tatea de nord a țării. Vîut slab, pină 
la potrivit, din vest și nord-vest. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 prade, iar maximele în
tre 20 și 30 de grade, local mai ri
dicate. In București : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros, favo
rabil aversei de ploaie. Vînt slab, 
pină la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura ușor variabilă.

Numărul pe luna iulie 1966 al 
revistei „Lupta de Clasă" se des
chide cu editorialul : Un an de 
Ia Congresul al IX-lea al Parti
dului. în continuare, revista pu
blică articolele : România dece
niului al șaptelea de LIVIU ME- 
LINTE, Organizarea științifică a 
producției de IOAN BORDAȘ, 
Preocupări actuale ale muncii pe 
tărîmul cercetărilor științifice de 
MARIN RĂDOI, Contemporanul 
în mișcarea de idei a epocii de 
DAMIAN HUREZEANU, Despre 
natura și structura gîndirii de 
M. GOLU, I. STROIE, Critica și 
poezia de AL. A. PHILIPPIDE,

Lupta clasei muncitoare împo
triva intrării României în pri
mul război mondial de GEOR- 
GETA TUDORAN.

Revista mai cuprinde materia
lele : Corelarea eforturilor pen
tru dezvoltarea bazei furajere de 
PAUL VARGA — la rubrica 
„Știința și cerințele practicii" ; 
Date privind pregătirea cadrelor 
de conducere din întreprinderi, 
în diferite țări de BAZIL ȘER- 
BAN — la rubrica „Documen
tar" ; Introducere în antropolo
gia filozofică marxistă de OC
TAVIAN CHEȚAN — la rubrica 
„Critică și bibliografie".

„Filozofia escaladării"

România a cîștigat
Echipa masculină de tenis a 

României, formată din Ion Țiriac 
și Ilie Năstase, a cîștigat cea de-a 
6-a ediție a Balcaniadei de tenis, 
desfășurată la Zagreb. în meciul 
decisiv, formația română a învins 
cu 2—1 reprezentativa Iugoslaviei. 
Iată rezultatele tehnice ale aces
tei întîlniri : Năstase —Iovanovici 
6—2, 6—1, 3—6, 6—4 ; Pilici — Ți-

Balcaniada de tenis
riac 6—1, 6—4, 6—2 ; Țiriac, Năs
tase — Pilici, Iovanovici 6—4, 
6—2, 7—5.

La feminin, pe locul întîi s-a 
clasat Bulgaria, urmată de Româ
nia. Iugoslavul Pilici și românca 
Ecaterina Horșia au primit titlul 
de cei mai buni jucători ai Balca
niadei din acest an.

R. F. Germană - prima finalistă
în minutul 44 al par

tidei dintre U.R.S.S. și 
R. F. Germană, puteam 
să anticipăm un fina
list al cupei „Jules Ri
mei". Se marcase pri
mul punct printr-un șut 
surprinzător al lui Haller 
pe care, mai atent, lașin 
I-ar ti putut refine, cînd 
pe partea sfîngă a tere
nului s-a petrecut un in
cident ce nu putea fi 
trecut cu vederea de 
către arbitrul italian Lo 
Bello. Cu un gest regre
tabil, Cislenko a lovit 
un adversar pe la spate 
și a fost eliminat. E- 
chipa sovietică avea să 
joace de aci înainte în 
nouă oameni ceea ce 
constituia un handicap 
de nerecuperat, pentru 
că încă din primul mi
nut, la o ciocnire, Szabo 
se accidentase făcînd, 
cum aveam să vedem 
mai fîrziu, o figurafie 
onorabilă.

A doua repriză arată 
o mare superioritate în 
cîmp a învingătorilor 
de sîmbătă ai urugua- 
yenilor și punctul al doi
lea a venit după o do
minare insistentă. O 
pasă precisă, la mijlo
cul terenului trimisă ex
celentului Beckenbauer 
și acesta a trimis fulge
rător spre poartă, lăsîn- 
du-l perplex pe lașin, 
care n-a mai avut ce 
face decît să privească 
dezolat plasa. Partida se 
jucase sau cel pufin așa 
ni se părea nouă. Oca
zii după ocazii erau 
create de către linia 
mediană a germanilor 
și apărarea sovietică

de Eugen BARBU

făcea cu greu față aces
tor presiuni.

Cu trei minute înainte 
de sfîrșit, la o fază con
fuză, Parkuian înscrie, 
speculînd o ieșire ino
portună a lui Tilkovski, 
iar peste un minut era 
să asistăm la o întoar
cere senzafională de 
rezultat. Dacă un jucă
tor sovietic n-ar fi ra
tat milimetric cu capul 
o ocazie foarte clară, 
am fi avut prelungiri. 
Cu toate acestea nu se 
poate vorbi despre > o 
șansă a echipei lui Sch- 
nellinger, pentru că ea 
a fost superioară în toa
te compartimentele și 
numai rafiuni în ce pri
vește viitoarea partidă 
i-a refinut pe colegii lui 
Uwe Seeler în mo
mentul cînd puteau 
să mai înscrie. Așa cum 
am bănuit de la vizio
narea partidei U.R.S.S.- 
Ifalia de la Sunderland, 
formafia sovietică a fost 
prea pufin mobilă în 
zona din fafa porfii lui 
Tilkovski. Putem spune 
că jucătorii sovietici au 
dat dovadă de o voinfă 
exemplară, mai ales că
tre sfîrșitul partidei, dar 
numai cu atît ei nu pu
teau cîștiga acest meci. 
Dealtfel strîngerea de 
mînă din final, cînd că
pitanul echipei U.R.S.S. 
i-a felicitat pe învingă
tori, vine să sublinieze 
această superioritate. 
Gestul a fost mult gus
tat de public și aplau

zele englezilor, care 
profitaseră de liniștea 
de pe stadion ca să 
mai scandeze odată 
„England", „England, 
ca un aconto pentru 
partida de mărfi seară, 
erau meritate.

A fost un meci dur, 
terminat cu mai multe 
răniri, care vor ajuta 
celuilalt finalist, dacă și 
el nu va fi pus în si- 
tuafia de a prezenta 
unele rezerve (aici se 
zvonește că mărfi sea
ră portughezii nu vor 
putea folosi pe Eusebio 
și pe Morais, ceea ce 
ar face supraviețuirea 
sigură a Angliei).

Nu putem decît să 
deplîngem aceste inci
dente care duc la scă
derea spectacolului și 
începem să-i dăm drep
tate lui Pele, marele 
învins al acestei cupe. 
El spunea cu amărăciu
ne : fotbalul ideal a 
murit. Marele jucător a 
și anunfat că nu va 
merge în Mexic în 
1970. Din toate acestea 
nu are de pierdut decît 
sportul rege și e păcat, 
pentru că nimeni nu 
dorește să ajungem 
ziua cînd stadioanele 
vor deveni niște temple 
părăsite.

★
Astăzi, la Londra, 

are loc a doua semi
finală, în cadrul că
reia se intilnesc se
lecționatele Angliei 
și Portugaliei. Acest 
meci va fi transmis 
în întregime la radio 
și la televiziune cu 
începere din jurul o- 
rei 20,30.

ÎNOTĂTORII la start
Incepînd de joi, timp de patru 

zile, la bazinul Dinamo din Ca
pitală se vor desfășura campio
natele republicane de natație la 
startul cărora vor fi prezenți cei 
mai buni înotători în frunte cu 
Cristina Balaban, A. Șoptereanu, 
V. Costa, etc. întrecerile vor în
cepe dimineața de la ora 9, iar 
după-amiaza de la ora 18.

• Meciul de atletism dintre echipele 
de juniori și junioare ale României și 
R.S.S. Ucrainiene, disputat la Poiana 
Brașov, s-a încheiat cu scorul general 
de 160—147 puncte în favoarea sporti
vilor români. La feminin au cîștigat 
atletele noastre cu 71—46, iar la mas
culin oaspeții cu 101—89.

Una din robinsonadele eficace ale 
lui lașin

Telefoto U.P.I. — Agerpres

Sub titlul de mai 
sus, ziarul brazilian 
„Correio da Manha" 
publipă un articol al 
comentatorului Paulo 
de Castro, consacrat 
agresiunii S.U.A. în 
Vietnam.

„McNamara — se 
spune în articol — 
confirmă că războiul 
va continua, bombar
damentele vor fi ex
tinse, spre Vietnam 
vor fi trimise noi 
trupe, intr-un cuvînt 
soluția ce încearcă 
să o impună S.U.A. 
este militară. Ruinele 
provocate azi la 
Hanoi și Haifong se 
pot repeta mîine și 
în alte părți, nu nu
mai în Vietnam.

Politica escaladă
rii în Vietnam — 
continuă ziarul — 
este gravă fiindcă, în 
afară de consideren
tele de ordin juridic, 
politic și moral, co
respunde unei fi
lozofii imperialiste. 
Aceasta nu e un 
accident, ci ema
nația unei struc

turi ce consideră 
drept «Vietnam» ori
ce parte a lumii 
unde popoarele luptă 
pentru independență. 
Denunțînd acest lu
cru, nu trebuie să 
uităm că în fond 
toate popoarele sub
dezvoltate sînt «can
didate» la «vietnami- 
zare», atunci cînd 
caută să se elibe
reze, avînd garan
tată rația lor de na
palm și coeficientul 
de gaze toxice. Este 
necesar ca și poporul 
nord-american să în
țeleagă că osatura in
dustrială și militară 
a S.U.A. s-a născut 
prea tîrziu pentru a 
domina lumea, fiind
că există alte forțe 
ce se vor vedea sili
te să-și asume toate 
riscurile, cînd escala
darea ar pune în joc 
soarta lor. Este unul 
din puținele drumuri 
ce rămîn pentru a 
evita etapele urmă
toare și ultimele con
secințe ale unei po
litici care, dacă nu

va fi oprită, va duce 
inevitabil la cata
strofă.

Filozofia escala
dării — conchide zia
rul — se bazează pe 
fetișizarea forței a- 
flate în serviciul in
tereselor puterii im
perialiste, pe ideea 
atotputerniciei ne
pedepsite, pe concep
ția că istoria a urmat 
un curs anarhic și 
obscur pînă cînd, în 
fine, acest curs a fost 
clarificat de Penta
gon. Ea se bazează, 
de asemenea, pe 
versiunea că hege
monia, dominația 
nord-americană echi
valează cu fericirea 
universală, exprima
tă în supunerea ser
vilă și consumul pro
duselor nord-ameri
cane. De aceea, esca
ladarea trebuie stă
vilită în faza actua
lă. Ea face parte 
dintr-un proces mi
nat de setea hegemo
niei, și stăvilirea ei 
ar însemna o victorie 
a întregii umanități".

APARIȚIA UNEI IMPORTANTE 
LUCRĂRI LINGVISTICE

în urma unor cercetări funda
mentale efectuate de institutele 
lingvistice ale Academiei de 
Științe a U.R.S.S. și ale academii
lor republicane, la Moscova a 
apărut primul volum al lucrării 
..Limbile popoarelor U.R.S.S.". în
treaga lucrare, care va fi editată 
în cinci volume, va cuprinde 
descrierea a 130 de limbi ale po
poarelor care locuiesc pe terito
riul U.R.S.S., a perspectivelor lor 
de dezvoltare și a rolului pe care 
îl joacă în cultura națiunilor so
cialiste sovietice. Cel de-al 
doilea volum al lucrării va apă
rea, de asemenea, în cursul a- 
cestui an.

PE JOS PRIN „VALEA MORȚIl"

Francezul Jean Pierre Mar- 
quant, care a început sîmbătă 
traversarea pe jos a „Văii Mor- 
tii" din California, a ajuns luni 
în cea mai periculoasă porțiune

a traseului. După cum declară 
oficialitățile locale, nimeni nu a 
reușit pînă în prezent să par
curgă această distantă, aflată in 
partea cea mai de jos a văii, la 
85 de metri sub nivelul mării. 
Aici temperatura depășește 40 
de grade la umbră, iar la soare 
ajunge la 90 de grade. Aceasta 
este cea de-a doua experiență 
a lui Marquant. Prima a constat 
în traversarea pe jos a Saharei 
pe o distantă de 1600 km.

DIAMANTE IN PROVINCIA 
CUZCO

în provincia Cuzco, din Peru, 
a fost descoperit, la poalele unui 
vulcan, un zăcămînt de diamante, 
situat între districtele San Pedro 
și San Pablo. Purtătorul de 
cuvînt al Centrului regional mi
nier din Cuzco a precizat că 
zăcămîntul se află la numai 
cîțiva kilometri de faimosul tem
plu al lui Wiracocha, „zeitatea 
supremă a incașilor".

în timpul misiu
nii sale nava 
spațială „Gemini- 
10“ s-a întilnit 
cu racheta ,,Age- 
na-10“. Imaginea 
alăturată a fost 
luată de pilotul 
John Young, prin 
fereastra navei 
„Gemini-10“ (în 
dreapta). Se dis
ting conturul pla-. 
netei noastre și 
silueta rachetei 

„Agena-10".
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Documente de foarte mare Demisia premierului sudanez

• Răspunsul președintelui Ho Și Min la întrebările societății americane 

Columbia Broadcasting System © 0 carte neagră care demască crimele 

intervenționiștilor ® Respingerea unor știri calomnioase
fi

Waldeck Rochet despre declarațiile adoptate 
de la Bucureștila Consfătuirea

HANOI 25 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., răs- 
punzînd unor întrebări ale direc
torului serviciului pentru străină
tate al societății americane Co
lumbia Broadcasting System, pre
ședintele Ho Și Min a declarat că 
deocamdată nu se prevede nici un 
proces al aviatorilor americani pri
zonieri. Totodată, el a subliniat că 
guvernul american a trimis trupele 
sale să ducă un război barbar îm
potriva poporului vietnamez, pro- 
vocînd suferințe imense, moarte și

distrugere. Statele Unite să-și în
ceteze agresiunea și să-și retragă 
soldații din Vietnam, și pacea va 
reveni imediat.

Cu prilejul împlinirii a 12 ani 
de la semnarea acordurilor de la 
Geneva cu privire la Vietnam, 
Comitetul de anchetă a crimelor 
de război comise de imperialiștii 
americani în Vietnam a publicat 
primul volum al unei cărți negre 
intitulate „Cele mai mari crime de 
război ale erei noastre". Cartea 
face un istoric al acțiunilor săvîr-

II

• HANOI. — Prințul Sufa- 
nuvong, președintele C. C. al 

. partidului Neo Lao Haksat, a 
trimis un mesaj președintelui 
Prezidiului C. C. al Frontului 
Patriei'din. Vietnam, Ton Duc 
Thang în care se arată : „So- 
lidarizîndu-se cu poporul viet- 

. namez' împotriva dușmanului 
comun, poporul și forțele pa
triotice laoțiene luptă hotărît 
pentru a dejuca toate noile 
aventuri militare întreprinse 

. de imperialiștii americani și 
sateliții lor împotriva țării 
noastre și consideră aceasta ca 
cel mai concret sprijin acor
dat lilptei ' poporului vietna
mez frate împotriva agresiu
nii americane". Prințul Sufa- 
nuvong reafirmă sprijinul față 
de poziția în patru puncte a 
guvernului R. D. Vietnam si 
față de Declarația în cinci 
puncte a F.N.E., ca singura 
cale justă de reglementare a 
problemei vietnameze.

să ia atitudine împotriva a- 
gresiunii imperialismului a- 
merican, pentru încetarea răz
boiului din Vietnam pe baza 
acordurilor de la Geneva.

șite de agresorii americani' în a- 
ceastă tară și subliniază că aceștia 
nu vor putea scăpa de pedeapsă.

HANOI 25 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. a anunțat luni că este 
autorizată să respingă toate știrile 
calomnioase difuzate în cursul ul
timelor zile de posturile de radio 
americane și ale administrației 
saigoneze cu privire la o așa-nu- 
mită „infiltrare a trupelor nord- 
yietnameze în Vietnamul de sud 
prin zona demilitarizată". Agenția 
precizează că, de fapt, în regiunea 
septentrională a provinciei Quang- 
Tri, situată în vecinătatea zonei 
demilitarizate, au loc în ultimele 
zile concentrări de trupe ameri
cane și ale regimului marionetă de 
la Saigon- și, ca atare, știrile difu
zate de posturile de radio mențio
nate au drept scop să ascundă in
tențiile criminale ale agresorilor.

PARIS 25 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat unui corespondent 
al ziarului „Pravda", Waldeck Ro
chet, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, a subli
niat că Declarațiile adoptate de ță
rile participante la Consfătuirea 
de la București a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor mem
bre ale Tratatului de la Varșovia, 
reprezintă documente de o foarte 
mare importanță pe plan interna
țional. Referindu-se la Declarația 
cu privire la agresiunea S.U.A. în 
Vietnam, el a relevat că reprezen
tanții țărilor socialiste, întruniți la 
București, au hotărît să dea Sta
telor Unite nu numai um. avertis
ment cît se poate de hotărît, ci și 
să acorde R. D. Vietnam un sprijin 
tot mai mare.

Secretarul general al P.C.F. a 
subliniat apoi că Declarația cu pri
vire la întărirea păcii și securității 
în Europa constituie un autentic 
program al păcii în Europa. Ma
rele merit al acestei declarații con
stă în faptul că ea nu se limitează 
la dezvăluirea întregului pericol 
care decurge din politica Statelor

Unite în 
ropa, ci 
pentru crearea unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa. El a re
levat, de asemenea, că măsurile 
parțiale propuse sînt deosebit de 
importante deoarece ele pot contri
bui la destinderea atmosferei de 
război.

Waldeck Rochet a subliniat că 
P.C.F. va face totul pentru a-și 
aduce contribuția activă la lupta 
comună pentru asigurarea securită
ții europene în interesul cauzei pă
cii pentru toate popoarele și pen
tru a mobiliza și mai mult opinia 
publică franceză împotriva agre
siunii, pentru a sprijini lupta eroi
cului popor vietnamez.

Asia de sud-est și în Eu- 
propune măsuri concrete

KHARTUM 25 (Agerpres). — 
Primul ministru al Sudanului, Mo
hamed Ahmed Mahgoub, și-a pre
zentat luni demisia după ce Adu
narea constituantă a adoptat o 
moțiune de cenzură prezentată de 
grupul parlamentar al Partidului 
Umma, în care se exprimă neîn
credere față de guvern. Votul de 
neîncredere a întrunit 127 voturi 
pentru, 30 împotrivă și 15 abți
neri. Consiliul Suprem, prezidat 
de Ismail Al-Azhari, a acceptat 
demisia premierului Mahgoub și a 
început imediat consultări cu Sa-

yed Saddîk el-Mahdi, liderul Par
tidului Umma, în vederea formă
rii noului guvern. După cum re
iese din relatările agențiilor de 
presă, care citează surse informate 
din Khartum, votul de neîncredere 
constituie un rezultat al divergen
telor care se manifestă în condu
cerea partidului Umma și satis
face cererea fracțiunii parlamen
tare a acestui partid, care a cerut 
demisia guvernului și numirea lui 
Sayed Saddîk el-Mahdi în func
ția de prim-ministru.

BRAZILIA

LONDRA 25 (Agerpres). — In
tr-un comentariu din Londra, a- 
genția France Presse scrie că gu
vernul britanic 
și miercuri în 
lor unui asalt

va fi supus marți 
Camera Comune- 

comun din partea

• TOKIO. — Președintele 
Partidului Socialist din Japo
nia, Kozo Sasaki, a adresat un 
apel, in care cheamă organi
zațiile și partidele politice din- 
tr-o serie de țări din Asia, să 
se pronunțe pentru convocarea 
unei conferințe asiatice care

• GENEVA. Sute de tineri 
elvețieni au participat luni la 
manifestația organizată în 
fața clădirii Palatului Națiu
nilor din Geneva, în semn de 
protest împotriva politicii 
duse de S.U.A. în Vietnam. 
Demonstranții au cerut înce
tarea imediată a agresiunii a- 
mericane în această parte a 
lumii.

® OSLO. — în numele a 
25 000 de cetățeni din Norve
gia, o delegație a Comitetului 
norvegian de solidaritate cu 
lupta de eliberare a poporului 
vietnamez a remis luni mi
nistrului educației, Kjell Bon- 
devik, o scrisoare de protest 
împotriva agresiunii S.U.A. în 
Vietnam. Subliniind că „acțiu
nile agresive ale S.U.A. în 
Vietnam reprezintă o încălca
re evidentă a Cartei Organi
zației Națiunilor Unite", sem
natarii scrisorii cer guvernu
lui norvegian să se disocieze 
oficial prin intermediul O.N.U., 
de politica dusă de S.U.A. în 
această parte a lumii.

în după-amiaza zi
lei de 25 iulie a so
sit la Varșovia, într-o 
vizită oficială, Aminio- 
re Fanfani, ministrul 
afacerilor externe al 
Italiei. La aeroport el 
a fost înfîmpinat de 
Adam Rapacki, minis
trul afacerilor externe 
al R. P. Polone și de 
alte persoane oficiale.

Vizita ministrului de 
externe italian în Po-

la președinție
ZECE

ANI

opoziției conservatoare și aripii 
de stingă, laburiste, cu prilejul 
dezbaterilor extraordinare consa
crate crizei economice și măsuri
lor de austeritate anunțate săptă- 
mîna trecută de primul ministru, 
Wilson.

Agenția precizează că dezbate
rea din „Camera Comunelor co
incide cu o înăsprire a poziției sin
dicatelor față de măsurile de aus
teritate. în acest sens se amin
tește că comisia T.U.C. s-a în
trunit luni pentru a pregăti un 
raport care urmează să fie supus 
miercuri centralei sale în lumina-, 
întrevederilor pe care membrii a- ’ 
cesteia au avut-o cu guvernul. 
Conducătorii T.U.C. au formulat 
rezerve față de reprezentanții gu
vernului în ceea ce privește mă
surile de austeritate și în special 
blocarea salariilor.

între altele, presa 
poloneză reamintește 
că la sfîrșiful lunii iu
nie, ca răspuns la vi
zita ministrului italian 
al bugetului și progra
melor economice, Gio
vanni Pieraccini, s-a a- 
flat în Italia Stefan Je- 
drychowski, președin
tele Comisiei''de Stat 
a Planificării a R. P. 
Polone, care a purtat 
o serie de convorbiri

sînf

oară ci- 
milioane

scoase în 
aci, rezulfa-
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face parte din 
de contacte pe 
l-au avut în ulfi-

,1E

în ultimele zile, se înregis
trează o intensificare a acțiuni
lor ofensive declanșate de pa- 
trioții sud-vietnamezi. Ziua de 
duminică, menționează cores
pondentul agenției France 
Presse, a constituit o grea în
cercare pentru trupele ameri- 
cano-saigoneze, ■ deoarece în 
cursul acestei zile unitățile pa
triotice au lansat nu mai puțin 
de 16 atacuri împotriva aces
tora. „Ultimele acțiuni ale for
țelor patriotice sud-vietnameze 
au provocat pierderi deosebit 
de grele și trupelor americane", 
menționează agenția Reuter. 
în fotografie: un grup de pa- 
trioți sud-vietnamezi discutînd 
un plan ofensiv îndreptat îm
potriva agresorilor americani.

„Neue Rhein-Zeifung":

CONTINUĂ
V r-

SÂ EXISTE
BONN 25 (Agerpres). — Referin

du-se la recentele convorbiri pe 
care președintele Franței, de Gaulle 
le-a avut la Bonn săptămîna tre
cută cu cancelarul Erhard, ziarul 
vest-german „Neue Rhein-Zeitung" 

, scrie că „prăpastia dintre Bonn și 
Paris continuă să existe". „Dacă 
s-ar lua în considerație comenta
riile of?ciale, menționează ziarul, 
s-ar părea că după vizita lui 
de Gaulle la Bonn, relațiile dintre 
cele două guverne ar fi evoluat 
favorabil". în realitate, continuă 
ziarul, convorbirile amintite nu 
au făcut decît „să confirme diver
gențele existente între cele două 
părți".

oa- 
scri-

CORESPONDENTĂ 

DIN VARȘOVIA

lonla 
șirul 
care 
ma vreme oamenii de 
sta» ai celor două 
țări și care — cum a- 
raiă ziarul „Trybuna 
Ludu* — constituie 
încă o expresie a 
prieteniei și relațiilor 
vii, mai ales din ulti
mii ani, între ambele 
țări, indiferent de deo
sebirile de structură și 
de sistemele diferite 
de alianțe la care a- 
parfin.

în cadrul acestor ra
porturi este amintită 
vizita făcută în Polo
nia, în luna octombrie 
a anului trecut, de că
tre Giuseppe Saragat, 
președintele Italiei.

cu membri ai guver
nului italian și cu re
prezentanți ai vieții 
politice și economice, 
subliniindu-se cu a- 
cesf prilej necesita
tea dezvoltării în con
tinuare, în mod acce
lerat, a schimburilor 
comerciale între cele 
două țări. Anul trecut 
valoarea schimburilor 
comerciale între Polo
nia și Italia a depășit 
pentru prima 
fra de 
dolari.

La fel, 
evidență 
fele pozitive ale co
laborării polono-ita- 
liene în domeniile 
științific și cultural, ale

contactelor între 
menii de știință, 
itori, artiști și activiști 
din învățămînt ai 
lor două țări.

Actuala 
Amintore 
oferi fără 
sublinia 
buna Ludu” — ocazia 
de a se face o trecere 
în revistă a relațiilor 
dintre ambele țări în 
domeniul economic și 
cultural. Desigur, arată 
același ziar, este de 
presupus că nu numai 
examinarea 
probleme 
motivul 
ministrul 
îndreaptă 
Varșovia, 
internațională 
provocată de agresiu
nea americană în Viet
nam, trezește neliniște 
în întreaga lume. De 
asemenea, obiectul 
convorbirilor îl vor 
constitui, fără îndoia
lă, problemele urgen
te ale securității eu
ropene. în rezumat, 
conchide ziarul, atîf 
problemele internațio
nale cît și dezvolta
rea relațiilor bilatera
le, fac ca vizita în Po
lonia a ministrului de 
externe italian, să 
trezească un interes 
lesne de înțeles.

ce-

lui
va

vizită a
Fanfani 
îndoială

ziarul „Try-

acestor 
constituie 

pentru care 
Fanfani își 
pașii spre 

Atmosfera 
grea,

Gh. GHEORGHIȚA

REUNIUNI ALE N.A.T.O.
• ■ 1 ■

SUB AUGURI NEFAVORABILI
Trei reuniuni ale N.A.T.O. au loc 

săptămîna aceasta la Paris : luni ș-au 
întîlnif miniștrii apărării ; marți, „co
mitetul McNamara" însărcinat cu 
problemele nucleare ; miercuri, 
consiliul permanent al alianței atlan
tice.

Reuniunile se desfășoară sub au- 
guri nefavorabili : ca urmare a hotă- 
rîrii Franței de a-și restabili inde
pendența față de integrarea militară 
atlantică, începînd de la 1 iulie uni
tățile franceze nu mai fac parte din 
comandamentul N.A.T.O. Ziarul 

' „Combat" scrie că, orice s-ar întîm- 
pla, reuniunile ministeriale N.A.T.O. 
vor fi „înnourate" de umbra unei pa-- 
ralizii progresive a alianței, determi
nată de plecarea Franței... Reiese de 
pe acum, continuă ziarul, că puteri
le membre nu vor putea -înlocui ba
zele și instalațiile strategice instalate 
în Franța și care din 1967 nu vor 
mai fi la dispoziția lor.

Pe de altă parte, un comunicat 
al cartierului general al forțelor a- 
mericane din Europa, cu sediul la 
Saint Germain en Laye (lîngă Paris), 
anunță că acest . cartier general va 
fuziona, pînă la 1 decembrie, cu 
cel al forțelor americane din R.F.G. 
Totodată, colegiul apărării al 
N.A.T.O. și-a terminat vineri, la 
școala militară, ultima sa sesiune la 
Paris și va fi astfel primul organism 
al N.A.T.O. care părăsește Franța. în 
octombrie el va fi instalat la Roma.

Cu toată retragerea efectivă a 
Franței din mecanismele integrate,

minisfrul francez 
mer, a participat 
luhi. Ziarele pariziene relevă, în le
gătură cu această participare, doar 
că Franța, în calitatea ei de mem
bră a alianței atlantice, este intere
sată de dispozițiile de ordin strate
gic luate de partenerii ei. Pe ordi
nea de zi a discuțiilor figura „pla
nificarea totală’, adică programele 
de efective și armamente ale state
lor membre pentțru viitorii cinci anL

Marți are loc o reuniune cu com
ponență resfrînsă la care participă 
numai membrii „comitetului McNa
mara", ce vor discuta problemele 
nucleare atlantice. Acest grup cu
prinde pe miniștrii apărării ai An
gliei, S.U.A., Italiei, R.F.G. și Turciei. 
Comitetul din care Franța nu face 
parte, trebuie să facă propuneri a- 
supra creării unui comitet consulta
tiv permanent care să permită țări
lor nenucleare ale N.A.T.O. să parti
cipe la studierea de măsuri ce tre
buie luate în cazul folosirii even
tuale a armelor nucleare. „Este vor
ba mai ales, scrie „Le Monde", de 
a determina rolul pe care Germa
nia occidentală l-ar putea juca aci".

în fine miercuri consiliul perma
nent al N.A.T.O. va fine o ședință 
privind consecințele retragerii Fran
ței din comandamentul integrat 
(S.H.A.P.E.). Miniștrii vor pregăti și 
sesiunea de sfîrșif de an a consiliu
lui atlantic, care ar putea fi ultima 
la Paris, dacă consiliul va pleca și 
el în Belgia, la fel ca S.H.A.P.E.

Reuniunea miniștrilor apărării va

armatei, Mess- 
reuniunea da

fi prezidată de McNamara, ministrul 
apărării al S.U.A. El este nevoit să 
vină la această ședință „în cîrje", 
ca urmare a unui accident. „S-ar 
găsi cu greu un fenomen susceptibil 
de a simboliza cu mai multă exacti
tate starea bolnăvicioasă a N.A.T.O., 
decît apariția la Paris a Iui McNama
ra", remarcă astăzi „Combat" înfr-un 
comentariu intitulat „în cîrje*.

în afară de poziția anfiintegrațio- 
nisfă a Franței, se ridică și alte di
ficultăți pentru strategia N.A.T.O. în 
Europa. Printre acestea figurează 
eventualitatea retragerii unei treimi 
din efectivul trupelor brifanice sta
ționate în R.F.G., ca urmare a mă
surilor de austeritate anunțate recent 
de guvernul britanic. O astfel de re
tragere va fi efectuată în cazul cînd 
guvernul R.F.G. nu-și va spori sub
stanțial contribuția la cheltuielile de 
întreținere a acestor trupe. Canada 
a anunțat și ea o reducere a esca
drilelor sale de aviație din Europa.

Comenfînd reuniunile N.A.T.O., 
„Combat” relevă că precedentul 
francez are consecințe psihologice 
și , întrucît amenințarea 
siuni din răsărit găsește tot mai pu
țină crezare în Occident, „se apro
pie timpul cînd statele membre eu
ropene vor trage concluziile din de
cadența alianței atlantice și vor 
căuta să înlocuiască eforturile mili
tare ale trecutului printr-o activitate 
diplomatică corespunzătoare și in
tensificată".

unei agre-

Al. GHEORGHIU

RIO DE JANEIRO 25 (Agerpres). 
— Pe aeroportul din orașul Recife, 
capitala statului brazilian Pernam
buco a explodat luni dimineață o 
bombă, la numai cîteva minute 
înaintea sosirii generalului Costa 
e Silva, candidatul oficial la pre
ședinția Braziliei și succesor pro
babil al președintelui Castelo 
Branco. Acest atentat, îndreptat 
împotriva generalului Silva, a 
provocat moartea amiralului în re
tragere Nelson Fernandez și răni
rea mai multor persoane oficiale 
venite pe aeroport pentru a întîm- 
pina pe candidatul prezidențial. 
Autorii atentatului nu au putut fi 
prinși. După cum relatează agen
ția France Presse, generalul Costa 
e Silva își datorează viața numai 
unei pane a avionului său, ceea 
ce a făcut ca acesta să sufere o 
întîrziere neprevăzută în program.

Autoritățile braziliene au anun
țat luni la amiază că bilanțul a- 
tentatului îndreptat împotriva ge
neralului Costa e Silva se ridică 
la trei • morți și 25 de răniți. In 
momentul cînd bomba a explodat 
pe aeroportul din Recife, alte două 
bombe au explodat în oraș, fără 
să pricinuiască victime. Poliția a 
arestat peste 160 de persoane.

Generalul Costa e Silva era aș
teptat în capitala statului Per
nambuco unde urma să ia cuvîn- 
tul în cadrul unui miting electoral.

Cînd, la 26 iulie 1956, vestea 
naționalizării companiei Cana
lului de Suez s-a răspîndit în 
lume, cercurile de afaceri din 
Occident, care exploatau pînă 
atunci canalul, au început să 
difuzeze prevestiri sumbre cu 
privire la pretinsa incapacitate 
a Egiptului de a-1 administra și 
la daunele ce vor rezulta din 
această pricină pentru naviga
ția internațională. De altfel, 
după cum se știe, cercurile in
teresate nu s-au mărginit la 
prevestiri, ci au provocat tot 
felul de greutăți noii adminis
trații egiptene a canalului prin 
retragerea bruscă a personalu
lui străin folosit etc. Dar greu
tățile au putut fi înlăturate, iar 
prevestirile sumbre nu s-au rea
lizat.

Astăzi, la împlinirea a zece 
ani de la actul istoric al națio
nalizării, Republica Arabă Uni
tă se mîndrește cu îmbunătăți-

a sosit la Praga

CORESPONDENȚĂ
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PRAGA 25 (Agerpres). — Luni 
după-amiază a sosit la Praga mi
nistrul afacerilor externe al Fran
ței, Couve de Murville, într-o vi
zită de răspuns la vizita făcută de 
Vaclav David, ministrul afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace la 
Paris, în noiembrie 1964.

în timpul șederii în Cehoslova
cia, ministrul afacerilor externe al 
Franței va fi primit de Antonin 
Novotny, președintele R. S. Ceho
slovace, și de Josef Lenart, preșe
dintele guvernului cu care va face 
un schimb de păreri asupra posi
bilităților de extindere a relațiilor 
cehoslovaco-franceze și asupra 
unor probleme internaționale.

în ziua sosirii sale la Praga, mi
nistrul francez a avut o întreve
dere cu Vaclav David.

înarmarea 
Coreei de sud

PHENIAN 25 (Agerpres). — De
legatul principal al părții coreea- 
no-chineze la Comisia militară de 
armistițiu din Coreea, generalul- 
maior Pak Dun Guk, a înaintat Co
misiei țărilor neutre de suprave
ghere a armistițiului din Coreea o 
scrisoare de protest împotriva ac
țiunilor părții americane, care, în
câlcind paragraful 13 al Acordului 
de armistițiu, introduce în Coreea 
tipuri noi de armament și de echi
pament militar tactic.

In scrisoare se arată că pentru 
îndeplinirea Acordului de armisti
țiu din Coreea și pentru păstrarea 
păcii în Coreea și în Extremul 
Orient, partea coreeano-chineză 
cere să se renunțe imediat la pre
gătirile militare și la acumularea 
de armament în Coreea de sud; 
Scrisoarea propune, de asemenea, 
Comisiei țărilor neutre să ia mă
surile ce se impun în legătură cu 
încălcările Acordului de armis
tițiu.

rile aduse în. această perioadă 
Canalului de Suez. Pentru lu
crările de lărgire a canalului 
s-au cheltuit, de la naționalizare 
și pînă acum, 70 milioane lire 
egiptene, reprezentînd 20 la sută 
din venitul total al canalului ; 
pe lîngă faptul că timpul de 
trecere s-a scurtat cu 40 la sută, 
a scăzut și numărul accidente
lor de-a lungul canalului. S-au 
îmbunătățit și extins măsurile 
de securitate. Spre deosebire de 
trecut, cînd vasele care aveau 
stricăciuni trebuiau să-și schim
be ruta spre Napoli sau Durban, 
aceste vase pot fi acum repa
rate la Port Fuad, înainte de a 
intra pe canal. In mod cores
punzător a crescut navigația pe 
canal. Dacă în 1955 numărul 
vaselor care au folosit canalul 
a fost de 14 000, în 1965 acest 
număr a fost de 20 289 vase.

Pentru viitorul plan de dez
voltare se prevede lărgirea ca
nalului, lucrare începută de pe 
acum, care, în faza sa finală, va 
duce la dublarea suprafeței ca
nalului pe toată lungimea sa. 
Au început și lucrările de adîn- 
cire a albiei canalului pentru a 
face posibilă trecerea navelor 
de 110 000 tone.

Canalul de Suez este astăzi 
una din principalele surse nu 
numai de venit, ci și de devize 
a R.A.U. Veniturile canalului, 
au sporit de la 32 milioane lire 
în 1956, la peste 92 milioane în 
acest an.

I Ega ROMA. Agenția Ansa anunță 
““ că partidele socialist și social
democrat au hotărît să convoace 
reuniunea comitetului bipartit de 
unificare in zilele de 28 și 29 iu
lie. Cu acest prilej vor avea loo 
discuții cu privire la statutul 
noului partid și la normele de 
tranziție deoarece, potrivit unor 
declarații ale liderilor celor două 
partide, noul partid nu va 
ință pînă la alegerile din 
1968.

lua fi- 
anul

g PEKIN. Agenția China Nouă 
““ anunță că la 25 iulie un avion 
militar american a pătruns în spa
țiul aerian al R. P. Chineze în 
partea de sud a provinciei Guan- 
dun. în legătură cu acest act pro
vocator, un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost autorizat să 
adreseze un avertisment serios.

m LISABONA. Potrivit relatărl- 
lor agențiilor de presă, guver

nul portughez a hotărît să majo
reze bugetul militar al tării cu 
1 440 000 000 escudos. Observatorii 
politici relevă că această măsură 
luată de Salazar are ca scop in
tensificarea războiului pe care îl 
duce guvernul de la Lisabona îm
potriva mișcărilor de eliberare 
din coloniile portugheze.

C. OPRICĂ
M TOKIO. La 25 Iulie, a 

loc prima întîlnire între 
nistrul afacerilor externe

Recent, la Dar Es Salaam, capitala Tanzaniei, a sosit primul convoi transpor- 
tînd 300 de tone de cupru din Zambia. Autocamioanele au străbătut dru
mul reconstruit de cele două țări cu scopul de a ușura legăturile economice 
și a da o replică măsurilor discriminatorii ale rasiștilor rhodesieni față de 
Zambia. După cum șe știe, guvernul lui lan Smith a interzis transportul mi
nereului de cupru zambian în porturile rhodesiene de unde era exportat.

avut 
mi- 

al 
U.R.S.S., A. Gromîko, aflat în vi
zită în Japonia, și ministrul de 
externe japonez E. Shiina. Au fost 
discutate probleme legate de rela
țiile sovieto-japoneze.

M BERLIN. La Berlin a fost sem- 
nat planul de colaborare cul

turală pe anul 1966 între R. D. 
Germană și R. P. Chineză.

HO NEW YORK. Generalul Jo- 
seph Stilwell, comandantul 

centrului de pregătire a „forțelor 
speciale* americane de 
Bragg a „dispărut 
După cum anunță agențiile 
presă se crede că 
în care se afla el
Honolulu s-a prăbușit în apele O- 
ceanului Pacific. Stilwell a tinut o 
lecție despre politica militară a 
S.U.A. în Vietnam și a afirmat că 
Statele Unite vor continua răz
boiul în această tară pînă -la „vic
toria finală*.

la Fort 
urmă1’, 

de 
avionul militar 
în drum spre

fără

m NEW YORK. Consiliul de
Securitate s-a întrunit luni la 

New York pentru a examina plîn- 
gerile siriană și izraeliană cu pri
vire la ultimele incidente de la 
frontiera dintre cele două lari.
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