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în trimestrul IV al 
acestui an va in
tra în funcțiune la 
Pitești Uzina chi
mică de negru de 
fum. Ea va produ
ce negru de fum de 
înaltă abraziune, 
cu caracteristici ca
litative ridicate. în 
fotografie — prin
cipalele linii de 
fabricație ale uzi

nei
Foto : Agerpres

Cărbunele
Olteniei

Extracția de cărbune este o 
importantă ramură industrială 
apărută pe harta economică a 
Olteniei de azi. Ea se va dez
volta continuu în anii cincina
lului. în legătură cu această 
dezvoltare, mereu ascendentă, 
tovarășul ing. CORNELIU BA- 
TACUI, directorul general al 
Trustului minier Oltenia, ne-a 
lăspuns la cîteva întrebări:

— Ce perspective se 
deschid industriei carbo
nifere din regiune ?

— Regiunii Oltenia îi revi
ne sarcina ca în perioada ac
tualului cincinal și în perspec
tivă să asigure o mare parte e 
din creșterea prevăzută a se 
realiza în țara noastră la pro
ducția de lignit. Această pre
vedere se bazează pe faptul că 
aproape 90 la sută din totalul 
rezervelor de lignit cunoscute 
pînă acum în țară se află în 
Oltenia. In actualul cincinal 
producția de lignit din re
giune va înregistra • o 
creștere continuă ajungînd 
în 1970 la un nivel de 
7 milioane tone, ceea ce repre
zintă 31,5 la sută din produc
ția totală de cărbune stabilită 
pe țară pentru anul 1970. Acest 
cărbune va constitui principala 
sursă de aprovizionare a ma
rilor centrale electrice care se 
construiesc în Oltenia

— Cum se prezintă as
tăzi „harta" carboniferă 
a Olteniei ?

— Zăcămîntul de lignit din 
regiune se întinde asemenea 
unei pardoseli între Dunăre și 
Olt, în zona subcarpatică. Din 
considerente de ordin tehnic 
și geografie — și în funcție de 
posibilitățile de acces și de va
lorificare — zăcămîntul a fost 
împărțit în mai multe perime
tre (impropriu numite de noi 
bazine), mai importante fiind 
Rovinari, Motru și Jilțul. în 
prezent ne desfășurăm activi
tatea în perimetrele Rovinari și 
Motru. Jilțul va fi luat în con
siderare în perioada de după 
1970. Perimetrul Rovinari per
mite construcția a patru mine 
„la zi“ : Cicani, Beterega, Gîr- 
la și Tismana cu o capacitate 
de producție de 1,3 — 3,2 mi
lioane t/an fiecare.

Perimetrul Motru asigură 
realizarea unei producții de 5 
milioane tone anual. Această 
producție poate fi realizată de 
cinci unități miniere cu o ca
pacitate cuprinsă între 770 000 
— 1 140 000 tone'an. Pînă în 
prezent au intrat în producție 
minele Horăști și Leurda. Este 
în construcție mina Ploștina 
și încă în acest an vor începe 
lucrările și la celelalte două 
exploatări: Lupoaia și Roșiu- 
ța. De altfel, putem să și ară
tăm că. pășind în primul an al 
actualului cincinal, minerii 
Olteniei -au obținut rezultate 
bune: ;'în primul semestru pro- 
ducția^fizică a fost depășită cu 
48 919 tone: productivitatea

Interviu realizat 
de Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)
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C.I.L.-Gălăuțaș,
August" din Tg. Dan POPESCU 

Lorand DEAKI
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In regiunea București
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su-
criteriile de eficiență...

într-unul din atelierele Institutului de proiectări și cercetări pentru utilaj petrolier
Foto : R. Costin

Paul EVERAC

Ne aflăm la; sucursala regională 
Tg. Mureș a Băncii de Investiții. 
Discutăm cu țov. Ștefan Bogdan, 
directorul sucursalei.

— Față de anii țrecuți, ne-a 
spus interlocutorul, volumul fon
durilor fixe în conservare și în 
rezervă este în continuă scădere. 
IntreDrinderile 
IPROFIL „23 
Mureș, Fabrica de zahăr Luduș 
și altele au repus în funcțiune 
utilaje de peste 2 700 000 lei și au 
luat măsuri pentru transferul al
tora, în valoare de aproape 3 
milioane lei. Totuși, sîntem depar
te de a lichida imobilizările de in
stalații.

— Nu vi se pare că ritmul de 
reactivare a fondurilor fixe este 
mult prea lent ?

— E adevărat. în unele uni
tăți industriale stau nefolosite u- 
tilaje din cauză că anumite noi 
linii tehnologice montate nu au 
realizat produse cu caracteristici 
mecanice la nivelul proiectat. La 
Fabrica de cărămizi din Tg. Mu
reș, bunăoară, la una din secțiile 
ei, rezistența blocurilor obținute 
este de numai 35 kg/cm p, față de 
50 kg/cm p. cît prevede proiectul. 
Ca urmare, blocurile acestea nu 
pot fi folosite decît în construcții 
ușoare, cu un singur nivel, și ce
rerile de producție sînt foarte 
reduse. Consecința : secția mai 
mult stă decît lucrează. Tot la a- 
ceastă fabrică nu funcționează din 
1964 instalația de uscare cu raze 
infraroșii, datorită faptului că are 
un randament și o eficiență foar
te scăzute.

Deci, Institutul de proiectări 
pentru construcții și materiale de 
construcții nu a dovedit compe
tență la conceperea proiectului și 
la alegerea utilajelor. De fapt, și 
la fabrica „Mureșul“-Remetea, a 
cărei extindere a fost proiectată 
de „Frigotehnica“-București, se 
constată unele greșeli flagrante. 
Printre altele, aici nu s-a putut u- 
tiliza în tot cursul anului trecut o 
capacitate de 71 000 kcal/h. Cauza : 
dovedind o necunoaștere crasă 
a proporțiilor, proiectantul a su
pradimensionat compresoarele fri
gorifice, fapt ce a determinat și 
majorarea costului investițiilor cu 
10 la sută. False soluții de efi
ciență se mai constată și la core
larea prin proiect a capacităților 
între utilajele existente pe fluxul 
tehnologic.

De o adevărată „colecție" de ma

Pe ansamblul ramurilor industriale, utilizarea in
tensivă a mijloacelor tehnice, ridicarea productivi
tății cu care sînt folosite permit eliberarea unor 
importante fonduri de investiții. în aceste condiții, 
valorificarea largă a rezervelor de capacitate care 
mai există în anumite întreprinderi se înscrie ca 
o problemă economică de stringentă actualitate. 
De unde provin rezervele de capacitate și cum pot 
fi reactivate 
investit sume

mijloacele tehnice, în care statul a 
importante ?

șini și utilaje nefolosite dispune și 
Fabrica de piele și mănuși din Tg. 
Mureș: un uscător tunel pentru 
piele, o mașină de tuns blană, 
16 motoare elecțrice, a 
ror valoare se ridică '■ la 
proape jumătate de milion 
Aceste utilaje au fost aduse cu 
mari insistențe. Pentru eîe, con
ducerea fabricii s-a zbătut și a 
scos din sacul cu „argumente" pe 
cele mai convingătoare, înduple- 
cînd forul tutelar să aprobe achi
ziționarea lor. Pe ce considerente 
a cerut conducerea fabricii procu-

S-a termmat recoltatul 
griului

BUCUREȘT1 (coresp. „Scînteii"). — Pe ogoarele regiunii 
București s-a terminat ieri de strîns grîul de pe ultimele su
prafețe din cele 543 530 ha. Pe măsura terminării secerișu
lui, principalele forțe din unitățile agricole sînt îndreptate 
spre eliberarea terenului și executarea arăturilor de vară. 
Pînă acum a și fost arată o suprafață de 138 200 ha. și s-au 
semănat cu plante furajere în cultură dublă 51 550 ha. (Continuare 

în pag. a II-a)

Sosirea la odihnă 
a tovarășului 

Wladyslaw Gomulka
In ziua de 27 iulie a. c. a sosit 

la odihnă în țara noastră tovară
șul Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, împreună cu familia.

Pe aeroportul din Constanța, 
tovarășul Wladyslaw Gomulka a 
fost întâmpinat de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Ma
nea Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., precum și de

Mașini-unelte in
După schaping-ul de 800 mm, la 

uzina „înfrățirea" din Oradea au 
intrat în fabricație alte două ti
puri de mașini-unelte. Este vorba 
de mașinile de frezat de precizie 
Fus-200 și Fus-250, ambele asimi
late în acest an. Construcția lor

— Am fosf la întreprin
derea X, îmi spune un prie
ten sculptor, ca să mi se 
execute în metal lucrarea. 
M-a costat atîfa.

— Mi se pare
— Manopera 

scumpă, nici 
dar se ridică 
mă duceam însă la 
prinderea Y, regia 
mai mare.

Unele policlinici cu pla
tă, unele cooperative meș
teșugărești îți prezintă, 
cînd cu gîndul nu gîndești, 
la cine știe ce capitol, un 
cost neașteptat. Respectivul 
practician ia preț convena
bil. Diferența o face regia. 

Cutare revistă nu merge 
străluci’, nu-și scoate chel
tuielile. N-o cumpără citi
torii ? Ba da, însă cheltuie
lile sînt prea mari, regia e 
exagerată. Cutare piesă, 
cutare teatru nu au zile u- 
șoare. Nu vin spectatorii ? 
Ba vin, însă teatrul are 
o supraabundentă de cheltu-

tovarășii Constantin Mîndreanu, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Dobrogea al P.C.R., și Petre 
Nicolae, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
orașului Constanța.

De asemenea a fost prezent la 
sosire Wieslaw Sobierajski, amba
sadorul R. P. Polone la București.

In seara aceleiași zile, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, au 
oferit în cinstea oaspeților' o masă 
tovărășească, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

producție de serie
prezintă numeroase perfecționări 
tehnice. Astfel, pe lîngă suprafața 
mai mare a mesei, mașinile sînt 
mai durabile, asigurînd in același 
timp, față de tipurile anterioare, 
o precizie mai ridicată în execu
tarea operațiunilor. (Agerpres)

ieli inutile, o regie grea. 
Din filmele noastre, așa 
cum am citit în „Contem
poranul", numai unele sînt 
rentabile, semn că la cele
lalte există un balast prea 
mare de cheltuieli neeco
nomice, regia e prea încăr
cată. Nu regia în sens ar
tistic, ci regia în sens ad
ministrativ.

Regia prea abundentă 
ca o grăsime inutilă 
stînjeneșfe activitatea 
mala a organismului și 
bligă inima la eforturi 
plimentare.

E destul de delicat 
menjii întreprinderea 
tr-un ritm optim al regiei 
pentru mai multe motive, 
intîi fiindcă întreprinderile 
sînt complexe, au sectoare 
multe, o sumă de corelații 
între ele, și toate amănun
tele, pînă la cele mai piti
ce, trebuie cunoscute și 
fixate minuțios. în al doilea 
rînd, fiindcă toate, sau a- 
proape toate întreprinderii 
sînt în creștere, au o di
namică și nu e ușor să 
stabilești cu precizie ab
solut toate funcțiunile și 
necesitățile viitoare. în al 
treilea rînd pentru că din
colo de necesități pur e- 
conomice, întreprinderea 
înglobează și sarcini socia
le sau de alt ordin (califi
carea cadrelor, schimb de 
experiență, studii, activi
tăți culturale și sportive, 
igienă, protecția muncii 
etc.) care amplifică și 
mult activitatea.

Cu toate astea unele 
treprinderi se descurcă 
celent.

VIZITA TOVARĂȘULUI 
10» GHEORGHE MAUREI!

I» TURCIA
ANKARA 27 (Agerpres).— Tri

mișii speciali Victor Stamate și 
Nicolae Popovici transmit:

în cea de-a treia zi a șederii sale 
la Ankara, delegația guvernamen
tală română, condusă de președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a vizitat Muzeul 
Hittit.

Acest muzeu, situat în vecinăta
tea străvechii cetăți a Galatei, pe 
colina Kale, cuprinde valoroase 
exponate arheologice, obiecte de 
artă — o parte din ele unice în 
lume — din' epoca culturii hittite 
și din alte perioade.

Coloana mașinilor oficiale s-a în
dreptat apoi spre Universitatea 
tehnică a Orientului Mijlociu, afla
tă la nord-vest de Ankara.

La intrarea în clădirea universi
tății, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți membri ai dele
gației au fost întîmpinați de recto
rul universității, Kemal Kurdaș, și 
de membri ai corpului universitar. 
Recent construită, universitatea 
tehnică este una dintre cele mai 
importante instituții de învățămînt 
superior ale Turciei. Aici învață 
în prezent aproape 4 000 de stu- 
denți turci și din țările Orientului 
Mijlociu.

Oaspeții români au primit expli
cații privind înființarea universi
tății și perspectivele de dezvolta
re. A fost vizitat apoi un modern 
laborator de cercetări chimice și 
petrochimice.

în încheierea vizitei la univer
sitate, premierul român a urat a- 
cestui for de înaltă pregătire o 
dezvoltare rapidă, succese demne 
de entuziasmul cu care este con
dus, pentru a da poporului turc 
cadrele care vor contribui la dez
voltarea și prosperitatea sa.

In cursul vizitelor, oaspeții ro
mâni au fost însoțiți de ambasa

Continuarea convorbirilor
oficiale

ANKARA 27 (Agerpres). — 
Miercuri, la ora 11,30, la Palatul 
Consiliului de Miniștri au avut 
loc convorbiri între Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și Suleyman Demirel, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Turciei.

★
în seara aceleiași zile, primii mi

niștri ai celor două țări s-au în- 
tîlnit la Palatul Consiliului de Mi
niștri pentru a continua convor
birile.

Din partea română au partici
pat : Corneliu Mănescu. Alexandru 
Boabă, Dumitru Bejan, Atanase 
Diaconescu, Ștefan Constantinescu 
și Nicolae Stere.

NOTE DE DRUM DIN R.S.CEHOSLOVACĂ

Peisaj
— „Păcat că nu 

ați venit aici mai 
înainte cu cîteva 
zile". Cu aceste cu
vinte ne întîmpină 
inginerul Rudoli Buc
ko de la Combinatul 
metalurgic din Kosi
ce. Cîteva minute 
mai tîrziu, după ce 
ne-am scuturat hai
nele udate de ploaia 
torențială de afară, 
inginerul ne lămu
rește :

— La 9 iunie, pe 
șantierul nostru a a- 
vut loc un evenimenl 
deosebit. Au fost date 
în exploatare de pro
bă primele converti- 
zoare și laminoare, 
în acest fel a fost 
încheiat întregul ci
clu metalurgic ; înce- 
pînd din iunie, com
binatul produce și 
oțel propriu. Deo
camdată, 15 000 tone 
pe lună. în viitor 
însă...

„în viitor"... O ex
presie întîlnită ade
sea în călătoria 
noastră prin Ceho
slovacia socialistă ; 
am auzit-o la Praga, 
Brno sau Bratislava, 
printre constructorii 
termocentralei de la 
Prunerov, pe șantie- 

nou la
rul de la Vresova 
sau Kdyne. Oamenii 
s-au obișnuit să 
scruteze viitorul.

Cehoslovacia a 
fost cunoscută și o- 
dinioară ca o țară 
industrială avansată. 
Socialismul a des
chis însă perspective 
noi în dezvoltarea 
capacității ei econo
mice. în anii de după 
eliberare, potențialul 
industrial al țării a 
cunoscut un avînt 
continuu. în prezent, 
producția industrială 
este de aproape 5 
ori mai mare decît 
cea antebelică în 
discuțiile pe care 
le-am avut cu eco
nomiști cehoslovaci 
se arăta, de exem
plu, că numai Slova
cia, care în trecut 
era o regiune îna
poiată din punct de 
vedere industrial, 
produce astăzi mai 
mult decît întreaga 
Cehoslovacie înainte 
de război.

Statul a alocat 
tondun însemnate 
pentru dezvoltarea 
unor ramuri-cheie, 
cum ai fi industria 
constructoare de ma

șini, chimia, meta-

dorul Turciei la București și de alte 
persoane oficiale.

La amiază, ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Ihsan Sabri 
Caglayangil, cu soția, a oferit un 
dejun în onoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

Au participat membrii delegației 
guvernamentale române și membrii 
ambasadei române la Ankara.

La dejun au luat parte Suleyman 
Demirel, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Turcia, cu 
soția, Cihat Bilgehan, ministru de 
stat, Ibrahim Deriner, ministrul 
energiei și resurselor naturale, alți 
membri ai guvernului, senatori, 
deputați, generali ai armatei turce, 
oameni de știință, funcționari su
periori.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
în capitala Turciei.

Dejunul a decurs într-o atmosfe
ră cordială, prietenească.

Miercuri seara, la hotelul „An
kara Palace", a avut loc o recep
ție oferită de ambasadorul Româ
niei la Ankara, Ion Drînceanu. Au 
participat tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membrii delegației și 
membrii ambasadei române.

Au fost de față Suleyman Demi
rel, cu soția, Ihsan Sabri Ca
glayangil, cu soția, și alți mem
bri ai guvernului turc, Cemal 
Tural, șeful Marelui Stat Major, 
Celalettin Coșgun, guvernatorul 
Ankarei. Sezai Erkut, primarul 
Ankarei, ambasadorul Turciei la 
București, senatori și deputați, 
șefi ai partidelor politice turce, 
oameni de știință, artă și cultură, 
ziariști turci și străini.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
în capitala Turciei.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

La convorbiri au participat: 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al României, și 
Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul 
de externe al Turciei.

Convorbirile au continuat și în 
cursul după-amiezii.

★

Din partea turcă au participat 
Ihsan Sabri Caglayangil și Ka- 
muran Guriin, secretarul general 
adjunct al Ministerului Afacerilor 
Externe în problemele economice, 
și alte persoane oficiale.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Kosice
lurgia, energetica.
Pulsul viu al acestor 
ramuri — motoare 
ale economiei națio
nale — îl simți încă 
de la primul contact 
cu pămîntul tării 
prietene Alături de 
întreprinderile indus
triale existente înain
te de război și care 
au tost în parte reu- 
tilate. Cehoslovacia 
s-a îmbogățit cu noi 
obiective. Vechiul 
„Apollo" (fondat în 
1395). distrus în mare 
parte de hitleriști, a 
căpătat nu numai un 
nume nou — „Slov- 
naft" — dar și o în
fățișare nouă. Com
binatul petrochimic 
„Slovnaft" din Brati
slava. una din cele 
mai mar: întreprin
deri ale chimiei Ce
hoslovaciei, satisia-1 
ce trei sferturi din 
necesitățile tării în 
ce privește această 
categorie de produ
se chimice Prin con
struirea lui si a nu
meroase alte uzi
ne de acest gen, 
industria chimică

Eugen IONESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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într-un singur șesenal, Suceava 
și-a; format un profil industrial pro
priu. S-a reconstruit. A devenit 
un oraș modern, cu peste cinci 
mii de apartamente la bloc, cu 
noi unități școlare, cu un Institut 
pedagogic. Populația a crescut 
simțitor pe seama afluxului 
muncitori de la combinatele 
luncă. Satele din vecinătate 
devenit suburbii. Primul an 
fost deloc ușor. Oamenii 
cunoșteau meserii, nu voiau 
se angajeze decît dacă li se făcea 
plata pe loc, la sfîrșitul zilei de 
muncă. Și, cu răbdare și perseve
rență, din rîndul acestora s-au al
cătuit echipajele mașinilor moder
ne, după o selecție și o instruire 
în masă.

Să luăm un exemplu: un agricul
tor care n-a ieșit din satul său și 
n-a umblat decît Ia moară, în pă
dure, pe ogor și acasă, loan Ie- 
șanu din Mitocul Dragomirpei, este 
azi unul din cei mai buni mașiniști 
la combinatul de qeluloză și hîr- 
tie. Pentru el, ca și pentru cei 
mai mulți dintre 
țăranii din 
munele 
Bosanci, 
Lisaura, 
veni, Scheia, de
venit! muncitori 
în anii șesenalu- 
lui, organizația 
de partid a în
semnat o școală 
de formare a 
personalității. So
ția lui loan Ie- 
șanu muncește în 
gricolă 
pleacă 
propria 
podar, 
numai 
secție. Pentru a nu exista o rup
tură între sat și uzină, între mun
citori și familiile lor, pentru ca sa
tele să nu fie numai furnizoare de 
brațe de muncă, ci adevărate așe- 
zări-satelit ale industriei moderne, 
comitetul de partid al combina
tului de celuloză și hîrtie și comi
tetul de partid al combinatului 
pentru industrializarea lemnului au 
organizat deseori manifestări co
mune, sărbătoriri ale fruntașilor, 
excursii, spectacole, la care mun
citorii vin cu familiile lor. Sînt a- 
ceste manifestări suficiente 7

— Sînt forme care se încheagă, 
ne spune Vasile Bucșă, responsa- 
bîlul cu propaganda în comitetul 
de partid al combinatului de celu
loză și hîrtie. Nu sînt suficiente. Ar 
trebui mai multe manifestări de a- 
cest fel. Predominante sînt azi acti
vitățile profesionale : cursuri pen
tru ridicarea calificării, consfătuiri 
de producție, simpozioane dedica
te cărților și informării tehnice. O 
singură zi pe săptămînă rămîne 
deschisă pentru activități cultural- 
artistice, sîmbăta. Resimțim lipsa 
unor case de cultură cu programe 
bogate pentru tineret. Nu avem 
un club ia întreprindere. Lipsește 
o sală corespunzătoare pentru 
biblioteca tehnică. Unde să fie ci
tită o publicație în limbi străine, 
o carte tehnică 7

Echipajul mașinilor trebuie să 
se instruiască necontenit, să-și lăr
gească orizontul de cultură, pen
tru a fi capabil să înțeleagă și 
să-și însușească spectaculoasele 
rezultate ale revoluției tehnico-ști- 
ințifice mondiale. Deși combinatul 
de hîrtie și celuloză primește în 
medie cîte treizeci de publicații 
românești și douăzeci și cinci de 
reviste străine de specialitate pe 
lună, numai zece la sută dintre 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderii frecventează biblio
teca tehnică. Cel mai bun mașinist 
de la secția de coniecții, Constan
tin Isepciuc, este caracterizat plin 
disciplină și punctualitate, grijă 
față de utilaj. Combativ, pune la 
inimă calitatea produselor, se în
grijește de finisarea tuturor deta
liilor, cuvîntul lui e ascultat cu a- 
tenție în adunările de partid și 
în consfătuirile de producție. Or
ganizația de partid, în cadrul că
reia s-a format, a știut să utilizeze 
cu bune rezultate forța de influen
țare a exemplului său personal.

Cum este normal, într-o între
prindere nouă, care în primii ani 
ai cincinalului își dublează capa
citatea, formarea cadrelor conti
nuă să fie în centrul atenției orga
nizațiilor de partid și de tineret. 
O parte din muncitorii care au ab
solvit școala medie și urmează 
facultatea, se reîntorc în fiecare 
vacanță în uzină, își iac practica 
de vară în secțiile de unde au 
plecat. Studenți foarte buni, ca 
Gh. Ungureanu și Mihai Huțuleac 
de la Chimie industrială, Vasile 
Florescu, de la I.S.E. lucrînd în 
secții, contribuie cu priceperea și 
cunoștințele lor la ridicarea gra
dului de calificare a echipajelor 
de pe mașini.

In cadrul organizațiilor de partid 
ale combinatelor sucevene încre
derea acordată tinerilor a dus în
tr-un timp foarte scurt la proiila- 
rea unor specialiști valoroși, ca
racterizați prin înalt simț de răs
pundere, pricepere și voință. 
Conducerea uneia din cele mai 
importante sectoare ale combina
telor, centrala termică, a fost în
credințată tînărului inginer loan 
Dunea. In acest punct-cheie, tînă- 
tuI inginer și-a impus personalita
tea, se bucură de stimă și autori
tate. Grija organizațiilor de partid 
pentru a crea posibilități de for
mare tinerilor specialiști a dus la 
formarea unor cadre de nădejde 
într-un răstimp relativ scurt

Din discuțiile purtate cu activiști
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In regiunea. Galați s-au 
obținut în ultimii ani re-' 
zultate meritorii în ex
tinderea și modernizarea 
rețelei comerciale, Numai 
în orașul Galați există 
astăzi peste 500 unități. 
A crescut considerabil 
numărul magazinelor șl în 
celelalte orașe ale regiu
nii. Cum sînt ele ampla
sate ? Așa cum se poate 
remarca la prima vede
re, majoritatea hiagăzirie- 

i lor sînt grupate în cen
trele orașelor. Dar în no- 

| ile cartiere 7 Reprodu
cem din cuprinsul unei 
scrisori, ce ne-a fost a- 
dresată, din partea unor 
gospodine din cel mai 
nou cartier al Galațiu- 
lui — Țiglina II : „Cartie
rul nostru este vitregit de 
magazine. Pentru diverse 
cumpărături alergăm în 
cartierul vecin Țiglina I, 
la complexul comercial 
veșnic aglomerat, sau în 
centrul orașului la distan
ță de aproape doi kilo
metri, Timp pierdut, ne
plăceri..,".

Intr-adevăr în cartie
rul Țiglina II, care numă
ră acum pe puțin 15 000 
locuitori, există doar un 
singur punct comercial 
dotat cu un magazin ali
mentar și cîteva unități 
pentru desfacerea plinii, 
laptelui, legumelor și 
fructelor, într-o perspecti
vă incertă — nu se știe 
cînd și unde — se va 
mai crea încă un aen- 
tru comercial asemănă
tor. Că e vorba de am
plasarea necorespunză
toare a rețelei comerciale 
în acest cartier sînt de 
acord și organele de re
sort ale sfatului popular 
regional. Dar cu o justi
ficare : „Avem în sahimb, 
spun ei, o rețea dezvolta
tă în cartierul 
Țiglina I". Așa să fie 
oare ? Realitatea nu con
firmă această atitudine 
de mulțumire. Complexul 
comercial din Țiglina I 
este veșnic supraaglome
rat, pentru motivul că la 
amplasarea lui nu s-a ți- 

numărul
/tre- 

deservească. Pe

de alta parte, msași va
rietatea rețelei comercia
le este extrem de limita
tă, La o populație de a- 
proape 40 000 de locui
tori, cît are acum Țigliiia I 
— deai e vorba de un a- 
devărat oraș — nu există 
decît patru debite de tu
tun, tot atîtea centre de

O situație la fel de ne
satisfăcătoare este și în 
ce privește magazinele de 
desfacere a mobilei. Lip
sesc atît 
prezentare 
toare, cît și 
Dar Țiglina nu este sin
gurul exemplu. La Galați, 
pe malul Dunării, a apă-

spațiile de 
corespunză- 

depozitele,

găsesc zeci dș mqaazine 
de tot felțil. Ce acmside- 
rente stau la baza am- 
piasării unităților comer
ciale în noile cartiere ale 
Galațiului 7 Este greu de 
aflat un răspuns precis. 
Exislă o mentalitate 
trivit căreia trebuie 
gentată mal întîi 
strucția blocurilor și . 
a spafiilor comerciale. în 
ultimii doi ani în orașele 
Brăila, Tecuci și Focșani 
au apărut microraioane 
noi, pentru care s-au pre
văzut și spații comercia
le corespunzătoare. Dar 
construcția acestora este 
tărăgănată — de pildă la 
Focșani — ori se poartă 
discuții interminabile cu 
privire la amplasare și la 
finanțare — ca în cazul 
orașului Tecuci. Este bine, 
cum zice înțelepciunea 
proverbului, să măsori 
de zece ori și să tai o sin
gură dată. Dar aceasta 
nu înseamnă a lipsi loca
tarii noilor cartiere de u- 
nități de aprovizionare 
pentru satisfacerea unor 
nevoi curente, de fiece zi. 
Tergiversarea trebuie cît 
mai repede curmată.

în planul de perspecti
vă .al Direcției comerciale 
regionale sînt prevăzute 
măsuri pentru înlăturarea 
unor asemenea 
prin construcția 
plexe și puncte 
ciale în noile
Deși sînt alocate fonduri 
suficiente, multe lucrări a- 
vansează într-un ritm de 
melc, Un bloc cu peste 
100 apartamente se con
struiește la Galați în 6,—7 
luni, dar construcția tuiul 
punct comercial ou cît,..za 
unități are nevoie de mal 
mult de doi ,ani.

Forurile competente (sfa
tul popular regional, di
recția comercială, sfaturi
le populare orășenești) 
trebuie să analizeze si
tuația existentă și să a- 
ducă neîntîrziat corecti
vele necesare pentru a 
îmbunătăți aprovizionarea 
și deservirea populației 

noile cartiere.

po- 
ur- 

con- 
apoi

DUPĂ CE CRATERde la spațiul locativ
de partid și culturali; cu ziariști și' 
profesori din Suceava, am < 
faptul că între oraș și uzină nu s-a 
produs o deplină sudură. Orașul 
nu e numai un ansamblu de lo
cuințe, un loc de recreare; el tre
buie să cuprindă țotodată un com
plex de mijloace culturgl-artis- 
tice. In Suceava, proporțional cu 
dezvoltarea populației, s-a înmulțit 
numărul magazinelor și. al localu
rilor publice, s-au modernizat șose
lele, s-a creat o rețea de transpor
turi în comun. Preocupările oameni
lor s-au diversificat 
mult mai largă 
preferințe și 
diferite. Dar, 
te, 
șului se dovedește 
câtor, iar, pe de altă parte, 
se constată că o serie de forme 
nu mai găsesc ecou, s-au perimat. 
Rămîrrerea în urmă în acest dome- 
niu este în contrast cu înzestrarea 
tehnică. Televiziunea a ridicat pre
tențiile publicului, Bineînțeles, sa
tisfacerea asrințeloț cuiturqle nu se 

poate rezuma la 
radio și televizi
une. Pe bună 
dreptate te în
trebi : oare acti
viștii d(e partid, 
activiștii cultu
rali n-au obser
vat că sînt ne
glijate aspectele 
muncii cu car
tea 7 Că efortu
rile se concen
trează în acțiuhi 

spectaculoase, unele de real suc
ces, dqr se neglijează formele 
de inițiere sistematică în domeniile 
științei și culturii 7

— Problemele lărgirii orizontului 
științific, cultural, ale educării este
tice sînt încă abordate cu timidita
te — ne spunea un membru al co
mitetului regional de partid. Pe a- 
genda comitetului orășenesc U.T.C. 
sînt foarte puține acțiuni culturale. 
A stîrnit interes deschiderea expo
zițiilor de ariă plastică și editarea 
unor suplimente literare ale ziaru
lui, dar munca la nivelul cercu
rilor literare și artistice esie încă 
superficială și discontinuă ; va 
trebui să îmbunătățim întreaga ac
țiune de ridicare a calificării pro
fesionale.

Tinerii, care preiau utilaje ultra- 
perfecționate și cărora societatea 
le pretinde o 
rapid, resimt 
terie de 
gestiv : în 
de termen, 
funcțiune 
Aproape două mii de muncitori sînt 
pregătiți pentru meseriile de fre
zori, lăcătuși, sudori, matrițeri, alte 
sute pentru a fi conducători-auto. 
Sentimentul că fiecare dintre ei va 
primi o mașină în răspunderea sa 
implică o sistematică educație so
cială și culturală. în diferite sectoa
re s-a relevat lipsa de ritmicitate și 
punctualitate a șoferilor din trans
porturile în comun și din transpor
turile în cadrul unor întreprinderi. 
Ritmicitatea producției, succesiu
nea schimburilor pe mașini, ordi
nea într-o întreprindere sînt condi
ționate și de precizia cu care se 
succed autobuzele. Intre uzină 
oraș și satele învecinate, există 
azi o interacțiune complexă, o co
nexiune pe care o asigură în 
mare măsură simțul de discipli
nă și conștiința echipajelor de pe 
mașini.

Pornind de la necesitatea formării 
însușirilor muncitorului înaintat, a 
lărgirii orizontului cultural al o- 
mului modern, organizațiile de 
partid trebuie să manifeste o aten
ție sporită fată de problemele in
struirii multilaterale a noilor ca
dre.

și există o 
varietate de 

cereri, la nivele 
pe de o par- 

potențialul cultural al ora- 
l se dovedește nesatisfă- 
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însemnări

din organizații 
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cooperativa a- 
de producție. El vine și 

de la combinat cu 
motocicletă. Bun gos- 

își arată priceperea nu 
acasă, în sat, ci și în

creștere 
lacunele 

instruire. Un fapt su- 
1967, cu un an înainte 
se prevede intrarea în 
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Acum un an și cîteva luni, după 
ce m-am căsătorit, m-am prezen
tat la serviciul spațiului locativ al 
orașului Botoșani pentru a se apro
ba intrarea mea în locuințe soției. 
După o lună de la înaintarea ce
rerii mi s-au cerut buletinele de 
identitate, al meu, al soției și al 
socrilor. Am așteptat acasă, cum 
mi s-a spus, încă o lună 
Văzînd că nimeni nu mai 
un semn în legătură cu 
mea, m-am dus din nou 
țiul locativ. De data aceasta mi 
s-a cerut actul de proprietate al 
locuinței. Mi s-a promis că acum 
va veni cineva la fața locului 
pentru a face verificările necesa
re, Treceau săptămînile și nu ve
nea nimeni.

Intre timp, funcționarii acestui 
serviciu au fost înlocuiți. M-am 
adresat celor nou veniți. A tre
buit să reiau povestea de la 
capăt ;• buletinele de identitate, ac
tul de proprietate (care mi-a fost 
imediat restituit) pînă cînd, în 
sfîrșit, a reușit cineva să vină să 
vadă locuința. O dată trecut și a- 
cest „obstacol", credeam că în cu- 
rînd se va termina povestea. Za
darnică speranță!

Am mers în audiență la pre
ședintele Sfatului popular al ora
șului Botoșani, care m-a asigurat, 
că problema va fi rezolvată. Cînd 
m-am dus iarăși la spațiul loca
tiv, șeful serviciului mi-a comu
nicat că cererea mea n-a fost a- 
probată pentru că n-am avut a- 
nexat la dosar actul de proprie
tate, care îmi fusese restituit. Am 
adus din nou actul. După 3 luni, 
tov. Chelaru, șeful serviciului, 
mi-a spus că de data aceasta ce
rerea n-a fost aprobată din lipsă 
de spațiu. „Dumneata și cu soția 
— mi-a spus el — ocupați în pre-

de zile, 
dă nici 
cererea 
la .spa-

zent două camere. în aceeași casă 
mai locuiesc și socrii, care au și 

■ ei tot două camere. Dar socrii mai 
au o' fiică de 15 ani. Cînd o să se 
căsătorească această fată, o să aibă 
nevoie de spațiu și atunci de unde 
o să-i mai dăm repartiție 7“

Vă spun sincer că nu știam ce 
gă măi cred. Pe ziua de 10 iunie 
a.c. am fost din nou în audiență 
la tov. președinte al sfatului popu
lar, Mi-a promis din nou că pro
blema va fi rezolvată. Mă întreb 
cînd ? Ce ar merita salariații spa- - 
țiului locativ care mă pun pe dru
muri de atîta vreme1? Menționez 
că locuința în care stau mi-a fost 
dată de socri cu acte în regulă. 
Locuiesc în ea împreună cu soția 
și. un copil născut în luna mai 
1966.

S-A AMPLASAT
REȚEAUA

COMERCIALĂ
NOILE CARTIERE

Sistematizarea
satelor

Vasiîe HARBUZ 
maistru mecanic 
Uzina de 
Botoșani

reparații

în scri- 
într-ade-

anomalii 
de com- 

comer- 
cartiere.

Faptele relatate 
de mal sus sînt, 
totul ieșite din comun, do- 
lipsa celui mai elementar 
față de cetățenii care se

N.R. : 
soarea 
văr, cu 
vedind 
respect 
adresează serviciului de spațiu lo
cativ. în același timp se pune însă 
întrebarea : de ce comitetul 
cutiv al sfatului 
tolerează un 
muncă 7

Este datoria 
nesc de partid 
zeze modul cum sînt rezolvate ce
rerile și sesizările oamenilor mun
cii la sfatul popular și să ceară 
comitetului executiv să ia măsurile 
corespunzătoare împotriva celor 
care își permit să poarte oamenii 
pe drumuri.

exe-
popular orășenesc 
asemenea stil de

Comitetului orășe- 
Botoșani să anali-

I»

GALAJI ?
a plinii, cărnii, 
legumelor și 
„Magazinul u-

învecinat 
Așa să

desfacere 
laptelui, 
fructelor, 
nlversal din Țiglina — 
ne spunea directorul 
O.C.L. produse industria
le Firu Vădeanu —- are 12 
raioane, dar nu poate a- 
sigură desfacerea între
gii game de mărfuri ce
rute de cumpărători. Nu 
avem posibilitatea ~~ 
desfacem suficiente 
cole de galanterie, 
runfișuri, articole de 
naj, sticlărie.

sa 
arti- 
mă- 
me-

rut un nou cartier, Maze
pa, care are de pe acum 
cîteva mii de locuitori. 
Oricît de ciudat ar părea, 
dar proiectanții nu au 
prevăzut inițial aici nici 
măcar un singur punct 
comercial. S-a revenit a- 
poi și a început construc
ția unui complex comer
cial, dar nu în centrul 
cartierului — așa cum era 
firesc — ci la extremita
tea lui 
Brăilei, 
centrul

$

■ '

sudică, pe strada 
la doi pași d9 

orașului, unde se

nut seama de 
locuitorilor pe care 
buie

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"să-i

nu pot fi ignorate FotorJ M. Ăndreescu

RÂȘPUNȘURIreclamath

regiunii Suceava
Sesiunea Sfatului popular 

regional Suceava a adoptat o 
hotărîre care precizează sarci
nile ce revin organelor locale 
de stat în sistematizarea și 
crearea centrelor civice comu
nale. Conform schițelor de sis
tematizare, care în raionul 
Fălticeni au fost elaborate 
pentru toate localitățile rurale, 
iar în raionul Gura Humorului 
pentru comunele Cașvana și 
Stulpicani, se prevede ampla
sarea centrului civic al comu
nei în jurul unei piețe centra
le. El va cuprinde sediul sfa
tului popular, căminul cultural, 
școala, dispensarul etc. în ca
drul schitelor de sistematizare 
esto prevăzută lărgirea străzi
lor, construirea de trotuare, 
plantarea de pomi pe marginea 
șoselelor. Schitele privitoare la 
case păstrează în exterior spe
cificul arhitectonic local, iar 
in interior sînt prevăzute cu 
un confort sporit — 2—3 ca
mere, bucătărie, cămară, veran
dă etc. Pe marginea șoselelor 
naționale și regionale s-a re
comandat folosirea proiectelor 
care prevăd case etajate sau cu 
parter și mansardă locuibilă, cu 
balcoane din lemn, lucrate cu 
motive populare. Amplasarea 
noiloi construcții și alegerea 
tipului lor se vor lace pe baza 
schitelor de sistematizare.

(Agerpres)

Intr-o sesizare semnată de mai mulți 
muncitori de la Combinatul de cau
ciuc Jilava se arăta că brigadierul 
Bodescu Teodor se poartă necuviin
cios cu muncitoarele din secție, își 
însușește mărunțișul la plata salariilor 
etc. Comitetul de partid al combina
tului ne răspunde că ceie sesizate co
respund întrutotul adevărului. Pentru 
abaterile săvîrșite, Bodescu Teodor va 
fi pus în discuția grupei sindicale, 
fiind obligat, totodată, să restituie su
mele de bani însușite de la muncitori.

De asemenea, în răspuns se arată

CHELTUIELI
(Urmare din pag. I)

Congestia apare acolo 
unde stabilirea funcțiunilor 
și răspunderilor, a răspun
derilor mai ales, e defectu
oasă. Dacă, în lipsa unei 
determinări foarte exacte, 
patru oameni aleargă după 
același lucru, pe care l-ar 
putea realiza oricare dintre 
ei, trei sînt inevitabil inu
tili și grevează aîupra re
giei. E neplăcut pentru un 
om care muncește să vadă 
alături de el un om care se 
face că 
profitînd 
tribuțiilor 
nu poate
nai, prin aportul său efectiv, 
ci numai prin absorbția lui 
în rezultatul global, își face 
fabrica planul ? Apare re
vista ? lese spectacolul sau 
filmul ? Totul pare în ordi
ne. Dar de această ordine 
a profitat pe furiș și chiu
langiul, insul cu afribufii 
pu(in precizate, care ne- 
fiind decît aparent util, a 
sporit în mod nejustifical 
regia.

nu toate 
sociale sînt 

de 
materiale, delermi-

riguroasă a afribufii- 
se poate face peste 

într-o fabrică. Dar 
că există vreun

nu
ca
cred 
de muncă unde colecti- 
să nu-șl dea seama cine

‘’i'Uu |*i
4» .J > -ț

cartier modern. Cerințele deservirii sale comerciale

celor întîmplate, comife-
...._ r____ va analiza felul cum sint
rezolvate propunerile și sesizările oa
menilor muncii.

că, în urma 
tul de partid

Acum mai bine de un an de zile — 
ne scrie JEAN MEZOROBA — I.A.L. 23 
August a aprobat montarea a 3 con
toare electrice în imobilul din Șos. 
Pantelimon nr. 316 A. în luna februa
rie a.c. a venit, în sfîrșit, o echipă 
caie a executat lucrările interioare,

s-au înaintat dosarele 
După mai multe luni de 
după mai multe sesizări
20 VI 1966) I.D.E.B. mi-a comunicat că 
I.A.L. 23 August... nu a achitat costul 
lucrării I Din cauza aceasta stăm de 
o jumătate de 
dos.
veste

De 
pedla 
tă :

Ia I.D.E.B. 
așteptare și 
(22 III, 4 IV,

avion. Cred că această frumoasă sta
țiune poate fi înfățișată și în alte ve
deri.

A. PRETORIAN
Pitești

Cit va 
?

an cu casa întoarsă pe 
mai dura această po-

Herculane nu poți ex-la Băile . .
decît un singur gen de Hustra- 

o fotografie colorată, luată din

muncește și care, 
de
Și
fi

labilitatea a- 
răspunderilor, 

cîntărit perso-

Fără îndoială, 
organismele 
profilate pe producția 
bunuri 
narea 
lor 
tot 
nu 
loc 
vul
sînt cei care prisosesc, care 
pot lipsi fără ca munca să 
sufere urmări Importante, 
și care deci grevează asu
pra regiei unităfli respecti
ve, cînd, mutafl în 
parle, și-ar cîștlga 
tea întreagă,

Există în practica 
unităji tendlnfa ca, 
de a simplifica și de 
ciza răspunderile, 
complice prin crearea arti
ficială a tot felul de orga
nisme și comisii, de aparate 
și de supraposturi, care 
producînd o diversifica
re neomogenă, lîncezesc 
cursul activității, în loc să-l 
stimuleze. Prea multe orga
nisme subsidiare înseamnă 
alte sarcini de coordonare

altă 
utllita-

SI
Acestea pot fi 

fecunde, primor- 
fi utile, dar pol

și control, 
extrem de 
diale, pot 
fi, ici-colo și suplimentare
sau parazitare, ivite de dra
gul complicației.

Indicafia dată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința lucrătorilor din
consfrucfia de mașini are
în vedere tocmai precizarea 
răspunderii, și anume a răs
punderii concrete, 
riale. Ea 
mod firesc 
inleresărll 
ror celor 
efectiv la 
derll. Ea 
ceeașl 
carea 
același 
rea pe
velor de plan.

Nu e indiferent cu ce re
gie produci un lucru. Un 
cîmp se poate stropi șl cu 
găleata, și cu furtunul și 
cu canalul de irigație. Nu 
e tot una elfi o fac șl cu ce 
efort material șl financiar. O 
fabrică, un produs se pol

mate- 
se înso|ește In 

de Ideea co- 
materlale a tutu-
ce au contribuit 
reușita înfreprln- 
decurge din o- 

preocupare cu rldi-
produclivltăjil, din 
spirit cu concretiza- 
amănunf a obiecfl-

RĂSPUNDERI

M-am mutat în blocul 5 S 14 din str. 
Compozitorilor nr. 24, în luna martie 
a.c. — no scrie GABRIELA CISTEANU. 
O bună parte din piesele instalațiilor 
cu care este dotat apartamentul lipseau. 
Șeful sectorului VI I.A.L. din raionul 
Lenin mi-a promis că va aduce pie
sele respective, rugîndu-mă să semnez 
un proces verbal, în care, bineînțe
les, ele figurau. Am semnat. De atunci 
însă m-am dus — zadarnic — de ne
numărate ori la șeful sectorului VI 
I.A.L. Pe cît de îndatoritor se arăta la 
început, pe atît de neînțelegător este 
acum. Cum să-mi explic această 
schimbare de atitudine ? Și, mal ales, 
cînd voi obține piesele ?

obține șl cu bani mai pufini 
și cu bani mai mulfi. Dacă 
dînd mai mulți produsul 
crește într-o proporție no
tabilă, cheltuiala e pe deplin 
justificată. Dar dacă dînd 
bani mulfi creșterea e ane
mică, înseamnă că regia 
respectivei unifăfi a sporit 
nepermis. Noi putem, prin 
perfectionarea tehnicității, 
să obfinem produse la fel 
de bune ca în oricare par
te a lumii. Multe din ele 
le-am și obfinut. Dar e toi 
așa de important ca 
pe care îl plătim 
ele, regia lor, să fie 
tă la minimum, prin
rea pierderilor, a încărcătu
rii neproductive. Dacă pro
dusul final, înainte de 
a ajunge la consumator se 
plimbă prin multe niîinl 
și comisii, prin organisme 
intermediare și subanfre- 
prenorl, și fiecare din ele 
își calculează regla și be
neficiul, în mod fatal pro
dusul devine mal 
decît ar putea să
bună cooperativă agricolă

preful 
pentru 
scăzu- 
evila-

scump 
fie. O

face pe piafă o concuren
tă pilduitoare vînzăforului 
individual ; dar dacă în- 
tr-o zl, o piafă oarecare e 
lăsată pe seama unei coope
rative cu regie mare din 
cauza proastei organizări, 
ea nu numai că nu va 
concura pe vînzătorul veni* 
pe piafă cu produsul pro
priu, dar îl va antrena în 
mod artificial spre un pref 
mai mare decît ar fi dispus 
acela să pretindă.

Stimularea prin mai mul
tă cointeresare, așa cum a 
enunfaf-o secretarul gene
ral al C.C. al partidului, este 
un mijloc economic cu ade
vărat eficace de a ridica 
producfia și productivitatea, 
lucru care 
cheltuielile 
sporindu-le, 
du-le. A i 
seamnă a distinge net în
tre cel care efectiv prestea
ză o muncă utilă și între 
cel care parazitează la adă
postul rezultatului colectiv.

O personalitate cu o ca
lificare serioasă în presă

îmi spunea acum cttva timp 
că după părerea sa se poa
te scoate o revistă literară 
cu mult mai pufine cheltu
ieli decît se întîmplă în 
destule cazuri. Cred că e- 
xistă și alte lucruri ce se 
pot obține mai lesnicios, 
dacă fiecare gospodar pu
blic își controlează bine 
regia. Regia bună creează 
economia bună, cultura 
bună, și noi datorăm 
regii înțelepte multe 
succesele deosebite 
care le-am înregistrat,
mai sînt și cazuri cînd re
gia unei unități acoperă țe
sutul viu, germinativ, cu 
prea mult (esut 
tiv. Nu e potrivit, 
ideea unul film, 
său, să reprezinte 
țin de 1 la sută
oanele ce se cheltuiesc cu 
regia sa, sau ca o sculptură 
să-și împătrească preful din 
cauza regiei. Virtuțile unei 
bune regii 
importantă 
construcției 
toate domeniile.

unor
din
pe

Dar

i influențează 
de regie, nu 

ci, reducîn- 
cointeresa în-

conjunc- 
cred, ca 
scenariul 
mai pu- 

din mili-

sînt de mare 
pentru avîntul 
socialiste în

Am cumpărat 
Industriale Tg. 
nr. 1776 din 18 
de mobilă tip 
cumpărării mi 
zinul nu-mi i 
completă, deoarece îi lipsesc oglinda 
și sticlăria — în valoare doar de 
lei. Mi s-au dat însă asigurări 
peste cîteva zile Ie voi primi. Dar 
rămas cu asigurările.

Cziriak ALEXANDRU 
comuna Sîncraiu de Mureș

de Ia O.C.L. Produse 
Mureș, cu contractul 
mai a.c., o garnitură 
„Constanta", In ziua 
s-a spus că maga- 

poate livra garnitura

180 
că 

am

ii
Cooperativa agricolă de producție 

din comuna Drăgotești. raionul Balș — 
ne scrie UNIUNEA RAIONALĂ A 
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE BALȘ — a cumpărat *n 
anul 1963 o basculă de două tone 
pentru cîntărirea animalelor. Bas
cula, executată de către uzina 
„Balanța" din Sibiu, a costat 9176 
Iei. La instalare, specialiștii între
prinderii „11 Iunie" au constatat că 
bascula nu poate fi pusă în funcțiu
ne, deoarece îi lipsesc mal multe pie
se. S-a făcut o adresă către uzina 
producătoare. într-un răspuns semnat 
de directorul adjunct Galies Ștefan, 
conducerea cooperativei e sfătuită să 
se adreseze întreprinderii de aprovi
zionare nr. 2 Craiova, care este în 
măsură să livreze piese de schimb 
pentru cîntare. Această întreprindere 
îndeamnă conducerea cooperativei s3 
se adreseze.., uzipei „Balanța" din 
Sibiu. Ce e de făcut ? Pînă una alta, 
suma de 9176 lei a fost investită 
într-un obiect care, practic, nu aducs 
nici un folos.
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Studenți ai Institutelor politehnice din București și Timișoara în 
practică la uzinele „Semănătoarea" din Capitală i Cauzele și efectele

v ■■j utilizam
defectuoase a unor 
mijloace tehnice
(Urmare din pag. I)
rarea utilajelor? întrebarea este 
valabilă și în cazul - I.R.I.C. . Țg. 
Mureș, care în 1962 a achiziționat 
din import o mașină de șeruit piei 
în valoare de 149 000 lei și acum 
stă nefolosită, întreprinderii fo
restiere Toplița, care a procurat 
anul trecut un descojitor mecanic 
de bușteni din import, în valoare 
de 365 000 lei, fără a avea posibi
lități de utilizare. Sfidînd cele 
mai elementare criterii de eficien
ță economică, conducerile acestor 
întreprinderi au dispus de banii 
statului după bunul lor plac 
găsind încurajare din partea Mi
nisterului Industriei Ușoare, Mi
nisterului Industriei Alimentare și 
Ministerului Economiei Forestiere. 
Pentru soluționarea unor asemenea 
probleme nu ar exista decît o 
singură cale — recuperarea pier
derilor de la cei care au ignorat cu 
bună știință criteriile de eficiență.

...iar trecerea in repaos 
se acordă cu ușurință

Tot despre problema utilizării 
mașinilor și instalațiilor, ' într-o 
scrisoare trimisă redacției, tov. 
Vasile Calotă, de la Trustul de 
extracție din Tg. Jiu, ne relatea
ză : „în cadrul Trustului de ex
tracție Tg. Jiu exista, încă din 
anul 1963, cinci pompe, nouă mo
toare electrice de 100 kW, precum 
și alte utilaje care însumează, 
toate la un loc, 2 500 000 lei, și pe 
care trustul le-a declarat disponi
bile". Noi precizăm că Ministerul 
Petrolului cunoaște situația, dar 
intervenția lui s-a redus doar la 
a constata. în continuare, autorul 
scrisorii precizează : „Alte utilaje 
disponibile, în valoare de peste 8 
milioane lei, sînt cele rămase după 
casarea unor instalații. Sînt con
vins că și la alte trusturi situația 
e similară".

Nu ne-am deplasat la Tg. 
Jiu, ci la Ploiești, unde întreprin
derile Ministerului Petrolului au 
inactive mașini, utilaje și instala
ții în valoare de zeci de mili
oane de lei. Trustul de extrac
ție din localitate ține imobilizate 
cîte o instalație de foraj la sonda 
11 Bărăitoru, la sonda 6001 Mizil 
și la Suplacu de Barcău, sub eti
cheta „utilaje în conservare".

— Lipsesc locațiile — ne-a spus 
tov. ing. Ion Sîrbu, șeful servi
ciului foraj din trust.

Adică, locurile unde ar trebui 
să se foreze. Dar, realitatea este 
alta. Locațiile s-ar fi stabilit de 
multă vreme, dacă exista o coor
donare eficientă și operativă între 
planul de foraj, adîncimile de 
forat și caracteristicile utilajelor, 
în jurul căreia trustul și între
prinderea de foraj Plqiești discu
tă și tărăgănează luarea unei ho- 
tărîri. Dar, nu numai atît. La în
treprinderea de foraj Ploiești s-a 
împămîntenit obiceiul de a se so
licita aprobări de trecere în con
servare pentru un volum de mij
loace fixe mai mare decît cel e- 
fectiv trecut în această stare. Se 
maschează astfel necesitățile reale 
de conservare a utilajelor, iar în
treprinderea poate face „manevre" 
la plata amortizării.

Larghețea cu care Ministerul 
Petrolului a propus și i s-a aprobat 
trecerea în conservare a fonduri
lor fixe dă naștere și la alte con
secințe.

— La un recent control între
prins de organele noastre, ne-a 
spus tov. Nicolae Rusnac, directo
rul sucursalei Ploiești a Băncii de 
Investiții, s-a constatat că insta
lația de foraj T.F. 636 de la sonda 
474 Boldești, precum și cea cu 
numărul S 25 1263 de la sonda Po- 
sești, nu sînt păstrate și întreți
nute potrivit prevederilor legale. 
Așa-zisul specific al activității 
petroliere nu_ scuză neglijența și 
nepăsarea față de întreținerea a- 
cestor instalații.

Se mai ridică o chestiune. Dacă 
argumentele cu locațiile sînt dis
cutabile — în acest scop e absolut 
necesară _ intervenția Ministerului 
Petrolului — nimic nu justifică 
ținerea în inactivitate de către Ra
finăria Brazi a unor utilaje în va
loare de 5 840 000 lei. La rafinărie 
se constată, fără putere de contra
zicere,^ un scăzut simț de răspunde
re față de reactivarea acestor mij
loace tehnice. Am cerut tov. ing. 
Sbierea Viaceslav, șeful serviciu
lui utilaj-investiții al rafinăriei, să 
ne dea explicații. Ne-a răspuns 
scurt: „Cauzele obiective sînt 
de vină". Punem la îndoială 
justificarea. Ce motiv poate fi in
vocat cînd utilaje sosite în rafină
rie în ultimii 2—3 ani nu și-au 
găsit încă o întrebuințare ?

întreprinderile și organele lor 
tutelare au îndatorirea să treacă 
neîntîrziat la inventarierea tuturor 
utilajelor și instalațiilor, în scopul 
folosirii lor cît mai complete. Cele 
disponibile trebuie redistribuite 
rapid. Nu poate fi pierdut din ve
dere că mijloacele tehnice sînt bu
nuri ale întregului popor si ele 
trebuie utilizate cu maximum de 
randament. Aceasta e o sarcină 
esențială a conducătorilor de în
treprinderi și a forurilor de resort și 
pentru îndeplinirea ei se cer puse 
în valoare toate rezervele, prin in
tervenții hotărîte, operative.

Bine la recoltat

vecină cu Cleja, în 
climaterice asemă- 
nu s-a recoltat nici

in timp co în sudul țării recoltarea griului se apropie de sfîrșit, în 
regiunile din centru și nord lucrarea se desfășoară din plin. Potrivit 
datelor Consiliului Superior al Agriculturii, pînă la 26 iulie, în întreaga 
țară griul a fost recoltat de pe aproape 2,5 milioane hectare, ceea ce re
prezintă 80 la sută din supiafața cultivată, in gospodăriile de stat, re
colta de grîu a fost strinsă în proporție de 90 la sută — peste 270 de 
gospodării de stat, majoritatea mari cultivatoare de grîu, încheind cam
pania de recoltare. Strînsul și depozitarea griului trebuie în continuare 
grăbite pentru a fi terminate în cel mai scurt timp.

Față de suprafața mare de pe care s-a strîns recolta și de numărul 
sporit de tractoare disponibile, arăturile sint rămase în urmă. Pînă acum 
suprafețe mai mari au fost arate în regiunea Galați, unde, datorită folo
sirii tractoarelor în două schimburi, au fost arate 45 la sută din terenu
rile prevăzute. Aproape 30 Ia sută din suprafețele cultivate cu cereale 
au fost arate și în regiunile Iași și Dobrogea. Ținind seama de faptul 
că in această perioadă arăturile se pot executa in condiții bune, este 
necesară o mai bună organizare a muncii și folosirea tractoarelor la în
treaga lor capacitate.

9o®

ÎN PLINĂ

CAMPANIE

COMBINELE

SE

DEFECTEAZĂ

Dintre regiunile sudice, Argeșul este 
singura în care secerișul cerealelor a 
întârziat. Pînă la 26 iulie a fost strîn
să recolta numai de pe 70 la sută din 
suprafețele cultivate cu grîu.

Este adevărat că ploile din ultimul 
timp au stânjenit în oarecare măsură 
desfășurarea în condiții normale a lu
crărilor. Totuși, în raioanele unde a- 
ceastă acțiune a fost bine organizată, 
au fost obținute rezultate bune. Frun
taș pe regiune, din acest punct de 
vedere, este raionul Drăgănești- 
Olt, unde a mai rămas de strîns grîul 
de pe cîteva mii de hectare. Și în 
restul raioanelor există cooperative în 
care secerișul este pe terminate. Așa 
sînt cele din Vișina, Fierbinți, raionul 
Găiești, Popești, Bîrlogul, Humele — 
raionul Costești. Se pune totuși între
barea : de ce a întârziat atît de mult 
secerișul într-o regiune în care cerea
lele au început să dea în copt cu trei 
săptămîni în urmă ? In multe locuri 
nu au fost și nu sînt folosite judicios 
mijloacele și' forțele de care dispun 
unitățile agricole.

— Combinele — spunea Ion Soroiu, 
vicepreședinte al Uniunii raionale a 
cooperativelor agricole de producție 
Găiești — ne-au pricinuit multe ne
cazuri. Conducerea S.M.T. Greci a 
făcut atâta zarvă că s-a pregătit ca 
niciodată pentru campanie și cînd colo 
zeci și zeci de combine se defectează 
zilnic.

— Este adevărat în parte ce se 
susține la uniune — dau replica cei 
de la S.M.T. Greci. Totuși defecțiu
nile apar și pentrucă unitățile nu au 
dirijat combinele în cele mai bune par
cele. Așa au stat lucrurile la Mătăsaru, 
Vișina și în alte părți, înregistrîndu-se 
mari defecțiuni la mașini.

Întîrzierea se datorește și faptului 
că timpul bun de lucru nu este folosit 
din plin. In ziua de 24 iulie, pînă la 
amiază timpul a fost frumos și grînele 
uscate. Acest interval trebuia fructificat 
din plin. Nu peste tot s-a procedat 
așa. In raionul Slatina, de pildă, cele 
331 combine au recoltat în această ju
mătate de zi 
grîu.

Constatările 
între recoltat 
mare decalaj.

Pe colinele Tufovei, în 
Lunca Șiretului ca și în ce
lelalte părți ale regiunii 
Bacău sute de combine și 
tractoare, mii de țărani coo
peratori și lucrători din gos
podăriile de stat, muncesc 
la strînsul recoltei. înfr-un 
timp relativ scurt s-a strîns 
recolta de pe 60 la sută 
din suprafața cultivată cu 
grîu. Cele mai bune rezul
tate s-au obținut în raioa
nele Adjud, Bacău și Ro
man. în raionul Bacău, de 
exemplu, recolta de păioa- 
se a fost strînsă de 
15 530 hectare, ceea ce 
prezintă 70 la sută.

Succesele obținute 
multe unități agricole 
datoresc bunei organizări a 
muncii, folosirii cu pricepere 
a mijloacelor mecanizate și 
a forței 
perativa 
răoani 
brigada 
Spătaru, 
cooperatori, au terminat re
coltatul celor aproape 400 
hectare de păioase în mai 
puțin de o săpfămînă. A- 
cum se treieră cu toate cele 
3 batoze. Bine este organi
zată munca și în coopera
tivele agricole din Cleja, 
Nănești, Prăjești și în alte 
comune din raionul Bacău. 
Trebuie menționat însă că 
în timp ce în unele unități 

raion recoltatul 
altele a-

pe 
re

de muncă. La coo- 
agricolă din Fă- 

mecanizatorii din 
condusă de Ion 
ajutați de țăranii

din acest 
s-a terminat, în 
ceasfă lucrare nu s-a exe
cutat decît înfr-o proporție 
foarte mică. La Răcăciuni,

doar 530 hectare cu

că 
un

treierat
comună 
condiții 
năfoare, 
jumătate din suprafața cul
tivată cu grîu. La Princea și 
Benești combinele stăteau 
nefolosite din cauza neasi- 
gurării echipelor de deser
vire, iar la Răuceșfi 3 com
bine nu lucrau din lipsa sa
cilor.

Un decalaj cu fotul ne- 
jusfificaf există între lucră
rile de recoltat și treierat. 
Situația arată că doar 29 la 
sută din recolta secerată se 
află în prezent în hambare, 
în unele raioane ca Roman, 
Tîrgu Neam), Adjud, pro
centul este și mai mic. 
Cauza trebuie căutată în in
suficienta preocupare, atîf a 
consiliilor agricole, uniuni
lor raionale cît și a condu
cerilor unor cooperative a- 
gricole pentru amenajarea 
la vreme a ariilor și organi
zarea transportului snopilor 
de pe cîmp. în raionul Ad
jud s-au amenajat numai 70 
de arii din cele 95 planifi
cate, iar dintre acestea 
funcționează doar 38.

Este necesar ca organele 
și organizațiile de partid, 
consiliile agricole și uniu
nile cooperativelor agricole 
de producție să intervină 
hotărî* pentru buna orga
nizare a muncii, folosirea 
întregii capacități de lucru 
a mașinilor în vederea 
grăbirii lucrărilor agricole 
de vară.

Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteii"

DRUMUL UNEI ÎNALTE
EFICIENȚE ECONOMIC

5

hotare. Presti- 
aprecierea de 
se bucură se 
— evident — 
înalte, caracte- 
lor tehnico-e-

Produsele cu marca „1 
Septembrie" din Satu 
Mare sînt bine cunoscu
te nu numai în țară ci 
și peste 
giul și 
care ele 
datoresc 
calității 
risticilor
conomice. Fabrieîpd nu
mai produse de înalt ni
vel. calitativ, în ultima 
vreme, colectivul de la 
„1 Septembrie" din Satu 
Mare a avut cinstea să 
participe la 7 tîrguri in
ternaționale, unde mași
nile de utilitate casnică 
expuse au cules apre
cieri unanime din par
tea a numeroase firme 
comerciale străine. Ca 
urmare, uzina exportă 
în prezent mașini de gă
tit, sobe, reșouri și alte 
produse în numeroase 
țări.

Faima fabricii din Sa-

tu Mare, stima de care 
se bucură colectivul său, 
nu s-au clădit peste 
noapte. Ele sînt rezulta
tul unei munci perseve
rente, îndreptate stărui
tor spre modernizarea și 
diversificarea continuă a 
producției corespunzător 
celor mai noi cerin
țe în domeniul acestor 
produse de folosință în
delungată.

— Intr-adevăr - 
șpunea inginerul 
Gheorghe Jula — fără 
aceste modernizări în 
flux ale întregului pro
ces tehnologic, uzina nu 
putea obține produsele 
pe care le fabricăm azi. 
Cum era și firesc, mo
dernizările au început 
din secția unde are loc 
una din principalele faze 
ale producției: emaila- 
jul. Din beton și sticlă 
s-a construit 
hală spațioasă, de peste

3 200 mp. In intei’iorul 
ei s-au instalat un cup- 
tor-tunel pentru arderea 
pieselor emailate și un 
uscător cu transport con- 
veiorizat, ambele avînd 
un randament și o pro
ducție ridicate.

o nouă

— Ce caracteristici are 
cuptorul-tunel?

— Capacitatea de ar
dere a noului agregat — 
cel mai modern de acest 
fel din țară — se ridică 
la peste 1400 kg piese 
emailate pe oră. El în-

cooperativelor agricole de producție

de pe teren arată 
și treierat s-a creat 

___  __  j La ora actuală nu este 
treierat nici jumătate din grîul recoltat. 
Cauza principală o constituie, în cele 
mai multe locuri, întîrzierea organizării 
ariilor și a transportului snopilor de 
grîu, desele întreruperi la batoze. In 
raionul Găiești din cele 32 batoze nu 
funcționează decît 10. La Costești mai 
sînt de pus în funcțiune încă 50 de 
arii.

în regiune s-a efectuat și un volum 
mic de arături^— circa 17 la sută din 
suprafețele prevăzute. In raionul Gă
iești s-au arat doar 3 200 hectare din 
cele 20 000. Cauza este pusă pe seama 
multiplelor defecțiuni la tractoare. A- 
proape în fiecare brigadă, se susține la 
uniunea raională, există 2—3 tractoare 
defecte.

Organele agricole din regiune, con
ducerile unităților au îndatorirea să 
nu mai tergiverseze recoltatul și ară
turile, să renunțe la mentalitatea de 
a arunca vina pe alți factori, să facă 
tot ce este posibil pentru strângerea 
recoltei actuale în cel mai scurt timp 
și să pregătească cît mai bine recolta 
anului viitor.

Gheorghe CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

Raionul Negru Vodă 
este situat într-una din 
zonele cu sol fertil ale 
regiunii Dobrogea. Cele
lalte condiții naturale 
nu sînt însă întotdeau
na favorabile. Adeseori, 
în timpul verii, în a- 
ceastă parte a regiunii 
se înregistrează tempe
raturi ridicate și perioa
de lungi de secetă. Me
canizarea largă a lucră
rilor agricole, folosirea 
unor cantități tot mai 
mari 
chimice și naturale 
atenuat însă 
negativă a 
naturali. De 
cooperativele 
din raion obțin produc
ții bune și constante. 
Recoltele de cereale 
realizate în 1965 au fost 
de peste 2 ori mai mari 
decît în 1962, iar în sec
torul zootehnic produc
ția a crescut de 1,6 ori. 
Așa se explică faptul că 
veniturile bănești obți- 
.nute de aceste unități 
Ia suta de hectare au 
sporit de aproape două 
ori, iar valoarea medie, 
pe raion, a zilei-muncă 
a ajuns la 43,50 lei. în 
prezent putem spune că 
nu mai avem cooperati
ve agricole slab dezvol
tate. Iată cîteva dintre 
măsurile care au con
tribuit la obținerea 
cestor rezultate.

în 1962, în raionul 
nostru existau nu nu
mai cooperative agrico
le puternice, cum 
cele din Comana, 
badin, Pecineaga, 
praisar și altele, ci 
unități care bateau pa-

de îngrășăminte 
au 

acțiunea 
factorilor 

cîțiva ani, 
agricole

sul pe loc. Mai bine de 
20 la sută din coopera
tive nu realizau produc
ții satisfăcătoare, ceea 
ce influența negativ a- 
supra veniturilor și a 
valorii zilei-muncă. 
Pentru înlăturarea aces
tei stări de lucruri, co
mitetul raional de par
tid a întreprins o largă 
acțiune, la care au fost 
antrenați un mare nu
măr de activiști de par

ia 
din.
Au 

colective 
în unită- 
urmă și 
temeinic,

Constantin 
NISCOVEANU 

secretar al Comitetului 
raional Negru Vodă 

al P.C.R.

a-

sint 
Co- 
To- 

și

tid, specialiști de 
consiliul agricol și 
unitățile fruntașe, 
fost formate 
care au mers 
țile rămase în 
au analizat 
sub toate aspectele, îm
preună cu consiliile de 
conducere și cu coope
ratorii, activitatea de 
producție, economică și 
financiară. Cu acest pri
lej s-a constatat că, în 
unele cooperative agri
cole (Darabani, Vîlcele, 
Conacu, Curcani, 2 Mai 
și altele), fondul fun
ciar nu era rațional fo
losit, fertilizarea tere
nului nu se făcea după 
un plan bine chibzuit, 
consiliile de conducere 
nu manifestau suficien
tă preocupare pentru 
aplicarea celor mai efi
ciente mijloace de co
interesare materială a 
cooperatorilor, nu asi
gurau folosirea cu înal
tă eficiență a fonduri
lor de investiții.

Constatările acestor 
colective au făcut o- 
biectul unei ample a- 
nalize în cadrul comi
tetului raional de par
tid. Cu acest prilej au

fost alcătuite planuri de 
măsuri concrete și s-au 
stabilit sarcini precise 
pentru membrii birou
lui. Fiecărui secretar i 
s-au repartizat cîte 
două cooperative agri
cole mai slab dezvolta
te, de care să răspundă 
pînă cînd vor ajunge la 
nivelul celor fruntașe. 
Datorită acestor mă
suri, precum și ajutoru
lui concret, la fața lo
cului, acordat coopera
torilor de către activiș
tii de partid și specia
liști, în 1964 numărul u- 
nităților mai slab dez
voltate s-a redus la 
trei : Conacu, Curcani 
și Dumbrăveni. Este a- 
devărat că și în aceste 
unități s-au înregistrat 
unele progrese (la Co
nacu și Curcani valoa
rea zilei-muncă ajunse
se la 28 lei) dar, în ge
neral, producțiile și ve
niturile obținute nu e- 
rau pe măsura posibili
tăților, se situau sub 
media pe raion. Spre ă- 
ceste unități ne-am în
dreptat din nou aten
ția. Specialiștii 
liului agricol 
zile întregi în 
operative. Ei 
consiliile de 
să organizeze
munca, să acorde aten-

consi- 
au stat 

aceste co- 
au ajutat 
conducere 
mai bine

ția cuvenită aplicării re
gulilor agrozootehnice, 
să gospodărească cu 
mai multă grijă fondu
rile bănești. Treptat, 
situația economică a 
cooperativelor s-a îm
bunătățit. Anul trecut 
ele au obținut produc
ții mari și au realizat 
venituri sporite.

O măsură care a dus 
Ia întărirea unităților 
noastre a fost amplasa
rea mai rațională a cul
turilor și zonarea speci
ilor de animale în cu
prinsul raionului. Cu 
trei ani în urmă, la indi
cația comitetului regio
nal de partid și pe baza 
unor studii amănunțite, 
s-au întocmit planurile gricole. 
de dezvoltare în per
spectivă a fiecărei uni
tăți. Ce s-a avut în ve
dere la elaborarea aces
tora ? In trecut, coope
rativele agricole însă- 
mînțau tot felul de cul
turi și creșteau mai mul
te specii de animale, in
diferent dacă aveau sau 
nu condiții. Rezultatele 
nu erau pe măsura posi
bilităților reale. Pe ba
za studiilor întreprinse 
s-au iuat măsuri pentru 
o mai bună orientare a 
producției agricole. In 
prezent, cooperativele 
agricole dezvoltă acele 
ramuri de producție 
pentru care ' au condiții 
naturale optime. Grîul și 
porumbul se cultivă în 
toate cele 42 cooperati
ve, întrucît în fiecare 
din ele aceste două plan
te pot asigura recolte ri
dicate ; în 15 unități se 
cultivă inul pentru fu

lor, în 21 — se cresc 
vaci pentru lapte, în 20 
— porcine, în 14 — pă
sări, în 8 — s-au creat 
îngrășătorii pentru tau
rine. Rezultatele ob
ținute în urma acestor 
măsuri sînt edificatoare. 
Cele 21 de cooperative 
agricole de producție 
care au dezvoltat crește
rea vacilor cu lapte au 
realizat cu 300—500 litri 
lapte mai mult pe cap 
de animal decît acele u- 
nități care nu au con
diții, dar mai cresc încă 
vaci. - Desigur, această 
acțiune este de abia la 
început. Ea va fi extin
să și va duce la întă
rirea cooperativelor a-

Noi apreciem că 
cooperativele agricole 
din raion au încă mul
te de făcut în direcția 
dezvoltării lor economi
ce. Acest lucru reiese de 
altfel și din rezultatele 
de producție și financi
are destul de diferite de 
la o unitate la alta. De 
aceea, în continuare, 
vom sprijini cooperati
vele agricole diferențiat, 
ținind seama de condi
țiile fiecăreia. Sarcini 
deosebite în această di
recție revin uniunilor 
cooperatiste. Prin con
stituirea uniunii raiona
le s-a. creat posibilitatea 
să se îndrume mai di
rect, mai concret coope
rativele agricole, să se 
rezolve mai operativ 
multiplele probleme le
gate de întărirea lor 
economică și organiza
torică.

trece de 5 ori capacitatea 
cuptoarelor existente în 
vechea secție, permite 
utilizarea pe scară largă 
a emailurilor indigene, 
contribuind astfel la ob
ținerea unor economii de 
peste 3 milioane lei a- 
nual. A fost construită, 
de asemenea, ■ o stație 
pentru prepararea cen
tralizată a emailurilor, 
în cadrul căreia întregul 
proces tehnologic este 
mecanizat.

— Ce alte modernizări 
s-au mai realizat în u- 
zină ?

— înnoirilor din sec
ția emailaj le-a urmat 
modernizarea vopsito- 
riei, a sectoarelor de ni
chela j-cromaj, . șlefuire, 
sudură, precum și a ate
lierului de decapare. Se 
află, de asemenea, în 
diferite stadii de moder
nizare atelierele de me
canică, sculărie, prese.

Concomitent s-au a- 
dus importante îmbună
tățiri amplasării fluxu
lui tehnologic. De pil
dă, în atelierul de mon
taj s-a instalat o linie 
tehnologică 
precum și 
dispozitive 
de nituit, 
la turnarea 
coji de bachelită. 
nouă tehnologie moder
nă a fost introdusă și 
în secția presaj, unde 
operațiile de îndoire se 
execută în prezent pe 
mașini de ștanțat, cu 
foarte mare precizie. 
S-a schimbat, de ase
menea, tehnologia de 
fabricație la confecțio
narea capacelor și a 
plitelor de la reșourile 
cu trei ochiuri și s-a 
extins metoda nichelării 
lucioase la mașinile de 
gătit. De bună seamă, 
exemplele pot continua. 
Esențial este că fiecare 
modernizare în procesul 
de producție a contri
buit nemijlocit la îm
bunătățirea calității pro
duselor. De exemplu, 
randamentul sobelor de 
tip „Super" a crescut, 
prin reproiectare — de 
la 62 Ia 82 Ia sută. Da
rea în exploatare a sec
ției de emailaj a asigu
rat uniformizarea tem
peraturilor de ardere a 
emailurilor și a grundu
lui și, implicit, obține
rea unor piese emaila
te de o calitate net su
perioară. Prin schim
barea tehnologiei de 
fabricație la unele pro
duse, reperele nu se 
mai deformează, mon
tajul se face în condiții 
mult mai ușoare, iar 
calitatea produsului în 
ansamblu se îmbunătă
țește simțitor. Tot așa, 
turnarea în coji de ba
chelită a unor piese de 
mare serie, a înlăturat 
complet operațiile de 
prelucrare. Piesele au o 
rezistență mai mare si 
se comportă mai bine 
în timpul funcționării.

Realizările colectivu
lui din Satu Mare con
stituie, fără îndoială, 
un succes dar nu și o 
limită. Potrivit preve-

spor ? Ne 
din nou ingi- 
Gheorghe Ju

întîi, prin ter- 
modernizărilor

pe bandă, 
mai multe 
pneumatice 
S-a trecut 
pieselor în 

O

derilor. producția fa
bricii „1 Septembrie" va 
spori în actualul cinci
nal cu mai mult de o 
dată și jumătate față 
de anul 1965, în condi
țiile creșterii continue a 
calității. Cum va fi rea
lizat acest 
răspunde 
nerul-șef 
la :

— Mai 
minarea
începute și, bineînțeles, 
prin perfecționarea, în 
continuare, a tehnologi
ilor și a proceselor de 
fabricație. După calcu
lele noastre, în între
prindere sînt încă mul
te rezerve nevalorifica
te. Punerea lor în va
loare va spori produc
tivitatea muncii, va 
contribui la creșterea 
substanțială a rentabili
tății produselor. între 
măsurile care vor prin
de viață în scurt timp, 
cea mai importantă este 
reproiectarea și tipiza
rea majorității produse
lor. în acest scop, re
cent a luat ființă ser
viciul de creație, care 
are rolul de a studia 
comparativ, prin prisma 
celor mai mari exigen
țe, caracteristicile pro
ducției curente și de 
a executa împreună cu 
atelierul de prototipuri 
noi modele de mașini 
de gătit, sobe, reșouri 
moderne, cu însușiri 
tehnico-funcționale su
perioare, în pas 
velul tehnicii 
diale.

— Cum și pe

cu ni- 
mon-

ce căi 
veți asigura organizarea 
științifică a producției?

— Este o problemă 
„cheie", spre soluționa
rea căreia ne îndreptăm 
cu precădere atenția. 
Nu vom apela la jumă
tăți de măsură. Vizăm 
reorganizarea întregu
lui proces tehnologic și 
așezarea lui pe baze ști
ințifice, în așa fel incit 
diferitele operații să se 
desfășoare <
— în flux
—• eliminînd 
transporturile 
dintre secții, 
sectoare 
de pildă, vor fi insta
late patru benzi noi. Ele 
vor asigura creșterea 
capacității actuale a 
secției de Ia 300 mașini 
montate pe zi, la 900 în 
1970. Pentru îmbunătă
țirea calității pieselor 
nichelate și cromate 
preconizăm ca la viitoa
rele mașini 
stratul de 
să aibă o 
minimum 
Vom asigura astfel 
numai o mare rezisten
tă la coroziune a repe
relor respective, dar și 
produse — în ansam
blul lor — cu un aspect 
estetic modern, cu o li
nie elegantă, 
care 
beneficiarilor 
Și

sincronizat 
continuu 

l definitiv 
> inutile 

In unele 
la montaj,

de gătit, 
nichel-crom 
grosime de 
30 microni.

nu

plăcută, 
să dea satisfacție 

din țară 
de peste hotare.

loan VLANGA
coresp. „Scînteii"
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dispersarea
utilajului■ ■

** Diversificarea crescîndă a ra
murilor și subramurilor științei — 
a arătat acad. prof. COSTIN D. 
NENIȚESCU, președintele comisiei 
de științe chimice a Consiliului 
Național al Cercetării Științifice — 
ritmul vertiginos în care se perfec
ționează aparatura de cercetare 
științifică cu corolarul său — creș
terea, uneori prohibitivă, a costului 
instrumentelor de investigație — 
implică o deosebită răspundere și 
permanentă preocupare de a uti
liza cît mai rațional echipamentul 
științific. Se știe, de pildă, ce uriașă 
cantitate de gîndire științifică, 
muncă de concepție și mijloace ma
teriale sînt necesare pentru a con
strui unele utilaje de cercetare, cum 
sînt acceleratoarele moderne de 
particule elementare.

Evident, pentru a se organiza 
folosirea rațională a bazei mate
riale este necesară în primul rînd 
o anumită inventariere a apara
turii noastre științifice. O atare 
acțiune va permite, totodată, să 
se constate dacă aparatura se 
găsește Ia locul cel mal potrivit 
și dacă se Impun, în unele cazuri, 
anumite redistribuiri, potrivit ne
cesităților. Mă gîndesc la faptul 
că în anumite institute sau uni
tăți productive o serie de apa-

Importantele sarcini trasate de partid în domeniul cer
cetării științifice sînt legate în mare măsură de utilizarea efi
cientă a echipamentului științific modern. Corespunzător ce
rințelor actuale, se depun eforturi pentru dotarea și reutila- 
rea bazei de cercetări din țara noastră, pentru perfecționarea 
utilajului științific existent în institute și laboratoare. Rezulta
tele obținute, instalațiile și aparatele de precizie realizate 
de specialiști ilustrează posibilitățile cercetătorilor noștri, 
capacitatea lor de a găsi soluții originale.

Cum poate fi asigurată o utilizare mai rațională a apa
raturii existente, ce rezultate s-au obținut în perfecționarea 
și construirea de echipament științific cu mijloace pro
prii ? Cum decurge colaborarea în acest domeniu dintre in
stitutele Academiei și cele departamentale, dintre labora
toarele uzinale și cele universitare? Iată cîteva din între
bările adresate oamenilor 
ticipanți la masa rotundă, 
redacția „Scînteii*.

de știință și cercetătorilor par- 
organizată pe această temă de

DIN MUZEUL
DE ARTĂ

THEODOR PAttADY
„Natură moartă cu flori"

rate nu sînt rațional repartizate 
sau utilizate.

Dar. condiția cea mai importantă 
pentru ca aparatura existentă să 
fie utilizată cît mai rațional este 
însăși organizarea judicioasă a cer
cetării.

S-ar putea recurge la coor
donarea anumitor investigații — 
cu concursul Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, ceea ce 
ar înlătura dispersarea, atît în 
privința cadrelor, cît și a bazei 
materiale.

Desigur că privind lucrurile în- 
tr-o perspectivă mai largă, apare 
evidentă utilitatea amplasării in
stitutelor de același profil în apro
piere unele de altele, ceea ce ar 
facilita colaborarea, inclusiv utili
zarea în comun a echipamentului 
științific.

O altă problemă fot atît de 
importantă este și buna întreți
nere a utilajului științific. Ma
nipularea unor aparate valoroase 
și de precizie fină de către per
soane necompetenfe poate a- 
duce daune importante econo
miei naționale.

Chiar și un aparat simplu, ca 
balanța analitică — pentru a mă 
rezuma la un singur exemplu — 
atunci cînd nu este bine întreținut 
se poate defecta. Răspunderea este 
necesară cu atît mai mult la mî- 
nuirea altor utilaje mai complexe, 
ca spectrometrele de masă, de in- 
fraroșu. Degradarea prematu
ră a unor asemenea aparate nu nu
mai că lovește în potențialul nos
tru științific — imobilizînd forțele 
de cercetare — dar echivalează cu o 
risipă nepermisă a avutului ob
ștesc.

—- în cadrul colaborării cu alte 
institute ale Academiei șl depar
tamentale — a continuat acad, 
prof. COSTIN D. NENIȚESCU — 
Centrul de chimie organică le acor
dă sprijin în rezolvarea unor proble
me de cercetare, efectuîndu-le a- 
numite determinări de spectrome- 
trie sau gazcromatografice cu a- 
paratele de mare precizie de care 
dispune.

Esfe necesară însă o înaltă 
răspundere în manevrarea lor. 
Utilizarea în comun are rațiuni 
evidente, însă cred că astfel de 
lucrări trebuie efectuate în stric
tă conlucrare cu personalul res
ponsabil de aparatura respectivă.

Tot în cadrul colaborării facem 
analize pentru un șir de colective 
care nu dispun de aparatele cores
punzătoare.

— Datorită 
de cercetare 
cent RADU
rector adjunct științific al In
stitutului de fizică — dispunem 
de o serie de instalații de o înaltă 
valoare științifică, de un larg inte
res și pentru alte sectoare sau co
lective de cercetare. Mă refer, de 
exemplu, la instalația noastră mo
dernă și de bună calitate de di
fracție a razelor X, la microscopul 
electronic, instalația de încălzire 
cu înaltă frecvență, spectrometrele 
de infraroșu, ultraviolet și vi
zibil, aparatele optice. Avîndu-se 
în vedere complexitatea aces
tui echipament, au fost consti
tuite colective de cercetători spe
cializați în folosirea aparaturii, atît 
pentru propria tematică de cerce
tare, cît și pentru asistența altor 
colective care recurg, în lucrările 
lor, la respectiva aparatură de in
vestigație, contribuind și la inter
pretarea rezultatelor obținute. 
Ca urmare, instalațiile prezintă un 
coeficient mare de utilizare.

lui Industriei Chimice. O si
tuație asemănătoare există, după 
cît se pare, și în ce privește mi- 
croscoapele electronice.

Aș dori 
blemă. O 
Ministerul 
preocupat 
catedrelor 
rior, 
cercetării științifice.

M-am gîndit că 
derea reutilăril 
universitare — adevărate nuclee 
ale cercetării — ar fi transferul 
permanent al aparaturii științi
fice disponibile în institutele A- 
cademiei și departamentale. 
Acest transfer ar trebui să aibe 
caracterul unor obligații firești 
iar nicidecum să fie privit ca un 
act de bunăvoință.

Se știe că majoritatea utilajelor 
de cercetare suferă o rapidă uzură 
morală. Adeseori, nu mult după 
achiziționarea lor, unele aparate 
sau instrumente sînt depășite de 
altele care apar între timp. In le
gătură cu aceasta, aș vrea să re
marc că există —■ și nu rareori — 
situații cînd anumite aparate, care 
au ajuns să prezinte un interes 
mai redus în munca de investiga
ție științifică a unui institut, ră- 
mîn date uitării, deși ar prezenta 
interes și ar fi utile pentru alte 
unități științifice. Institutele de 
învățămînt superior solicită adese
ori asemenea aparate. Cred că un 
astfel de transfer ar contribui la 
o utilizare mai economică a apara
turii și, în același timp, la reutila- 
rea bazei tehnico-materîale a în- 
vățămîntului.

să ridic și o altă pro- 
îndelungată perioadă 

învăfămîntului nu s-a 
suficient de dotarea 

din învătămîntul supe- 
corespunzător necesităților

o cale în ve- 
laboratoarelor

Putem construi
aparatură modernă

IOSIF ISER „Autoportret

Consfătuire 
cu conducătorii 
instituțiilor muzicale

în zilele de 26 și 27 iulie a avut 
loc la Consiliul Muzicii din Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă 
o consfătuire cu directorii teatrelor 
de operă și muzicale și cu directo
rii filarmonicelor și orchestrelor 
simfonice, pentru analizarea propu
nerilor de repertoriu privind sta
giunea muzicală 1966/1967. La con
sfătuire au participat membri . ai 
Consiliului Muzicii, compozitori și 
critici muzicali.

Din expunerea făcută de tov. Flo- 
rea Virgil, vicepreședinte al C.S.G.A. 
ca și din discuțiile purtate în legă
tură cu proiectele de repertorii a 
reieșit că activitatea artistică pe 
care o vor desfășura instituțiile mu
zicale în viitoarea stagiune se va 
intensifica atît în ceea ce. privește 
promovarea tot mai susținută a 
creației românești de toate genuri
le cit și a celor mai de seamă va
lori ale muzicii universale. Se va 
acorda o atenție sporită acțiunilor 
de educare muzicală a publicului.

profilului nostru 
— relevă dr. do- 
GRIGOROVICI, di-

Necesitatea
colaborării
între unități

— Există, desigur, experiențe 
bune, dar ar mai trebui adăugat 
— intervine prof. univ. FLORIN 
CIORĂSCU, director adjunct știin
țific al Institutului de fizică ato
mică — că unele institute de cer
cetări „țin secret" echipamentul 
cu care sînt dotate.

Din această cauză, alte unități 
de cercetare sînt nevoite să achi
ziționeze sau să încerce să-și 
creeze, și ele, în paralel, aceleași 
aparate, deși primele nu sînt 
folosite din plin nici la institu
tele care le posedă. Spectrogra- 
fele penfru Infraroșii de tip au
tomat „UR-10”, de pildă, nu sînt 
folosite întotdeauna la maxima 
lor capacitate. Un exemplu în 
acest sens îl const!*"’® la
boratoare uzinale ale Ministeru-

— Pentru a realiza instalații ne
cesare investigațiilor noastre — 
arată ing. PAMFIL ILIESCU, șe
ful Laboratorului central de la 
uzina „23 August" din Capitală — 
în unele cazuri am combinat apa
rate diferite. Astfel, pentru deter
minarea tendinței de fisurare a 
materialelor metalice, laboranții 
noștri au construit cu mijloace pro
prii un aparat care, chiar dacă nu 
are performanțe deosebite, totuși 
cuplat cu altă aparatură, de pildă, 
pentru măsurători tensiometrice, ne 
permite să efectuăm o serie de ope
rații. Remarc acest aspect, întrucît 
vreau să subliniez că odată cu va
lorificarea forțelor, a potențialului 
propriu, de care dispun institutele 
si unele unități de cercetare, se 
cere totuși și o anumită bază de 
producție cu caracter permanent 
și cu o anumită specializare, care 
să ajute în acest sens întreprin
derile. Laboratorul nostru are, de 
pildă, nevoie de cîteva instalații 
foarte simple din sticlă. Cooperati
vele sau unele întreprinderi de 
specialitate ne-au răspuns însă că 
nu se ocupă de asemenea lucruri.

— Și noi, în unele cazuri, tre
buie să ne construim aparatură de 
precizie, confirmă dr. docent 
R. GRIGOROVICI. Chiar dacă la 
început ea nu e perfectă, avem 
posibilitatea s-o perfecționăm pe 
măsură ce lucrăm cu ea. Atelie
rele de care dispune institutul 
nostru nu sînt însă suficiente din 
acest punct de vedere. După păre
rea mea, Centrul de cercetare și 
producție a aparaturii științifice al 
Academiei ar trebui să-și îndrepte 
atenția și spre fabricarea unei a- 
paraturi de mai largă utilizare, nu 
numai asupra unicatelor.

— în ce privește aparatura de 
cercetare științifică vreau să re
marc că nu numai criteriile eco
nomice și financiare pledează pen
tru a nu se cumpăra totul din ex
terior — a adăugat prof. univ. 
FL. CIORĂSCU. De multe ori, ori
ginalitatea unei cercetări este in
tim legată de originalitatea tehni
cii folosite.

Pornind de la această premisă. 
Institutul de fizică atomică și-a 
construit ateliere pentru produ
cerea de aparatură de serie mică. 
In cel zece ani de existență, in
stitutul a realizat un număr a- 
preciabil de aparate, de diverse 
tipuri — care se ridică ca valoa
re materială la peste șase mili
oane de lei anual.

Este un exemplu care ar putea 
fi urmat și de alte unități de cer
cetare bineînțeles în măsura posi
bilităților existente.

Anumite aparate care pot con
cura cu cele din străinătate au 
■fost oferite și altor institute. Mă 
refer, de exemnlu. la snect-om0- 
trul cu rezonanță electronică de

spin, realizat de noi cu parametri 
la cel mai înalt nivel mondial.

Unele unități de cercetare, ca, 
de pildă, Institutul de chimie fi
zică, preferă să-și procure aces
te aparate din străinătate, deși 
aparatele noastre au parametrii 
tot atît de ridicați ca și cele 
construite de anumite firme Ja
poneze șl americane.

De asemenea, acum câțiva ani 
am propus Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini să con
struim, pentru problemele de de- 

' fectoscopie, un betatron de genul 
celui realizat Ia I.F.A. Ministerul a 
preferat însă să importe din străi
nătate un betatron, care stă și a- 
cum nemontat la o întreprindere 
din Capitală.

★

Grija față de mașinile științifice, 
complicate, din zilele noastre, ade
vărate minuni ale geniului ome
nesc, utilizarea rațională — în- 
țelegînd prin aceasta folosirea ca
pacității de lucru a unor asemenea 
aparate în limitele uzurii morale — 
a acestor delicate auxiliare ale 
omului de știință, evitarea degra
dării pretimpurii ca și mînuirea lor 
de către cadre competente în
seamnă eficacitate, finalizare, con
cretizare a efortului uman. Aceasta 
va contribui la realizarea progra
mului unitar de cercetări științi
fice, parte componentă a planului 
cincinal de dezvoltare ascendentă
a economiei naționale.

O învățătoare îmi spu
nea, la începutul muncii 
sale la catedră, că muifi 
elevi din clasa la care 
funcționează „sînt răi din 
cale afară" și, de aceea, nu 
știe ce metode ar mai pu
tea folosi pentru îndrepta
rea lor. Am înfrebaf-o care 
sînt faptele ce o îndrep
tățesc să facă astfel de a- 
precieri și să dezarmeze. 
Mi-a citat toate „răutățile" 
acestora : un elev a spart 
un geam, altul a rupt mai 
multe foi din caietele și 
cărțile colegilor săi, o fată 
a zgîriat peretele, desenînd 
o floare, doi elevi, băfîn- 
du-se, au vărsat călimara 
pe uniformele colegilor din 
apropiere etc. Din vorbă-n 
vorbă m-am convins apoi 
că ea nu cunoștea cauze
le 
una dintre ele 
ful peretelui 
flat că eleva respectivă are 
înclinații la desen, dar că 
învățătoarea folosea adesea 
orele de desen penfru a 
face aritmetică sau grama
tică. Trebuie s-o conside
răm vinovată numai pe fe
tiță pentru că a „zgîriat" o 
floare pe perete — uitînd 
poate penfru moment că 
comite o abatere —, sau și 
pe învățătoare, pentru că 
a frînaf posibilitatea elevei 
de a se manifesta în di
recția aptitudinilor sale, în 
cadrul unei ore de curs 
prevăzute în orar?...

...Profesorul diriginte al 
unei clase a Vlll-a mi-a 
mărturisit îngrijorat, la în
ceputul anului școlar care 
s-a încheiat, că o parte din 
elevii lui — care în cla
sele V—VI dovediseră o 
disciplină foarte bună, fi
ind deseori dafi exemplu 
penfru comportarea lor — 
au devenit acum de neîn
țeles, mult prea zburdal
nici, adeseori impertinent! 
etc. A insistat asupra cazu
lui unora dintre ei care au 
deranjat de două ori lecți
ile profesoarei de științe 
naturale, iar o dată au re
fuzat să scrie lucrarea 
de control, prezenfînd foi-

le albe. Clasa, în întregi
mea ei, s-a solidarizai cu 
ei, acoperindu-le aceste 
acfe de indisciplină. Consi
liul pedagogic - urma să 
sancționeze elevii în cau
ză. Discufînd cu unii din
tre ei, am apelat la cu
rajul, spiritul de răspunde
re și sentimentul lor de o- 
noare, sfrăduindu-mă să-i 
conving că faptele lor nu 
dovedesc de loc adevărat 
spirit de solidaritate și în
trajutorare tovărășească. Am 
constatat cu bucurie că doi

noașterea elevilor nu este 
o sarcină ușoară. In limi
tele largi ale particularită
ților generale de vîrstă — 
începînd cu elevii de 7 
ani, din clasa I, și termi- 
nînd cu cei de 17—18 ani, 
din ultima clasă a liceului, 
există o mare diversitate de 
particularități individuale 
care compun profilul inte
lectual și moral al copiilor 
și tinerilor în cadrul fiecă
rei etape a dezvoltării lor. 

tocmai această infini- 
de nuanfe,

abaterilor. Cercetînd 
zgîria- 

am a-

în picioare la 9, 10, 11
luni" etc., dar n-a făcut nici 
o observație judicioasă asu
pra dezvoltării tinerilor res
pectivi sub raport instructiv- 
educafiv după ce au început 
să meargă nu numai pe pi
cioare, ci și la școală ? Ce 
valoare practică au putut a- 
vea, de asemenea, formulă
rile șablon ale dirigintei u- 
nei clase de 39 de elevi 
care i-a încadrat aproape pe 
toți, la „tip cu activitate 
nervoasă superioară, puter
nic echilibrat, mobil, sangui- 
nic” (? I) Despre un alt e- 
lev, dirigintele său scria în 
caracterizare : „In timpul 
liber s-a ocupat cu lectura 
particulară ; are un vocabu
lar care îi permite să se 
exprime logic, curgător, co
rect, atît în scris cît și o- 
ral”. Ce surpriză și ce de
ziluzie totodată penfru res
pectivul diriginte cînd, fa 
examenul de bacalaureat, 
lucrarea de limba română 
a elevului a fost notată 
sub limită. Schimbînd sen
sul poeziei „Testament” a 
lui T. Arghezi — elevul a 
scris : „Domnul a scris-o, 
domnul o citește, 7 Făr-a 
cunoaște că-n adîncul ei / 
Zace mînia bunurilor mei", 
și a comentat versul în con
secință. Apare clar că diri- 
qinfele nu și-a cunoscuf e- 
levul nici măcar în privin
ța pregătirii la un obiect de 
bază, cum este limba și li
teratura română. Sau un alt 
exemplu. Cîf de mult și cît 
de bine cunoaște dirigin
tele pe eleva despre care a- 
firmă că : „Are o mare ca
pacitate de muncă și mun
cește pe măsura posibilități
lor. Manifestă uneori stări 
de apatie și delăsare". Care 
din aceste afirmații este va
labilă și poate fi luafă^n 
considerație ?

*
Exemplele amintite, ca si 

multe altele, la care n-am 
posibilitatea să mă refer în 
spațiul resfrîns al articolu
lui de fată, conduc, în mod 
firesc, după părerea mea, 
căfre o concluzie aptă a 
sta în permanentă în afen- 
fia fiecărui cadru didactic : 
penfru a-I aiufa efeefiv pe 
eonii, trebuie să-l cunoas- 
fem cîf mai bine. De a- 
ceea, problema cunoașterii 
elevului nu poate fi aborda
tă în mod superficial și cu 
suficiență profesională, 
partea cadrelor 
și în primul 
fesorilor diriginfi, se 
un efort 
geni de 
preqăfirea pedagoqică, de 
a pătrunde cîf mai adînc 
și a sfăpîni fot mai temei
nic procesul complex al in
vestigării psihicului elevilor 
— penfru a-l mlădia în 
funcție de posibilitățile a- 
cestora și de cerințele socie
tății noastre socialiste.

dintre ei — simfindu-se je
nați de ceea ce făptui- 
seră — s-au ridicat și și-au 
mărturisit vina. Am aflat a- 
poi și cauzele care gene
raseră atitudinea lor : ade
seori, profesoara respectivă 
îi ironiza fără mofiv, îi a- 
postrofa sau îi trata, pur și 
simplu, fără nici un fel de 
considerație. Ca o replică 
la atitudinea necorespunză- 
foare a profesoarei, elevii 
au reacționat negativ, că- 
păfînd aprobarea întregii 
clase. Profesorul diriginte 
ca și profesoara de științe 
naturale n-au cunoscut nici 
ei problemele specifice ale 
elevilor de vîrsta respecti
vă, mai ales afirmarea la a- 
ceșfia a primelor și puter
nicelor forme de manifes
tare a personalității...

Oare asemenea manifes
tări neob: uite nu puteau 
fi preîntîmpinafe de cadre
le didactice respective, da
că și-ar fi cunoscut mai 
bine elevii î Desigur,

condițiilor deosebite în ca
re au trăit și s-au dezvol
tat copiii, sub influenta di- 
ferifiior factori, reclamă o 
privire atentă, care să ducă 
la concluzii obiective. Răs
foind multe din dosarele 
absolvenților de liceu care 
s-au prezentat 
la examenul 
în regiunea 
constatat că 
neizbutind 
elevii, le improvizează pur 
si simplu portretul, în con
tradicție flagrantă cu profi
lul- lor psihologic real. O 
asemenea manieră de a 
face caracterizări nu numai 
că este lipsită de orice va
loare științifică și practică, 
dar constituie un pericol 
atît pentru cel chemat să 
aprecieze pe elev, cîf și 
pentru elevul însuși.

La ce au folosit, oare, 
consemnările unui diriginte 
care a menționat cu minu
țiozitate despre fiecare elev 
că „a început să meargă

anul acesta 
de bacalaureat, 

București, am 
unii profesori, 
să-și cunoască

Tudor Vianu
1
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în studiu : 
„înzestrarea

Masă rotundă realizată de 
Lucian SACHELARIE
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Volumul de sfudii Postume 
aparținînd regretatului Tu
dor Vianu marchează un 
eveniment cultural, prin pu
nerea în circulație a unor 
texfe — în majoritatea lor 
inedite — ce vin să com
pleteze opera filozofului și 
esteticianului român. Stu
diile despre Istoria ideii de 
geniu, Simbolul artistic ca 
și Tezele unei filozofii a 
operei, deși aparent nele
gate între ele, își dezvăluie 
la o analiză mai atentă o 
excepțională unifafe și con
secvență, relevînd profilul 
spiritual al autorului lor. 
Avînd drept obiect triada 
artist-creație-operă, studiile 
reunite în volumul apărut 
recent în Editura pentru li
teratură universală sînt sem
nificative nu numai penfru 
capacitatea de sintetizare a 
unei bogate informații și 
rigurozitatea ce caracteri
zează activitatea lui Tudor 
Vianu, dar și penfru faptul 

evidențiază — îndeo- 
în ultimul dintre cele 
studii contribuția
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originală a gînditorului ro
mân.

O analiză atentă a carac
terului complex și contra
dictoriu al activității lui Tu
dor Vianu desfășurată de-a 
lungul aproape a cinci de
cenii va releva — dincolo 
de influențele idealiste, de 
coloratură fenomenologică 
— un profund umanism și 
raționalism, un patos anfi- 
idealist evident, ale căror 
trăsături s-au accentuat pu
ternic în procesul situării 
sale pe pozițiile esteticii 
marxisf-leninisfe.

Una din cele mai intere
sante contribuții cuprinse în 
acest volum o reprezintă is
toria ideilor despre geniul 
artistic în sfrînsă legătură 
cu istoria societăților în care 
ele s-au ivit și au avut cir
culație, infegrîndu-se în cul
tura spirituală a epocii. 
Esfe făcută aici analiza cri
tică a concepțiilor existente 
de la Platon și Aristofel, la 
Pefrarca, Giordano Bruno, 
Vasari, Benvenutto Cellini, 
Diderot, Voltaire, Rousseau, 
Kant, Hegel, Schopenhauer, 
Schlegel, Novalis, Burk
hardt, manuscrisul întreru- 
pîndu-se în fața unei schi
țe ce cuprindea pozitivismul, 
biologismul și concepția a- 
supra geniului în socialism. 
Geniul a fost astfel pe rînd 
putere supranaturală, o va
loare înaltă a personalității 
morale a omului, universali
tate a spiritului, spontanei
tate creatoare' sfărîmăfome 
de reguli, putere vizionară

a fanteziei și factor istoric, 
idee normativă și țintă de 
atins, trăsătură maladivă și 
manifestare a vitalității și 
în sfîrșit, în concepția so
cialistă, care apare în 
schița lui Vianu ca încunu
nare a acestui îndelunga) 
drum, putere de luminare 
a procesului istoric în sen
sul lui. Merită reținută defi
niția propusă 
geniul este 
spirituală care permite crea
torului de cultură soluții o- 
riginale și fecunde, purtă
toare de germenii unor 
creații noi într-un domeniu 
de mare însemnătate so
cială’ (p. 7).

în studiul despre simbo
lul artistic — înțeles în sen
sul său cel mai general, care 
se identifică cu întreaga 
artă — Tudor Vianu face 
numeroase considerații 
supra celui de-al doilea 
element al triadei despre 
care pomeneam la început : 
creația artistică. Accentuînd 
asupra faptului că operele 
nu sînt date, ci produse 
ale unui proces specific, în 
decursul căruia se nasc con
ținuturi noi, structurate în 
forme inexistente pînă a- 
tunci, studiul subliniază plu
sul creator care apare în 
procesul formării simboluri
lor. Subliniind rolul per
sonalității creatoare de sim
boluri, esteticianul român 
va avertiza împotriva su
biectivismului, arătînd că 
realitatea nu este în mîna 
artistului o pastă moale, 
din care se poate face ori
ce, căreia îi poate da orice 
înțeles. Artistul nu poate 
acorda realității o semnifi
cație penfru care ea nu e 
primitoare, pe care ea o 
respinge, ci trebuie să în
cerce a desprinde semnifi
cația tipică și pe această 
bază să creeze simbolul 
artistic. Este exprimată aici 

•— poate nu suficient de lim
pede — ideea că arta nu 
esfe o reflectare directă, 
nemeditată a realității, ci 
că avem de-a face cu un 
proces complex în care su
biectivitatea artistului are 
un rol deosebit.

Ca o încoronare a triadei 
cercetate și ca o sinteză a 
preocupărilor din lucrări an
terioare ca Esfefica, Intro
ducere în teoria valorilor. 
Filozofia culturii, Transfor
mările ideii de om se pre
zintă studiul intitulat „Te
zele unei filozofii a operei", 
cuprinzînd considerații inte
resante privitoare la operă 
în timp, la structura ei, la 
raportul dintre operă și 
materie.

Volumul de față contri
buie astfel la determinarea 
rolului lui Tudor Vianu în 
istoria esteticii românești, 
întregind imaginea dezvol
tării concepțiilor sale și re
levînd laturi complexe ale 
activității aceluia 
care cercetarea științifică 
fost „o formă de viafă".

a-

pentru
a

Ion PASCAD1

19,00 —
19,10 —

19,40
20,15

22,20 —
22,30 —
22,40 —
22,45 —

Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar : întîlnire cu eroii lui Jules Verne, 
filmul : „Căpitan la 15 ani". 
Telejurnalul de seară.
Orașele muzicii: „Parisul" — prezintă 
George Sbîrcea.
Debuturi.
Campionatul mondial de fotbal — 1966. 
Meciul pentru locurile 3 și 4. în :
„Desene animate" (film).
Preludiu „Mamaia — 1966' 
Telejurnalul de noapte.
Buletin meteorologic, 
închiderea emisiunii.

© CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii): 
Patria — 9; 12,45; 16,45; 20,30, București — 
8,30; 12,15; 16; 19,45, Sala Palatului (seria 
1723) — 19, Stadionul Dinamo — 20,30.

• BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Republica
— 9; " “ " "*■ '■
tare Liniorii), Feroviar — 8,45; 11,15; 
16,15; 18,45; 21,30, Excelsior — 9,45; 
15; 17,30; 20.30 (Ia ambele completare 
rețe), Festival — 8.30; 11: 13,30; 16; 
21, grădină — 20,30, Modern — 9;
13,30; 16; 18,30; 21,15, Arenele Libertății — 
20,30 (la ultimele două completare Crimea).

• CĂSĂTORIE DE FORMĂ : Luceafărul —; 
11,15; 13,30; 16; 18,30, 21, grădina Doina — 
20,15 (la ambele completare Inimi mari), 
Grivita — 9; 12; 15; 18; 21 (completare 
Partidului,

11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15 (comple-
.......... ~ ' 13,45;

12,30;
Tine-
18,30;
11,15;

9; 
slavă I).

« PRIMA DEZILUZIE: Capitol — 9; 11,15; 
-----  ‘ 18,30: 21, grădină — 20.45 (com
pletare Sandi, să asctiîțf pe mămica).

ffi FANTOMAS — cinemascop : Lumina — 
9: 12: 15; 18; 20,45 (completare Sandi, 
asculți pe mămica I).

0 ESCROCII DE LA MÎNĂSTIRE — cinema
scop : Victoria — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, Flamura — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 
20,45.

« FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : 
Central — 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18,15; 20,45 
(completare Crimea).

13,30; 16;

să

• OMUL, PRIETENUL MEU — MAMA MER
GE LA LUCRU — SCHIȚE TURINGIENE — 
PĂDUREA BIALOWIESKA — COLLEGIUM 
MATUS AL UNIVERSITĂȚII IAGELLONE — 
VREAU SĂ ȘTIU TOT Nr. 43 : Timpuri Noi 
;— 9—21 în continuare.

O PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9; 
10,15.

« CELE DOUĂ ORFELINE: Doina — 11.30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (completare Știință 
și tehnică nr. 14), Floreasca 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21 (completare Liniorii), Lira 
15.30; 18 (completare Sandi, să asculți 
mămica 1), grădină — 20,30 (completare 
veste sentimentală).

pe 
Po-

12; 16;• AMANȚII : Cinemateca — 10: 
18,30; 21.

0 SOȚIE FIDELA : Union — 15,15; 
pletare Mobila).

• DOCTOR ÎN FILOZOFIE : Union

O ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE :
— 15,30; 18: 20,45 (completare Orizont știin
țific nr. 3), Pacea — 15,30; 18; 20,30 (com
pletare Stuf).

0 ANGELICA. MARCHIZA „ÎNGERILOR" — 
cinemascop ; înfrățirea între popoare — 10; 
15,30: 18; 20.30 (completare Problema). Mo
șilor — 15; 17.30; 20 (completare liniorti), 
grădină — 20.30, Volga — 8.30; 11; 13,30;

18 fcom-

— 20,45.

Ciulești

Din 
didactice 

rînd a pro- 
cere 

continuu și exi- 
a-și perfecționa

Marin STOICESCU 
inspector metodist 
la Secția de învățămîrrt 
a Sfatului popular 
al regiunii București

16; 18,30; 21 (completare Simfonie în alb •— 
cinemascop).

e INSULELE FERMECATE : Dacia — 9—13,30 
în continuare, 16; 18,30; 20,45, Vitan — 15,30; 
18 (la ambele completare Vizita conducători
lor de partid și de sfat În regiunea Oltenia).

0 MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Buzești — 
15,30; 18, grădină — 20,45, Arta — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30.

0 DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Drumul 
Sării — 15.30; 18; 20,30 (completare Poveste 
sentimentală).

i
o EU SÎNT CUBA : Crîngași — 15,30; 18; 
20,45.

® SERBĂRILE GALANTE : Bucegi — 9; 12; 
16; 18,30; 20,45, grădină — 20,15 (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat În 
regiunea Argeș).

0 COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Gloria — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 21,15, Tomis — 9: 
11,15; 13,30' 16; 18,30; 21 (la a doua com
pletare Lucrările sesiuni! Marii Adunări Na
ționale), grădină — 20.30, Aurora — 8.30: 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30; Pati
noarul 23 August — 20,15.

« 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.

© WINNETOU — cinemascop (ambele serii): 
Munca — 10: 16; 19.30.

o NOAPTEA IGUANEI : Popular — 15,30; 
18; 20,45.

0 PREA TÎRZIU : Viitorul — 15,30; 18; 20,45 
(completare Arsura).

® ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : 
Colentina — 15,45; 18,15; 20,45 (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Argeș).

9 HAI, FRANȚA I : Unirea — 15,30; 18, 
grădină — 20,30 (completare Stăvilirea to- 
renfilor).

O DRAGOSTEA SI MODA : Rahova - 15,30; 
18,15-, 20,45, grădină — 20,30 (completare
Partidului, slavă I), Cosmos — 15.30; 18:
20,45 (completare Lucrările Consfătuirii lu
crătorilor din industria constructoare de ma
șini).

a ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : 
Progresul — 11,30; 15; 17,30; 20, grădina 
Progresul-Parc — 20,45.

® FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : 
Ferentari — 15.30, 18: 20,45 (completare
Știință și tehnică nr. 13).

© MÎINE, MEXICUL I : Cotroceni - 15,15; 
18; 20.45 (completare Impresii nocturne).

© LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinema
scop : Expoziția — 20.

® OPERAȚIUNEA „î" : grădina Colentina
— 20,30

0 VISCOLUL : grădina Vitan — 20,45.

I
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EXTINDEREA DESERVIRII 
PE TRASEELE TURISTICE

Cunoașterea frumuseților patriei, excursiile turistice sînt 
strîns legate de o bună deservire în restaurante, bufete, 
braserii sau cofetării, pe trasee sau în apropierea diferi
telor obiective vizitate. Despre măsurile luate pentru sezo
nul turistic al acestui an și îmbunătățirile aduse activității 
unităților de alimentație publică de pe traseele turistice, 
din stațiunile balneo-climaterice sau din locurile de recreare 
mai frecventate ne-a informat tov. DUMITRU DUMITRESCU, 
director în cadrul CENTROCOOP.

Cronica zilei

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala grupul de țărani cipriot! 
care, la invitația Consiliului Supe
rior al Agriculturii, a făcut o viziță 
în țara noastră, Timp de trei săp
tămîni, oaspeții, în frunte cu 
C, Kurțeralliș, secretar general 
adjunct al Uniunii agricultorilor 
cipriot! — E.K.A., au vizitat gos
podării agricole de stat, coopera
tive agricole, stațiuni experimen
tale. Ei s-au întîlnit cu membri ai 
conducerii Consiliului Superior al 
Agriculturii și Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 și 31 Iulie. în țară : vreme în 
general frumoasă. Cerul va fi schim
bător, cu înnorări mai accentuate în 
vestul ș! nordul țării, unde local vor 
cădea averse însoțite de descărcări 
electrice. In rest, averse izolate. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 20 
grade, iar maximele între 24 și 34 
grade. în București și pe litoral : 
vreme în general frumoasă. Cerul va 
fi schimbător, favorabil ploilor de 
scurtă durată. Vînt slab, pînă la po
trivit, Temperatura în creștere.

PEISAJ NOU
LA KOSICE

— S-a urmărit, în special — ne-a 
spus tov. Dumlțrescu — dezvolta
rea și modernizarea rețelei de ali
mentație publică, ridicarea califi
cării profesionale a vînzătorilor, îm
bunătățirea aprovizionării cu pro
duse alimentare. In prezent, pe tra
see turistice principale, ca de 
exemplu : Oradea — Cluj — Bra
șov — Ploiești — București — Con
stanța, București — Bacău — Su
ceava, București — Timișoara — 
Stamora-Moravița, pe valea Oltu
lui și altele, funcționează peste 
1 000 de unități de alimentație pu
blică : restaurante, braserii, bufe
te, cofetării etc. Multe sînt deschise 
în construcții noi sau în localuri 
modernizate și au fost dotate cu 
mobilier corespunzător.

începînd din acest an, în uni
tățile cooperației de consum de 
pe traseele turistice se vor intro
duce servicii noi. Așa, de exem
plu, la complexul turistic Deta, 
care dispune acum de un restau
rant, un bufet expres și un caie- 
bar, se va da în curînd în folosin
ță și un hotel. La multe din unită
țile amintite înainte, precum și în 
alte locuri s-au amenajat parcaje.

Unele unități își cuceresc apre
cierile turiștilor români și străini 
prin specificul bucătăriei și modul 
de servire. La restaurantul sezo
nier din Poiana Fîntîniței, aparți- 
nînd cooperativei Murfatlar (regiu
nea Dobrogea), mesele se servesc 
în cadrul unor programe de ser
bare cîmpenească, iar friptura de 
batal la proțap — specialitate lo
cală— este pregătită chiar în fața 
consumatorilor. Anul trecut, în pe
rioada recoltării strugurilor, în fața 
vizitatorilor au avut loc serbări ale 
recoltei și vinului. La Vadul Oii și 
Giurgeni se pune accent pe spe
cialitățile de pescărie, inclusiv pe 
renumita ciorbă pescărească, iar 
la braseriile din Breaza, Săftica și 
Snagov (Țigănești) excursioniștii 
pot comanda pui la frigare cu 
mujdei de usturoi și mămăliguță.

Anul acesta vor începe lucrările 
de construcție a unor noi unități 
de alimentație publică. în actu
alul sezon turistic vor fi date în 
folosință o nouă braserie la Poia- 
na-Fîntînița (regiunea Dobrogea), 
una la Românești, pe traseul Bucu
rești — Ploiești, și alta în pădurea 
Sarului, pe traseul Pitești — Craio
va etc. Va începe, de asemenea,

construirea unor complexe de ali
mentație publică șl spații pentru 
braserii — fiecare cu locuri de ca
zare — în stațiunile Rucăr (regiu
nea Argeș), Bran (regiunea Bra
șov), Geoagiu-Băi etc. Pe lîngă ac
tualul restaurant de la punctul 
turistic Piatra Craiului (regiunea 
Crișana), va începe construirea u- 
nei unități pentru cazarea turiști
lor. Pînă în anul 1970 se prevede 
înființarea a încă 60 de obiective 
cu specific turistic, din care majo
ritatea unități de alimentație pu
blică cu spații de cazare. Ele vor 
fi amplasate în principalele puncte 
de interes turistic și vor dispune 
de 10 000 de locuri la mese și 2 000 
locuri de cazare în hanuri, case 
tip cabane și campinguri. A’uola- 
samentele au fost alese încît să fie 
acoperite necesitățile marilor o- 
biective turistice din toate regiu
nile țării. Toate aceste construcții 
vor avea o linie arhitectonică în 
concordanță cu specificul regiunii 
respective,

Paralel cu dezvoltarea bazei 
materiale, o atenție deosebită se 
va acorda îmbunătățirii pregătirii 
profesionale a lucrătorilor.

Dumitru MINCULESCU

Cursurile rfe vară 
de la Sinaia

Peste cîteva zile se încheie 
cursurile de perfecționare a pro
fesorilor de limbi străine organi
zate la Sinaia de Ministerul învă- 
țămîntului, în vederea îmbogățirii 
cunoștințelor de specialitate ale 
acestora.

Timp de trei săptămîni, 270 ca
dre didactice care predau france- I 
za, rusa, germana și engleza în 
școli și licee au audiat prelegeri 
cu privire la noutățile existente în 
domeniul limbilor și literaturilor 
respective și al folosirii mijloace
lor moderne în procesul de pre
dare. Ele au fost susținute de 
specialiști din Anglia, Franța. 
R. D. Germană, S.U.A. și Uniunea 
Sovietică, de profesori, conferen
țiari și lectori de specialitate din 
învățămîntul superior din țara 
noastră.

(Agerpres)

Cărbunele Olteniei
(Urmare din pag. I)

muncii a înregistrat o creștere de 
3,8 la sută față de plan (cu 15,4 
la sută mai mare decît cea din 
anul trecut). La prețul de cost 
s-au obținut economii pînă acum 
în valoare de aproape 1 000 000 lei.

— Ce căi veți folosi în conti
nuare pentru dezvoltarea pro
ducției de cărbune ?

— Dezvoltarea producției de lig
nit se va realiza în principal pe 
seama carierelor. Avem în vedere 
eficiența economică pe care o pre
zintă acest sistem de extracție, în 
raport cu metoda de exploatare 
în subteran. Cîteva avantaje : 
recuperarea investițiilor se asigură 
într-o perioadă mai scurtă. Pro
ductivitatea muncii este de 4 ori 
mai mare, iar prețul de cost cu 50 
la sută mai mic.

— Se știe că bazinele Olte
niei au început să fie și „lea
gănul" unor însemnate recor
duri miniere. Cine sînt autorii ?

Intr-adevăr, minerii noștri de
țin trei importante recorduri re
publicane. Unul în ceea ce privește 
săparea lucrărilor miniere și două 
privind viteza de înaintare în aba
tajele frontale. Printr-o organizare 
judicioasă a fronturilor de lucru la 
înaintări, folosind combina de mare 
productivitate de tipul PK-3, bri
gada condusă de minerul Octavian 
Rump a reușit să obțină la gale
ria I—401 Horăști, viteza de 601 
ml/lună, ceea ce echivalează cu un 
record republican la executarea 
unor astfel de lucrări.

Al doilea record a fost obținut 
de brigada condusă de minerul Ion 
Nasta la abatajul frontal nr. 6, tot 
de la mina Horăști, unde s-a reali
zat o viteză de avansare de 50,6 
ml/lună.

In luna mai, la abatajul nr. 10 
de la mina Horăști brigada con
dusă de minerul Constantin Vădu
va a reușit să realizeze o viteză 
de avansare de 61 ml/lună, în
scriind astfel un nou record în 
ceea ce privește viteza de avansare

în abatajele frontale la care se fo
losesc combinele.

De o importanță deosebită au 
fost măsurile întreprinse pe linia 
organizării științifice a muncii la 
lucrările unde s-au introdus utilaje 
noi.

— Care sînt preocupările le
gate de cercetarea științifică, 
pregătirea cadrelor și crearea 
unor condiții de muncă și viață 
mai bune pentru mineri ?

In lumina prevederilor celui de 
al IX-lea Congres al partidului, în 
cadrul trustului minier Oltenia a 
luat ființă un centru de cercetare. 
Activitatea sa se axează cu deo
sebire pe soluționarea probleme
lor ce derivă din exploatarea lig
nitului în subteran, în zone pu
ternic acvifere ; rezolvarea proble
melor de asecare; stabilirea tipului 
de utilaje, a metodelor de exploa
tare și altele. în cadrul trustului 
s-a constituit de asemenea o orga
nizație de proiectare care va tre
bui să asigure documentația pu
nerii în exploatare a rezervelor 
de lignit din regiune, la nivelul 
sarcinilor actuale. O altă problemă, 
căreia îi vom acorda atenție șl în 
continuare, este asigurarea nece
sarului de cadre calificate. în 
cursul acestui an, în bazinul Ro- 
vinari se va construi o școală nouă 
în care vor fi calificați muncitorii 
profilați pentru lucru în cariere cu 
utilaje moderne de mare capaci
tate.

Recenta vizită a conducerii de 
partid și de stat în regiunea Olte
nia, faptul că minerii din Valea 
Motrului au avut posibilitatea să 
cunoască în mod nemijlocit măsu
rile ce se întrevăd în legătură cu 
soluționarea problemelor privind 
asigurarea necesarului de cadre, 
construcția de noi locuințe, 
crearea condițiilor ca locuitorii din 
vecinătatea minelor să fie aduși 
zilnic de la casele lor la locurile 
de muncă cu mijloace de transport 
în comun — ne mobilizează 
și mai mult să depunem toate efor
turile pentru ca sarcinile ce ne 
revin să fie realizate în termen și 
în bune condiții.

(Urmare din pag. I)
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cehoslovacă a crescut de 
aproape zece ori față de 
perioada dinaintea elibe
rării. Anul trecut, în timp 
ce producția globală in
dustrială a sporit cu 7,9 
la sută. în comparație cu 
1964, producția industriei 
chimice a realizat o creș
tere de 11,2 la sută.

O creștere de 11,1 la 
sută a înregistrat în 1965 
industria constructoare de 
mașini. întreprinderile 
„Skoda" au acum filiale 
în nenumărate orașe — 
„frați mai mici" ai celei 
din Plzen cum le numea 
un coleg de breaslă. S-au 
înălțat întreprinderi pen
tru construcția de mașini 
la Brno, Mladă Boleslav, 
Kosice, Ceske Budejovice 
etc.

Combinatul metalurgic 
„Klement Gottwald" din 
Kunăice, obiectivele me
talurgice din Kladno, O- 
lomouc, Bratislava sau 
Vitkovice — pentru a enu
mera doar cîteva — au 
contribuit la creșterea de 
peste patru ori a produc
ției de oțel a țării în anii 
puterii populare, Ceho
slovacia realizînd astăzi 
8,6 milioane tone de oțel 
pe an.

Cu puțin timp în urmă, 
poporul cehoslovac a tră
it un eveniment de seamă 
în viața sa : desfășurarea 
celui de-al XlII-lea Con
gres al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, 
care a făcut bilanțul rea
lizărilor de pînă acum și 
a elaborat direcțiile prin
cipale ale politicii econo
mice pentru următorii ani. 
Din documentele adoptate 
de congres reiese că și 
pe viitor se va acorda 
prioritate dezvoltării in
dustriei energetice, con
strucției de mașini, chi
miei și metalurgiei. In 
aceste sectoare se va 
aloca cea mai mare par
te a investițiilor de 243 
miliarde coroane prevă
zute pentru perioada 1966 
— 1970. Zilnic, în presă 
sînt anunțate realizări în 
diferite domenii de activi
tate. La loc de frunte sînt 
publicate acelea care vin 
din Slovacia de răsărit, 
în special de la Kosice, 
acolo unde a început să 
bată inima metalurgică a 
tării.

„Obiectivul nr. 1' —
așa este numit în Ceho
slovacia șantierul Combi
natului metalurgic de la 
Kosice. Inginerul Buâko, 
de care am amintit, ne-a 
furnizat cîteva „date bio
grafice" mai semnificati
ve din viața întreprinde
rii. Construcția a început 
în urmă cu peste șase 
ani și s-a desfășurat pe o 
suprafață de circa 700 ha. 
în 1964 — prima realiza

re : a fost terminată con
strucția secției de lami
nare la rece. Anul urmă
tor a intrat parțial în func
țiune fabrica de aglome
rare, primul furnal, secția 
cocso-chimică, secția de 
laminare la cald.

Timpul nu ne-a permis 
să vizităm tot combinatul. 
La propunerea gazdelor 
ne-am deplasat spre hala 
convertizoarelor. Giganții 
cu trup de oțel, purtînd 
marca firmei austriece 
„Văest", domină de la 
înălțime întreaga sală. 
„Este ultima realizare 
tehnică pe plan mondial" 
— ne spune însoțitorul. 
Montajul lor a fost făcut 
într-un timp record de 
către tehnicienii cehoslo
vaci. Producția era tem
porar sistată; specialiș
tii depistaseră o avarie și 
se lucra la înlăturarea 
ei. In schimb, în partea 
opusă a combinatului, 
unde se află laminorul la 
rece, mașinile automate 
lucrau din plin. Cîțlva 
muncitori supravegheau 
și dirijau procesul de pro
ducție. Prin tunelul subte
ran, care se întinde pe 
toată lungimea de peste 
1,5 km. a secției de lami
nare la rece, am ajuns în 
celălalt capăt al sălii. 
Aci, tabla, sub foTmă de 
baloturi uriașe, este su
pusă controlului tehnic 
de calitate, de unde, în 
ambalaje speciale, ea va 
lua drumul beneficiarilor. 
Combinatul produce, de a- 
semenea, cilindri metalici 
pentru cabluri, construc
ții metalice, conducte de 
petrol și gaze.

•— în 1973 combinatul 
va lucra cu toată capaci
tatea — arată inginerul 
Bucko. A3ta înseamnă că 
el va produce anual 2,8 
milioane tone de fontă, 
2 milioane tone de oțel, 
3,4 milioane tone de tablă 
din oțel și 1,7 milioane 
tone cocs. Alături de spe
cialiști cehoslovaci șl 
sovietici, la construirea 
combinatului își aduc 
contribuția și specialiști 
din Franța, Austria, Italia, 
R.D.G., R.F.G., Japonia,
Belgia. De altfel, pregăti
rea cadrelor care lucrea
ză aici s-a făcut in între
prinderi, atît din țară, cit 
și din străinătate.

Străbatem străzi moder
ne printre șirurile de 
blocuri noi, înălțate la 
marginea orașului. Com
binatul a determinat apa
riția lor. Dar importanța 
sa depășește cu mult li
mitele regiunii. Peste 
cîțiva ani, declară econo
miștii, nu va exista ra
mură industrială în Ceho
slovacia care să nu fie 
influențată de producția 
Combinatului metalurgic 
de la Kosice.

Spre crearea de alimente 
sintetice

Acad. A. Nesmeianov, directorul Institutului de 
compuși organici din Moscova, a declarat că în 
problema prpduației alimentelor sintetice în 
U.R.S.S. au lost obținute anumite succese. Orice 
aliment este alcătuit din trei componente prin
cipale : grăsimi, proteine și glucide. Nesmeia- 
nov a arătat că sinteza grăsimilor a iost deja 
realizată, iar asupra sintezei glucidelor se 
lucrează acum cu succes. Sarcina princi
pală, consideră el, este obținerea compo
nentului proteic al alimentului — aminoaciz'ii. 
Mulți din aminoacizii necesari organismului ca. 
de pildă, lizina au fost obținuți deja pe scară 
industrială. Nesmeianov a subliniat că obținerea 
celorlalți aminoacizi este o chestiune de viitor 
apropiat.

Crearea alimentelor sintetice, a spus acad. 
Nesmeianov, oferă mari perspective, întrucît rea
lizarea produselor alimentare artificiale nu va 
depinde nici de anotimp, nici de ploi, nici de 
secetă sau îngheț, și, în sfîrșit, nu va conține 
microbi nocivi care provoacă epidemii.

Interpreți pentru turiști 
in... stațiile de metro

Spre a veni în ajutorul turiștilor străini care 
circulă în mare număr cu metroul, Societatea de 
transporturi urbane R.A.T.P. a plasat interpret! 
pentru limbile engleză, germană și spaniolă. în 
patru din cele mai frecventate stații de metro din 
Paris. Ei sînt la dispoziția turiștilor în tot cursul 
zilei. Această experiență a cunoscut deja un mare 
succes anul trecut,

Pe urmele unor civilizații antice
Un grup de arheologi italieni șl tunisieni fac cer- I 

cetări în Tunisia, în regiunea Capului Bon, pentru 
a descoperi urmele unor civilizații antice. La Ke- 
libia și Ras Eddreck, la extremitatea sud-orienlală 
a Capului, s-au găsit diferite vestigii din epoca pu
nică și romană. Printre altele, au fost descoperite 
urmele unei localități romane, despre care se crede i 
că s-a suprapus peste o așezare punică.

In regiunea muntoasă se află rămășițe ale unei 
fortărețe de mari dimensiuni, datînd din sec. al 
V-lea î.e.n. și care se aseamănă foarte mult cu for
tificațiile cartagineze din Sardinia,

Aceste descoperiri au permis specialiștilor să facă 
și unele observații asupra tehnicii construcțiilor în 
regiunea respectivă, îndeosebi din punct de vedere 
al influenței reciproce între cultura punică și cea 
romanică, ceea ce va contribui la clarificarea ulteri
oară a Istoriei regiunii.

Ninsoarea abundentă care a căzut în ultimul timp 
a blocat majoritatea trecătorilor din munții Elve
ției. Zilele trecute, traficul pe șoselele nord-sud, 
care traversează Alpii, a fost complet blocat. în 
clișeu : o autostradă blocată de zăpadă pe mun

tele Susten (2 224 m)

CICLISM

Start în „Cupa 
orașului București"

„Cupa orașului București" la ci
clism, competiție aflată la cea de 
a 6-a ediție, reunește la startul din 
acest an rutieri din Italia, Polonia, 
Olanda și România. întrecerea se 
va desfășura pe un traseu de apro
ximativ 500 km, împărțit în trei 
etape. Plecarea festivă în prima 
etapă (București-Brașov) se va da 
mîine în jurul orei 13 din Piața 
Universității, iar startul tehnic va 
avea loc la ora 13,30 de la km 7 
pe șoseaua Buftea. Etapa a doua 
se va desfășura pe șoseaua Brașov- 
Sighișoara (km 75), iar a treia pe 
circuitul Brașov - Rîșnov - Pîrîul 
Rece-Predeal-Poiana Brașov, care 
va fi parcurs de două ori.

ÎN CÎTEVA 
RÎNDURI

o Tineri! boxeri români AI. Popa 
(categoria semiușoară) și V. Silberman 
(categoria ușoară) s-au calificat în fina
lele „Turneului speranțelor olimpice" 
care se desfășoară la Berlin. în semi
finale, Popa l-a învins la puncte pe 
iugoslavul Belici. iar Silberman a cîști- 
gat prin k.o. în fața lui Thieme (R.D.G.).

« In a doua zi a turneului interna
țional de’poio pe apă „Cupa speranțe
lor olimpice", ce se desfășoară la Ber
lin, echipa României a obținut o nouă 
victorie întrecînd cu 6—5 selecționata 
R.D. Germane (II). Alte rezultate : Po
lonia—Cehoslovacia 3—3i U.R.S.S.—Un
garia 3—3 i R. D. Germană (I)—Bulga
ria 5—2.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 30 din 27 iulie a.c. au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

• 36 33 3 41 5 7. Numere de rezervă : 
13 14. Fond de premii : 596 376 lei.

Englezii du fost 
mâi buni

Am asistat pe rînd, 
aici în Anglia, la ridi
carea și la prăbușirea 
mai multor idoli și as
ta într-un timp relativ 
scurt. Întîi a tost ma- 
'ele Pele, care ne-a 
oărăsit rănit și apoi, 
la scurtă vreme, Al
bert, și el iute uitat, 
după înfrîngerea Un
gariei. Violentă ca 
o stea de sud, lu- 
minînd puternic în 
paginile presei din în
treaga lume, s-a ridi
cat gloria, efemeră și 
ea, a lui Eusebio. Gol- 
geferul acestui cam
pionat a strălucit pînă 
mărfi seara, cînd pe 
gazonul de la „Wem
bley’ a fost încoronat 
un nou rege al fotba
lului, Bobby Charlton.

Și în alte partide ale 
inconstantei echipe a 
Angliei acest mare ju
cător făcuse o figură 
deosebită. Dar acum 
el s-a întrecut pe sine 
într-o manieră nemai
văzută. „Vulturul ple
șuv" nu i-a iertat pe 
portughezi. Nu este 
vorba doar de cele 
două puncte înscrise 
de purtătorul tricoului 
cu numărul 9 al echi
pei Angliei, ci de for
midabilul său efort de
pus la mijlocul tere
nului, unde timp de 90 
de minute a fost o 
perfectă mașină de 
distribuit baloane. In 
minutul 75 al partidei 
el avea să zguduie 
poarta portugheză de 
la mai mult de 16 me
tri. A fost un gol mag-

Eugen BARBU

nific, egalînd în fru
mușele pe cel al lui 
Farcaș, de pe „Ever
ton”. Trebuie să recu
nosc că nimeni nu a 
mai descoperit în un- 
sprezecele ferm insu
lar umbrele din me
ciul trecut cu Argen
tina, meci atît de dis
cutat. Parcă o nouă e- 
chipă, scoasă de un
deva din depozitele 
secrete ale lui Ramsey, 
luase locul crispatei 
formafii din vechile 
partide de pe „Wem
bley’. Englezii s-au 
regăsit și nu putem 
decît să le mulfumim 
pentru fot ce ne-au o- 
ferit ca spectacol de-a 
lungul acestui meci.

Nu-i mai pufin ade
vărat că Portugalia a 
început jocul cu reți
nere și că fără cele 10 
minute infernale din 
final, cînd a și înscris 
golul dintr-o lovitură 
de la 11 metri, după o 
presiune terifiantă, 
n-am fi recunoscut-o. 
Vechile slăbiciuni ale 
formafiei portugheze 
au fost vizibile și de 
data aceasta. O apă
rare extrem de nesigu
ră, un portar cam a- 
venturist — iată numai 
o explicafie a eșecu
lui. Pe de altă parte, 
l-am văzut pe Eusebio 
fugind fot timpul de 
Stiles și uifînd în fe
lul acesta că este îna
intaș și că mai trebuie 
să tragă din cînd în

cînd spre poartă. Cînd 
și-a adus aminte, to
tuși, era prea tîrziu. 
Excelentul Banks a a- 
părat tot ce se mai 
născuse din tardiva mî- 
nie portugheză. Cu 
toate acestea nu se 
poate spune că un 
meci nul era exclus. 
Cu trei minute înainte 
de sfîrșitul partidei, 
Simoes a tras pe lîn
gă poarta engleză de 
la numai 6 metri 1 Da
că amintim și cele 
două mingi lovite cu 
mîna în careul de 16 
metri de către apără
torii englezi, fără in
tense, dintre care una 
ar fi putut să fie soco
tită — după părerea 
mea — „11 metri"
poate că am fi asistat 
la prelungiri. Dar a- 
cesfe întîmplări noro
coase ar fi contrazis 
realitatea. Englezii au 
fost mai buni, au ju
cat la o valoare pe 
care Ramsey o fot a- 
nunfa dar noi tot nu 
mai aveam ocazia să 
o vedem. Să-i aplau
dăm deci din toată 
inima pe acești admi
rabili jucători în tri
couri albe, care au 
furnizat o partidă de 
înaltă finută. Victoria 
lor este pe deplin me
ritată. Sîmbătă vom 
vedea, credem, o fina
lă de zile mari. Se vor 
înfîlni două echipe de 
forjă, cu o tehnică 
bună, capabile să 
lupte pînă la epuiza
re. Cine va cîșfiga ? 
Desigur, cel mai bun.

După semifinala Anglia — Portuga
lia, antrenorii acestor echipe au tăcut 
o serie de declarajii. Redăm cîteva :

ALF RAMSEY : „Consider că este 
cea mai bună formafie engleză care 
putea ti alcătuită. Selecjionata noas
tră a fost eficace și a dat în acest 
joc tot ce așteptam de la ea. A fost 
un spectacol remarcabil. Ce păcat că 
una din echipe a trebuit să părăseas
că terenul învinsă. Portughezii au fă
cut un joc foarte bun, poate cel mai 
bun pe care l-au reușit vreodată în 
faja reprezentativei Angliei". Refe- 
rindu-se la finală, Alf Ramsey, a spus : 
„R. F. Germană este o echipă bine 
echilibrată și cred că vom asista la un 
joc frumos. Fără îndoială că jucătorii 
vest-germani vor opune o rezistentă 
mai dîrză decît portughezii". întrebat 
dacă va putea folosi pe Jimmy Grea
ves, el a răspuns că atacantul englez 
s-ar putea să-și facă reintrarea.

OTTO GLORIA, antrenorul portu
ghezilor, n-a fost prea afectat de în
frîngerea echipei sale. El consideră 
calificarea în semifinalele „Cupei 
Jules Rimet" ca un rezultat bun. „Cu 
15 ani în urmă — a spus el — între 
fotbalul englez și cel portughez era 
o diferenfă de 10 goluri în favoarea 
primului, lată de ce acest rezultat nu 
este un mare eșec. Și apoi ma: putem 
ocupa locul trei. Publicul a adus un 
ajutor considerabil echipei sale, dar 
rezultatul ar fi fost același indiferent 
unde s-ar fi jucat partida".

Explicînd evolu|ia lui Eusebio, Otto 
Gloria a spus : „Acestea sînt riscu
rile celebrifăfii. Eusebio, cel mai bun 
jucător al nostru și, pînă în prezent, 
golgeterul campionatului mondial, a 
fost sever marcat și n-a reușit să-și 
facă jocul".

• înscriind încă un gol (din pe
nalii) în meciul Anglia — Portuga
lia, Eusebio continuă să conducă 
în clasamentul golgeterilor, cu 8 go
luri, urmat de Haller (R.F.G.) cu 5 go
luri.

• Cel mai eficace atac al echipe
lor participante la turneul final al 
campionatului mondial este cel al 
Portugaliei (15 goluri), urmat de 
al R. F. Germane (13 goluri), U.R.S.S. 
(9 goluri) și Angliei (7 goluri).

• Francezul Pierre Schwinfe, ma
ghiarul Istvan Zsolt și englezul Jim 
Finney se află în fruntea clasamen
tului celor mai buni arbitri ai campio- 
natulu: mondial, stabilit de ziarul 
„Daily Mail".

Lupta pentru 
a negrilor din
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drepturi civile

Lunile de vară care 
s-au scurs pînă acum au 
fost marcate în S.U.A. 
prin intensificarea luptei 
populației de culoare 
pentru drepturile civile, 
împotriva discriminării, 
șomajului și mizeriei în 
care este constrînsă să 
trăiască.

Prima acțiune care a 
atras atenția opiniei pu
blice mondiale a fost 
marșul inițiat de studen
tul negru James Mere
dith pe o distanță de 220 
de mile între Memphis și 
Jackson. Această acțiune, 
denumită de inițiatorul ei 
„Marșul împotriva fri
cii", a urmărit un scop li
mitat : să încurajeze pe 
cei 430 000 de negri cu 
drept de vot din statul 
Mississippi de a se în
scrie în listele electorale. 
Pornit la 5 iunie din 
Memphis, după cum se 
știe, Meredith a devenit 
la 6 iunie victima unui a- 
tentat pus la cale de ra- 

Isiști. Dar marșul început 
de el a fost continuat i- 
mediat de un grup de li
deri ai populației negre. 
20 la început, numărul 
manifestanților a ajuns 
după 22 de zile cînd a 
fost atinsă ținta, orașul 
Jackson, la 16 000 de 
oameni. La ultima etapă 
a marșului și la mitingul 
din Jackson, care a în
cheiat această manifesta
ție de amploare, a parti
cipat si Meredith, însănă
toșit între timp. La miting, 
care s-a desfășurat sub 
privirile grupurilor de ra
siști, membrilor Ku-Klux- 
Klan-ului, în prezenta 
a două companii ale 
aărzii naționale si a 200 
de polițiști, Meredith a de
clarat : „Frica pe care 
rasiștii o întrețin în rîn-

durile populației de cu
loare trebuie să dispară 
pentru a se întreprinde 
pași concreți în vederea 
cuceririi drepturilor civi
le și a dreptului de vot". 
„Marșul împotriva fricii" 
și-a atins parțial telul : 
pînă acum circa 130 000 
de negri din Mississippi 
s-au înscris în listele e- 
lectorale.

Marșul lui Meredith a 
constituit parcă o scîn- 
teie căzută într-o pădure 
uscată. N-au trecut decît 
puține zile și iată că acți
uni de luptă ale negrilor 
au izbucnit la Omaha — 
capitala statului Nebras
ka. Aici, aproape 30 000 
de negri, reprezentînd 
zece la sută din popu
lația capitalei acestui 
stat, trăiesc înghesuiți 
într-un ghetou. Dar chiar 
guvernatorul statului, 
după cum relatează zia
rul „Frankfurter Rund- 
schau", a recunoscut că 
„ghetoul din Omaha este 
cu totul inacceptabil pen
tru oameni în ce privește 
condițiile de locuit". Cînd 
negrii s-au adunat pen
tru a protesta împotriva 
lipsei de drepturi civile 
și condițiilor mizere de 
locuit, ei au fost atacați 
de șase companii ale 
gărzii naționale. După 
o adevărată bătălie de 
stradă care a durat trei 
zile și trei nopți, sol
dată cu morți, răniți și 
sute de arestați, negrii au 
fost nevoiți să cedeze, 
vremelnic, forței armate.

...Chicago. Zile fierbinți 
de iulie. Populația de cu
loare protestează împo
triva lipsei celor mai ele
mentara condiții de viață 
din slumsurile în care 
este înghesuită Au fost 
trimise poliția și armata.

Ciocnirile care au urmat 
s-au soldat și aici cu 
morți, răniți și un mare 
număr de arestați. în de
cursul celor patru zile cit 
a durat lupta populației 
de culoare, Chicago avea 
aspectul unui oraș ocu
pat de armată.

Aproximativ în aceeași 
perioadă proteste ale 
populației de culoare, ur
mate de intervenția poli
ției și soldate cu morți, 
răniți și arestați, au avut 
loc la San Francisco, în 
cartierele Harlem și 
Brooklyn din New York, 
Cleveland și alte orașe.

Publicația franceză „Le 
Nouvel Observateur", re- 
latînd despre această 
reacție în lanț a acțiuni
lor de luptă ale popu
lației de culoare, arată că 
ele sînt determinate de 
discriminarea politică, so
cială și economică în care 
sînt menținuți negrii ame
ricani. Revista menționea
ză că deși au trecut 12 
ani de cînd Curtea Su
premă a ordonat realiza
rea grabnică a integrării 
în școli, din 16 copii ne
gri numai unul reușește 
să intre într-o școală pen
tru albi, și aceasta cu 
mari dificultăți. în același 
timp, situația economică a 
negrilor, în loc să se a- 
propie de cea a albilor 
s-a înrăutățit și mai mult. 
Dacă în 1950 salariul me
diu al unui bărbat negria 
reprezenta 61 la sută din 
salariul unui alb, în 1964 
— acesta scăzuse la 59 la 
sută. în timp ce negrii re
prezintă 10,9 la sută din 
populația S.U.A., ponderea 
lor în rîndurile șomerilor 
este de 17 la sută ; 27,8 
la sută din cei aflați în

închisori sînt negri. To
tuși, remarcă revista, în
tr-un singur sector inte
grarea s-a realizat dinco
lo de orice speranță. Pro
centajul negrilor, fată de 
ponderea lor în sinul 
populației, este dublu în 
armată și, îndeosebi, în 
acea parte a ei care a 
fost trimisă în Vietnam. 
Chiar președintele John
son a declarat că neqrii 
reprezintă „22 la sută din 
unitățile în luptă și 22 la 
sută din cei ce au murit 
în lupte" în Vietnam. Ac
țiunile antirasiste din vara 
aceasta arată că negrii 
din S.U.A. se ridică tot 
mai hotărît împotriva si
tuației de inferioritate în 
care sînt menținuți.

O linie nouă începe 
să-și croiască drum în di
versele organizații ale ne
grilor americani. La re
centa întrunire pe țară a 
organizației „Congresul 
pentru egalitatea rasială", 
care s-a tinut la Balti
more. participant» au a- 
doptat o rezoluție în care 
cheamă populația neagră 
să adopte o atitudine mai 
militantă în lupta împo
triva discriminării. „De a- 
cum înainte negrii vor 
răspunde prin violentă la 
actele de violentă din 
partea rasiștilor" — a 
declarat Floyd McKissick, 
unul din liderii populației 
de culoare. Analizînd miș
carea pentru „integrare" 
rasială, ziarul „Wall Street 
Journal" scrie : „Atitudi
nea tot mai activă a ne
grilor deschide un nou 
capitol al luptei pentru 
drepturile civile și este 
probabil că acest capitol 
va fi marcat de bătălii 
numeroase".

G. DASCALU



VIETNAMUL DE SUD

Noi acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice

Presa turcă despre

vizita tovarășului
s

SAIGON 27 (Agerpres). — Pe frontul sud-vietnamez se semna
lează noi acțiuni ofensive ale unităților patriotice care continuă 
să lanseze puternice atacuri împotriva trupelor americane.

• In noaptea de marți spre 
miercuri, relatează de la Saigon 
corespondentul agenției Reuter, 
grupuri de patrioți au atacat cu 
obuze și mortiere instalațiile mi
litare americane, amplasate în re
giunea Cu Chi, la 30 kilometri de 
Saigon. Ciocniri puternice au avut 
loc îndeosebi în apropierea cartie
rului general al celei de-a 25-a 
divizii de infanterie americană și 
a aerodromului militar american. 
Luptele au durat aproximativ 
două ore, menționează agenția 
France Presse, și cu toată inter

venția masivă a aviației america
ne patrioții au reușit să provoace 
pierderi însemnate trupelor ina
mice.

• în aceeași noapte, alte grupuri 
de patrioți au atacat pentru a pa
tra oară aerodromul militar ame
rican de la Soc Trong. Agenția 
U.P.I. citează un purtător de cu- 
vînt al comandamentului american, 
care recunoaște că atacul forțelor 
patriotice sud-vietnameze a pro
vocat „pierderi moderate" în rîn- 
dul militarilor americani aflați în 
incinta aerodromului.

Continuă bombardarea teritoriului R. D. Vietnam
HANOI 27 (Agerpres). — într-un 

mesaj adresat la 27 iulie Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control în Vietnam, de misiunea de 
legătură a înaltului comandament 
al Armatei populare vietnameze se 
arată că la 26 iulie formațiuni de 
avioane americane, decolînd de pe 
bazele americane din Vietnamul 
de sud și Tailanda, au pătruns în

spațiul aerian al R. D. Vietnam, 
au bombardat și mitraliat centre 
populate și obiective economice din 
regiunea Vinh Linh și provinciile 
Quang Binh, Ha Tinh, Nghe An și 
Yen Bai. In aceeași zi, avioanele 
americane au bombardat comuna 
Vinh Thanh din partea de nord a 
zonei demilitarizate.

Ky amenință...
HANOI 27 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. anunță că la 27 iulie 
misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei popu
lare vietnameze a trimis o scri
soare Comisiei internaționale de 
supraveghere și control în Viet
nam în care protestează împotriva 
planurilor de atacare a Vietnamu
lui de nord. „In ultimele zile, se 
spune în scrisoare, Nguyen Cao 
Ky, șeful administrației de la Sai
gon, a declarat cu insolență că ar 
trebui să fie trimise trupe să in
vadeze Vietnamul de nord. Aceas
tă declarație războinică a lui Ky 
a scos la lumină planul imperia
liștilor americani de a intensifica 
și extinde războiul agresiv din 
Vietnam.

Misiunea de legătură protestea
ză cu hotărîre și denunță planu
rile guvernului S.U.A. și ale ad
ministrației de la Saigon și cere 
în mod ferm ca să pună capăt 
războiului de agresiune din Viet
nam, să respecte cu strictețe acor
durile de la Geneva din 1954.

Ion Gheorghe Maurer
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încă un avion inamic a fost doborît deasupra teritoriului R. D. Vietnam. 
Acest reactor, aparjinînd forțelor aeriene ale S.U.A., era trimis sâ se
mene moartea în rîndurile populației pașnice nord-vietnameze. Agresorii 

își primesc însă răsplata pentru actele lor barbare

HANOI

■
 Declarația Prezidiului
C. C. al F. N. E.

HANOI 27 (Agerpres). — Pre
zidiul C.C. al Frontului Național 
ie Eliberare din Vietnamul de 
sud a dat publicității o declara
ție transmisă de agenția „Elibe
rarea", în care se arată că așa- 
numitele „alegeri pentru Aduna
rea Constituantă", pe care regi
mul de la Saigon intenționează să 
le organizeze, nu sînt altceva de- 
cît o înșelătorie politică pentru a 
crea o falsă aparență de demo
crație, libertate, independență. 
Prezidiul C.C. al F.N.E. din Viet
namul de sud face apel la 
întreaga populație, mai ales 
la locuitorii din localitățile și 
zonele controlate temporar de 
inamic, să boicoteze total această 
farsă electorală americano-saigo- 
neză, să o zădărnicească prin 
lupta lor hotărîtă împotriva agre
sorilor americani și a clicii Thieu- 
Ky, pentru cucerirea independen
tei naționale și a drepturilor de
mocratice.

Congresul lucrătorilor 
din domeniul 
sănătății publice

HANOI 27 (Agerpres). — Au în
ceput lucrările Congresului lu
crătorilor din domeniul sănătății 
publice. Participanții au reliefat 
succesele obținute în domeniul 
ocrotirii sănătății în condițiile 
extinderii războiului de distru
gere dus de aviația americană, 
cînd lucrătorii din acest sector au 
avut de făcut față unor sarcini 
sporite, datorită necesității unei 
dispersări urgente a bazelor me
dicale din diferite centre în loca
litățile rurale. S-a relevat că 80 la 
sută din cooperativele agricole 
sînt înzestrate cu grupe medicale. 
In 92 la sută din localitățile ru
rale există dispensare și case de 
naștere deservite de personal me
dical cu pregătire medie, iar în 97 
la sută din districte există în pre
zent spitale și infirmerii.

In comparație cu anul 1961, pri
mul an al planului cincinal, nu
mărul personalului medical cu 
pregătire superioară a sporit de 
peste 10 ori, iar al personalului 
cu pregătire medie de trei ori.

Participanții au fost salutați de 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong.

„12 ani de intervenție 
si agresiune imperialistă 
a S. U. A. în Laos"

Un document al C. C. al Partidului 
Neo Lao Haksat

ANKARA 27. — Trimisul special 
Agerpres, V. Stamate, transmite :

Ziarele turcești continuă să pu
blice știri și articole consacra
te vizitei delegației guvernamen
tale române. Majoritatea zia
relor inserează fotografii înfățișînd 
aspecte din timpul vizitelor făcute 
de delegație, precum și informații 
ale Agenției turce de presă „Ana
tolia" referitoare la convorbirile 
oficiale româno-turce.

Ziarul „Cumhuriyet" subliniază 
într-un comentariu că îngrădirea 
artificială care a existat în relațiile 
dintre cele două țări, în perioada 
de după cel de-al doilea război 
mondial, nu a rezistat puternice
lor legături istorice și geografice 
care existau de multă vreme. Zia
rul scrie că „Ion Gheorghe Maurer 
este primul șef de guvern din ță
rile Europei de răsărit care vizi
tează Turcia după cel de-al doi
lea război mondial" și arată că 
politica externă a României se 
bazează pe respectarea indepen
denței, neamestecului în treburile 
interne ale altor state și pe cola
borarea între state.

Ziarul „Yeni Gazette" relevă, 
într-un editorial, că Turcia caută 
în prezent să-și dezvolte relațiile 
cu țările din Balcani. „Convorbiri
le de la Ankara — scrie ziarul — 
vor contribui la lărgirea schimbu
rilor economice și chiar dacă a- 
ceastă colaborare este limitată — 
ea putînd fi dezvoltată în viitor 
— va contribui la schimbarea si
tuației din Balcani".

„Turcia și România sînt țări 
care întotdeauna au fost prietene 
și au rămas prietene — scrie zia
rul „Ulus" într-un articol de fond 
semnat de deputatul Cihat Baban. 
Apele Mării Negre — continuă 
ziarul — ne-au unit întotdeauna. 
Astăzi din nou ele aduc pe cele 
două țărmuri, în ambele sensuri, 
dragostea și stima. Regimurile pot 
fi diferite, întrucît fiecare este stă- 
pîn în casa lui. Acest fapt nu tre
buie să frîneze însă relațiile inter
naționale de stimă și respect.

Convingerea noastră este că după 
pasul marcat prin această primire 
călduroasă făcută primului mi
nistru român va urma o dezvolta
re a colaborării, iar cele două na
țiuni vor manifesta reciproc prie
tenie în serviciul păcii".

Numeroase ziare, printre care 
„Milliet", „Cumhuriyet" și altele, 
publică știri referitoare la vizitele 
făcute de delegația română la An
kara și la perspectivele dezvoltării 
relațiilor economice dintre Ro
mânia și Turcia.
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ROMA „SIMPTOME Șl
PERSPECTIVE INTERESANTE"

V

IN PROBLEMA SECURITĂȚII EUROPENE5

KHANG CHAY 27 (Agerpres).— 
Comitetul Central al Partidului 
Neo Lao Haksat din Laos a dat 
publicității o carte intitulată ..12 
ani de intervenție și agresiune im
perialistă a S.U.A. în Laos'1, infor
mează postul de radio Patet Lao. 
Documentul se referă la caracterul 
neocolonialist al „războiului spe
cial" dus de imperialismul S.U.A. 
în Laos, și arată că regiunile con
trolate de forțele de dreapta din 
această țară au fost transformate 
într-o colonie și bază militară 
americană.

Sînt relevate înfrîngerile sufe
rite de către imperialiștii ameri
cani în ultimii ani și importantele 
victorii ale forțelor patriotice și 
ale poporului din Laos. Se scoate 
în evidență faptul că, în prezent, 
esențial este înlăturarea interven
ției și agresiunii S.U.A. în Laos. 
Totodată, se reafirmă poziția fer
mă a Partidului Neo Lao Haksat, 
a forțelor patriotice și a poporului 
din Laos în legătură cu modul de

soluționare a problemei laoțiene, și 
anume poziția exprimată în decla
rația de principiu în patru puncte 
și în manifestul în cinci puncte, al 
Conferinței naționale consultative 
politice laoțiene din 13 octombrie 
1965.

Comentînd documentul, postul 
de radio Patet Lao subliniază că 
acesta constituie o dovadă a hota- 
rîrii ferme a poporului laoțian de 
a lupta neabătut pentru zdrobirea 
agresorilor și pentru realizarea 
obiectivelor privitoare la construi
rea unui Laos pașnic, neutru, in
dependent, democratic, unificat și 
prosper. Totodată, poporul laoțian 
face apel către popoarele din Asia, 
Africa, America Latină și toate 
celelalte popoare iubitoare de pace 
din lume de a lua măsuri hotărîțe, 
care să ducă la încetarea acțiuni
lor de război ale imperialismului 
american în Laos și să pună ca
păt pericolului actual, mereu cres- 
cînd, din Indochina și Asia de sud- 
est.

SOLDAȚI...
FĂRĂ VOIE

O uniformă mili
tară americană, cu 
însemnul armei pe 
mînecă și ranița pe 
care se distinge „U.S. 
51583955“ a stîrnit in
teres și multe semne 
de întrebare la baza 
Tatikava din Japo
nia. Era la fel cu ce
lelalte purtate de sol- 
dații și ofițerii sosiți 
cu un avion tocmai 
din junglele Vietna
mului de sud, la fel 
cu cea purtată de

miile de americani 
dislocați la bazele 
S.U.A. din țara soa
relui răsare. Numai 
că în cazul de față 
ea îmbrăca un soldat 
japonez și nu unul 
american. Să se fi 
înrolat japonezi în 
rîndul forțelor arma
te^ americane din 
Vietnam ? Reporterii 
au pornit pe urmele 
respectivului, l-au 
găsit în raionul Sind- 
ziuku din Tokio și

l-au asaltat cu între
bări. Apoi au așter
nut pe hîrtie, publi- 
cînd în ziare odiseea 
înrolării fără voie în 
armata Statelor Uni
te a cetățeanului ja
ponez Sigheru Ka- 
vahara. Sigheru este 
de fapt victima unei 
legi americane privi
toare la recrutări, ce

se aplică și străiniloi 
:ntre 18 și 26 de ani 
veniți pentru un tim p 
în S.U.A. cu treburi 
sau ca turiști. După 
o ședere de peste 6 
luni, aceștia sînt o- 
bligați să se înregis
treze ca persoane de

vîrsta recrutării... 
Cum Sigheru se afla 
în S.U.A. de mai 
mulți ani cu pașaport 
de turist, și se anga
jase temporar la o 
firmă, el a primit 
ordinul de recrutare. 
De cum s-a prezentat 
la locul indicat a 
fost înrolat și trimis 
la instrucție. Lucru
rile s-au petrecut în 
ianuarie anul acesta 
și s-au precipitat în- 
tr-atît, încît în mar
tie el a și ajuns pe 
frontul vietnamez. 
..Chemarea sub arme 
a unui străin cu pa
șaport de turist este 
our și simplu scan
daloasă", scrie ziarul 
..Shukan Bunsiun" 
din Tokio.

Același lucru pare

Problema securității europene 
refine afenfia cercurilor polifice 
italiene, a presei și a opiniei pu
blice. în luările de pozifie ofi
ciale, în declarafiile diferifilor 
parlamentari, în comentariile apă
rute în presă se subliniază că as
tăzi există un curent favorabil întă
ririi raporturilor de colaborare în
tre foate statele europene, că se 
conturează tot mai clar posibilita
tea statornicirii unui sistem de 
securitate colectivă în Europa.

Recent, cu prilejul dezbaterilor 
din comisia externă a parlamentu
lui, ministrul de externe Fanfani a 
spus că în Occidehf se înregis
trează o reacfie pozitivă fată de 
ideea unei conferinfe consacrată 
problemelor europene și că în 
rîndurile aliafilor Italiei s-a mani
festat o tendință favorabilă față 
de atitudinea pozitivă a guvernu
lui italian în această problemă. 
Fanfani a cerut ca o asemenea con
ferință să fie pregătită cu grijă. în 
cadrul acelorași dezbateri, deputa
tul socialist Ricardo Lombardi a 
menționat că este dăunător ca gu
vernul italian să considere că inte
grarea militară în cadrul N.A.T.O. 
este astăzi mai necesară ca ieri. A- 
ceasfă poziție este cu atît mai gre
șită cu cîf ea ar întări dominația 
americană în 
în legătură cu aceasta, depu
tatul socialist a 
că Honolulu, care a servit ca bază 
de atac a S.U.A. împotriva Vietna
mului, s-a transformat în mod 
practic în cel de-al 50-lea stat al 
Americii. El a declarat că o ase
menea situație trebuie evitată pe 
plan european.

Ziarul milanez „II Giorno" a 
publicat un editorial intitulat 
„Simpfome și perspective intere
sante’, în care se spune printre 
altele: „O conferință generală eu
ropeană are sens doar dacă pre
gătirea sa este făcută nu numai 
printr-o mai intensă apropiere în
tre țările celor două grupări, ci și pe 
calea comparațiilor, confruntări
lor și apropierii între propuneri, 
care la început vor fi inevitabil 
îndepărtate. Politica securității eu
ropene, adică a unui echilibru de 
încredere, exclude, dacă se do
rește ca ea să fie realistă, uita
rea punctelor de contrast și a de
osebirilor de interese... Nu tre
buie neglijate semnele încuraja
toare care se fac simțite atît în 
Răsărit cîf și în Apus.’

Este interesant de arătat că atîf 
oameni politici, cîf și comentatorii

HAVANA Sărbătorirea

cadrul alianței.

reamintit faptul

Zilei Insurecției naționale
HAVANA 27 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 13-a aniversări 
a Insurecției naționale cubane, în 
Piața Jose Marti din Havana s-a 
desfășurat un miting de masă. Au 
participat conducători ai Partidu
lui Comunist Cuban și ai guver
nului revoluționar al Republicii 
Cuba.

A luat cuvîntul Fidel Cas
tro, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Cuban și primul ministru al Cu
bei. După ce a amintit condițiile 
în care revoluționarii cubani au 
luptat împotriva dictaturii lui Ba
tista, obținînd victoria, vorbitorul 
s-a referit la perspectivele eco
nomiei cubane. El a subliniat im
portanța sporirii suprafețelor de 
pămînt arabil, a folosirii resurse
lor hidroenergetice, precum și a 
proiectului de dublare a produc
ției agricole pînă în 1970 față de 
anul 1959. Primul ministru cuban 
a arătat că în 1970 agricultura Cu
bei va dispune de 20 000 tehnicieni, 
iar în 1975 — de 50 000. Paralel cu

pregătirea cadrelor tehnice agri
cole, industria va crea toate con
dițiile asigurării unui parc cores
punzător de mașini agricole ne
cesar unei agriculturi moderne, 
mecanizate. Cu privire la dezvol
tarea industriei de construcții, Fi
del Castro a arătat că pînă în a- 
nul 1970 vor fi construite două fa
brici de ciment cu o capacitate de 
producție totală de 700 000 de tone, 
ajungîndu-se astfel ca producția 
de ciment pe întreaga țară să fie 
de 2.5 milioane tone.

în ultima parte a cuvîntării 
sale, Castro s-a referit la eveni
mentele din Vietnam, arătînd că 
agresorii, în ciuda escaladării
cestui război, se găsesc într-un 
impas. Acțiunile acestora se lo
vesc de hotărîrea poporului viet
namez de a lupta pînă la victorie. 
Castro a declarat că Cuba, ca și 
celelalte țări socialiste, este hotă
rîtă să trimită voluntari, în cazul 
în care R. D. Vietnam va solicita 
aceasta.

a-

ziarelor consideră ca un factor 
esențial al securității pe continen
tul nostru excluderea posibilității ca 
forțele militariste din R.F.G. să poa
tă provoca vreodată un nou război 
mondial. Se recunoaște, de ase
menea, că este necesară respecta
rea granițelor stabilite după cel 
de-al doilea război mondial, asi
gurarea inviolabilității teritoriale 
a tuturor statelor din Europa. în 
această ordine de idei, săptămî- 
nalul roman „Espresso’ scrie : 
„Concluzia care derivă în mod 
necesar și pe care chiar un nu
măr din ce în ce mai mare de 
germani occidentali o trag este 
aceea că orice evoluție în Eu
ropa centrală este legată de o 
clară recunoaștere din partea Bon
nului a frontierei Oder-Neisse". 
în cercurile politice italiene a 
avut ecou un articol publicat de 
fostul ministru de externe bel
gian Spaak în ziarul francez „Le 
Figaro”, în care se spune : „Ger
mania (occidentală) trebuie să se 
convertească o dată la realism, 
recunoscînd ca definitive actuale
le frontiere și renunțînd în mod 
irevocabil la orice armament nu
clear. Dacă o va face, atmosfera 
raporturilor Est-Vest se va lim
pezi”.

în ultimul său număr, revista 
„Argomenti Socialiști” publică un 
articol semnat de Mario Zagari, 
subsecretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, intitulat „Ten
dințe și perspective în raporturile 
Est-Vest”. El spune: „Soluția secu
rității europene trebuie căutată 
într-un cadru general care să vadă 
toate părțile interesate, angajate 
în găsirea de noi baze pe care 
trebuie să se întemeieze viitoarea 
viață politică a Europei. Noul curs 
al raporturilor polifice dintre răsă
rit și apus duce la formularea cî- 
torva considerații. Depășind imo
bilismul războiului rece, lumea de 
azi este dominată de o dinamică 
necunoscută cu puțini ani în urmă. 
Din destindere, din creșterea 
schimburilor economice, culturale, 
tehnice și științifice pot deriva be
neficii nu numai în cele două sen
suri, dar cu reflexe și pentru cea 
de a treia lume. Vom putea în fe
lul acesta să atacăm rădăcinile care 
cauzează răul reprezentat de dez
echilibrul economic și social dintre 
țările în curs de dezvoltare și cele 
înaintate și să întărim astfel 
pacea".

în comentariile presei italiene 
consacrate problemei securității 
pe continentul nostru se subli
niază rolul activ jucat de Româ
nia în domeniul relațiilor inter
naționale, politica sa externă de 
promovare a păcii și colaborării 
internaționale. Atît „Corriere della 
Sera”, „La Stampa", „II Giorno", 
cît și alte ziare, referindu-se la 
recenta expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fața adu
nării activului de partid, relevă că 
România cheamă la înfăptuirea 
unor relații noi între statele 
din Europa, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, relații care să 
pornească de la recunoaș
terea 
por de 
de a-și 
care îl 
bazeze 
și independenței, 
neamestecului în treburile 
ne ale altor țări, al egalității de
pline în drepturi între toate na
țiunile din Europa. Cunoscutul 
pictor și sculptor Giacomo Man- 
zu, laureat al Premiului interna
țional Lenin „pentru întărirea 
păcii între popoare”, spunea că 
poziția României ca și a altor țări 
socialiste, în problema securității 
europene, reprezintă o contribu
ție de primă importanță la apă
rarea păcii. El a apreciat de a- 
semenea contribuția adusă de 
România la statornicirea unor bu
ne raporturi între statele din 
zona Balcanilor și a Mării Adria- 
fice.

Dezbateri aprinse 

asupra măsurilor 

de austeritate
Timp de două zile — marți și 

miercuri — Camera Comunelor a 
fost scena unor aprinse dezbateri 
pe marginea recentelor măsuri eco
nomice de austeritate. Acestea au 
constituit în același timp un prilej 
pentru conservatori de a prezenta 
o moțiune de neîncredere în guvern. 
Se remarcă faptul că, spre deosebire 
de situațiile precedente din parla
mentul britanic, de data aceasta ro
lurile par să fi fost inversate : opozi
ția conservatoare a lansat atacuri 
neîntrerupte la adresa politicii eco
nomice a guvernului, în timp ce 
laburiștii s-au văzut constrînși să 
treacă la defensivă, străduindu-so 
să justifice măsurile adoptate. Lide
rul partidului conservator, Eduard 
Heath, a profitat de împrejurare 
pentru a se remarca prin acuitatea 
criticilor aduse și a încerca să-și 
creeze o platformă personală.

Ținta urmărită de conservatori a 
fost însă mai puțin pachetul de mă
suri deflaționisfe, pe care le-au cri
ticat sever, dar fără a prezenta so
luții de alternativă. în realitate, a- 
tacul frontal a fost îndreptat împo
triva premierului Wilson, pentru a 
obține un „succes tactic" și a pro
duce rezonanță în rîndurile corpu
lui electoral. Ed. Heath însuși a 
spus că „primul ministru este acel 
care se află sub atac. Pierderea în
crederii în interior cît și peste ho
tare este o pierdere a încrederii în

LONDRA

de la 
dreptului fiecărui po- 
a-și hotărî singur soarta, 
alege regimul social pe 

dorește, relații care să se 
pe respectul suveranității 

pe principiu) 
inter-

I. MĂRG1NEANU

el, în colegii săi". De altfel, însăși 
moțiunea de neîncredere se referă 
nu la măsurile de austeritate ca 
atare, ci la așa-numita lipsă de abi
litate a guvernului de a aborda și 
rezolva dificultățile economice ac
tuale.

Duelul oratoric, la care au parti
cipat somitățile partidelor reprezen
tate în parlament, s-a încheiat 
miercuri seară cu o așteptată res
pingere a moțiunii conservatorilor, 
cu ajutorul confortabilei majorități 
laburiste. Problemele rămîn însă 
în continuare neschimbate.

Tn cercurile polifice se exprimă 
nedumerire pentru faptul că tocmai 
conservatorilor le-a revenit „meri
tul” de a reproșa partidului laburist 
că lichidarea deficitului comercial, 
anunțată pentru sfîrșiful acestui an, 
se amînă pentru 1967, că asigură
rile date împotriva șomajului s-au 
transformat pînă la urmă în justifi
carea acestuia, că promisiunile pri
vind reducerea impozitelor și pre
țurilor, precum și ridicarea nivelului 
de frai au fost realizate... în sens 
invers. Șeful partidului liberal, Jo 
Grimond, a criticat bugetul militar, 
arătînd că ar trebui efectuate redu
ceri mai drastice în cheltuielile mili
tare la est de Suez. Depufați labu
riști din aripa stîngă a partidului au 
subliniat și exemplificat ideea că 
Marea Brifanie cheltuiește cu mult 
mai mult decît îi permit resursele fi
nanciare reale.

Și în rîndul sindicatelor se con
turează o creștere a mișcării împo
triva înghețării salariilor, în ciuda 
consimțămînfului unor lideri ai 
T.U.C. dea sprijini politica laburistă. 
Trei sindicate din industria construc
țiilor de mașini, întrunind 500 000 
membri, s-au adăugat în ultimele 
zile la lunga listă a celor care ce* 
majorarea salariilor, fără a mai ține 
seama de înghețarea „voluntară”, ce 
figurează printre măsurile restricti
ve adoptate săptămîna trecută. 
Se afirmă că adevăratele dificultăți 
pentru lira sterlină, pentru econo
mia britanică, precum și pentru pu
nerea în aplicare a măsurilor de 
austeritate vor veni abia de acum 
înainte.

L. RODESCU

să se fi întîmplat și 
cu- vest-germanul 
Frantz Fredier — cu 
deosebirea că acesta 
nu s-a întors în pa
tria sa. Ziarul „Sud- 
deutsche Zeitung" a 
anunțat, la 30 iunie 
1966, moartea lui în 
cursul unor lupte din 
Vietnam, unde, fără 
îndoială, a curmat el 
însuși viețile altora. 
S-a aflat că nu nu
mai Fredier, ci și 
alte persoane de ori
gine europeană, care 
locuiesc temporar în 
S.U.A., sînt obligate 
să presteze serviciul 
militar ca... soldați 
americani, fiind fo
losiți, cum s-a văzut, 
și în războaiele agre
sive ale S.U.A.
Gabriela BONDOC

M| MOSCOVA. La invitația guvernului sovietic, la 27 
iulie a sosit la Moscova într-o vizită oficială ’ primul 

ministru al Republicii Irak, Abdel-Rahinan al' Bazzaz. In 
aceeași zi, el a avut o convorbire la Kremlin cu Alexei 
Kosîghin. Premierul irakian va rămîne la Moscova pînă 
la sfirșitul săptăminii, după care va pleca la Leningrad 
și Baku.

Effl BUENOS AIRES. Comitetul Central al Partidului Co- 
munist din Argentina a dat publicității o declarație în 

care relevă necesitatea luptei unite a poporului argentinian 
pentru restabilirea drepturilor și libertăților democratice în 
țară și pentru păstrarea suveranității naționale.

BS SOFIA. Miercuri s-a deschis la Sofia prima sesiune 
E“a a comitetului bulgaro-egiptean de colaborare econo
mică și tehnico-științifică. La lucrări participă o delegație 
guvernamentală a R.A.U. condusă de ministrul economiei 
Mohammed Labib Sukeir și o delegație bulgară condusă de 
ministrul Lîcezar Avramov.

EJ9 PRAGA. Antonin Novotny, președintele R. S. Ceho- 
slovace, l-a primit miercuri pe ministrul afacerilor Ex

terne al Franței. Couve de Murville, și a avut cu el o 
convorbire în legătură cu situația internațională actuală, 
problemele europene și dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări.

■ TOKIO. La 27 iulie primul ministru al Japoniei, E. 
■" Sato, l-a primit pe ministrul de externe al U.R.S.S., 
A. Gromîko, care face o vizită oficială în Japonia. In 
timpul convorbirii, relatează agenția TASS, au fost abor
date probleme legate de dezvoltarea relațiilor sovieto- 
japoneze, precum și unele aspecte ale situației internațio
nale actuale.
HH ATENA. Miercuri a sosit la Atena ansamblul Teatru- 
“ lui de operă și balet din București, care urmează să 
prezinte, în cadrul Festivalului Atenei, o serie de specta
cole pe scena Teatrului antic „Herodos Atticus" de la 
poalele Acropolei. Ziarele din capitala Greciei relevă că 
artiștii români au obținut premii de prestigiu la nume
roase concursuri internaționale. Ziarul „Eleftheria" scrie 
despre „tradițiile bogate ale artei lirice romane", iar 
j.Avghi" relevă că „artiștii români au căpătat un bine me
ritat renume în țară și în străinătate, ei fiind continua
torii tradițiilor artei lirice române în noile condiții create 
în România".
ESB MOSCOVA. Ministrul afacerilor externe al R. D. Ger- 

mane, Otto Wintzer, și-a încheiat la 27 iulie vizita 
pe care a întreprins-o în Uniunea Sovietică. In cursul 
vizitei, care a durat trei zile, el a avut întrevederi cu 
Vasili Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., Vladimir Semionov, locțiitor al minis
trului, și cu alte persoane oficiale. Au fost abordate unele 
probleme internaționale actuale, în primul rînd situația din 
Europa, precum si probleme referitoare la colaborarea din
tre cele două țări.

In U.R.S.S. a fost constituit 
Ministerul pentru menținerea 
ordinii publice

MOSCOVA 27 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că C. C. al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem și Consiliu] de Miniștri ale 
U.R.S.S. au hotărît constituirea 
Ministerului unional-republican al 
U.R.S.S. pentru menținerea ordinii 
publice, în scopul asigurării unei 
conduceri operative unice a activi
tății organelor în lupta împotriva 
infracțiunilor. Totodată, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
emis un decret, potrivit căruia spo
rește răspunderea administrativă 
și penală pentru acțiuni huliganice 
și se stabilesc termene reduse 
pentru cercetări și dezbateri judi
ciare în aceste probleme.
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