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dat o 
17 lei 
statul 
aduce

ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, va face o vizită ofi
cială în Danemarca, în a doua ju
mătate a lunii august a. c.

Foto : Agerpres

Seara, tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu a oferit o masă în cinstea dele
gației Partidului Comunist din Da
nemarca. (Agerpres)

Avioane ale S.U.A. 
au bombardat zona 

demilitarizată 
(pag. a Vl-a)
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de investiții ni- 
instalațiilor și 

se achizi- 
la Fabrica
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VIAȚA DE PARTID

A PRIVI OMUL ÎN FORMARE

in 
neglijențe 
unele din 
atingerea 

documen- 
Mai 

de pro- 
avizare

in
existent, prin creșterea 

muncii, a gradului 
capacităților insta- 

presupune ca în- 
construite în urmă 
să accelereze rit-

în proiectarea și reali
zarea edificiilor social- 
culturale — ne informea
ză tovarășul ing. Cornel 
Zissu, șeful sectorului 
tehnic din C.S.C.A.S. — se 
urmărește ca fiecare din
tre ele să înfrumusețeze 
ansamblurile unde sînt 
amplasate, să fie tratate 
arhitectural folosindu-se 
elemente specifice locale. 
Multe din aceste obiective 
se proiectează în institu
tele centrale, altele în ca
drul organizațiilor de 
proiectare regionale.

Redăm cîteva amănun
te privind diferite lucrări 
din domeniul social-cul
tural. în anii acestui cin-

>' «sk

La invitația guvernului danez, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit de

în urma unor sondaje publice și 
a unor calcule de specialitate, di
rectorul comercial al unei mari 
întreprinderi de restaurante și ho
teluri a ajuns la următoarele două 
concluzii: 1) De cîțiva ani încoa
ce, vînzarea în unitățile de ali
mentație publică este într-o ascen
dență fără precedent, ritmul de 
creștere depășind orice prevederi. 
Dacă acest ritm se va menține, este 
de presupus că nu peste multă vre
me, cel puțin o dată pe zi, fiecare 
om va lua masa la restaurant; 2) 
în timp ce în anii din urmă sursa 
principală a beneficiilor o consti-

Combinatul „30 Decembrie", 
de

Asigurarea sporului de producție 
planificat pentru perioada 1966— 
1970 — din care 30 la sută urmează 
să se realizeze în unități nou cons
truite — ridică o problemă vitală : 
întreprinderile care vor fi puse în 
funcțiune în cincinal trebuie să 
atingă într-un termen cît mai scurt 
indicatorii tehnici și economici pro
iectați. Aceasta impune — așa cum 
s-a subliniat și la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. — elaborarea 
și aplicarea unui ansamblu de mă
suri menite să permită intrarea 
efectivă în funcțiune a obiectivelor 
la capacitatea, productivitatea mun
cii, prețul de cost, numărul de sa- 
lariați și rentabilitatea prevăzute în 
proiecte.

După cum se știe, partea cea 
mai mare a sporului de producție, 
adică 70 la sută, va trebui să se 
obțină pe baza potențialului 
dustrial 
productivității 
de utilizare a 
late, ceea ce 
treprinderile 
cu cîțiva ani 
mul de atingere și depășire a 
parametrilor tehnici și econo
mici stabiliți. în lumina acestui 
imperativ, în iunie-iulie a.c. s-au 
studiat și confruntat realizările cu 
prevederile din proiecte la 40 
obiective industriale, date în ex
ploatare în ultimii ani. Analizele 
întocmite, sub îndrumarea nemij
locită a unor comitete regionale și 
orășenești de partid și cu sprijinul 
specialiștilor din întreprinderi, 
institute de proiectare și ministere, 
au scos în evidență experiența po
zitivă, precum și principalele pro
bleme care se impun a fi soluțio
nate pentru ca toate unitățile in
dustriale să-și realizeze și să depă
șească indicatorii stabiliți. Ce s-a 
constatat ?

Majoritatea titularilor de inves
tiții și-au axat mai mult decît îna
inte eforturile spre asigurarea con
dițiilor necesare realizării parame
trilor proiectați. Aceste 
au dat roade. După 
cinci luni de la darea 
ploatare — februarie 1966 
instalație de prelucrare a minereu
rilor concentrate pluinbo-zincoase 
de la Combinatul chimico-metalur- 
gic din Copșa Mică, lucrează la ca
pacitatea proiectată. Este consecin
ța pregătirii temeinice a cadrelor, 
organizării judicioase a muncii pe 
schimburi și în echipe, folosirii cu 
înalt randament a utilajelor și ins
talațiilor, întreținerii lor în condiții 
ireproșabile de funcționare. Indica
torii tehnici și economici proiec
tați au fost realizați de multe alte 
întreprinderi, printre care Uzina 
de aluminiu Slatina, Fabrica de 
mobilă de la Blaj. Dar, cu pri
lejul analizelor întocmite, a reieșit 
că nu în toate unitățile noi se 
constată aceeași preocupare susți
nută pentru atingerea în cel mai 
scurt timp posibil a parametrilor 
prevăzuți. Astfel, un număr de 30 
de capacități de producție date în 
funcțiune în urmă cu mai bine de 
4 ani nu au realizat nici pînă în

toriale, baze de trata
ment, precum și edificii 
de cultură — teatre, case 
de cultură, cluburi și săli 
de spectacole — clădiri 
pentru comerț, turism, 
sport și altele. Investițiile 
alocate în acest scop în
sumează, în cincinal, 9,3 
miliarde lei, depășind cu 
1,3 miliarde prevederile 
din Directivele Congresu
lui al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Ne-am 
informat la C.S.C.A.S. a- 
supra orientării în reali
zarea acestor lucrări, a 
stadiului de pregătire și 
de execuție al obiective
lor respective al căror nu
măr este de ordinul miilor.

alt rîu, aerian — Arge
șul kilowaților.

înainte de a da cale 
liberă primului șuvoi 
pe albia subterană de 
beton — de azi înain
te niciodată străbătută 
de pas omenesc — 
constructorii au mai fă
cut de-a lungul ei un 
ultim drum. O ultimă 
verificare.

De cîte ori treceau 
dintr-un sector înfr-al- 
tul, bolta de beton ră-

Resfaurante cu persona
litate si altele anonime

în ziua de 1 august, la Eforie 
Nord au început convorbirile în
tre delegația Partidului Comunist 
Român și delegația Partidului Co
munist din Danemarca, care face 
o vizită în Republica Socialistă 
România.

Din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român la con
vorbiri au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C. C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar ■ al 
C.C. al P. C. R., Ghizela Vass,

fru pregătirea pasio
nantului final de astăzi. 
Primul, cel de astă-pri- 
măvară, a marcat zăgă
zuirea definitivă a rîu- 
lui la baraj și preface
rea lui într-un lac care 
impune cuvenita recti
ficare în manualele de 
geografie. Următorul 
moment, consemnat de 
curînd, a fost întîia pă
trundere a apelor pe 
făgașul subpămîntean 
și recalificarea lor în
tr-o nouă meserie, de 
viață lungă : de a ac
ționa turbinele din care 
va izvorî un cu fotul

Importante sume — 31 
miliarde în anul 1970 — 
va cheltui statul în noul 
plan cincinal pentru acți
uni social-culturale. Influ- 
ențînd favorabil nivelul 
de trai, aceste sume se ri
dică la aproximativ 5 000 
lei de fiecare familie. Pa
ralel cu numărul mare de 
fabrici, uzine, secții pro
ductive, se desfășoară 
construcția de locuințe — 
300 000 apartamente în 
anii acestui cincinal — și 
construcția a noi obiecti
ve destinate lărgirii con
tinue a activității social- 
culturale : clădiri pentru 
învățămînt, instituții me- 
dico-sanitare, spitale, 
policlinici, clinici sana-

Centrală telefonică, stații automa
te sau oricare alt pupitru de co
mandă, peste tot unde automatiza
rea a devenit nervul vital al pro- 

Uzinelor 
Capitală, 
moderne, 
să îmbu

care s-a născut o meto
dă originală de armare 
a galeriilor subterane, 
atacul apelor stăvilit la 
inelul 147-Oești, cele 
cinci străpungeri în 
termene record, cele 
cinci neuitate întîlniri 
de care se leagă nu
mele unor comuniști 
încercați ca Pavel Oțet, 
Augustin Duruș, Ale
xandru Farcaș, Gheor
ghe Fasole — dintre

Plutește în aer clipa 
cînd din undele Arge
șului vor fi pescuiți în- 
tîii kilowați. încununa
re a noului destin hă
răzit apelor de către 
lemerarii constructori 
ai hidrocentralei „Gh. 
Gheorghiu-Dej". Apro
piatul eveniment, pre
simțit în pulsația mai 
vie ca oricînd a șantie
rului, a fost precedat 
de două memorabile 
momente, decisive pen-

prezent indicatorii proiectați, cele 
mai multe aparținînd ministerelor 
industriei chimice și industriei cons
trucțiilor. O situație similară exis
tă și la anumite obiective date în 
exploatare începînd cu 1963. E 
drept, în trimestrul I al acestui an, 
25 de noi obiective și-au atins pa
rametrii proiectați, dar nu trebuie 
uitat că, după cum arată calculele, 
dacă toate unitățile și-ar fi realizat 
indicatorii prevăzuți, economia 
națională ar fi cîștigat o producție 
în valoare de 1,4 miliarde lei și 
un volum de beneficii de 390 mili
oane lei.

Cred că este instructiv — pen
tru a se trage concluziile practice 
corespunzătoare și a se evita 
cincinal repetarea unor 
— să relevăm, pe scurt, 
cauzele care au frînat 
parametrilor stabiliți în 
tațiile tehnice aprobate, 
întîi, anumite institute 
iectare și organe de 
nu acordă atenția cuvenită în
tocmirii și fundamentării indica
torilor tehnici și economici. Alte
ori, în timp ce valoarea unor inves
tiții se majorează în .perioada de 
execuție, parametrii proiectați nu 
mai sînt îmbunătățiți și ridicați la 
nivelul carespunzător noilor chel
tuieli. La Combinatul de fibre arti
ficiale Brăila, de pildă, investiția a 
fost suplimentată de 3 ori, majorîn- 
du-se cu 23 la sută față de valoarea 
inițială, fără corelarea corespunză
toare a indicatorilor. în plus, aici 
n-au fost create condiții nici măcar 
pentru realizarea în întregime a 
indicatorilor inițiali. Nu de puține 
ori, la fundamentarea unor noi 
obiective se scapă din vedere posi
bilitățile folosirii cu înaltă produc
tivitate a suprafețelor construite. 
Calculele întocmite au demonstrat, 
în urma reanalizării suprafețelor 
existente la Combinatul de celulo
ză și hîrtie Suceava, că fără nici un 
fel de investiții capacitatea de pro
ducție poate spori cu peste 30 la 
sută, iar la Fabrica de mase plas
tice din Iași că există încă o supra
față de producție de 3 000 mp, care 
trebuie folosită mai productiv.

în anumite întreprinderi noi 
unele greutăți în realizarea para
metrilor proiectați 
faptului că nu 
suficientă măsură 
iectanți și titularii 
vclul calitativ al 
utilajelor prevăzute : 
ționa. Cîteva exemple 
de beton celular autoclavizat Mi- 
litari-București, întreruperile la o 
linie de fabricație au durat peste 
două luni. în mod cu totul neco
respunzător s-au verificat utila
jele înainte de a fi puse în func
țiune la Fabrica de cărămizi și 
țigle Sighișoara, întreprinderea de 
medicamente București, Combina
tul de celuloză și hîrtie Călărași. 
Ținînd seama că statul cheltu
iește sume importante pentru a- 
chiziționarea de mașini și instala
ții, este absolut necesar ca specia-

riți de mineri palmă cu 
palmă, au fost parcurși, 
pentru cea din urmă 
oară, cu mașinile. Sub 
roți — natura supusă. 
O bucurie care nu pu
tea fi refuzată... Alu- 
necînd lin pe această 
magistrală, la lumina 
farurilor, oamenii își 
rememorau cu emofie 
episoadele luptei încă 
atît de vii : fantasticele 
presiuni ale rocii la 
Rotunda, încleștare din

. Aflînd cu adîncă mîhnire vestea despre pierderile umane și mate
riale provocate de inundațiile care au avut loc în orașul Ulan Bator vă 
exprimăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, guvernului și poporului frate mongol cea mai sin
cera compasiune^din partea întregului popor român și a noastră personal.

Va rugăm să transmiteți condoleanțele noastre familiilor celor care 
au pierit cu prilejul acestei calamități.

suna de ecoul, unor 
nume : oamenii se stri
gau între ei, făceau 
apelul, ca nu cumva să 
rămînă vreunul rătăcit 
în calea apelor.

Această recunoaștere 
finală a traseului era 
respectarea literei teh
nologice. Dar chiar 
dacă nu le-ar fi cerut-o 
nimeni, ei tot ar mai fi 
străbătut drumul din 
inima muntelui de ca- 
re-i leagă ani de mun
că aspră și, nu arareori, 
eroică. Cei peste un
sprezece kilometri ai 
galeriei de fugă, cuce-

AVANPREMIERĂ PE ARGEȘ

tuia desfacerea băuturilor alcooli
ce, acum, calculul hîrtiei arată o 
serioasă deplasare a cîștigului — 
din zona băuturilor, spre prepara
tele culinare, băuturi ușoare, dul
ciuri.

Ambele fenomene au la bază ex
plicații extrem de simple. A. — Di
namica vînzării e în raport direct 
proporțional cu veniturile popu
lației : oamenii cîștigă mai mult, 
cheltuiesc mai mult. B. — Prepara
tele culinare au luat-o înaintea bă
uturilor alcoolice din cauza crește
rii nivelului de civilizație al con
sumatorilor. Restaurantele devin, 
așadar, veritabile sufragerii ale o- 
rașelor. Ce oferă ele consumatori
lor ?

membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Dane
marca au luat parte tovarășii: 
Knud Jespersen, președintele P.C. 
din Danemarca, Poul Emanuel, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C. din Dane
marca, Jorgen Jensen, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C. din Danemarca.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

ducției, întîlnim marca 
„Electromagnetica" din 
Aplicînd procedee noi, 
colectivul uzinei a reușit 
nătățească simțitor calitatea pro
duselor pe care le livrează. Nu de 
mult, aici a intrat în producția de 
serie un nou produs: centrala te
lefonică tranzistorizată ST24. Tn 
clișeu: se verifică un nou lot de 
centrale telefonice automate pen

tru instituții

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR

Viorel FLORECI 
director adjunct în Banca de Investiții

In interesul dezvol
tării relațiilor ro- 
mâno-turce

(pag. a V-a)

Și în al doilea rînd nu aduc bene
ficii.

— Noi nu lucrăm cu pierderi — 
precizează responsabilul de la 
„Perla". Pe primul semestru al a- 
nului am realizat... Și ne-a 
cifră. Calculăm : beneficii — 
pe zi 1 Un restaurant în care 
a investit un milion de lei 
beneficii 17 lei pe zi I Un cîștig de
rizoriu. Și aceasta în primul rînd 
pentru că responsabilul, în loc să 
ofere consumatorilor un sortiment 
variat din care să aleagă, întoc
mește lista de bucate orientîndu-se 
spre mîncărurile cel mai lesne de

Stația 
repompare a apei, folosită la 

irigarea lucernei
Foto : M. Cioc

„Hai să mergem la un restau
rant". Propunerea se ivește zilnic 
de zeci de mii de ori. Și de zeci de 
mii de ori urmează invariabila în
trebare : „La care restaurant ?“ în
trebarea nu e pusă din simplă cu
riozitate. Cel care întreabă de nu
mele localului vrea să verifice 
dacă acel local merită deplasarea, 
în Capitală consumatorii se duc la 
„Doina" sau la „Bumbești" pentru 
că acolo găsesc cele mai alese pro
duse de zahana ; „Carul cu bere" 
este mereu aglomerat nu numai 
pentru berea la halbă, dar mai 
ales pentru specialitatea casei : 
„patricieni la grătar". La „Gambri- 
nus" punctul de atracție este vră- 
bioara în sos de bere ; „Poiana" 
uimește consumatorii cu combina
țiile ei cuiinare. Faima unor loca
luri cum sînt „Cerbul Carpatin" 
din Brașov ori „Bolta Rece" din 
Iași e, de asemenea, unanim recu
noscută. Toate restaurantele amin
tite au ceva aparte, o inovație cu
linară, o noutate, un punct de a- 
tracție, într-un cuvînt au persona
litate.

Cineva ar putea întreba : și dacă 
un restaurant nu are personalitate 
ce se întîmplă cu el ? Aduce el 
vreo daună cuiva ? Să lăsăm să 
răspundă faptele. într-un interval 
de 70 de minute am cules aspecte 
din două localuri. La „Grădi
nița" de pe Bd. Magheru — toate 
mesele ocupate. Ospătarii, cu bra
țele pline de platouri și tăvi, făceau 
echilibristică printre consumatorii 
care așteptau să se ivească o masă 
liberă. Ce oferă restaurantul ? Cî
teva zeci de feluri de bucate. Toa
te sînt cerute, dar atracția princi
pală este specialitatea casei: an- 
tricot la tingire.

30 de minute mai tîrziu. în ace
eași zi (25 iulie) la restaurantul 
„Tîrgoviște". Localul — gol. A- 
flăm de la ospătar că aici me
niul e compus din ciorbă de legu
me și tocană. Dar că... să fim foar
te atenți. Aceste bucate au rămas 
de ieri. Și pe căldurile astea... Mai 
bine am „servi" ceva de la bufet. 
Fie slănină, fie costiță. Restauran
tul are chiar și salam...

După cum se vede, între „Grădi
nița" și „Tîrgoviște" nu-i o deose
bire oarecare, ci o prăpastie adîn
că. Poate că „Tîrgoviște" consti
tuie un caz izolat ? în Capitală și 
în țară sînt mii de localuri. Să mai 
vizităm cîteva dintre ele.

...„Valea Sadului" — local nou. 
Meniul zilei: ciorbă de legume, 
tocană. Bufet rece : slănină, costi
ță... „Perla" — local nou. Ciorbă 
de perișoare, tocană, slănină, cos
tiță... Și, de neînchipuit, „specia
litatea casei", ciorba de perișoare, 
o găsim în sute de localuri din cele 
mai diferite orașe. Carevasăzică, 
meniuri standard ! Șablonul culi
nar, despre care s-a mai scris cu 
un an în urmă a rămas... șablon. 
Să revenim însă la întrebarea 
pusă. Aduc restaurantele anonime 
vreo daună ? Fără doar și poate, 
în primul rînd ele nu răspund ce
rințelor curente ale consumatorilor.

cinai vor fi date în folo
sință, în construcții noi, 
7 400 paturi de spital și va 
începe construirea unor 
spitale cu aproximativ 
10 900 paturi. Este vorba 
de unități puternice, cu 
capacități între 500—1 000 
paturi. Complexul clinic 
din București va avea 
1 500 de paturi. Din
tre proiectele mai impor
tante din acest sector, a- 
flate în diferite faze de e- 
laborare, se numără spi
talele din Galați, Baia 
Mare, Pitești, centrul de

IN ZIARUL DE AZI
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fel
Foto : Agerbres

Palace

Sub

VIAȚA DE PARTID

fs, deși cooperativa se bucura, în ge
neral, de bune condiții naturale. Spi
ritul de organizare și initiative nu 
este înnăscut, ci se formează cu aju
torul colectivului. A fost o perioadă, 
în anul 1962, cînd nu se reușea la Ri- 
piceni înirefinerea culturilor și recol
tarea lor la timp și în bune condifii. 
Lipsa de experienfă, dar și trăsăturile 
individualiste din munca președintelui, 
se numărau printre principalele expli
cații ale nereușitei.

Comitetul de partid nu s-a grăbit 
să arunce întreaga vină pe seama pre
ședintelui. l-a dat sfaturi, l-a îndemnat

mii. De altfel, munca noastră e în așa 
fel organizată, încîf să putem face 
față întotdeauna oricărei situații noi. 
Oamenii au învățat la cursurile 
noastre, cunosc bine problemele 
economice ale cooperativei.

— Unde munca de partid e bună, e 
bună și brigada, spune llie Ababei, 
președintele cooperativei agricole de 
producfie din Bold-Săveni, gospodar 
chibzuit și cu tragere de inimă, Orga
nizația de partid ne ajută mult în 
ce privește creșterea spiritului de răs
pundere al oamenilor, lată o metodă 
care dă rezultate bune — la două-frei

întinerit

lucreze cu mai multă hotărîre în 
cu S.M.T.-ui.
Gh. Stralu- 

cu propunerea ca 
suie de hectare 

recoltate cu corn- 
după succesul în 
Mircea Călin a ve- 

propunerea ca și 
fie recoltată cu mij- 
Tocătorile de însi-

Un vechi membru de partid, Gh. 
Stratulat din. Ripiceni-Săveni, privea 
în jur la oamenii tineri, căutînd să 
distingă' trăsăturile viitoarei lor per
sonalități. A privi omul’ în formare, 
a distinge acele elemente care se pot 
dezvolta,, contribuind la transformarea 
unui tînăr. într-un bărbat, a. unui uce
nic silitor într-un organizator al ma
selor, este p aptitudine valoroasă.

în organizațiile de partid din regiu
nea Suceava se vorbește acum mult 
despre modelarea omului. Fiecare 
sămînfă poartă' în sine o plantă. Dar, 
pentru ca un tînăr să se împlinească, 
o privire ageră, pătrunzătoare trebuie 
să știe să-i citească în suflet și 
în minte, să distingă energiile 
latente și să ajute la desferecarea 
lor. Un asemenea secretar de par
tid a fost, încă din primii ani1 
de luptă pentru transformarea socia
listă a sațului, : Gh. Stratulat și, în 
bună măsură, datorită acestui lucru la 
Ripiceni sînt azi cadre de nădejde ca 
Elisabeta Talif, secretara organizației 
de bază a brigăzii I, Petru Nichifor, 
președintele sfatului popular comunal, 
Mircea Călin, președintele cooperati
vei agricole, de producfie, și mulfi 
alfii. Pe fiecare dintre aceștia organi
zația de partid i-a ajutat să crească 
cu grijă, cu atenfie, i-a îndrumat și 
învățat să pună umărul acolo unde 
este nevoie. Azi, Gh. Stratulat este 
pensionar, dar continuă să fie în frun
tea tuturor acțiunilor.

— Drumui cadrelor, ne spune Gh. 
Stratulat, este adeseori complicat, la- 
tă-l, de pildă, pe Petru D. Filip. A fosi 
plecat din sat. Meseriaș. Cînd s-au 
obținut rezultate bune în cooperativă, 
s-a întors ca tîmplar la construcții. 
L-am pus apoi brigadier de cîmp. 
Cînd s-au unificat brigăzile, a intrat 
ca socotitor la sectorul zootehnic. A- 
poi a fost ales în consiliul de condu
cere, vicepreședinte, avînd răspunde
rea sectorului zootehnic.

De-a lungul anilor, Gh. Stratulat a 
învă(at să fină seama de părerile oa
menilor. El știe astăzi că dacă unuia 
i se lămurește temeinic o măsură a- 
doptală și dacă ajunge să fie de a- 
cprd cu ea, acționează apoi cu tra
gere de inimă, cu convingere. Ca în 
întreaga regiune, problema irigațiilor 
a găsit un larg ecou și în Săveni. 
La Ripiceni s-au irigat la început 
suprafețe de peste o șută de 
hectare. Rezultatele foarte bune 
ob(inufe pe un teren nisipos, unde re
colta se usca de obicei în două săp- 
tămîni de arșiță, au dus la amortizarea 
cheltuielilor pentru instalații. Oamenii 
au prins curaj. S-a trecut la faza a 
doua, urmînd să fie irigate alte trei 
sute de hectare. Munca de lămurire 
nu mai întîmpină pasivitate. Oamenii 
s-au convins definitiv de avantajele 
agrotehnicii, ale irigațiilor.

— La început, Mircea Călin era cam 
stîngaci, spune tovarășul Nicolae Vlad, 
prim-secrefar al Comitetului raional 
P.C.R. Săveni, Cînd a fost ales pre
ședinte, avea încă goluri în activita-
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preparat.' Toacă o' porție mare de 
carne și did ea face 4 feluri de 
tocătură : mici, perișoare, sarmale, 
chifteluțe. Azi la fel ca și ieri, ca 
și alaltăieri, ca și acum 2 ani. Lea
fa merge, în restaurant e o atmos
feră călduță.., Cum poate fi tole
rată o asemenea situație și ce 
caută în comerțul de stat un ase
menea.,, responsabil ? Șe mai pune 
și o altă întrebare ! cum se face că 
aceste restaurante anonime, care 
mai ’mult dăunează decît folosesc 
cuiva,'nu decedează? De unde își 
trag sevă? Ciudat răspuns primim 
de la T.A.P.L. București„Restau
rantele acestea fără cliehți sînt ți
nute in' spinare de cele produc
tive, cu personalitate. De „Gambri- 
nus“, de „Butnbgști", „Poiana"...". 
Am mai pus întrebările: în 
definitiv, de ce nu sparg o dată 
restaurantele și bufețele anpnime 
carapacea șablonului culinar ? S-a 
epuizat cumva inspirația bucăta-, 
rilor ? Dimpotrivă,' cartea de bu
cate românești descrie cu lux de 
amănunte prepararea a... 2 000 de 
feluri I Atunci’?

Șablonul culinar este întreținut, 
de un' frate al lui mai mare - 
de șablonul aprovizionării. Cu 
toate că hbtărîrile în vigoare 
dau' întreprinderilor și unită
ților de alimentație publică mină 
liberă să se aprovizioneze de 
unde vor, •unitățile anonime nu se 
zbat, nu încheie contracte cu pro
ducătorii, nu cumpără specialități 
de pe piața liberă. Dar ce fac a- 
tunci ? încheie o dată pe an con
tracte
O.C.L. 
me și fructe. Pe urmă încep 
aștepte ca să le pice marfa, 
cum vine marfă, 1 
stabilit dintr-un condei, Responsa
bilul „ia la telefon" magazia de a- 
limente și întreabă : „Ce mai e prin 
magazie"? „Cutare și cutare" i șe 
răspunde. Și în funcție de marfă 
ies bucățele. Nu e comod ? Dar 
acești responsabili indplenți de ce 
nu sînt trași la răspundere ? Poa
te nu are cine ? Ba are. Alimenta
ția publică „ține" de 5 organe tu
telare : Direcția de alimentație pu
blică din Ministerul Comerțului 
Interior — îi dă îndrumări gene
rale ; Direcția comercială a Capi
talei îi dă îndrumări speciale ; 
T.A.P.L. îi dă îndrumări și O 
controlează direct ; întreprinderile 
de alimentație publică dau îndru
mări și controlează Și mai direct. 
Secțiile comerciale ale sfaturilor

încheie o dată pe an con- 
cu I.R.I.C.-iil, I.C.R.A, 
Pîiriea, cu

cu
Oficiile de legu- 

să
Și 

meniul zilei este
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să 
extinderea colaborării 
Secretarul de partid, 
lat, a venit 
cele peste cinci 
de grîu să fie 
binele. Toamna, 
recoltarea griului, 
nit el însuși cu 
floarea-soarelui să 
loace mecanizate,
lozat porumbul au fost transformate 
și s-a bătut cu ele floarea-soarelui. 
Combinele au fost adaptate și ele la 
această operație. S-a confecționa) o 
plasă de sîrmă și pălăria de floarea- 
soarelui era lovită în această plasă 
și scuturată, Inovația aparfine lui Mir
cea Călin și ea s-a introdus apoi fn în
tregul raion. Deși de la instalarea lui 
n-au trecut dec-ît patru ani, el este 
azi un președinte de nădejde. Vor
bind despre creșterea cadrelor sta
tornice, îndrăgostite de muncă, el 
spune :

— O lipsă a consiliului de condu
cere și a comitetului de partid a fost 
aceea că nu s-au gîndit de la în
ceput să formeze cadre de specialiști 
dintre tinerii satului. Avem încă oa
meni care stau cu un picior în coope
rativă și cu unul pe scara trenului. 
Unora dintre inginerii agronomi le ci
tesc în ochi dorinfa de a pleca. Acum 
ne gîndim să formăm specialiști dintre 
ai noștri, tineri ai căror părinfi sînt 
puternic atașaji de cooperativă. Tri
miși de, noi la studii, nu vor uita că 
diploma au obfinyt-o datorită coope
rativei de la Ripiceni.

— Alegerea lor nu vă pune pro
bleme complicate ?

— Ne pune. De pildă, am trimis un 
cooperator la un curș agrozootehnic, 
Ia Scheia. Pînă la urmă s-a dovedit 
că nu are înclinații spre această ra
mură. Cînd s-a întors, am fost nevoifi 
să-l trecem într-o brigadă de cîmp, ca 
șef de echipă. Acolo corespunde și 
este chiar foarte bun, unul dintre pri-

săptămîni facem cite un raid-anchelă, 
o contrarecepfie a lucrărilor. Toți bri
gadierii se întrunesc la fiecare tarla 
și ara.tă ce e bun și ce e rău. Facem 
o analiză la fața locului. Metodele 
bune sînt popularizate prin șefii de 
•echipă ; aceasta contribuie la dezvol
tarea simțului de răspundere, la sti
mularea întrecerii între brigăzi. Fie
care caută șă dea cît mai mult, se 
ambiționează. Rezultatele gîndirii co
lective se răsfrîng în munca fiecăruia.

A nu se mulțumi cu orice fel de 
muncă, a fi exigent față de ceilalți, dar 
în primul rînd față de sine, a exercita 
o conducere de ansamblu, nu „pe 
felii’, acestea sînt trăsături pe care le

remarcăm la cei mai prețuiți 
ședin|i de cooperative agricole de 
produc|ie. Aceștia își exercită cu ade
vărat atribuțiile de- conducători, nu 
recepționează lucrări de slabă calitate, 
nu se lasă „duși de nas’, nu amînă 
nimic de azi pe mîine. Satul învață, 
tradijia în muncile cîmpului nu mai 
e suficientă. Un teren inundabil, lăsat 
ani de-a rîndul la voia întîmplării, a- 
bandonat, a fost pus în valoare de 
făranii cooperatori din Darabani care, 
în această primăvară, luptînd cu a- 
pele, au arat și discuit pămînful de 
cîteva ori pe zi. S-a lucrat cu atela
jele acolo unde n-a intrat tractorul, 
s-au făcut mari eforturi, lucrîndu-se 
„după carte", cu încredere în știință.

In aceste acfiuni de îndrăz
neală și amploare, nimic nu ar 
fi izbutit fără munca de zi cu zi a 
organizațiilor de bază. Creșterea nive
lului de conștiinfă aj mecanizatorilor, 
sub influenta muncii politico-educa
tive, a avut drept urmare un spor de 
calitate la muncile agricole din toate 
raioanele regiunii Suceava. în cam
pania prelungită din toamna anului 
trecut, mecanizatorii nu au părăsit 
ogoarele nici cînd zăpada s-a așter
nut de un deget. S-a lucrat pînă în 
ajunul anului nou, cu abnegație și 
spirit de sacrificiu, iar aceasta pentru 
că mecanizatorii au ajuns să fie di? 
rect interesați în campanie, modelați 
potrivit noilor cerinfe, legafi de viafa 
cooperativelor de producfie agricolă.

„Omul sfinfește locul” într-adevăr, 
cu puterea brafelor, cu ajutorul mași
nii, dar, înainte de toate, cu forja 
convingerilor și cu agerimea mintii 
capabile să se adapteze la toate ce
rințele și impulsurile progresului.

„Atnenee

Noul camping 
de pe malul la

cului Bicaz

aversele
«r

h 1 r t i
mi- 
fost 
co- 

_  .................. co
respondentul voluntar Stelian O- 
grezeanu. Judecind după aspectul 
interior și exterior, nici n-ai crede 
că această clădire a fost- construită 
doar cu 2 ani și ceva în urmă, pin 
pricina proastei calități a lpcrări-

„La sfîrșitul anului 1963, în 
croraionul III Tîrgoviște a 
dat în folosință un complex 
mercial modern — ne-a scris

populare controlează și ele... E de 
neînțeles cum nu idse nimic din 
atîta control și îndrumare. Se pare 
că vorba din bătrini despre copi
lul cu prea multe moașe își gă
sește perfecta aplicare și în acest 
sector al alimentației publice.

Metehnele casei
într-un local, important este nu 

numai cu ce ești servit, ci și cum 
ești servit.

Te așezi la masă la restaurantul 
„Minerva" din Craiova. Fața de 
masă e ca o sorcovă ; ici o pată de 
vin roșu, dincoace o pată galbenă 
— probabil de la tocăniță —.pete 
de muștar, pete de cjorbăi.. 
„Schimbă, dacă ești amabil, fața de 
masă", îl rogi pe ospătar. „Da, 
imediat" — sare el voios. O deba
rasează repede de tot ce are pe ea, 
o scutură în nasul consumatorilor 
de la masa alăturată și o schimbă... 
pe partea cealaltă I în depozit sînt 
fețe de mese curate, dar peptru a 
obține una se dă o adevărată alar
mă. Ospătarul trebuie să caute 
responsabilul, responsabilul maga
zionerul, magazionerul — femeia 
care ține socoteala fețelor de mese.

Lâ restaurantul. „Bistrița" din 
București ți se servește friptura. 
Ai vrea s-o mănînci, dar nu poți : 
nu taie cuțitul. Tăișul e tot atît 
de gros ca și muchia. Te opintești, 
dai într-o parte, în alta, dar ni
mic. Cuțitul, .ce) mult, rupe. to
iul luptei, furculița se îndoaie deo
dată. Ești complet dezarmat. De 
ce nu se ascut cuțitele ? Și de ce 
nu se înlocuiesc tacîmurile vechi ? 
Din aceleași motive pentru 
nu se spală fețele de mese, 
latul, ascuțitul etc costă 
Restaurantul anonim are beneficii 
mici. Lui nu-i convine să facă 
nici-o cheltuială. Face economii. 
Unde ? La curățenie, la ascuțitul 
cuțitelor, la scobitori și 'chiar la... 
bun simț.

Cu tot „efortul lăudabil" — cum 
se obișnuiește a se scrie în rapoar
te — al celor 5 foruri tutelare care 
îndrumă direct sau indirect activi
tatea în alimentația publică, mai 
sînt încă multe localuri în care 
dacă nu găsești specialitatea casei, 
găsești precis metehnele casei. 
Dacă e dimineață, poți cere mult 
și bine la localurile de categoria 
a IlI-a o friptură. „Friptură acum, 
dimineața ? !“. Ospătarul și res
ponsabilii se consultă din ochi și 
se uită la tine ca la un fenomen. 
„Friptură și mici numai seara I ți 
se decretează. Dimineața omul bea

ciorbă...

care 
Spă- 
bani.

i 1 o r

țuică și mănîncă măsline. Acesta 
e obiceiul casei 1“

La bufetul „Borcea" un consu
mator a cerut să i se prăjească 
amestecat două ouă, o sută de 
grame de costiță și o ceapă. Bufe
tiera a rămas perplexă. „La noi 
ouăle se servesc fierte, costița așa 
cum e, iar ceapa crudă. Așa cum 
vrei dumneata îți poate găti ne
vasta acasă. Aici nu se poate. Noi 
nu sîntem casă particulară".

Cum poate să-și atragă clienții 
un bufet cu asemenea „personal" ? 
Pregătirea unei gustări pe 
omului e o abatere gravă 
șablon, de la standard I

Cînd oare vor înțelege

placul 
de la

Cînd oare vor înțelege aceste 
„gazde", plătite de stat, că ele nu 
sînt puse în fruntea unităților de 
alimentație publică pentru a-și re
zolva te miri ce interese, ci pentru 
a sta în permanență la dispoziția 
consumatorului ?

N-am putea spune că discuțiile 
și schimbul de păreri pe care l-am 
avui cu diferiți directori de 
I.A.P.L. și T.A.P.L. au lăsat să se 
întrevadă o transformare rapidă 
a restaurantelor anonime în res
taurante cu personalitate. Dimpo- 

al 
era 

în 
ne

trivă, directorul comercial 
T.A.P.L.-BucUrești, de pildă, 
întrucîtva mulțumit. „Se simț 
rețea oarecari îmbunătățiri" 
spunea el. Și considera ca un suc
ces faptul că Bucureștiul nu are 
decît 15 localuri care lucrează fără 
beneficii. „Sînt lipsuri, dar în ge
neral merge bine".

Se prea poate să meargă în ge
neral bine, dar de ce să meargă în 
general bine și să nu meargă bine 
în amănunt ?

Alimentația publică este un com
partiment de primă importanță al 
comerțului de stat. Din cele rela
tate mai sus se observă însă că vi
nele unități — prea multe — au 
rămas în urmă, patinează pe o arie 
prea îngustă, fără nici un orizont. 
Organele Ministerului Comerțului 
Interior, direcțiile comerciale și 
secțiile de resort ale sfaturilor 
populare au datoria de a ac
ționa energic în special în direc
țiile impuse de carențele existente. 
Să se examineze serios și multila
teral activitatea acestui sector și 
să se ia măsurile cele mai drastice 
— împotriva rutinei, a lipsei de i- 
nițiatlvă, a comodității și a prac
ticilor anacronice. Este timpul ca în 
unitățile de alimentație publică să 
se creeze un climat favorabil prac
ticării unui comerț civilizat, activ, 
corespunzător cerințelor actuale 
ale consumatorilor.
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lor, apa s-a infiltrat în plafoane și 
pereți. în- cadrul unor consfătuiri 
pe tema întreținerii și păstrării în 
bune condiții a noilor blocuri, nu
meroși cetățeni au sesizat, sfatul 
popular orășenesc în legătură cu 
starea acestor clădiri, cerînd să se 
efectueze reparații. S-au perindat 
la fața locului fel de fel de co
misii, dar cum au venit așa au 
plecat, Nu s-a schimbat nimic".

Redacția a trimis scrisoarea Sfa
tului popular al regiunii Ploiești. 
Răspunsul primit arată că defici
ențele despre care ne scria cores
pondentul fuseseră consemnate 
chiar în procesul verbal de recep
ție, întocmit în 1963. Ele nu con
stituie, deci, pentru, nimeni o nou
tate.

Ce a întreprins sfatul popular 
al regiunii pentru a îndrepta si
tuația ? Cităm : „în luna decem
brie 1964 am intervenit la trustul 
regional de construcții pentru re
medieri..." Era și firesc. Ciudat 
este numai faptul că, deși defici
ențele au fost semnalate de la bun 
început, a trebuit să treacă între
gul an de garanție pînă s-a întoc
mit această adresă.

Mâi departe, scrisoarea sfatului 
popular ne precizează cu senină
tate că la această intervenție.., „nu 
s-a primit nici un răspuns". Și ce 
credeți că a făcut atunci sfatul 
popular regional ? A tras la răs
pundere trustul ? Nu-

La 24. IV. 1965 O.C.L. Alimenta
ra Tîrgoviște (beneficiarul lucră
rii) revine eu o nouă adresă, soli- 
citînd același lucru. La 11. V. 1965 
se încheie o minută 
și O.C.L. * 
complexul comercial, 
strică, iar între beneficiar și con
structor plouă cu... hîrtii.

Pînă la urmă și adresele s-au 
dovedit... apă de ploaie, La dața 
fixată pentru întîlnirea reprezen
tanților beneficiarului și construc
torului, T.R.C. nu s-a prezentat. 
De ce ? Nu se știe. Cel puțin sfa
tul popular, care ne informează 
despre aceasta, nu știe.

Mai trece o lună și jumătate. în 
urma unei adrese a Arbitrajului 
de stat Ploiești se încheie în cele 
din urmă un proceș-verbal între 
constructor și beneficiar ; T.R.C,- 
Grupul II Construcții Ploiești 
(Șantierul Tîrgoviște) efectuează 
lucrările de remediere. Tot sfătui 
popular respectiv le apreciază ca
litatea în felul următor : „Nu au 
dat nici un rezultat".

După atîtea eforturi, părțile 
„adverse" au considerat că pe anul 
1965 s-au străduit îndeajuns, ast
fel încît pot să-și permită să lase 
totul baltă. în martie 1966, o dată 
cu întreaga natură, s-au dezmorțit 
și ele. La prima rază de soare, 
O.C.L. Alimentara Tîrgoviște a 
trimis o nouă hîrtie invitîndu-1 pe 
constructorul cîrpaci să remedie
ze... remedierile I T.R.C., printr-o 
ploaie de adrese de primăvară, 
stabilește termene după termene, 
fiecare dintre ele fiind „ultimul".

Au trecut astfel aproape trei ani, 
iar comitetul executiv al sfa
tului popular regional a contem
plat evoluția acestei corespondențe 
buclucașe fără a trece la măsurile 
atît de mult așteptate de cetățeni.

Tita BRATESCU

între T.R.C.
Intre timp, plouă în 

marfa se

Ieri s-a dat în folosin
ță noua aripă a hotelu
lui „Athenee Palace". Cu 
o capacitate de 267 
locuri, avîhd camere de 
două paturi și aparta
mente, interioare como
de și epnforțabile, noua 
amenajare hotelieră, asi
gură condiții excelente 
celor găzduiți aici. La 
realizarea construcției 
s-au utilizat tehnici mo
derne ca încălzirea, prin 
radiație cu'plgci fonoab- 
sorbanțe din aluminiu, 
automatizarea centrale
lor termică și de venti
lație, a hidrofoarelor ; 
folosirea unor finisaje 
moderne ca placaje din 
mierofurnir etc. De g§e= 
menea, au fost automati
zate și unele servicii 
(lift, folosirea ușilor au
tomate cu deschidere la 
impact etc,), goluții mo
deme s-au folosit și ța 
construcția scării inte
rioare.

La parterul clădirii se 
află un elegant restau
rant și o grădină de 
vară. Pentru cei care 
vor vizita acest restau
rant dăm cîteva amă
nunte : interiorul localu
lui se poate împărți în 
mai multe saloane cu a- 
jutprpl unor draperii I 
printr-o simplă apăsare 
de buton, care lasă auto
mat în jos geamurile, 
restaurantul șe transfor
mă într-o grădină aco
perită. La etajul I se află 
barul de zi și o terasă 
unde se pot da coctailuri 
sau recepții. Restauran
tul și grădina, împreună 
cu barul de zl, au o ca
pacitate de 580 de locuri.

Proiectul noii con
strucții a fost întocmit 
de un colectiv de arhi
tect! de la Proiect-Bucu- 
reșți condus de arh. Ni
colae Pruncu. Caracte
ristic pentru noua con
strucție este faptul că 
formează un ansamblu 
unitar cu clădirea veche 
a hotelului.

0 veste bună

ORADEA. — Între
prinderea „Țudor Vladi- 
mirescu'1 din Algșd, re? 
giunea Crișana, a 
ceput să fabrice 
raje demontQbile pentru 
autoturisme. Ele sînt 
construite din rame de 
fier placate cu tablă on
dulată, avind uși meta
lice și acoperiș rabata
bil. Garajele pot fi mon
tate și demontate ușor și 
pot adăposti autoturisme 
de orice dimensiuni. O 
altă noutate pentru po
sesorii de turisme : la 
întreprinderea de pre
stații industriale din O- 
radea a fost realizat un 
tip de remorcă pe două 
roți pentru autoturisme, 
avind un 
mc și o 
circa 251)

în- 
ga-

volum de 0,5 
capacitate de 
de kilograme.

(Agerpres)

RURALA
Satul este un element 

foarte Yechi al peișgjylui 
geografic pe teritoriul pqr 
triei poastre. In toată a- 
ceaștă lungă perioadă, 
satul, care își are origi
nea în termenul latin Jos- 

'■șqtum, a fost rezultatul 
unor ocupații sedentare. 
Astfel, satele daco-roma- 
ne, gunoscute sub denu
mirile de pagi și viei. erau 
lgcpite de populația oare 
se ocupa cu agricultura, 
creșterea vitelor și mine
ritul, Rămășițe materiale 
ale epocii prefeudale șe 
mai gășeșc și azi în zona 
minelor de fier de la 
Glmlgr, în regiynea au
riferă Abrud, Zjlatna, Băi- 
ța și Moldova (Banat), în 
ținutul minelor de sare 
sau slatinelor de la Ocna 
Mureș, Dej, Sic, Tg. Ocna, 
al carierelor de piatră de 
la Deva, Gura Văii, Chei
le Turzii, în preajma ape? 
lor termale de la Hercu- 
lane, Geoagiu etc, cît și 
în zonele agricole.

Cea mai mare parte 
dintre aceste așezări qu 
fost continuate de satele 
vechi românești din pe
rioada evului mediu tim
puriu. Satele s-au înmul
țit treptat, prjn fenomenul 
de „roire" din sate-mat- 
că sau prin înființarea 
de sate noi — slobozii.

In anii puterii popu
lare, satele' beneficiază 
în mare parte de dotări 
comune orașelor : peste 
7 000 de sate sînt electri
ficate, o mare parte din 
ele sînt legate de rețeaua 
modernă de căi de comu
nicații, sînt desprvite de 
unități comerciale bine a- 
prpvizionate. Construcțiile 
sociaj-culturale și sanita
re (școli, cămine cultu
rale, spitale, băi etc.) 
sînt în plină desfășurare. 
Fondul locativ în mediul 
rural s?a mărit, în peri
oada 
983 790 locuințe noi din 
fonduri proprii și 33 638 
de apartamente din fon
durile statului și ale or
ganizațiilor cooperatiste. 
Mujte dintre așezările ru
rale sînt dotate cu între
prinderi industriale, unele 
de mare capacitate : 
Avrig (Brașov), Mureșeni, 
Remetea (Mureș), Țopleț 
(Banat), Bucecea (Sucea
va), Sașcut (Bacău), Gu- 
gești (Galați) etc, care tri
mit produse variate orașe
lor. Multe localități rurale 
au reușit să-și construias
că adevărate „centre civi
ce', tinzînd spre nivelul 
celor urbane.

O formă deosebit de im
portanță pentru dezvolta
rea satelor o reprezintă 
acțiunea de sistematizare 
și organizare a teritoriu
lui, care urmărește am
plasarea rațională a uni
tăților industriale și agri
cole, precum și a celor
lalte activități economice, 
în scopul economisirii 
muncii sociale și al ridi
cării economiei tuturor 
regiunilor.

Se pune întrebarea : 
care poate fi aportul geo-

de prof, doctor 
docent I. SANDRU

prorector cil Universității 
„Al. I. Cyzg“-lași

1951—1964, cu

grafilor în această acțiu
ne de țrqnsforrnare a pei
sajului rural ? Acesta 
constă, îți primul rînd; în 
întocmirea unor 
dintre cațe unele 
la baza planului 
tematjzare g unor 
din țqră (Delta Dunării, 
bazinele hidrografice a|e 
principalelor cursuri de 
apă : Argeș, Ialomițg, Și
ret, Mureș, lunca Dunării 
etc). Prin noua ramură, 
geografia aplicată, geo
grafii poț aprecia potenția
lul qmenajabjl al cadrului 
natural al satelor, precum 
și potențialul- uman. Ei 
contribuie și la cunoaște
rea rețeleloț de așezări 
sub raportul datării lor e- 
xistente (fond de locuit, 
deservire social-culturală, 
echipare edilitară), cît și 
al echipării tehnice a te
ritoriului (gradul de aco
perire cu căi de comuni
cație, distribuirea energiei 
electrice, alimentarea cu 
apă etc.),

Tinerii geografi învqță 
încă din perioada facultă
ții șă punoașcă toate me
todele de cartare, de in
terpretare a elementelor 
mediului înconjurător în 
scopuri practice. Este sa
lutară inițiativa ca încă 
din acest an grupele de 
spgpîqljzare din cadrul 
secțiilor de geografie din 
universități să deprindă și 
metodele impuse de siste
matizarea și organizarea 
teritoriului. De asemeneg, 
găsesc bună Și măsura 
ca seriile mai vechi de 
geografi șă continue cu
noașterea acestor proble
me în perioadele de 
cursuri-țgbeie ppst-ujțj? 
versitare, pe care le or
ganizează cu regularitate 
Societatea de Științe Na- 
turale-Geografie în dife
rite regiuni ale țării. So
cietatea de Științe Natu- 
rale-Geografie va trebui 
să organizeze cît mai 
multe conferințe și sim
pozioane, pe filiale, in 
care să se dezbată geo
grafia satului și sarcinile 
care revin geografilor din 
Directivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. Este nece
sar să se publice cîț mai 
repede îndrumătorul de 
geografie economică, ce 
cuprinde capitole și des
pre sate. Există toate con
dițiile ca geografii să 
sprijine, prin studii, ac
țiunea de sistematizare a 
satelor, la cererea comi
siilor regionale de cerce
tări științifice, cît și a 
D.S.A.P.C. Acțiunea de sis
tematizare rurală trebuie 
să țină seama de condi-

studii, 
au stai 
de siș- 
iegiuni

tifle existente și de pers
pectiva fiecărei regiuni în 
party, de tipizarea arhi- 
tepțurqlă a sațelor, șg nu- 
megrgq spre rncpioionie, 
ci șpre crearea yrrgi mq- 
xime expresivități a sti
lului loca}.

In fiecare regiune sînt 
create legături între orașe 
și satele din zona periur- 
bană, încît așezările rura
le au toate condițiile să 
devină așezări cu parti
cularități specifice mediu
lui urban. Acestea s-ai 
putea, pe drept cuvînt, 
denumi „așezări dormi
toare", pentru că o mare 
parte din populație o for
mează muncitorii orașelor, 
care seara merg să se 
odihnească la casele lor 
personale. Sînt de părere 
ca aceste sate să fie se
rios sprijinite să se înfru
musețeze, să se dezvolte.

Referindu-mă la regiu
nea Iași, cred că s-a ne
glijat pînă acum crearea 
condițiilor pentru a se 
realiza asemenea sate.. 
Am în vedere faptul că 
puține din drumurile spre 
comunele din apropierea" 
orașelor sînt special con
struite și modernizate. 
Sfaturile populare din co
munele respective, djn o- 
rașe și raioane pot porni' 
o acțiune mai susținută 
pentru construirea, reface
rea și întreținerea dru
murilor. O contribuție de 
seamă o putem acorda 
noi, geografii, ca și arhi--" 
țecții, cpnsțrucțorii, pentru' 
conceperea acestora în 
cqdrul ynpr peisaje qtrq-rr 
gățpare, cu copaci pe 
marginile șoselelor etc.’'- 
Trebuie folpsiță mai mulț. 
contribuția maselor de ță-* 
răni cooperatori, la pare; 
se obsprvă o mare dra
goste de a-și face satul 
cît ipgi frumoș,

Nu trebuie lăsate în ur- ■ 
mă nipi satele cu cel mai 
pronunțat ruralism, cum' 
sînț, de exemplu, cele de 
pe colinele Tutovei, plat'-"’ 
formele argeșene etc?,' 

■ care se caracterizează" 
prin desimea lor și numă-'" 
rul mic de locuitori (sub 
500 în fiecare așezare).

Acțiunea de sistemati
zare rurală poate fi spri
jinită într-o mai mare mă
sură de populația activă 
sătească, deosebit de ta
lentată în conceperea și 
executarea construcțiilor, 
rurafe,

Experiența de pînă a-, 
cum arată dar că acțiu
nea de sistematizare și. 
de organizare teritorială a 
satelor duce la sporirea 
vgnityrjlpr în activitatea 
locuitorilor așezărilor ru
rale și, în același timp, 
creează o legătură mal 
șțrînsă a satelor cu ora
șele, cu industriile, cu ser
viciile etc, Cu efprțuri co
mune vom reuși să trans
formăm înfățișarea peisa
jului rural, păstrindu-i to
tuși specificul, și să-l a- 
propiem de peisajul ur
ban.
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DINAMICA ASCENDENTĂ PE ȘANTIERUL COM PLEXULUI ZOOTEHNIC „PROGRESUL“-BRĂ!LA

© DE APROAPE DOUĂ ORI MAI MULT 

DEClT PREVEDERILE PROIECTULUI 

• MODERNIZAREA PRIN AUTOUTI- 

LARE © CUM A SPORIT DE 5 ORI

A CAPACITĂȚII 
DE PRODUCȚIE

PRODUCTIVITATEA MUNCII ® CALI

TATEA PRODUSELOR - PE TREPTE
MAI ÎNALTE

Cînd a fost proiectat Complexul 
de faianță și sticlă din Sighișoara, 
s-a stabilit, pentru prima etapă, o 
capacitate de producție de 3 500 
tone de faianță pe an, cu posibili
tăți de dezvoltare pînă la 4 500 de 
tone. Au trecut, de la intrarea în 
funcțiune, aproape nouă ani. Pen

tru fabrica de faianță nu s-a mai 
cheltuit nici un leu investiții, con- 
siderîndu-se că nu mai este ne
voie de etapa a Il-a de construcție, 
însă, în toți acești ■ ani, producția 
a cunoscut o dinamică continuu as
cendentă, reflectată lapidar de ur
mătoarele cifre :

Volumul producției 1958 1961 1965 1966 
Plan

în tone 1 767 4 900 5 487 5 500

în mii bucăți de produse 4 012 11 644 15 157 15 300

Mai întîi o precizare: acest volum 
de producție s-a obținut pe baza 
capacităților de producție inițiale, 
prin perfecționarea perseverentă a 
tehnologiilor de fabricație, încăr
carea cit mai completă a mașinilor 

utilajelor, îmbunătățirea organi
zării muncii. Tn prezent, se poate 
spune cu certitudine că aspectul 
fabricii de faianță, procesele teh
nologice, fluxurile de producție 
sint cu totul altele decît în primul 
an de funcționare. Chiar proiec
tanta, care ne-au vizitat adeseori 
recunosc că am reușit să moderni
zam^ producția, să o organizăm 
după criterii superioare prevede
rilor din documentația tehnică.

Cred că nu este de prisos cînd 
afirm ca atunci cînd se vizează 
sporirea substanțială a volumului 
producției trebuie să se pornească 
întotdeauna de la agregatul, ma
șina sau utilajul „director", cău- 
tindu-se, mai întîi, soluții pentru 
sporirea capacității acestuia. La 
noi, în fabrică, agregatul director 
este cuptorul tunel. Dacă proiec- 
tanțn au prevăzut că pentru a 
ajunge la o producție de 4 500 de 
tone anual este necesar să se 
mai construiască încă două cup
toare tunel, noi am considerat si 
am demonstrat că prin perfecțio
narea cuptoarelor tunel existente 
vom reuși să dublăm capacitatea 
de ardere. Studiind literatura de 
specialitate am elaborat soluții e- 
ficiențe,^ unele originale, și am adus 
modificări constructive cuptoarelor 
tunel, atit în zona de ardere, cît 
și in cele de preîncălzire și răcire. 
Ș,'a_ marit astfel viteza de ardere, 
fara a diminua cu nimic calitatea 
produselor, și a crescut perioada 
dintre două reparații capitale de 
la 1 2 ani, la 4—6 ani.

Ceea ce vreau să subliniez în 
mod deosebit este o concluzie 
toarte importantă, care rezultă din 
practica de pînă acum a colecti
vului nostrujexistă o strînsă in
terdependență între activitatea de 
perfecționare a tehnicii și aceea de 
organizare științifică a producției 
și a muncii. Ridicarea parametrilor 
funcționali ai unor mașini și uti
laje, modernizarea proceselor teh
nologice^ impun ca o necesitate 
îmbunătățirea organizării produc
ției și a muncii. Cum am procedat 
noi ? Am plecat de la analiza, cu 
„ochi critic*, a modului de desfă
șurare a producției, pe baza unui 
studiu amănunțit al operațiilor 
tehnologice. Din primele confrun
tări ne-am dat seama că multe 
operații manuale se pot mecaniza, 
că anumite procese tehnologice 
pot fi perfecționate sau, pur și 
simplu, înlocuite cu altele. La 
fabricarea ceștilor, de pildă, s-a 
creat un nou flux tehnologic. 
Cum ? S-a proiectat și construit un 
agregat pentru turnarea torților 
direct pe corpul ceștilor — mai 
înainte se lipeau manual. Au fost 
construite uscătoare rotative, în 
locul celor tip dulap, care aveau 
un randament scăzut și nu uscau 
uniform. Ca urmare, dacă cu cîtva 
timp mai înainte uscarea produse
lor dura circa o oră, acum ea se 
execută numai în cinci minute. O 
altă realizare este și mașina de 
șters piciorul de glazură — mașină

simplă, dar care are o mare pro
ductivitate. Aceste cîteva creații 
tehnice ne-au permis să trecem 
fabricația ceștilor pe bandă ru
lantă. Comparativ cu vechiul sis
tem, productivitatea muncii a cres
cut cu peste 60 la sută, iar cali
tatea s-a îmbunătățit considerabil. 
Tot pe bandă se lucrează de cîtva 
timp și la operațiile de polizat și 
sortat. Pentru aceasta s-au con
struit mese speciale și un con- 
veier de mare randament.

O altă problemă care cred că 
trebuie subliniată : toate aceste 
modernizări, majoritatea mașini
lor, utilajelor și sistemelor de 
transport între operații și secții 
(conveiere, mese rotative, cărucioa
re) au fost proiectate șl construite 
în întreprindere prin autoutilare. 
De asemenea, folosind acest proce
deu, al autoutilării, am mai creat 
utilaje penfru turnarea pe bandă a 
produselor cu profil complicat și 
semimecanizarea încărcării farfu
riilor glazurate în capsule pentru 
ardere, un nou tip de mașină pen
tru șprițuirea produselor ceramice 
cilindrice, mese hidraulice pentru 
depozitarea și încărcarea produse
lor crude și uscate. Numai în ul

timii doi ani și jumătate s-au chel
tuit, cu mare eficiență, peste 
1 000 000 lei din fondurile pentru 
tehnica nouă ; de la intrarea în 
funcțiune, în fabrica de faianță au 
fost executate 47 lucrări de mică 
mecanizare și s-au aplicat 248 mă
suri tehnice și organizatorice.

Firește, perfecționarea tehnolo
giilor și organizarea științifică a 
producției au mers mînă în mînă 
cu continua ridicare a calificării și 
specializării cadrelor. Practic, toți 
muncitorii și maiștrii au urmat 
cursuri de ridicare a calificării, iar 
periodic se face o verificare a cu
noștințelor lor profesionale. Tema- 
ticile cursurilor sînt elaborate di
ferențiat, avîndu-se în vedere cele 
mai stringente probleme tehnice 
ale producției. împletind strîns e- 
forturile de modernizare a între
gului proces de producție cu cele 
de perfecționare a calificării ca
drelor, s-a obținut o creștere a 
productivității muncii, în medie pe 
salariat, în 1965 față de 1958 — 
primul an de funcționare — de a- 
proape 5 ori.

Departe de a ne mulțumi cu re
zultatele obținute, și în acest an 
am continuat să acordăm aceeași 
atenție aspectelor esențiale ale 
modernizării fabricației — în spe
cial autoutilării, perfecționării unor 
mașini și utilaje, mai bunei orga
nizări a fluxurilor tehnologice. 
Ca rezultat, în primul semestru, 
planul a fost realizat la producția 
globală în proporție de 112,7 la 
sută, iar la producția-marfă — de 
112,3 la sută ; s-au realizat econo
mii suplimentare la prețul de cost 
de 887 000 de Iei și 2 360 000 de lei 
beneficii peste plan. Cît privește 
calitatea, în loc de 72 Ia sută pro
duse I am dat 73,7 la sută.

Capacitățile au un caracter dina
mic, ascendent, imprimat de pro
gresul continuu și rapid al tehni
cii. Vom căuta să ținem pasul cu 
tot ceea ce apare nou în tehnica 
modernă, pentru ca în cincinal să 
obținem rezultate din ce în ce mai 
bune în domeniul ridicării eficien
ței economice a activității com
plexului.

Arghir CIOBOTARU 
inginer-șef
Complexul de faianjă 
și sticlă Sighișoara

La G.A.S. „Progresul*^ 
de lîngă Brăila, se con
struiește un mare complex 
pentru creșterea și îngră- 
șarea porcilor. Investiția 
se realizează de către în
treprinderea nr. 7 Con
strucții Galați. După gra
fice, toate lucrările trebu
iau terminate în primul 
trimestru al acestui an. 
„Se fac ultimele finisaje 
— ni se spune la între
prindere. Este un șantier 
bun, planul se realizează 
ritmic, trimestru cu tri
mestru, lună de lună". 
Așa stau oare lucrurile ?

Să ne întoarcem cu un 
an în urmă, în 1965, cînd 
s-au executat principalele 
lucrări. Potrivit unei si
tuații statistice, planul s-a 
realizat în proporție de 
105,7 la sută. Și în pri
mele 5 luni ale acestui an 
realizările- sint la același 
nivel. Personalul tehnico- 
administrativ al șantieru
lui a primiLprime în va
loare de 125 000 lei.

Dar pe teren lucrurile 
nu se prezintă nici pe de
parte ca în scriptele între- 
■prinderii. Nici unul din 
graficele de predare a o- 
biectivelor prevăzute nu a 
fost respectat.. Sînt multe 
lucrări neterminate. Pri
ma linie a fluxului tehno
logic, predată în august 
anul trecut, cu două luni 
mai tîrziu, nu are nici 
acum gata o bucătărie de 
furaje. La celelalte două 
linii tehnologice, ale căror 
termene de predare au 
fost, de asemenea, deoăși- 
te cu 2-3 luni, au rămas 
neterminate cîte o bu
cătărie de furaje. Nu sînt 
puse la punct sistemele de 
alimentare cu apă, de 
evacuare a apelor rezidu
ale, amenajarea incintei 
etc. Cum se explică atunci 
că olanul apare îndepli
nit ?

Șeful de șantier, ing. 
Marcel Niculescu, care de
ține această funcție de 
cîteva luni, încearcă să 
explice :

„în decurs de doi ani, 
aici, s-au schimbat 4 șefi 
de șantier. Fiecare a lu
crat cum l-a dus capul. 
Graficele de execuție au 
fost date uitării, acordîn- 
du-se prioritate lucrărilor 
cu un grad ridicat de 
prefabricare. cu valoare 
mare din plan, în dauna 
celor „mărunte" și îndeo
sebi a finisajelor, care 
condiționează punerea în 
funcțiune a obiectivelor".

Lucrînd după acest sis
tem, planul a fost „înde-

în realitate recepția, de 
fapt și așa superficia
lă, a avut loc după 
40—50 zile. Am încer
cat să oprim achitarea 
unor astfel de lucrări de 
proastă calitate, netermi
nate, dar constructorul, 
în loc să analizeze adevă
rata situație de pe șantier 
și să ia măsuri corespun
zătoare, a declarat un a- 
devărat război băncii. A 
strîns și trimis forurilor 
noastre superioare tot fe
lul de dovezi acoperitoare, 
asigurări și angajamente 
că lucrările necorespunză-
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plinit", dar în realitate nu 
este realizat. în loc să fie 
construite mai întîi halele 
de gestație, maternitățile 
și bucătăriile de furaje, de 
unde urma să înceapă, 
normal, popularea cu ani
male a complexului, efor
turile au fost concentrate 
asupra halelor de crește
re a tineretului porcin și 
a îngrășătoriilor care au 
un grad ridicat de prefa
bricare. Asemenea obiec
tive terminate stau și as
tăzi nefolosite.

Despre implicațiile ne- 
respectării de către con
structor a graficelor de 
predare a obiectivelor în 
ordinea firească, 'necesi
tată de fluxul tehnologic, 
ne-a vorbit și ing. Milan 
Popiei, directorul comple
xului : „Nerespectarea
termenelor de punere în 
funcțiune a halelor de 
gestație și a maternităților 
la toate cele trei linii teh
nologice a dus la întîrzie- 
rea popularii cu animale 
a fiecărei linii tehnologice 
cu 150—200 zile. Cele 12
îngrășătorii stau de anul 
trecut nefolosite. Dacă 
graficele ar fi fost respec
tate am fi livrat pînă as
tăzi circa 2 200 tone de 
carne".

Pierderile pentru econo
mie sînt evidente.

Beneficiarul are și o- 
biecții asupra calității 
multor lucrări. La liniile 
I și a Il-a a fluxului 
tehnologic, nerespectarea 
rețetelor, de preparare și 
turnare a betoanelor la 
pardoseli a făcut ca ime
diat după plecarea con
structorilor să apară fi
suri, tencuielile se cojesc. 
Nu a fost pus la punct

liștii ministerelor să manifeste 
cea mai mare răspundere atît Ia 
prospectarea și contractarea ins
talațiilor și utilajelor tehnolo
gice, cit și la recepționarea lor în 
perioadele de rodaj și probe tehno
logice, în cadrul termenelor de ga
ranție, prevenindu-se achiziționa
rea unor mijloace tehnice de slabă 
productivitate, care au un consum 
mare de materii prime și mate
riale, de oriunde ar fi ele și orice 
marcă ar purta. Consider că a- 
ceastă sarcină ar trebui să fie 
privită cu răspunderea necesară 
și de organele Ministerului Co
merțului Exterior.

Nu poate fi trecută cu vederea 
nici cerința ca investițiilor conexe 
să li se dea aceeași atenție ca și 
celor principale. Spun aceasta, de
oarece prin necorelarea termene
lor de punere în funcțiune a in
vestițiilor conexe cu cele princi
pale se mai dau în funcțiune o- 
biective industriale pe bază de so
luții provizorii, în special pentru 
alimentări cu apă, energie termică 
și electrică, care măresc costul in
vestiției, nu asigură o desfășurare 
normală a procesului de produc
ție, provoacă frecvente opriri. La 
Uzina de alumină Oradea, unde 
lucrările provizorii reprezintă a- 
proape 6 la sută din valoarea in
vestiției, nici acum nu se asigură 
în bune condiții aburul, apa indus
trială și energia electrică, din care 
cauză întreruperile în primul an de 
funcționare s-au ridicat la 2 674 
ore — timp în care s-ar fi putut 
produce suplimentar 11 962 tone de 
alumină.

integrală a
Firește, o grijă sporită se cere 

și la calitatea lucrărilor de con- 
strucții-montaj, îneît, după pune
rea în funcțiune a obiectivelor, 
să fie evitate orice deficiențe în 
atingerea, la termen sau mai 
devreme, a capacităților proiectate.

Asigurarea și pregătirea cadre
lor pentru noile obiective indus
triale constituie, de asemenea, o 
condiție hotărîtoare pentru rea
lizarea indicatorilor tchnico-eco- 
nomici prevăzuți. în această 
privință se observă o exigență 
sporită din partea beneficiarilor de 
investiții — și rezultatele obținute 
sînt mai bune. Totuși se mai ivesc 
încă greutăți legate de pregătirea 
cadrelor la nivelul tehnic ascen
dent al dotării și tehnologiei noi
lor obiective industriale. Ce arată 
calculele ? în timp ce numărul 
muncitorilor cu o calificare înaltă 
este uneori inferior față de preve
derile proiectelor, cel al muncito
rilor necalificați sau cu o pregă
tire profesională mai scăzută de
pășește prevederile fixate. Această 
neconcordanță constituie una din 
principalele cauze ale nereali- 
zării unui nivel mai ridicat al 
productivității muncii, ale crește
rii defecțiunilor la instalații și uti
laje, ale sporirii procentului de 
rebuturi. După părerea mea, ac
tualul sistem de pregătire a cadre
lor la locul de muncă, care se face 
la întreprinderile noi aflate în con
strucție. nu asigură muncitorilor 
o calificare minimă la data intră
rii instalațiilor în probe tehno
logice, deoarece' durata de exe
cuție a lucrărilor este din ce în 
ce mai scurtă, interval în care 
muncitorii nu pot dobîndi cunoș-

toare vor fi remediate. A- 
dăugîndu-se la aceasta 
semnătura reprezentanți
lor Departamentului Gos
tat pe procesele verbale 
de recepție, am fost ne- 
voiți să revenim asupra 
hotărîrii luate".

Iată cum, deși planul a- 
pare la întreprindere „în
deplinit", în realitate el 
nu este realizat. Pe șan
tier au rămas de executat 
încă multe lucrări. Con
structorul insistă acum pe 
lîngă beneficiar să recep
ționeze două bucătării de 
furaje, care necesită mul
te remedieri. Acesta însă 
nu se mai

Din cele 
desprinde 
forurile în 
mul rînd 1 
dustriei 
de care 
treprinderea nr. 7 

necorespunzătoare a strucții Galati și 
partamentul Gostat 
nalizeze situația de 
cest șantier și să ia măsuri 
pentru intensificarea rit
mului de lucru, să înlă
ture deficiențele existente 
pentru îndeplinirea efec
tivă a planului fizic de lu
crări.

Radu APOSTOL 
coresp „Scînteii"

J RECOLTATE
sistemul de conducte de 
evacuare a apelor rezidu
ale. Drumurile de acces 
din incinta complexului 
au fost construite la o cotă 
mai ridicată decît cea a 
nivelului pardoselilor, fa- 
vorizînd colectarea în ju
rul construcțiilor a ape
lor de ploaie.

Surprinzător, dar o par
te din aceste lucrări de 
proastă calitate au fost 
recepționate de către re
prezentanții Departamen
tului Gostat din Consiliul 
Superior al Agriculturii, 
titularul investiției, cu ca
lificativul „bine". „Calita
tea 
unor lucrări a fost sesiza
tă în numeroase rînduri 
și de către Banca de In
vestiții — ne spune tov. 
Ion Dumitru, director ad
junct al Filialei băncii din 
Brăila. De dragul îndepli
nirii 
linia 
cum 
s-au 
bale

planului valoric, la 
I a fluxului, pre- 

și la alte obiective, 
semnat procese ver
de recepție în alb.

lasă convins. 
; relatate se 
necesitatea ca 
drept. în pri- 
Ministerul In- 
Construcțiilor, 
aparține în- 

Con- 
De- 

să a- 
pe a-
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Topitoria d<5 in - Joseni

IN AVANS CU PARAMETRII PREVĂZUȚI1
'Noua topitorie de in din Joseni, una dintre 

cele mai mari unități de acest fel din țară, a 
atins, înainte de termen, parametrii proiectați. 
Acest succes se datorește, între altele, folosirii 
în bune condiții a utilajului, precum și genera
lizării unor procedee eficiente de topire. Ca ur
mare a atingerii parametrilor de producție pro
iectați, unitatea va livra anual peste 1 500 tone . 
de fibre de in. (Agerpres)

indicatorilor proiectați
tințe și aptitudini corespunzătoare 
mînuirii ireproșabile a tehnicii mo
derne. Ar fi indicat Ca fondurile de 
investiții, destinate pregătirii mun
citorilor Ia locul de muncă, să fie 
repartizate de către minister în
treprinderilor existente și acestea 
să aibă sarcini permanente, stabi
lite prin plan, de a pregăti și ca
lifica cadre de muncitori și tehni
cieni și pentru noile obiective in
dustriale.

Probele tehnologice reprezintă 
etapa finală a activității de inves
tiții, constituind un bun prilej de 
verificare a calității lucrărilor de 
construcții, montaj și instalații, a 
comportării utilajelor și liniilor 
tehnologice în condiții industriale. 
Totodată, în această perioadă are 
loc procesul concret de acomodare 
a muncitorilor care vor deservi 
noile utilaje și instalații. Practica a 
arătat că acolo unde factorii res
ponsabili au colaborat strîns pen
tru bunul mers al probelor tehno
logice și evitarea unor defecțiuni 
tehnice, s-au creat premise ca, după 
punerea în funcțiune a întreprin
derilor, să se realizeze majoritatea 
indicatorilor într-un termen rela
tiv scurt. în acest sens trebuie com
bătută tendința de a se raporta cu 
orice preț darea în exploatare, 
deși nu se efectuează în în
tregime probele tehnologice, 
sau ele se fac la repezeală. Con
secințele unor asemenea tendințe 
se desprind din cîteva fapte : în 
primul an de funcționare a unor 
secții de la Combinatul de fibre 
artificiale Brăila au avut loc des
tule întreruperi în procesul de pro
ducte. La Fabrica de beton celular 
autoclavizat Militari-București, deși 
a fost considerată ca fiind pusă în

funcțiune la 31 decembrie 1965, 
producția realizată în primul se
mestru reprezintă doar 25 la sută 
din capacitatea proiectată. Soco
tesc că astfel de „succese" în da
rea în exploatare a unor obiective 
nu servesc nimănui. Titularii și 
beneficiarii de investiții trebuie 
să urmărească punerea în func
țiune mai devreme a noilor în
treprinderi, dar aceasta în con
dițiile executării unor probe teh
nologice de bună calitate, cînd exis
tă toate garanțiile că instalațiile 
vor funcționa ireproșabil.

O chestiune care ar trebui ur
gent soluționată este aceea a re- 
cepționării lucrărilor de construcții- 
montaj. Este inadmisibil ca obiec
tive puse în funcțiune cu 2-3 ani în 
urmă să nu fie recepționate nici 
pînă în prezent de către unii titu
lari de investiții și în special de 
forurile de resort din Ministerul 
Industriei Chimice. Cred că nu 
greșesc dacă afirm că nerecepțio- 
narea la termen este o consecință 
a fugii de răspundere, a tendințe
lor de acoperire reciprocă a lip
surilor, în detrimentul desfășură
rii în condiții normale a activității 
de producție, și exprimă, uneori, 
incompetenta în aprecierea nive
lului calitativ al lucrărilor de con- 
strucții-montaj și auxiliare.

Dezbaterile ce se vor desfășura, 
la nivelul regiunilor. în întreprin
deri, privind cifrele de plan pe 
anul 1967 și cele corespunzătoare 
oerioadei 1966-1970. constituie un 
bun prilej pentru stabilirea celor 
mai potrivite măsuri, care, o dată 
aplicate, să asigure realizarea și 
depășirea indicatorilor tehnico- 
economici proiectați de către toate 
unitățile industriale.

Noi produse
vor intra
in fabricație

Numeroase întreprinderi 
constructoare de mașini din 
țara noastră anunță introdu
cerea în fabricație a unor pro
duse noi. Uzinele „Electro
tehnica" din Capitală, de e- 
xemplu, au început producția 
de serie a unui grup de co
mandă pentru instalațiile de 
foraj care asigură conducerea 
simultană a patru instalații de 
foraj. Constructorii de utilaje 
grele pentru construcții de la 
uzinele „Progresul" din Brăila 
au produs un rulou compresor 
pe pneuri. El este destinat în
deosebi terenurilor nisipoase 
și cu umiditate ridicată.

Lărgind gama agregatelor 
de ridicat și transportat, co
lectivul uzinelor mecanice din 
Timișoara a completat seria 
podurilor rulante cu instalații 
de 5 și 8 tone. Tot acest colec
tiv a realizat și cîteva utilaje 
noi pentru industria alimen
tară.

Caracteristic pentru noile 
utilaje este gradul tehnic su
perior la care sînt realizate, 
ele putînd fi comparate cu u- 
tilaje similare produse de alte 
țări.

(Agerpres)
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Cooperatorii și mecanizatorii de 
pe ogoarele regiunii București au 
închegat încă o etapă importantă de 
muncă din acest an : recoltatul ce
realelor păioase. O dată cu termi
narea acestei importante lucrări, 
toate forjele au fost îndreptate spre 
eliberarea terenurilor de paie și 
executarea araturilor de vară.

Recent, la S.M.T. Călugăreni a 
avut loc o analiză cu factorii de 
răspundere din regiune asupra te
ului cum a decurs recoltatul și ce 

trebuie făcut, în continuare, pentru 
desfășurarea lucrărilor agricole în 
bune condifii. Eliberarea terenului 
Și efectuarea arăturilor au ocupat 
un loc de frunte în cadrul acestei 
analize. S-a stabilit ca toate forfele 
să fie dirijate spre aceste lucrări.

Am consemnat cîfeva aspecte din 
ra'onul Urziceni. Aici, pînă la 
38 000 d'n ,s,?PTfata de P«'« 
38000 ha cultivate cu cereale 
paioase, au fost executate ară
turi pe 11 000 ha, din care s-au 
semănat 5 700 ha cu plante furajere 
in cultură dublă. în afara acestora 
s-au ehoeraf de paie aproape 5 000 
ha. Dacă se fine seama de forfele 
existente în raion și mai ales că în 
scurt timp va începe recoltatul și 
a alte culturi unde se cere un vo

lum mare de muncă, este necesar 
ca ritmul arăturilor să fie accelerat.

In cooperativele agricole s-a tre
cut mai înfîi la executarea arături
lor pe suprafețele ce urmează a fi 
insamîntafe în toamnă. Cooperato
ri' din Ciocirlia folosesc bine expe
riența dobîndifă și sfaturile specia
liștilor La grîu s-a obfinuf cu 500 
kg la ha mai mult fafă de plan, iar 
porumbul și celelalte culturi se pre
zintă bine, ceea ce creează speranfe 
îndreptățite că producțiile vor fi 
mai mari decît cele prevăzute. Re
zultatele obfinute nu sînt deloc în- 
timplătoare. Aici fiecare lucrare este 
făcută la timpul optim și de bună 
cahfafe. Din cele 600 ha ce au fost 
cultivate cu cereale păioase, peste 
400 !}a a? fost liberate de paie, 
iar 200 ha au fost arate. Teh
nicienii și brigadierii cooperati
ve' ~ sînt permanent pe tarlale, 
urmărind ca lucrările să se execute 
'n cond't'i^bune și, de la caz la caz, 
stabilesc, împreună cu mecanizato
rii, măsurile cuvenite penfru ca fie
care palmă de teren să poată să 
rodească din plin în anul viitor.

In unele cooperative agricole 
araturile nu se desfășoară însă în 
ritm corespunzător. Cooperatorii 
din Safu Mare au arat numai 350 
ha din cele 1 550 ha prevăzute. 
Este prea pufin fafă de forfele exis
tente. Iordan Olteanu, inginerul 
cooperativei agricole, a precizat că 
ritmul la arat este mic din cauză că 
sfrinsul paielor se face anevoios.
~ CooPerativa este deservită de 

46 tractoare de la S.M.T. Safu Mare. 
Araturile s-ar putea efectua în ter
men scurt, dacă terenul ar fi elibe- 
'.a de„pa,eț Această lucrare se des- 
tașoara însă anevoie și, ca urmare, 
tractoarele sînt folosite numai cîle- 
va ore pe zi. Deși am avut 4 prese 
de balotat, ne spune el, am lucrat 
cu întreruperi, deoarece mașinile 
n-au fost bine puse la punct.

Este adevărat, dar trebuie spus 
ca nici cooperatorii nu depun efor
turi susfinufe pentru ca prin folosi
rea intensă a atelajelor și altor mij
loace sa grăbească eliberarea fere- 
îTl î ic6.”8’0’ Ca urmare' 
infilnif 15 tractoare care nu aveau 
de lucru. Mecanizatorii erau oe 
buna dreptate supărafi că acum, 
ci nd timpul este prielnic, stau de
geaba. Paul Ancu, directorul S.M.T. 
Safu Mare, tocmai analiza cu șefii 
de brigada stadiul lucrărilor. Și pă- 
rerea lui este că efectuarea arătu
rilor pe cele 5 000 ha cu 135 de 
tractoare nu constituie o problemă, 
ș* totuși problema există deoarece 
tractoarele nu sînt folosite din plin.

Consiliul agricol și uniunea coo
peratista raională trebuie să ia mă
suri pentru intensificarea ritmului la 
arăfur. și celelalte lucrări urgente 
dm această perioadă penfru a crea 
din timp condițiile cele mfli favo
rabile penfru obfinerea unei recolte 
bogate in anul viitor.

Floiea CFAUSESCU
coresp. „Scînteii"
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O anchetă printre bucureșteni

opere, în diferite

Lumina pune în valoareMonumentele

frumuseți nebănuiteîn noul peisaj urban vieții și

se

Mai multă grijă pentru Expoziție de artă
foafe acestea

aspectul străzii

descoperit și 
ca Bucureștii 

ce în ce am-

artistice 
în afară

I. D. BALAN
istoric literar

cu statui, 
iar pereții 
Sala Pala- 
primească 

sau frescă,

- care și acestea 
firește, un stil 

serie de clădiri 
cu adevărat re- 
penfru cultura

Curtea de Argeș. în vizită la fîntîna meșterului Manole
Foto : M. Cioc

Petru COMARNESCU
critic de artă

Decorarea artistică a unui 
oraș pornește de la arhitectu
ra lui și ajunge la grădini și 
parcuri, la monumente și o- 
biecte ornamentale. în funcție 
de arhitectură, se creează cen
tre urbanistice care trebuie să 
fie cîf mai reprezentative pen
tru stilul de viață al poporului, 
pentru tradițiile lui culturale și. 
artistice. Mai ales Capitala 
unei țări cu bogate tradiții și 
în plin avînt creator în toate 
domeniile, se cuvine a cupr;n- 
de, pe lîngă clădirile de stric
tă necesitate - 
își pot avea, 
propriu —- o 
monumentale, 
prezenfalive 
trecutului și prezentului.

Marea problemă pe care o 
au de rezolvat arhitecții și ur
baniștii noștri este aceea de a 
folosi funcțional și estetic co
moara de forme arhitecturale 
și ornamentale ale trecutului și 
a le adapta cerințelor prezen-

tului, găsind un stil care să fie 
al nostru.

în împodobirea clădirilor și 
a centrelor urbanistice, aria 
monumental-decorafivă, adică 
acea aferentă construcțiilor ar
hitecturale, poate aduce o notă 
de înfrumusețare 
magini în 
unele mai descriptive, 
tind în 
soadele 
prezent 
cu rost 
stilisticii 
înnoiri organice, pot da o pe
cete specifică nouă, contri
buind la animarea formelor ar
hitecturale și subliniindu-le 
prezența într-un timp și într-un 
spațiu propriu. Avem de pe 
acum o seamă de realizări 
monumentale-decorative în in
ferioarele și exterioarele unor 
clădiri din Capitală, de la Cluj, 
Brașov și de pe litoral. Expe
riența cîștigată de artiștii noș
tri — pictori, sculptori, deco
ratori — este foarte prețioasă

speciflcă. I- 
mozaic și frescă, 

amin- 
stil monumental epi- 
vieții din trecut și din 
ale poporului, altele 
ornamental, pe linia 

noastre populare și cu

și ar putea da splendide și ca- 
racfe.ristice 
centre ale Capitalei. Este însă 
nevoie de o corelare organică 
a arhitecturii cu arfa monu
mentală și cu spațiul înconju
rător, pentru a se obține an
sambluri urbanistice cu o notă 
de măreție specifică 
culturii noastre.

Problema decorării 
a Capitalei implică — 
de estetizarea decorativă a ar
hitecturii, de împodobirea fa
țadelor și inferioarelor cu ima
gini șl ornamente în diferite 
materiale trainice și plăcute — 
construirea de statui și monu
mente decorative, fîntîni, co
loane ; în realizarea acestora 
avem mulf de învățat de la 
arfa populară, de la pridvoa- 
rele unor construcții medieva
le, ca și de la arhitectura și 
sculptura mai nouă. Brâncuși 
poate fi un model inspirator, 
prin ansamblul de monumente 
de la Tîrgu-Jiu, prin „Fîntîna 
lui Narcis", pe care am pu
tea-o transpune pe malul He
răstrăului.

Cred că a sosit momentul ca, 
în Capitală mai ales, eforturile 
monumenfaliștilor noștri să nu 
se mai rezume la realizări frag
mentare, ci să treacă la com
plexe ansambluri monumenta
le, în colaborare cu arhitecții. 
Printr-o inspirată decorare, se 
va putea evidenția acel genius 
loci, necesar Capitalei.

Mă gîndesc la anumite piețe

și parcuri, de pildă piața din 
fața Sălii Palatului Republicii, 
Piața Aviatorilor, rondul întîi 
al Șoselei Kiseleff care ar pu
tea fi împodobite 
fîntîni, coloane, 
unor construcții ca 
tului și altele să 
imagini în mozaic 
în care să șe povestească în 
stil monumental episoade din 
istoria patriei. Asemenea cen
tre urbanistice ar stărui în a- 
minfirea tuturor vizitatorilor 
Capitalei, așa cum stăruie în 
amintirea celor care le-au vă
zut artera cu arcuri de triumf 
și obelisc, de la Caroușșel |a 
Etoile, în Paris, așa cum stă
ruie Trafalgar Square de la 
Londra, Perspectiva Nevski de 
la Leningrad.

Este mult de 
inventat pentru 
să-și capete din 
prenta specifică.

în arhitectura Capitalei 
ascund adeseori frumuseți ne
bănuite pe care obișnuința 
le așează tot mai mult în co
nul de umbră al neatenției. Pe 
zeci și șute de case din Bucu
rești, de pildă, întîlnim gru
puri statuare, cariatide, motive 
geometrice uneori fermecătoa
re, pe care oamenii deprinși 
să privească numai la nivelul 
galantarelor , cel mai adesea

Ion POPESCU-UDRIȘTE
scenograf

T-

nu le remarcă. Cu atît mai 
mult, întunericul nopților aco
peră aceste frumuseți. Pentru 
valorificarea lor urbanistică 
modernă este de folos lu
mina electrică. Un colț de zid 
care poartă în cărămizile lui 
urmele unei istorii glorioase 
sau ale unor vremuri încărcate 
de legendă și poezie, un frag
ment de coloană, o arcadă, o 
ușă sculptată măiestrit, un brîu 
de piatră de pe pereții exte
riori ai unei biserici pe care 
a zăbovit mîna unui mare meș
ter, jocul de ape al unei fîn
tîni arteziene dinfr-un parc, o 
vitrină amenajată cu fantezie 
și gust, o statuie uitată înfr-o 
grădiniță din mijlocul Bucu- 
reștiului sau sub crengile a trei 
copaci răzleți 
conțin în ele pofențe valorice 
care, 
deplin, ai| nevoie 
rea unor fascicule 
De aceea, cred că 
tori, atît cetățenii 
rile care răspund 
tul estetic al orașelor noastre, 
să folosim cu mai multă îndrăz
neală și fantezie acest minunat 
mijloc modern pentru a subli
nia frumusețile, adeseori inob
servabile, de pe multe din imo
bile.

Recent, am avut prilejul să 
vizitez mai multe orașe : Roma, 
Milano, Veneția, Torino, Flo
rența, Varșovia, Cracovia, în 
care vestigii ale unor epoci de 
mare strălucire sînt scoase în 
evidență cu o forță excepțio
nală cu ajutorul iluminatului. 
Iluminarea inteligentă a col
țurilor pitorești, a monumen
telor, a elementelor deco
rative de pe clădiri, cred 
că este unul din mijloacele e- 
ficace prin care putem contri
bui la înfrumusețarea orașelor 
noastre, la menținerea perma
nent vie a acelui duh istoric 
care pulsează uneori pînă și în 
ruinele ce vin din vremurile 
cele mai îndepărtate. Cu atît 
mai mult, ideea aceasta se cade 
să stea în atenția proiecfanților 
și constructorilor noilor orașe și 
cartiere, care s-ar cuveni parcă 
să aibă ca principiu de muncă 
cuvintele : Mai multă lumină !

MJ®

decorativă polonezăpentru a se afirma pe 
de străluci- 
de lumină, 
sînfem da- 
cîf și foru- 
de aspec-

în sala Galeriilor de Artă din 
b-dul Nioolae Bălcescu din Capita
lă s-a deschis luni o expoziție de 
artă decorativă din R. P. Polonă.

Sînt expuse 18 lucrări de tapi
serie — goblenuri, țesături pictate 
manual sau imprimate, realizate 
de artiști din Lodz, oraș qu veche 
tradiție în arta tapiseriei, 'și 32 de 
lucrări din ceramică — cahle din 
șamotă, vase din teracotă glazura
tă și colorată, grupuri decorative 
din lut roșu etc — semnate de ar
tiști ceramiști din orașul Wroclaw, 
centru artistic în plină dezvol
tare.

La vernisaj au luat cuvîntul 
Ovidiu Maitec, secretar al Uniunii 
artiștilor plastici din țara noastră, 
și Marta Koch — Podoska, din par
tea Uniunii artiștilor plastici din 
R. P. Polonă.

Au fost prezenți artistul poporu
lui Ion Irimescu, vicepreședinte al 
Uniunii Artiștilor Plastici, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și din Comitetul de 
Staț pentru Cultură și Artă, artiști 
plastici, precum și membri ai Am
basadei R. P. Polone la București.

în Capitala noastră lipsesc 
fîntînile. Avem doar cîteva fîn
tîni frumoase, cum este Miorița 
și cea din parcul Libertății. Și 
cam atît. Ar trebui să se orga
nizeze concursuri pentru ame
najarea piețelor publice. Piața 
e unul din punctele cheie ale 
orașului, nu numai din punct de 
vedere urbanistic dar și estetic. 
Decorația ei trebuie studiată a- 
tent, începînd de la anumite 
elemente monumentale cum ar 
fi statui, fîntîni, și mergînd 
pînă la amplasarea rețelei elec
trice. îmi place cum șînf plasa
te becurile pe stîlpii de la șo
sea, lumina apare printre ra
muri, printre frunzele copacilor. 
Asemenea soluții s-ar putea 
găsi și în alte locuri.

în momentul de față, strada 
este marcată cu semne de cir
culație care se șterg după 3—4 
zile, se decolorează și trebuie 
revopsife, ceea ce de fapt îm
piedică circulația. Și pasajele 
pentru pietoni sînt urîte. Mă 
întreb de ce aceste semne nu 
se fac. odată pentru totdeauna : 
se poate face, de pildă, un 
mozaic din spărturi de piatră 
încadrat cu ciment de culoare 
închisă, pentru a înlocui actua
lele semne de circulație bazate 
pe vopsele. Pe de altă parte, 
semnele de circulație ar putea 
înfrumuseța orașul dacă, atunci 
cînd sînt vopsite, s-ar alege o 
vopsea bună, pentru a îmbo
găți colorisiica străzii. Ar fi și

mai averfizante pentru cei că
rora le sînt destinate,

S-au înmulțit foarte mult vi
trinele de prost gust, pline cu 
floricele de hîrtie prăfuite. Sînt 
și cîteva vitrine foarte frumoa
se în Capitală, cum este cea 
de la magazinul „Trei ursuleți* 
care este făcută cu puține ex
ponate, dar aranjate cu gust. Ar 
trebui să se înțeleagă că vitri
na nu înseamnă etalarea tutu
ror mărfurilor care există în 
magazin, așa cum se face acum 
la mercerii. După părerea mea, 
ar trebui să existe, la sfaturile 
populare a|e raioanelor sau al 
orașului București, niște colecti
ve de specialiști care să se o- 
cupe special de vitrine. Și fir
mele mi se par urîte. Cele pic
tate pe sticlă nu sînt deloc a- 
trăgăfoare, ne mai vorbind că 
ele se fac fără să se studieze 
cum cade lumina.

în fine, afișajul. „Pavoazarea 
Capitalei" permite să fie expu
se fel de fel de afișe urîte, 
prpsf plasate, mici și inexpresi
ve. Pietonul trece pe lîngă ele 
indiferent, iar ansamblul lor în 
loc să constituie o imagine vie, 
multicoloră, care să bucure o- 
chiul, lasă o impresie cenușie.

Cred că tot ceea ce ține de 
aspectul străzii ar trebui să 
stea în atenția -unui for care 
să studieze și să avizeze per
manent aceste schimbări, pen
tru a da Capitalei noastre un 
aspect frumos și modern.

(Agerpreș)

O monografie despre

CEZAR BOLIAC

PUNCTE DE VEDERE

se pare sufici-

materialului 
filtrarea și 
datelor în-

Apărută în Editura Aca
demiei, noua monografie 
despre Cezar Boliac 
semnată de Ovidiu Pa- 
padima vine să se a- 
dauge altor lucrări cu 
caracter similar editate 
în ultimii ani și consa
crate operei și activității 
unor scriitori, școli și cu
rente literare care au ju
cat un rol important în 
istoria culturii române.

Pornind de la premisa 
că poezia lui Cezar Bo
liac s-a bucurat în gene
ral de o tratare amănun
țită, menționînd în acest 
sens o serie de contri
buții substanțiale ca ace
lea ale lui D. Popovici, G. 
Călinescu etc., autorul 
monografiei își propune 
să realizeze, dintr-un alt 
unghi, o apreciere echili
brată, obiectivă și cu
prinzătoare asupra operei 
și activității scriitorului, 
în acest scop autorul ex
tinde sfera cercetării, 
concentrîndu-se în special 
asupra acelor laturi — 
nu mai puțin importante 
— ale activității lui Boliac 
care, pînă în prezent, au 
fost doar parțial analiza
te. Astfel, este urmărită 
îndeaproape și reliefată 
concludent prodigioasa 
sa activitate publicistică.

Personalitatea scriitoru
lui este integrată temei
nic în contextul epocii 
sale atît de bogată în e- 
venimente politice și 
ciale cărora le-a 
martor și participant 
tiv. Evocarea vieții 
Boliac se desfășoară 
comitent cu analiza 
rei și activității
publicistice. Autorul stă
ruie însă nu atît a- 
supra împrejurărilor par
ticulare ale vieții scrii
torului, cît asupra atitudi
nilor și intervențiilor sale 
publice care îl recoman
dă ca pe o prezență de
osebit de dinamică și ac
tivă în viața socială a 
timpului, consecventă con
vingerilor și aspirațiilor 
sale progresiste, ce s-au 
identificat de multe ori 
cu acelea ale poporului. 
Asemenea lui Bălcescu și 
altor scriitori patrioți, 
Boliac a militat cu însu
flețire pentru înfăptuirea 
idealurilor revoluționare

ale maselor populare, 
protestînd au vehemență 
prin articole și scrieri vi
guroase, combative împo
triva nedreptăților sociale 
din acel timp, pledînd cu 
o statornică înflăcă
rare pentru îmbunătăți
rea soartei clăcașilor, a 
țărănimii. Activitatea in
tensă desfășurată de scri
itor în preajma și in 
timpul revoluției de la 
1848, fecundele sale pre
ocupări publicistice din 
exil și mai apoi campa
niile de presă pe care 
le-a purtat în țară pentru 
împlinirea unor mari de
ziderate naționale ca Uni
rea Principatelor Române, 
înfăptuirea programului 
de reforme sociale inițiat

18,00 -r Pentru copii șl tineretul școlar : Filmul : „Băiatul care făcea totul 
pe jumătate". înotul... în zece lecții (IX). Pe ulițele satului româ
nesc — transmisiune de la Muzeul Satului.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.15 — Telecronica economică. „Oameni la 

automatizare și calificarea superioară.
— Recital poetic : Ion Barbu.

19,50 — Film serial : „Supraviețuitorii".
20.15 — Seară de teatru. „Scurîg convorbire"

pretează colectivul Teatrului de stat 
„Mamaia-1966''. Poșta televiziunii.

22,30 — Telejurnalul de noapte.
22,40 — Buletinul meteorologic.
22,45 — închiderea emisiunii.

pupitru" fer emisiune despre

de Valentina Levidovz. Inter- 
din Sibiu. în pauze : Preludiu

so- 
fost 
ac- 
lui 

con- 
ope- 
sale

de Alexandru Ioan Cuza, 
sint urmărite cu atenție și 
situate pe fundalul aces
tei epoci zbuciumate, de 
maTe însemnătate pentru 
istoria patriei.

în același timp sînt con
semnate cu obiectivitate 
științifică și explicate, în 
funcție de contextul spe
cific acelei epoci, anumi
te replieri și oscilații de 
atitudine ale scriitorului 
spre sfîrșitul vieții sale, 
într-o perioadă în care se 
împleteau tot mai strîns 
interesele claselor domi
nante.

Cercetarea activității lui 
Boliac urmărește astfel un 
dublu scop : pe de o par
te să demonstreze merite
le sale considerabile în 
domeniul publicisticii, iar 
pe de alta să sublinieze 
în ce măsură aceste as
pecte au o legătură di
rectă cu arta sa literară, 
îmbogățind dintr-o altă 
perspectivă profilul scrii
torului. Unul din principa
lele merite ale lucrării 
constă așadar în volumul 
și noutatea informațiilor 
cuprinse, rod al unei mi
nuțioase consultări a unui 
vast material documentar 
privind viata politică, so-

cială și culturală a seco
lului trecut și, îndeosebi, 
al parcurgerii atente a 
publicațiilor vremii.

încercarea autorului de 
a sistematiza, de a inter
preta și raporta acest am
plu material la personali
tatea scriitorului întîmpi- 
nă însă și inerente difi
cultăți care nu își găsesc 
întotdeauna o rezolvare 
adecvată. Abundența de 
fapte și date ■ covîrșește 
pe alocuri, creîndu-se im
presia de ariditate. Lucra
rea ar fi avut de cîștigat 
dacă autorul ar fi urmărit 
o mai intensă prelucrare 
creatoare a 
documentar, 
concentrarea
tr-o sinteză personală în 
care să se închege suges
tiv trăsăturile care defi
nesc și întregesc persona
litatea scriitorului. O ase
menea sinteză ne-am fi 
așteptat să o întîlnim în 
finalul lucrării, încheiată 
neașteptat de abrupt.

Deși nu se află în cen
trul atenției autorului, po
ezia lui Cezar Boliac se 
bucură totuși de o trata
re corespunzătoare. Rele- 
vînd conținutul înalt uman 
al mesajului artistic pe 
care îl afirmă scriitorul în 
poezia sa socială, mono
grafia formulează ju
dicioase observații anali
tice, semnalînd anumite 
carențe de ordin estetic 
și lingvistic pe care Bo
liac nu a reușit să 
le evite în versurile 
sale. Pe baza unei analize 
aprofundate sînt infirma
te cu argumente convin
gătoare unele interpretări 
unilaterale, exagerate.

Oferind o imagine cu
prinzătoare asupra vieții 
și operei lui Boliac, orien- 
tîndu-se îndeosebi spre 
unele aspecte importante 
ale activității sale care 
nu au format pînă în pre
zent obiect de cercetare 
aprofundată, analizîndu-le 
detaliat și evidențiindu-le 
semnificațiile, monografia 
nu se suprapune, ci se a- 
lătură și completează, prin 
amploarea și noutatea in
formației, celelalte lucrări 
și studii consacrate scrii
torului.

Adrian ANGHELESCU

Perfecționarea și modernizarea 
învățămîntului economic superior, 
cerință subliniată de Documentele 
Congresului al IX-lea al P.C.R., 
impune în mod necesar — după 
părerea noastră — și analiza ro
lului și locului pe care îl ocupă 
studiul dreptului în facultățile eco
nomice. Căci orice participare la 
activitatea economică a întreprin
derilor și instituțiilor de stat, pre
cum și a cooperativelor, nu poate 
fi concepută fără o profundă cu
noaștere și înțelegere a normelor 
de drept. Oriunde ar activa, eco
nomiștii transpun în viață legile 
țării aplicabile în sectorul respec
tiv, de la planul de stat în ansam
blul său, care îmbracă forma ju
ridică a legii, pînă la cele mai di
ferite norme privind disciplina 
contractuală și cea financiară, apă
rarea proprietății socialiste, tehni
ca și securitatea muncii, 
derea angajaților 
lor de stat etc.

După părerea 
poate concepe un 
cultății de Finanțe, Credit și Evi
dență contabilă, de pildă, fără să 
cunoască dreptul financiar, pe 
care-1 va aplica în practică. Și to
tuși, în actuala programă dreptul 
financiar nu și-a găsit încă locul; 
orele ce sînt afectate studiului dis
ciplinelor juridice nu ajung nici 
pentru predarea corespunzătoare a 
principiilor și noțiunilor generale 
ale dreptului și nici a acelei părți

.răspun-
și a funcționari-

noastră, nu se 
absolvent al Fa-

0 CLEOPATRA (ambele serii) — cinemascop : Patria 
_  g, 12,45» 16,45» 20,30, București — 8,30; 12; 16; 
19,45, Stadionul Dinamo — 20,30.
• JURNALUL UNEI FEMEI 1N ALB : Republica — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (completare Carnet 
de schițe).
• CÎINELE DIN BASKERVILLE: Luceafărul — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, grădina Doina — 20,15, Festival 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 21, grădină — 20,30 (la 
toate completare Navigatori care dispar — (cinema
scop), Grivița — 9, 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21 (com
pletare Crimea), Modern — 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21,30, Arenele Libertății — 20,15 (la ambele completare 
Impresii nocturne), Sala Palatului (seria 1712) 19,30.
• 5000 000 DE MARTORI: Capitol — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, grădină — 20,30 (la ambele completare 
Carnet de schițe).
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — (cinemascop) — Lumina — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (completare Lucrările 
sesiunii Marii Adunări Naționale).
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ : Victoria — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, grădina Progresul — 20 (la ambele

completare Simfonie în alb — cinemascop), Rahova — 
15,30, 18, grădină — 20,45 (la ambele completare Con
sfătuirea lucrătorilor din industria constructoare de ma
șini).
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL: Central — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21 (completare Tinerețe), Buzești — 
15,30; 18, grădină — 20,45, Arta — 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21; grădină — 20,30.
• HAI, FRANȚA I : Union — 15,15; 18 (completare Vi- 
zlta conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Oltenia).
• VIAȚĂ SPORTIVĂ : Union — 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9; 10,15.
• MONEDA ANTICĂ: Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,45 (completare Stăvilirea torenților).
• CELE DOUĂ ORFELINE : Giulești 15,30; 18,15; 
20,45 (completare O zi din viața lui Tică), Aurora — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30 (la am
bele completare Orizont științific nr. 3), Volga — 9; 
11,15; 14; 16,15; 18,45; 21 (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea Argeș).
• INSULELE FERMECATE : grădina „Progresul-Parc" 
— 20,30 (completare Orizont științific nr. 3).
• BOCCELUȚA : Expoziția — 20.
• INSULA SCLAVILOR — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 
4 — UN NASTURE — BORODINO — KOPRIVȘCIȚA — 
PICĂTURA : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Feroviar

din dreptul civil care se referă la 
proprietatea socialistă, contractele 
economice, disciplina șl răspunde
rea contractuală etc, adică pentru 
acea parte a dreptului care consti
tuie condiția prealabilă necesară 
abordării oricăror probleme spe
cifice unei anumite secții sau fa
cultăți. Tot astfel, credem că nu se

vmța consideram expunerea știin
țifică și completă a normelor juri
dice care prezintă importanță pen
tru economie ca un mijloc principal 
de a solicita gîndirea studentului, 
învățîndu-1 să privească diferitele 
aspecte concrete ale activității eco
nomice prin prisma politicii parti
dului și statului exprimată în nor-

INVĂTĂMINTUL
ECONOMIC SUPERIOR

poate concepe o pregătire satisfă
cătoare a absolvenților secției de 
Comerț exterior fără o pregătire 
temeinică în dreptul civil, dreptul 
comercial, dreptul transporturilor, 
dreptul internațional public și pri
vat.

Studiul dreptului în învățămîn- 
tul economic superior trebuie să 
corespundă și unor cerințe de 
ordin educativ. în această pri

mele de drept. După părerea noas
tră, pregătirea juridică temeinică 
a viitorilor economiști îi va ajuta 
pe aceștia să contribuie mai efi
cient la realizarea 
tiv și educativ al 
list.

Față de aceste 
că e necesar să se 
cepția potrivit căreia, : 
facultăților economice,

rolului preven- 
dreptului socia-

cerințe 
renunțe 

în

credem 
la con- 
cadrul 
studiul

9; 12,15; 15,15; 18,15; 21,15, Excelsior — 8; 11; 14;
17; 20, Flamura — 9; 12; 15; 18; 21.
O FANTOMAS — cinemascop : înfrățirea între popoare
— 14; 16; 18,15; 20,30 (completare Laptele).
• MlINE, MEXICUL I : Dacia — 9—13,30 în continua
re, 16; 18,30; 20,45 (completare Știință și tehnică nr. 
13).
• ESCROCII LA MlNĂSTIRE — cinemascop : Crîngași
— 15,30; 18; 20,45, Gloria — 9; 11,15; 14; 16; 18,45; 
21,15, Patinoarul „23 August" — 20,15.
O FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ : Bucegi — 
9,30; 12; 16; 18,30; 21 (completare Collegium Maius al 
Universității Iagelione), Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 
18,30; 20,45 (completare Pădurea Bialowieska).
• DRAGOSTEA ȘI MODA : Unirea — 15,30; 18; gră
dină — 20,30 (la ambele completare Sandi, să asculți 
pe mămica I).
A DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Flacăra — 15,30; 
18; 20,45 (completare Știință și tehnică nr. 14).
6 SERBĂRILE GALANTE : Vitan — 15,30; 18 (comple
tare Partidului slavă I).
© ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop.: Mio
rița — 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21 (completare Apar
tamentul), grădina Moșilor — 20,15.
O NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR (ambele serii) — cine
mascop : Munca — 10; 16; 19 (completare Șopîfle).
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinema
scop : Popular — 15,30; 18; 20,45, grădina Vitan — 
20,30.

• PRIMA DEZILUZIE — Moșilor — 15,15; 17,30; 19,30 
(completare Don Quijote).
• SOȚIE FIDELĂ : Cosmos — 15,30; 18; 20,45 (com
pletare Inimi mari).
• OPERAȚIUNEA „1“ : Viitorul
(completare Vizita conducătorilor de partid și de 
in regiunea Oltenia).
e FERICIREA IN TRAISTĂ : Colentina — 15,30; 
grădină — 20,30, (la ambele completare Mobila).
0 BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Melodia — 8,30; 
13,30; 16; 18,30; 21 (completare Stuf).
O MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Floreasca — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• HAIDUCII — cinemascop : Progresul — 15,30; 18; 
20,45 (completare Uvertura).
e OMICRON : Lira — 15,30; 18, grădină — 20,30 (la 
ambele completare Schițe turingiene).
0 FANFAN LA TULIPE : Drumul Sării — 11; 15,30; 
18; 20,30.
O PREA T1RZIU : Ferentari — 15,30; 18; 20,45 (comple
tare Autobiografie).
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Cotroceni
— 15,15; 18; 20,45, Pacea — 15,30; 18; 20,30.
f> RĂSCOALA — cinemascop : grădina Bucegi — 20,15.
9 TUDOR (ambele serii) — cinemascop : grădina Tomis
— 20.

15,15» 18; 20,45
stat

dreptului ar fi o disciplina secun
dară, cu un caracter pur informa
tiv, concepție care s-a tradus, în
tre altele, și prin limitarea studiu
lui dreptului, multă vreme, la o 
singură disciplină denumită „Ba
zele statului și dreptului" sau „Ba
zele legislației economice", consti
tuită din rezumarea unor cursuri 
de la facultățile de drept, după 
principiul „din toate cîte puțin". 
Noi considerăm cerințele practice 
ale economiei naționale singurul 
criteriu just și științific pentru de
terminarea problemelor pe care ar 
urma să le cuprindă programele 
disciplinelor juridice din învăță- 
mîntul economic superior, precum 
și pentru gradul de dezvoltare a 
acestor probleme.

Unele ameliorări în această pri
vință s-au făcut în ultimii ani prin 
reconsiderarea programelor anali
tice. Dar numai îmbunătățirea a- 
cestora nu ni 
entă. De aceea socotim oportun 
ca problema să fie analizată în an
samblu. După părerea noastră 
dreptul trebuie să-și ocupe locul 
său firesc, de disciplină principală, 
și în învățămîntul economic. în 
consecință opinăm pentru predarea 
dreptului în cel puțin doi ani de 
studiu și anume: în primul an 
(care nu ar trebui să fie anul I de 
facultate) să se 
fundamentale și ,_____ r_
constituțional și drept administra
tiv, iar în anul următor probleme 
de drept civil, în special contractele 
economice, precum și elementele de 
drept financiar, drept agricol-coo- 
peratist sau dreptul muncii, în 
funcție de profilul secției.

Sugerăm, de asemenea, Ministe
rului învățămîntului organizarea 
unei dezbateri a cadrelor didactice 
și a economiștilor din diferite ra
muri de activitate spre a stabili, 
potrivit experienței și exigențelor 
practicii, conținutul disciplinelor 
juridice în învățămîntul economic 
superior. Poate că ar fi necesar 
să se organizeze cu o anumită 
periodicitate și consfătuiri pe teme 
juridice (ca de pildă, asigurarea le
galității socialiste în economie) cu 
participarea unor economiști. Ar fi 
util, credem, de asemenea, să se a- 
corde un spațiu mai larg în presa 
de specialitate dezbaterii aspecte
lor juridice ale activității între
prinderilor ș.a.

Asemenea măsuri vor contribui 
fără îndoială la pregătirea profe
sională și ideologică a economiști
lor, la ridicarea nivelului științific 
al învățămîntului economic supe
rior, ceea ce se va răsfrînge pozi
tiv, în cele din urmă, și în eficiența 
activității practice a economiștilor.

predea principiile 
probleme de drept

următor probleme

Prof. dr. docent Tudor POPESCU 
Asist, univ. Mihai PASCU

18,
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Vizitele delegației Partidului
Comunist din Danemarca

Cronica zilei

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, delegația Partidului Co
munist din Danemarca, condusă de 
tovarășul Knud Jespersen, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Danemarca, a sosit luni în re
giunea Dobrogea. Delegația este 
însoțită de tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.Q. 31 P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Pe aeroportul din Constanța, 
oaspeții au fost întîmpinați de 

r

30 august — 11 septembrie

ampionatul mondial de volei masculin
obținute de selecțio
natele unor țări în 
diferite întîlniri in
ternaționale indică o 
creștere considerabi
lă a pretendentelor 
la titlul mondial. Mi
za campionatului 
este sporită în rțiare 
măsură și prin pu
nerea în joc a două 
locuri pentru califi
care directă în tur
neul final al Olim
piadei din 196Ș. Ab
stracție făcînd de e- 
chipele U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei (cla
sate în această or- 
djne la J.O. de la To
kio și, conform regu
lamentului, calificate 
direct pentru J.O. din 
1968), lq celelalte 
„bilete" pentru Me
xic aspiră cu multe 
șanse echipele re
prezentative a opt 
țări, printre care și 
cea a României. Pe 
de altă parte, „mon
dialele" din qcesț an 
se anunță a fi mult 
mai atractive decît 
cele precedente jn- 
trucît sînt primele 
întreceri de qcesț 
fel după modificările 
introduse în regula
mentul jocului care, 
după cum șe șție, 
i-au mărit spectacu
lozitatea.

De-g lungul ediți
ilor de pîțiă acum- 
selecționata țării 
noastre ș-a plasat 
pe locuri fruntqșe 
la fțnele întrecerilor,

614 TREPTE IN PAMINT

Constantin Mîndreapu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Dobrogea al P.C.R., Ion Popa, vi
cepreședinte al Sfatului popular al 
orașului Constanța, Zinca Țuțuia- 
nu, vicepreședintă a Comitetului 
regional al femeilor, de activiști 
de partid.

In cursul dirpineții, membrii 
delegației au vizitat stațiuni de pe 
litoral și orașul Constanța.

după cum urmează : 
1949 (Praga) — locul 
IV ; 1952 (Moscova)
— locul IV 1956 
(Paris) — locul II ; 
1960 (Rio de Janeiro)
- locul III ; 1962
(Moscova) — locul 
III. în vederea a- 
propiatei confruntări 
pentru tițțul mpndial, 
voleibaliștii români 
își desfășoară cu in
tensitate antrenamen
tele. După recentele 
meciuri de verificare 
susținute în compa
nia selecționatei R. 
D. Germane (2—3 la 
Stendal și 3—0 la 
Berlin), sportivii noș
tri vor face o ultimă 
verificare în cadrul 
turneului amical pro
gramat între 13—15 
august 1a Cluj, la 
carp și-au anunțat 
participareq repre
zentativele Poloniei, 
R. p. Chineze și Tur
ciei. Apoi va urma 
o scurtă perioadă de 
finisare a pregătiri
lor, plecarea m Ce
hoslovacia fiind
fixată pentru data de 
26 august. Lațul, dn- 
trenat de Sebastian 
Mihăilescu și Florin 
Balaiș, cuprinde a- 
cum următorii jucă
tori ■ Drqgan, Ganciu, 
Cozonici, Ferariu, 
Stoian, Derzei, Cor- 
beanu, Bărbuță, Gri- 
gorovici, Nipolau, 
Schreiber, Udjșteanu, 
Szqcș, Tîrlici, Bqrta.

ușa eleganiei încăperi ai cărei pereji 
sînt acoperiți cu furnirul de un gal
ben dulce al lemnului de paltin. 
Jumătate din cei vreo 40 de kilometri 
de cabluri ai acestui creier energetic 
a fost trasă de electricienii conduși 
de Petru Anifoaie. Cuvîntul „juma? 
tale" are aici și o altă semnificație : 
lq afît s-a redus, fată de lucrările 
de la Bicaz, timpul de montaj.

— Și cum a fost momentul intrării 
apei la turbină ? îl întreb pe urmi 
dintre veteranii șantierului, Anton 
Francisc, secretarul comitetului de 
partid.

— Poate fi redat printr-un simplu 
dar foarte semnificativ amănunt. Cînd 
turbina a prins viată, cineva a scos 
din buzunar o monedă de 15 bani 
și a așezat-o în picioare pe carcasa 
metalică. Bănyțul n-a căzut, semn că 
nu există trepidații. Firește, nu așa 
se probează o turbină — surîde 
Anton Francisc — totuși păstrez pe 
undeva pe-acasă moneda asta.

★
Pe nesimfite, uiți că te afli în sub

teran ; prima, fireasca senzație de 
apăsare, s-a spulberat. Da, mi se spu
ne, acest lucru a fost urmărit în mod 
deliberat, e upu| dintre punctele car
dinale ale concepției arhitectonice : 
de a folosi toate elementele posibile 
pentru a-i crea omului o ambiantă de 
lucru plăcută, cît mai aproape de cea 
de la suprafață- împotriva oboselii, a 
singurătății — factori fiziplpgici ac
centuați în subteran — e îndreptată 
aici o grijă deosebită pentru climati
zare, iluminai, estetică. O instalație 
automată va asigura, indiferent de ca
priciile anotimpului, o temperatură și 
o umiditate constante.

Imagina(i-vă o construcție lungă de 
peste o sută de metri și lată de aproa
pe douăzeci, ale cărei frontoane, din 
travertin de Borsec, aduc monumen
talitatea marmurei. Fa(ă-n față, un pe
rete acoperit cu plăcute de mozaic, de 
culoarea intens verde a fundului mă
rii, și un altyl, din aluminiu ondu
lat, ca o suită infinită de oglinzi în 
care se reflectă lumini ascunse, dînd 
sălii nebănuife profunzimi. Aceeași 
necesară senzație de spațiu, de boltă 
înaltă, este tranșmișă de casetele de 
aluminiu care alcătuiesc tavanul aflat 
la 16 metri deasupra capetelor. Ulti
mii constructori finisează acum subpă- 
mînteanul palat al luminii.

Ce simplu pare drumul apei, văzut 
la lumina fluorescentă, în eleganta 
ambiantă de la căpătui celor 614 trep
te I Pînă de curînd, însă, mai stăruiau 
îngrijorătoare semne de întrebare în 
legătură cu circuitul de admitere a 
apei în centrală. Era amenințat însuși 
termenul fixat pentru înlîiul zbor al 
kilowaților. Dificultăți de natură tehni
că — injectări speciale ale rocii, la 22 
de atmosfere, pentru prima oară fo
losite la betonarea unei galerii — în- 
tîrziaseră substantial lucrările tocmai 
în acea zonă, deosebit de delicată, 
unde apele apasă cu presiunile cele

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
ZILEI NAȚIONALE 

A ELVEȚIEI
Ambasadorul extraordinar și 

plenipotențiar al Elveției la Bucu
rești, Charles-Albert Dubois, a 
oferit luni după-amiază o recep
ție cu prilejul ?ilei naționale a 
Elveției. Au luat parte Georgs 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Pas, pre
ședintele I.R.R.C.S., Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului

—

în cîteva rînduri
© în ultima zi a concursului inter

national de natație de la Los ÂngeleȘ, 
sportiva americană Claudiș ț<olb, în 
vîrstă de 17 ani, a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 200 m mixt 
cu performanța de 2'28". Vechiul record 
mondial era de 2'29" și aparținea com
patrioatei sale Lynn Vidali.

O Competiția internațională de polo 
pe apă ,,Țurneul speranțelor olimpice" 
s-a încheiat cu victoria selecționatei 
R. D. Germane. Locul doi a,revenit e- 
chipei U.R.S.S. Reprezentativa Româ
niei a ocupat locul 3—4 la egalitate de 
puncte (8) cu echipa Ungariei. în ulti
ma etapă a turneului, echipa U.R.S.S. 
a îrțvins România cu scortțl de 5—3 
(1—1, 2—1, 2—1, 0—0), iar R. R. Ger
mană a ciștigat partida cu Ungaria cu 
4—2.

© Pe baza unei anchete realizate în 
1'îndul specialiștilor prezenți lp Londra 
a fost alcătuită următoarea echipă in 
sistemul 1—4—3—3, a campionatului 
mondial : Banks (Anglia) — D. Șantos 
(Braziliș), Schulz (R.F.G.), Bobby Mppre 
(Anglia), lyțarzolini 
ckenbauer (R.F.G-), 
(Anglia), Voronin 
(Ungaria), Eusebio 
(Portugalia).

(Argentina) — Be- 
Bobby Charltop 

(U.R.S.S.) — Bene 
(Portugalia), Simoes

® In prima zi a balcaniadei feminine 
de baschet (junioare) de la Banja Lujca 
echipa Bulgariei a învins cu scorițl de 
58—28 .(39—17) echipa Turciei, iar Iu
goslavia a întrecut cu 86—66 (41—28) 
echipa României. în partida următoare 
baschetbalistele noastre vor întîlni echi
pa Bulgariei.

® Prima ediție a carțrpioțialului euro
pean de yolpi rezervat echipelor mas
culine de tineret ș-a încheigt cu victo
ria reprezentativei U.R.S.S., pare a to
talizat 14 puncte. Pe. locurile următoa
re s-au clasat, în ordine, selecționatele 
Bulgariei (13 p.), Cehoslovaciei (12 n.), 
Franței, Ungariei, României, Iugosla
viei și Italiei (fiecare cu cite 9 p.), cla
sificate în ordinea setaverajului.

© In localitgțea Orebro (Suncția) au 
început întrecerile campionatului mon
dial studențesc de șah. Cele 21 de țări 
participante la actuala ediție au fost 
repartizate în 6 grupe, urmind ca pen- 
try turneul final să se califice prirnple 
două clasate din fiecare grupă.

în prima rundă șahiștii români au de
butat victorioși, îptrecînd selecționata 
Porto Rico cu 4—0.

® Intr-un meci internațional de fot
bal disputat la Istanbul, echipa turcă 
Fenerbahce a învins formația libaneză 
„All Ansar11 cu 5—0 (3—0).

Ajuns la a Vî-a e- 
diție, campionatul 
mondial de volei 
masculin va reuni la 
startul întrecerilor 
din acest an — la 
30 august, în Ceho
slovacia — echipele 
reprezentative a 24 
de țări. Prima etapa, 
30 august — 3 sep-, 
tembrie, programea
ză meciurile din ca
drul grupelor, alcă
tuite astfel : grupa A 
(la Praga) — Ceho
slovacia, R. P. Chine
ză, Izrael, Maroc, Iu
goslavia, Italia ; gru
pa B (La Nițra) -n 
Franța, Ungaria, 

■ Mexic, R. D. Germa- 
' nă, UR.S.S., S.U.A. ;

grupa C (la Ceske 
Budejovice) — Olan
da. Polonia, România, 
Turcig, Argențipa, 
Mongolia ; grupa D 
(la Jihlavq) — Bulga- 

: ria, Brazilia, Japonia, 
Belgia, Finlanda, 
R.P.D. Coreeană. Cîș- 
tigătoarele primelor 
două locpri din iie- 
cqre grupă vor jupa 
apoi, între 5—11 sep
tembrie la Praga, îrț 
turneul pențru stabi
lirea locurilor de lq
1 la 8 în clasamen
tul final al competi
ției.

Majoritatea spe
cialiștilor anticipea
ză o dispută foarte 
echilibrată, atracti
vă, întrucît forma 
bună din ultimul 
timp și rezultatele

(Urmare din pag. I)

sutele de rriingri ai cgror kilowați de 
energie omenească se înscrii) pe 
contoarele electrificării.

Iar acum, toaie drumurile, foaie fi
lele văzute și nevăzute ale avan
premierei de pe Argeș se împletesc 
în centrala subterană.

614 trepte te coboară în pămînt, la 
izvorul luminii- Șînt și două ascen
soare, dar prefer mijlocul pedestru 
pentru a avea o cît mai directă re
prezentare asupra vastului cilindru de 
beton — turnul de decuvare — îm- 
plînfat în munte pînă la adîncimea 
de 104 metri, acolo unde se arcuiește 
bolta unui palat unic în genul său. 
Sus, deasupra capetelor, pe culmea 
Cetăfuii, se profilează ryinele, de un 
sîngeriu închis, ale zidirii durate de 
Vlad Țepeș. Ce replică, peste timp, 
culezătoarea construcjie din subteran! 
O tainică legătură spirituală, pe ver
ticala tradiției, o apropie de vechea 
cetate — aici, pe argeșenele locuri, 
unde s-a transmis din generație în 
generajie mistria meșterului Manole.

Ajung în sala mașinilor, luminată 
ca ziua. Prqluînd de la construc
tori ștafefa, monfprii au deyenit acum 
figurile centrale, concentrați magne- 

- - tic în jurul celor patru turbine de cite 
55 de megawafi fiecare. Tăcuți și în
cordați, unii ascultă bătăile inimii pri
mului hidroagregat, alții apropie clipa 
cînd vor îqcepș probele cu apă și la 
a doua turbina. lip ritm febril, apli
cat unei munci migăloase și de mare 
răspundere în acest al unsprezecelea 
ceas, se degajă din activitatea brigă
zilor conduse de Grigore Pefrița și 
Dragu Nicolae, de maistrul Nicolae 
Niculescu. Aici, unde se pregătește 
marele examen al kilowaților, și-au 
improvizat sediul, la miez de zi sau 
de noapte, inginerii Constantin Radu
lescu, Valeriu Perșinaru, Petre Poe- 
naru. Pe primul dintre ei, inginer-șef 
al șantierului de montaj, îl răpesc 
unui răgaz de cîteva clipe.

— Ați lucrat la Sadu, lq Bicaz. 
Există vreun specific al montajului în 
subleran ?

— Finețea, precizia, cîieodafă de 
ordinul micronilor, este pretutindeni 
aceeași. Gîndi(i-vă însă la greutatea, 
|a gabaritul unor piese, cum ește ro
torul generatorului, care cînfărește 70 
de tone. Dificile de manevrat chiar la 
suprafafă, astfel de piese au trebuit 
să fie coborîte la peste o sută de 
metri adîncime. Un simplu dulap cp- 
borît sau urcat pe scările unui bloc 
— și tot îți dă destulă bătaie de 
cap... Oamenii noștri au găsit însă so
luții inventive și curajoase.

La polul opus al acestei gigantice 
cărăușii (4 000 de tone de echipa
ment hidromecanic) se află migăloasa 
țesătură electronică ce se apropie 
de sfîrșit în camera de comandă. 
Este un fel de lojă, cu un întreg 
perete de sticlă, dominînd de la 
înăljime sala mașinilor. Urc, deschid

mai înalte. Există îndeosebi un loc, 
un fel de răscrupe a șuvoaielor, q că
rui denumire de specialitate exprimă 
suficient : nodul de presiune. Un ve
ritabil nqd gordian, ațît pentru con
structori cțf și peptru montări.

Tăierii lui, comitetul de partid ai 
hidrocentralei i-a consacrat o plenară 
anume. „Pînă ațunpi — îmi spune 
Piciu Stanpi), secretarul organjzqției 
de bază de la central^ subterană — 
fqrtele erqu împrășțjqte și lucrările 
slab urmărite, șopptindu-se că „Iqsă, 
mai avem vreme I' Timpi pretipși se 
irosiseră din cauză că între construc
tori și montori nu exista o bună cola
borare. Măsurile luate de plenară au 
transformat nodul de presiune într-un 
nod al eforturilor comyne- Urmărite 
strict, în analize decadaie".

Așadar, un put în inima muntelui, 
de 324 de metri, din care mai rămînea 
de scos un dop de rocă (15 metri 
înălțime, diametry 7 metri), cam pe la 
mijloc. O lucrare dificilă, țntr-un spațiu 
extrem de strîmf pentru zqpj|e de uti
laje și cei peste patru sute de par 
meni ! Nodul de presiune avea as
pectul unui stup. Totul depindea a- 
cum de faptul dacă reușequ, conco
mitent, atît lucrările de befpnare a 
castelului de echilibru, injecțiile la 
nodul de presiune, cîț și moniarea 
vanelor și a blindajului. Părea, la prj- 
ma vedere, o imposibilitate. Printr-un 
admirabil efort colectiv, oamenii au 
găsit solufia : fronturi de lucru pe ver
ticală. Unii deasupra altora, la distan
te de cîfe opt-zece metri, ei au pur
tat bătălia lucrînd în patru planuri 
suprapuse. Iar apa a putut intra la 
turbină cu 15 zile înaintea celor mai 
optimiste presupuneri I

Lumini fluorescente, pere(i de alu
miniu și elegante frontoane de tra
vertin, operatori în cămăși albe apă- 
sînd în răstimpuri pe cîfp-un buton
— da, ce simplu e drumyl apei...

★
Străbătînd uzina subpămînteană 

am zărit de cîteva ori, în cele 
mai neașteptate locuri, un bărbat 
înalt, brunet, într-un halat albastru, 
iuîndu-și cu conștiinciozitate notițe.

— Pop, inginer de la exploatare
— s-a recomandat.

— Credeam că vă documentafi 
pentru un articol...

— într-o oarecare măsură. Noi 
sîntem viitorii stăpîni ai centralei și 
trebuie să preluăm cu grijă lucrările. 
De asemenea, ne preocupă îmbunătă
țirea parametrilor centralei.

■— Cum așa, înainte de a se fi 
prodys primii kilowați ?

— Exact : înainte. Cunoscînd ran
damentul proiectat al utilajelor, noi 
căutăm de pe acum să găsim,- din 
faza de preluare, căile unui randa
ment optim, superior.

Plutește încă în aer clipa cînd Ar
geșului i se vor smulge cei cfinfîi 
kilowați. Dar în întîmpinarea lor, la 
capătul celor 614 trepte în pămînt, 
ideile scapără.
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exterior, reprezentanți ai unor in
stituții centrale.

Au fost prezenți,. .de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice acre
ditați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
CRUCII ROȘII A R. P. CHINEZE

In după-amiaza zilei de 1 august 
a. c. a părăsit țara noastră dele
gația Crucii Roșii a R- P. Chineze, 
copdusă de Peng Yen, vicepre
ședinte al Crucii Roșii.

îpainte de plecare, tovarășul An
ton Moisescu, președintele Crucii 
Roșii Române, a oferit un dineu în 
cinstea oaspeților. De asemenea, 
ambasadorul R- P. Chineze la 
București, Tzen Iun-ciuan, a oferit 
un prînz la care au participat An
ton Moisescu și alți membri ai 
conducerii Crucii Rpșii Române.

La plecarea delegației Crucii 
Roșii Chineze, pe aeroportul Bă- 
neasa au fost de față dr. Lauren- 
țiu Fotescu, secretar general al 
Crucii Roșii Române, și alți 
membri ai Comitetului executiv, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vrețpea s-a men

ținut în general frumoasă, cu ce
rul nțai ițitjțț senin dimineața. 
După-aițriaza îpsă s-au produs 
înnorări și ș-au șempalaț averse S' 
descărcări electrice locale în Ar
deal și izolate în Banat, Oltenia 
și Muntenia. Vîntul a suflat slab. 
pînă la potrivțt. Temperatura geru
lui, lq orele 14, PȘCțla între 20 
grade la Gimpina si 29 grade la 
Calafat, București și Medgidia. în 
Bucuț-ești : Vremea a fost frumoa
să. S-au semnalat descărcări elec
trice. Vîntul a suflat slab. Tempe
ratura maximă a fost de 30 grade.

Tipipul probabil pentrii zilele de 
3, 4 și 5 august a.c. în țară : Vre
me cqlduroașă, cu cerul variabil, 
înnorări mai accentuate se vor 
produce în jumătatea de nord-vest 
a țării, unde vor cădea averse de 
ploaie, însoțite de descărcări elpc- 
tripe. în rest, averse jzolqțe. Virț- 
tul va șuflp șlab, pînă la ppțriyiț, 
predom'timd dm sectorul sud- 
vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 12—22 grade, iar 
maximele între 25—35 grqde, local 
mai ridicate. In București și pe 
litoral : Vreme călduroasă și în 
general frumoasă. Cerul va fi va
riabil. Vint slab, pînă la potrivit 
din șecțgrul sud-veștip. Temperatu
ra în creștere.

Șantierele 
socîakulturale 

ale anilor viitori 
(Urmare din pag. I) 

gastroenterologie și hematolo
gie — Fundeni și policlinipa 
interdepartamentală din Bucu
rești, Institutul oncologic Ti- 
mișoarg. Spitalele din Con
stanța, Hunedoara, Craiova, 
Oradea. Slobozia și Caran
sebeș sînț în curs de construe^ 
ție.

Se vor construi, de aseme
nea, complexe sanatoriale bal- 
neo-climâtice cu o capacitate 
de cazare de cîteva mii de 
locuri.

în ce privește investițiile 
pentru culture, șîpt în curs <de 
elaborare proiectele pentru 
Teatrul Național din Bucu
rești, țeatrșle clin Craiova și 
Tg. Mureș, precum și peptru 
un număr de cgșe de culture 
cu 400—800 locuri, cluburi și 
săli de spectacole în diferite 
orașe ele țării. în anii cincina
lului vor intra de asemenea în 
funcțiune două studiouri de te
leviziune moderne, 11 stații 
noi de radio-ernisie și 8 ștgții 
de televiziune.

în ramura învățămîhtului 
înaintează lucrările pe șantie
rul celui rpai important obiec
tiv universitar —: Politehnica 
din București, precum și la 
construpțliie upor institute, că
mine studențeșți și panțjne la 
Iași, Cluj, Crgiova, Timișoara 
și în alte centre universitare 
din țară. Pentru formele noi 
de școlarizare — liceele de 
specialitate —, preppm și pen
tru licee și școli profesionale, 
ș-au elaborat noi proiec
te tip îmbunătățite.

Printre noile obiective în 
domeniul turistic și hotelier se 
numără hotelul din Piatra 
Neamț, recent dat în folosință, 
cu 264 de locuri și hotelurile 
— încă în proiectare, cu un 
număr de locuri variind între 
200 și 340 — ce se vor con
strui în orașele Iași, Galați, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Pi
tești, Hunedoara, Craiova, 
Turnu Severin.

Lucrări importante sînt pre
văzute și pe litoral, unde ca
pacitatea de cazare urmează 
să crească cu 32 500 de locuri, 
ceea ce echivalează cu apro
ximativ două stațiuni egale în 
mărime cu Mamaia de azi.

\
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In interesul dezvoltării
RELAȚIILOR ROMÂNO-TURCE

Vizita în Turcia a delegației 
guvernamentale române, condusă 
de președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, s-a 
încheiat cu succes- După o apre
ciere împărtășită de reprezentan
ții ambelor guverne, vizita a fost 
frucțupașă și foarte uțilă perțtru 
relațiile româno-turce, deschizipd 
noi perspective promițătoare dez
voltării acestor relații. Reliefînd 
Importanța vizitei atît în cadrul 
relațiilor dintre țările npastre, cît 
și pe plan internațional, ziarul turc 
,, Cumhuriyet" a scris că ,,Ion 
Gheorghe Maurer esțe primul șef 
de guvern din țările Europei de 
răsărit care yizițează Turcia după 
cel de-al doilea război mondial11.

Oaspeții români au petrecut 
șapte zile în țara vecină, vizitînd 
Ankara, Izmir șl Istanbul. Aceas
ta le-a permis să ia cunoștință 
mai îndeaproape de viața și preo
cupările poporului turc, de munca 
sa pașnică consacrată progresului 
și dezvoltării patriei. Pretutindeni 
ei au fost întîmpinați cu caldă 
ospitalitate, atît de reprezentanții 
guvernului cît și de populație. în 
timpul vizitei primul ministru ro
mân a fost primit de președintele 
Republicii Țurcia, Cpvdeț Supay. 
Tovarășul Ion Gheprghe JVIaurer și 
ceilalți membri ai delegației ap 
avut întrevederi cu primul minis
tru al Turciei, Suleyman Pemirel, 
și cu alți membri ai guvernului 
turc. în cursul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă și de cprdialita- 
te, ș-a procedat la un schimb 
de vederi asupra problemelor 
internaționale și asupra dezvol
tării relațiilor româno-turce. în 
Comunicatul comun dat publi
cității, se constată cu satisfacție 
că contactele între cele două gu
verne au dus la creșterea înțele
gerii reciproce și a colaborării in
tre România și Turcia și au con
tribuit la întărirea păcii îp această 
regiune geografică.

Relațiile româno-turce s-au 
dezvoltat și se dezvoltă pe teme
lia șigură a respectării principii
lor suveranității și independenței 
naționale, integrității teritoriale,

Tragedia uimitoarei 
hotărîri de la Haga

După sas? ani de 
Ip. intentarea acțiunii 
de către Etiopia și 
Liberia împotriva 
Africii de Sud, prin 
:are aceasta din urmă 
a fost acuzată că a 
apuzaț de md^ăatul 
Q.N.U. pentru admi
nistrarea teritoriilor 
din Africa de sud- 
vest, Curtea Interna
țională de Justiție de 
la Haga a respins zi
lele trecute acțiunea 
pa „nefondață"- 4" 
epst verdict a stîrnit 
furtuni de proteste 
în întreaga lume. Ia
tă ce scrie ziarul 
„THE OBSERVER’* 1 
îp aceasță problemă.

„Hotărîrea luată de 
Tribunalul Interna
țional asupra Africii 
de sud-veșt afectează 
în mod direct șan
sele promovării unu
ia din scopurile prin
cipale ale O.bJ.U. : 
«de a realiza, prip 
mijloace pașnice și 
în conformitate cu 
principiile justiției și 
dreptului internațio
nal, reglementarea 
sau rezolvarea dispu
telor sau situațiilor 
internaționale care 
ar putea duce la o 
încălcare a păcii».

Carta O.bJ-U. a 
creat Curtea Inter
națională de Justiție 
ca pnul din principa
lele sale organe toc
mai pentru promova
rea acestui obiectiv. 
Adevărata tragedie a 
Uimitoarei hotărîri 
ește că reduce șan
sele creării unei in
stituții legale capar 
bile să contribuie la 
rezplvarea conflicte
lor între națiuni prin 
alte mijloace decît 
violența-

Hotărîrea finală a- 
supra Africii de sud- 
vest a depins întot
deauna de o hotărîre 
politică luată de 
O.N.U. în legătură cu' 
desărcinarea Repu

blicii Sud-Africane 
de mandatul său și 
cu măsurile de sanc
ționare care ar urma 
să fie necesare pen
tru a impune ascul
tarea. Printr-p hotă
rîre mai veche s-a 
stabilit că Q.bf.U. 
este organismul cel 
mai indicat pentru a 
exercita control asu
pra mandatului.

In trecut cererile 
adresate O.bJ.U. au 
constat în aceea ca
R. S.A. să-și pună 
în aplicare man
datul respectîndu-și 
obligațiile interna
ționale care decurg 
din acesta. De a- 
cum încolo cererea 
se va referi la înce
tarea exercitării a- 
cestui mandat. Se 
poate admite în mod 
cert că Verwoerd nu 
va accepta această 
încetare doar pentru 
că așa îi cere O.N.U. 
Dacă ar fi să se pună 
capăt mandatului, va 
fi necesar ca O.N.U. 
sp acționeze. în mod 
efpctiv aceasta de
pinde de voința în 
special a Angliei și
S. U.A. de a sprijini 
măsuri obligatorii în 
baza capitolului 7 al 
Cartei. Dar nici una 
din aceste țări nu pare 
șă vrea să acorde spri
jin unor măsuri ener
gice — ecpnornice 
sau militare — con
tra R.S.A., cel puțin 
atîta timp cît presiu
nile internaționale în 
favoarea lor nu au 
devenit irezistibile.

De aceea șe pare 
că în viitorul apro
piat i șe va permite 
Republicii Sud-Afri
cane șă continue să 
abpzeze de încredere 
și aegasta, în mare 
măsură, datorită po
liticii celor două mari 
puteri ' occidentale. 
Așadar se pare că 
S.U.A. și Anglia se 
vor alătura si mai

egalității în drepturi și neameste
cului în treburile interne. Dezvol
tarea relațiilor româno-turce do
vedește că aceste principii consti
tuie baza colapprării între toate 
statele, indiferent de orînduirea 
lor social-politică. în legătură cu 
aceasta, ziarul „Ulus“, subliniind 
dezvoltarea legăturiloi’ prietenești 
dintre Turcia și România, scria : 
„Regimurile pot fi diferite, întru
cît fiecare este sțăpîn în casa lui. 
Aceasta nu trebuie să frîpeze însă 
relațiile internaționale de stimă Și 
respect11-

Noi pași spre apropierea celor 
două popoare au fost înfăptuiți în 
timpul vizitei prin semnarea acor
dului reglementînd relațiile în do
meniul științelor și artelor și a 
acordului în dpmepiul turismului. 
Ejfplorjnd posibilitățile care există 
în vederea dezvoltării continue a 
legăturilor multilaterale dintre Ro
mânia și Turcia, reprezentanții ce
lor două guverne au hotărît să 
însărcineze pe experții lor să 
negocieze și să încheie acorduri în 
domenjile navigațjej maritime și 
transportului rutier, precum și o 
convenție sanitar-veterinară.

Vizita delegației guvernamen
tale române în Turcia și convor
birile purtate cu acest prilej au 
foșț urmarea unui proces impen
dent înregistrat în relațiile dintre 
țările noastre. Din acest proces 
fac parte recenta vizită în Româ
nia a delegației parlamentare 
turce, condusă .de președintele 
MedjilisulUi, reglementarea pro
blemelor financiare în suspensie, 
creșterea volumului schimburilor 
economice în ultimii ani, schimbul 
de vizite de delegații și experți e- 
conomiști, încheierea unui acord 
privind transporturile aeriene ci
vile, dezvoltarea relațiilor artisti
ce și științifice, ca și alte contacte 
bilaterale.

După cuin 3' reieșit și cu prile
jul acestei vizite, guvernele am
belor țări sînt însuflețite de do
rința de a încuraja și în vii
tor extinderea relațiilor dintre ele. 
La încheierea vizitei în Turcia, 
președintele Consiliului de Miniștri 

miilt, R.S.A. în rezis
tența opusă de aceas
ta cererilor pentru o 
acțiune efectivă care 
să pună capăt man
datului.

Politica anglo-ame- 
ricană va îrțcerpa fă
ră îndoială să mi
nimalizeze efectele 
dăunătoare ale ynui 
asemenea rol, căutînd 
căi de alinare a abu
zurilor niai groso
lane ale mandatului. 
Dar sînt puține spe
ranțe de realizare a 
acestei alinări cît 
timp R.S.A. însăși nu 
este de acord să co
opereze. Ea s-a a- 
rătat refractară la 
colaborare chiar îna
inte ca tribunalul să 
îj dea asigurări con
tra ynei apropiate 
acțiuni colective. Es
te mai puțin proba
bil că va vrea să 
facă aceasta acum.

Ung din consecin
țele hotărîrii a fost 
de a susține mo
ralul celor ce spri
jină supremația albă. 
Afirmație lui Ver
woerd că R.S.A. nu 
are de ce să se tea
mă de organizația 
internațiopală a fost 
puternic întărită de 
hotărîrea tribunalu
lui. Dar, deși acum 
3 devenit nigi grea 
tratarea problemelor 
R.S.A-, aceasta ar tre
bui să dea puține 
motive de satisfacție 
acestei țări și priete- 
riilor ei : ei vor 
trebui să facă față 
acum ynei insistențe 
mai puternice a miș
cărilor de eliberare 
din Africa, a stateior 
africane și a spriji
nitorilor lor pentru o 
acțiune bazată pe 
metode mai puțin 
moderate decît cele 
de căutare a unui re
mediu prin apeluri 
către Tribunalul In
ternațional11. 

al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a exprimat 
bycurja sinceră „că schimburile 
de vederi avute au confirmat hotă- 
rîrea comună a guvernelor noastre 
de a dezvolta relațiile de bună ve
cinătate și de prietenie, a căror 
semnificație și importanță depășesc 
cadrul bilateral, aducînd o contri
buție valoroasă la cauza păcii și 
colaborării internaționale, în re
giunea Balcanilor și pe plan mai 
Igrg, european șj mondial".

La rîndpl său, președintele Con
siliului dp Miniștpi al Turciei, Su
leyman Demirel, a spus în cursul 
vizitei : „Guvernul. turc dorește 
sincer să mențină și să dezvolte cu 
Roinânia cele mai bune relații. 
Sînt convips că astfel noi acționăm 
nu numai în conformitate cu inte
resele țărilor noasti-e, dar că noî 
contribuim, de asemenea, la pacea 
și stabilitatea regiunii noastre și a 
lumii’1.

Un semn al caracterului priete
nesc și cordial pe care l-au căpă
tat relațiile dințre țările noastre îl 
constituie invitația adresată pre
ședintelui Republicii Turcia, Cev- 
det Șunay, de a vizita România la 
o dată convenabilă. Delegația gu
vernamentală română a invitat de 
asemenea o delegație guvernamen
tală tprcă, condusă de prinrul mi
nistru Suleyman Demirel, să vizi
teze Republica Socialistă România 
în cursul anului 1967. Ambele in
vitații au fost acceptate cu plăcere.

Dezvoltarea unor relații de bună 
vecjnătațe și colaborare rodnică 
între România și Turcia corespun
de intereselor vitale și năzuințelor 
profunde ale popoarelor din am
bele țări, contribuie la lăr
girea căilor de întărire a păcii în 
Balcani, de asigurare a securității 
în Europa și în lume.

Poporul nostru salută cu satis
facție rezultatele fructuoase ale vi
zitei delegației guvernamentale 
române în Turcia, cy convingerea 
că ele marchează o etapă impor
tantă pe calea întăririi prieteniei 
dintre țările și popoarele noastre.

Aurel CERNEA

Taina expediției lui 

Bering se destramă
Taina care acoperă tragedia 

expediției navigatorului Bering, 
care și-a petrecțțt ultimele zile pe 
o insulă pustie, începe să se des
trame. Un grup de arheologi din 
Kamciptka a efectuat cercetări în 
insulele Comandare, unde a găsit 
rămășițe ale naufragiului: vechi 
arme mîncate de rugină, un to
por, diferite obiecte care au slu
jit la manevrarea corăbiei cu 
pțnze, ferecaturile metalice ale 
lăzilor care au aparținut matro
zilor, bucăți de otgon.

Aerodrom plutitor

în Japonia este in curs de ela
borare proiectul dp construcție a 
unui aerodrom-plutitor care va 
ocupa o suprafață de 125 ha. La 
construcția lui vor fi întrebuin
țate plăci de oțel de 11 mm, sus
ținute pe apă de o sută de an
core. Lungimea pistei de decolare 
va fi de aproximativ 4 km- în 
incinta aerodromului vor fi con
struite hangare, locuințe pentru 
personalul de șeruicițx și alte in
stalații. Construcția va costa 
170 000 000 lire sterline. Acesta va 
fi cel mai mare aerodrom din 
Japonia și primul aerodrom plu
titor din lump.

Numai in 5 secunde,..

La Lussagnet, la rezervoarele 
firmei ..Societe Naționale des Pe- 
troles d’Aquitaipe" a avuț loc re
cent o experiență avînd ca obiec
tiv stingerea unor flăcări cu o 
înălțime de 100 m, rezultate din 
aprinderea unui gaz debitat cu 
70 mp/sep. Tehnicienii au reușit 
în numai 5 șecuncje să stingă flă
cările fără difiațiltate, proipctînd 
un jet de gaze. Produsul chimic 
respectiv nu este altceva decît 
bicarbonat de sodiu stabilizat și 
calibrat.

„Copaci-mamut11

Botaniști din R. D. Germană 
au plantat în diferite localități | 
din țară „copaci-mamut", despre I 
care șe credea că au dispărut cu J 
multe milioane de ani în urmă, 
în grădina botanică din Dresda, I 
acești copaci uriași au atins pînă 
acum o înilțime de patru metri. 
De asemenea, un grădinar din 
H D.G. a reuiit să planteze o spe- } 
cie de metasegnoia, arbore sped- | 
fie erei terțiare.
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italia încheierea primei faze

Avioane ale S. U. A. au bombardat zona demilitarizată
. Știri la zi, relatate de agențiile 

United Press International și 
France Presse, anunță că la 30 și 
31 iulie bombardiere americane 
,;B-52“ au declanșat atacuri ma
sive asupra zonei demilitarizate 
din Vietnam, în apropierea para
lelei 17. Confirmînd aceste știri și 
încercînd să anticipeze reacția ve
hementă a opiniei publice interna
ționale, oficialitățile de la Washing
ton au invocat pretextul arhiuzat 
al prevenirii „folosirii zonei res
pective de către nord-vietnamezi".

După cum apreciază France 
Presse, „hotărîrea autorităților 
americane de a anunța oficial bom
bardarea zonei demilitarizate în
seamnă, după părerea observatori
lor, o nouă agravare a conflictului 
și dispariția treptată a acestei 
zone..." Este vorba de încă o ac
țiune agresivă, deosebit de primej
dioasă, de o încălcare cinică a a- 
cordurilor de la Geneva din 1954 
care prevăd crearea zonei respecti
ve între Vietnamul de nord și de 
sud, în care orice acțiune militară 
â fost interzisă. Aceste acțiuni con
stituie o nouă batjocorire a nor
melor elementare ale dreptului in
ternațional, o nouă încălcare a pro
priilor angajamente asumate de 
S.U.A. Și pînă acum — remar
că agențiile de presă — au a- 
vut loc atacuri lansate de forțe
le S.U.A. în această zonă, dar ele 
au fost prezentate drept „erori". 
Acum, totul se petrece „oficial", pe 
baza ordinelor primite din capi
tala americană. Astfel, după inten
sificarea operațiunilor în Vietna
mul de sud și a bombardamente
lor asupra R. D. Vietnam, îndeo
sebi prin atacarea repetată a ca
pitalei Hanoi, a portului Haifong și 
a altor regiuni cu populație den
să, acțiunile întreprinse de avia
ția americană asupra zonei demi
litarizate constituie încă un pas, 
de o deosebită gravitate, pe linia 
extinderii agresiunii.

Un lanț întreg de fapte dezvă
luie din nou în aceste zile inten
țiile și planurile intervenționiștilor 
cu privire la Vietnam. De curînd 
președintele S.U.A. a convocat la 
Casa Albă un grup de ziariști, fă- 
cîndu-le cunoscut proiectul de a 
prezenta Congresului noi cereri de 
credite pentru finanțarea agresiu
nii în Vietnam. Așadar, cele 13 
miliarde dolari cheltuite anual

pentru războiul în Vietnam și alo
cațiile suplimentare pentru înar
mare de 17 480 milioane, aprobate 
nu de mult, nu mai sînt suficiente; 
vor urma noi impozite pentru con
tribuabili și, respectiv, noi profi
turi pentru monopolurile producă
toare de armament și furnituri mi
litare. Ieri, agenția Associated 
Press anunța : „La Washington 
s-a indicat că sporirea efectivelor 
trupelor americane va continua și 
pe viitor". în prezent sînt dislo
cați în Vietnam circa 300 000 de 
militari americani ; se prevede — 
arată agenția — că pînă la sfîr- 
șitul lui 1966 efectivele respective 
vor însuma 400 000 de oameni. Tot 
ieri, agenția Reuter a comunicat 
că S.U.A. și-au retras, în aceste 
zile, din diferite părți ale lumii, 
40 000 de „specialiști" militari pen
tru a-i trimite cit mai curînd în 
Vietnam.

■ Tot în aceste zile, o 
cidență" a făcut ca „premierul1 
saigonez Ky, despre care 
sa americană nu se sfiește să 
te că e o simplă marionetă a 
shingtonului, să lanseze către 
ținătorii săi de peste ocean chema
rea la un „marș spre nord" pentru 
invadarea R. D. Vietnam. în fața 
valului de proteste stîrnit în în
treaga lume, autoritățile americane 
s-au grăbit să se desolidarizeze de 
acest apel provocator, lăsînd să se 
înțeleagă că el ar constitui „o ini
țiativă personală a lui Ky“. Dar 
faptul a fost consemnat. Iar atacul 
asupra zonei demilitarizate nu este 
oare de natură să netezească dru
mul lui Ky în realizarea intenți
ilor sale ? După cum se arată în 
scrisoarea de protest adresată 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control în Vietnam de 
către Misiunea de legătură a 
înaltului comandament al Arma
tei populare vietnameze — „aces
ta este un act de agresiune ex
trem de primejdios. întreprins de 
imperialiștii americani, care încal
că statutul zonei demilitarizate și 
acordurile de la Geneva... Imperia
liștii americani nu se dau înapoi 
de la nici un act de război, nici 
chiar de la violarea zonei tampon 
dintre Vietnamul de nord și de sud, 
creînd prin aceasta o situație ex
trem de periculoasă în această 
parte a lumii".

Toate aceste fapte arată din nou

„coin-
«

pre-
ara-
Wa- 
sus-

cît preț și ce credit se poate acor
da cuvintelor despre pace rostite 
la Washington. Acțiunile agresive 
ale S.U.A. destramă perdeaua de 
fum a vorbelor despre pace și des
pre intențiile lor pașnice în Viet
nam, menite să încerce să impună 
poporului vietnamez condițiile 
„tratativelor necondiționate" ale 
S.U.A.

Denunțînd din nou și cu vigoa
re agresiunea imperialistă în 
Vietnam, exprimînd solidaritatea 
poporului și guvernului român cu 
lupta eroică a poporului vietna
mez, scrisoarea transmisă la 27 
iulie președintelui Consiliului de 
Securitate de către reprezentan
tul permanent al țării noastre 
pe lîngă O.N.U. arată : „Guvernul 
român este de părere că examina
rea pe plan internațional a acte
lor de război în Vietnam ține de 
competenta Conferinței de la Ge
neva din 1954 cu privire la Indo
china, ale cărei prevederi Statele 
Unite au obligația de a le respec
ta cu strictețe".

Poziția țării noastre în legătură 
cu situația din Vietnam este bine 
cunoscută, ea a fost reafirmată în 
repetate rînduri : S.U.A. trebuie 
să înceteze imediat războiul agre
siv din Vietnam, să aplice acordu
rile de la Geneva, să respecte drep
turile naționale fundamentale ale 
poporului vietnamez la pace, inde
pendență națională, unitate și in
tegritate teritorială, ’ să pună ca
păt imediat, definitiv și necondi
ționat bombardamentelor 
R. D. Vietnam, să 
venția armată în 
sud, să-și retragă 
ale sateliților lor,
bazele militare din Vietnamul 
sud, să recunoască Frontul Na
țional de Eliberare drept singurul 
reprezentant autentic al populației 
din Vietnamul de sud, să recunoas
că dreptul poporului vietnamez de 
a-și rezolva singur problemele sale, 
fără amestec din afară, potrivit 
aspirațiilor sale naționale.

Poporul român condamnă cu. as
prime noile acțiuni ale S.U.A. în
dreptate spre extinderea agresiunii 
lor în Vietnam.

ROMA 1. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : Ziarul' „Avânți" a publicat 
„Declarația asupra principiilor, ac
țiunilor politice și a sistemului de 
organizare a partidului". Este vor
ba despre viitorul partid socialist 
unificat care va lua naștere din 
fuzionarea Partidului Socialist 
Italian cu Partidul social-demo
crat.

Documentul prevede, în ce pri
vește politica internă, continuarea 
colaborării în cadrul coaliției gu
vernamentale de centru-stînga 
„pentru înfăptuirea integrală a 
programului" asupra căruia au 
căzut de acord cele patru partide 
din guvern (democrat-creștin, so
cialist, social-democrat și republi
can). Declarația menționează că 
„nu este posibilă lupta pentru pu
tere a socialiștilor alături de co- 

■ muniști", dar că „nu se exclude 
posibilitatea unor acțiuni paralele

sau convergente ocazionale". în 
consecință problema activității 
sindicale a membrilor partidului 
unificat rămîne în suspensie (se 
știe că membrii P.S.I., alături de 
cei ai P.C.I., activează în 
rația Generală a Muncii 
lia, iar social-democrații 
nea Italiană a Muncii).

în . politica externă se 
printre altele, sprijinirea politicii 
de destindere, de dezarmare, ne- 
diseminare și interzicere a arme» 
lor nucleare, studierea mijloacelor 
pentru realizarea unor relații tot 
mai bune între Est și Vest. în a- 
celași timp însă se acceptă obli
gațiile ce decurg din adeziunea 
Italiei la N.A.T.O. și se sprijină 
ideea unificării economice a țări
lor vest-europene în cadrul Pie
ței comune. Prin publicarea aces
tui document se consideră ca în
cheiată prima fază a procesului de 
unificare a celor două partide.

Confede- 
din Ita- 
în Uniu-

prevede,

/

NIGERIA

VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 1 (Agerpres). — Patrio- 
ții sud-vietnamezi au dat un atac 
asupra unei unități a celei de-a 
25-a divizii de infanterie ameri
cană. care a durat timp de două 
ore. provocînd pierderi unității a- 
mericane care ia parte la opera
țiunea „Paul Revere".

Agenția de presă americană 
United Press International semna
lează pătrunderea a 9 batalioane 
ale forțelor de eliberare națională 
din Vietnamul de sud în regiunea 
din imediata apropiere a Saigonu- 
lui. acțiune caracterizată ca „fără 
precedent". Patru dintre acestea 
sînt ascunse în cătunele și satele 
situate la aproximativ 15—18 mile 
de Saigon, iar alte patru sînt as
cunse, potrivit presupunerilor a- 
genției, printre locuitorii‘ aflați în 
raza de 10 mile de la Saigon. Ul
timul dintre aceste batalioane s-ar 
afla chiar în orașul Saigon răs- 
pîndit printre locuitorii orașului, 
care îi sprijină pe luptătorii Fron-

dezmințirilor
oficiale...

Potrivit unor știri, din surse diplo
matice autorizate, sosite la Londra, 
trupele S.U.A. sînt angajate în ope
rații militare secrete în Laos, în ciu
da repetatelor dezmințiri oficiale 
furnizate de Washington — scria 
recent publicația britanică „The 
Scotsman". S.U.A. posedă un nu
măr de 3 500 soldați insfruiți în 
luptele de guerilla, angajați în a- 
ceste operațiuni. Forțele S.U.A. ac
ționează de asemenea și de la ba
zele situate la frontierele cu Tai- 
landa și Vietnamul de sud. Aceste 
operații militare cuprind atacuri ale 
forțelor terestre, parașufări și- rai
duri aeriene (apreciate la aproxi
mativ 100 pe zi). S.U.A, au 25 000 
de soldați în Siam, unde au con
struit importante baze aeriene, în 
mai multe locuri, precum și un pu
ternic port militar, la Saftahip.

asupra 
înceteze inter- 
Vietnamul 
trupele lor 
armamentul

de 
Și 
Și 

de

Barbu STOIAN

ALGER 1. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Re
beliunea declanșată vinerea trecută 
de către o fracțiune a armatei ni
geriene pare să fi atins o nouă 
fază. Luni dimineața locotenent- 
colonelul Yakubu Gowon, repre- 
zentînd grupul dizident al arma
tei, care a declanșat rebeliunea, 
a făcut o declarație radiodifuzată 
în care a 
puterrea în 
comandant 
mate.

Yakubu Gowon a confirmat 
generalul Ironsi, șeful guvernului 
militar nigerian, a fost reținut de 
unitățile rebele la Ibadan, dar a 
declarat că nu știe unde se află 

. acesta. El a menționat că sub con
ducerea sa politica de unificare a 
Nigeriei 
lismului tribal — preconizată de 
guvernul 
nată. Pe 
obligațiile asumate de guvernul 
anterior vor fi respectate și va fi

anunțat că a preluat 
Nigeria și funcția 
suprem al forțelor

de 
ar-

că

prin înlăturarea federa-

Ironsi — va fi abando- 
plan internațional însă

tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

★
SAIGON 1 (Agerpres). — Deta

șamente ale forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud au atacat simul
tan în noaptea de duminică spre 
luni tabăra militară de la Hong 
My, cea de la Thanh Dong și un
sat strategic din apropiere — si
tuat în delta fluviului Mekong, la 
77 km sud-vest 
lațiile militare 
(provincia Bien 
puse unui atac 
ducînd pierderi 
teriale.

Agenția France Presse relatea
ză, de asemenea, că un detașa
ment al patrioților sud-vietnamezi 
a atacat duminică în provincia 
Dinh Tuong un convoi al trupelor 
guvernamentale, ce se afla la 84 
km sud-vest de Saigon. Potrivit 
datelor preliminare, trupele saigo- 
neze au suferit însemnate pierderi 

• în oameni și materiale de luptă.

de Saigon. Insta- 
de la Hong My 

Hoa) au fost su- 
de mortiere, pro- 
în oameni și ma-

Consiliului de Miniștri
7

al R. P. Polone
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Con

siliul de Miniștri al' R.P. Polone a 
adoptat o hotărîre cu privire la 
majorarea salariilor la unele cate
gorii de oameni ai muncit Agenția 
P.A.P. arată că, potrivit hotărîrii, 
care intră în vigoare în două eta
pe, la 1 august și la 1 septembrie 
a.c., vor fi majorate salariile mpn- 
citorilor din construcții, industria 
gazelor, minele de cărbuni și în
treprinderile constructoare de ma
șini etc. De asemenea, va fi ma
jorat de la 1 august salariul lunar 
minim. Totodată vor fi mărite u- 
nele categorii inferioare de pensii. 
De aceste majorări cate se cifrează 
la 3 800 000 000 zloți pe an vor be
neficia în
•soane.

total 2 100 000 de per-

*
P.A.P. a transmis, de 
o hotărîre cu privire la 

la unele 
alimentare.

Agenția 
asemenea, 
modificarea prețurilor 
mărfuri industriale și
cu începere de la 31 iulie a.c.

L JmH)

î-LalHifcSi
Pentru a doua oară consecutiv, duminică seara la Chicago s-au produs grave 
incidente rasiale, după ce aproximativ 350 de negri au manifestat într-un
cartier al populației albe în- semn de protest împotriva dificultăților pe care 
le întîmpină populația de culoare în obținerea de slujbe și locuințe. Mani- 
festanții au fost întîmpinați de peste 3 000 de rasiști albi care i-au atacat 

cu bastoane'

„BRAVO ROMANIA/“
Din nou un mare succes al ar

tiștilor români pe scena Festiva
lului Atenei! 20 de minute au 
durat aplauzele cu care publicul 
atenian a răsplătit ansamblul de 
balet bucureștean pentru spec
tacolul cu „Lacul lebedelor" de 
P. I. Ceaikovski De peste 15 ori 
au fost chemafi la rampă, în ro
potele de aplauze ale publicului 
entuziasmat. Ileana Iliescu, Ale
xa Dumitrache-Mezincescu, Gh. 
Cotovelea și Sergiu Ștefanski.

Multe ziare .își încep cronicile 
sau le încheie cu cuvintele prie
tenești „Bravo România!". „Și 
pînă dimineața dacă ar fi conti
nuat spectacolul, scrie cotidianul 
„Mesimvrini", spectatorii ar fi 
rămas la locurile lor cu același 
atașament • admirativ față de 
această balerină plină de gra
ție și neobosită care este Ilea
na Iliescu". Cunoscuta inter
pretă a tragediilor antice, d-na 
Papaatanasiou, ne spunea că 
„Alexa Mefcincescu și Ștefanski 
au fost magnifici Ei au combinat 
în chipul cel mai strălucit dan
sul cu grația și eleganța, stilul 
impecabil cu tehnica absolută și 
expresivitatea cu sensibilitatea. 
Cotovelea a fost excepțional, iar 
coregrafia, lui Oleg Danovschi 
admirabilă".

Cu toate greutățile pe care 
le-a prezentat scena cu deschi
dere mică a teatrului antic pen-

tru numerosul ansamblu bucu- 
reștean și, deși veneau după ma
rile succese repurtate pe aceeași 
scenă de cunoscutele trupe de 
balet din Leningrad și Londra, 
românii, scrie „Dimocratiki Ale- 
ghi", „au repurtat un triumfător 
succes, asemănător cu cel al le- 
ningrădenilor. Arta lor incompa
rabilă a stîrnit emoție și en
tuziasm în rîndurile celor pes
te 10 000 de atenieni, care au a- 
sistat la cele două spectacole de 
înaltă clasă și ținută artistică". 
„Fără a întreba oracolul din 
Delphi, spunea marele maestru 
de balet Boris Kneazis lui Oleg 
Danovschi, calea spre marile 
scene ale lumii și spre renume 
internațional vă este deschisă. A- 
veți un colectiv tînăr, talentat și 
cu perspective excelente".

La spectacolele trupei româ
nești de balet au participat prin
țesele Irena și Sofia, ministrul de 
externe Tumbas, ministrul de jus
tiție Stefanakis, ministrul marinei 
comerciale Mavridoglu, ambasa
dori acreditați la Atena, oameni 
de cultură și artă, ziariști. In 
timpul unei pauze, conducerea 
Festivalului Atenei a 
cocteil, în 
români de 
prezentați 
membrilor

ofeiit un 
cadrul căruia artiștii 
balet și operă au fost 
celor două prințese și 
guvernului.

C. ALEXANDROAIE

Poate pare parado
xal, dar cu cîi mai tul
buri devin dificultățile 
economice și mai în
curcate firele politicii 
externe, cu atît mai 
clar se conturează ta
bloul general al pozi
țiilor britanice în viața 
internațională. La a- 
ceastă constatare ajung 
mulți oameni politici și 
comentatori, preocupați 
să analizeze unele te
me de mare actualita
te, ca rolul Marii Bri
tanii pe arena mondia
lă, discrepanța dintre 
marile angajamente mi
litare în străinătate și 
resursele financiare ale 
țării, implicațiile „rela
țiilor speciale” cu Sta
tele Unite, precum și 
atitudinea față de pro
blemele europene. Este 
răspîndifă părerea că 
Marea Britanie se află 
astăzi în fața unei d'- 
leme cu tendințe cro
nice, un fel 
gordian

Europa oc- 
în care s-a 
prezentat o 
în sprijinul 

României

continuată linia politică de pînă 
acum.

Situația din țară nu pare însă 
să se fi liniștit, relatează cores
pondentul agenției Reuter. în timp 
ce Gowon își ținea discursul său 
la radio, lîngă aeroportul din a- 
propierea Lagos-ului au reînceput 
luptele între trupele loiale guver
nului Ironsi și forțele dizidente. 
De asemenea, în regiunile de nord 
și vest ale Nigeriei, forțele dizi
dente continuă să lupte cu unități 
ale armatei nigeriene credincioase 
guvernului central.

ARGENTINA

Suspendarea
cursurilor
universitare

BUENOS AIRES 1 (Agerpres).— 
Guvernul argentinean a ordonat 
duminică seara închiderea tuturor 
universităților din țară pe timp de 

' 15 zile, ca urmare a puternicelor 
demonstrații ale studenților și in
cidentelor ce au avut loc sîmbătă 
în semn de protest împotriva ho- 
tărîrii regimului militar de a su
prima consiliile universitare și au
tonomia universitară. Această mă
sură a fost anunțată după o șe
dință extraordinară ținută de pre
ședintele Juan Carlos Ongania cu 
ministrul de interne Enrique Mar
tinez Paz și subsecretarul de stat 
pentru educație, Carlos Maria 
Obes. Autoritățile afirmă că sus
pendarea cursurilor universitare a 
devenit necesară „pentru a se per
mite universităților să procedeze la 
o reorganizare a conducerilor lor“.

de nod 
"1 la răspînfia 

viitoarelor trasee poli
tice : pe de o parte 
rolul de „secund” al 
S.U.A. și extrem de 
costisitoarea prezență 
la est de Suez, iar pe 
de altă parte calea a- 
propierii de vechiul 
leagăn al continentului 
european.

Comentatorii vorbesc 
de interesul și răspun
derea unanimă a țări
lor în ce privește men
ținerea păcii, indife
rent ce colț al lumii 
este în cauză. Săpfă- 
mînalul „Observer”, 
care susține acest punct 
de vedere, afirmă : 
„Singura cale pe care 
noi, britanicii, putem 
îndeplini în mod efec
tiv această răspundere, 
fără a aduce prejudicii 
viitorului nostru econo
mic, este calea unei 
mai strînse cooperări 
cu restul Europei. Pen^- 
tru a cîștiga această 
cooperare, va trebui să 
arătăm în mod convin
gător că am renunțat 
la rolul nostru imperial 
la est de Suez și că nu 
sîntem indiscutabilul 
satelit sau mercenar al 
Americii". Autorul in
sistă cu precădere asu
pra considerentului că 
„interesele economice 
pe termen lung ale 
Marii Britanii o întorc 
din ce în ce mai mult 
spre Europa".

Ideea a cîștigat te
ren în cercurile unor 
politicieni realiști, ofe
rind prilej de dezba
teri și exprimări de o- 
pinii în literatura poli
tică și chiar în parla
ment. Ținînd seama de 
intensele explorări e- 
fectuafe în ultima vre
me .de partide în do
meniul orientării poli
tice, mulți apreciază că

nu înfîmplător parla
mentul britanic a fost 
primul din 
cidentală 
introdus și 
moțiune 
propunerii
de a se desființa pac
tele militare. Inițiativa 
grupului de deputafi 
laburiști este privită a- 
cum ca o expresie a 
preocupării crescînde 
fafă de problemele ac
tuale ale Europei, a- 
jungîndu-se astfel la 
convingerea că există 
posibilități reale de a 
se înlătura cauzele 
tensiunii în atmosfera 
politică și de a se crea 
terenul prielnic unei 
îmbunătățiri a relațiilor 
între toate țările conti
nentului nostru. în ca
drul unor convorbiri 
avute cu'cîțiva semna
tari ai moțiunii aminti
te, mi s-a spus, printre 
altele, că telul unei 
securități generale în 
Europa merită depune
rea oricărui efort și că 
tocmai de aceea unii

vadă acesf lucru și, în 
consecinfă, reputafia 
Franfei ca prietenă a 
„celei de-a treia lumi” 
se află la nivel ridicat. 
Marea Britanie se află 
ferm legată de Ameri
ca. Cu cît vom rămîne 
mai mult timp în aceas
tă situație, cu atît este 
mai cert că ne vom 
găsi noi înșine izo
lați...". In aceeași ordi
ne de idei cunoscuta 
organizație „Campania 
pentru dezarmarea nu
cleară" arată într-o de
clarație a sa : „Este ilu
zoriu să se creadă că 
Marea 
poate 
de

Britanie mai 
rămîne atașată 

America. In 
N.A.T.O., în Orientul 
îndepărtat, la conferin
ța de dezarmare și la 
Națiunile Unite, spriji
nul britanic acordat 
Statelor Unite servește 
pur și simplu pentru a 
ne discredita în ochii 
restului lumii și trebuie 
s-o spunem, de aseme- 

nostri 
brifa-

nea, în propriii 
ochi... Guvernul

ceara

Declarația C.C

deputaji laburiști 
de părere și insistă că 
Marea Britanie ar pu
tea aduce la rîndul ei 
o substan|ială contribu
ție în acest domeniu. 
Au fost astfel readuse 
in actualitate unele 
vechi propuneri labu
riste — de pe timpul 
cînd partidul se afla 
în opozifie — privind 
dezangajarea în cen
trul Europei. Adaptarea 
acestor propuneri la 
condițiile actuale ar 
putea fi evocată la 
congresul din octom
brie a! partidului labu
rist, unde tema respec
tivă ar putea figura pe 
agenda

Linia
Franfei 
de cea 
sături și 
te în 
me, o 
doptarea măsurilor de 
austeritate și accentua
rea dependentei lirei 
sterline fată de dolar. 
Alternativa desprinde
rii de aliatul american 
numără din ce în ce 
mai mulfi adep(i, și, 
după cum remarcă 
săptămînalul laburist 
„Tribune", ar trebui re
văzute cu atenție enor
mele implicații ale a- 
cestei alianțe. „Este si
gur că a sosit timpul — 
scrie „Tribune”, — ca 
orice tară să se gîn- 
dească la desfacerea 
legăturilor ei de Ame
rica. Franța lui de 
Gaulle a început să

lucrărilor.
de conduită a 
a căpătat, față 
a Angliei, tră- 
mai confrastan- 

ultima vre- 
dată cu a-

nic ar trebui să 
trupelor americane din 
Marea Britanie să ple
ce. El ar trebui să în
chidă bazele lor și să 
se retragă din toate a- 
lianțele militare în care 
este implicată Ame
rica".

Unele păreri similare 
exprimă și „New Sta
tesman”, care este con
siderat în general ca 
favorabil politicii labu
riste : „Dacă noi, cei 
din Marea Britanie, am 
fi pregătiți să privim 
adînc poziția noastră 
în lume, atunci am pu
tea hotărî că menține
rea suveranității noas
tre... este mai impor
tantă decît păstrarea 
poziției noastre ca pu
tere mondială. Aflați în 
siguranță îndărătul zi
durilor suveranității 
noastre, am putea în
cepe să ne restabilim 
forța economică pe 
propria noastră cale și 
în propriile noastre 
condiții". Potrivit mul
tor indici politico-eco- 
nomici semnalați în ul
timul timp de comen
tatori, încep să apară 
condiții obiective care 
impun, treptat și nece
sar, limpezirea dilemei 
britanice în favoarea 
unei politici de natură 
să faciliteze crearea 
unui climat de colabo
rare internațională în 
Europa.

Liviu RODESCU

Plenara C.C. al P.C.U.S.

•I ■

al P;C. din Germania
BERLIN 1 (Agerpres). — La 

Berlin a fost dată publicității o 
declarație a C.C. al Partidului Co
munist din Germania în legătură 
cu împlinirea a 10 ani de la inter-,

ANGLIA

Ministerul coloniilor
a fost desființat

LONDRA 1 (Agerpres). — Du
minică la miezul nopții a încetat 
să mai existe Ministerul coloniilor. 
Potrivit hotărîrii anunțate în mai 
de primul ministru britanic, Ha
rold Wilson, începînd de la 1 au-, 
gust Ministerul coloniilor se unește 
cu Ministerul pentru relațiile cu 
Commonwealthul, constituind Mi
nisterul Commonwealthului. Ve
chiul Ministei’ al coloniilor, înfiin
țat cu 300 de ani în urmă, își pier
de astfel identitatea. Va continua 
să existe, totuși, în cadrul Ministe
rului Commonwealthului o secție 
aparte, „a teritoriilor dependente", 
iar postul de ministru pentru co
lonii, deținut actualmente de Fre
derick Lee, va mai dăinui un timp.

zicerea P.C. din Germania. „In
terzicerea P.C. din Germania, se 
arată în declarație, a constituit în
ceputul discriminărilor și persecu
țiilor la adresa tuturor forțelor de
mocratice din țara noastră". C.C. 
al P.C. din Germania subliniază 
că pentru realizarea unei politici 
naționale de pace, pentru slăbirea 
încordării, pentru democrație, bu
năstare economică și socială este 
necesară o schimbare în politica 
guvernului R.F.G. El cheamă pe 
reprezentanții tuturor păturilor 
populației să sprijine mișcarea 
care are drept scop ridicarea in
terzicerii P.C. din Germania. A- 
dresîndu-se social-democraților, 
membrilor sindicatelor, oamenilor 
muncii și tuturor .cetățenilor cu . 
vederi democratice din R.F.G., C.C. 
al P.C. din Germania cheamă la 
realizarea unei înțelegeri reciproce. 
Membrii Partidului social-demo
crat sînt chemați ca alături de co
muniști să ceară guvernului S.U.A. • 
să înceteze imediat agresiunea îm
potriva poporului vietnamez. în 
declarație se arată că guvernul 
R.F.G. trebuie să dea dovadă de 
inițiativă în problema dezarmării, 
să lupte pentru o apropiere între 
cele două state germane și să re
ducă cheltuielile de înarmare.

MOSCOVA. Agenția TASS 
anunță că la 1 august a 
avut loc o Plenară a Comite
tului Central al P.C.U.S. în 
cadrul plenarei au fost anali
zate probleme legate de des
fășurarea . lucrărilor primei 
sesiuni a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a celei de-a 7-a 
legislaturi, care va începe la 
2 august.

SANTO DOMINGO. S-a a- 
nunțat oficial că un nou 

contingent de trupe nord-ame- 
ricane a fost retras din Repu
blica Dominicană. Pe teritoriul 
dominican continuă să fie 
menținuți 5 500 infanteriști ma
rini din S.U.A.

GENEVA. La 1 august, 
Confederația elvețiană a 

aniversat sărbătoarea sa na
țională. In această zi s-au îm
plinit 675 de ani de la înche
ierea între cele trei regiuni 
ale țării a acordului federal 
care a constituit baza creării 
statului elvețian.

fUs PEKIN. Mao Tze-dun, pre
ședintele C.C. al Partidu

lui Comunist Chinez, a primit 
la 31 iulie pe participanții la 
colocviul de fizică care și-a 
desfășurat lucrările la Pekin. 
Au fost de față Ciu En-lai, 
Cen I, Li Fu-ciun, Ho Lung și 
alti conducători de partid și 
de stat ai R. P. Chineze.

||| BERLIN. Duminică a sosit 
la. Berlin Kumaraswamy 

(Kamaraj,- președintele .Partidu
lui Conaiesul National Indian, 
care va face o vizită de cîteva 
zile în Republica Democrată 
Germană.

REDACȚIA St ADMINISTRAȚIA: București. Plata „Scînlefl". Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînfetl


