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— Cum sînt pregătite fabri
cile în vederea începerii noii 
campanii de producție ?

lopată, benzi transportoare, a căror utilizare asigură o mai bună aprovizionare a fabricilor cu materie primă, precum și o mare e- conomie de forță de muncă.

de cuvinte ale lui 
neștiuta fîntînă

profesorul nosfru 
făcut să iubim lumi- 
în care stăruia, din
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Oamenii muncii din agricultură desfășoară intensă activitate pentru strîngerea la timp fără pierderi a recoltei de cereale și executarea la timp a celorlalte lucrări din acest sezon. în prezent, în majoritatea regiunilor, îndeosebi din sudul țării, recoltatul griului se poate considera încheiat. Pînă la 31 iulie a.c. în întreaga țară s-a secerat grîul de pe 87 la sută din suprafața la sută din recolta și raioane strînsul mult prea încet, 
grăbit îndeosebi în 
recoltat 15 la sută 
grîu, Cluj — 43 la

grîul de pe 87 la cultivată și s-a treierat 77 secerată. în unele regiuni recoltei se desfășoară însă 
Recoltatul griului trebuie 

regiunile Brașov, unde s-a 
din suprafața cultivată cu 

sută, Mureș-Autonomă 
Maghiară — 49 la sută, Hunedoara — 67 la sută etc. Din informațiile primite de pe teren rezultă că în unele regiuni, între care Mureș-Auto- nomă Maghiară, Cluj, Brașov, Suceava, Hunedoara, Maramureș, există un mare decalaj între seceriș și treieriș, grîul stînd pe cîmp este supus deprecierii. Sînt încă multe unități unde nu se desfășoară corespunzător transportul cerealelor de pe cîmp la locul de depozitare, la bazele de recepție pentru cantitățile contractate sau în magaziile unităților producătoare. Este necesar ca în toate regiunile să fie luate măsuri care să ducă la grăbirea^ acestor lucrări pentru ca o dată cu secerișul să se intensifice treierișul, transportul recoltei de pe cîmp și livrarea produselor contractate.

In toate regiunile țării există condiții să fie 
intensificate și celelalte lucrări urgente din a- 
ceastă perioadă și mai ales strînsul furajelor 
și efectuarea arăturilor. Este cunoscut că ară
turile de vară constituie baza pregătirilor pen
tru recolta viitoare. Se impune deci ca, pe 
toate suprafețele recoltate, să se lucreze zi și 
noapte la executarea acestor lucrări. Pînă în prezent s-au arat 30 la sută din suprafețele prevăzute. în această acțiune s-au obținut realizări mai importante în regiunea Galați, unde au fost arate 133 916 ha, reprezentând 65 Ia sută din suprafață. Consiliul agricol regional a analizat situația existentă în mod concret și a stabilit măsuri pentru ca în fiecare S.M.T. să fie mai bine utilizate tractoarele, ceea ce a dus la creșterea vitezei zilnice ■ la arături.Deși în multe unități se lucrează cu toate forțele la executarea arăturilor, în ansamblu realizările de pînă acum nu pot fi considerate satisfăcătoare. Chiar și în regiunile unde procentele sînt mai ridicate la arături, în multe locuri nu se realizează viteza zilnică prevăzută. La o recentă teleconferință organizată de Consiliul Superior al Agriculturii a reieșit că în regiunea București, care dispune de o puternică bază tehnico-materială, suprafețele arate care revin pe un tractor însumează numai 14 ha. Dacă cele peste 5 000 tractoare care au deservit combinele ar fi fost utilizate în schimb prelungit pentru a ara măcar 1 ha pe zi, situația arăturilor putea fi mult mai bună, în ultima săptămînă nu s-a realizat viteza zilnică prevăzută la arături nici în alte regiuni cum ar fi. de pildă, Dobrogea, unde din 10 000 ha prevăzute au fost arate numai 6 000 ha.Una din cauzele acestei situații o constituie întârzierea eliberării terenului de paie. în re-

în ultima parte a liceu
lui, clasa noastră de ado
lescenți iscoditori a fost 
încredințată unui grădi
nar priceput și gospodar, 
profesorul de română, a- 
cela care mai fîrziu avea 
să plivească și să fertili
zeze primele mlădite li
terare ale lui Labiș.

..Cu migala omului care 
știe limpede și din stră
funduri marile rînduieli 
ale viefii, desfăcînd mie
zurile scumpe ale litera
turii, 
ne-a 
nișul

(Continuare în pag. a V-a)

sama 
Neculce, 
a cerbului cu faina ei, să 
simțim dogoarea grea a 
„Răscoalei" lui Liviu Re- 
breanu, să descoperim 
ceva din desenul marilor 
cochilii geometrice ale 
poeziei lui Ion Barbu, să 
ne dăm seama de undui
rile identice dintre dealu
rile noastre moldovenești 
și frazele sadoveniene, în 
contrast cu vorbirea glo
duroasă și tare, a bulgă
rilor sparfi de pămînt us
cat, din proza îndîrjită a 
lui Zaharia Stancu, să în
țelegem cumințenia și or
dinea adîncă ce se gă
sește în alcătuirile cele 
mai învolburate ale mira
colelor domestice și astrale 
din poezia argheziană. 
După această luminare a 
ochilor, timpul și cărțile 
ne-au făcut mai fîrziu să 
dibuim puterea care face 
ca dincolo de marea în
zestrare artistică, I 
Arghezi alintările 
sici în bucătărie 
tinarea petuniilor 
diminefii de iulie, 
aceeași strălucire 
nală ca și drumul 
care a băut trupul 
lui storcoșit din 
Este aceeași putere 
l-a făcut pe Brâncuși ca 
în tinerefe să lucreze cu 
maximum de rigoare știin
țifică corpul omenesc cu 
mușchii aparenfi, lucrare 
după care generații multe 
de studenfi ai Institutului 
de arfe plastice au învățat 
temeinic anatomia, aceeași 
anatomie pe care Brâncuși 
o va înlătura, dar după

aprofundarea ei pînă la 
epuizare, pentru a trimite 
în lume scînteierile păsă
rii măiestre, crezul său ar
tistic ivit din toate izvoa
rele pe care le-a cercetai 
pe rînd, pînă cînd și-a 
făurit viziunea definitivă. 
Este marea lecție a formă
rii punctului de vedere 
personal, avansat, în artă, 
a tăriei și îndîrjirii cu care 
trebuie apărat de influen
țele contrarii sau de pro
priile concesii, a rațiunii de 
a lucra într-un anumit fel, 
cu un țel major, lucid, to
tal angajat, cu o atitudine 
precisă în fața realității, 
orice îndepărtare de la 
credința artistică dînd naș
tere la hibrizi, sterilizînd 
putetea creatoare.

Această filozofie a viefii, 
încorporată în creafie, se 
formează prin nenumărate 
căutări, prin încercări ade
sea chinuitoare. în expe
riența oricărui artist dăi
nuie amintirile iritante ale 
sutelor de eșuări de mai 
mică sau mai mare însem
nătate, ale alunecării și j 
nesuprapunerii celor două 
faze — intenfia și forma 
finită. Un cunoscut critic 
de artă spunea că un ta- I 
blou bun nu-i decît o ex- i 
periență reușită. Afirmafia 
este profund justificată a- '
tunci cînd prin experiență I
în|elegem nu numai un 
exercifiu de tehnică artis
tică bine rezolvat, ci și du
blarea lui inferioară cu |
crezul artistic putern'C, .
calitatea emofiei estetice

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — în cel mai tînăr cartier al Galațiului — Țiglina III — a început construcția celui de-al doilea cvartal de locuințe care va însuma 870 apartamente. La primul cvartal, cu un număr asemănător de apartamente, se fac ultimele finisaje. Țiglina III, a cărei construcție este eșalonată pînă în 1970, va avea în final 7 000 de apartamente, precum și școli, complexe de deservire, locuri de parcare pentru autovehicule, spatii verzi. Prin predarea în ultimele zile a încă 240 de apartamente, cele trei cartiere surori Țiglina I, II și III, însumează acum o cifră rotundă — 10 000 de apartamente.

Fabrica de amoniac a Combinatului de îngrășăminte cu azot Piatra Neamț Foto : Agerprea

IN CURIND

în apropiata campanie de fabricare a zahărului producția urmează să depășească nivelul de acum zece ani de aproximativ trei ori. In legătură cu stadiul de pregătire a campaniei și perspectivele de dezvoltare ale acestei ramuri în cincinal am adresat cîteva întrebări tov. ing. GHEORGHE 
BOIERU, secretar general în Ministerul Industriei Alimentare.

ORGANIZAȚIILE

Ipstitutul de cer
cetări pentru ce
reale si plante 
tehnice - Fundu- 
lea. Se efec
tuează lucrări 
de încrucișare 
in vederea obți
nerii de hibrizi 
dubli de po
rumb, de mare 
productivitate

Foto : M. Cioc
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La Reșița au fost terminate lucrările de construcții și montaj la un nou obiectiv industrial: fabrica de oxigen. Primele probe de funcționare ale instalațiilor au demonstrat calitatea superioară a execuției montajului și nivelului tehnic al utilajelor.Noua fabrică, a 3-a de acest fel construită în ultimii ani în regiunea Banat, are o capacitate de 27D mc oxigen industrial pe oră, de o mare puritate. Pe baza avansului obținut la lucrările de construcții montaje și rodaj tehnologic, întreprinderea va fi dată în folosință înainte de termenul prevăzut în grafic.

— încă de la începutul primăverii, la scurt timp după terminarea campaniei anterioare, a fost stabilit planul de măsuri pentru asigurarea desfășurării în cele mai bune condiții tehnico-economice a campaniei viitoare, rilor de remont gice și celelalte și conductele și lungime ce însumează zeci de kilometri, au fost demontate bucată cu bucată, revizuite, reparate, curățate cu deosebită grijă, pentru ca astfel pregătite să poată funcționa peste 180 de zile fără întrerupere.în prezent lucrările sînt avansate, remontul fiind executat în proporție de peste 90 la sută. în cîteva zile, la fabricile din sudul și vestul țării — Giurgiu, Chitila, Podari-Craiova, Timișoara și Arad, la care se preconizează începerea campaniei de fabricație în jurul datei de 10 august — față de 19 august, termenul planificat — vor fi efectuate probele de pornire și recepția lucrărilor.Paralel cu pregătirile fabricilor au fost efectuate lucrări pentru dotarea și amenajarea punctelor de recepție a sfeclei și a bazelor în care se va însiloza sfecla ce va fi prelucrată spre sfîrșitul campaniei. în cadrul acestor lucrări bazele principale au fost dotate cu tractoare-

— Ați subliniat că au fost fă
cute eforturi pentru ca începe
rea campaniei de fabricație să 
se facă înainte de termenul pla
nificat. Care sînt avantajele 
unor astfel de măsuri ?— în industria zahărului, durata campaniei are o limită optimă de circa 100—110 zile. Peste această durată, datorită faptului, că sfecla începe să-și piardă din conținutul său de zahăr, iar fabricile își micșorează posibilitățile de producție, prețul de cost al zahărului crește treptat, depășind costurile înregistrate în prima parte a campaniei.în prezent capacitatea de producție a industriei zahărului nu asigură posibilitatea realizării întregii cantități de zahăr planificate în timpul optim, fiind necesar ca durata campaniei să fie prelungită la circa 180 zile, în care caz, în ultima parte a campaniei, producția se realizează cu costuri mult mai mari.în aceste condiții este necesar ca începerea campaniei să fie făcută mai devreme. Fiecare zi de prelu-
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examenele din

SI LEGILE
9

VIRSTEI

la Tudor 
unei pi
sau clă- 
în aerul 

, să aibă 
emofio- 
de fără 
boieru- 
„1907".

care

Barometrul sensibil al eficienței economice VIZITA ÎN GRECIA
K PREȘEDINTELUI CONSILIULUI

In primul semestru, planul pro
ducției marfă vîndută și încasată a 
fost depășit cu aproape 1,3 miliar
de lei. In ce constă importanța a- 
cestui indicator, ce factori mai stin- 
jenesc realizarea lui ritmică și inte
grală ? Citit! în pagina a IlI-a 
ANCHETA „SCÎNTEII".

Șl

ișiș.;
fill

«Și-

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, răspunzînd invitației primului ministru al Regatului Greciei, va face o vizită
oficială în Grecia la sfîrșitul lunii ' august a.c.Cele două guverne se bucură de această întîlnire a conducătorilor celor două țări și sînt convinse că ea va contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie tradițională dintre România și Grecia.

NOTE DE DRUM DIN JAPONIA

București — Amsterdam —- Anchorage — Tokio — trei pași uriași pentru a ajunge în „țara crizantemelor". Trei pași care însumează 20 000 de kilometri. Tehnica modernă a
și ținuturi cu zăpezi veșnice, ajungi pe meleagurile Japoniei.Tokio îți ia ochii cu circulația sa intensă, te farmecă cu puzderia luminilor de neon și a pa-

norm, deoarece mulți funcționari și muncitori, care lucrează la Tokio, din lipsă de locuințe, trăiesc în prefecturile învecinate : Chiba, Saitama și Kanagawa. In

ze. Acum Japonia se situează pe primul loc în lume în construcția de nave ; ocupă locul al doilea în ce privește industria electrotehnică, al treilea în industria chimică și în producția de oțel și primul loc în producția cinematografică și de a- parate foto. Șantierele

n făcut drumul mai scurt | incit n-ai timp să te gîn- 
g dești prea mult nici la 
5 peisajul de gheață alGroenlandei, și nici la diploma de traversare a (Polului Nord pe care ți-o înmînează însoțitoarea de bord După 24 de ore de „ zbor efectiv, din care cea 
W mai mare parte peste ape

ieteloi sclipitoare. Pe străzi e mare îmbulzeală. Orașul, care numără 10 milioane de locuitori, crește cu cîte 240 000 oameni în fiecare an. Ce înseamnă aceasta în condițiile unui oraș înghesuit este ușor de imaginat. Dar în timpul zilei populația orașului crește e-

principala gară a capitalei sosesc și tot de aci pleacă zilnic 2 500 de trenuri.Acest aflux spre oraș este o expresie a dezvoltării economice a țării, într-o perioadă de mai mulți ani s-a înregistrat un ritm rapid de dezvoltare a economiei japone-

navale japoneze sînt capabile ca în termen de 6 luni să" dea în exploatare vase de mare tonaj Industria japoneză livrează instalații com
ing. Teodor ACATINCAi

(Continuare 
în pag. a V-a)
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ORGANIZAȚIILE
DE PARTID

ale cadrelor didactice

Conf. univ. dr.
Consiantin MANOLESCU

Foto : EmiJ Cojocarii

6U-

IjNERETUL

secretar al comitetului de partid 
al Centrului Universitar București

COMPLEXE
COMERCIALE

NOI

în viața universitară
învățămîntului superior din țara noastră îi revine rolul important de a-.pregăti, la nivelul cerințelor noi ale desâvîrșirii construcției socialiste în România și al progreselor înregistrate de știința contemporană,-un număr mereu sporit de specialiști cu înaltă calificare necesari tuturor ramurilor de activitate. De îndeplinirea .acestei sarcini complexe este legată firesc, și în mod organic, perfecționarea continuă a muncii desfășurate de organizațiile de partid din institute și facultăți.Preocupîndu-se permanent de perfecționarea învățămîntului superior, îndrumînd și sprijinind îndeaproape îmbogățirea conținutului muncii de partid în. rîndul cadrelor didactice și al studenților, conducerea partidului a luat o serie de măsuri menite să asigure un cadru organizatoric cit mai adecvat specificului muncii de partid în facultăți, aducînd îmbunătățiri succesive structurii organizațiilor de partid din învătămîntul superior. Justețea hotărîrii de a se constitui, de exemplu, comitete de partid pe centre universitare, a fost verificată de însăși practica activității lor. în anul universitar 1965—1966, s-au creat în cadrul, organizațiilor de bază, pe institute sau facultăți, organizații de partid — similare organizațiilor de partid pe secții, ateliere etc. — pentru membrii de partid — cadre didactice. Grupele de partid ale catedrelor nu constituiau cadrul cel mai prielnic dezbaterii și rezolvării problemelor de ansamblu privind instruirea și educarea studenților și cercetarea științifică. A.m putut constatao dată și un alt aspect al aceluiași neajuns. Atunci cînd în adunările generale aid organizațiilor de bagă se puneau în dezbatere

nu

uzeu

I a

B i c a z
în cursul lucrări-BACĂU.lor de construcție a hidrocentralei de la Bicaz și a celor 12 hidrocentrale de pe Bistrița, geologii, arheologii și etnografii au strîns un bogat material ce ilustrează evoluția și dezvoltarea locurilor și vieții populației din Valea Bistriței. Tot acest material, care prezintă un deosebit interes atît pentru oamenii de știință, cit și pentru numeroșii vizitatori ai acestor locuri, va fi sistematizat și expus în Muzeul rețelei hidroenergetice a Văii Bistriței, aflat în curs de a- menajare în orașul Bicaz.

chestiuni privind strict activitatea cadrelor didactice, ele rețineau, j'n mod firesc, doar atenția acestora. O mare parte a parii- cipanților la adunări — ștudenții — nu erau atrași la discuții. Datorită acestei situații, de. multe ori asemenea probleme nici nu mai erau înscrise pe ordinea de zi a a- dunărilor.Ținind seama de toate acestea, atenția și eforturile noilor organizații de partid au fost îndreptate spre dezbaterea principalelor aspecte ale orientării și conținutului predării, ale cercetării științifice, pregătirii nolitico-ideologice a ca-

or- lor. pudar
drelor didactice și ale perfecționării calificării lor profesionale etc. Ca urmare a crescut rolul ganizatiilor de bază, prestigiulO primă concluzie pe care o tem desprinde din activitatea ce-i drept, de scurtă durată,edificatoare — a celor 47 de organizații de partid ale cadrelor didactice din Capitală este că multe din acțiunile întreprinse au fost alese și pregătite cu grijă. Problemele esențiale studiate de ele au fost aprofundate în cadrul unor adunări generale, de multe ori lărgite, la care au participat și un număr însemnat de tovarășp - din activul fără de partid, precum și alte cadre didactice cu bogată experiență în învățămînt. Analizarea contribuției deplinireă cetăre a politehnic, țe economice ș.a. atît țierea cauzelor unor deficiențe cît ■și stimularea inițiativei particj- panților. Ei au făcut sugestii utile privind îmbunătățirea tematicii de cercetare și găsirea unor forme noi, mai eficiente de colaborare între catedre și colectivele unor întreprinderi din Capitală. Un aspect interesant și în același timp util mi s-a părut a 'fi și dezbaterea în cadrul adunărilor generale a unor teme inspirate din cerințele muncii la catedră, printre care, contribuția comuniștilor la pregătirea 'cadrelor didactice tinere (Institutul medico-farmaceu- tie). în general. în cursul ultimului semestru al trecutului an universitar, organizațiile de partid 
ale cadrelor didactice au sprijinit 
în mod substanțial conducerile 
institutelor și facultăților în stu
dierea și rezolvarea unor proble
me .didactice și științifice im
portante. Aportul lor s-a concre
tizat în special în mobilizarea 
corpului profesoral și in pri
mul rind a comuniștilor la îm-

comuniștilor planurilor i prilejuit la Institutul
Ș.3. <

la înde cer- Institutul de știin- eviden-

)

bunătățirea și perfecționarea pla
nurilor de învățămînt și a pro
gramelor analitice, a muncii de se
lecționare, creștere și promovare 
a cadrelor, de mobilizare a colec
tivelor de catedră la editarea 
unor cursuri și manuale ele.Unele organizații de partid ale cadrelor didactice au început să abordeze cu mai multă hotărîre și perseverență aspectele variate ale muncii politico-educative, în munca zatii s-au la început. Preluînd cu atribuțiile ce rior grupelor de partid în domeniul muncii organizatorice și de propagandă, unele organizații s-au interesat aproape exclusiv de problemele profesionale, care, .de altminteri, figurează între coordonatele prescrise pentru activitatea conducerilor facultăților. în loc să ajute birourile acestor noi organizații de partid să selecționeze, să urmărească și să aprofundeze în fiecare perioadă problemele cele mai actuale, specifice muncii fiecărei facultăți, comitetele de partid de la Institutul politehnic și Institutul agronomic ,,Nico- lae Bălcescu" au indicat ca, în primele adunări generale, să se discute. în toate organizațiile, a- ceeași problemă — munca de cercetare științifică. Am mențiohat acest exemplu nu pentru că dezbaterea problemei amintite nu ar fi fost necesară. Dar, în indicația amintită se poate întrezări o anumită tendință de șablonizare a tematicii adunărilor generale, ce contravine cu însuși spiritul creării organizațiilor de partid ale cadrelor didactice.După părerea noastră, unul din 
principalele domenii spre care tre
buie orientate. în continuare, efor
turile organizațiilor de partid 
ale cadrelor didactice este intensi
ficarea muncii politice la nivelul 
catedrelor. în anul universitar recent încheiat au foșt obținute numeroase succese. Există încă o sea
mă de aspecte din activitatea ca
drelor didactice 
se înscrie pe. 
agenda acestor 
partid. Ele trebuie 
pe comuniștii din conducerea in
stituțiilor de învățămînt superior, 
a facultăților și catedrelor 
să ia măsuri menite să contribuie 
la creșterea răspunderii fiecărui 
cadru didactic în îndeplinirea o- 
bligațiilor privind instruirea și edu
carea studenților și totodată să 
asigure creșterea aportului mem
brilor de partid 
domeniu. Procesul ducativ fiind unic, este ca ■ organizațiile de partid te decanatele să asigure participarea organizată a tuturor cadrelor didactice la munca educativă cu studenții. Trebuie extinsă în acest sens experiența pozitivă existentă la .unele institute. Stabilind cit mai judicios diferitele acțiuni organizate în cu pricepere vom putea sibilități partid și vom ximă muncii rate în instituțiile de învățămînt superior din

BACĂU„Scânteii”). — comerțului de orașul Bacău -s-a îmbo-- gățit CU; o nouă .unitatp modernă :comercial deschis zilele acestea ' ' i Gherăie.șii.prinde un magazin alimentar cu vire. precumraioane specializate de mezeluri, brînzeturi, carne, pline și articole zde .uz gospodăresc. Un alt complex comercial a fost dat în folosință în cartierul Șerbănești. Alte trei complexe moderne sînt în construcție în cartierele Letea. Partizanul și în cadrul noului ansamblu de locuințe Cornișa Bistriței.

(coresp. Rețeaua stat din
complexulîn cartierul Acesta cu-autoser- și patru

RECLAMAȚI!

RĂSPUNSURI

O vreme, vînzarea biletelor la meciuri a 
fost asigurată în Craiova de U.C.F.S. Acum 
se ocupă de aceasta întreprinderea de gos
podărie orășenească. Asociațiile sportive nu 
știu la cine, unde și cînd pot solicita bitete. 
Toți întreabă de tov. Dorobanțu de la pla
nificare, dînsul însă e ori in ședințe, ori e 
prea nervos ca să răspundă. Ca să asiști ta 
un meci e nevoie ca să dispuți altul pentru 
obținerea unui bilet — și încă clătit l

Gh. CURCĂ
Craiova

*
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La sesizarea unui grup de pescari amatori, 
A.G.V.P.S. ne informează că membrii aso
ciației în vîrstă de peste 70 de ani și cu ve
chime din 1954 beneficiază de reducere cu 
50 la sută a cotizației pentru pescuitul spor
tiv.

♦
In comuna Pădea Neagră, raionul Aleșd, 

există cunoscuta .'fabrică de sticlă, 6 blocuri 
mari moderne, magazin universal, ne scrie 
Iosif Kohan, chimist. Nu există însă o co
fetărie pentru cei mai bine de 1 000 de even
tuali ctienti ai ei. S-au făcut zadarnic adrese 
peste adrese cooperativei „1 Mai" din Aleșd. 
Să fie atît de greu de amenajat o cofetărie?

Tu autobuze ți troleibuze a început „elu- 
varea". Muiți taxatori au suprimat butoanele 
de glisare ale geamurilor mobile. Pentru a 
bloca geamul și a împiedica deschiderea, 
profilul metalic în care e glisat geamul a fost 
strivit sau rupt. Respirăm un aer viciat și 
supraîncălzit. N-ar strica 
modului cum stnt folosite 
tllatie în autovehicule.

o reexaminare a 
mijloacele de veu-

Ing. Gh. URSU
București

♦

Daz, acestor noi organi- manifestat, chiar de și anumite lipsuri, multă încetineală reveneau ante-

trebuie să 
pe 
tic 

ajute

care
mai departe 

organizații 
șă

și în acest instruct iv.-e- neces.ar să aju-

politice facultăți, ’ folosind activul de partid valorifica marile poale organizațiilor de ale cadrelor didactice, asigura o eficientă ma- politiee desfășu-Capitală'.

un proiectant: Dumitru 
Totolici, Institutul de proiectări în automatizare;un cercetător : Petre 
Frangopol, Institutul de Fizică Atomică.

♦
In magazinele din Iași nu găsești de obi

cei decît tricotaje, de mărimile 44—48, toarte 
rar 50, aproape deloc 52 și niciodată 54—56. 
Am stat de vorbă cu mai multi vînzători. 
Ei mi-au spus că fabricile din Brașov și ,,Tî- 
năra Gardă“ din Capitală confecționează tri
cotaje de mărimi întte 44—48. Nu s-ar putea 
face în asemenea cazuri comenzi direct la 
fabrică pentru mărimile 54—56 ? Și dacă nu, 
cum am putea afla dacă se fabrică și unde 
se vînd pulovere, jersee și cămăși de. aceste 
mărimi ?

Popa MORARU 
str. Sava 12, lași

După cum ne informează răspunsul Comi
tetului raional de partid Gura I-Iumorutui, 
sub semnătura tovarășului prim-secretar, 
scrisoarea lui Ion Costea privitoare la unele 
abateri ale dirigintelui poștal Veniamin Ca- 
targiu, este neadevărată. Majoritatea lucrăto
rilor P.T.T. îl apreciază pe diriginte ca un om 
cinstit și principial în raporturile cu tovarășii 
săi de muncă. Din răspuns reiese că însuși 
autorul reclamației recunoaște că deține in
formații de la o terță persoană, interesată 
să compromită pe diriginte.

Atitudinea autorului dovedește o con
damnabilă neseriozitate și lipsă de spirit ce
tățenesc. In caz că nu se confirmă, afirma
țiile nejustificate, părtinitoare, se pot întoar
ce împotriva celor care în loc să-și vadă de 
treburi, defăimează oameni cinstiți.

Anul 2 000, anul care a înfierbintat fantezia atiior scriitori și savanți, se a- propie. Generațiile tinere voi păși și vor depăși cu multi ani pragul celui de-al treilea mileniu și nu doar ca simpli spectatori. Cei ce împlinesc azi 16 ani, în anul 2 000 vor avea 50 de ani, vor supraveghea complexe instalații automate, vor dirija nave cosmice sau creiere electronice.Să nu ne avîntăm, totuși, atît de departe. In ritmul actual al dezvoltării științei și tehnicii volumul cunoștințelor omenești se dublează în decurs de 10- oprim deci la apropiat, anul nerii muncitori cum douăzeci fi atunci niște puterea vîrstei, tatea capacității lor creatoare, iar industria va a- vea un profil modern; în care mecanizarea și automatizarea vor căpăta ponderea principală.Vor iace față tinerii muncitori de azi produc-, ției și tehnologiei complexe de mîine ? Orizontul lor tehnic și spiritual actual e destul de larg pentru a fi receptiv . la tot ce apare nou, pentru a se îmbogăți din mers în ritmul impus de dezvoltarea industriei socialiste ?Am făcut un sondaj în mai multe secții ale uzinei „Vulcan" printre tineri muncitori a căror vîrstă e cuprinsă între. 18 și 25 de ani. Rezultatele acestei anchete șînt semnificative pentru preocupările și perspectivele lor. Iată cîteva cifre și constatări : 3 din 10 sînt elevi la liceul seral, 2 intenționează să-l urmeze îp viitor, 3 sînt înscriși la biblioteci de cultură generală, 1 la bi-' blioteca tehnică a uzinei, 1 citește „din cînd în cînd" revista „Știință și tehnică", 1 intenționează să învețe o limbă străină, nici unul nu e inovator sau raționalizator. Rezultatele lor în producție sînt mulțumitoare în prezent. Dar în viitor ?— Ce știți despre dezvoltarea în următorii ani a procesului de producție din secțiile dv. ?In majoritatea lor ti-

nerii știu, că în următorii 2—3 ani se vor introduce utilaje, mașini și aparate noi, dar nu pot spune a- proape nimic despre metodele. procedeele, » tehnologiile noi care vor fi introduse, implicit, în anii viitori, cu alte cuvinte nu cunosc axele de dezvoltare a profesiunii lor.

Sub semnul 
lui „deocamdată"Orizontul tehnic și cultural al tinerilor muncitori est® determinat în mare măsură de școala profesională (9 din 10 tineri anchetați sînt absol-

„la zi", programele analitice sînt destul de mare în problemele tehnicii generale, scopul lor fiind utilitatea practică imediată și nu de perspectivă.— Vedeți un impediment în asta ? Ce ne-arn face cu niște muncitori a căror pregătire . devansează realitatea ? Ar însemna ca ei să vegeteze 5—10 ani, pînă cînd vor apărea mașinile și procedeele pentru care au fost pregătiți.

nosc muncitori care în urmă cu 10—15 ani erau vestiți în întreaga uzină ca fruntași în producție, raționalizatori și inovatori. Astăzi, însă, o parte din ei se pierd în anonimat pentru că n-au reușit să se ridice la nivelul tehnic actual.
E necesară 
anticiparea ?

15 ani. Să ne un an mai 1980. Ti- care au a- de ani vor oameni în în plină- „Dezvoltarea in ritm susținut a industriei so

cialiste — baza progresului țării, a independen

Din cei 10 tineri, 5 sînt convinși, că absolvirea liceului seral le deschide posibilități și perspective noi de afirmare dar nu-și dau perfect seama că în viitoarele două decenii, deci în plină perioadă productivă a vieții lor, liceul va deveni obligatoriu pentru orice muncitor.întrebarea ,,Ce yeți ta
ce în 1980?" îi surprinde.— Nu sîntem obișnui#? să ne gîndim atît de departe.De ce ? în ’ definitiv, la 20 de ani ai dreptul să gînde.ștj cit mai departe, iar dezvoltarea impetu- , oasă a industriei noastre oferă toate condițiile pentru prospectarea viitorului, condiții în care visul lucid devine o datorie.Interesant pare faptul că viziunea lor asupra anului 1980 e mai concretă în ce privește folosirea timpului liber. Dar condițiile materiale și 'Sociale ale odihnei și diverfiș- meniului vor fi produse de mîinfle și inteligența lor. Cum ? Aici răspunsurile sînt mai vagi, .• mai generale.Cifrele și constatările oferite de această rnicro- statistică sînt departe de a avea un caracter definitoriu, ele nu pot prilejui o concluzie, ci doar cîteva sugestii pentru o discuție la care am invitat :un inginer : Iulian Dă

nescu, șeful serviciului C.T.C-, uzina „Vulcan" ;

face deservirea

tei și suveranității naționale — procesul de mo-

eternizare a producției, de extindere a mecani-

zării și automatizării, in condițiile revoluției

tehnico-științitice, schimbă necontenit conținu

tul și aspectul muncii clin acest sector al vieții

sociale, solicită muncitorului cunoștințe largi

din domeniul fizicii, matematicii, chimiei, apro

pre tot mai mult caracterul muncii fizice de cel

nt muncii intelectuale"

(Din cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la Congresul al Vlll-lea al U. T. C.lvenți ai acestor școli). O nouă treaptă o constituie „școala" uzinei, însușirea și perfecționarea efectivă a profesiunii, a disciplinei și eticii muncitorești.Acest proces instructiv- educativ este proiectat spre viitor ?— Da și nu, consideră ing. lulign Dăneșcu. Șgoa-, la profesională oferă finele noțiuni de fizică, matematică și tehnologie pe. care tinerii de azi le vor putea aplica și mai tir- ziu, în procese de producție mai complicate. In linii mari însă, . orizontul tehnic al școlii profesionale din uzina, noastră este deschis procesului

proiec- Totolici. ime- ini- școli,

cu articole turistice de împrumut
anotimp al

la
Vara, excursiilor, îndeamnă 

drumeție.
Fie că pleci la mare, 

fie că vrei să mergi la 
munte, echipamentul ne
cesar este cu totul diferit 
de cel purtat în mod obiș
nuit. Ai nevoie de nenu
mărate obiecte specifice 
turistului cum ar fi: cort, 
rucsac, bluză de vînt, 
trening, bascheți, bocanci 
pentru alpinism sau bar
că pneumatică, aparat de 
fotografiat, radio cu tran
zistori etc.

Dar ce-se face turistul 
care nu dispune de ase
menea echipament ? In 
acest caz el se adresează 
unităților de închiriat 
obiecte turistice ce apar
țin cooperației meșteșu
gărești. Dat fiind faptul 
că ne aflăm în plin sezon 
al plecărilor în drumeție, 
ne-ani propus să exami
năm, în cîteva centre tu
ristice din țară, cum își 
desfășoară activitatea a- 
ceste unități atît de soli
citate. Satisfac ele exi
gențele justificate ale so- 
llcitanților ?

In București, cele două 
unități special profilate, 
pe care le-am vizitat, 
sînt așezate în zone de 
o mare 
tățenilor, 
propiere 
Nord și 
tortei, 
trează 
frecvență 
care, doar în parte pot fi 
satisfăcute. Dacă ruc
sacuri, ghete de baschet, 
corturi de 2—5 persoane, 
treninguri, saci de dormit 
se găsesc în cantități su
ficiente pentru a satisfa
ce cerințele publicului în 
toate zilele săptămînii, 
alte obiecte, cum ar fi ti- 
parate de fotografiat, ra
dio cu tranzistori, saltele 
pneumatice, se epuizează 
spre sfîrșitul săptămînii 
datorită faptului că nici’ 
nu sînt suficiente ca nu
măr și nici în perfectă 
stare de funcționare, 
cestor neajunsuri li se 
daugă și modul destul 
greoi de a se obține 
obiect.

afluență a 
în 
a

pe
Aici .
zilnic 

de

ce- 
imediata a- 

Gării de 
Calea Vic- se inregis- 

o mare 
solicitări

A- 
a- 
cle 
un

In continuare am vi
zitat citeva centre turis
tice din regiunea Oltenia. 
La Craiova, în centrul o- 
rașului a fost înființat la 
începutul acestui an o 
unitate care împrumută 
solicitanților aparate foto, 
radio cu tranzistori, ruc
sacuri sau corturi. Dar 
atît nu-i suficient. A- 
matorii de drumeții so
licită și bărci pneuma
tice, bețe de bambus, 
saltele pneumatice. „O să 
procurăm aceste obiecte 
abia la sfîrșitul trimes
trului acesta" — ni se 
spune. Dar atunci nimeni 
n-o să le mai ceară. 
Faptul acesta se datoreș- 
te. după cite am aflat, 
unor formalități ce tre
nează în mod nejustifi
cat. Credem că ar fi ni
merit să se găsească mo
dalitățile de grabnică re
zolvare. astfel incit pu
blicul să poată fi satisfă
cut cu obiecte turistice 
încă în sezonul verii,

N e continuăm vizita în 
regiunea Hunedoara. In

soliSitanți ? Ha e- 
dar lipsește din 
forurilor compe
ls fătul popular al

nici unul din centrele 
de turism pe care le-am 
vizitat (Petroșeni, Lu- 
peni, Deva) nu se află 
unități de împrumutat 
obiecte pentru turism. Nu 

■ există
xistă, 
partea 
tente,regiunii și U.R.C.M.) do
rința de a veni in intim- 
pinarea acestor solicitări. 
Pentru a motiva această 
stare de lucruri, se invo
că lipsa de spațiu, lipsa 
de personal.

E nevoie ca, in funcție 
de cerințe și condiții lo
cale, în centrele turistice 
să se ia măsuri pentru în
ființarea unor unități de 
împrumutat obiecte, pen
tru îmbunătățirea activi
tății celor existente, ast
fel incit turiștilor să li se 
asigure o deservire promp
tă, civilizată și în acest 
sector.

Elena ROMOCEA
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— Adevărul se află la mijloc, intervine tantul Dumitru Utilitatea practică diată este un scop portant al oricăreidar, tot atît de importantă mi se pare investigarea, în . procesul de învățămînt, a dezvoltării ulterioare, a direcției spre care se îndreaptă ,o profesie sau alta în contextul mersului înainte al tehnicii și științei. Or, la școlile profesionale și de maiștri pe care le cunosc (chimie și industrie alimentară), am constatat tendința de a nu se preda elevilor decît ceea ce vor întîlni în fabrica și, cel mult, în industria pentru care se pregătesc. Despre perspectivele particulare sau generale ale industriei respective, despre' realizările și cercetările din institutele noastre sau de peste hotare se amin- După proble- și ale trebui
teste întîmplător. părerea mea, mele mecanizării automatizării ar să constituie, de pe acum, o preocupare aparte în programele școlilor profesionale, întrucît automatizarea cîștigă teren de la an la an.— Problema orizontului tehnic al tînărului se pun® cu aceeași acuitaie și după terminarea școlii, afirmă Iulian Dănescu. în primul an de producție, tînărul își perfecționează deprinderile, însușește tehnica utilaje și procedee, tinuă, cu alte cuvinte, să învețe. Cum ? Cu ajutorul și sub supravegherea u- nor muncitori mai vîrst- nici. Din păcate, nu întotdeauna acești muncitori sînt cei mai avansați sub raportul profesiei si al cunoștințelor tehnice. Oare nu e timpul ca tinerii să fie supravegheau și sprijiniți personal de maiștri și chiar de ingineri cu un larg orizont tehnic ?— Și, totuși, acești neri își îndeplinesc mele, dică rilor tații.

produsele lor în majoritatea la exigențele— Deocamdată, discuția I. Dănescu.

își unor con-

ti- nor- se ri- cazu- cali-
reia 
Cil-

In schela Boldești, tivitaiea unui grup sonde este condusa la un tablou de comandă de către un inginer. Prin faptul că munca lui produce, el e muncitor, prin mpdul cum produce, e inginer. Anticiparea se naște deci, sub ochii noștri, prinde contur, chiar în zilele noastre, a- propierea dintre munca fizică și cea intelectuală.— Principiul anticipării a existat întotdeauna, mai mult sau mai puțin conștient, atît în procesul de învățămînt, ost și slera producției, însă, al devine necesar, consideră cercetătorul p ■ -încă de la început, secolul nostru a pus în lumină faptul că -uzura morală a mașinilor depășește tgț, mai .țnulj uzura lor fizică. • Ulțimeie două decenii au relevat cu putere un. nou gen de uzură — „uzura • cunoștințelor". Progresul rapid al tehnicii impune muncitorului, ca să. ne referirii doar la el, capacitatea de a se pregăti conțihuu, dinamișmul industrial presupune din partea lui o mobilitate a gîndirii tehnice, pentru a. se acomoda cît mai. ușor și mai repede la noile utilaje și tehnologii adoptate de industrie.— Devine muncitorul un Inginer ?— Nu,, nu încă care ne de D. Tglolicj. El însă se apropie treptat de capacitatea și viziunea mai largă a tehnicianului. Chiar și azi operatorii chimiști din marile combinate da la Borzești, Brazi etc șînt puși nu numai șă supravegheze, dar și să intervină în procesele care se produc în instalații, deci trebuie să cunoască și să interpreteze aceste procese. Consider că muncitorul aiiului 1980 trebuie să II© neapărat absolvent al liceului industriei sau teoretic, ori să atingă, prin autoinstruire, acest nivel. Ma gîndesc, de pildă, că printre diversele forme de îmbogățire a orizontului profesional s-ar putea număra și cursurile prin corespondență instituite de unele reviste. în alte țări asemenea cursuri dețin de pe acum o experiență și rezultate meritorii, care ar putea fi preluate și îmbunătățite de reviste ca „Știință și Tehnică". „Viața economică" etc.
★Viitorul se apropie cu pași repezi. Tocmai de aceea, la întrebarea . Ce vei face în 1930 ?", interlocutorii noștri au răspuns discutînd despre realitatea prezentă. Intr-adevăr, orizontul muncitorului de mîine se conturează încă de pe' acum, atenția față de pregătirea și de preocupările tînărului muncitor de azi șe repercutează în activitatea și capacitatea lui creatoare din anii următori. Discuția noastră n-a putut (și nici nu și-a propus) să epuizeze acest subiect.Orizontul profesional și spiritual al tinerilor muncitori comportă numeroase alte aspecte și probleme, mai ales atunci cînd îl privim în perspectiva generoasă și exigentă a dezvoltării industriei socialiste.

crc> de de

înAstăzi, absolutPetre Frangopol.

sau mai bine ziș, în perioada la referim, răspun-

Paul DIACONESCU
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I
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BAROMETRUL SENSIBIL AL EFICIENTEI ECONOMICE
de tov. GHEORGHE PRA- 
VĂȚ, secretarul comitetului de partid de la I. F. Rucăr.— La începutul acestui an, la noi s-a organizat o consfătuire a forestierilor din regiune, în care s-au discutat aspecte legate de calitatea produselor. Era de față tov. Valeriu Caisan, director în direcția generală de industrializare a lemnului din Ministerul Economiei Forestiere. întreprinderea noastră a cerut atunci forului tutelar să fie sprijinită în cîteva probleme stringente : procurarea de prelate pentru camioane, dotarea cu aparate de determinare a umidității la cherestea, asigurarea cu remorci pentru transportul produselor cu volum mare și greutate. mică (uși, ferestre, lăzi). . Reprezentantul ministerului, dîndu-ne dreptate, ne-a spus să prezentăm în scris doleanțele noastre și să le trimitem la minister, în repetate rînduri, noi am întocmit aceste cereri dar ele au rămas fără răspuns, rătăcindu-se, probabil, printre hîrtiile ministerului.Ministerul, într-adevar, are partea lui de vină. Dar neglijențele care se constată în ce privește calitatea materialului lemnos, gospodărirea lui, precum și în domeniul vînzării producției-marfă fabricată țin, în primul rînd, de stilul de muncă al conducerii celor’ două întreprinderi, care, cel puțin pînă acum, nu au dovedit că au un scop precis în activitatea de exploatare rațională a lemnului.Am cerut, în încheierea anchetei tov. Paraschiv Bașturea, economist, să ne precizeze ce alți factori fac să se scape din vedere — așa cum s-a văzut din unele exemple — îndeplinirea indicatorului producției marfă vîndută și încasată : Pentru că,- ne-a spus interlocutorul, în prezent, indicatorul este folosit numai • ca un element tehnic în planul financiar al întreprinderilor. Indică o stare de fapt și atât. U- nele conduceri de ' întreprinderi se preocupă mai mult de realizarea celorlalți indicatori de care depinde încasarea premiilor.

Importanța pe care o 
reprezintă livrarea si 
încasarea producției- 
marfă pledează convin
gător pentru ca ea să 
devină un indicator
bligatoriu al planului în 
funcție de care să se 
precieze calitatea acti
vității economice. Luarea lui în considerare drept criteriu de stimulare al întreprinderilor ar constitui un factor esențial pentru creșterea răspunderii conducerilor de fabrici și uzine, în realizarea cantitativă, calitativă, sortimentală, la timp și în condiții de rentabilitate soorită a producției planificate.

Pîncota, deși are contract cu noi. refuză marfa; C.I.L. Pitești, I. F. din Curtea de Argeș la fel au procedat.După cum se vede, directorul întreprinderii din Stîlpeni încearcă să invoce tot felul de justificări. Se spune că beneficiarii ar fi capricioși, că s-ar fi produs unele „erori de calcul", că ar fi existat condiții climaterice nefavorabile. Cum s-ar spune, se bate pe lîngă floarea cuiului. înainte de a înfățișa mai pe larg cauzele, se cuvine să menționăm că 
concepția „merge și așa" 
cînd este vorba de calita
tea producției, nu se îm
pacă cu necesitatea de a 
fabrica numai produse ire
proșabile din punct de vedere calitativ; această 
concepție acționează ca o 
frînă în calea îndeplini
rii indicatorului producție 
marfă vîndută și încasată.în ce constau cauzele, asupra cărora am precizat că ne vom opri? Lipsa unui stoc tampon de bușteni pentru debitare în sectoarele de prelucrare ale întreprinderilor forestiere, datorită defectuoasei planificări și urmăriri a exploatării masei lemnoase din parchete, provoacă nu numai o neritmicitate în îndeplinirea producției marfă vîndută și încasată, ci și scăderea exigenței față de calitatea produselor. „La început de lună fluierăm — remarcau cîți- va muncitori din întreprinderea de la Stîlpeni, pentru ca spre sfîrșitul ei să înceapă „asaltul", moment cînd calitatea e lăsată pe un plan secundar". La I. F. Rucăr, se constată un alt gen de neajunsuri, care consecința proastei
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e mai bine de o jumătate de an, între indicatorii 
care permit aprecierea activității întreprinderilor 
figurează, ce e drept numai orientativ, și produc
ția-marfă vîndută și încasată. De la o lună la alta și 
de la un trimestru la altul, conducerile întreprin

derilor industriale au acordat o atenție tot mai mare reali
zării acestui indicator fundamental. O dovadă în acest sens 
este că, în primul semestru al anului, pe ansamblul indus
triei, planul producției-mariă vîndută și încasată a fost în
deplinit în proporție de 101,3 la sută, cu un plus de 
încasări de aproape 1,3 miliarde Iei. Dar, tot în această 
perioadă, un număr de întreprinderi nu au atins nivelele sta
bilite pentru acest indicator. ÎN CE CONSTĂ IMPORTANȚA 
PRODUCȚIEI MARFĂ VÎNDUTĂ ȘI ÎNCASATĂ? DE CE ESTE 
EA NEGLIJATA ÎN UNELE ÎNTREPRINDERI? CE FACTORI 
STÎNJENESC ÎN ULTIMĂ INSTANȚĂ REALIZAREA RITMICĂ 
SI INTEGRALĂ A ACESTUI INDICATOR DE SINTEZA AL AC
TIVITĂȚII ECONOMICE ?

DUMITRU MĂRGULES- 
CU, doctor în economie : Analizînd conținutul producției globale, producției marfă și producției-marfă vîndută și încasată, prin prisma puterii lor de reflectare a activității economice, se desprind cîteva concluzii. Din capul locului trebuie spus că producția globală oglindește cantitativ și valoric volumul activității unei întreprinderi și nu finalitatea ei. De aceea, nu de puține ori, producția globală con
stituie un paravan în spa
tele căruia se ascund situa
ții de-a dreptul nefirești. Iată un exemplu : anul a- ■ cesta, în primul semestru, întreprinderea „Danubiana" din Capitală și-a îndeplinit și chiar depășit cu cîteva procente producția globală, fără ca planul ei de livrări să fie realizat. Nu e suficient nici 
ca indicatorul producția- 
marfă să fie îndeplinit 
pentru a caracteriza cît mai 
fidel finalitatea și rezulta
tele activității unei între
prinderi. Prin însăși definiția sa, acest indicator a- rată că producția fabricată 
ar putea să fie vîndută. El nu dă însă garanția că a- ceastă posibilitate se transformă în realitate, deoarece producția-marfă nu cuprinde influența unor factori care se pot opune vînzării și încasării produselor — calitate slabă, ne- respectarea inexistența

Singurul 
pabil să 
tr-o oglindă, latura can
titativă și, mai ales, cea 
calitativă, precum și fi
nalitatea activității eco
nomice este producția- 
marfă vîndută și încasată. îndeplinirea sau neîndeplinirea acestui indicator evidențiază clăi’ modul în care s-a realizat producția, dacă procesul de cație s-a desfășurat sau „în asalt", dacă ducția are sau nu cere asigurată, dacă sau nu deCu alte cuvinte. îndeplini

rea producției-marfă vîn
dută și încasată atestă uti
litatea pentru economia 
națională a, unui produs 
sau altuia și recunoașterea 
de către societate a efici
entei activității unei între
prinderi industriale.Argumente care întăresc rolul și importanta produc- ției-marfă vîndută și încasată ne-a oferit și tov. 
EMILIAN ISTRĂTESCU, contabil șef al uzinelor „23 August" din București: Dintre calitățile ce individualizează și definesc clar Însemnătatea producției- marfă vîndută și încasată eu prețuiesc cel mai mult 
înaltul ei realism. Să explic La sfîrșitul semestrului recent încheiat, uzina noastră s-a prezentat cu toti indicatorii planului tehnic, industrial si financiar îndepliniți. Mă opresc la doi dintre ei : nroducția- marfă. realizată în proporție de ion.8 ia sută si producția-marfă vîndută și încasată. a cărei mărime depășește cu 1.8 la sută nivelul planificat. S-ar părea că e vorba de un paradox : s-a vîndut mai mult decît s-a fabricat ? Da, s-a 
vîndut mai mult decît ș-a 
fabricat. Aici intervine realismul indicatorului

numai

sortimentelor, contractelor, 
indicator ca- 

reflecte, ca în-

fabri- ritmic pro- desfa- este bună calitate.

1*W 
!**♦*♦*♦ 
LW»

»♦ ♦ ♦ ♦ 
p 
B.

W
♦♦♦♦♦♦♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ w
> ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ > ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦► ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦> ♦ ♦ ♦ 
>♦♦♦♦♦♦♦♦. 
,♦*♦*♦*♦*.♦

♦ ♦ ’♦V***V*®§ :W::|
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦Pe

producției-marfă vîndută și încasată. Concomitent cu desfacerea integrală a producției fabricate în cursul semestrului, noi am vîndut și o mare parte din produsele finite, rămase la începutul acestui an, dimi- nuînd cu aproape 50 la sută stocurile respective. Indicatorul producția-mar- fă nu a fost în stare să sesizeze aceste desfaceri suplimentare de mărfuri. In schimb, producția-mar- 
vindută și înca- 

ca

planului producției-marfă vîndută și încasată este de numai 89,4 lă sută. Precizăm că’ nerealizarea • acestui indicator a determinat încetinirea vitezei de rotație a mijloacelor circulante cu 65 de zile. Ca atare, însemnate mijloace materiale și bănești au fost imobilizate. Lună de lună, volumul de împrumuturi restante, care să acopere go- . lurile determinate de imobilizarea mijloacelor circulante, a crescut. La sfîr- șitul semestrului, uzina a- vea' în restanță împrumuturi de peste 36 milioane lei, pentru care a plătit do- bînzi penalizatoare de 2,2 milioane lei. La efectele a- mintite, lizării vîndută trebuie plinireaproporție a planului semestrial de vărsăminte către bugetul statului.Din faptele care arată consecințele realizării planului producției-marfă vîndută și încasată, cît și

din cauza nerea- producției-marfă și încasată, mai adăugată și înde- numai într-o mică

ale nerealizării lui, rezultă însemnătatea covîrșitoare a acestui indicator: el dă 
măsura eficienței socia
le cu care sînt utilizate 
mijloacele materiale și 
bănești încredințate de 
stat întreprinderilor și 
asigură condițiile reîn
tregirii rapide a fondu
rilor cheltuite pentru 
obținerea producției și 
ale realizării acumulări
lor bănești planificate. 

Acest indicator înfă
țișează cel mai bine 
modul în care este con
dusă o întreprindere so
cialistă, pune în lumină 
activitatea tuturor com
partimentelor — ații 
cele nemijlocit produc
tive, cît și cele care se 
ocupă de aproviziona
rea și desfacerea pro
ducției — evidențiază 
priceperea cu care con
ducerile tehnico-admi- 
nistrative îmbină dife
ritele laturi ale activi
tății de producție și fi
nanciare pentru a ob
ține o eficiență maximă 
a vieții economice.

fă
sată a înregistrat, 
cel mai sensibil baro
metru, 
petrecută în comparti
mentul desfacerii și în
casării producției uzinei. Iată ce ne-a determinat să ridicăm la rangul cuvenit indicatorul produc- ție-marfă vîndută și încasată, să nu-1 considerăm ca pe ceva facultativ și să-i imprimăm o dinamică ascendentă. Din a- cest indicator conducerea uzinei și-a făcut un instrument de dirijare nemijlocită a eforturilor pentru finalizarea activității productive, creșterea eficienței producției.Dacă ar fi să sintetizez — și-a exprimat punctul de vedere. în cadrul anchetei, tov. PARASCHIV 

BAȘTUREA, economist — 
producția-marfă vîndută și 
încasată dă o imagine e- 
conomică completă asupra 
întregii activități a unei 
întreprinderi. Dintre alte corelații, aș vrea să relev legătura organică a indicatorului în discuție cu rentabilitatea producției și realizarea în cel mai scurt timp a acumulărilor bănești. Plec de la un exemplu. Pe primul semestru din acest an, depășindu-și cu 4 la sută, în condiții de înaltă economicitate, producția-marfă vîndută . și încasată, întreprinderea textilă ,,Teba“-Arad a sporit cu douăsprezece procente rentabilitatea planificată și cu 20 la sută volumul de beneficii prevăzut în plan. Corelația e directă și evidentă. Nivelul ridicat al rentabilității s-a obținut în acest caz pe baza depășirii planului producției-marfă încasată și cheltuielilor și generale ale întreprinderii. Rentabilitatea a fost 
superioară prevederilor cu 
12 Ia sută, fiindcă și pro
ducția-marfă vîndută și 
încasată s-a menținut la 
un nivel ridicat. Dacă proporția de realizare a producției-marfă vîndută și încasată scădea, gradul de rentabilitate se micșora și el, în mod automat. Cel puțin pentru industria ușoară creșterea sistematică a ritmului de realizare a producției-marfă vîndută și încasată înseamnă livrarea, către consumatori, în timpul cel mai scurt, a unui volum sporit de bunuri de consum.Ce se întâmplă cînd nu se realizează planul la producția-marfă vîndută și încasată ? în ce constau 
consecințele economice a- 
supra activității întreprin
derii ? Recurgem la situația care s-a creat anul a- cesta la uzinele „Grivița roșie" din Capitală. Aici, după primele șase luni, proporția de îndeplinire a

orice mișcare

vîndută și a reducerii de producție

Evident, se pot aduce și alte dovezi în favoarea sublinierii importanței producției-marfă vîndută și încasată în angrenajul complex al activității economice. De ce totuși mai este neglijat acest indicator, ce piedici trebuie să fie biruite în unele întreprinderi pentru ca producția-marfă vîndută și încasată să fie urmărită și realizată la fel ca ceilalți indicatori principali ?Ne aflăm la fabrica de conserve „Flora" din Capitală. Discutăm pu tov. ing. 
GHEORGHE IONESCU, directorul întreprinderii.— Producția globală și marfă la sfîrșitul semestrului, ne-a spus interlocutorul, a fost realizată în proporție de 101,1 la sută, respectiv 100,1 la sută. Mai slab stăm cu producția- marfă vîndută și încasată: sîntem cu aproape trei procente sub plan.— Datele raportate la 30 iunie Direcției orășenești de statistică — București indică altă cifră pentru realizarea ultimului indicator : 89,7 la sută. Cum explicați această nepotrivire ?— Nu știu ce a trat statistica (?!?)rătîndu-ne bilanțul de pe masă) scrie clar : producția marfă vîndută și încasată — 97,1 la sută.— Chiai’ așa fiind, ce

dacă nu avea tablă din import, întreprinderea putea înlocui imediat acest produs cu tablă vernisată — material în stoc supranormativ care depășește 7 milioane lei. La „Flora" s-a întâmplat însă altceva. După încheierea semestrului (a se reține: la 16 iulie a.c.) vă- zînd că nu s-a realizat producția marfă vîndută și încasată, forul de resort din Ministerul Industriei Alimentare a diminuat sarcina de plan a fabricii cu peste 5 milioane lei. Acesta e

înregis- Aici (a-
a determinat nerealizarea a- cestui indicator ?— Nu ne-a sosit din import tabla pentru ambalaje.— Bine, dar indicatorul în cauză se referă la producția fabricată, în curs de livrare și încasare, iar nu la una care încă nici n-a fost executată.— V-am explicat, n-am avut tablă.Am încercat să dezlegăm enigma de la fabrica „Flora", cu ajutorul organelor bancare. La filiala raionului Nicolae Bălcescu a Băncii Naționale ne-am a- dresat tov. CONSTANTIN 

MARINESCU, inspectorul- șef : Nerealizarea ambalajelor din tablă ar fi influențat negativ în primul rînd producția marfă și apoi pe cea vîndută și încasată. Or, aici, nu-i cazul. întreprinderea are primul indicator îndeplinit. Și apoi, chiar
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„secretul" nepotrivirii datelor Direcției orășenești de statistică cu cele din bilanțul întreprinderii.Deci, un prim factor 
care frînează realizarea pro
ducției-marfă vîndută și în
casată constă în practica 
reprobabilă a unor foruri 
tutelare de a „aranja", în 
ultimul moment, nivelul a- 
cestui indicator și de a-1 
trage în jos, pe treapta mi
nimului rezultat. Alinierea sarcinilor la nivelul realizărilor nu e de natură să întărească disciplina economică a conducerilor de întreprinderi. Dimpotrivă, această practică încurajează pe cei care nu se încadrează în sarcinile de plan, dîndu-le speranța că vor găsi ușor acoperire pentru lipsurile lor. Situația de la „Flora" mai reliefează și alte aspecte. Producția marfă vîndută și încasată nu poate fi realizată atunci cînd conducerile de întreprinderi nu urmăresc desfacerea operativă, potrivit prevederilor din contracte, a produselor fabricate. Cu atât mai puțin, cînd, invariabil, se „iau în brațe", cauzele „obiective" — cum sînt: de vină-i importul, de vină sînt organele comerciale care nu își ridică la timp produsele.Asemenea practici conducerii „Florei" nu de ieri, de azi. Ele autolerate de forul tutelar, care, în loc să analizeze temeinic cauzele care au generat neîndeplinirea producției marfă vîndută și încasată și să ia măsuri eficiente pentru înlăturarea lor, se erijează, cu de lă sine putere și încâlcind cele mai elementare norme de disciplină economică, în- tr-un fel de automat care scoate întreprinderile „basma curată". Mai ia de la linul, mai dă celuilalt și lucrurile sînt aranjate. Pe ansamblul direcției generale totul apare frumos și curat. Dar întrebăm : cui folosește această practică ? Este mai bună situația financiară a fabricii „Flora" acum, cînd apare cu o ne- realizare a producției-marfă vîndută și încasată de numai 1,8 milioane, în loc de 7 milioane, cît este ea în realitate ?

ale sînt fost

respectiv producția marfă și producția marfă vîndută și încasată — este de 34,5 milioane lei.— Principalii vinovați sîntem noi, ne-a spus tov. 
REMUS PĂȚAN, contabilul șef al combinatului. Din cauza nerealizării planului sortimental la oțelării și laminoare, rămîn de la o lună la alta comenzi neacoperite. în schimb, se produce metal în afara programului. El poartă denumirea de marfă, dar este o „marfă moartă", care nu intră la momentul oportun în circuitul economiei. Intervin apoi recepționarea neritmică a laminatelor și cu deosebire tendința de a produce mărci de oțeluri și ti- podimensiuni de laminate convenabile pentru „rotunjirea" cifrelor planului fizic, dar fără perspectivă de desfacere.Revenim asupra consecințelor. Halele de ajustaj și depozitele de laminate ale combinatului sînt blocate în mare parte cu producția fără desfacere, gî- tuind oarecum posibilitățile de livrare a metalului către beneficiari. Economiile realizate la prețul de cost nu se reflectă nici pe departe în volumul beneficiilor. IvTâi mult, din pricină că' acestea sînt sistematic „înghițite" de cheltuielile neeconomicoase, combinatul nu reușește de peste 3 ani să lichideze împrumuturile restante la bancă, pentru care se plătesc dobînzi penalizatoare. Se pare că

conducerea combinatului se 
mulțumește să privească 
lucrurile numai prin prisma 
cîtorva cifre globale, fără să 
intre în esența cauzelor 
care stânjenesc evident rea
lizarea integrală a produc
ției marfă fabricată.Paradoxal este că în timp ce combinatul din Hunedoara dispune de însemnate stocuri de produse finite, care așteaptă „ziua fericită", cînd vor putea fi puse în valoare, el nu s-a achitat integral și ritmic de obligațiile către propriii bene-; ___ ,ficiari. Nelivrînd la timp, sînt cantitățile prevăzute de blu- gospodăriri a ’materialului muri și țagle de relaminare, oțel aliat, profile din oțel, sîrmă laminată, bandă laminată la cald pentru profile, hunedorenii au creat greutăți în activitatea combinatului siderurgic Reșița, uzinelor „Industria sîrmei"- Cîmpia Turzii, „Lamino- rul“-Brăila, „Republica"- București, Uzinei metalurgice Iași. Se poate sublinia 
deci, că nevînzarea între
gii producții fabricate, cauzată de încălcarea sortimentelor planificate, de nesocotirea cerințelor reale ale beneficiarilor, nu numai că in
fluențează negativ rezulta
tele activității producătoru
lui — în cazul de față Combinatul siderurgic Hunedoara — dar consecințele de
pășesc „poarta" întreprin
derii, se prelungesc asupra activității’ beneficiarilor, de- terminînd, ca într-o reacție în lanț, efecte nefavorabile, din punct de vedere tehnic, economic și financiar.

în condiții 
ireproșabile 
de calitate

cerințelor 
beneficiarilor

în alte întreprinderi cauza care determină ca nu toată producția fabricată să fie vîndută și încasată constă în încălcarea planu
lui sortimental. Este cazul unor întreprinderi din regiunea Hunedoara. După primul semestru, toate unitățile economice ale acestei regiuni au raportat îndeplinirea și depășirea principalilor indicatori de plan. Planul producției marfă a fost depășit cu 2,6 la sută. Acest procent reflectă valoarea de multe milioane a unor produse de mare însemnătate pentru economia națională — minereuri, cărbune, fontă, oțel, laminate, mașini. Dar producția marfă vîndută și încasată a fost depășită numai cu 1,4 la sută. Cu toată apropierea cifrică a realizării celoi' doi indicatori amintiți, corelația dintre ei pune clar în lumină o anumită contradicție : nu tot ceea ce s-a produs în acest interval de timp s-a și livrat. În spatele unei dife
rențe de mimai 1,2 pro-

cente se ascunde nevalorifi- 
carea prin vînzare a unei 
producții marfă de aproape 
60 milioane Ici.Despre semnificația disproporției, iată ce ne-a spus tov. CONSTANTIN MARA- 
CU, activist al comisiei e- conomice a Comitetului regional Hunedoara al P.C.R.: Ea înseamnă stocarea unor cantități importante de produse finite și arată că unele pîrghii economice din întreprinderile regiunii nu funcționează normal. Dacă 
se vindea și încasa întrea
ga producție marfă fabrica
tă, volumul suplimentar al 
beneficiilor ar fi crescut cu 
peste 110 milioane lei. In plus, vînzarea întregii producții marfă aducea întreprinderilor și alte avantaje, cu multiple efecte asupra rentabilității întregului proces de producție.Am urmărit, „pe viu" fluența factorilor care generat această neconcor- danță. lată-ne la Combi
natul siderurgic Hunedoara, unde diferența dintre nivelul celor doi indicatori —>

O influență hotărîtoare asupra proporției de îndeplinire a producției marfă vîndută și încasată o au, după cum se știe, nivelul 
calitativ al produselor, faptul dacă există sau nu re
fuzuri de mărfuri. Legătura este clară, chiar ' dacă produsele s-au fabricat în cantitățile stabilite în plan, ele trebuie să corespundă întrutotul normelor de calitate pentru a putea fi vîn- dute. Dar să analizăm cî- teva exemple. Pe ansamblul 
Direcției regionale a econo
miei forestiere Argeș, pe 
primul semestru, volumul

mărfurilor respinse la re
cepție se ridică la peste 10 
milioane lei. „Recordul" îl dețin întreprinderile fores
tiere din Stîlpeni și Rucăr, unde valoarea refuzurilor se ridică la peste 3,5 milioane lei. Precizăm : refuzurile sînt perfect întemeiate, chiar dacă ing. DU
MITRU SANDU, directorul întreprinderii Stîlpeni, susține :— Intr-adevăr, avem multe refuzuri și reclamații. Dar, nu din cauza calității, ci a beneficiarilor.'Ei ne produc tot felul de greutăți. IPROFIL „Răsăritul"

lemnos. Despre ce este vorba ? Mari cantități de scînduri stau sub cerul liber, în ploaie, pentru că conducerea întreprinderii se „scumpește" să amenajeze șoproane la rampele de debitare și expediție, să confecționeze panouri de protecție a produselor. Dintr-un calcul rezultă că deprecierile cauzate de umiditatea sporită a cherestelei se ridică la peste 2 la sută din volumul producției, cu scîndura declasată putîndu-se acoperi toată fabrica.
Calitatea scăzută se da- 

torește și nerespectării 
tehnologiei de fabricație. La I. F. Stîlpeni, cheresteaua iese necorespunzătoare pentru că serviciul mecanicului șef nu urmărește riguros regimul de aburire a acesteia. Totodată, din hala de gatere a aceleiași întreprinderi, adeseori, scîndura pornește sub și supradimensionată. Pe bună dreptate, beneficiarii formulează observații critice atunci cînd primesc asemenea produse. Se mai întîlnesc și produse pe care conducerile celor două întreprinderi le consideră „mărunțișuri". E cazul lădițelor, diferitelor stelaje, butoaielor, la confecționarea cărora sînt puși să lucreze oameni cu o calificare scăzută. Datorită slabei exigențe a unor maiștri și sortatori de parchete, sînt introduși în fabricație bușteni cu numeroase noduri, curbați sau putrezi. Și toate acestea se trec ușor cu vederea de conducerile respectivelor întreprinderi numai pentru a putea raporta la fiecare sfîrșit de lună și trimestru că s-a realizat planul. Care plan, 
fiindcă producția fabricată 
continuă să stea în între
prindere sau să se „plim
be" de la 
neficiar șiNe-am procedat care cunoaște că refuzurile de mărfuri influențează nerealizarea, de către cele două întreprinderi, a producției-marfă vîndută și încasată. Redăm cele relatate

furnizor la be- 
înapoi ?interesat cum a forul tutelar,

o-

a-

★Din cele constatate cu prilejul anchetei se desprinde clar că producția- marfă vîndută și încasată polarizează latura cantitativă și ducției, mentul întreaga ră a întreprinderilor și exprimă în esență finalitatea activității economice. Iată de ce este necesar ca conducerile întreprinde- rilor și ministerelor să-i acorde maximă atenție, iar organele de planificare să ia măsuri pentru ca producția marfă vîndută și încasată să se transforme dintr-un indicator considerat facultativ și orientativ, intr-unui obligatoriu al planului de stat.

calitativă a pro- constituie funda- pe care se înalță situație financia- a întreprinderilor

Anchetă realizată de 
Petre NEDELCU, loan 
ERHAN, Viorel SALĂ- 
GEAN, Laurenfiu VISKI 
și Gheorghe CÎRSTEA

Conibinatul chimic Craiova. O parte din instalațiile fabricii de ocetaldehidă Foto: Agerpres
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poartă răspunderea 
pregătirea și

rezonante 
sufletul lor, 

nivel artistic, 
emoționeze. De

acești copii
leresa ceea ce îi încînfă 
de a I f l-a sau a IV-a, 
mai mult cu cîf cei de

ir.-

ni se oferă carteaCum
pretindeModernizarea

procent

unor condiții fă-

ECOURI

unele pro- soluționare.

în-cît

oricînd, 
cadrelor

Titus SAVIN
directorul C.L.D.C.-Galați

— întrebări la care s-a răspuns... întrebări la care nu s-a răs
puns încă.

— O invitație pentru cei care n-au vizitat...Piatra Mare.
— Film : „Șah la rege"
— Preludiu „Mamaia.— 1966".
— Telejurnalul de noapte.
— Buletinul meteorologic.
— închiderea emisiunii.

se 
să 
de

Gospodărire a...

18,00 — Pentru copii și tineretul școlar : „Nota zece la vacantă" (film). 
Pe luciul apei. Transmisiune de la Lacul Herăstrău. Demonstrații 
de caiac, canoe, canotaj academic.

19,00 — Telejurnalul de seară, o
19,15 — Telefilatelia.
19,30 — Aventurile lui Robin Hood. 
20,00

Puncte de vedere la discuția despre actele

statutare aie mișcării pionierești

PEDAGOGIA
Șl LEGILE VÎRSTEI

care 
ce 
ce 
de 
nu 
să

Ca să muncești cu copiii și 
pentru copii trebuie să ai che
mare, să fii adine pătruns de 
înalta răspundere a muncii fale, 
aceea de a forma caractere, de 
a sădi cinstea, curajul și disci
plina, modestia, prietenia și to
vărășia, dragostea penfru toi ce 
te înconjoară frumos și bun.

Copilul are zeci de faine ; el 
vrea să devină cosmonaul, dar 
nu știe cui să se desfăinuie ; 
vrea să facă un aci de vitejie, 
dar nu știe să-l aleagă ; vrea să' 
riposteze atunci cînd se simle 
nedreptățit, dar nu șlie cum ; 
vrea să facă ceva bun dar nu 
știe ce ; vrea să fie încurajai și 
lăudat de cîte ori a făcui ceva 
deosebii ; doreșle activități pe 
măsura puterii lui de imaginație. 
Și-afunci, eu, pedagogul,
am această nobilă sarcină, de 
sa nu culez alături de el, de 
să nu-i dau încrederea în el, 
care are alîta nevoie ? Oare 
aceasta este vîrsta cînd poți
gîndești la lucrurile cele mai în
drăznețe ? Nu aceasta este vîrs- 
ta amintirilor de neuilal ?

Desigur, în decursul anilor, 
alături de școală și familie, or
ganizația pionierilor a adus o 
contribuție prețioasă la educația 
elevilor. Dar, mi se pare, că în 

•multe școli s-ar putea vorbi lo
tuși de prea puține activități la 
a căror amintire inima 
să vibreze.

Acum, mai mult ca 
stau în fața noastră, a
didactice, sarcini noi, iar propria 
noastră sferă de activitate se 
lărgește pentru a putea răspun
de curiozității și aspirațiilor co
piilor noștri. Cele două docu
mente, Statutul unităților și de
tașamentelor de pionieri și Re
gulamentul Consiliilor organiza
țiilor de pionieri, aflate în pro
iect, vin în acest moment să 
deschidă calea spre acest nou 
deziderat. Se păstrează ceea ce 
este bun din activitatea trecută, 
dar se înlătură ceea ce consti
tuie o stavilă pentru viitor, 
creîndu-se premisele unei munci 
creatoare. Există însă perico
lul ca, oricît de interesan
te ni se vor părea acțiunile cu
prinse în programele de activi
tăți, ele să nu prindă viață, să 
nu emoționeze, să nu intereseze. 
Se pot da numeroase exemple 
de acțiuni care n-au trezit nici 
un fel de ecou în sufletul copi
lului. De ce ? Penfru că nu s-a 
ținut seama întotdeauna de lar
ga inițiativă a' " i copilului, și, ca
atare, aceasta n-a fost suficienl 
stimulată. Penfru că l-am obișnuit 
pe pionier „să aștepte de-a 
gata", să facă alții. Aici, dacă 
vreți, găsim un cîmp larg pentru 
aplicarea măiestriei noastre pe
dagogice. Pionierul să știe că 
realizează ceea ce ăl a propus, 
iar cadrele didactice să conducă 
de undeva de unde copilul să nu 
simtă, dar în aceiași timp să fie 
mereu prezente, să îndrume, 
să sugereze idei ușor de pre
luat de copii.

M-am bucurat mult că în ac
tualul proiect de statut al uni
tăților și detașamentelor de pio
nieri este precizat clar ce tre
buie să se tacă în adunările 
pionierești trimestriale. Aceste 
adunări vin să înlocuiască pe 
cele tip ședință — aidoma celor 
ale maturilor — 
mecul vîrstei, la 
rea' copilulu’ era 
Un discurs „pus 
instructorul de 
cărui experiență 
menea muncă de 
ori era discutabilă, 
muștruluieli ale 
superior, care uneori nu cunoș
tea situația decît din ce i se 
spunea, la care v.enea să com
pleteze gama dojenilor dirigin-

lipsite de far- 
care partlcipa- 
aproape nulă, 
la punct" de 
detașament, a 
pentru o ase- 
cele mai multe 

apoi cîleva 
instructorului

CINEMA fl
-JB

I,

fele sau chiar, directorul. Aces
tea erau în multe colective adu
nările detașamentelor de pio
nieri la fiecare sfîrșil de trimes
tru cînd se făcea analiza la în
vățătură. Fără îndoială că ana
liza ia învățătură pe fiecare tri
mestru va fi făcută mult mai 
bine, cu maximum de eficacita
te, de dirigintele clasei în ra
port cu cerințele și situația con
cretă din fiecare clasă.

Socot că în viitor ar trebui 
să se acorde o mai mare a- 
tenfie diferențierii activităților 
pionierești în funefie de vîrsle. 
De cîte ori nu ne-au uimit 
școlarii de 12—13 ani, res
pectiv din clasele a Vl-a și a 
Vll-a, cu cunoștințele lor larg1 
atît în domeniul culturii, .ș.liinle' 
sau tehnicii.,. Este limpede, că pe 

nu-i mai poale in- 
pe cei 

cu 
clasa

alif 
a 

Vll-a se pregătesc penfru o nouă 
eiapă din viața lor, intrarea în 
U.^iC. Acestora, în schimb, !e 
place să le încredințezi, de pil
dă, pregătirea unui simpozion 
pe o temă deosebită la care să 
invite și pe cei . mici. Aceasta 
înseamnă că le apreciezi puteri
le și cunoștințele lor — și ei ver 
să fie apreciați ca atare.

în Proiectul de stafuf sînt pre
văzute principalele sarcini care

stau la baza educării pionierilor 
și școlarilor în spiritul patriotis
mului socialist, al dragostei și 
devotamentului nemărginit față 
de poporul nostru, de realizările 
lui, față de patria noastră socia
listă, față de 'partid. Activitățile 
organizate în acest scop se cer 
susținute și cu materiale arfisfice 
și beletristice de o valoare deo
sebită. Elevii doresc o literatură 
mai profundă, fără a li se uita 
vîrsta, care să aibă 
mai puternice în 
scrisă ■ la un înalt 
capabilă să-i 
altminteri, nu loale fexlele lite
rare din manualele de limba ro
mână se ridică la nivelul cerin
țelor actuale.

Multe s-ar mai putea vorbi oe 
marginea celor Șdouă documente 
în fază de proiect. Oprindu-le 
atent asupra fiecărei prevederi, 
încercînd să străbați, să dai sen
suri și chiar să înțelegi mai muif 
decît este scris, ai credința că 
o dată cu noul an școlar în or
ganizația pionierilor se va păși 
cu dreplul, crescînd astfel rolul 
școlii și al organizației de pio
nieri, al învățătorului și profeso
rului care 
principală pentru 
educarea copiilor.

Prof. Elena SOARE 
director adjunct la Școala 
generală nr. 24 București

asigurarea 
materiale

Tînârul sculptor . Ion Popa — 
creatorii de modele din cadrul
Arta lemnului'* din București — lucrînd la 

una din creațiile sale

unul dintre 
cooperativei

Foto : R. Costin

• CLEOPATRA (ambele serii) — cinemascop : Patria
— 9; 12,45; 16,45; 20,30, București — 8,30; 12; 16;
19,45, Stadionul Dinamo-—20,30. .

• JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB ! Republica — 
8,45; 11,15; 13,45;-16,15; 18,45; 21,15 (completare Carnet 
de schițe).
• ClINELE DIN BASKERVILLE: Luceafărul — 9; 1.1,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, grădina Doina — 20,15 (la ambele 
completare Navigatori care dispar — cinemascop), Gri- 
vița — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21 (completare Crim
ea), Modern — Vil,15;' 13,30; 16'; 18,30; 21,30, Arenele 
Libertății — 20,15 (la ambele completare Impresii noc
turne), Sala Palatului (seria 1714) — 19,30.
• 5 000 000 DE MARTORI: Capitol — 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,30; 21, grădină — 20,30 (la ambele completare 
Carnet de schițe).
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL": Lumina — 8,45; 11.15:
13,30; 16; 18,30: 21 (completare Lucrările Sesiunii Ma
rii Adunări Naționale).
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ: Victoria — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, grădina Progresul — 20 (la 
ambele completare Simfonie, in alb — 'cinemascop), 
Rahova — 15,30: 18. grădină — 20.45 (la ambele com
pletare Consfătuirea lucrătorilor din industria construc
toare de mașini).
« COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL: Central — 8,45; 11; 
13.30; 16; 18.30: 21 (completare Tinerețe), Buzești — 
15,30; 18, grădină — 20.15 (și Vacanța la mare), Arta
— 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30.
• HAI, FRANȚA 1 : Union — 15.15: 18 (completare 
zita conducătorilor de partid și de slat în reqiunea 
tenia).

victimele Întunericului : Union — 20,45.
PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9;
MONEDA ANTICĂ: Doina — 11,30: 13,45;

18,15: 20,45 (completare Stăvilirea lorentilor).
• 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; 
10,45; 15,15; 18; 20,45 (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat in regiunea Argeș).
• INSULA SCLAVILOR — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 
4 — UN NASTURE BORODINO — KOPRIVȘCIȚA — 
PICĂTURA : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Feroviar 
9; 12,15; 15,15; 18,15; 21,15, Excelsior — 8; 11; 14; 17; 
20, Flamura — 9; 12; 15; 18; 21.

10,15.

VI- 
Ol-

16;

• M1INE, MEXICUL I : Dacia — 9—13,30 în continua
re, 16; 18,30; 20,45 (completare Știință și tehnică nr. 
13).
• ESCROCII LA MINĂSTIRE — cinemascop : Crîngasi
— 15,30; 18; 20,45, Gloria — 9; 11,15; 14; 16; 18,45; 
21,15. Patinoarul „23 August" — 20,15.
• FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ STRĂINĂ : Bucegi — 
.9,30; 12; 16; 18,30; 21 (completare Collegium Maius al 
Llniversităjii Iagellone), Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 
18,30;' 20,45 (completare Pădurea Biălowieska).
• DRAGOSTEA ȘI MODA : Unirea — 15,30; 18, gră
dină — 20,30 (la ambele completare Sandi, să asculți 
pe mămica I).
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ: Flacăra — 15,30; 
16; 20,45 (completare Știință șl tehnică nr. 14).
• SERBĂRILE GALANTE : Vitan — 15,30; 18 (comple
tare Partidului slavă I).
• 1N FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : Mio
rița — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21 (completare Apar
tamentul), grădina Moșilor — 20,15.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR (ambele serii) — cine
mascop : Munca — 10; 16; 19 (completare Șopîrle).
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinema
scop : Popular — 10,30; 15,30; 18; 20,45, grădina Vitan
— 20,30.
• PRIMA DEZILUZIE: Moșilor — 15,30; 18 (completare 
Don Onijote).
« SOȚIE FIDELĂ : Cosmos — 15,30; 18; 20,45 (comple
tare Inimi mari).
o OPERAȚIUNEA „I" : Viitorul — 15,15; 18; 20,45 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Oltenia).
• FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Colentina — 15,30; 18, 
grădină — 20.30 (la ambele completare Mobila).
• BĂIEȚII DE LA ȚONOMAT : Melodia — 8,30; 11; 
13.30; 16: 18 ,30: 21 (completare Stuf).
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ: Floreasca — 9; 11,15; 
13.30: 16: 18.30; 21.
• HAIDUCII — cinemascop ; Progresul ;— 15,30;
20.45 (completare Uvertura).
e OMICRON : Lira - 15,30: 18, grădină — 20,30 (la 
ambele completare Schite turingiene).
• FANFAN LA TULIPE : Drumul Sării 11; 15,30; 18; 
20,30.
• PREA TtRZIU : 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.
• RĂSCOALA — cinemascop ; grădina Bucegi — 20,15.
•
•
mis — 20.
• INSULELE FERMECATE : Expoziția — 20 (completa
re Orizont științific nr. 3).

BOCCELUȚA : qrădina „Progresul-Parc" — 20,30. 
TUDOR (ambele serii) — cinemascop : grădina To-

S-a amintit, în articolul publicat de „Scînteia", despre studiul ce se întreprinde pentru difuzarea colecției „Biblioteca pentru toți" prin abonamente. Nu știu la ce concluzii va ajunge acest studiu și n-aș dori să fiu considerat sceptic dacă, pe baza experienței mele, îmi exprim părerea că problema este abordată prematur. Și aceasta pentru motivul că, deocamdată, lipsesc unele condiții de bază ca să realizăm la această colecție o deservire prin abonament, fără a prejudicia pe cumpărătorul care vine în librărie.în prezent chiar la tiraje de 100 000 exemplare, un număr din această colecție „rezistă" rareori în librării pînă la apariția numărului următor. Așadar, importantă este studierea posibilităților de mărire a tirajului; de lărgire a profilului, de diversificare tematică a colecției. Altfel, șe va micșora numărul e- xemplarelor de care dispune librăria pentru neabonați. în favoarea abonaților. Or, „Biblioteca pentru toți" trebuie să fie înt.r-adevăr așa cum o recomandă denumirea : pentru toți.Introducerea accesului liber la fondul de cărți reprezintă întf-adevăr un pas înainte în modernizarea deservirii cumpărătorilor. Rezerva cu care a fost primită de librari și timiditatea cu care această metodă este extinsă au cauze ce se cer studiate atent și cu înțelegere. Aș

avea cîteva observații de cut în această direcție, pornind de la situația din regiunea noastră, unde baza teh- nico-materială în această privință lașă de dorit pe a- locuri. La Galați, din 19 librării ce deservesc populația orașului, doar 4 sînt situate în localuri nou construite, din care 2 în Țiglina I (ridicate în ultimii doi ani). La Brăila, numai două din cele 13 librării au localuri unde se poate organiza bune rezultate sistemul accesului liber la fondul de carte. Li Focșani și Tecuci nu există asemenea condiții la ora actuală. Atunci cînd vorbim de accesul lțber la fondul de carte trebuie să ne gîndim Ia etalarea cărților, la depozitarea lor, la sensul circulației în librărie, la posibilitatea optimă de consultare a cărților,- a materialelor bibliografice. a prospectelor, la spațiul dintre rafturi și tonele, la iluminare. Proiecte
le noilor construcții comer
ciale — la avizarea cărora 
nu sintem consultați, tleși 
devenim beneficiarii lor — 
nu țin seama nici măcar de 
nevoile actuale privind or
ganizarea bunei deserviri, și 
cu atît mai puțin de cele ce 
se vor ivi în etapele urmă
toare.S.e știe că accesul liber la raft sau la mesele pe care sînt expuse' cărțile duce — prin repetata consultare a exemplarelor — la degradarea acestora. Sînt de acord că cititorul trebuie să se

noi. cu

bucure de dreptul de a răsfoi cartea expusă, de a se informa asupra conținutului ei. Dar tot atît de firesc mi pare atunci ca librarului 
i se. acorde un 
perisabilitate.Există așadar, bleme a căror intr-un viitor apropiat, merită a fi luată în considerare. Pînă atunci, preocuparea

noastră de fiecare zi este dreptată spre folosirea mai bună a condițiilor existente, în scopul de a realiza o deservire corespunzătoare, prin pregătirea și educarea lucrătorilor din librării, prin ridicarea calificării acestora.

negospodărească a spațiilor 
pentru desfacerea cărții

o serie

în urma articolului „Cum ni se oferă cartea", publicat în „Scînteia" nr. 6 981, Centrul de librării și difuzare a cărții din regiunea Crișana ne-a trimis un răspuns privind o serie de carențe ale activității de prezentare și popularizare a cărții în centrul de regiune. Spicuim din scrisoare :„O cercetare, chiar sumară, a hărții culturale a Ora- dei scoale la ivealăde deficiente în ceea ce privește dispunerea unităților de desfacere a cărții în perimetrul orașului. Librăriile pot deveni un veritabil „magnet" cultural nu numai prin felul cum sînt amenajate și îngrijite, dar și în funcție de locul de amplasare față de ceea ce, în mod obișnuit. se numește „vad comercial". Nu pare a fi însă de aceeași părere secția comercială a sfatului popular, care repartizează pe plan regional spațiile comerciale în noile construcții. Astfel, cu toate insistențele C.L.D.C- ului și ale locatarilor din

Piața București (lîngă gară) ca la parterul blocului central să se amenajeze și o librărie, s-a procedat altfel, în prezent, ușă în ușă, își așteaptă clienții o cofetărie și... un magazin de dulciuri; în timp ce în acest cartier cu numeroși locuitori, precum și'cu călători C.F.R. în tranzit. funcționează un singur chioșc, cu cărți.Pentru a îmbunătăți condițiile de desfacere a cărții și în „petele albe" de pe harta orașului, am prezentat organelor comerciale locale o serie de propuneri. Astfel, pornind de la constatarea că pe strada Transilvaniei, la o distanță de numai 21.0 m, xistă două librării, iar strada Avram Iancu pînă Institutul pedagogic (deci mare parte aeste nici una. am propus un schimb (să cedăm o unitate de pe str. Transilvaniei pentru un local din str. Avram Iancu) ; inițiativa noastră a rămas fără nici un rezultat.Proiectul de sistematizare a orașului prevede ca. o dată

e- pe la o orașului) nu

îndată ce treci de gara Montparnasse, urmînd cursul cenușiului bulevard cu același nume, la doi pași de vechea și oropsita catedrală Notre-Dame-des-Champs. te afli în fata unei case cu șase etaje, din cele care se construiau în serie pe vremea baronului Haussmann. cel care în secolul trecut a sistematizat Parisul. ■ în această casă cu înfățișare severă, cum sînt atîtea în acest colț al Parisului, a petrecut multi ani de viață Romain Rolland, de la a cărui naștere s-au împlinit în acest an o sută de ani.Aici își are sediul și cunoscuta organizație internațională „Asociația prietenilor lui Romain Rolland", și tot aici se află o parte din uriașul fond de cărți, documente și manuscrise rare, lăsate de scriitor universității Sorbona. încăperea e plină de amintiri materializate în mii de dosare și casete în care zac ferecate manuscrisele lui Beethoven. Michelangelo. Haendel. o vastă corespondență. în rafturi găsim și feluritele ediții ale operei sale în toate limbile pămîntului. Și dintr-o cameră alăturată, o femeie cu părul argintiu, dar totuși sprintenă, se apropie surîzind. E Marie Romain Rolland, soția scriitorului și custodele spiritual al a- cestei case-muzeu.Privind-o, uiți că ai venit pentru un interviu și o conversație sim- micală' fără fraze alambicate loc. Vorbim de inte- căre a fost întîmpinat

rii scriitorului, manifestările care se desfășoară în Franța și în multe alte țări, de lucrările care i-au fost consacrate în ultimul timp...— Romain Rolland detesta publicitatea în jurul persoanei și operei sale. Tn 1926, cînd cei de la revista „Europe" au organizat

ceva despre onml Romain Rolland. 
Cum era în viața de toate zilele ?— Ca om era simplu și modest. Trăia departe de orice clan, el care avea prieteni în toate colțurile lumii. Nu-i plăceau nopțile pierdute și nu se lăsa niciodată furat de tentațiile .Parisului. Se scula dis-de-dimineață. îi plăcea să lu-COLOCVII PARIZIENE

Avea o putere de muncă excepțională și lucra zilnic cite 10—12 ore. O dată așezat la masa de scris, nimeni nu-1 putea clinti. Se lăsa furat de aceste activități și-1 puteai găsi uneori în miez de noapte adormit deasupra manuscrisului. E adevărat că nu-i plăcea să re- scrie ceea ce scrisese în ajun.Marie Romain Rolland ne zintă acum cîteva manuscrise țioase: un scris nervos runt- relevă fraze viguroase, exprim dorința să văd cîtevasori din cele peste 10 000 cit po
pre- pre- mă- îirii scri-

\

plă. aîși facerosul cuîn întreaga lume centenarul naște-

eu noile ansambluri de locuințe, să crească și numărul unităților de desfacere a cărții. Se vor construi cîteva librării moderne, spațioase, gazde primitoare ale viitorilor cumpărători. Uneori, însă, apar întîrzieri nejustificate în realizarea proiectelor. De pildă, în trimestrul IV 1965 în planul Trustului regional de construcții a fost inclusă construirea unei librării pe . str. Magheru. La sfîrșitul a- nului, suma de bani alocată a rămas nefolosită. Alteori, de la bun început repartizarea pentru diferitele spații destinate desfacerii cărții este dezavantajoasă. în 1967. în zona de vest a orașului nostru se va construi un complex comercial, al cărui proiect se află deja la beneficiarul principal : O.C.L. A- limentara. în cadrul proiectului se prevede ca o serie de unități, cum ar fi magazinul de produse chimice, Aprozarul să aibă vitrine spre șosea ; librăria. însă, a „expediată" discret colț.Un aspect important tru prestigiul pe care librăria și-1 cîștigă în fața cumpărătorilor îl constituie gospodărirea fiecărei unități în parte. în acest domeniu sîn- tem sprijiniți și de organele locale. Sînt însă cazuri cînd hotărîri ale sfatului popular orășenesc Simplu Astfel, strada brăria unitate

INTERPRETUL
FĂRĂ POZIȚIE PROPRIE?

(Urmare din pag. I)

fost dupăpen-

și; parcurs, centru, ne lîngă li- există o -ului, al Hotărî-
au fost pur uitate pe în " nlin < Renublieii. „Minerva".a U.R.C.M.-ului, al cărei local, conform rii 9944/1964 a comitetului e- xecutiv al sfatului popular orășenesc, a fost C.L.D.C.-ului : au ani și nici, pînă sfatul popular nu pus

înalte mergînd de la anecdotica pre
cisă și naivă a tapiseriei din Bayeux 
și pînă la patetismul atît de omenesc 
al formelor aparent abstracte ale lui 
Henry Moore.

în fiecare artist care se consideră 
mai întîi un meseriaș, sfiala în fa|a 
unui gînd nou căruia vrea să-i dea 
viață este mai mare de fiecare dată. 
Dicționarul de rime nu poate fi con
fundat cu o culegere de poeme, iar 
cartela de culori frumos armonizate 
nu poate constitui ghidul plastic. 
Există întotdeauna nesiguranța dibui
rii între soluția care a plăcut ultima 
dată, care se oferă durdulie din um
bră, și calea nouă, lunecoasă sau 
neșlefuită, cea care pare că 
intenția sau o depărtează, 
spunea că numai cel care 
deseori un nechemat, acela 
socotit artist. Aforismul este 
poate prea mult chiar. Cine
dește că toate ceasurile de neîncre
dere în noi, de sentiment dureros de 
stîngăcie, cînd simțim vina ocupării 
unui loc meritat de altul, nu-și au 
justificare ? Nimic nu ne poate scuti 
de acest purgatoriu cotidian, și ei 
n-ar trebui să se transforme doar în-

întunecă 
Tonitz3 

se crede 
poate fi 
liniștitor, 

ne dove-repartizat trecut doi în prezent și-a trahs-hotărîrea în practică".
rile tragice în care s-a aflat Istrati în momentul cînd Rolland i-a întins o mină frățească. Impresionat de cele povestite de Istrati, dorea mult să vadă România, să cunoască îndeaproape locurile și oamenii de acolo. Suferința țjntuindu-1 din nou la pat, l-a rugat pe prozatorul român să vadă cît mai mult și să-i relateze totul. De altfel, sub influența lui Istrati a scris acel cunoscut episod din romanul „Inimă vrăjită" în care experiența eroinei sale Annette Riviere se petrece în România.

oase ale mamei", s-a întrerupt, adresa fondului ! scrisori. Sînt bucură, continuă

Acolo unde a trăit Romain Rolland
sărbătorirea sa, le-a spus : „Laudele goale nu pot servi decît dușmanilor. Lăudați-mă și ei vor jubila !...“.Se știe cît de energic a ripostat atunci cînd naziștii i-au decernat o medalie și ce destinație generoasă a dat sumei primite în 1916 în urma atribuirii Premiului Nobel (donată în întregime Crucii Roșii). Cea mai înaltă recompensă pentru un scriitor. considera el. este stima cititorilor săi anonimi care se poate cîntări și după vinzarea cărților sale în librării.— V-aș ruga, să-mi spuneți și

creze în aer liber, să-și cultive singur grădina din jurul casei Ia Villeneuve — Elveția, să soarbă aerul înălțimilor. Era un călător pasionat. în ciuda suferinței care-1 (intuia adesea la pat. în fiecare zi străbătea pe jos cîțiva kilometri pe malul lacului Leman, în crîn- gul natal din Breves sau în Cartierul Latin. Iubea mult lectura, muzica, natura, sportul, oamenii. Niciodată nu s-a abătut de la un regim de viață sobru, fără artificii... „Ce lucru minunat e viața !“, exclama uneori, așa cum se exprimă și eroul său Colas Breug- ndri.

sedă fondul. Sint epistole prețioase, cuvinte de încufajare. de stimă de la mari cărturari, șefi de state, oameni simpli, vîrstnici sau adolescenți ; un loc aparte îl ocupă corespondența atît de înflăcărată cu Panait Istrati. O rog pe interlocutoarea mea să-mi evoce un crîmpei din această mare prietenie literară.— A fost o amiciție unică. Simțind că acest om este mistuit de' flacăra geniului. Rolland l-a încurajat. l-a stimat, l-a ajutat să se destăinuiașcă, să toarne pojarul a- mintirilor în cărți de neasemuită frumusețe. Se cunosc împrejură-

Marie Romain Rolland îmi spune apoi că în cadrul colecției „Les cahiers Romain Rolland", consacrată corespondenței scriitorului, va apărea în curînd în editura Albin Michel un volum (sau chiar două) cuprinzînd scrisorile celor doi oameni de litere.......Va fimărturia unei ționante amicițiiIstrati mi-a apărut ca un om pasionat, ca adevărat patriot, tristeții prindea săsăi vii, în ciuda cuvintelor noastre de încurajare, ne spunea:

generoase și emo- lîterare... Panait întotdeauna dar mai ales Cînd umbra acopere ochii

„Simt că nu mai am mult... dar mă bucur că voi merge să-mi odihnesc oasele în pămîntul țării, acolo, lîngă truditele <Firul evocării Poșta aduce pe un maldăr de mărturii care ne interlocutoarea ; ele sînt o dovadă că oamenii vor să continue colocviul prieteniei, pentru care a militat toată viața Rolland. Cu aceeași intenție a fost creat și Centrul internațional ,,Jean-Cristophe“ de la Vezelay-Burgundia. un fel de universitate a păcii. Aici poposesc vara. în fiecare an. zeci de stu- denți din diferite țări ale lumii. Crearea acestui centru rezumă în fond ideea de pace și înfrățire între popoare, atît de scumpă lui Rolland. Anul 1966 va înregistra și alte manifestări de amploare atît în Franța, cît și în alte țări. In octombrie, o mare expoziție va fi deschisă în cadrul Universității din Paris, unde vor fi expuse documente. fotografii, manuscrise, cărți, mesaje etc.Vechea pendulă e necruțătoare. La ora 12, cîteva delegații de stu- denți parizieni sosesc să vadă casa în care a locuit în tinerețe autorul lor preferat. Tată-i... Citești pe fața lor încrederea moștenite de la lor burgund. în viată, voioșia Colas, străbunul
George CUÎBUȘ

tr-o gimnastică de înviere 
întîmplă uneori. Sub ac«f 
manent al întrebării, justificarea noas
tră de a continua această profesie 
contradictorie în care inefabilul se 
croiește din concret și realul dă mu
guri prin poezie, nu poate veni decît 
dintr-o fermă viziune oersonală, aten
tă la viață pe 360°, migălind îndărăt
nic orice avem de făcut, căci respon
sabilitatea artistului este aceeași și 
cînd lace o frescă și cînd concepe 
o copertă de carte.

Desigur, în fața aceleiași teme 
apărea interpretări diverse, toate 
loroase prin noutatea accentelor, 
nu cred în posibilitățile de mare 
loare artistică ale acelor interpreți 
care cu dezinvoltură febrilă fac orice, 
primesc orice solicitare, inundînd o- 
bosifor unele sectoare șl, mai ales, 
fărîmițîndu-și crezul personalității 
artistice în realizări deseori contrare 
structurii lor.

Același interpret poate crea valori 
în diferite domenii, desigur nu cu ega
lă pregnanță, dar în orice caz numai 
păstrîndu-și personalitatea artistică, 
adică acel armament de gîndire acu
mulat de-a lungul anilor, care-i dă 
tărie în selectarea faptelor, discernă- 
mîntul care-i permite să-și confirme 
punctul său de vedere prinfr-o nouă 
operă într-un domeniu inedit. Urmă
rim cu interes și respect asemenea 
încercări și ne bucurăm ori de cîfe ori 
o reușită reconfirmă consecvența.pnei 
concepții bine stabilite. Dar mi se 
pare abuziv să văd un interpret îm- 
prumufîndu-se cu seninătate 
verse întrebuințări „artistice", 
mare sau mai mică întindere, 
le sau nu cu formația 
care nu tinde să aibă o 
oară proprie de gusturi și preocupări, 
care să-i dea o coerență și o direc
ție bine precizată în lucru, care să-l 
facă să respingă ceea ce nu-l poale 
inleresa sau să-l ajute să meargă mai 
departe pe drumul ales, are toate 
șansele să devină impersonal, să-și 
piardă expresivitatea și să livreze o 
„marfă” mediocră, Nu cred că arfis- 
ful-tonomat dă dovadă de mai mulfe 
daruri decît acel care, mai puțin ma
leabil la prima vedere, se bate cu 
alții și cu sine însuși penfru ideile 
care-i întemeiază lucrările și penfru 
lucrările care-i jalonează drumul pro
priu, demonsfrînd că soluțiile sale 
sînt înaintate, prețioase pentru dez
voltarea arfei noastre.

Fără o interpretare personală, iz- 
vorîtă din adincile convingeri aie 
artistului, creația rămîne hibridă, deci 
nulă. Operele unui artist autentic nu 
se aglomerează haotic, cu nepăsarea 
cu care își întinde crengile în apă 
un coral. Artistul nu-și alege întîin- 
plător nici femele, iar forma pe care 
le-o dă este condiționată obligatoriu 
de optica lui față de viață. Posibili
tățile de exprimare majoră sînt în 
funcție de clarificările inferioare ale 
artistului, carnea fructului e bună cînd 
sîmburele e zdravăn.

re, cum se 
semn per-

pot
Vd- 
Dar 
va-

la di- 
de mai 
potrivi- 
Artistul 

linie interi-
sa.
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In sala telegraf automat și telefoto de la Institutul meteorologic Bâneasa
Foto : R. Costin
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Mihai Dalea, secretaral Comitetului Central al Partidu- j lui Comunist Român, a primit pe tovarășul Drumaux Elie (Marc), membru al Biroului Politic al Partidului Comunist din Belgia, care și-a petrecut concediul de odihnă în țara noastră.A avut loc o convorbire caldă, prietenească.

Răsfoind presa străină

„ESTE DE DORIT LĂRGIREA 
LEGĂTURILOR DINTRE EST Șl VEST ii

Cronica zilei
im..... ...............     iiiiniiiiiiiiniiiiiiiwiiiiiiiiimiipiiw

Start în 
campionatul

individualLa sfîrșitul acestei săptămîni, începînd de vineri, pe stadionul orășenesc din Cluj, recent leame- najat, sint programate iinalele campionatului republican individual de atletism pentru seniori. La startul întrecerilor vor ii pre- zenți toți atleții truntași, indiferent de vîrstâ, care în actualul sezon au îndeplinit normele standard stabilite de federația de specialitate. Este incertă participarea recordmanului țării la săritura cu prăjina, Petre Astafei (Steaua), ușor accidentat. Alături de sportivii noștri vor concura și cîțiva atleți italieni, înscriși la probele de viteză, săritură în lungime și aruncarea discului.întrecerile de lcr Cluj’ prezintă un dublu interes întrucît, concomitent cu acordarea titlurilor de campioni naționali, ele constituie I un uîtjm criteriu de selecție și ■ verificare în vederea participării la apropiatele campionate europene de la Budapesta (30 august—4 septembrie). Ținînd cont și de forma bună manifestată de • atleții noștri fruntași în cadrul ' campionatului republican pe echipe, este de așteptat ca lupta lor cu centimetrii și secundele să șe soldeze cu rezultate cît mai valoroase.

La invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Mahjoub Ben Seddik, secretar general al Uniunii Marocane a Muncii și președinte al Uniunii Sindicale Panafricane, împreună cu soția, și-a petrecut timp de două săptămîni concediul de odihnă în tara noastră. Cu acest prilej, oaspetele a vizitat mai multe obiective industriale din țara noastră, a avut întrevederi cu cadre sindicale, s-a întîlnit cu activiști ai Consiliului Central. La sfîrșitul șederii în România, oaspetele a fost primit de tovarășul Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Marti dimineața, oaspetele a plecat spre patrie. La plecare, pe aeroportul Bănoasa, au fost de fată tovarășii Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Central. Larisa Munteanu, secretar al

Consiliului Central, Nicolae Oniga, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central, și Ilie Frunză, adjunct de șef de secție la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.
★La invitația Consiliului Național al Femeilor, între 27 iulie și 2 august a.c. au făcut o vizită de prietenie in țara noastră Opango Poli- ne Lumumba și Marthe Gizenga. Ele au fost primite la Consiliul Ltațional al Femeilor de Suzana Gîdea, președinta consiliului, și de membre ale secretariatului Comitetului Executiv al C.N.F. și la Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, de prof, univ. Stanciu Stoian, secretar general al ligii, și au vizitat diferite obiective economice și social- culturale în Capitală și în regiunile București, Ploiești și Brașov.(Agerpres)

ÎN EDITURA POLITICĂ Ș 
a apărui: ;

V. I. LENIN 
Opere complete 

volumul 39i Volumul cuprinde lucrările I• scrise de V. I. Lenin în perioada I j iunie-decembrie 1919.
i____________ i__ I i

Vizitele oficiale au devenit o parte importantă a activității ministrului de externe danez. Aceasta se leagă de zona geografică mult mai largă cuprinsă în sfera intereselor de politică externă ale Danemarcei. Dezvoltarea tehnicii, economiei și politicii internaționale a făcut să avem astăzi interese politice și economice aproape pe întreg globul. Astfel, este foarte important să poți avea contacte personale cu problemele și oamenii politici din alte țări.Așa se explică faptul că am făcut o serie de vizite în țări din Europa răsăriteană : Cehoslovacia, Polonia și Iugoslavia, în august-septembrie 1965, și România, în aprilie anul curent. în august voi vizita Ungaria. Dacă la acestea adăugăm faptul că și alți miniștri au vizitat Europa răsăriteană și o serie de membri ai guvernelor din această regiune au sosit în Danemarca, se poate vedea că țările din Europa răsăriteană au

de Per HAEKKERUP
ministrul de externe al Danemarcei

Ieri la handbalPe terenul parcului sportiv „Progresul" din Capitală a avut loc ieri un cuplaj internațional masculin de handbal in 7. Echipa Voința București a învins cu scorul de | 24—13 (16——4) pe Tus Reinhaussen î (R.F.G.), iar Steaua cu 26—11 !(11-—7) pe BSV Berna-
în cîteva rînduri
• Semifinalele campionatului euro

pean universitar de fotbal s-au înche
iat ou următoarele rezultate : Spania' 
R. F. Germană 3—1 (2—0), Iugpslavia- 
România 1—0 (1—0). Finala, în care se 
vor întîlni Spania și Iugoslavia, va a- ■ 
vea loc miercuri in nocturnă.

• Rezultate din ziua a doua a balca
niadei de baschet (junioare) de la Banja 
Luka (Iugoslavia) : Bulgaria-Romania
54—53 (18—26); Iugoslavia-Turcia 92— j 
29 (48—11).

• Turneul internațional masculin de 
baschet de la Atena dotat cu „Cupa 
Parthenonului" a programat două noi 
meciuri : Selecționata Grecia-România 
65—63 (30—31); Polonia-Cehoslovacia 
58—57 (30—29).

0 Cu două mnde înainte de înche
ierea turneului feminin de șah de la 
Petrozavodsk, în clasament conduc 
sportivele sovietice Kislova și Zatu- 
lovskaia cu cîte ? puncte fiecare, ur
mate de Kozlovskaia 5,5 (1) puncte, 
Skeghina 5 puncte, Kuzmina și Teodo- ț 
rescu (România) cu cîte 4,5 puncte.

I

CUM VA. FI VREMEA
Timpul probabil pentru 4, 5 și 6 

august. In țară : Vremea va fi ușor 
instabilă, exceptînd sud-estul tării, 
unde Ia începutul intervalului va ră- 
rnine călduroasă. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea averse locale, însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul va 
sufla potrivit din sectorul sud-vest. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele între 22 și 32 gra
de, mai ridicate în sudul țării. în Bucu
rești și pe litoral : Vremea va fi îu 
general călduroasă, dar va deveni ușor 
instabilă la sfîrșitul intervalului, cînd 
vor cădea averse însoțite de descăr
cări electrice. Cerul va fi schimbător. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor va- j 
viabilă.

Urgentarea lucrărilor 
de vară
(Urmare din pag. I)giunile Oltenia, Banat, ș.a. s-a creat un mare decalaj între suprafețele recoltate și cele de pe care s-au efectuat strînisul și depo
zitarea paielor. Intensificarea a- 
eestei lucrări este de mare însem
nătate pentru a permite utilizarea 
tractoarelor cu întreaga capacitate 
la pregătirea terenurilor.O mare atenție trebuie să se acorde întreținerii corespunzătoare 
a arăturilor pentru însămințările 
de toamnă. Pînă în prezent, după datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii . există numai 254 650 ha de teren pregătit pentru înșămînțări. Dacă în regiunea București au fost pregătite aproape 107 000 ha. în celelalte regiuni, realizările sînt cu mult mai mici, ele limitîndu-se la numai 5 713 ha în regiunea Argeș, 9 700 ha în Crișana, 11 000 ha in Oltenia, 14 000 ha în Ploiești.

Este necesar ca paralel cu arăturile să se efectueze la timp și celelalte lucrări. Acum este timpul 
cînd trebuie administrate îngră- 
șămintele. Există încă mari cantități de îngrășăminte neutilizate : pentru transportul și împrăștierea lor se impune să fie utilizate intens atît mijloacele mecanice cît și cele de care dispun cooperativele agricole. Grăbirea acestor lucrări trebuie să stea în centrul a- tenției mecanizatorilor, conducerii' unităților agricole socialiste. în regiunile și raioanele rămase în urmă este necesar • ca organele de partid, consiliile agricole și uniunile cooperatiste să analizeze problemele de a căror rezolvare depind intensificarea recoltării, transportului și depozitării cerealelor, transportul mai rapid al . produselor contractate la bazele de recepție, grăbirea arăturilor și a celorlalte lucrări urgente din a- ceastă perioadă.

Începe campania 
de fabricare a zahărului

(Urmare din pag. I)crape cîștigată acum reprezintă, o scurtare echivalentă a campaniei în luna martie. în acest an am preconizat începerea campaniei mai devreme în medie cu 8 zile. Din calculele făcute, aceasta va aduce o economie de 27 milioane lei, precum și o producție în plus de circa 5 000 tone zahăr, realizată din a- ceeași cantitate de sfeclă.— Vor dispune fabricile de 
materia primă necesară pentru 
a putea începe campania mai 
devreme 1— Deoarece au fost cunoscute din timp atît sarcinile de producție cît și capacitatea pe care o a- vem la dispoziție, în colaborare, cu organele agricole competente, au fost luate încă din primăvară măsuri care să asigure o recoltă bogată și timpurie de sfeclă. Semănatul s-a efectuat mai devreme cu 15 zile în medie decît în anul trecut, iar lucrările de întreținere s-au făcut în general la timp și în bune condiții, cantitățile de îngrășăminte aplicate la cultura sfeclei de zahăr în acest an fiind mai mari decît în anul trecut. Condițiile climatice au fost favorabile și se prevede o recoltă bună de sfeclă.în cadrul lucrărilor de prognoză efectuate de Institutul de cercetări alimentare, în colaborare cu fabricile de zahăr, au fost depistate în regiunile Argeș, Banat, București, Crișana, Oltenia, Plpiești culturi de sfeclă avansate, pe o suprafață de circa 10 000 hectare, care la începutul lunii august vor da o producție de peste 17 000 kg/ha, iar sfecla va avea un conținut de zahăr de peste 17 la sută. După a- precierile noastre, aceste suprafețe prezintă o materie primă suficientă și de bună calitate pentru începerea campaniei de fabricație în jurul datei de 10 august a.c.Pentru a asigura aprovizionarea

ritmică a fabricilor de zahăr cu materie primă care să conducă la rezultate economice corespunzătoare este necesar să fie stabilite grafice de recoltare just întocmite între fabrici și cooperativele agricole de producție cultivatoare de sfeclă, grafice care Să fie respectate cu strictețe.Rezultate economice bune în campania de fabricație a zahărului se vor putea obține, de asemenea, numai printr-o bună organizare a producției în toate secțiile și sectoarele întreprinderilor.
— Ținînd seama de lipsa de 

capacitate, precum și de sarcini
le pe care le are în viitor in
dustria zahărMui, care sînt pre
vederile principale ale planului 
cincinal în acest sector ?— în planul cincinal este prevăzută construirea a 3 fabrici noi de zahăr, cu o capacitate totală de prelucrare de 9 000 tone sfeclă de zahăr în 24 de ore, din care se vor obține peste 1 500 tone zahăr pe zi. Aceasta reprezintă peste 80 la sută din capacitatea totală pe care industria zahărului o avea în țara noastră la data naționalizării.Noile unități vor fi dotate cu tehnica cea mai modernă și vor avea un grad avansat de mecanizare și automatizare. Circa 70 la sută din utilaje vor fi produse de industria noastră constructoare de mașini.De altfel, pregătirile pentru construirea lor sînt într-un stadiu înaintat. Prima fabrică se află în construcție în orașul Buzău și va intra în funcțiune în campania anului 1967. Celelalte două fabrici vor fi amplasate la Oradea și Corabia, lucrările de construcție urmînd să înceapă în acest an, iar producția de zahăr — în 1968. Pentru anul 1970 se prevede o producție anuală de zahăr de 600 000 tone.

Interviu realizat 
de Al. PLAIEȘU

Cum se vor desfășura examenele 
din sesiunea de toamnă ,în legătură cu examenele din sesiunea de toamnă a anului școlar 1965—1966, Ministerul învățămîntu- lui face următoarele precizări:

Examenul de bacalaureat la liceele de cultură generală și de artă, precum și examenul de diplomă la liceele pedagogice ds învățători și educatoare și institutele pedagogice de învățători se vor desfășura intre 
19 și 29 august 1966.

Examenele dc corigentă pentru clasele a Xl-a, cursuri de zi, serale și învățămînt fără frecventă (clasa a XlI-a licee de artă), pentru anul VI al liceelor pedagogice și anul II al institutelor pedagogice de învățători, cursuri de zi și învățămînt fără frecventă, și pentru clasa aIX- a a școlii de 12 ani, cursuri serale, se vor desfășura intre 15 și 17 
august a.c. .Examenele de corigentă la celelalte clase se vor desfășura după cum urmează : clasele a VIII-a ale școlii generale și a IX-a -(primul an de liceu) cursuri de zi, învățămînt fără frecventă și clasele IX—X ale școlii de 11 ani de la liceele serale, între 25 și 27 august a.c.Clasele a V-a, a IV-a, a Vil-a ale școlii generale și clasele a IX-a și aX- a (al doilea și al treilea an de liceu) ale liceului de cultură generală (de artă), cursuri de zi și in- vâiămint fără frecvență, anii II și JI1 ai liceului. pedagogic de învățători și educatoare și anul I al Institutului pedagogic de învățători, cursuri de zi și învățămint fără frecventă, între 1 și 5 septembrie a.c.Concursul de admitere se va desfășura in următoarele perioade : In liceele de cultură generală, de artă (muzică, arte plastice și coregrafie) — cursuri de zi — se va desfășura între 1 și 7 septembrie a.c. Probele

practice la liceele de artă au loc i intre 28 și 30 august a.c. In liceele I serale, între 25 și 31 august a.c., iar ir la secțiile fără frecvență ale licee- I lor de cultură generală, între 20 și
25 septembrie a.c. In institutele pedagogice de învățători — cursuri de zi și învățămînt fără frecvență — între 20 și 30 septembrie a.c.Concursul de admitere pentru o- 
cuparea locurilor rămase libere la clasele II—VIII și X la liceele de muzică, arte plastice și coregrafie se organizează intre 7 și 12 septem
brie a.c.Concursul de admitere în liceele de specialitate și în școlile din învățam intui profesional și tehnic se va desfășura în următoarele perioa- j de: în liceele industriale, agricole ! și economice — cursuri de zi, pen- j tru. ocuparea locurilor rămase libere j și în liceele industriale și econo- j mice — cursuri serale, între 1 și 7 
septembrie a.c. în școlile profesio- I naie— cursuri de zi, pentru ocu- •parea locurilor rămase libere, între 
3 și 10 septembrie, iar în școlile profesionale — cursuri serale, între .
26 și 30 septembrie a.c. în școlile I tehnice de maiștri — cursuri de zi i și serale, între 3 și 10 septembrie I a.c. în școlile tehnice pentru personal tehnic, între 26 și 30 septem
brie a.c.Concursul de admitere la cursurile de zi ale liceelor de specialitate, școlilor profesionale, școlilor tehnice de maiștri și ale școlilor tehnice pentru personal tehnic va fi precedat de vjzita medicală, care se I va desfășura în primele două zile ț premergătoare perioadelor mențio- | nate. Candidați! respinși la vizita medicală se pot prezenta la concursul de admitere pentru alte me- ! serii sau ’ specialități pentru caro sini apli medical.

reprezentat pentru noi un interes nu lipsit de importanță.Această intensă activitate de vizite reciproce în țările din Europa răsăriteană se înscrie pe linia generală a politicii noastre. în funcție de posibilitățile sale, Danemarca a nutrit totdeauna dorința de a-și aduce contribuția la întărirea posibilităților de destindere a relațiilor dintre Est și Vest. Chiar în 
vremurile cele mai grele ale răz
boiului rece, Danemarca a favori
zat sporirea contactelor între Răsă
rit și Occident, fără să țină cont 
de antagonisme politice și ideolo
gice. Dar numai acum s-a ivit prilejul angajării unui dialog real cu țările din Europa răsăriteană — dialog care să nu se limiteze la lozinci. Dacă ar fi să-mi expun în- tr-o formă concentrată impresiile prilejuite de convorbirile purtate anul trecut cu oameni politici din Europa răsăriteană și experiența pe care am avut-o în timpul vizitelor în aceste țări, m-aș exprima astfel: în Europa răsăriteană exis
tă o dorință profundă și puternică 
pentru lărgirea contactelor cu țările 
din Europa occidentală — interes 
care este legat de încercările de a 
formula o nouă politică față de lu
mea occidentală.România a arătat foarte clar că urmărește respectarea unei politici externe naționale și că este împotriva creării unor blocuri economice și politice. Aceste puncte de vedere și-au găsit expresia, de pildă, la O.N.U. în proiectul de rezoluții propus de România cu privire la colaborarea pașnică între țările cu sisteme economice diferite, care, după cum se știe, a fost adoptat în cadrul celei de-a 20-a Adunări Generale a O.N.U., Danemarca numă- rîndu-se printre țările care au susținut această rezoluție.Experiența contactelor pe care țara noastră le-a avut cu țările Europei răsăritene se integrează parțial în ceea ce presa a numit „inițiativa daneză de destindere" în cadrul N.A.T.O. Partea daneză consideră că țările membre ale N.A.T.O. nu trebuie numai să reacționeze — în sens pozitiv sau negativ — față de diverse inițiative sovietice sau ale Europei răsăritene, ci, în cadrul N.A.T.O., trebuie să se preconizeze liniile unei politici care să permită țărilor membre să acționeze, venind cu inițiative pentru înlăturarea războiului rece.Această acțiune a avut succes în sensul că relațiile dintre Est și Vest au ocupat un loc important la întrunirea de la Bruxelles, ceea ce se reflectă și în comunicatul final, 
în felul acesta, noi am pornit dis
cuțiile canalizîndu-le pe linia mo
bilității ce se remarcă in ultimul

timp în atitudinea față de proble
mele europene. Din punct de vedere al Occidentului, vizita lui de Gaulle în Uniunea Sovietică, noile caracteristici ale politicii P.S.D. din Germania și vizitele lui Stewart în Europa răsăriteană reprezintă elemente remarcabile. Din partea Răsăritului trebuie menționate propunerile poloneze și sovietice pentru o conferință axată pe problema securității europene și încercările României de a construi punți între cele două Europe.'în același timp, noi am impus Consiliului permanent al N.A.T.O. să analizeze cu seriozitate posibilitățile unei evoluții rezonabile a problemei Est-Vest și să pregătească totodată un raport în care să se prezinte inițiative realizabile in a- ceastă regiune, inclusiv problemele legate de securitatea europeană și reunificarea Germaniei. Aceasta 
face necesar ca Danemarca însăși 
să-și aducă contribuția la reali
zarea acestei analize, existind, de 
asemenea, posibilitatea elaborării 
unui întreg catalog de inițiative, 
propuneri etc., care ar fi de natura 
să ducă Ia o îmbunătățire a aces
tui climat.Un asemenea catalog trebuie, după părerea mea, să includă ideea consolidării contactelor bilaterale, deja stabilite, discuții neoficiale la masa rotundă, cu participarea politicienilor, ziariștilor și comercian- ților. Este de dorit lărgirea, pe baze 
multilaterale, a legăturilor dintre 
Est și Vest în domeniul economiei, 
culturii și științei. Atunci cînd pro
blemele și posibilitățile politice vor 
fi negociate, toate acestea trebuie 
să aducă după sine o conferință 
pentru securitatea europeană. O 
astfel dc conferință trebuie, fără 
îndoială, pregătită în mod com
plex, inclusiv ordinea dc zi, parti- 
cipanții etc. După părerea noastră, este evident că atit S.U.A. cît și Canada trebuie să se numere printre participanți.în urma unei asemenea conferințe trebuie să ne gîndim la stabilirea unui organism pentru contacte permanente între Est și Vest, a cărui sarcină urmează să fie a- 
nalizarea continuă a unor idei și 
propuneri concrete cu privire la 
dezvoltarea și îmbunătățirea rela
țiilor dintre Europa răsăriteană și 
occidentală. Are o mare importanță faptul că toate popoarele 
Europei răsăritene și occidentale 
posedă o moștenire culturală co
mună.Am convingerea că printr-o politică ce are drept scop lărgirea contactelor se pot crea, treptat, o mai bună înțelegere, relații mai strînse și un climat în cadrul căruia negocierile reale devin posibile, axîndu-se pe problemele politice centrale ce stau la baza încordării din această regiune a lumii.

(Articolul este reprodus, cu mici 
prescurtări, din publicația daneză 
„B.T.“ din 25 iulie).

(Urmare din pag. I)plexe și echipament tehnic și electrotehnic în multe țări din lume cu tradiție in acest sector de activitate. De remarcat că In 1S66 chiar șantierele navale engleze, cu vechi tradiții și experiență, au comandat vase în Japonia în valoare de peste 8 000 000 dolari. Produsele japoneze s-au impus pe piața mondială atît prin calitate cit și prin prețurile lor competitive și ritmicitate în livrare. Ele se exportă în toate țările din lume și a- cestea au reușit să câștige aprecierea unanimă a tuturor țărilor importatoare și piețelor din Asia, Europa, America și Africa. Dezvoltarea economică a fost favorizată, între altele, de faptul că după război cheltuielile militare au fost relativ mai mici ca în alte țări, iar mina de lucru este foarte ieftină,' ceea ce a îngăduit monopolurilor să investească în ‘ construcții industriale mari sume.Dezvoltarea unei puternice industrii este de altfel hotărîtoare pentru Japonia — numai a șasea parte din suprafața țării fiind cultivabilă. Acest pămînt puțin nu poate a- sigura hrana unui popor de 97 milioane și care sporește continuu.Ținta călătoriei este O- saka — al doilea oraș ca mărime al Japoniei — cu 3 milioane de locuitori, important centru industrial care-și dispută întî- ietatea din acest punct de vedere cu capitala ță

rii. Port la Oceanul -Pacific, orașul este brăzdai de o sumedenie de canale — peste 1 700 —ceea ce-i conferă dreptul de a fi numit Veneția A- siei. Pe uscat, circulația pietonilor este mult ușurată de High-ways-uri, de metroul cu numeroasele sale linii, precum și de o mulțime de trenuri. Orașul are două părți distincte; una, unde predomină clădirile moderne, și alta, din partea de sud, unde se întind căsuțele în vechiul stil japonez iar

schimburilor între Japonia și România. „Sortimentul mărfurilor oferite de ambele părți la export — scrie ziarul — a lost lărgit simțitor. Peste 60 tipuri de produse au fost introduse pe piața japoneză. Exportul românesc include mașini-unelte, produse petroliere, lemn de rezonanță, în timp ce importul este format din nave, pi©6e de radio și seturi de televizoare, mașini de echipament, fibre sintetice și țevi de oțel’.

ferite țări în valoare de circa 900 milioane de dolari.Bevenind la Tokio, nu poți să nu remarci viața intensă din capitala „Țârii soarelui răsare". Am amintit că spre acest mare oraș continuă să se îndrepte mii de oameni. Ce-i ademenește aici ? Anchetele, foarte la modă în Japonia, întreprinse atît de institute de specialitate cit și de ziare, au găsit unele răspunsuri la întrebarea de mai sus. Une-

TOKIO - OSAKA
oamenii se mulțumesc să doarmă pe o „tatami". (împletitură) din bambus.Osaka se mîndrește cu fabricile sale de mașini- unelte, de conserve și alte produse și cu cele mai mari șantiere navale. Aici au fost construite pentru țara noastră două traulere, iar acum alte vase sînt în lucru, din cele 10 comandate de România. Cu prilejul Tirgului internațional de la Osaka au fost reliefate posibilitățile de extindere a relațiilor comerciale între România și Japonia. Zia- rul„Asahi", arătînd că industria României se dezvoltă într-un ritm rapid și că țara noastră a devenit un bun partener comercial cu toate țările de pe glob, dă un tabel dm care rezultă creșterea

De altfel, miile de vizitatori ai pavilionului românesc s-au interesat de produsele noastre.Acum Osaka se pregătește pentru un nou eveniment : Expoziția comercială mondială, care va avea loc aici în 1970. In- trucît expoziția va fi deschisă timp de 6 luni, adu- cînd în orașul de pe țărmul mării mii de vizitatori, se fac încă de pe a- cum numeroase construcții. Se va ridica un nou cartier al orașului prevăzut cu hoteluri și magazine ultramoderne, săli de spectacole și altele. în timpul expoziției, după cum gpreclază specialiștii japonezi, vor putea fi încheiate contracte cu dl-

le răspunsuri — obiective, altele — subiective, caracterizează totuși un moment semnificativ din viața poporului japonez, într-o perioadă cînd contradicțiile între tradiția feudală și modernismul zilelor noastre au a- juns la un punct culminant După datele furnizate de „Institutul național pentru cercetarea vieții", cei chestionați au răspuns că orașul este mai convenabil pentru muncă, că aici se găsesc slujbe mai bune, iar în c® privește neajunsurile se subliniază : prețul ridicat al mărfurilor, pericolul circulației, lipsa de locuințe, dificultăți de transport la locul de mun

că etc. Ziarul „Mainichi Shtmbum" aducea și alte elemente la tabloul de mai sus. La Tokio,' arăta ziarul, oamenii avind venituri modeste nu se rușinează să cumpere o jumătate de ridiche sau un fir de praz. „In provincie acest gen de cumpărături este umilitor și negustorii se strîmbă la tine" — adaugă ziarul.Dacă la Tokio, un băiat și o fată pot pleca la cinematograf ținîndu-se de mină, această comportare e considerată nedemnă la sate.încheind vizita în Japonia, nu poți trece fără să remarci că ea este țara culorii, a cireșilor în floare, a crizantemelor și a lotușilor, țara tradiției și a unei arte milenare. Receptivi la „invazia" vieții moderne, japonezii continuă totodată să tină la obiceiurile trecutului: venind de la muncă, de pildă, ei îmbracă lejerul și frumosul „kimono" pentru a se afunda parcă in altă viață, diferită de cea trepidantă din fabrici și instituții. Japonia este în același timp teatrul unor intense fră- mîntări sociale, străzile orașelor umplîndu-se din cînd in cînd de milioane de oameni care revendică sporirea salariilor, îmbunătățirea condițiilor de viață. Căci de pe urma prosperității afacerilor nu oamenilor muncii le Tevin beneficii.Poporul japonez este profund atașat cauzei păcii și colaborării între popoare.
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O unitate a forțelor patriotice sud-vietnameze care s-a evidențiat în lupta împotriva raidurilor piraterești ale 
avioanelor americane

Agresorii suferă 

pierderi

......................

SCHIMBARE K HOH IN NHIA
importante

SAIGON 2 (Agerpres). — Rezultatele operațiunilor militare, desfășurate de unitățile diviziei a 25-a a infanteriei marine americane împotriva forțelor patriotice din provincia Hau Nghia, în cadrul așa- zisei „operațiuni Koko-Head“, nu sînt de natură, să satisfacă comandamentul militar american din Vietnamul de sud. Autoritățile a- 
mericane recunosc că de la data 
începerii acestei operațiuni trupele 
americane au suferit pierderi im
portante în oameni și materiale de 
luptă.Detașamentele Frontului Național de Eliberare au atacat luni un convoi de mașini militare la 25 km est de Saigon. în aceeași zi, o unitate de infanterie saigoneză ~a fost atacată de patrioți. Oficialitățile americane au recunoscut că trupele S.U.A. și cele ale guvernului de la Saigon au suferit pierderi în oameni și materiale de luptă.într-un comunicat al guvernului de la Saigon se anunță că premierul sud-vietnamez, Nguyen Cao Ky. se va retrage din viața politică, după „alegerile" programate pentru luna septembrie a.c. Comunicatul precizează că premierul Ky nu-și va prezenta candidatura în alegerile prezidențiale, ci intenționează să preia din nou comanda forțelor militare aeriene sud-vietnameze.

Insurgenții nigerieni par azi stăpîni pe situație deși situația în ansamblu continuă să rămînă incertă. La numai patru ore după ce loco- tenent-colonelul Ya- kuby Gowon s-a a- dresat prin radio poporului nigerian în noua lui calitate de șef de stat, împotriva lui a avut loc un â- tentat.Ca de altfel toți

— adăugind că intenționează să inițieze o altă politică internă. El a promis revenirea la un regim civil, „i- mediat ce condițiile o vor permite, și eliberarea prizonierilor politici", precizînd că „Nigeria va onora toate tratatele și obligațiile internaționale asumate de precedentul guvern...".Majoritatea tulburărilor prin care tre-
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Ciiombe inspiratorul rebeliunii 
de la Kisangani
Dezvăluirile unei căpetenii a mercenarilor

CORESPONDENȚĂ .DIN MOSCOVA

Sesiunea Sovietului
ALGER 2 (Agerpres). — Situația din capitala provinciei orientale . din Congo — Kisangani — unde la 23 iulie mercenarii și jandarmii katanghezi au pus la cale o rebeliune antiguvernamentală, continuă să fie confuză. Rebelii,

R. S. A,

O statistică
cutremurătoareJOHANNESBURG 2 (Agerpres). — Aproximativ un milion de lovituri de bici au acordat tribunalele din Republica Sud-Africană drept pedepse, în ultimele două decenii, se spune într-o informație a Departamentului sud-african al penitenciarelor. în aceeași perioadă 1 200 de oameni au fost spînzurați, din care 113 în anul trecut. Numărul celor încarcerați în închisorile sud-africane era de 2819 în 1946, ajungînd la 16 887 în 1964.

afirmă postul de radio Kinshasa, mențin controlul asupra părții centrale a orașului, în timp ce unitățile armatei naționale congoleze sînt dispuse pe malul drept al fluviului Congo.Comandantul mercenarilor albi din Congo, John Peters, care în momentul izbucnirii rebeliunii de la Kisangani se afla la Johannesburg, ' a declarat că agenți ai fostului premier Moise Chombe i-ar fi oferit o sumă de 15 000 lire sterline pentru a pune la cale lovitura de stat împotriva guvernului generalului Mobutu. Potrivit declarației lui Peters, după ce a- genții lui Chombe i-au făcut a- ceste propuneri, el a avertizat organele de securitate din R.S.A. și a informat poliția rhodesiană în legătură cu organizarea acestui complot, dar nu a făcut nimic pentru a pune capăt rebeliunii de la Kisangani. Peters a afirmat că Chombe a pus la cale aceste planuri cu ajutorul a doi consilieri personali, cu intenția ca, după reușita rebeliunii, să se întoarcă la Kisangani (fost Stanleyville) pentru a conduce personal ostilitățile împotriva guvernului central.

Suprem al

Noi bombardamente 
asupra orașului 
Haifong

HANOI 2 (Agerpres).— în dimineața zilei de 2 august, formațiuni de avioane americane au bombardat fabrici și cartiere populate din orașul Haifong, precum și numeroase localități din provincia Hai Duong.Agenția V.N.A. anunță că în legătură cu aceste noi acțiuni ale a- viației americane, șeful misiunii de legătură a înaltului Comandament al Armatei Populare Vietnameze a trimis Comisiei internaționale de supraveghere și control în Vietnam un protest energic.
ir

ofițerii care au declanșat rebeliunea militară spre a se o- pune politicii guvernului Ironsi vizînd sfîrșitul regionalismului tribal și instaurarea în Nigeria a „unui guvern central puternic", Ya- kuby aparține tribului Haussa, din nordul țării. El a fost numit în ianuarie în funcția de șef de stat major al armatei ni- geriene, la puțin timp după luarea puterii de către armată. „Guvernul militar n-a rezistat încercărilor timpului — a declarat el la postul de radio

ce Nigeria sînt determinate de rivalitățile diferitelor grupuri militare. Acum apare din ce în ce mai limpede că, după șapte luni de putere, guvernul generalului I- ronsi n-a reușit nici să „neutralizeze" pe tinerii ofițeri . sudiști, în majoritate aparținînd tribului Ibo, nerăbdători să elibereze sudul de dominația tribului Haussa din nord, nici să stingă setea de răzbun are’a ofițerilor nordiști nemulțumiți că au trebuit să cedeze în ianuarie în favoarea sudiștilor.

Spre a pune capăt necontenitelor adversități tribale și religioase (nordul este musulman, sudul este creștin) guvernul militar a crezut că va reuși să substituie, la 25 mai, un sistem unitar structurilor federale din Nigeria. Patru zile mai tîrziu însă, șefii politici și religioși din nord au pus la cale mari tulburări la Kaduna, Sokoto, Kano și Kabba, orașe importante ale regiunii septentrionale, în cursul cărora au fost ucise peste o sută de persoane și rănite alte cinci sute.Dintre actele politică externă lui Ironsi este de ținut asocierea Piața comună ageriei (țară africană cu cea mai mare populație — 55 milioane de locuitori).Observatorii africani se întreabă dacă el nu a plătit cu viața (despre execuția ltii se vorbește din ce în ce mai mult) încercarea de a lichida rîn- duieli în care sînt interesați șefii feudali — mai strîns legați de marile monopoluri internaționale ce alimentează disensiunile.

de ale reia Ni-

C. BENGA

Demență sau psihoză ?
Luni la prînz, orașul Austin din 

statul nord-american Texas a trăit o 
oră și jumătate de groază. Fostul 
trăgător de elită în marina ameri
cană, Charles Joseph Whitman, in
stalat la etajul al 27-lea al univer
sității ale cărei cursuri le urma, îm
preună cu un adevărat arsenal 
(două puști de vînătoare, o carabină 
cu lunetă, două pistoale) a început 
să tragă în trecătorii de pe stradă. 
Bilanțul este tragic : 12 morți și 31 
de răniți. în cele din urmă, doi po
lițiști au reușit să se strecoare pînă 
la locul în care se afla Whitman și 
să-și descarce pistoalele în crimi
nal. Cercetările au stabilit că este 
vorba de crima premeditată a unul 
dement. Whitman își asigurase 
hrană, apă și muniții pentru mai 
mult timp. Descinderea făcută acasă 
la criminal a dus la descoperirea a 
încă două cadavre — mama și so
ția sa.

Guvernatorul statului Texas a de
clarat că acest masacru i-a adus în 
memorie „amintiri neplăcute legale 
de asasinarea președintelui Ken
nedy”, în noiembrie 1963, în capi- 

Agenția 
aceste 

în

fala statului — Dallas. 
„France Presse” adaugă la 
„amintiri neplăcute" faptul că, 
urmă cu două săptămîni, la Chicago
opt tinere infirmiere au fost asasi
nate în apartamentul lor de către 
un alt dezechilibrat mintal.

Un comunicat al F.B.I. semnalează 
că acest gen de nebunie este în 
continuă creștere în Statele Unite.

. HANOI 2 (Agerpres). Un purtător de cuvînt al M.A.E. al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație-la 2 august în care sînt condamnate cu hotărîre bombardamentele repetate săvîrșite de avioanele americane de tip „B-52“ asupra zonei, demilitarizate. în declarația transmisă de agenția V.N.A. se subliniază că bombardarea zonei demilitarizate constituie un nou pas extrem de grav pe calea~ intensificării de către S.U.A. a războiului agresiv în Vietnam, o încălcare a.statutului zonei demilitarizate și o violare a acordurilor de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam.HANOI-2 (Agerpres).— într-un comentariu publicat de ziarul „NHAN DAN", care apare la Hanoi, se arată că luna iulie a fost încununată de mari succese repurtate de forțele armate ale R.D. Vietnam în lupta împotriva atacurilor aeriene ale Statelor Unite. Ziarul scrie că deasupra teritoriului tării au fost doborîte 114 avioane americane si un mare număr de piloti au fost făcuti prizonieri. în articol se subliniază, de asemenea, primejdia pe care o reprezintă acțiunile agresive ale Statelor Unite ale Americii pentru pacea din Asia de sud-est și din întreaga lume.

hseput de august...
La Paris, multe magazine 

întîmpină luna august cu o- 
bloanele trase... Esle luna 
cînd în mod tradițional cei 
mai mulți parizieni își iau 
concediul anual gonind 
după prețiosul soare din 
sud. în capitală, el nu și-a 
făcut în iulie decît o prea 
scurtă apariție, așa îneît 
inamicul public numărul 
unu a continuat să rămînă 
ploaia !

„Mareea vacanțelor" — 
cum denumesc cei din 

. transporturi acest exod spre 
sud 
dată 
lie.
mare tensiune pentru căiie 
ferate și îndeosebi pentru 
circuiația pe șosele. Prilej 
pentru ziare de a compara 
bilanțul dramatic al jertfelor 
accidentelor pe șosele, cu 
cel din anul trecut. Giganti
cul flux al „augustlenilor* 
s-a întîlnit pe șosele sau pe 
căile ferate cu refluxul se- 
zoniștilor din iulie. Itinera
rele acestora sînt mai lungi 
sau mai scurte, după pungă. 
Unii spre Coasta de Azur, 
unde-i așteaptă dulcea îm
brățișare a Medileranei. 
Alții — cei mai mulți —mai 
aproape de Paris.

în urmă rămîne imensa 
capitală, care s-a liniștit în 
bună parte, activitatea ei 
încefinindu-se. în contra
timp, însă, cu invazia estiva
lă a turiștilor străini.

Acalmie domnește și în 
viața politică. Președintele 
republicii, de Gaulle, își 
petrece ca de obicei zilele 
de vacantă la Colombey- 
les-Deux-Eqlises, Iar pre
mierul Pompidou în Bre
tagne. Liderii partidelor po
litice și-au întrerupt și ei o- 
ficia' activitatea pentru o 
lună.

— s-a dezlănțuit o 
cu sfîrșitul de iu- 

Acum sînt zile de

Totuși, presa pariziană 
duce lipsă de subiecte, 
gravarea escaladei america
ne în Vietnam, dezaprobată 
de cercuri largi ale opiniei 
publice, reține atenția ge
nerală, apoi bilanțul pozi
tiv al vizitei ministrului de 
externe francez la Praga și 
Budapesta. Pe de altă par
te, o dată cu plecarea în 
vacanță, parizienii împrăș- 
tiați pe meleagurile Franței 
au luat cunoștință de intra
rea în vigoare, de 'a 1 au
gust, a deciziilor cu privire 

majorarea tarifelor tele-

nu 
A-

fiecare an. Oficial se con
sideră că asemenea majo
rări nu ar periclita stabilita
tea relativă a prețurilor, în
trucît ea nu poate fi „nici 
absolută, nici rigidă”.

Comentînd node majo
rări, „La Croix” scrie că ta
rifele publice vor continua 
să crească și în ani' viitori, 
deoarece, pe de o parte, 
este necesar un foarte mare 
efort de echipare, care tre
buie finanțat, cel puțin în 
parte, de întreprinderi ; iar 
pe de altă parte pentru că 
anumite întreprinderi publi-

fonice cu 11 la sută, a celor 
de gaze și electricitate cu 
1,85 la sută, a cotizației pa
tronale pentru asigurările 
sociale la 15 la sută, plafo
nul cotizației salariatului, 
rămînînd fixat la 6 ta sulă, 
și în fine, ca o compensa
ție, sporirea alocațiile fa
miliale cu 4,5 la sută, ceea

3 
fa-

a-

ce interesează aproape 
milioane și jumătate de 
milii.

Cercurile oficiale s-au 
ratat surprinse de violența
protestelor contra noilor 
majorări ale tarifelor publice, 
atît din partea unor organi
zații profesionale, cî* și a 
unor asociații ale consu
matorilor și a unor orqane 
de presă. Pentru experții o- 
ficiali noile majorări șpar ca 
„normale și justificate", în
trucît toate serviciile publi
ce au de făcut un imens 
efort de echipare. De aci, 
decizia luată de a se ma
jora ușor tarifele publice în

ce își vînd serviciile la pre
țuri mult inferioare celui de 
cost.

„Combat" prevede că 
patronatul francez va inclu
de noile majorări în prețu
rile industriale. După păre
rea sa, ceasul opoziției 
pare să fi sunat pe tărîm e- 
conomic, căci nemulțumirea 
sindicatelor, cît și „răspun
sul patronalului" — este 
vorba de protestul Consi
liului National al patrona(u- 
lui francez împotriva majo
rării tarifelor publice — 
constituie un aspect al pro
blemei de care trebuie ți
nut seama.

Odată vacanța terminată, 
scrie revista „L'Express” 
referindu-se la situația eco
nomică. sindicatele și pa
tronii își vor face socotelile. 
Revista este de părere că 
dacă patronatul va include 
într-adevăr, așa cum preve
de „Combat", majorarea ta
rifelor în prețurile industria-

Ie, provocînd o „derapare” 
a acestora, revendicările so
ciale vor primi o lovitură de 
accelerator.

Cu toată acalmia estivală, 
statele majore ale partide
lor politice nu au luat com
plet vacanță. Deși în cursul 
acestei luni nu se așteaptă 
nici o hotărîre politică im
portantă. observatorii opi
nează că, în culise, se de
cid planurile politice de 
perspectivă. Aceiași obser
vatori consideră că acest 
sezon de vacanță va fi foar
te scurt. Cauza ? Alegerile 
legislative pînă la care nu 
sînt decît șapte luni.

în vederea campaniei e- 
lectorale, U.N.R., partidul 
majorității guvernamentale, 
își va preciza tactica sa la 
mijlocul lui septembrie. Dar 
pînă atunci urmează a fi 
analizat terenul de acord 
între diversele fracțiuni ale 
majorității. Activitate inten
să se anunță și în rîndurile 
opoziției. Conducerea Fede
rației stîngii va trebui 
să hotărască dacă „de- 
ferismul”, care recoman
dă colaborarea federației 
cu partide de centru și cen- 
tru-dreapta rămîne o posi
bilitate electorală „rentabi
lă" (Combat) sau dacă tre
buie relansată „o acțiune 
dinamică" a întregii stingi, 
ceea ce implică o alianță 
strînsă cu partidul comu
nist. După cum se știe, în 
urma publicării recente a 
programului federației, 
P.C.F. a declarat că este 
posibilă și necesară discu
tarea unui cogram comun 
și a unei tactici electorale 
comune a tuturor partide
lor și grupărilor de stînga.

Al. GHEORGHIU

Directorul general al F.B.I.-uIui, 
Hoower, a declarat zilele trecute că 
ritmul de creștere al criminalității 
este de șase ori mai mare decît cel 
al creșterii populației. în 1965, poli
ția americană a înregistrat 2 780 000 
de delicte, respectiv cu 6 la sută 
mai multe decît în anul precedent, 
ceea ce înseamnă o infracțiune la 
fiecare cinci minute. în limbaj sta
tistic, în 1965 au fost semnalate 
5 600 de asasinate, 34 700 de atacuri 
armate, 68 000 de spargeri cu arma 
în mînă, 486 000 de furturi de ma
șini și 1 292 000 alte spargeri. Bu
nurile furate se ridică la peste un 
miliard de dolari.

Sînt cifre caie invită la medita
ție. Ce generează și întreține a- 
ceastă avalanșă a infracțiunilor? Nu 
cumva, ca și crimele comise în 
Vietnam sau atentatele zilnice îm
potriva negrilor, ea este un efect 
al preamăririi puterii pumnului, al 
bunului plac, al sistemului propa- 

' gării urii față de om ?

La Kremlin au înce
put mărfi lucrările se
siunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S. A- 
ceasfa este prima se
siune a celei de-a 7-a 
legislaturi, care întru
nește pe deputafii in
vestiți cu mandatele 
alegătorilor la 12 iu
nie.

in ședinfele sepa
rate ale Sovietului U- 
niunii și' Sovietului 
Naționalităților, care au 
avut loc în cursul di- 
minefii, deputafii au 
reales în funcția de 
președinte al Sovietului 
Uniunii pe I. Spirido
nov și au ales ca pre
ședinte al Sovietului 
Nafionalităfilor pe J. 
Palefkis. Deputafii au 
aprobat apoi ordinea 
de zi a sesiunii care 
cuprinde : alegerea
comisiei de validare a 
mandatelor, înființarea 
comisiilor permanente 
ale celor două soviete, 
ratificarea decretelor 
legi emise de Prezidiul 
Sovietului Suprem, a- 
legerea Prezidiului So
vietului Suprem, for
marea noului guvern.

După amiază, în șe
dința comună a So
vietului Uniunii și a 
Sovietului Nafionalită
filor, N. Podgornîi, 
președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem, 
a supus discufiei de- 
putafilor propunerea

înfiinfării a cîte 9 co
misii permanente pe 
diverse ramuri ale e- 
conomiei, știinfei, cul
turii și problemelor 
sociale în Sovietul U- 
niunii și în Sovietul 
Nafionalităfilor. N. 
Podgornîi a prezentat 
un raport cu privire la 
rolul acestor comisii, 
subliniind necesitatea 
îmbunătăfirii activității 
întregului sistem al 
Sovietelor, de la So
vietele locale la So
vietul Suprem. Princi
palele sarcini ale comi
siilor permanente, a 
spus el, constau :n 
examinarea și analiza
rea propunerilor îna
intate sesiunilor celor 
două Soviete și în con
trolul asupra activi- 
tăfii organelor execu
tive. Sarcinile con
strucției comuniste, a 
spus N. Podgornîi, vor 
fi îndeplinite cu suc
ces numai prin atrage
rea fot mai largă a ma
selor la conducerea tre
burilor societății și sta
tului.

Președintele Prezi
diului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a 
scos în relief necesi
tatea unei activități 
mai intense a Sovietu
lui Suprem la sesiuni, 
a tuturor organelor 
lui, a fiecărui deputat 
în parte. Activitatea 
organului suprem al

puterii, a spus el, este 
o activitate neîntre
ruptă. Ea continuă și 
în perioada dintre se
siuni, fiind exercitată 
de către Prezidiul So
vietului Suprem, Comi
siile permanente ale 
Camerelor, de către 
deputafi în circum
scripțiile lor electo
rale.

C.C. al P.C.U.S. și 
Prezidiul Sovietului 
Suprem socotesc că 
îmbunătăfirea activității 
comisiilor permanen
te va contribui la con
tinua dezvoltare a 
principiilor democrati
ce ale conducerii sta
tului sovietic, spus 
în încheierea aportu
lui său N. Podgornîi.

în continuarea lu
crărilor, Sovietul Su
prem a aprobat de
clarația primului mi
nistru A. N. Kosîghin 
cu privire la depune
rea împuternicirilor 
guvernului. La propu
nerea lui L. I. Brejnev, 
Sovietul Suprem a nu
mit pe A. N. Kosîghin 
în funcjia de președin
te al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și 
i-a încredinfat sarcina 
de a înainta sesiunii 
propuneri pentru for
marea noului guvern.

Lucrările Sovietului 
Suprem continuă.

A. MUNTEANU
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A. BUMBAC

PARIS 2 (Agerpres). — Comandantul suprem al forțelor armate ale N.A.T.O. din Europa, generalul american Lyman Lemnitzer, a efectuat luni o vizită în Belgia, unde a inspectat regiunea Chie- vres-Casteau, propusă oficial de guvernul belgian ca viitor sediu al cartierului general al forțelor aliate din Europa (SHAPE). Autoritățile N.A.T.O. au manifestat o anumită rezervă în legătură cu propunerea belgiană, întrucît vii

torul sediu al SHAPE ar fi prea îndepărtat de Bruxelles (50 km). La sfîrșitul vizitei, generalul Lemnitzer a refuzat să facă vreo declarație ziariștilor. S-a aflat, totuși, că Lemnitzer dorește ca sediul SHAPE să fie situat ,»la cel mult 20 km de capitala Etelgiei.Lemnitzer a vizitat și alte localități mai apropiate de Bruxelles, deși acestea nu fuseseră prevăzute inițial în programul vizitei sale.
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Scenă din spectacolul cu opera „Oedip" de George Enescu, sus
ținut de trupa Teatrului de Operă și Balet din București pe scena 

teatrului Herodos Atticus din Atena

gg PEKIN. Drpă cum transmite agenția China
Nouă, la 2 august un avion militar al State

lor Unite a violat spațiul aerian al R. P. Chi
neze deasupra districtului Aihsien, Insula Hai
nan, provincia Guandun. In legătură cu această 
nouă provocare a S.U.A., un purtător de cuvînt 
al M.A.E. al R. P. Chineze a fost autorizat să 
dea un avertisment serios.

LONDRA. în luna iulie rezervele de aur și 
alte devize convertibile ale Angliei au scă

zut cu 25 milioane lire sterline, cifrîndu-se la 
1,145 miliarde lire sterline.

ra SOFIA. In drum spre Uniunea Sovietică,
Luigi Longo, secretar general al Partidului 

Comunist Italian, s-a oprit luni la Varna unde 
a avut o întrevedere cu Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar. 
Marți, Luigi Longo a sosit la Odesa.

GENEVA. Marți a avut loc la Geneva o nouă
Ședință a Comitetului celor 18 state pentru 

dezarmare Au luat cuvîntul A. Roșcin, repre
zentantul Uniunii Sovietice, și A. Fisher, repre
zentantul S.U.A.

PHENIAN. La 2 august, delegația Adunării
Populare Supreme a R.P.D. Coreene, condusă 

de Kan Rian Ug, vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Populare Supreme, s-a înapoiat la 
Phenian după o vizită în R.A.U., Tanzania, Irak 
și Siria, anunță agenția A.C.T.C.

Secretarul general al P. C. 
din Insula Reunion 
sub stare de arestPARIS 2.— Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: . Potrivit relatărilor ziarului „L’Hu- manite", la 1 august a fost adus la Paris Paul Verges, secretar general al P.C. din Insula Reunion (departament de peste mări al Franței — n.r.). El a fost arestat de poliția franceză la 28 iulie în baza hotărîrii tribunalului, pronunțată încă în 1963, în legătură cu participarea sa activă la lupta pentru acordarea independenței acestui teritoriu.Arestarea lui Verges, în pofida legii cu privire la amnistie, precum și hotărîrea de a fi trimis în Franța au provocat un val de proteste în insulă. „L’Humanite" relatează că mii de persoane au fost prezente pe aeroportul din Saint Denis la plecarea lui Verges spre Paris. Imediat după sosirea sa în capitala Franței, Paul Verges a fost transportat cu o mașină a poliției direct la închisoarea La Sânte, unde a fost încarcerat.

SOFIA. Agenția B.T.A. transmite că Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, a avut o convorbire cu Petar 
Stambolici, președintele Vecei Executive Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia, care, la invitația C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar și a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, se află la odihnă 
în această țară.

SOESTERBERG. O puternică explozie a avut 
loc marți dimineața la unul din hangarele 

bazei militare americane de la Soesterberg (O- 
landa). Un avion de tipul „F-102 Delta Gagger" 
a fost distrus, iar altele avariate.

BUDAPESTA. La invitația lui Istvan Dobi, 
președintele Consiliului prezidențial al R.P. 

Ungare, între 7 și 13 septembrie Mohammad 
Reza Pahlavi, șahinșahul Iranului, împreună cu 
soția, vor face o vizită în R. P. Ungară.

JU PRAGA. La invitația C.C. al Frontului Na
țional din Cehoslovacia, marți a sosit la Pra

ga Kumaraswani Kamaraj, președintele Parti
dului Congresului național indian.

PNOM PENH. Secretarul de stat pentru in
formații al Cambodgiei, Chea San, a anun

țat că două elicoptere și un avion aparținînd 
forțelor aeriene americane staționate în Vietna
mul de sud au mitraliat și atacat cu ajutorul 
rachetelor la 31 iulie satul Thlok' Trach, din 
provincia Kompong.
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