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La „Țesătura' - lași

Noi capacități 
de producție 
intrate
in funcțiune

COMUNICAT
privind vizita delegației

Partidului Comunist din Danemarca
in Republica Socialista România

în cuvîntul de închidere rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie 1966 se spune : „Principala problemă care trebuie să stea în centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid, a ministerelor, a 'celorlalte instituții centrale, a fiecărei întreprinderi o constituie sporirea eficacității întregii noastre activități economice". Așadar, sporirea eficienței întregii activități economice reprezintă și pentru institutele de proiectare un criteriu esențial al activității de concepție tehnico-economică și de proiectare a noilor obiective industriale, pe care trebuie să se fundamenteze, în anii cincinalului, cheltuirea cu maximum de eficiență a investițiilor.Dacă ne referim la industria chimică, problema sporirii eficientei economice a investițiilor capătă o și mai mare însemnătate. Nu trebuie uitat că, în cincinal, a- proape 20 la sută din totalul investițiilor alocate industriei sînt destinate dezvoltării și diversificării producției chimice. Aceasta, pe de o parte. Pe de altă parte, unele proiecte elaborate anterior, I pentru anumite obiective ale in- ! dustriei chimice, nu au indicat 1 cele mai bune soluții tehnologice și constructive, au mai avut imperfecțiuni în dimensionarea parametrilor tehnico-economici, au dat naștere la suplimentări de fonduri. Tocmai de aceea mă simt dator să spun că noi, proiectanții, avem îndatorirea de a valorifica pe deplin marile posibilități existente în domeniul întocmirii unor studii teh- ■ nico-ăconomice și a unor proiecte, că sijă în puterea institutelor să perfecționeze organizarea și desfășurarea activității de proiectare, în scopul ridicării eficienței investițiilor.Esențial este ca la elaborarea 
studiilor tehnico-economice și a 
proiectelor pentru noile obiective 
ale chimiei să se pornească de la 
criteriile eficienței economice, po
trivit celor mai sigure căi de creș- 

1 tere a acesteia. Cum a procedat co- ' lectivul Institutului de Proiectări 1 pentru Industria Chimică Organică de Sinteză, Medicamente și Fibre ’ Sintetice (IPROSIN) ? După cum se știe, în anii următori, în vederea dezvoltării producției de ' policlorură de vinii se va construi un nou combinat chimic. ' S-au întocmit studiile tehnico- 1 economice. Varianta optimă a reliefat că pentru a obține cel mai redus preț de cost pentru p.v.c., este necesar să fundamentăm fabricația pe o altă materie primă decît cea folosită în prezent la Borzești, și anume pe etilenă, în loc de acetilenă. în funcție de noua materie primă, s-a adoptat și tehnologia corespunzătoare — procedeul de oxiclorurare a etile- nei. Se preconizează că noul combinat va produce p.v.c. la un preț dă cost cu 23—27 îa sută mai scăzut față de cel al policlorurii de vinii obținute din acetilenăEvident, din exemplul amintit, se desprinde că soluția tehnologică preconizată în proiecte are însem-

Ing. Dumitru CÂNILĂ
director general IPROSIN

Leurda 1
o nouă mină

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). 
în Valea Motrului, a intrat zir 
lele acestea în producție o 
nouă mină : Leurda 1 Capa
citatea ei anuală de extracție 
va fi de 650 000 tone de lignit. 
Exploatarea cărbunelui se va 
face mecanizat, folosindu-se 
cele mai moderne utilaje și 
metode avansate de 
rit. In timp ce 
tone de cărbune
Leurda 1 au fost trimise ter
mocentralei electrice de la 
Craiova, minerii au început 
pregă'irea unui abataj cu 
front lung, de mare producti
vitate. unde în curînd va intra 
în funcțiune unul din cele mai 
moderne complexe mecanizate 
de exploatare a cărbunelui, 
condus de la pupitre de co
mandă.

mine- 
primele 
de la

Român. Ea a exprimat sentimen
tele de simpatie internationalists 
cu care poporul român urmărește 

. activitatea desfășurată de comuniș
tii danezi și le-a urat noi succese 
în lupta dedicată înfăptuirii idealu
rilor socialiste ale clasei munci
toare, apărării intereselor funda
mentale ale poporului danez.

în timpul vizitei făcute în țară, 
delegația Partidului Comunist din 
Danemarca a constatat entuzias
mul și hotărîrea cu care oamenii 
muncii, poporul român luptă pen
tru înfăptuirea hotărîrilor celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste în Re
publica Socialistă România.

Reprezentanții celor două parti
de și-au exprimat satisfacția pen
tru relațiile frățești de prietenie 
existente între Partidul Comunist 

Român și Partidul Comunist din Da
nemarca și au subliniat necesitatea 
dezvoltării în continuare a acestor 
relații prin intensificarea contac
telor, a schimbului de 
și de păreri.

Partidul Comunist
Partidul Comunist din 
consideră că una din 
dominante ale situației 
nale actuale este creșterea forțelor 
care militează pentru menținerea 
și consolidarea păcii. Pentru asi
gurarea securității popoarelor, îm
potriva politicii imperialiste de a- 
gresiune se ridică cu hotărîre sta
tele socialiste cu uriașa lor putere 
economică și politică, clasa munci
toare internațională în frunte cu

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
intre 31 iulie și 5 august a.c. o de
legație a Partidului Comunist din 
Danemarca, compusă din tovarășii 
Knud Jespersen, președintele Par
tidului Comunist din Danemarca, 
Poul Emanuel, membru al Comite
tului Executiv, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Danemarca, și Jorgen Jen
sen, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Danemar
ca, a făcut o vizită în Republica 
Socialistă România.

In cursul vizitei, delegația Par
tidului Comunist din Danemarca a 
făcut cunoștință cu realizările oa
menilor muncii din Republica So
cialistă România, angajați în opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste. Ea a vizitat obiective indus
triale, agricole, culturale, sociale 
din orașul București și regiunile 
Dobrogea, Ploiești și Brașov, dînd 
o înaltă apreciere colectivelor de 
muncă și realizărilor lor. Pretutin
deni oaspeții danezi au fost întâm
pinați cu căldură și ospitalitate, 
expresie a sentimentelor de sinceră 
prietenie și solidaritate internațio- 
nalistă pe care oamenii muncii din 
România socialistă le nutresc față 
de comuniștii danezi și poporul da
nez, a relațiilor frățești existente 
între cele două partide.

în timpul vizitei, au avut loc con
vorbiri între delegația Partidului 
Comunist Român și delegația Par
tidului Comunist din Danemarca. 
Din partea română, la convorbiri 
au participat tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co-

munist Român, Alexandru Dră- 
ghici, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Leon- 
te Răutu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Mihai Dalea, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Ghizela Vass. 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, șef de 
secție Ia, Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român.

în cursul convorbirilor, părțile 
s-au informat reciproc asupra ac
tivității celor două partide și au 
făcut un larg schimb de păreri cu 
privire Ia probleme de interes co
mun, la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor dintre cele două par
tide,. cu privire la probleme ale 
situației internaționale actuale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

în cadrul convorbirilor, tovarășii 
danezi au înfățișat lupta dusă de 
Partidul Comunist din Danemarca 
pentru interesele economice și 
drepturile sociale și democratice 
ale maselor muncitoare, pentru a- 
părarea păcii și zădărnicirea pla
nurilor agresive ale imperialismu
lui, pentru independență națională, 
pentru unitatea clasei muncitoare, 
a tuturor forțelor animate de do
rința nobilă de a asigura poporului 
danez un viitor pașnic și fericit.

Delegația română a informat pe 
oaspeți despre principalele preocu
pări ale partidului și oamenilor 
muncii din Republica Socialistă 
România pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor celui de-al IX- 
lea Congres al Partidului Comunist

După o lună de la intrarea în producție a primului sectoral noii filaturi de la „Țesătura" din Iași se că al doilea sector al unități a fost predat ciarului cu 45 de zile de termen. De asemenea, sectoarele bataj și filtre-bata.i au fost terminate cu aproape două luni înainte de termen.Aceste succese se datoresc organizării lucrului în brigăzi mari, mecanizării operațiilor care necesită un volum mare de muncă, reorganizării controlului tehnic de calitate prin alcătuirea unor colective de control pe grupe de lucrări

fabrica anunță acestei benefi- înainte I

experiență

Român și 
Danemarca 
trăsăturile 
internațio-

re, la mari distanțe, a materiilor prime și materialelor, apropierea, cit mai mult posibil, de cei mai importanți beneficiari, asigurarea forței de muncă necesară. Dacă cu ani în urmă, institutul nostru a prezentat spre avizare una sau două propuneri de amplasare, fără suficiente justificări, pentru combinatul chimic la care m-am referit s-au elaborat cinci variante de amplasament, cu studii tehnico- economice diferențiate. în alegerea
(Continuare in pag. a III-a) (Continuare în pag. a V-a)

alegerea 
obiectiv, a obiec- întîi, e- (Agerpres)

și receptivitate

la întreprinderea de exploatare și prelucrare a materialelor nemetahfere din Vălenii de Munte — banda transportoare a materiei finite spre rampele de depozitare 
Foto : R. Costin

nătatea ei. Dar, acesta nu este singurul criteriu de eficiență. Ho- 
tărîtoare pentru gradul de eficien
tă al investiției este și 
amplasamentului noului Prin amplasarea rațională tivelor se urmărește, mai vitarea transporturilor costisitoa

Zilele acestea, pe scena Teatrului de vară din Mamaia 
se desfășoară festivalul de muzică ușoară care se bucură 
de atîta popularitate. Tov. ION GOIA, secretar al Consi
liului muzicii din cadrul Comitetului de Stat pentru Cul
tură șl Artă, ne-a vorbit despre cîfeva aspecte ale actua
lei manifestări.

IN ZIARUL DE AZI MAMAIA '66
•............................................................... •.........................

1 TINERETUL: Definirea personalității 
■ Cum putem

prelungi viața mașinilor
H dialog cultural: Enciclopedismul 

românesc
S Un vast domeniu al cercetării 

științifice; silvicultura

Muzica ușoară 
în competifie

PRACTICI „ÎNGHEȚATE'
ÎN COMERȚUL CU COMBUSTIBIL

Dacă cineva ar 
spune că pentru pro
curarea unei cutii de 
conserve s-a învoit de 
la lucru, a alergat 
două-trei zile, a con
sumat o cantitate e- 
norrnă de nervi și, pe 
deasupra, a mai dat 
și bacșiș, am crede, 
firește, că omul în cau
ză ori glumește, ori 
depășește limitele e- 
xagerării. Pentru că — 
dimpotrivă — cumpă
rarea oricărui obiect 
nu presupune un ca
non, ci mai degrabă 
o satisfacție. Practic, 
cumpărăturile se fac 
după cum știe toată 
lumea : omul intră în 
magazin, alege marfa, 
dă banii și pleacă. 
Și totuși există un 
compartiment al co
merțului unde cumpă
răturile nu se fac 
chiar atît de simplu : 
e vorba de depozite
le de combustibil. 
Pentru aprovizionarea 
cu lemne și cărbuni 
omul trebuie să se în- 
voiască de la lucru, 
să alerge, să transpi
re. să se enerveze. 
Pentru că, în pofida 
tuturor criticilor adu-

se de-a lungul anilor, 
la depozitele de com
bustibil continuă să 
se practice un comerț 
rudimentar, care în
calcă cele mai ele
mentare reguli comer
ciale. în fiecare an 
lucrurile se petrec cam 
așa : în depozite vine 
marfă și, bineînțeles, 
sosesc cumpărători, 
începe vînzarea ? în
cepe, dar actul 
de vînzare-cumpărare, 
simplu ca adunarea 
lui 1 și cu 1, devine 
în mod neașteptat o 
problemă cu o sume
denie de necunoscu
te. Dar să aruncăm o 
privire mai atentă în 
depozitele de combus
tibil.

înainte de a vizita 
depozitele din regiu
nea Galați, directorul 
regional al „Combus
tibilului” ne asigurase 
că treburile merg bine 
— în deservirea cu

nu 
Așa ni 
birou.

lea. Bicele petrecute 
peste mînă le trădea- 

profesia : camio- 
(particulari). Sîn- 
supuși pe loc u- 
amănunțit intero-

oii a în- 
acestea nu 
contractul, 
particulari 
mereu la

pentru 
unde 

de kj-

nui 
gatoriu.

— Ați venit 
lemne ? Pe 
stați ? Cîte mii 
lograme luați ?

Profităm de încurcă
tură și dăm răspun
suri de circumstanță : 
stăm pe strada cuta
re, luăm o mie de kg 
de cărbuni...... Hai să
ne împăcăm — se ho- 

5 
Și 
ai

o 
trans-

respective, 
cheiat, dar 
respectă 
Camionarii 
sînt însă
post : cinci lei pentru 
suta de kg... In 8—9 
ore, un camionar face 
5—6 transporturi. Deci 
are un cîștig net de 
250—300 lei pe zi.

La sediul regional, 
tovarășul director ne 
spusese că la „Com
bustibilul" treburile 
merg bine. Pentru cine 
merg bine ? Depozitul 
e o paragină. Drumul 
care face legătura cu 
orașul e „întreținut” 
în asemenea hal, îneît 
în zilele ploioase ac
tivitatea devine 
proape imposibilă.

Tot plimbîndu-ne 
prin depozit dăm de 
o... apă I Pe ea plu
tesc agale — ați ghi
cit — lemnele. Dacă 
n-am fi la Tecuci și 
n-am ști că prin apro
piere nu trece nici un 
rîu, cu puțină imagi
nație am crede că a- 
vem în față Bistrița cu 
plutele ei. „Ce e cu 
apa aceasta în depo
zitul de lemne ?’. „E 
scurgerea apei din o-

a-

deservirea 
lemne și cărbuni 
sînt probleme, 
se spusese în 
Dar pe teren...

Tecuci. Cum
în depozit, un pîlc de 
„amabili' ne ațin ca-

intrăm

tărăște unul. Dai 
lei la suta de kg 
pînă lă scăpătat 
marfa acasă".

Cărbunii costă 
sută de lei
portul 50—60. Nu vrei 
să dai atîția bani ? 
Treaba dumitale I Dar 
alte mijloace de trans
port — de pildă ale 
întreprinderii orășe
nești de specialitdte 
ori ale Direcției regio
nale de transporturi 
auto — nu 
depozit. De 
pinde : ori 
tibilul
contracte cu unitățile

n-a

vezi prin 
ce ? De- 

„Combus- 
încheiat

raș" — ne spune ci
neva. „Și de cînd stau 
lemnele 
pei ?' — mai între
băm. „De... 11 ani" (1 ?)

Am discutat cu ad
ministratorul care răs
punde de această u- 
nitate comercială.

— Nu e bine — s-a 
declarat el de acord 
cu noi. Dar așteptăm 
să se facă un depozit 
nou.

Cînd se va face un 
nou depozit î Nu se 
știe ; așa se aude 
prin oraș. Administra
torul a orins „vestea” 
și nu mai clintește un 
deget. Așteaptă ca 
situația s-o schimbe 
presupusul nou depo
zit. Și mai ciudat 
se pare că acest 
de indolență este 
cut cu vederea și 
organele locale 
Tecuci, și de cele re
gionale din Galați.

Bacău. Toată lumea 
știe că depozitele de 
combustibil nu vînd 
copaci, ci lemne tăia-

Gheorghe GRAURE

pe firul a- 
mai

(Continuare 
în pag. a II-a>

ni 
caz 
tre- 
de 
din

— Concursul și festivalul de muzică ușoară românească de la Mamaia, competiție muzicală devenită de-acum tradițională, se află în centrul atenției marelui public iubitor al acestui gen.Dintre cele 344 de lucrări înscrise anul acesta pentru concurs, 54 au fost reținute de către juriu pentru a fi prezentate în cadrul primelor două concerte ale festivalului și supuse aprecierii publicului. Dintre acestea 32 sînt inedite, iar restul de 22 sînt cunoscute.Astfel, primele două concerte ale festivalului vor prezenta un bogat material de selecționare din care juriul va alege cele mai valoroase lucrări care vor constitui programul celui de-al treilea concert.In ceea ca privește interpretarea aș vrea să arăt că la această ediție a festivalului compozitorii au avut posibilitatea de a-și alege ei ■înșiși interpretul și formația orchestrală preferată care să le prezinte lucrarea în concurs.
— Ne-ați putea spune cîteva 

nume de iriterpreți ?— Da. Gică Petrescu, frații Men- tzel, Constantin Drăghici, Aurelian Andreescu, Dan Spătaru, Sergiu Cioiu, Gioni Dimitriu, trio Caban, Mihai Dumbravă, Dumitru Rucă- reanu. După cum se observă, mulți debutanți în festival. Aceeași caracteristică o are și grupul de interprete : Doina Badea, Anca Age- molu, Ilinca Cerbacev, Anda Călu- găreanu, Luky Marinescu, Pompilia Stoian, Luminița Dobrescu, Florina Varlaam, Elena Neagu, Denise Constantînescu.Sperăm că al IV-lea concurs și festival de la Mamaia se va înscrie pe o linie sensibil ascendentă față de edițiile anterioare.

I
I
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
i
I
I 
I
! 
i
I 
I

Ceea ce de-a lungul u- 
nei istorii zbuciumate a 
trecut asemeni unei torțe 
purtate peste veacuri a 
fost încrederea, niciodată 
știrbită, a poporului nos
tru în „mersul înainte" 
al patriei sale, în izbîn- 
da în toate clipele de 
restriște sau de grea 
încercare. Acea „nădej- 
de-n biruință", pe care ro
mânii au avut-o neconte
nit de-a lungul luptelor 
„pentru lege" și „pentru 
nume", despre care vor
bea Domnul Vlaicu, eroul 
lui Alexandru Davila, a 
creat sentimentul că tot 
ceea ce am zidit, tot ceea 
ce am lăsat scris nu 
va mai putea șterge 
trecerea timpului. ~ 
nile care au 
întunecat de 
atîtea ori ori
zontul, chiar 
dacă au răz
bit pentru o 
vreme așezări de 
pii și munți, nu au pusti
it niciodată sufletele. Po
porul nostru și-a aflat 
reazemul în credința că 
tot ce a creat s-a ridicat 
pe temelii trainice, că în 
tot ce el a clădit, a așe
zat, asemenea lui .Manole 
meșterul, ceea ce are el 
drag în viață. Liantul tu
turor marilor noastre edi
ficii materiale și spiritua
le a fost dragostea de 
țară și de oamenii ei, se
tea neostenită a poporu
lui nostru pentru ceea ce 
este frumos — care ne-a 
tăcut să împodobim totul, 
de la îmbrăcămintea de 
sărbătoare pînă la uneal
ta de muncă — simțul ar
moniei și al proporției 
care s-a cizelat neconte
nit și a trecut din genera
ție în generație.

De aceea, avîntîndu-se 
înainte pe căile pline de 
lumini ale edificării so
cialiste a patriei sale de 
astăzi, poporul nostru 
nu-și uită trecutul, pe ca

se 
cu 

Furtu-

re-1 cjre drept pildă. Și a- 
ceăsta deoarece trecutul, 
materializat în creația spi
rituală anonimă și cultă, a 
însemnat pentru cultura 
noastră un permanent 
factor de progres, pentru 
că această creație nici
odată n-a cunoscut stag
narea. Am privit casa cea 
veche de țară cu pridvo
rul ei sculptat, stîlpii por
ților meșteșugit lucrați, 
fota și iia împodobite, 
frescele mînăstirilor, hri
soavele domnilor, hroni- 
cile cărturarilor, miniatu
rile copiștilor, nu numai 
ca piese de muzeu. In fie
care din ele s-au aflat și 
se află strînse într-o sin
teză desăvîrșită înțelep
ciunea

cîm-pe
seculară a po

porului, fante
zia lui me
reu neistovită, 
gîndurile sa
le adînci. Sînt 
toate acestea 

ale vitalității in
și

TELEGRAMA
CELUI DE-AL XIX-LEA CONGRES 

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN URUGUAY
MONTEVIDEORomân adresează Partidului Comu- tuturor oamenilorComitetul Central al Partidului Comunist delegaților la cel de-al XIX-lea Congres al nist din Uruguay, întregului dv. partid și muncii uruguayeni un călduros salut frățesc și urări de succes deplin lucrărilor congresului.Oamenii muncii din Republica Socialistă România urmăresc cu un cald sentiment de solidaritate activitatea neobosită pe care partidul dv. o desfășoară pentru făurirea unității clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste și democratice din Uruguay în lupta pentru interesele vitale ale poporului și țării dv., pace, democrație șî progres social.Vă urăm, dragi tovarăși, să înfăptuiți cu succes hotărîrile congresului, să repurtați noi și însemnate victorii în întărirea continuă a rîndurilor P.O. din Uruguay spre binele clasei muncitoare, al întregului popor Uruguayan.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

dovezi
telectuale și artisti
ce și invocarea lor a 
fost totdeauna premisa 
înnoirilor autentice care 
au avut o influență bine
făcătoare asupra dezvol
tării artei și literatu
rii noastre. Pentru că 
noi și cei dinaintea 
noastră, și cei ce vor veni 
după noi aici am întîlnit 
acele izvoare și acele în
sușiri. care ne-au făcut să 
stăm mereu cu fruntea 
sus în fața lumii și să a- 
părem ca făuritori ai unei 
arte originale Așa cum 
spunea savantul Ion Can- 
tacuzino — poporul ro
mân preferă „ideile ’clare 
și eleganța formelor", „e- 
vită extremele și iubește 
măsura" și de aceea el 
a adus la zestrea lumii 
și în istoria civilizației' 
mondiale o contribuție ce 
este exprimată în primul . 
rînd prin toate aceste e- 
lemente' ale geniului' 
popular și prin ceea ce 
oameni ca Alecsandri, E- 
minescu, ^nescu; Brân- ■ 
cuși, forga, Grigorescu, 
Luchian, Blaga, Țucules- 
cu au creat pornind de 
aici. Și aceasta pentru că 
de aici, de la izvoare, am 
învățat ceea ce este sub
tilitatea, armonia, expre
sivitatea, stilizarea, pen
tru că aceste comori nu 
și-au veștejit niciodată ti
nerețea, iar astăzi lumea 
întreagă le privește nu cu 
o simplă curiozitate arhi
vistică, ci cu satisfacția 
întîlnirii artei desăvîrșite.

Cel ce privește îndea
proape istoria culturii 
noastre își dă seama că 
poporul român este în
zestrat cu un ascuțit spi
rit selectiv, ce l-a ferit

Valerîu RAPEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCINTEIA

e

Ale-ce se
compe- exigenți.

care vizitează
Vești pentru turiștii

de produse a valoare artisti- fie în afară de discuție.a „ceea

beneficiari, în la puse vede- cum- luăt

DEFINIREA

Convorbire cu Const. PÂUNESCU

cercetător principal la Institutul de științe pedagogice

îl subestimează, de- apârținînd de regulă
-

COMERȚUL CU COMBUST Lreale
(Urmare din pag. I)

s-a

sînt o

e-
Ing. Eleodor SAFTOIU

PUNCTE DE VEDERE

sînt actul

în linii o elemen- de com-

mate- 
la un

xe- de- ce cu

unor 
aceste 

că 
de 

măcar

obligați 
să-și iro- 
timp ? Nu 

te

de avizare. Acest este denumit, pe „monotonie".după cele arătate'

De provin meandrele * lu-

Cum se omul cu

M||

regiunea Suceava
SUCEAVA.

veste bună pentru 
turiștii care vizitea
ză nordul Moldovei: 
S-a terminat moder
nizarea drumului Gu
ra Humorului — Vo- 
roneț și se apropie de 
sfârșit lucrările la po
dul de beton de pe 
rîul Moldova. Pe 
drum spre Mînăsti- 
rea Humorului s-a 
terminat podul peste 
pîrîul Humor și se e- 
xecută în continuare 
îmbrăcăminți ușoare 
asfaltice. In curs de 
modernizare se află 
și drumul Rădăuți — 
Putna pe care s-n 
turnat asfalt pe mai 
iriult de 20 km și au 
început lucrările pe

drumurile' ce duc la 
Vatra Moldoviței, I- 
potești și Drago- 
mirna.

Se apropie de sfîr
șit și lucrările la noul 
drum Sadova — ,S.u-. 
cevița. Acest drum 
nou șerpuiește 'prin
tre dealuri și obcine, 
prin păduri seculare, ' 
dezvăluind trecători
lor unele din cele mai 
frumoase peisaje ale 

■ regiunii Suceava. El 
face legătura între 
Cîmpulung, Vatra 
Moldoviței, Sucevița 
și Rădăuți.

Pentru turiștii care 
poposesc la Suceava, 
Trustul alimentației 
publice a pregătit o 
surpriză. Intr-un lo-

cal complet renovat 
s-a amenajat un res
taurant unde se ser
vesc mîncăruri speci
fice bucătăriei buco- 
vinene. Localul, ornat 

.....cu sculpturi .în... stil 
popular, cu covoafe, 

, ștergare, ceramică, 
îmbină ■ Confortul cu 
simplitatea familiară 
muntenilor din aceas
tă parte a țării. Os
pătari în ■ frumoase 
costume naționale b- 
feră vizitatorilor tra
dițională tocăniță de 
hribi cu smîntînă și 
mămăliguță, sarmale 
cu crupe și slănină, 
servite direct din 
oale de lut, precum și 
alte feluri de mîncare 
specifice regiunii.

Apa orașului, mai ales vara, este 
extrem de prețioasă. O echipă de 
tehnicieni de la I.C.A.B. detectează 
cu ajutorul unor aparate electroni- 

, ce eventualele pierderi de apă din 
rețeaua Subterană

PERSONALITĂȚII

FRUMUSEȚEA „NEVĂZUT
A CLĂDIRILOR

Scheletul unei construcții finisate — ea și acela al făpturii vii — rămâne, de obicei, inaccesibil ochiului neinițiat, îmbrăcat fiind în tencuieli sau placaje. Sub o haină care se păstrează mari aceeași se ascunde însă inepuizabilă varietate de te constructive și sisteme binare a acestora: ziduri masive de cărămidă, stîlpi, grinzi, cadre ; și diafragme de beton armat, plan- șee monolite sau din fîșii prefabricate, panouri mari, celule spațiale și încă multe altele. Dar fațadele și interioarele noilor construcții se deosebesc atît încît, uneori, chiar unui îi este greu să distingă diri realizate în sisteme
de puțin, specialist două clă- construc-

tive diferite sau să stabilească precis ce metodă s-a folosit pentru construirea lor. Această reducere la anonimat a scheletului u- nui edificiu accentuează și mai mult o anumită monotonie semnalată în noile noastre cartiere, făcînd să se piardă unul din mijloacele esențiale de diversificare în arhitectură. Punerea în evidență a structurilor constructive ar putea juca un rol important în definirea caracterului ansamblurilor contemporane ; ea reprezintă un mijloc deosebit de eficace în crearea unei arhitecturi Originale, cu atît mai mult cu cit diversitatea sistemelor utilizate în prezent este incomparabil mai mare decît în trecut.

— Se apropie concursu
rile de admitere în învă- 
țămîntul superior, zeci de 
mii de tineri se pregătesc 
pentru o facultate- sau 
alta. Intr-o scrisoare a- 
dresată redacției, un pă
rinte ne relatează cu în
grijorare despre lipsa de 
hotărîre a fiului său, des
pre pendularea între mai 
multe posibilități și încli
nații. „E nehotărît, e lip
sit de personalitate", a- 
firmă corespondentul nos
tru.

Se încadrează acest caz 
în sfera personalității?— Deciderea, fie în o- rientarea către o profesie, fie în alegerea unei atitudini sau comportări în diverse prilejuri ale vieții, constituie o trăsătură principală, fundamentală de exprimare a. personalității. Prin gîn- durile, prin dorințele, dar mai ales prin actele sale tînărul se proiectează în viitor, el optează pentru ce va face și ce va fi într-o vîrstă ulterioară, își conturează propriul profil. se construiește ca om, ca personalitate, avînd tot timpul în vedere contextul social, întrucît formarea și afirmarea personalității este, în fond, o operă de integrare a individului în societate. Op- tarea este un act de auto- valorificare a ansamblului de trăsături morale, intelectuale de care tînărul e conștient, deci, o punere în valoare a personalității sale

— Putem intra în inti
mitatea, în mecanismul a- 
cestui act?— Ca rezultat al progresului social, în epoca noastră personalitatea tînărului e din ce în ce mai bogată și mai complexă. De aceea în mecanismul orientării conlucrează numeroase forțe a căror detectare și influențare e uneori mai dificilă.Am să relatez un caz studiat de noi, care ar putea constitui și o încercare de răspuns la problemele puse de corespondentul dv.. Tînărul M.S.. recunoscut unanim ca fiind înzestrat pentru științele e- xacte. la sfîrșitul liceului se prezintă la examenul de admitere la arta dramatică, unde nu reușește și se înscrie la școala de asistenți medicali. Apoi încearcă încă un an la facultatea de geografiâ-ge- ologie — an cu rezultate îndoielnice — ca, în fine, de-abia în al treilea an să ajungă la facultatea de fizico-matematici, unde rezultatele sînt foârte frumoase. De ce această optare în zigzag ? unde acestei căutări cînd crurile par' simple ?Desigur, în contextul stimulativ al colectivului școlii tînărul și-a dat perfect seama, că orientarea sa către o profesiune . pe baza științelor exacte, 

a matematicii în special,. ar fi însemnat o realizare a sa. Convingerea totală care să deterinine o atitudine, un act de opțiune, 
i-a lipsit, însă, pentru că tînărul, pe plan afectiv, în intimitatea conștiinței

sale nu făcea adeziune perfectă cu o asemenea convingere. De ce? Două serii de fapte se înscriu în lentul și îndelungatul proces pe baza Urma să-și orienteze personalitatea. Prima serie este constituită de lipsa de continuitate a elementului instructiv și a divorțului afectiv de matematică. Perindase pe la patru școli în cei 11 ani. Deși recunoscut ca înzestrat pentru matematică, la una dintre școli întîlnește un profesor de specialitate care

necesar ca măcar in ulti
mii doi ani de liceu să se 
facă o investigație psiho
logică modernă (probe co
lective, individuale, ex- căruia ’ perimentări de laborator 
pentru aptitudini, analiza 
produselor activității inte
lectuale etc.) care să ducă 
la b diagnoză a personalită
ții elevului, utmărindu-se 
vectorii principali ai a- 
cesteia. Datele furnizate de o asemenea investigație oferă pedagogului, părinților, posibilitatea dirijării subtile a tînărului către profesia cea mai potrivită. Totodată, aceste

cal-e omul trebuie să a- leagă și să hotărască, între dinamism și inerție, de exemplu. între nou și vechi, între răspundere și comoditate, între altruism și egoism.Optarea pentru o atitudine sau alta, pentru o comportare Sau alta este un act permanent prin care personalitatea se a- firmă, se determină, evoluează, întrucît personalitatea e o sinteză a însușirilor umane stabilă dar 
tiu statică. Dinamismul ei șe manifestă tocmai prin acest act de opțiune ba- . zată pe ideea perfecționării continue a omului.Prin structura sa, societatea noastră favorizează și încurajează o- rientarea tînărului către primele atitudini amintite mai sus. îi oferă idealuri majore și posibilități optime de realizare. Cu cît personalitatea e mai bogată și mai multilaterală, cu atît busola orientării în viață devine mai sigură, cu atît actul optării își află rădăcini mai temeinice și mai adinei.

ultimul timp publicațiile noastre s-au ocupat de diversele aspecte ale producerii și desfacerii articolelor de artizanat și artă populară.S-au produs și șe mai produc încă pe scară mare, în toate sectoarele, dar mai ales în sectorul lemn și ceramică, articole care n-ar trebui să fie aduse în magazine.Preocuparea privitoare la ținuta artistică a articolelor ar fi necesar să se concretizeze, întîi de toate, în alcătuirea acelor colective compuse din creatori care, -• cjlupă - cum,. a- rată prof; Gh. Foc- șa într-un articol apărut în „Scînteia", trebuie să posede „temeinice cunoștințe . tehnice, principii. estetice clare și, desigur, talent". Modelele astfel concepute ar urma apoi să fie omologate și lansate în producție.Beneficiarilor trebuie să li se prezinte o gamă cît mai vastă căror că să orice gereavinde" se va putea face astfel cu o reală

exigență. Este regretabil că producătorul — ne gîndim la UCECOM, care este principala sursă de articole de artizanat și artă populară — n-a creat pînă astăzi beneficiarilor asemenea condiții de aprovizionare.Unii dornici de a pune desfacere produse

mu-

ar- au-

terminînd un conflict în relațiile profesor-elev pe care copilul îl transferă și asupra acestei discipline, creînd în jurul ei o stare specială de tensiune neplăcută, care îl împiedică să adere total din punct de vedere afectiv. A doua serie de factori sînt cei morali. în familie nu i se impregnează în țesătura personalității sale nevoia profundă de a munci, satisfacția propriului efort. Conlucrarea acestor două serii de fapte a modificat echilibrul final al personalității și n-au permis orientarea pe baza însușirilor ale tînărului.Datele acestui caz valabile și pentruoptării în general, în diverse momente și ocazii ale vieții.
— E deci necesar să 

influențăm in procesul de 
educație și instruire hotă- 
rîrile tînărului, mergînd 
în întâmpinarea aptitudi
nilor și înclinațiilor lui. 
Dar cum descoperim a- 
ceste aptitudini, reale și 
nu imaginare? Știut este 
faptul că unii oameni se 
lasă furați în asemenea 
situații de păreri și im
presii subiective, aș spu
ne chiar superficiale. Exis
tă în primul rînd Un su
biectivism. al adolescentu
lui care se crede dotat de 
exemplu, pentru arta dra
matică ori pentru răsună
toare performanțe spor
tive; există apoi și un su
biectivism al părinților 
care „simt" că odrasla lor 
se va realiza într-o ca- 

' rieră îndrăgită, de fapt, 
de ei; în sfîrșit, mai exis
tă și un subiectivism al 
unor profesori care, încîn- 
tați de succesul, real sau 
întâmplător, al elevului la 
disciplina predată de ei, vor să facă neapărat din ■ 
acesta un matematician, 
un chimist sau un literat.

C.are sînt posibilitățile 
de apreciere obiectivă?— Aprecierea obiectivă nu poate veni decît pe baza unei cunoașteri multilaterale și profunde, a unei individualizări a ducației. Cred că ar fi

date pot ajuta tînărului să se cunoască în mod o- biectiv, să-și evalueze mai exact posibilitățile, să-și ușureze procesul de integrare și de realizare în societate.Țin să subliniez că diagnoza personalității poate fi utilă nu numai în orientarea profesională, ea poate constitui călăuză, o busolă și alte acte importante vieții: căsătoria, activitățile obștești, formele de culturalizare, preferințele în timpul liber etc.
Am convingerea că în 

următorii ani se va pune 
problema alcătuirii, in o- 
rașele mari, a unor centre 
pentru adolescenți, re- 
strînse colective obștești 
formate din psihologi, 
pedagogi sociologi, oameni 
care, pe lingă pregătirea 
și pasiunea pentru o a- 
semenea muncă, trebuie 
să aibă o bogată experiență de- viață. Adolescenții și tinerii se vor putea adresa acestor specialiști, consultîndu-i în probleme mai ușoare sau mai dificile...

— Niște ghizi spiri
tuali?— Întrucîtva. în orice caz acești oameni nu trebuie să devină niște sfătuitori cu orice preț, niște emițători de maxime și judecăți ex cathaedra. Prin discuții sincere într-o atmosferă de apropiere și delicatețe sufletească, tînărul poate să ajungă, aparent singur, la o mai profundă cunoaște
re de sine, să-și sondeze adînc propria personalitate luînd hotărîrl care pot marca întreaga viață, optînd, adică, cu seriozitate și maturitate, pentru acele căi de afirmare plenară, atît individuală, cît și socială.Dacă vectorii personalității au o direcție sigură și precisă, stabilită încă din anii tinereții, atunci actul optării va avea întotdeauna, sau aproape întotdeauna, sensuri pozitive. Mă gîndesc la a- tîtea împrejurări ale vieții, previzibile sau nu, în

r
Paul DIACONESCU

nivelul creației tistice populare tentice, au . căutat sprijin într-altă parte. Direcția generală a marilor magazine, de exemplu, care răspunde de ' magazinele de artizanat și artă populară din Capitală și din Mamaia, a cerut încă din toamna anului trecut sprijinul Muzeului de artă populară și ai Muzeului de antichități al Academiei, pentru ca, pe baza numeroaselor piese din muzeu, să poată comanda producătorului confec-

ționarea unor reproduceri. Colectivele de conducere ale zeelor au dat sprijinul acestei reri, așa că s-atut întocmi o colecție cu cele mai reprezentative obiecte de lemn, ceramică românească, ceramică tleagră șl ceramică dacică. Reproducerile după aceste o- biecte au fost în vînzare. în rea informării părătorilor s-amăsura de a se da 0 ■scurtă descriere îh care se indică denumirea, regiunea și localitatea unde s-a prodlis fiecare piesă, precum și muzeul în cafe se află originalul. (Nu toți beneficiarii sînt în măsură a cere sprijinul unor instituții competente pentru menținerea velului artistic produselor. O menea sarcină revine în întregime producătorului, care o poate realiza alcătuind concomitent cu colectivele de creație, și colective compuse din experți tenți și
D. ROMAN 
director general 
în Ministerul Comer
țului Interior Un nou bloc de garsoniere în car

tierul Berceni-sUd din Capitală 
Foto : R. Costin

PRACTICI „ÎNGHEȚATE

te scurt, pe măsura 
sobei. La Bacău însă 
lucrurile stau altfel: 
lemnele se vînd în
tregi, așa cum vin cu 
trenul. „Nu avem mo
toare, se plînge șeful 
unității. Apoi comple
tează : de fapt, avem 
două motoare... Unul 
nu merge pentru că e 
defectă rețeaua elec
trică, iar pe celălalt 
l-am dat acum la 
parat". Dar dacă 
pozitul nu are cu 
mărunți lemnele, 
atît mai puțin au cum
părătorii, 
descurcă
„marfa" pe care o ia 
de la depozit ? Trea
ba lui 1 Șeful depozi
tului „e acoperit". Un 
motor la reparat, al
tul nu merge...

Buzău. în depozit — 
lume multă. Majorita
tea cumpărătorilor 
așteaptă de 8 ore 
să-și ridice combus
tibilul. După cum se 
mișcă însă încărcăto
rii și camioanele, sla
bă speranță că acest 
canon, care la Buzău 
se cheamă aprovizio
nare cu combustibil, 
se va termina într-o 
singură zi.

— De ce 
cumpărătorii 
sească atîta 
ar fi mai bine să 
trimitefi lemnele aca
să tntr-o zi pe care o

hotărîți de comun a- 
coid ?

— Hm — a făcut 
șeful depozitului. De
servire la domiciliu ? 
La Buzău ? Părea ui
mit din cale-afară 
— ca și cum ci
neva i-ar- fi cerut să 
mute munții din loc. 
Cum o să se introdu
că la Buzău această 
metodă civilizată de 
deservire ? Ce, Buzăul 
e cît Bucureștiul ? La 
Buzău omul trebuie să 
vină la depozit cu 
noaptea în cap, să 
stea la rînd, să aștep
te, să fie programat. 
Aceasta este metoda...

între timp, vînzarea 
combustibilului conti
nuă. Camioanele și 
căruțele se deplasea
ză spre oraș cu o în
cetineală enervantă. 
Și distanța e destul 
de mare. Iar drumu
rile din această parte 
sînt complet distruse.

în răspunderea cui 
cad toate problemele 
amintite ? Cu această 
Întrebare am ajuns la 
al doilea capitol al 
însemnărilor noastre.

Am mai spus-o și 
cu alte prilejuri : nu 
trebuie să fii specia
list în comerț ca să-ți 
dai seama că la de
servirea cu combusti
bil sînt încălcate une
ori cele mai elemen
tare norme comerciale 
si sînt lezate in mod 
flagrant interesele

cumpărătorilor. în a- 
provizlonarea cu lem
ne și cărbuni s-a 
creat o situație para
doxală : marfă este 
din belșug, dar cum
părarea ei reprezintă 
pentru cetățeni o „pro
blemă". Ba nu sînt 
mijloace de transport, 
ba nu sînt lemne tă
iate. Cînd sînt și de 
unele și de altele, se 
oprește vînzarea pen
tru că e blocat depo
zitul. Din cauză că la 
depozitele de combus
tibil, în loc să se pro
moveze noile metode 
de deservire, se bate 
pasul pe loc. Cine răs
punde de această si
tuație î Practicile co
merciale rudimentare, 
anacronice, pe cate le 
întîlnim la depozitele 
de combustibil, 
fatalitate ?

în căutarea 
răspunsuri la 
întrebări aflăm 
mulți dintre șefii 
depozite nici 
nu știu cui sînt sub
ordonați. Unii spun că 
sfaturilor populare, 
alții — comerțului. O 
bună parte sînt de 
părere că aparțin Mi
nisterului Economiei 
Forestiere. Mai există 
și o a patra ipoteză : 
că nu aparțin nimă
nui, depozitele de 
combustibil fiind uni
tăți de sine stătătoa
re. Care e realitatea ?

Depozitele de combus
tibil aparțin, cîte puțin, 
fiecăruia din cele trei 
foruri, la rîndul lor cîte 
puțin tutelare 1 Iată, 
pe scurt, concluziile 
discuțiilor pe care 
le-am avut cu unii din 
directorii întreprinde
rilor regionale „Com
bustibilul" : aceste în
treprinderi sînt niște 
copii cu . mai multe 
mame (vitrege — n.n.). 
Ministerul Economiei 
Forestiere le finanțea
ză, sfaturile populare 
încasează beneficiile, 
iar direcțiile comer
ciale le dau îndrumări 
de tehnica și organi
zarea comerțului. în 
teorie... în fapt, M.E.F, 
le dă baiii foarte pu
țini, sfaturile popu
lare — în special 
cele raionale și oră
șenești — în loc să le 
ajute să perfecționeze 
deservirea, să-și pro
cure mijloace de trans
port, mînă de lucru, să 
sprijine repararea căi
lor de acces, le tratea
ză ca pe a cincea roa
tă la căruță. Cît des
pre direcțiile comer
ciale, numai cu îndru
mări nu se poate re
zolva mare lucru. S-a 
conturat clar, ca o ne
cesitate, subordonarea 
directă și din toate 
punctele de vedere a 
acestor întreprinderi 
unul singur for, spre 
a exista o linie de o-

rientare unică, îndru
mări și sprijin 
rial pornite de 
singur centru.
.. Cu acestea
pus, ds fapt, punctul 
pe i. Este ea multiplă 
subordonarea „Com
bustibilului", dar îm
bunătățirea deservirii 
în acest sector nu in
tră în preocupările 
principale ale nici u- 
nuia dintre cele trei 
foruri tutelare. Urma
rea: necontrolați în 
muncă, șefii de unități 
procedează de multe 
ori cum îi taie capul, 
iar cetățeanul e nevoit 
să se „împace" cu ca- 
mionarul.

Situația nu poate fi 
însă tolerată la infinit. 
Cum am mai spus — de 
marfă nu se duce lip
să. Pe prim plan con
tinuă să Stea modul 
cum este și cum ar 
trebui ea vîndută. Fi
rește, soluționarea con
troversatei probleme a 
apartenenței unităților 
în cauză va avea drept 
corolar și stabilirea 
unor norme și reguli 
de comerț strict obli
gatorii și valabile pen
tru toate orașele, intro
ducerea curajoasă a 
metodelor de deservi
re noi, rapide și como
de pentru cumpărători, 
în sfîrșit, depozitele de 
combustibil ar căpăta 
o înfățișare demnă 
de denumirea de uni
tăți comerciale.

Neconcordanța între valoarea estetică proprie a structurii și proporția în care ea participă la conturarea expresiei plastice generale devine flagrantă la blocurile e- xecutate în cofraje glisante. De data aceasta, mai ales modul de execuție este caracteristic și tocmai el ar trebui pus în evidență în scopul - obținerii unor tratări arhitecturale diferențiate. în sistemele tradiționale, continuitatea execuției se urmărește pe orizontală, lucrîndu-se separat fiecâre etaj și suprapunîndu-se pe parcurs. Orizontalitatea aceasta sugerează un anumit echilibru de natură statică. în cazul cofrajelor glisante, dimpotrivă, execuția pe verticală este cea care se realizează continuu. Betonul — ca în nici un alt sistem — este filetat, laminat necontenit și uniform de un utilaj special. Dinamica a luat locul staticii. Mișcarea ascendentă a cofrajului imprimă construcției o linie avîntată, îndrăzneală și măreție. Dar, nicăieri acest lucru nu este exprimat. Arhitectura blocurilor executate în cofraje glisante repetă — cu o grijă parcă voită -^arhitectura clădirilor turnate în cofraje de inventar, iar acestea diferă, la rîndul lor, foarte puțin de cele pe cadre. Totul' a fost a- dus la un numitor comun, rezultat din coeficienții de utilizare a spațiului, din indicii de consum de materiale, din dimensiunile balcoanelor și logiilor, din varietatea restrînsă a tipurilor de a- partamente, dar și din lipsa de îndrăzneală a proiectanților, din slabă lor imaginație, din prea puțină înțelegere pentru nou a unora din forurile numitor comun bună dreptate,în mod logic, mai sus, se naște întrebarea : oare punerea in evidență a structurilor constructive — sau. mai -bine zis, utilizarea lor în mod conștient în arhitectura contemporana — poate contribui ia diminuarea monotoniei noilor ansambluri ? Răspunsul îl dau marii constructori ai tuturor timpurilor și el este categoric afirmativ. Revenind la dotările social-culturale din noile, noastre cartiere, este de semnalat faptul că tematicile variate (școli, cămine, centre comerciale sau complexe de cultură și sport) o- feră proiectanților cîmp liber pentru promovarea unei arhitecturi menite — prin diversitatea expresiei ei plastice — Să pigmenteze rigiditatea mai mult saU mai puțin obligată a blocurilor de apartamente. Totuși, pînă în prezent, formele apărute sînt rezultatul a- doptăriî acelorași elemente' — mai puțin constructive și mai mult decorative unuia și aceluiași gen de structuri portante. După părerea mea, suprafețele subțiri din beton armat reprezintă sistemul care poate a-' duce — la aceste tipuri de construcții — varietatea dorită și căutată. Utilizarea suprafețelor cutate sau cilindrice, a cupolelor sau a paraboloizilor, a suprafețelor Suspendate, ca și a oricăror combinații între acestea va înviora — prin marea diversitate a formelor ce se pot obține —- arhitectura cartierelor de locuit. Fără a avea în limba română un termen cuprinzător pentru a defini caracterul lor, aș vrea să arăt că „suprafețele subțiri" sau „pînzele de beton armat" rezistă la acțiunea forțelor care le solicită prin forma fixată de proiectant și prin rigidi
tatea dată de material. Mai mult, deci, decît în orice alt sistem constructiv va trebui ca forma să devină, în final, capabilă de a prelua, în condiții sigure, solicitările la care este supusă. în acest caz, forma devine un element activ, ea reprezintă însăși cheia rezistenței constructive și exprimarea ei clară, nealterată, cuprinde în sine o Valoare estetică profundă.Pentru a înțelege necesitatea introducerii în practica curentă a suprafețelor subțiri din beton armat, este suficient să recunoaștem că ele sînt specifice în exclusivitate betonului. Aici el este utilizat la justa lui valoare, calitățile sale sînt puse în lucru cu maximum de eficiență. Monoli- tismul betonului, ca și posibilitatea de a fi turnat sub orice formă au generat structurile spațiale. Gîndirea constructorilor, fixată în plan de celelalte materiale — lemnul, piatra sau metalul — a făcut saltul în spațiu cu trei dimensiuni. Formele arhitecturale au încetat de a mai fi rezultatul unor îmbinări între elemente lineare, ele devin rezultatul unei concepții unitare, complexe. Sistemul constructiv pătrunde în arhitectură, o susține, o întregește.Evident, dezvoltarea în continuare a construcțiilor va ridica noi probleme, va cunoaște realizări tehnice îndrăznețe, arhitectura în continuă frămîntare va căpăta aspecte nebănuite încă, vor apare tematici noi. Dar calea cea mai sigură de urmat este cea a legăturii din ce în ce mai intime între arhitectură, structură și execuție, aprofundarea calculului ingineresc, mărirea aportului adus de încercările pe machete și ridicarea nivelului tehnic al construcțiilor.
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Realizarea cu maximum de eficiență economică a investițiilor în gospodăriile de stat, darea la termen în funcțiune a obiectivelor prevăzute au o mare însemnătate economică. In G.A.S. Hodoni, Ber- , zovia, Grabăț și Nădlac, din regiu- ' nea Banat, s-au alocat însemnate F i. fonduri pentru ridicarea unor mo- ’ derne complexe zootehnice. Executarea și darea în exploatare a acestor "importante obiective constituie o cerință de bază pentru realizarea sarcinilor prevăzute în domeniul zootehniei și amortizarea fondurilor investite, într-o perioadă scurtă de timp.Cum se realizează investițiile planificate pentru construirea a- cestor complexe? La unele complex^ zootehnice lucrările sînt mult' rămase în urmă. Din cele a- proape 26 mili-’ oane lei alocate . construcției complexelor zooteh- I nice s-au folosit i pînă acum mai 'i puțin de 40 la ; sută. La G.A.S. din Berzoviaun complex avicol pacitate totală de 132 000 pă- 
ț sări.iulienarea nu s-a' această lucrare. Potrivit graficu- I lui, pardoselile trebuiau să fie exe- , cutate în proporție de 75 la sută, ' dar nu au început decît la ; una din hale. Beneficiarul are, pe bună dreptate, obiecții asupra ca- j lității. Izolația halelor, lucrare de [ mare importanță, se află în faza i de început (15 la sută) cu toate că ! trebuia terminată.
f 
I

în regiunea Banat
se construiește cu o ca-Pînă latrebuia betoanelor. Dar, din păcate, executat decît jumătate din

V-

l.

sfîrșitul terminată lunii tur-

asigurat la timp documentația necesară, lucrările au început cu 4 luni mai tîrziu. în luna mai din acest an la G.A.S. Berzovia trebuiau începute lucrările la obiectivele destinate creșterii păsărilor tinere, dar nici pînă acum nu există aprobarea pentru amplasarea definitivă. Pe lîngă întîrzierea predării documentației tehnice, Institutul de Studii și Proiectări Agricole nu a asigurat un proiect complet noilor obiective, lipsind din a- cesta alimentarea cu energie electrică. între cauzele care au determinat rămînerea în urmă a lucrărilor de construcție mai trebuie adăugate și diversele modificări constructive care creează și în prezent mari greutăți. Sistemul de alimentare cu apă de la Berzovia a fost schimbat în repetate rînduri.Din constatările făcute la fața locului se desprinde faptul că lipsa de documentație, predarea ei incompletă și stabilirea a amplasamen- la greutăți mari construcțiilor. A- sînt însă singu-

Pe bună dreptate se pune întrebarea : care sînt cauzele care fac < ca ritmul lucrărilor să nu se desfășoare cum trebuie. Este cunoscut faptul că documentația tehnică, felul în care este ea întocmită, promptitudinea cu care este (elaborată și trimisă șantierelor reprezintă baza de plecare în realizarea’investițiilor. Din acest punct de ve 'ere, situația nu poate fi considerată mulțumitoare. Din cauză j că Departamentul GOSTAT nu a
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LIBERTATEA"- CLUJ

MOBILĂ „STIL"

„Liberfa- 
marcă e 
și peste 

curînd 
Prototipurile

Fabrica de mobilă 
tea" din Cluj, a cărei 
bine cunoscută în țară 
hotare, va produce în 
mobilă sculptată, 
primelor garnituri au și fost 
terminate. Se remarcă îndeosebi 
cele pentru camera de birou și 
sufragerie. Mobila „stil”, la 
modă în secolele XVI—XIX, re- 
cîșfigă interesul unor categorii 
fot mai largi de cetățeni. Armo
nia arhitecturii și liniilor stiluri
lor vechi a fost preluată de 
creatorii de modele și adoptată 
cerinjelor și gustului pentru fru
mos ale prezentului. Aceste mo
bile, în care arabescurile sau or
namentele vegetale capătă o 

parte 
noastre 

inter-

nouă strălucire, vor face 
dintre exponatele fării 
la fîrgurile și expozițiile 
nafionale.

cu întîrziere telor au dus în execuția cestea nu rele cauze care fac ca lucrările de investiții în G.A.S. din Banat să se desfășoare în mod necorespunzător. Pe unele șantiere întîlnești o slabă organizare a muncii, lipsă de spirit gospodăresc și de răspundere pentru executarea la timp a acestor lucrări de mare importanță. Pe șantierul din Berzovia (constructor întreprinderea 6 Craiova) s-au perindat pînă acum trei șefi de șantier. Nu se face încă simțită colaborarea acestei unități cu întreprinderea,. 3 Izolații . și Trustul 2 Instalații-Montaj București. Aler- gînd după indici valorici ridicați, conducerea șantierului de la Berzovia a început lucrările la o seamă de obiective fără a face însă pregătirea necesară : construcția de drumuri, amenajarea corespunzătoare a stației de betoane, asigurarea cu apă. Din această cauză o bună parte a utilajelor existente nu sînt folosite cu întreaga capacitate. Nici pînă acum, nu s-a terminat construcția turnului de apă și a instalației de evacuare a gunoiului. Daunele provocate de acest fel de a munci sînt mari. Numai cheltuielile suplimentare datorate soluției de provizorat în a- limentarea cu apă se ridică la circa 100 000 lei. Pentru a curma aceste neajunsuri conducerile Trustului regional de construcții Banat și a gospodăriei de stat s-au întîl- nit de curînd pentru a stabili măsuri concrete. La cîteva zile după aceste așa-zise măsuri pentru îndreptarea lucrurilor, munceau pe șantier... 3 zidari și 8 muncitori necalificați.Slaba organizare a muncii și-a spus cuvîntul și pe șantierul de la G.A.S. Grabăț, unde planul pe primele 6 luni din acest an a fost realizat doar în proporție de 62 la sută. Tov. Iacob Divo, șeful șantierului, nu se neliniștește de faptul că depozitul de melasă, ca și drumurile interioare nu sînt terminate, iar stabilirea unor termene de dare în folosință a acestora este tărăgănată.Este necesar ca organele de resort să analizeze situația de pe șantierele complexelor zootehnice din regiunea Banat, să ia măsuri eficiente, operative pentru intensificarea ritmului de lucru și recuperarea rămînerii în urmă, astfel ca toate obiectivele prevăzute să poată fi date în folosință într-un timp cît mai scurt.
Ion MARICOIU

Mecanizarea
transporturilor uzinale

o 
de 
au 

fost dotate cu noi poduri rulante, macarale, conveiere, electro
care, diferite tipuri de transportoare etc. Numărul acestor mij
loace de transport din dotarea întreprinderilor constructoare de 
mașini se ridică în prezent la aproape < 000. Ele asigură meca
nizarea transporturilor uzinale în proporție de circa 70 la sută.

Avînd în vedere că mecanizarea transporturilor în uzinele con
structoare de mașini contribuie într-o măsură tot mai mare la creș
terea productivității muncii și reducerea prețului de cost, pentru 
actualul cincinal s-a prevăzut ca aproximativ 90 la sută din volu
mul lor să fie mecanizat. Pînă în anul 1970, numărul mijloacelor 
de transport în acest sector este prevăzut să se dubleze. Cea maz 
mare parte din aceste mijloace de transport vor fi produse în țară.

(Agerpres)

Extinderea mecanizării transporturilor uzinale constituie 
preocupare de seamă a Ministerului Industriei Construcțiilor 
Mașini. O serie de uzine din această ramură de producție

Frecarea metalelor șî efectul acestei acțiuni nedorite — uzura — sînt inerente oricărui mecanism, oricărei mașini. Ele constituie motivul principal al reducerii randamentului, al deteriorărilor, al scoaterii premature din uz a echipamentului industrial. Pentru a deplasa piesele, unele fată de altele, în procesul de funcționare al mașinii, este necesară acțiunea unei forte atît pentru „netezirea asperităților" cît și pentru ruperea punctelor de adeziune.în cazul mașinilor- unelte, de pildă, uzura sistemelor de ghidare a- fectează precizia echipamentului, iar frecarea — consumul de energie. în procesul de așchiere, u- zura cuțitului și frecarea dintre cutit și șpan influențează calitatea și randamentul procesului de prelucrare. Utilajul a- gricol și rutier, datorită mediului abraziv — praf, nisip etc. — în care acționează este, de asemenea, supus unei uzuri intense. Condițiile deosebite în care funcționează utilajul petrolier de extracție, de exemplu pompele de noroi, conduc la uzuri atît de mari încît înlocuirea unor piese devine necesară după numai cîteva zeci de ore de funcționare. Uzura, ca a- tare, duce de fapt la îndepărtarea unui procent infim de metal (între 0,1 și 0,0001%) din greutatea totală a mașinii ; fenomenul — în aparență neînsemnat — face însă necesară înlocuirea în întregime a pieselor uzate. De aici un consum mare de metal și manoperă, cu toate aspectele economice negative inerente.Se apreciază că prin uzura metalelor duce anual o care echivalează sută din valoarea lor construite, tatea combaterii pieselor metalice deci evidentă, echivalînd cu economisirea unor e- norme cantități de metal.Pentru a se evita sau reduce uzura suprafețelor în frecare se recurge de obicei la interpunerea unor straturi solide sau lichide care joacă rolul de lubrefianti. Cele mai utilizate sînt uleiurile minerale. Pentru a fi eficace în orice condiții un lu- brefiant trebuie să asigure separarea suprafețelor în frecare prin straturi foarte subțiri. Aceasta se poate obține prin introducerea anumitor substanțe chimice sau aditivi în lubrefianti care, venind în contact cu suprafețele în frecare, formează pelicule protectoare.Numai studiul mecanismului intim al fenomenului de frecare-uzură, al parametrilor care-1 determină, poate îndruma cercetările spre găsirea de noi materiale și lubre- fianți cu proprietăți superioare.Metode moderne măsură electronice, izotopi radioactivi, raze X, care asigură largi posibilități de investigare, sînt utilizate astăzi în cercetare pe scară din ce în ce mai largă.Cercetările în acest domeniu de importantă științifică și economică deosebită capătă în tara noastră un nou impuls.

abordat de cadrul i de mecanica al Academiei; de rezultatele obținute, s-au metode șl insta- aprecierea

datorită înscrierii lor în programul unitar, elaborat de Consiliul Național al Cercetării Științifice. Studiul frecării limită cu folosirea izotopilor radioactivi a fostmai mulți ani în Centrului solidelor în afară teoretice elaborat i lății pentru calităților de antiuzură a materialelor și lubrefian- ților, utilizate astăzi, de pildă,.în cadrul Institutu-

deosebită aplicării rezultatelor cercetărilor în a- xest domeniu. Astfel, uzina „Tehnofrig" din Cluj a solicitat efectuarea unor cercetări privind u- zajul în rodarea compre- soarelor frigorifice. Rezultatele au fost verificate de întreprindere în laboratorul uzinal. Concluziile verificării practice, comunicate Centrului de mecanica solidelor, au constituit apoi punctul de plecare al unor noi investigații care au contribuit la înțelegerea acțiunii
CUVINTUL

SPECIALISTULUI

de cercetări pentrului prelucrarea țițeiului, în vederea verificării capacității de ungere a dife- ritilor lubrefianti și a- mestecuri de aditivi. Investigațiile întreprinse au demonstrat eficacitatea aditivilor pentru reducerea uzurii, fapt altfel confirmat și de numite experiențe străinătate. Sînt însă unități care recurg de obicei la utilizarea unor uleiuri neaditivate ceea ce constituie o risipă în consumul de lubrefianți, scurtînd durata de funcționare a mașinii.Multe întreprinderi interesate acordă o atenție

dea- înȘi

aditivilor de extremă presiune în perioada rodajului. Dar există și cazuri cînd problema uzurii este tratată cu multi) u- șurință. în studiul uzurii active a cupei de excavator, uzina „1 Mai“ din Ploiești a arătat interes pentru rezolvarea problemei numai sub aspect administrativ, prin trimiterea unui „delegat în trecere" prin București, venit să se intereseze de rezultatele cercetării. Inexistența unei colaborări eficiente între cercetători și uzină a făcut ca cercetarea să se prelungească peste măsură și să nu fie finalizată

pînă în prezent. Vechea mentalitate „merge și așa", care se mai întîl- nește destul de frecvent în anumite unități productive, se cere a fi combătută, iar locul ei să fie luat de o adevărată opinie de masă în vederea protejării echipamentului industrial. La o uzină constructoare de mașini, de pildă, operatorii pot fi de părere că defectarea instalației pentru măsurarea temperaturii cuptorului de tratamente termice este o avarie neesențială, deoarece temperatura pieselor s-ar putea aprecia și vizual, după culoare.. Efectul lipsei de precizie în măsurarea temperaturii, fără să aibă consecințe yizibi- ' le imediat, influențează în cele din urmă rezistența la uzură a viitoarelor piese, aduce importante daune economiei noastre.Cred că este și datoria unităților productive, în general, de a lua contact cu specialiștii centrului de mecanica solidelor în vederea unei colaborări eficiente. în a- celași timp, s-ar putea iniția pe plan național o largă campanie împotriva uzurii metalului, a degradării prea timpurii a acestuia cu sprijinul Consiliului Național al Cercetării Științifice și cademiei. Efectele asemenea campanii răsfrînge direct, în binefăcător, asupra gii
al A- unei s-ar mod între-economii naționale.

ing. I. ILIUC
cercetător principal — 
Centrul de mecanica 
solidelor București

De aproape un an de zile, con
comitent cu utilizarea, în continua
re, a dărilor de seamă statistice, 
întreprinderile și organizațiile eco
nomice folosesc un nou sistem per
fecționat de evidență statistică — 
și anume, sistemul operativ de in
formare statistică. Trecerea, în pa
ralel, la un asemenea sistem este 
de natură să înlăture neajunsurile 
semnalate în domeniul evidenței 
statistice, generate de modul greoi 
de culegere și prelucrare a date
lor, de înscrierea lor în dările de 
seamă statistice, de calcularea și 
interpretarea ulterioară a indicato
rilor raportați, care necesită 
mare volum de timp, 
cauză dările de seamă 
depășite din punct 
de vedere al ope
rativității lor, nu- 
permit intervenția 
promptă pentru 
înlăturarea unor 
deficiențe ce apar 
în diferite faze 
ale procesului de 
producție. Mînuit 
cu pricepere, pe 
baza respectării 
stricte a realității, 
sistemul operativ 
de informare sta
tistică completea
ză dările de sea
mă statistice șl 
constituie un In
strument principal 
în dirijarea com
petentă a activită
ții de producție, 
în aprecierea jus
tă a eficienței măsurilor aplicate 
pentru îndeplinirea ritmică a pla
nului la toți indicatorii.

Evident, adoptarea informării sta
tistice operative nu înseamnă decîl 
un pas pe drumul extinderii meto
delor de conducere științifică a ac
tivității economice. Pe baza siste
mului amintit și a măsurilor luate 
de ministere și de alte organe eco
nomice centrale, majoritatea între
prinderilor și-au organizat o evi
dență primară și tehnico-operativă 
suplă, care permite, în orice mo
ment, să se cunoască exact stadiul 
realizării prevederilor planului pe 
fiecare sortiment, situația utilizării 
capacităților de producție, și a fo
losirii timpului de lucru, a aprovi
zionării și a nivelului cheltuielilor 
de producție, putîndu-se interveni 
imediat în. vederea îndreptării „din 
mers" a eventualelor rămîneri în 
urmă.

Ce importanță are utilizarea cu 
măiestrie a metodelor acestui sis
tem se desprinde clar din expe
riența unor întreprinderi din regiu
nea Argeș. Posedînd o evidență 
statistică bună, rațională și opera
tivă, Uzina de produse sodice Go
vora, Uzina de aluminiu Slatina, 
întreprinderea de poduri metalice 
și prefabricate din beton Pitești, 
Fabrica de tananți „Argeșul", Fa
brica de confecții Curtea de Ar
geș, filatura „Musceleanca" și-au 
creat pe această bază o veritabilă 
„oglindă" a mersului activității e- 
conomice. De la aceste unități,

inspectoratele statistice și Direcția 
regională de statistică primesc în
totdeauna, la termen, informările o- 
perative și dările de seamă statis
tice, datele sînt de bună calitate, 
iar în memoriile explicative, care 
le însoțesc, se analizează multila
teral îndeplinirea planului, precizîn- 
du-se, totodată, măsurile luate și 
eficiența acestora. Conducerile teh- 
nico-administrative din întreprin
derile enumerate se ocupă îndea
proape de munca de evidență și 
statistică, analizează cu simț de 
răspundere toate datele care fac 
obiectul informărilor statistice o- 
perative, le confruntă cu realitatea 
și sprijină în munca lor pe eco
nomiști și statisticieni, asigurînd o

ui iiniMirTai
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(Urmare din pag. I)variantei optime s-a pornit de la existența, în vecinătatea amplasamentuluide sare — materia primă pentru obținerea sodei caustice, a clorului și a hidrogenului, necesare sintezei policlorurii de vinii, și apropierea de platforma industrială petrochimică de la Pitești — furnizoarea etilenei. Aceste considerente ne-au determinat să propunem ca amplasament Rm. Vîlcea.Eficiența economică a investiției combinatului chimic, ■ care se va construi la Rm. Vîlcea, este influențată favorabil și de gradul 
înalt de integrare realizat pe plat
formă. Vecinătatea unei puternice surse de materii prime — Combinatul petrochimic de la Pitești, care produce etilenă și propi- lenă — face posibilă dezvoltarea, la Rm. Vîlcea, a unei producții integrate și complexe, prin adoptarea unor tehnologii pe bază de etilenă, propilenă, clor și hidrogen. Astfel, pe lingă soda caustică și p.v.c., la acest combinat se va produce alcool octilic, butanol și sol- venți organici clorurați, la un preț de cost cu 20—30 la sută mai redus decît se vor fabrica la Combinatul chimic Craiova, sau care se realizează în prezent la Combinatul chimic Borzești.Important este și gradul de utilizare a terenului. Comparativ cu alte obiective industriale mai importante și cu platformele cu tehnologii asemănătoare, se constată că gradul de utilizare a terenului

preconizat, a masivului
va crește simțitor în cazul Combinatului de la Rm. Vîlcea. A- 
tingerea unuî grad de ocupare mai 
intensivă a terenului a fost posi
bilă prin reanalizarea proiectului 
în lumina indicațiilor date de con
ducerea de partid și de stat cu o- cazia recentelor vizite la principalele obiective industriale în curs de execuție sau construite în ultimii ani. Reexaminîndu-se planul general al Combinatului chimic de la Rm. Vîlcea, s-a putut îmbunătăți gradul de ocupare a terenului. Importanța acestei creșteri este evidentă dacă se ia în considerare că pentru un hectar de platformă uzinală organizată — nivelare, drumuri, căi ferate, rețele — revine, în medie, o investiție de peste 1 500 000 de lei.Totodată, atît la combinatul care se va construi la Rm. Vilcea, cit și la alte întreprinderi noi, s-a avut 
în vedere și sporirea gradului de 
ocupare a construcțiilor, domeniu în care s-au înregistrat, pînă a- cum, unele deficiențe. La Fabrica de mase plastice-Iași, de pildă, au fost construite ' aproape 3 000 mp, spații tățile care ceea, te în te

de producție peste necesi- cerute de utilajele montate, stau nefolosite. De a- toate dezvoltările prevăzu- cîncinal la această unita- trebuie realizate în limitele construcțiilor existente. Concomitent. pe baza extinderii utilizării prefabricatelor în construcții, 
a proiectelor-tip și refolosirii unor proiecte pentru obiectivele de deservire a fabricilor proiectate (pavilioane administrative, laboratoa-

re și ateliere uzinale, grup P.C.I.), eficienta investițiilor va spori.în domeniul investițiilor se urmărește — ca un criteriu fundamental — realizarea în termen a noilor obiective și tr-un timp scurt, proiectați. Aceasta sporirea eficienței
atingerea, în- a parametrilor contribuie la economice a fondurilor cheltuite. Tn acest sens, cred că este nevoie să se preîn- tîmpine cu desăvîrșire ca eforturile depuse la proiectare, pentru reducerea investiției specifice, să fie ulterior anihilate de măsuri arbitrare, nefundamentate, luate de constructori, numai cu avizul beneficiarilor dar fără aprobarea proiectantului. Mă refer, îndeosebi, la faptul că unii beneficiari accep- neconsultînd proiectantul, note comenzi suplimentare, cerute constructori. La Uzina relon II la Săvinești, aflată in construc-

tă, de de detie. s-a elaborat soluția de săpare mecanică a unui canal. Constructorul și beneficiarul însă s-au opus, cerind reducerea gradului de mecanizare a lucrării. Din păcate, noi am cedat insistențelor. Dar. pînă la urmă, soluția preconizată de noi a fost aplicată de constructori, obtinîndu-se în' acest fel o economie de 1 700 000 lei față de deviz, care însă a fost încasată, nejustificat. de constructor.Problema creșterii eficienței e- conomice a investițiilor este o problemă de o mare complexitate. De aceea, soluționarea ei necesită eforturi comune din partea proiectantului, a beneficiarului și constructorilor.
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strînsă colaborare a acestora cu 
cadrele de ingineri și tehnicieni-

Alte întreprinderi, din păcate, 
nesocotesc obligația ce o au în do
meniul evidenței statistice, reale, 
operative și eficiente. Este vorba de 
anumite unități economice și social- 
culturale, în care înregistrarea date
lor statistice și comunicarea infor
mărilor operative reprezintă un scop 
în. sine, iar completarea dărilor de 
seamă statistice o simplă forma
litate. Așa procedează cîteva între
prinderi forestiere și de industrie 
locală, unele gospodării agricole 
de stat — Poiana, Săltănești, Boia- 
nu, Galicea, Cuparu/Izvoru —unde 
situațiile statistice se elaborează 
cu întîrzieri și conțin multe greșeli. 
Statisticienii acestor unități nu 
sînt lăsați să se ocupe de munca 
pentru care s-au pregătit, fiind fo
losiți în tot felul de acțiuni mă
runte, care nu intră în stera lor de 
activitate. De calitatea slabă a 
evidențelor statistice din cadrul 
G.A.S.-urilor amintite a fost sesi
zată în repetate rînduri și condu
cerea trustului regional, dar a- 
ceasta nu a găsit de cuviință să ia 
măsuri corespunzătoare. Aceeași 
situație se constată și la stațiunile 
experimentale viticole Drăgășani și 
Ștefănești, la unele S.M.T.-uri ca : 
Recea, Costești, Miroși, Teiu, Ra- 
domirești, Movileni, Greci și Vlaici.

Cîteodată, se mai constată că 
unele conduceri de întreprinderi, 
ignorînd cele mai elementare nor
me ale disciplinei statistice, rapor
tează cifre și date care nu concor
dă cu realitatea. La astfel de ma
nevre au recurs conducerea C.I.L 
Rm Vîlcea. care la raportarea in
formativă a decadei a Il-a a lunii 
mai a comunicat în plus, față de 
rezultatele reale, 68 tone PAL. 
2 434 m p panel și 157 m p furnire, 
conducerea I. F Brezoi, care pentru 
aceeași lună, la decada I, a ra
portat, în plus, 35 mc cherestea 
rășinoase, și conducerea (. F. Dom
nești, care după decada 1 a lunii 
iunie a comunicat, la indicatorul 
privind îndeplinirea contractelor 
pentru export, un plus de livrări 
de 65 mc lemn de construcție, 196 
m c cherestea rășinoase și 56 m c 
bile și manele rășinoase. Aseme
nea nepotriviri cu realitatea s-au 
mai depistat la I. F Stîlpeni și Ru- 
cări, întreprinderea de piele-încăl- 
țăminte Rm. Vîlcea, 
ale industriei locale.

Firește, practica de 
lizările se datorește 
conducerile unităților
cordă întotdeauna atenția cuvenită 
calității evidenței statistice. Dar 
nu numai alît Conducerile între
prinderilor în cauză au căutat să 
inducă în eroare organele de stat, 
să se eschiveze de răspunderea pe 
care o au pentru lipsurile care mai 
stăruie în activitatea de producție, 
să beneficieze, pe această cale, de 
anumite drepturi bănești din fon
durile statului Este vorba de fapte 
incompatibile cu principiile de 
conducere a întreprinderilor noastre 
socialiste Conducerile acestor uni
tăți, care au dc-naturat. ucgrant, cu 
seninătate, adevărata stare de lu
cruri, nu pot fj absolvite de răs
pundere Cred că este absolut 
necesar ca Ministerul Economiei 
Forestiere și Ministerul Industriei 
Ușoare să analizeze temeinic si
tuația creată la întreprinderile care 
au raportat asemenea „date", apli- 
cînd neîntîrziat măsurile care se 
impun.

unele unități

a umfla rea- 
faptului că 
citate nu a-

Ion DOBRE
directorul Direcției regionala 
de statistică-Argeș

<
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(9- ce atrage atenfia, în pri- 
rînd, în operele scriitori

lor reprezentativi
o

18.00 — Pentru copii și tineretul școlar :

Filmul : ,,Băiatul și vulturul".

Hunedoara.

Transmisie de la Muzeu) Satului.

20,00

22,30

22.40

Pe ulițele satului românesc.

Case din comuna Cîmpul lui Neag, regiunea
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Un iași domeniu al cercetării științific

ni

cu 
pre- 

un

scrisul 
sau o 
anga-

sectorul forestier, reprezentanți ai 
învățămîntului silvic.

de 
o 

oferită 
vijelioase 
populare

a- 
mul-

de adeseori seacă și stearpă ; 
nu a putut fi un divertisment 
ocupație indiferentă. Scrisul a 
jat mai mult ca în alte culturi.

Cultura, ca act viu, de participare 
integrală la viața poporului, apare 
ca o altă trăsătură a creației erudi
ților români. în fiecare etapă par
cursă de enciclopedismul românesc 
operele scrise s-au legat de desti
nele civilizației noastre și cărturarii 
nu au fosl simpli 
venind 
pentru 
lui, în 
tru o mai bună așezare a rînduieli-

ciclopedismul deschizîndu-se în 
cercuri tot mai largi ; continuitatea a 
fost o ascensiune neîntreruptă spre 
culmile de pe care astăzi este re
capitulat trecutul și e înfăptuit viito
rul.

încă din etapa enciclopedismului 
umanist, curiozitatea erudită, ce se 
îndreaptă spre sursele cele mai avan
sate de cunoștințe din epocă, se în
soțește cu dragostea pentru neamul 
și pămînful țării. Miron Cosfin, care 
știa că opera erudită e greu să fie 
realizată (căci sînt „streini cari de-a- 
măruntul cearcă zminfele istoricilor”) 
și că istoria trebuie scrisă la lumi-

presei munfene și, în special, unui 
Bogdan Petriceicu Hașdeu, care cu 
erudiția lui impresionantă și cu in
tuițiile, uneori nu îndeajuns înteme
iate, a deschis totuși numeroase fă- 
gașuri în filologie, în istorie, în ling
vistică. Cercetător al „cuvintelor 
din băfrîni”, admirator al lui Shakes
peare, Hașdeu a adăugat operei 
creații literare ce continuă să 
iască.

Literat, la rîndul său, dar și 
heolog, istoric de artă și om 
vastă cultură, Odobescu face trece
rea spre enciclopedismul științific 
contemporan, care înregistrează în 

prima fază figura 
lui Nicolae lorga, 
continuu angajat să 
freacă dincolo de 
fruntariile pe care i 
le impuneau disci
plinele umaniste, 
întemeiat pe do
cument, istoricul în- 
frîngea limitele, a- 
bordînd intenționat 
teme în care arfe
le, literatura și via
ța trecutului să 
poată să se conto
pească pentru a o- 
feri o imagine cît 
mai completă a 
culturii. Exponent al 
culturii române 

în numeroase țări, Nicolae lorga este 
o expresie semnificativă a. momentu
lui de maturizare a civilizației noas
tre.

Socialismul, care a dat forțelor 
creatoare putința să se afirme deplin, 
a deschis noi perspective și a confe
rit noi sensuri culturii. Această pli
nătate se regăsește în integrarea ac
tului cultural în șirul de acte ce duc 
spre construirea unei noi civilizații 
cu adînci rădăcini în trecut și aceas
ta explică și prestigiul peste hotare 
al erudiției celor ce au desfășurat în 
fața ochilor tinerei generații de as
tăzi „poemul culturii" : Tudor Vianu 
și George Călinescu. Moment de 
împlinire și datorită faptului că en- 
ciclopedismu' contemporan din pa
tria noastră, relevînd valorile univer
sale din cultura română, subliniază 
semnificația eliberării energiilor u- 
mane. Cum spune Tudor Arghezi în 
„Cîntarea” ce recapitulează fazele 
parcurse de omenire : „E timpul, slu
gă veche și robul celui rău/Tu, o- 
mule și frate, să-ți fii sfăpînul tău".

De-a lungul celor patru mari mo
mente ce credem că pot fi distinse 
în istoricul enciclopedismului româ
nesc, au apărut alături de numele ci
tate numeroase alte figuri de cărtu
rari. Dar, ceea ce îi caracterizează pe 
toți laolaltă, evocați prinfr-aceștia, e 
spiritul militant ce i-a făcut să lege 
constatările și teoriile închegate de 
destinele propriului lor popor. Este 
cu siguranță și motivul pentru ca^e 
figurile lor, deosebite de ale erudi
ților prinși în mrejele înlănțuirilor 
reci de idei și mișeîndu-se într-al lor 
„cerc strimt” de interese, revin as
tăzi cu strălucire în conștiința po
porului român stăpîn pe soarta sa.

Alexandru DUȚU

din cultura 
impresio- 

preocupari ; 
desemnat

română este 
nantă varietate de 
cu greu poate 
Cantemir drept istoric, știut fiind că 
alături de lucrările sale istorice se 
înscriu opere geografice, filozofice 
sau chiar muzicologice, după cum 
autorul lui „Răzvan și Vidra” nu poa
te fi etichetat numai ca filolog, ori 
Șincai drept lingvist. înglobate în is
toria literaturii, asemenea figuri re
apar în recapitulările consacrate pro
gresului gîndirii filozofice, sociale 
sau științifice din țara noastră și în
fățișarea lor nu e deplină decît în 
istoria culturii care-și propune să 
pună în lumină totalitatea valorilor 
spirituale create pe pămîntul patriei 
noastre. Umaniști în sensul cel mai 
larg al cuvîntului, toți acești scriitori 
scapă unor clasificări înguste, dato
rită tocmai interesului lor nestăvilit 
pentru tot ceea ce privește pe om. 
Din însuși acest interes răzbate din 
opera celor pe care obișnuim să-i 
denumim „cărturari" o afecțiune 
caldă pentru omul pe care îl stu
diază și către care îndreaptă cuvîn- 
tul lor scris. Ei nu se limitează la lu
mea cărții, ci compară și comple
tează datele oferite de tomurile ma
sive parcurse cu ceea ce cunosc ei 
înșiși din experiența dobîndită ; car
tea nu rămîne un scop în sine, ci 
se înlănțuie într-un șir de acte, 
cuvîntul scris îmbinîndu-se cu cel 
rostit prin viu grai și cu fapta.

De la începuturile umanismului ro
mânesc și pînă în zilele noastre a- 
pare ca o constantă legătura dintre 
opera scrisă și cea făptuită în toate 
creațiile enciclopediștilor români. 
Atît în vremurile trecute, cît și în 
cele mai apropiate de noi s-au în
scris în galeria figurilor reprezenta
tive ale culturii noastre oameni care 
au schimbat pana cu spada, au lăsat 
jos focul pentru a se urca la tribună 
sau au alternat cercetarea erudită cu 
opera de răspîndire a culturii în ma
sele largi și cu prezența lor în fău
rirea unor noi orînduîeli. Pasiunea de 
a cunoaște, pe care o regăsim în bi
blioteca Stolnicului Cantacuzino, unde 
se întrunesc manuscrise aduse de la 
mari depărtări sau cărți obținute cu 
perseverența bibliofilului, nu l-a o- 
prit nici pe el, nici pe urmașii lui 
pe acest făgaș, la chipul atrăgător al 
filei cu rînduri ordonate și cu inițiale 
artistic lucrate ; pagina de carte a 
deschis o fereastră, prin care căr
turarul a privit mai departe spre via
ța mult mal bogată și mai uimitoare. 
Eruditul nu s-a închis într-o chilie, 
deși l-a fermecat „zăbava cărților", 
ci a fost, totodată, sfetnic sau apără
tor al pămînfulul țării. De aceea, nici 
o filă scrisă de aceșfi cărturari nu e 
încărcată de erudiție măruntă, atît

ti
spectatori. Infer- 

cu demonstrațiile lor în lupta 
susfinerea drepturilor poporu- 
concertul european, sau pen-

EHCICL OMDSSMUL

lor sociale, cărturarii din diferite eta
pe s-au străduit ca și prin formă să-și 
lege opera de limba populară. A- 
ceastă legătură explică o trăsătură 
specifică erudijiei române, în ale că
rei pagini viața pulsează viguros, 
fraza vibrînd de patosul pe care-l 
conține.

Varietatea preocupărilor și a sur
selor de cunoștință au fosl înche
gate, de fiecare dată, de acest fac
tor catalizator într-o nouă sinteză. 
Valori preluate din înțelepciunea per
sană sau extrem-orienfală s-au con
topit cu cele descoperite în roma
nele cavalerești, în poezia lirică sau 
socială europeană; datorită unui spi
rit creator care le-a imprimat o notă 
originală, aceea de integrare în via
ța spirituală a poporului nostru. De 
fiecare dată, în fiecare sinteză, stră
duințele cărturarilor anteriori au fost 
reluate și au fosl duse mai departe, 
astfel că, de-a lungul etapelor pe 
care le schițăm, apare o continuitate 
sfrîns legată de spiritul militant ce 
a produs fiecare sinteză. Tradiția ce 
în diferite perioade a întemeiat noi 
idealuri și a susținut noi înfăptuiri, 
într-un progres neîntrerupt, conferă 
enciclopedismului român o continu
itate care, după remarca unui repu
tat profesor francez — A. Dupront — 
constituie o evoluție unică în cadrul 
națiunilor romanice. De la o etapă la 
alta, sintezele au devenit tot mai 
cuprinzătoare șl mal aprofundate, en-

Originalitate

și receptivitate
(Urmare din pag. I)

să-și însușească fal
se valori și l-a făcut 
să aleagă, cu o in
contestabilă siguran
ță, tot ce a dat mai 
prețios istoria cultu
rii. Totdeauna recep
tiv la ceea ce geniul 
uman a produs mai 
înalt de-a lungul se
colelor, el nu s-a lă
sat amăgit de explo
ziile zgomotoase, de 
focurile de artificii, 
de ceea ce era caduc 
sub masca noului, de 
produsele ce denotau 
ușurință sau ușurăta
te. Au trecut și pe la 
noi modele excentri
ce ale altor literaturi, 
dar acestea n-au in
fluențat pe marii 
creatori ai poporului 
nostru. Am trăit co
nectați la circuitul a- 
devăratei culturi și 
am selectat numai

ceea ce pufea fertili
za și pune în lumi
nă geniul românesc. 
Experimentele nevia
bile, împrumutate fără 
discernămînt, nu au 
avut urmări în cultu
ra noastră, care nu a 
lăsat și nu va lăsa 
însă în afara sferei 
sale de cunoaștere ni
mic din ceea ce ome
nirea a produs și va 
produce cu adevărat 
valoros. Poporul nos
tru și-a apropiat în
totdeauna șl își va 
apropia toate înnoi
rile adevărate, a mers 
și va merge în pas 
cu evoluția artei. în
sușirile sale spiri
tuale, experiența sa 
artistică îi dau putin
ța să discearnă cu 
siguranță moneda a- 
devărată 
calpă.

Iată de 
noașterea

și înalt patrio- 
de înaintași 

reprezintă nu- 
un simplu act

circuitul

de cea

ce cu- 
profundă

a trecutului, a co
morilor de artă făuri
te cu atîta dăruire de 
sine 
tism 
nu 
mal
de pietate, ci o sta
tornică chezășie a 
mersului înainte, si
guranța că vom stră
bate drumurile ce
se deschid în față în 
lumina adevărului și 
a frumosului, că vom 
aduce în
spiritual al omenirii 
contribuția specifică 
a culturii noastre noi, 
socialiste. Aceasta 
ne va da tot timpul 
satisfacția — și 
mîndria — origina
lității, încrederea 
că în dezvoltarea ar
tei și culturii noas
tre sîntem și vom 
fi noi înșine.

na cuceririlor Renașterii, face să țîș- 
nească din conștiința lui sfatul dat 
într-un moment de restriște : „Să nu 
dăm locul, că pămînful acesta este 
frămînfat cu sîngele moșilor și a 
strămoșilor noștri". în același spirit, 
Stolnicul Cantacuzino scria istoria 
Țării Românești pentru a curma îm
prejurarea „că nu iaste nimeni, nici 
cu condeiul, nici cu palma’ gata de 
a apăra drepturile poporului român. 
Eruditul adună documente și manu
scrise, cercetează vestigii arheologice 
și mărturii numismatice, culege le
gende orale pentru a realiza istoria 
lui ; alcătuiește o hartă, sprijină ope
rele cu caracter filozofic și încura
jează arfele. în aceiași ani scrie în 
Moldova cel care avea să devină 
membru al Academiei din Berlin, sa
vantul Dimitrie Cantemir, de aseme
nea Istoric și geograf, dar, totodată, 
autor de cărți filozofice, de opere 
literare, cercetător al culturii orien
tale ; lucrarea care l-a făcut vestit în 
Europa, „Istoria Imperiului Otoman", 
redactată în latină, a fost tradusă în 
engleză, franceză și germană și a 
fost utilizată atît de învățați, cît și 
de toți cei care au vrut să cunoască 
sud-estul european. „El cunoștea, a- 
firma un editor grec al său, limba 
turcească, persana, araba, elina, neo
greacă, slavona, moldova și france
za. Studiile ce făcuse în istorie, fi
lozofie și matematica l-au așezat în 
rîndul celor mai mari învățați din 
timpul său". Solid construite, scrieri
le umaniștilor evocă monumentele 
moldovenești, ridicate pentru a în
tipări în lespezi cronologia țării și 
pentru a ilustra în fața ochilor celor 
mulfi, prin fresca exterioară, capaci
tatea creației omenești, înaripată de 
frumusețe și de aspirația dreptății.

Enciclopedismul iluminist aprofun
dează problemele sociale, întemeind 
lupta împotriva despotismului, în 
Moldova, încercînd să dezlege mai 
departe sensurile istoriei, în Țara Ro
mânească, și înflăcărînd pe dascălii 
școlii ardelene, care adaugă istoriei 
și geografiei preocuparea sistema
tică pentru limbă ; Samuil Micu al
cătuiește lucrări filozofice și, alături 
de Șincai și Petru Maior, difuzează 
în pături tot mai largi cunoștințe'e 
științifice din „veacul luminilor" ; cu
noștințe medicale și agronomice, pre
cepte pedagogice și reguli de com
portare se însăilează în operele ce 
amintesc necontenit că „românii mc 
nainfe erau oameni slobozi". Sin 
teza cuceririlor din lumea „luminată 
se întemeiază puternic pe conștiin
ța romanității și se îndreaptă spre 
masele largi, deși spiritul revoluției 
sociale de abia se înfiripează. Relele 
regimului de exploatare sînt demas
cate însă viguros de gîndirea elibe
rată de superstiții a eruditului poet 
Ion Budai-Deleanu care, în spiritul 
raționalist ironic al iluminiștilor, trece 
prin focul satirei sale vechi 
tru a indica poporului căile 
să frîngă / Lanțul robiei 
plite".

Efervescenta creatoare, 
pasionată a datelor în domenii de 
cunoștințe cît mai variate și a solu
țiilor menite să deschidă noi per
spective socielăfii românești carac
terizează ceea ce am denumi drept 
enciclopedismul romantic, propriu 
unui Heliade Rădulescu, poet, om 
de acțiune politică, întemeietor al

Făgăraș: Ruinele cetății Cîrfa

Foto : Toma Pîrvulescu

19,00 — Telejurnalul de seară.

19,15 — Din lirica mării — recital poetic.

19,30 — Film seria) : „Supraviețuitorii".

— Festivalul „Mamaia — 1966" — transmisie de

la Festivalul de la Mamaia.

22,45

— Teleturnalul de noapte.

— Buletinul meteorologic.

— închiderea emisiunii.

în cadrul unui 
schimb de opinii 
cele două ansambluri 
prestigiu ale armatei 
mâne și maghiare 
emis invitații reciproce 
vederea susținerii unor pro
grame artistice. Primul spec
tacol al turneului „Ansam
blului artistic al armatei 
populare ungare* a fost 
găzduit în Capitală dumini
că seara la Teatrul de vară 
din parcul „Herăstrău". 
Alte spectacole urmează a 
fi prezentate la : Constanța, 
Mangalia, Bacău, lași, Su
ceava, Baia-Mare, Cluj și Si
biu. Acest valoros ansamblu, 
una dintre cele mai popu
lare și prețuite forma
ții vocal-insfrumentale și co
regrafice ungare, este 
preciaf și cunoscut în 
te alte țări, 

întregul program 
zentat s-a situat pe 
abordării lucrărilor 
mentale, complexe, 
ticiparea masivă a 
lui ansamblu. De 
corul bărbătesc care 
prezintă ca o formație bine 
pusă la punct, omogenă și 
cu voci de calitate, după ce 
a deschis programul inter- 
pretînd fragmentul „Recru
tare" din opera „Hâry tâ- 
nos” de Kodally Zoltan, a 
rămas în continuare în sce
nă, contopindu-se într-o fi
rească armonie cu iureșul 
dansaiorilor, punctînd reu
șitele aranjamente orches
trale sau subliniind melodic 
ritmul patetic al versurilor 
folosite în scenetele muzi- 
cal-caregrafice.

Colaborarea dintre libre- 
fistul Szimonov, compozito
rul Daroczi și coregraful 
Novâk Ferencz ne-a oferit 
prilejul să aplaudăm scene
ta „Așleaptă-mă", un tablou 
plin de duioșie, slmbolizînd 
momentul despărțirii recru
ților de cel rămași acasă, 
subliniat de vocea caldă șl 
deosebit de clară a mezzo-

rodnic 
artistice, 

de 
ro- 

și-au 
în

pre- 
iinia 

monu- 
cu par- 
întregu- 

pildă, 
se

sopranei Kotlari Olga, pre
cum și de mișcările pline 
de farmec ale dansatorilor, 
în contrast cu aceasta, sce
neta următoare, intitulată 
„Soldățelul Tobias”, pe mu
zica lui Daroczi Bardose- 
Tomas, avînd ca pretext 
scrisoarea unui recrut tri
misă iubitei sale „Micuța", 
satirizează unele aspecte 
ale vieții ostășești, pătrunse 
de un suculent umor.

Punctul culminant al pro
gramului l-a constituit, fără 
îndoială, „Cantata negri- 

î lor”, un monumental mo
ment muzical-coregrafic mo
dern, scris pe versurile cu
noscutului poet cubanez Ni
colas Guillen. Muzica aces
tui poem, ce emoționează 
profund, aparține compozi
torului Szoklai Săndor, lau
reat al premiului „Kossuth”, 
care folosește o tumultuoa
să varietate de ritmuri.. De 
asemenea merită subliniat 
aportul basului Moina»- Mi
klos, care a făcut față cu 
succes unei dificile partituri 
scrise pentru bas-bariton.

Programul, aplaudat 
multă căldură de cei 
zenfi, s-a încheiat cu
mănunchi de cînfece popu
lare românești și maghiare, 
interpretat cu nerv de că
tre taraful condus 
Kovacs Arpad și cu 
„invitație la dans", 
în cadrul unei 
suite de dansuri 
maghiare. Remarcăm străda
nia unor interprefi de a în
văța textul în limba română 
și mai ales interpretarea pe 
care a dat-o corul frumoa
sei prelucrări „Foaie verde 
micșunea* de Dinu Stelian. 
Conducerea muzicală (Poddr 
Bela, Kuhrner Gyorgy, 
George' Gyărgy), coregra
fia (Novak Ferenkz, Vadsi 
Tibor) au asigurat specta
colului o reușită deplină.

Constantin RASVAN

serii) : Patria
8,30: 12) 16:

• CLEOPATRA — cinemascop (ambele
— 9; 12,45, 16,45; 20,30, București — 
19,45, Modern - 9,30: 13: 17, 20,45.
O JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB :
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, grădina 
greșul* — 20,15 (la ambele completarea Vizita tova
rășului Ciu En-lai în Republica Socialistă România), 
Grivița - 9; 11.15-. 13,45. 16> 18.30; 21.
0 STAN ȘI BRAN CONTRABANDIȘTI : Cinemateca
— 10; 12; 14: 16; 18,30; 21
0 CÎINELE
11,15; 13,30;
16,15; 18,30:
— 20,15 (la
9: 11,15; 13,30: 16: 18,30; 21. Ia grădină — 20,30, Flo- 
reasca — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30. 21.
0 URME ÎN OCEAN: Capitol — 9; 11,15: 13,30: 16: 
18,30; la grădină — 20,45 (completare Borodino), Me
lodia (completare Carnet de schițe) 
16,15; 18,30; 20,45.
O ESCROCII LA MÎNĂSTIRE -
mina (completare Stuf) — 8,45; 11;
Arenele Libertății (completare Collegium Maius a) 
Universității Iagellone) — 20.
O COPIII MĂRII -- cinemascop : Victoria (completa
re Koprivșcița) - 9; 11,45; 14,30: 17,30: 20,45, Fero
viar (completare Știință șl tehnică nr. 14) — 9: 
11,30. 14; 16,30; 19: 21,15.
© DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Central (comple
tare Lucrările Sesiunii Marii Adunări Naționale) — 
8,45: II; 13,15. 15,45; 18,15: 20,45, Buzești (completare 
Borodino) — 15,15: 17,45.
e DRAGOSTEA ȘI MODA : Union (completare Vizita 
conducătorilor de partid șl de stat în regiunea Argeș)
— 15,15; 18; 20,45.
O PROGRAM PENTRU COPII — 10.
© NOAPTEA IGUANEI : Doina - 11,30; 13,45: 
18,30: 21.
• NIMENI NU SE GÎNDEȘTE LA NOI — N-O 
DOARĂ ? — VALENTIN SEROV — MINGEA

Republica — 
„Pro-

DIN BASKERVILLE : Luceafărul - 9: 
16; 18,30; 21, Tomis — 9; 11,15; 13,30; 

20,45; la grădină — 20, grădina „Doina* 
toate completarea Tinerețe), Festival —

- 9, ll,15i 13,30:

cinemascop : Lu-
13,151 18,15; 20,45,

16,

SĂ 
FU-

idoli pen- | 
„care pot 

tale cum-

căutarea
I

RATA — FAR-WEST - SOLUȚIE PATENT: Timpuri 
Noi — 9—21 în continuare.
O MISIUNE EXTRAORDINARA : Giuleștl (completare 
Lucrările Sesiunii Marii Adunări Naționale) — 15,30: 
18,15: 20,45, qrădina „Expoziția* — 20.
o FIII „MARII URSOAICE" > înfrățirea intre popoare 
(completare Orizont științific nr. 3) — 14; 16i 18,15: 
20,30.

5 000 000 DE MARTOR! I : Excelsior (completare®
Mobila) — 9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21, Flamura 
(completare Tinerețe) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45.
O PRIMA DEZILUZIE : Dacia (completare Sandi, să 
asculți pe mămica I) - 9; 14,30: 16,30; 18,30: 20,45. 
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" - cinema
scop : Cringași — 15,30; 18,15; 20,45. Munca (com
pletare Arsura) — 10,30; 15,30: 18; 20,30, Drumul 
Sării (completare Simfonie în alb) — 11: 15: 17,45; 
20,30.
® BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Bucegi (completare 
Carnet de schițe) — 8,30: 11: 13,30; 16,- 18,30: 21, 
Arta (completare Liniorii) — 9; 11,15: 13,3.0; 16; 18,30; 
21; la grădină - 20,30.
ffl COLIBA UNCHIULUI TOM - cinemascop : Gloria 
— 8,30; 11,30: 14,30: 17,30; 21, Stadionul Dinamo — 
20. Patinoarul „23 August’ — 20,15.
O FANTOMAS —- cinemascop : Unirea — 15.30: 18; 
la grădină — 20,30.

Pădurile, valorificarea rațională a imenselor lor bogății, 
au constituit recent tema celui de-al VI-lea Congres fores
tier mondial întrunit la Madrid, sub egida Organizației pen
tru alimentație și agricultură (F.A.O.) din cadrul O.N.U. Am 
adresat cu acest prilej cîteva întrebări dr. Ing. ION MILESCU, 
conducătorul delegației țării noastre, alcătuită dintr-un nu
măr de specialiști din 
producției, cercetării și— Care a fost amploarea a- 

cestei manifestări științifice 7— Asemenea congrese reunesc, de obicei, participant din numeroase țări, în vederea precizării căilor unei rodnice utilizări a resurselor forestiere pe plan regional, national și mondial. Se știe că țările cu o industrie proprie resimt'tot mai mult nevoia de produse lemnoase, în construcții, industria chimică, transporturi, mine, industria de hîrtie și celuloză etc. în funcție de aceste necesități, congresul a dezbătut folosirea în cultură a unor specii repede crescătoare, cum sînt jolopii euramericani, eucaliptul, sălciile,

pinii etc., metodele de exploatare îngrijită a suprafețelor de pădure, posibilitățile de producere a unei game cît mai variate de sortimente din lemn, organizarea unor schimburi comerciale avantajoase.Congresul a discutat și importante probleme privind ameliorarea speciilor forestiere și metodelor de cultură pe scară industrială. Participarea la actualul congres — aproape 2 800 de delegați (conducători centrale versitari directori re, parlamentari și oameni politici din 93 de țări) — a depășit ca
ai unor departamente forestiere, profesori uniși cercetători științifici, de întreprinderi forestie-

(completare Carnet

15,30: 18; 20,45.
LA TINE ; Vitan
18,15; la grădină

© TOM JONES : Flacăra
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
(completare Crimea) — 15,30;
- 20,30.
« MÎINE, MEXICUL I : Miorița
de schițe) - 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15: 20,45.
9 ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Popular 
(completare Laptele) — 15,30; 18; 20,45.
® CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Aurora 
'comDletare Navigatori care dispar) — 9i 11,15; 
13,30: 15,45; 18,15; 20,45; la grădină - 20,15.
© CELE DOUĂ ORFELINE: Moșilor (completare 
Partidului, slavă I) — 10,30; 15; 18: la grădină — 
20,30, Ferentari — 10,30: 15,15; 18; 20,45, Pacea 1— 
10; 15,30; 18; 20,30 (la ultimele două completarea 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Oltenia).
© MONEDA ANTICA : Cosmos (completare Pădurea 
Biallowieska) — 15,30; 18; 20,45.
© GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : 
Viitorul (completare Navigatori care dispar) — 15,30; 
18; 20,30.
O HAIDUCII — cinemascop : Colentina (completare 
Orizont științific nr. 3) — 15,30; 18. grădina „Bu- 
zești" (completare Borodino) — 20
® FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINA : Volga 
(completare Apartamenlul) — 9, 11,15; 14,15; 16.30; 
18,45; 21.
9 COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Rahova (completare 
Autobiografie)
0 ÎN FIECARE ZI
Progresul (completare
18; 20.45
© PREA TÎRZIU : Lira
18; la qrădină — 20,30.
0 EU SÎNT CUBA I :
<9 PROCESUL 
cegi* — 20.
© SERBĂRILE
20,30, grădina 
ringiene) — 20,30.

15,30; 18; Ia grădină - 20.30.
SĂRBĂTOARE — cinemascop :

Partidului, slavă 1)

(completare Tinerețe) —

ALB
Cotrocenj — 15,15; 18, 
cinemascop : grădina

15,301

15,30;

GALANTE : grădina „Colentina* — 
..Progresul-Parc" (completare Schițe tu-

amploare întîlnirile similare din ultimii Dehra-Dun S.U.A.—
nul a intrat tot mai mult în 
circuitul economic mondial. Ce 
noutăți an evidențiat lucrările 
congresului în domeniul exploa
tării științifice a bogățiilor pă
durii 7— Dezvoltarea economică și socială pe care o cunosc numeroase țări în ultimul deceniu determină o cerere crescîndă și un consum sporit de produse lemnoase și derivate din lemn (celuloză, hîrtie etc.). Se creează astfel premise pentru dezvoltarea industriei forestiere, atît în țări cu vechi tradiții în acest domeniu, cît și crearea ei în anumite țări în dezvoltare din Africa și de Sud.Ținînd cont de acești specialiștii au în vedere în cercetările lor atît tendințele mondiale de creștere a producției forestiere, cît și consumul și comerțul de produse lemnoase. Totodată, ei sînt preocupați de rezolvarea unor probleme economice ca planificarea utilizării potențialului stațiunilor forestiere, participarea industriilor forestiere la dezvoltarea e- conomică generală, sporirea rentabilității întreprinderilor care folosesc lemnul drept materie primă.în domeniul geneticii și selecției arborilor se utilizează pe scară largă razele gama în vederea accelerării creșterilor în masă lemnoasă, încrucișările vegetative

ani de la Helsinki, — India și Seattle —epoca noastră, lem-

între diferite specii de plopi, sălcii, pini etc. Pe de altă congres s-au prezentat șini și utilaje necesare lui forestier la lucrările dure, la realizarea unei game mai variate de produse finite semifinite din lemn.S-a arătat că cercetătorii urmăresc în general promovarea progresului tehnic și organizarea științifică a producției forestiere în toate compartimentele. Tratarea buștenilor cu curent electric pentru plastifierea lor în vederea derulării în furnir, metodă care înlocuiește vechiul procedeu de tratare hidro-higrotermică (apă- abur), fiind utilizată cu succes și la noi în țară, reduce de 20 de ori durata de tratare, elimină crăpăturile, menține culoarea naturală a lemnului. în procesul tehnologic de tratare se utilizează diverse a- parate electronice pentru conducerea automată a procesului de aburire și pentru coordonarea procesului de uscare în mașinile de uscat cherestea. în vederea automatizării acestor procese, specialiștii români au realizat un aparat electronic de autoreglare a mașinilor și modernizare a dimensiunii produselor ere.Cercetarea științifică ră mai urmărește și carea la un grad ridicat duselor accesorii ale

parte, la noi ma- sectoru- din pă- CÎt și

foresti-
curs de Americafactori,

forestie- valorifi- a pro- pădurii, (fructe de pădure, ciuperci), selecționarea varietăților de arbori, cum este cazul plopilor euramericani și al sălciei. Mecanizarea lucrărilor în pădure, construirea de drumuri forestiere (în acest sens, s-a arătat că în țara noastră se construiesc și drumuri experimentale din materiale locale), dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnului (îndeosebi a dustrîei de produse finite semifinite), elaborarea de noi puri de mobilă, producerea de mifabricate superioare, (placaje tip marin, plăci cu miezulpuzderii de in și cînepă etc.), ca și programarea matematică în economia forestieră au constituit pasionante subiecte în dezbateri.

inși tl- se- de din
— Care a fost contribuția de

legației române la lucrările con
gresului 7

— Se știe eă România deține în Europa — după U.R.S.S,, Suedia și Finlanda — locul al patrulea în ceea ce privește resursele forestiere, pădurile reprezentînd o importantă avuție națională.Specialiștii români au prezentat mai multe comunicări în care au fost expuse .lucrările și rezultatele obținuțe privind cultura plopilor eurarnericani și a sălciei albe în lunca inundabilă a Dunării ; folosirea de instalații cu cablu la colectarea lemnului ; uțilizarea lemnului de salcie din Lunca și Delta Dunării la fabricarea plăcilor din așchii aglomerate ; a lemnului de fag la fabricarea de plăci ifibro- lemnoase etc. în comunicările lor, reprezentanții țării noastre au evidențiat activitatea complexă desfășurată de combinatele industriale de prelucrare a lemnului de la Pitești, Tg. Jiu. Suceava, Bacău, Tr Severin etc., realizările tehnj- co-știjnțifice sector-Numeroși cercetători R.F G.. Spania. India. Gabon s-au interesat în mod deosebit de integrarea industriei lemnului în combinate cu prpfiJ complex, precum și de lucrările de împădurire de la noi.România a prezentat, de asemenea, și două filme de documentare forestieră — „Cerbul carpatin" și „Stăvilirea torenților" (realizatori Penu Stelian și Done Dumitru) — •unanim apreciate de participants la congres șj publicul spaniol. Juriul festivalului cinematografic, organizat cu prilejul acestei întîl- niri internaționale, a acordat filmelor românești medalii de bronz și un premiu special.Din lucrările congresului s-a desprins concluzia că România, țară cu un potențial forestier important, constituie prin lucrările sale în acest domeniu un exemplu chiar pentru țări avansate din punct de vedere economic. Dezvoltarea cercetărilor și studiilor științifice în domeniul forestier în concordanță cu jianul cincinal va contribui, fără îndoială, la progresul acestei importante ramuri a economiei noastre naționale.

obținute în acestoameni de din Italia, știință și Suedia.

Convorbire realizată 
de Emil MUNȚIAN
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COMUNICAT Plecarea unei delegații 
a Marii Adunări Naționale SINGAPORE

privind vizita delegației
Partidului Comunist din Danemarca
în Republica Socialistă România

în Uniunea Sovietică

(Urmare din pag. I) 
partidele comuniste, noile state 
care și-au cucerit în ultimii ani in
dependența, mișcarea de eliberare 
națională, forțele progresiste și de
mocratice din întreaga lume.

Principala piedică în calea nor
malizării relațiilor internaționale 
o constituie politica cercurilor im
perialiste, în primul rînd a impe
rialismului american, care, încer- 
cînd să se opună progresului so
cietății, aspirațiilor popoarelor spre 
eliberare națională și socială, re
curg la acțiuni agresive, întrețin 
încordarea în relațiile dintre state, 
se amestecă brutal în treburile in
terne ale unor state suverane, pun 
la cale comploturi în diferite țări 
din Asia, Africa și America Lati
nă, susțin pretutindeni forțele 
reacționare și sprijină regimuri 
corupte, urîte de popoare.

în aceste împrejurări, cele două 
partide consideră că preîntîmpina- 
rea pericolului de agresiune, asi
gurarea securității, crearea unui 
cadru prielnic pentru pace și dez
voltarea colaborării constituie o 
năzuință și o îndatorire Comună a 
tuturor popoarelor europene. Sta
tornicirea unui climat de destinde
re în Europa ar avea o importanță 
deosebită pentru asigurarea păcii 
în întreaga lume.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Danemarca 
consideră că pentru realizarea secu
rității europene o importanță deo
sebită prezintă retragerea trupelor 
neeuropene de pe continent și a 
tuturor trupelor străine în limitele 
granițelor naționale, lichidarea ba
zelor militare străine de pe terito
riul altor state, împiedicarea acce
sului forțelor militariste din R. F. 
Germană la arma atomică, crearea 
unor zone denucleârizate ca o mă
sură parțială de dezarmare și de 
frînare a cursei înarmărilor. Pen
tru a determina înfăptuirea acestor 
deziderate, deosebit de importante 
sînt acțiunile maselor populare, 
ale forțelor antiimperialiste și iu
bitoare de pace. O măsură radi
cală pentru slăbirea încordării mi
litare în Europa ar constitui-o 
desființarea concomitentă a blocu
lui agresiv N.A.T.O. și a Tratatului 
de Ia Varșovia.

Cele două partide consideră că 
în cadrul securității europene se 
vor crea condiții pentru soluționa
rea problemei germane, pomin- 
du-se de Ia realitatea existenței 
celor două state germane: Repu- 
bljz a Democrată Germană — cel 
dinții stat socialist german — și 
Republica Federală Germană. Este 
deosebit de important să se exclu
dă posibilitatea ca revanșismul 
german să mai poată provoca 
vreodată declanșarea unui nou 
război mondial, deschizîndu-se tot

© La Ciudad de Mexico, pugilistul 
mexican Vicente Saldivar și-ă apărat 
titlul de campion ăl lumii la categoria 
„pană", învingîndu-1 la puncte, după 15 
reprize, pe șaiangerul său oficial, japo
nezul Misunori Seki.

© Cu prilejul campionatelor d.e atle
tism ale R.F. Germane de la Hariovra,

HANDBAL

ECHIPA DE JUNIOARE 
ÎNVINGĂTOARE
IN UNGARIA

In cadrul tuftîeului pe care îl în
treprinde în Ungaria selecționata 
de handbal (junioare) a României ă 
Susținut două partide. In prima, dis
putată la Debrețin, handbalistele 
noastre au intîlnil reprezentativă de 
jUrtioate a Ungariei pe care a în
trecut-o cu 12—6 (5—5). iar in cea 
de-a doua, la Hajduszoboszlo, au 
învins selecționata orașului cu sco
rul de 26—6 (12—4).

POLO

Steaua — campioană la juniori
întrecerile campionatului 

republican de polo rezervat 
echipelor de juniori, desfășu
rate t*np de o săptămînă la 
Ștrandul tineretului diri Bucu
rești, s-au încheiat cu vic
toria echipei Steaua (antrenor 
— Fr Crișan) care în cele 
șapte meciuri disputate a în 
registrat maximum de puncte 
14. Tinerii steliști și-au asigu 
rat succesul încă în cursul zi
lei de sîmbătă cînd au reali 
zat un adevărat tur de tortă 
cîștigînd dimineața meciul 

odată poporului german perspec
tiva de a-și aduce contribuția ac
tivă la asigurarea păcii și secu
rității europene, la întreaga viață 
economică și politică a continentu
lui european.

Cele două părți consideră că o 
cerință esențială a colaborării in
ternaționale și a menținerii păcii 
în Europa și în întreaga lume o 
constituie respectarea în relațiile 
dintre state a principiilor suvera
nității, independenței, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și ale avantajului re
ciproc, respectarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî singur 
soarta și de a-și alege calea dez
voltării politice, economice și so
ciale, corespunzător voinței, inte
reselor și aspirațiilor sale.

Exprimîndu-și din nou solidari
tatea frățească cu lupta dreaptă și 
eroică a poporului vietnamez, 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Cofnunist din Danemarca 
condamnă cu toată hotărîrea agre
siunea Statelor Unite ale Ameri- 
cii în Vietnam și cer ca S.U.A. să 
pună capăt imediat, definitiv și 
necondiționat bombardamentelor 
asupra Republicii Democrate Viet
nam, să înceteze intervenția ar
mată în Vietnamul de sud, să res
pecte acordurile de la Geneva cu 
privire la Vietnam, să-și retragă 
trupele și armamentul lor și tru
pele sateliților lor din Vietnamul 
de sud, să lichideze toate bazele 
militare americane din această 
țară, să recunoască Frontul Națio
nal de Eliberare drept singurul re
prezentant autentic al populației 
din Vietnamul de sud, să recu
noască dreptul poporului vietna
mez de a-și hotărî propria soartă 
fără amestec din afară. Cele două 
partide susțin în întregime pro
gramul în patru puncte al guver
nului Republicii Democrate Viet
nam și Declarația în cinci puncte 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Danemarca 
susțin cu toată căldura și își ex
primă solidaritatea deplină cu 
lupta popoarelor din Asia. Africa 
și America Latină împotriva colo
nialismului și neo.colonialismului, 
pentru cucerirea și consolidarea 
independenței și suveranității na
ționale, pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare a economiei și culturii 
lor pe drumul progresului social.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Danemarca 
consideră că o importanță hotărî- 
toare pentru restabilirea și întă
rirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești are respectarea în ra
porturile dintre partide a princi
piilor independenței, egalității în 
drepturi, respectului reciproc, 
neamestecului în treburile interne, 
respectării dreptului fiecărui partid

ÎN CÎTEVA RÎNDURI |

MOTOCICLISM

Concursul

de b Baia Mare
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 

— Duminică s-a desfășurat în loca
litate un concurs de motociclism 
(fază de zonă) din cadrul campio
natului republican de viteză pe cir
cuit Închis Au luat parte peste 70 
de sportivi, campioni din regiunile 
Cluj. Crișana. Mureș-Autonomă Ma
ghiară și Maramureș. întrecerile au 
cuprins 7 probe: motorete Carpa(i. 
categoriile 125. 175. 250 și 350 ctfiC. 
ataș și categorii nelimitate. Cei a- 
pioape 10 000 de spectatori au aplau
dat victoriile sportivilor Vasile Oros 
(in două probe), loan Pop și Iosii 
Pop din Satu Mare, Lautențiu Bor- 
bely din Cluj. Dumitru Pop din Tg. 
Mureș și Vasile Solomon din Baia 
Mare.

restanță cu Politehnica Cluj 
(6—2), iar după-amiază pe 
cel cu Dinamo (2—1). De re
marcat că majoritatea compo- 
nenților echipei campioane 
sînt foarte tineri, vîrsta lor de 
lunidrat expirînd abia peste 
2—3 ani

Pe locurile următoare s-au 
rlasat formațiile Ș.S.E. 2, (12 
ouncte). Politehnica Cluj (9), 
Dinamo București (8). Ș.S.E. 1 
(6), Rapid Oradea (3), I. C 
Arad (2) și C.S.M. Cluj (2). 

de a hotărî singur asupra politicii 
și activității sale practice.

Partidului comunist, forțelor re
voluționare și patriotice din fie
care țară le aparține în exclusivi
tate dreptul de a elabora linia po
litică, strategia și tactica revolu
ționară a clasei muncitoare, meto
dele și formele de luptă, pe baza 
aplicării creatoare a adevărurilor 
generale ale marxism-leninismului 
Ia condițiile concrete din țara res
pectivă.

Ca urmare a condițiilor foarte 
complexe, de o mare diversitate, 
în care fiecare partid își desfășoa
ră activitatea, între partidele co
muniste pot să apară neconcordan- 
țe de vederi cu privire la unele 
probleme ale dezvoltării sociale 
contemporane. Aceasta nu trebuie 
însă să afecteze relațiile dintre 
ele.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Danemarca 
consideră Că deosebirile de vederi, 
problemele divergente trebuie dis
cutate în spirit constructiv, tovă
rășesc, de respect și înțelegere re
ciprocă, de la partid la partid, de 
la conducere la conducere. Inte
resele și scopurile ce unesc parti
dele comuniste sub steagul mar
xism-leninismului și internaționa
lismului proletar sînt mai presus 
decît orice deosebiri de păreri.

în prezent, partidelor comuniste 
și muncitorești le revin sarcini de 
mare răspundere în lupta pe care 
o duc în fruntea maselor popu
lare pentru libertate, independen
ță națională, democrație și progres 
social, pentru apărarea păcii, îm
potriva planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste, pentru 
transformarea socialistă a societă
ții. Condiția esențială a înfăptuirii 
cu succes a acestor sarcini o con
stituie unitatea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperialiste.

Considerînd că fiecare partid, 
mare sau mic, are datoria inter- 
naționalistă de a depune toate 
eforturile pentru a-și aduce con
tribuția activă la întărirea unității 
și coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, cele 
două partide își reafirmă hotărî
rea de a acționa cd consecvență 
îh această direcție.

Vizita delegației Partidului Co
munist din Danemarca, discuțiile 
care au avut loc au constituit un 
prilej de cunoaștere mai profundă 
a preocupărilor și activității co
muniștilor români și danezi, rejjre- 
zehtînd o contribuție importantă 
Ia întărirea și dezvoltarea conti
nuă a legăturilor frățești dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Danemarca, la 
întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale.

Frantz Kemper a stabilit un nou record 
european în proba dă 800 m plat : 
1'44' 9/10.

• în semifinalele turneului de tenis 
de la Hamburg, Istvan Gulyas (Unga
ria) a repurtat o surprinzătoare victorie 
cu 9—7, 7—5, 8—6 în fata australia
nului John Newcombe. în sferturile de 
finală la dublu masculin, perechea 
Metreveli, Lihaciov (U.R.S.S.) a între
cut cu 2—6, 4—6, 6—3, 6—4, 6—4 pe 
Tiriac (România), Bungert (R.F.G.).

• Luni, la Suceava, s-a desfășurat |
întîlnirea revanșă de lupte greco-roma- B 
ne dintre echipele de juniori ale Ro
mâniei și R. F. Germane. Tinerii luptă- S 
tori români au obținut victoria cu sco- I 
rul de 5,5—4,5. ■

• Rezultate din runda a patra a jur- K
neulul feminin zonal de șah de la Var- | 
na, cohtînd pentru campionatul mon
dial : Polihroniade (România) — Keller 8 
(R.D. Germană) — remiză • Novara S 
(R.D. Germană) — Malipetrova (Ceho- " 
slovacia) 1—0: Radczinkovska (Polo- g
nia)—Litmanovicz (Polonia) — remiză i I 
Eretova (Cehoslovacia)—Asenova (Bul- i 
garia) — remiză • Nicolau (Romă- _ 
nia) a întrerupt . cu avantaj par- |
tida cu Kafakaș (Ungaria). în clasa- I 
ment conduce Novara cu 3,5 puncte, “ 
Urmată de Asenova 3 puncte, Keller K 
și Litmanovicz cil cîte 2,5 pune- i 
te. Polihroniade, Malipetrova, Ereto
va, Radczinkovska fiecare cu 2 puncte B 
etc.

Meciul de box dintre „greii" 
Cassius Clay și Brian London, 
încheiat după cum se știe prin 
k.o-, în rundul trei în favoarea 
lui Clay, a fost urmărit la 
Londra și de campionul euro
pean Karl Mildenberger 
(R.F.G.), După meci, Milden
berger a făcut următoarea de
clarație : „Am impresia că 
Clay nu lovește atît de puter
nic, El dispune însă de o mare 
viteză de deplasare și punc
tează cu adresă. Cred că în 
compania lui Clay voi putea 
face un meci remarcabil, cu 
șanse de victorie". Clăy, care a 
sosit la Chicago, a anunțat ofi
cial că se Va întoarce în Euro
pa la începutul lunii septem
brie pentru a-și continuă pre
gătirile în vederea meciului cu 
Mildenberger. Meciul va avea 
loc la 10 septembrie în orașul 
Frankfurt pe Main.

I
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La invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S., o delegație a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Gheorghe Necula, vicepreședinte al M.A.N., a plecat luni după- amiază într-o vizită oficială în Uniunea Sovietică.Din delegație fac parte Constantin Nistor, președintele Comitetului executiv ăl Sfatului popular regional Iași, ing. Ștefan Bîrlea, secretar al Comisiei pentru cultură și învățămînt a M.A.N., șef de secție la C.C. al P.C.R., acad. Aurel Moga, membru al Comisiei pentru sănătate, prevederi și asigurări sociale a M.A.N., rectorul Institutului medico-farmaceutic din Cluj, Mihai Ubornyi, secretar al Comisiei pentru agricultură și silvicultură a M.A.N., vicepreședinte al Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, ing. Ilie Cîșu, membru al Comisiei economico-financiare a M.A.N., director general al Trustului de fo- raj-extracție Ploiești, Floarea Șer- ban, președinta Comitetului regional al femeilor — Argeș, Victor Giurescu, învățător emerit, directorul Școlii generale din comuna Lupșanu, regiunea București, Ni- colae Dragu, membru al Comisiei pentru sănătate, prevederi și asigurări sociale a M.A.N., lăcătuș la Uzinele „Steagul roșu“ din Brașov, și Constantin Bădiță, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Salcia, regiunea Oltenia.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte, Anton
Sosirea unei delegații de activiști 

ai Partidului Comunist al Uniunii SovieticeLa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, luni a sosit în Capitală, în schimb de experiență, o delegație de activiști ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de V: M. Bușuev, membru âl Comisiei centfâle de fevizie a P.C.U.S., șeful secției industriei chimice a Comitetului Central al P.C.U.S.La Gara de Nord, delegația a fost salutată de tovarășii Aldea Milita-
Sosirea în Capitală a secretarului general adjunct 

al O.N.U. pentru probleme politice specialeLa invitația guvernului Republicii Socialiste România, luni a sosit în Capitală dr. Dragoslav Pro- tici, secretar general adjunct al O.N.U. pentru probleme politice speciale, directorul programului O.N.U. pentru formarea cadrelor diplomatice, în fruntea unui grup de diplomați din ministerele de externe ale unor țări în curs de dezvoltare.Programul este organizat sub
în dezbaterea deputaților,
probleme de larg interes cetățenesc

Sesiuni ale sfaturilor populareZilele acestea a avut loc cea de-a Vl-a sesiune a Sfatului popular al orașului București, în care deputății au dezbătut planul de dezvoltare a. activității economice și social-culturale pe anii 1966—1970.Raportul prezentat de deputatul Ion Cosma, președintele Comitetului executiv, a subliniat sarcinile importante ce revin Sfatului popular al orașului București în anii cincinalului. Industria locală, de exemplu, urmează să realizeze în această perioadă o producție globală în valoare de peste 7 miliarde lei, înregistrînd o creștere de aproape 50 la sută față de anul 1965. In domeniul prestărilor de Sefvicii către populație, valoarea lucrărilor se prevede să ajungă la aproape 12 miliarde lei. Investițiile alocate însumează peste 8 miliarde lei, de 1,4 ori mai mari decît cele repartizate în Ultimii cinci ani.între obiectivele principale în domeniul construcțiilor se înscriu aproape 100 000 de apartamente, din care 85 000 vor fi realizate din fondurile statului, peste 600 săli de clasă, trei policlinici, șase dispensare, dezvoltarea unor spitale existente. noi cinematografe și altele.Pe aceeași temă au mai avut loc sesiuni ale Sfaturilor populare regionale Argeș, Banat și Crișana.Dezbaterile sesiunii Sfatului popular regional Argeș au relevat că în anii cincinalului sfaturilor populare argeșene li s-au alocat fonduri în valoare de peste 1,3 miliarde lei pentru construcția a 13 000 de apartamente, îmbunătățirea alimentării cu apă și canalizării în orașele Pitești, Hm, Vîlcea. Cîmpulung Muscel și Curtea de Argeș, electrificarea a încă 600 de sate, construcția de noi cinematografe. case de cultură, policlinici și spitale, săli de clasă, complexe sanatoriale etc.Deputății Sfatului popular regional Banat, au arătat că în regiu

Breitenhofer, membru al Consiliului de Stat, Ion Pas, președintele Grupului român al Uniunii interparlamentare, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, de președinți ai unor comisii permanente și secretari ai M.A.N., deputați, funcționari superiori din M.A.N. și M.A.E.Au fost de față I. A. Iliuhin, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
★Seara, delegația a sosit la Moscova.Pe aeroportul Șeremetievo, împodobit cu drapelele de stat ale României și Uniunii Sovietice, ea a fost întîmpinat.ă de I. V. Spiridonov, președintele Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S., M. P. Gheorgădze, secretar al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., B. V. Petrovski, ministrul sănătății, B. A. Dem- cenko, secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., N. T. Kozlov, președintele * Sovietului regional Moscova, L. F. Iliciov, adjunct al ministrului afacerilor externe, de deputați ai Sovietului Suprem, precum și de alte personalități, de reprezentanți ai organizațiilor obștești.Au fost de față Teodor Marinescu, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, și membri ai ambasadei.I. V. Spiridonov a urat membrilor delegației un cordial bun sosit.A răspuns conducătorul delegației române, Gheorghe Necula.(Agerpres)

ru, membru al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., Ion Bucur, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față I. A. Iliuhin, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

auspiciile Institutului O.N.U. pentru formarea cadrelor diplomatice ale ministerelor de externe ale țărilor independente din Asia, Africa și America Latină.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, oaspeții au fost salutați de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.(Agerpres)

nea lor există largi posibilități pentru valorificarea unor noi resurse locale. Potrivit prevederilor planului, vor fi date în funcțiune noi unități de producție pentru materiale de construcție, produse forjate, produse chimice etc. La Bocșa, Buziaș, Caransebeș și în alte localități se vor construi conducte noi pentru alimentarea cu apă. De asemenea, rețeaua unităților de învătămînt și social-culturale se va mări cu 300 săli de clasă. 4 cinematografe, cu hoteluri noi la Timișoara, Arad și Reșița. Pe harta regiunii Banat va apare noul oraș Orșova, precum și alte 6 localități rurale. La Timișoara va începe construcția unui complex clinic cu 1 000 de paturi, un spital oncologic cu 250 de paturi, o policlinică studențească etc.In raportul prezentat la sesiunea Sfatului popular al regiunii Crișana de către Traian Gîrba, președintele Comitetului executiv, s-a subliniat, printre altele, că în cincinal industria locală, agricultura, activitatea de gospodărire comunală, cea locativă și balneo-clima- terică vor cunoaște o continuă dezvoltare. (Agerpres)

Timpul probabil pentru 10, 11 șl 
12 august. Vreme în încălzire. 
Cerul va fi Schimbător. înnorări 
thal accentuate se vor produce în 
vestul și nord-veslbl tării, unde 
vor cădea ploi slabe. în rest ploi 
izolate. Vînt potrivit. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între 10 
și 20 de grade, iar maximele între 
23 și 33 de grade. Tn București și 
pe litoral: Vreme în încălzire, cu 
cerul schimbător. Vor cădea ploi 
slabe. Vint potrivit. Temperatura 
în creștere.

orașul stat
La 9 august se împlinește un an 

de la retragerea Singaporelui din 
Federafia Malayezia și proclamarea 
sa ca stat independent și suveran. 
Actul de independenjă al Singapo
relui a fost reaefia firească' a po
porului său, de aproape două mi
lioane de oameni, la stalului semi
colonial ce i s-a aplicat acestui te
ritoriu în cadrul federajiei alcătui
tă din inijiaiiva Angliei. Limitarea 
considerabilă a reprezentării orașu
lui în parlamentul federal, diver
gentele privind participarea sa la 
cheltuielile militare comune, ca și 
proiectul au tori fă fi lor federale de a 
majora, pînă la 60 la sulă, impo
zitul asupra operațiunilor portuare 
de pe insulă au constituit tot atî- 
fea motive pentru ieșirea Singa
porelui din federate și constitui
rea sa ca sfat independent. Cu 
prilejul proclamării indepehdenței, 
ministrul de externe al Singapore
lui a declarat că guvernul țării sale 
intenționează să ducă o politică de 
neangajare și că dorește să între
țină relafii bune cu toate țările, 
oricare ar fi ideologia lor.

Desprinderea Singaporelui de fe
derație a avut un puternic ecou 
în lume, deoarece acest stat, cu o 
suprafață de circa 580 kmp, are 
totuși un rol economic, și strategic 
deosebit. Situată ia sud de pe
ninsula Malacca, de care o des
parte strîmtoărea Johore și o u- 
neșfe un viaduct rutier și feroviar, 
insula se află la răscrucea unor im
portante căi maritime, care leagă 
toate continentele. Această poziție 
geografică i-a conferit Singapore
lui rolul de nod de comunicație, 
de punct de tranzit și centru de in
tens trafic comercial, pe care har
nicii și îndemânaticii locuitori insu
lari le-au pus din plin în valoare. 
Pe aerodromurile Kallang și Pay- 
Lebaa aterizează zilnic zeci de a- 
vidane Venite din toate continen
tele. Insula este punctul terminus 
a numeroase linii telegrafice interna
ționale submarine. Portul, cu che
iurile sale de 4 km lungime, cu 
cele 5 docuri mari, cu danele și 
șantierul său cuprinzător, rămîne 
centrul vital al insulei. îl străbat 100 
de linii maritime. 40 000 de va
poare acostează anual la fărmul 
lui. Numeroase materii prime, cum
părate în (ările vecine — (i(ei, cau
ciuc, cositor, bumbac, lemn și al
tele — sînt prelucrate în între
prinderile de pe insulă și apoi ex
portate în Europa și America. De 
aici și proveniența poreclei Singa
porelui de „Casă comercială a A- 
siei".

Dacă pînă nu de mult economia 
nafionălă a Sfatului Singapore a de
pins aproape exclusiv de comerț — 
import și reexport — astăzi se în
făptuiește un program de industria
lizare menit să asigure dezvolta

Vedere din orașul Singapore

TELEGRAME EXTERNE
Propunerile P.C. din GermaniaDUSSELDORF 8 (Agerpres). — în legătură cu discuțiile din sinul guvernului vest-german în problema adoptării unor măsuri urgente de stabilizare a economiei, Partidul Comunist din Germania a prezentat propuneri prin intermediul postului de radio „Deutscher Frei- heitssender-904“. Astfel, P.C. din Germania propune înfăptuirea u- nei reforme financiare democratice, care să garanteze landurilor și comunelor o pondere mai mare în
„Educație in spiritul păcii, fără războaie”

VARȘOVIA 8. — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : La 7 august, la Varșovia au luat sfîrșit lucrările seminarului internațional „Educație în spiritul păcii, fără războaie", organizat de Consiliul Mondial al Păcii și de Mișcarea internațională a adversarilor războiului. La lucrările seminarului au participat 59 de reprezentanți din 18 țări europene (printre care și din țara noastră), precum și din India și S.U.A.
Represiuni anticomuniste în ColumbiaBOGOTA 8 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Comunist din Columbia a dat publicității o declarație în care se arată că la Bogota au fost arestați Jesus Villegas, secretar al C.C. al P.C. din Columbia, și alți condu

rea economiei, să absoarbă for
ja de muncă, să ridice ni
velul de trai al populației. Pro
gramul de dezvoltare a insulei 
delimitează patru zone industriale : 
„Red Hill” și „Tanglin Halt" sînt a- 
proape în întregime acoperite cu 
clădirile unor întreprinderi mărun
te cu cîte 100—300 de sala- 
riafi ; zona Kallang este rezervată 
micilor șantiere de construcții na
vale și întreprinderilor pentru pie
se de schimb. Mîndria Singapore
lui va fi însă Jurong, chemat să de
vină orașul industrial al capitalei- 
slat. Pînă în prezent, aici au tost 
construite o fabrică de placaje, o 
uzină metalurgică, un șantier naval 
și altele. în total, anul trecut au 
fost date în funcțiune 35 de obiec
tive industriale, dotate cu echipa
ment modern și specialiști.

Se depun eforturi în domeniul 
construcției de locuințe pentru a 
se asigura zecilor de mii de oa
meni nevoiași, înghesuiți în cartie
rele mărginașe, condițiile minime 
necesare de locuit. Autoritățile a- 
prâciază că e necesar să se între
prindă măsuri pentru îmbunătățirea 
asistenței sanitare și instrucțiunii 
publice, domenii în care colonia
lismul a lăsat, de asemenea, o grea 
moștenire.

O problemă căreia i se acordă 
mare importanță este găsirea de 
piețe pentru desfacerea noilor pro
duse industriale ale Singaporelui. 
Guvernul statului, condus de Lee 
Kuan Yew, depune eforturi deose
bite pentru a deschide drum pro
duselor Singaporelui spre diferite 
piefe din lume. Delegații la nivel 
înalt au vizitat un șir de (ari afro- 
asiatice și țări socialiste est-euro- 
pene pentru sfrîngerea legăturilor 
economice. Primul ministru al Sin
gaporelui a făcut anul acesta o vi
zită în tara noastră. Cu acest pri
lej el a reafirmat dorinfa țării sale 
de a întări relațiile comerciale și 
economice cu România, de a ex
tinde și diversifica legăturile eco
nomice cu toate țările lumii. Pri
mul ministru a declarat că rela
țiile de la stat la stat trebuie să se 
bazeze pe principiul respectării in
dependentei, egalitafii, neameste
cului în treburile interne și al a- 
vanlajului reciproc. în România, a 
spus Lee Kuan Yew, am simțit că 
tratez In acest spirit, pe baza ega
lității.

Opinia pub că din |ara noastră 
privește cu simpatie eforturile sta
tului Singapore spre consolidarea 
independenței sale și urează po
porului său succese în munca paș
nică în care s-a angajat, pentru 
înlăturarea moștenirii trecutului co
lonial, pentru dezvoltarea econo
miei și ridicarea nivelului său de 
trai.

Gabriela BONDOC

repartiția veniturilor provenite din impozite. De asemenea, P.C. din Germania cere reducerea cheltuielilor militare cu cel puțin. 5 miliarde mărci, precum și o reducere a stagiului militar de la 18 la 12 luni. Partidul Comunist din Germania se pronunță pentru anularea dispoziției cu privire la majorarea preturilor, tarifelor și chiriilor și cere satisfacerea revendicărilor sindicatelor privind majorarea salariilor.

în comunicatul dat publicității la încheierea lucrărilor se arată că a avut loc un util schimb de experiență pedagogică, stabilindu-se contacte mai strînse între diferitele organizații și activiști care se ocupă cu problemele educației și instrucțiunii. Comunicatul subliniază că profesorii sînt chemați să-și aducă contribuția la cauza păcii pe calea participării active la îndeplinirea datoriei lor profesionale și sociale.

cători ai partidului. Comitetul Central al P.C. din Columbia protestează cu hotărîre în declarația sa împotriva acestor acțiuni represive și cere punerea imediat* în libertate a celor arestați.



Largul ecou al interviului televizat 
acordat de tovarășul Nicolae Ceausescu

Ambasadorul român 
la Budapesta și-a prezentat 

scrisorile de acreditare

MOSCOVA (Agerpres). ■— „Pravda" din 7 august a publicat o relatare a interviului acordat televiziunii bulgare de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. Ziarul menționează condamnarea imperialismului ca principala sursă de încordare între state, piedica de bază în calea soluționării problemelor arzătoare actuale și subliniază declarația că împotriva politicii agresive a imperialismului se ridică în întreaga lume forte so- cial-politice uriașe.■ Pravda" relevă din interviu a- precierea făcută Declarației cu privire la consolidarea păcii și securității în Europa adoptată la Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la. Varșovia, care propune un bogat program de măsuri acceptabil pentru toate statele, oferă o bază largă de discuții la care sînt chemate să participe toate țările, forțele sociale și politice interesate în normalizarea relațiilor interstatale europene.
Un mare miting 
la Hiroshima

TOKIO. Peste 10 000 de persoane 
au participat duminică la un miting 
in orașul Hiroshima, organizat cu pri
lejul Încheierii lucrărilor celui de-al 
12-lea Congres internațional pentru in
terzicerea armelor atomice și cu hidro
gen. Participanții Ia miting au adoptat 
fn unanimitate o rezoluție în care se 
arată că forțele păcii trebuie să se 
unească tot mai strîns In lupta împo
triva imperialismului și împotriva agre
siunii americane în Vietnam. Rezoluția 
sprijină pozițiile guvernului R. D. Viet
nam șl ale Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud în problema 
vietnameză șl cere să se lase poporului 
vietnamez posibilitatea să-și rezolve 
problemele interne în conformitate cu 
voința sa. Rezoluția preconizează, de 
asemenea, lichidarea tuturor bazelor 
militare americane din Asia.

Elemente de tensiune 

în Republica DominicanăSANTO DOMINGO 8 (Agerpres). — Potrivit unor informații sosite din capitala dominicană, dr. Jose Rafael Molina Urena, secretar general al Partidului revoluționar dominican, împreună cu alți cinci lideri ai aceluiași partid ar fi fost arestați de către elemente ale forțelor aeriene în orașul Barahona, situat la aproximativ 200 km sud-est de Santo Domingo. Informat asupra acestor arestări, fostul președinte dominican Juan Bosch a declarat că ele reprezintă „fapte extrem de grave".Dr. Molina Urena a deținut postul de președinte al Camerei Dp- putaților în timpul guvernului condus de Juan Bosch.

In legătură cu Declarația cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam sînt citate cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R., care o caracterizează drept un avertisment energic adresat guvernului american, o reafirmare a solidarității depline a țărilor socialiste semnatare ale declarației cu R. D. Vietnam, cu lupta patrioților sud- vietnamezi, o expresie a hoțărîrii noastre de a spori sprijinul acordat poporului vietnamez în vederea zdrobirii agresorilor.După ce subliniază partea din interviu în care se arată că țările socialiste au un rol deosebit de important în stabilirea și dezvoltarea relațiilor dintre state, în normalizarea situației internaționale, ziarul se referă la relațiile dintre țările balcanice, arătînd că tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că colaborarea dintre aceste țări se dezvoltă în ultimul timp în mod pozitiv. în continuare, ziarul relevă dezvoltarea cu succes a colaborării dintre Bulgaria și România.
PROBLEMA RHODESIANĂ

H. Wilson caută să contracareze 
criticile CommonwealthuluiLONDRA 8-.(Agerpres). — Luni după-amiază, primul ministru britanic, Harold Wilson, a făcut o declarație în Camera' Comunelor privind politica britanică în problemă rhodesiană. După cum- se așteptau observatorii politici, de- clarațiâ lui Wilson nu aduce elemente noi în atitudinea Angliei față de regimul ilegal de la Salisbury. Premierul britanic a anunțat că tratativele preliminare anglo- rhodesiene. întrerupte în iulie, vor fi reluate la sfârșitul acestei săp- tămîni la Salisbury.Wilson a ținut să precizeze că reglementarea problemei rhodesie-

MOZAMBIC. Pregătiri de luptă ale unei unități de partizani

ATENA (Agerpres). — Ziarul grec „To Vima" menționează că l în interviul tovarășului Nicolae Ceaușescu se exprimă convingerea că vizita în Grecia a delegației române în frunte cu I. Gh. Maurer va contribui Ia realizarea unor noi progrese pe calea intensificării relațiilor multilaterale dintre România și Grecia.Ziarul „Avghi" redă citate din interviu sub titlul „Balcanii trebuie să devină o regiune de colaborare pașnică", iar ziarul „Me- simvrini" publică o expunere intitulată „Spre o nouă dezvoltare, ,a relațiilor dintre Grecia și România".„Dimokratiki Alaghi" scrie, printre altele, că în interviul său tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat „interesul deosebit al vizitei premierului român în țara noastră și bunele rezultate care se întrevăd din convorbirile greco- române la nivel înalt".Extrase din declarațiile făcute cu prilejul interviului sînt publicate și de ziarul „Ta Nea".

ne rămîne în sarcina guvernului britanic și că Anglia nu va adopta nici o hotărîr.e în aceas.tă privință în’ cursul vacanței parlamentare. El. a menționat că nu există’pentru moment vreun indiciu că problema rhodesiană ar putea fr soluționată în cursul următoarelor două luni.Observatorii politici consideră ■ că, prin declarația sa, Wilson a intenționat să contracareze’ criticile cărora va trebui să le facă față la reuniunea primilor miniștri ai țărilor Commonwealthului, ce- va avea loc luna viitoare.

Peste 15 000 de persoane au participat simbătă la New York la o demon 
strație împotriva politicii S.U.A. îh Vietnam

VIETNAM

PIERDERI GRELE SUFERITE
AGRESORII AMERICANI’SAIGON 8 (Agerpres). — Detașamentele Frontului Național de Eliberare din Vietnamul- de sud, care acționează în provincia Gia Dinh, au repurtat' în cursul lunii iulie însemnate succese în luptele angajate cu trupele americano-sai- goneze, se spune îritr-un comunicat transmis de agenția de presă „E- liberarea". La 26—27 iulie patrioții sud-vie’tnamezi au atacat prin surprindere' brigada a'll-a a diviziei a 25-a .americane, cantonată în regiunea Dong Du (provincia Gia Dinh), rănind și omorînd 600 . de soldați americani. 60 de tancuri ’ și mașini blindate au fost scoase din luptă.

★HANOI 8 (Agerpres).'— Agenția V.N.A. anunță că în zilele de 6 și 7 august numeroase formațiuni de avioane militare americane au bombardat mai multe sate din partea de nord a zonei demilitarizate, zone populate și obiective economice din regiunea Vinh Linh, precum și din provinciile Quang Ninh, Ha
NOI ACȚIUNI PROVOCATOARE 
ÎMPOTRIVA R. P. CHINEZEPEKIN 8 (Agerpres). — Agenția China Nouă informează că la 7 august o navă de război americană a pătruns în trei rînduri în apele teritoriale ale R.P. Chineze, la est de localitățile Ciungvu și Tungșen din provincia Futzian. In cursul aceleiași zile, spațiul aerian al R.P. Chineze a fost violat de două a- vioane americane, care au întreprins raiduri deasupra insulelor Hainan și Hsișa din provincia Guandun.Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze a fost autorizat să adreseze Statelor Unite un avertisment serios în legătură cu noua provocare săvîrșită împotriva Chinei populare.

Tinh, Thanh Hoa, Quang Ninh, Bac Th'ai și Lang Son.Avioanele americane au bombardat, de asemenea, două lucrări de irigație din provincia Nam Ha și au distrus o porțiune de 80 metri din digul care apără de apele mării culturile de orez din regiunea Ha Dong.Aceste acte de război au fost condamnate de Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei populare vietnameze în- tr-un mesaj adresat Comisiei internaționale de supraveghere și control în Vietnam,, in care se subliniază că ele constituie o sabotare a statutului zonei demilitarizate și o încălcare a tuturor normelor dreptului internațional.Agenția V.N.A. anunță, de ase
menea, că la 8 august forțele ar
mate vietnameze au doborît 6 avi
oane americane și au capturat nu
meroși piloți inamici.

„O încălcare barbară 
a acordurilor 
de la Geneva**VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Agenția P.A.P a dat publicității 6 declârâție a guvernului R. P. Polone în Câre se arată că reprezentanți ai Poloniei, împreună cu reprezentanți ăi Indiei și Canadei — în calitate de membri ai Comisiei internaționale de supraveghere și control în Cam- bodgia — au făcut, la cererea guvernului Cambodgiei, o inspecție în localitatea Tnalok-Trash, situată la 1 km de granița cu Vietnamul de sud. Această localitate a fost bombardată de avioane americane la 31 iulie și la 2 august, în timp ce comisia se îndrepta spre Thalok-Trash și' apoi în timp ce comisia se afla la fața locului.Guvernul R. P. Polone, se spune în declarație, califică aceste fapte drept acte de agresiune de netăgăduit ale S.U.A. împotriva teritoriului Regatului Cambodgiei, drept o nouă încălcare barbară a hotărîrilor cuprinse în acordurile de la Geneva, drept un act dușmănos împotriva Comisiei internaționale de supraveghere și control și a vieții membrilor ei.Ministrul Afacerilor Externe al R. P. Chineze a dat publicității o declarație sprijinind declarația din 3 august a guvernului cambodgian, care condamnă bombardarea de către aviația militară americană și saigoneză a unei zone populate a teritoriului acestei țări.

BUDAPESTA 8. — Corespondentul Agerpres, A. Pop, transmite : La 8 august, Kishâzi Odon, vicepreședinte al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, l-a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Budapesta, Dumitru Turcuș, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.Ambasadorul român a transmis Consiliului Prezidențial, guvernului și întregului popor ungar cele mai călduroase salutări din partea Consiliului de Stat: al Republicii Socialiste România, a guvernului și poporului român.Ca vecin și prieten, a spus D. Turcuș, poporul român . nutrește sentimente de sinceră prietenie față de poporul ungar și se bucură din toată inima de succesele importante pe care oamenii muncii din R. P. • Ungară le obțin sub conducerea P.M.S.U. în opera de desăvîrșire a construcției socialiste în patria lor. El a amintit că cele două țări, angajate într-o uriașă muncă constructivă, pătrunse de spiritul răspunderii față de soarta omenirii, sînt profund interesate ca și celelalte țări socialiste în menținerea și consolidarea păcii.în răspunsul său. Kishâzi Odon a mulțumit pentru călduroasele
Humphrey și „bătălia oțelului**WASHINGTON -8 (Agerpres). — După președintele Johnson, vicepreședintele Humphrey cere industriașilor americani să se abțină de Ia majorări de prețuri. Intr-Un interviu televizat, vicepreședintele S.U.A. a larătat că. efectul psihologic al recentelor majorări de preturi din industria oțelului ar putea fi dezastruos. In 

salutări adresate și. a rugat pe-ambasador să transmită Consiliului de Stat, guvernului și poporului român calde salutări din partea poporului ungar, a Consiliului Prezidențial, a guvernului și a sa personal.Consiliul Prezidențial al R. P. Ungare, guvernul și poporul ei acordă o mare importanță relațiilor frățești diptre Republica Populară Ungară și Republica Socialistă România, dintre poporul ungar și poporul român.Poporul ungar se bucură sincer de rezultatele mărețe pe care poporul’ frate român, sub conducerea Partidului Comunist Român, le-a obținut, pe tărimuL înfloririi patriei sale. Vă dorim din inimă să obțineți în continuare noi și mari succese în munca dv. nobilă de desăvîrșire a construirii societății socialiste. ,La ceremonie au fost de față Peter Mod, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Nana^i Laszlo și Pongracz Kalman, membri ai Consiliului Prezidențial al R.. P. Ungare, și alte persoane oficiale. Ambasadorul român a fost însoțit de membrii ambasadei.După ceremonie, între s jepre- ședintele Consiliului Prezidențial și ambasadorul român a avut loc o convorbire caldă, prietenească.

cazul în care alte sectoare economice vor urma exemplul companiilor producătoare de oțel, a spus el, guvernul va trebui să reducă cheltuielile sale în domenii cum ar fi cercetările spațiale pentru a face față cheltuielilor legate îndeosebi de războiul dus în Vietnam.
M HANOI. Agenția V.N.A. anunță că preșe- “ dintele R. D. Vietnam, Ho Si Min, și membri ai Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam au primit delegația de scriitori din Vietnamul de sud, reprezentanți ai Asociației scriitorilor și artiștilor pentru eliberarea Vietnamului de sud. care se află într-o vizită în R. D. Vietnam.
n BRIONI. Președintele R.S.F. Iugoslavia, ™ Iosip Broz Tito, â primit luni, la Brioni, pe Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat ăl R. P. Poldne, dare se află la odihnă in Iugoslavia. , cu
■S MOSCOVA. La 8 august în Uniunea Șo- ™ vietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosinos-127".
EE| ROMA. Aproximativ 150 000 de muncitori “ din transporturile în comun au declarat o grevă generală de 24 de ore în întreaga Italie. tncepînd de la miezul nopții de duminică spre juni, transporturile în comun au fost paralizate.
■S PEKIN. Agenția China Nouă informează ™ că premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, diu En-lai, a primit luni pe membrii delegației culturale a R. D. Vietnam condusă de Pham Ngoc Thuan, președintele Comitetului pentru relații culturale cu străinătatea al R. D. Vietnam, care se află în vizită in această țară.

ROW ETAPELE UNUI
Cu toate că viața 

‘politică, italiană a in
trat în general în tra
diționala. vacanță de 
august, pe agenda ac
tualității continuă să 
figureze procesul uni
ficării dintre Partidul 
Social Democrat și 
Partidul Socialist Ita
lian, proces care stră
bate în aceste săptă- 
mini etape impor
tante.

La sfîrșitul lunii iu
lie, la capătul unei pe
rioade de tratative în
delungi și anevoioase, 
comitetul bipartinic a 
aprobat rapoartele ce
lor trei comisii speci
ale de lucru, insușin- 
du-și Carta politico- 
ideologică și statutul 
viitorului partid unifi
cat. S-a precizat tot
odată că, - în luna oc
tombrie sau la începu
tul lui noiembrie, por 
fi convocate congre
sele celor două parti
de. urmate de așa-nu- 
mita constituantă so
cialistă.

In cercurile politice 
italiene, ca și în co
mentariile ce apar in 
aceste zile în presă, 
accentul principal este 
pus asupra Cartei ideo
logice, document ce 
jalonează a.tît struc
tura cîț și strate
gia și tactica viitoru
lui partid. în docu
ment 'se sublini
ază că noul partid 
va continua ' tradiția 
mișcării socialiste ita- nistă.

PROCES ANEVOIOS
liene. Comentatorii re
țin însă că, într-o va
riantă anterioară a 
Cartei, se preciza că 
noul partid se inspiră 
din teoria marxistă. Or, 
în actuala formulare, 
poziția ideologică a. 
noului partid apare 
mai estompată. Potri
vit acelorași comenta
tori, darea 
datorește 
exercitate 
democrați.

Un capitol important 
din document se refe
ră la raporturile din
tre noul partid și co
muniști. După ce de
clară că „o luptă co
mună pentru putere a. 
socialiștilor și comu
niștilor nu este posi
bilă". Carta face men
țiunea că nu exclude 
„posibilitatea unor ac
țiuni ■ întâmplătoare, 
paralele sau conver
gente" cu comuniștii. 
Comentatorii sînt de 
părere că, in acest fel, 
Carta nu închide în- 
trut.otul calea unui 
dialog intre forțele de 
stingă. Acest, lucru 
constituie, după cum 
relevă presa, progre
sistă, un. pas înainte. . 
față de vechea poziție 

" a social-democrațilpr,.- 
" care era net anticomu-

înapoi se 
presiunilor 
de social-

In problemele poli
tice externe, Carta a- 
rată că noul partid ac
ceptă angajamentele 
asumate de Italia în 
cadrul Pactului atlan
tic.

Comentând docu
mentul,- /revista „Ri- 
nascita", sub semnătu
ra lui Giorgio Amen
dola, membru al Bi- 

■ roului Politic și al Di
recțiunii P.C.I., publi
că un editorial intitu
lat „In afara timpu
lui". „Documentul co
mitetului bipartinic, 
se spune printre altele 
în articol, este în afa
ra. timpului prin pro
punerile șale scizio
niste. în 
exigențele 
realitatea 
De aceea.
vor continua bătălia 
lor unitară; convinși . 
că diversiunea unifi
cării social-democrate 
va putea încetini, dar 
nu împiedica mișcarea 
clasei muncitoare 
penfru realizarea pro
priei unități politice 
pe platforma. luptei 
pentru socialism". > 
Săptămânalul „Mondo 

al 
că

r& de compromis, a'ră- 
tînd apoi că unificarea 
3ocial-democrată des
chide o perioadă nouă 
în lupta politică ita
liană, perioada unor 
acțiuni duse pe scară 
largă de social-demo- 
crație în apărarea sis
temului capitalist.

In comentariile lor, 
ziarele arată că repre
zentanții aripii de 
stingă din partidul 
socialist, Lombardi, 
Balsamo, Santi și Gio- 
litți, au formulat seri
oase rezerve față de 
Carta ideologică, hotă
rând să rămină in, vii
torul partid unificat 
numai daco, vor obține 
modificări substanția-

ALGEf& Un complot
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contrast cu 
puse de 
națională.

■ comuniștii

NUovo", ‘ organ
P.Ș.I.U.P., scrie
Carta, este .. sțrăbăp 
tută de o atmosfe-

I

gg CAIRO. Editura™ a tipărit recent„Răscoala" de Liviu iu Liaun.cicascriitorilor Mohamed Ibrahim Zaky și Mustafa Habib.
■| MOSCOVA- Alexei Kosîghin, președintele m Consiliului de Miniștri ăl U.R.S.S., a primit la 8 august la Kremlin delegația Marii A- dunări Naționale a Turciei, condusă de Ferruh Bozbeyli, președintele Adunării Naționale.
M BUDAPESTA. Intre 25 iulie și 6 august s-a desfășurat la Budapesta cea de-a 10-a sesiune a Comitetului ungaro-chinez de colaborare tehnico-știintifică. Sesiunea a aprobat o serie de hotărîri în vederea extinderii colaborării științifice și tehnice dintre cele două țări.

„Nahda Misr" din Cairo în limba arabă romanul Rebreanu, în traducereai Alegeri
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Tulburările declanșate, 
în Congo — Kinshasa, 
de jandarmii kafanghezi 
și mercenarii albi, din 
Kisangani (fost Stanley
ville) continuă. Obser
vatorii care urmăresc . 
evenimentele din aceas
tă țară constată că evo
luția acestora depășește 
de mult orice formă de 
luptă penfru satisfacerea 
unor revendicări de sa
lariu sau pentru plata (uri și crime. Orașul Isiro 

a lost complet devastat.
Unele știri anunță că 

unități ale armatei na
ționale congoleze stațio
nate în regiunea Kisan
gani au cjețertaf. în 
ultima intervenție ra
diodifuzată adresată uni
tăților armaiei ’ națio
nale congoleze, primul 
ministru Mulamba ordo
na : „Toți.cei care au a- 
bandonat pozițiile, să le 
reocupe imediat. Ei să 
nu uite că inamicul nos
tru comun înaintează...” 

„Criza actuală belgo- 
congoleză riscă să ajun
gă la ruptură, dar aceas
tă ruptură nu va veni 
din partea noastră’, pre
ciza pe de altă parte 
generalul Mobutu în- 
fr-un interviu acordat zi
lele trecute postului de 
radio Europa nr. I. „A- 
ceasfă criză, a adăugat 
președintele, se datorea
ză lipsei de înfelegere 
a Belgiei, și cînd spun 
Belgia, niă refer la o a- 
numiiă Belgie, adică la 
Belgia financiară. Tn a- 
ceastă Belgie există a- 
proximativ 300 de domni 
care nu vor să înjelea-

tării prin localitățile stră
bătute, jandarmii katan- 
ghezi, împreună cu o 
parte a mercenarilor 
albi, s-au dedat la ja-

soldelor, care au fost, 
după cum se știe, moti
vele oficiale avansate 
pentru „a explica”

le în statut. Pe de. 
altă parte, o se
rie de fruntași socia
liști, printre care de
putatul Anderlini, se- 
natoarea Tullia Car- 
rettoni și senatorul 
Gatto, iar alături de 
ei conducători ai Fe
derației tineretului so
cialist, intenționează 
să organizeze un alt 
partid numit Mișcarea 
autonomă socialistă.

Potrivit observato
rilor politici, congre
sele celor două parti
de, cit și constituanta 
ce se va reuni la toam
nă, vor mai avea de 
înfruntat polemici' și 
surprize.

I. MĂRGINEANU '

rebeliunea. Problema 
pare a fi .de ordin 
politic, insurgenții avînd 
în vedere, după cîf se 
crede, puterea.

Potrivii ultimelor știri, 
provincia orientala este 
teatrul unor tulburări din 
cele mai violente. Jan
darmii katanghezi, bas
culați împotriva guver
nului central, grupaji în 
orașul Isiro (500 km nord 
de Kisangani), se în
dreaptă acum în direcția 
Kisangani, de care nu-i 
mai separă decîl un 
pod distrus. Numărind 
peste o mie de oameni 
și dispunînd de 250 ve
hicule, ei s-au ocupai 
în uliimele două zile de 
reconstruirea acestui 
pod. In timpul înain-

gă, în primul rînd, că 
„Congo-ul de pe vre
mea bunicului’ a murit. 
Iar Congo-ul din 1966 
este independent și nu 
înțelege ca hotărîrile, 
pe care găsește de cu
viință să le ia, să fie te
leghidate de la Bruxel
les’. Mobulu a dezmin
țit, cu acest prilej, 
numite zvorturi’■ potrivit 
cărora 
străine, -în special ame
ricane, ar influenta ac
tualmente guvernul de 
la Kinshasa........................

în legătură cu rebe
liunea,- generalul Mo
butu a ținut să precize
ze : „în realitate este un 
amestec în treburile 
noastre interne sau, mai 
bine zis, un complot im
perialist împotrivă Con- 
go-ului". în urmș. unor 
măsuri pe care le-am 
luat de curînd în vede
rea rezolvării litigiilor 
cu marea finanfă — a 
subliniat el — aceasta 
din urmă a reacționai în 
felul e> caracteristic. 
Complotul urzit împo
triva noastră nu are în 
vedere altceva decît re
alizarea' unei • noi sece
siuni în Congo și readu
cerea lui Chombe la pu
tere..."

ALGER 8 — Corespondentul Agerpres, C. Benga, transmite : In Mauritania au avut loc la 7 august primele alegeri prezidențiale, după proclamarea independenței în 1960 a acestei țări. Potrivit rezultatelor preliminare, Moktar Ould Daddah a fost reales președinte al țării.
„a-

unele interese

C. BENGA

In căutarea
casetei pierdute

WASHINGTON 8 (Ager
pres). — Autoritățile mili
tare americane sînt îngrijo
rate de pierderea de către 
un avion militar a unei ca
sete conținînd documente 
militare secrete. Se crede că 
avionul, care zbura dinspre 
localitatea Norfolk (Virgi
nia) spre Baltimore,■> ar fi 
scăpat caseta intr-o locali
tate de pe litoralul statului 
Maryland. Pentru regăsirea 
acesteia, o sută de marinari 
au fost trimiși să efectueze 
cercetări, iar luni li s-a a- 
lăturat o nouă echipă de 45 
de persoane. Autorități ale 
marinei militare au promis 
găsitorului recompensa cea 
măi mare prevăzută de re
gulamente. Totodată, potri
vit agenției U/P.L, autori
tățile au declarat că „pier
derea acestor documente 
poate prejudicia apărării 
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n BERLIN. Paul Scholz, vicepreședinte al Con- ™ siliului de Miniștri al R. D. Germane, a prezentat guvernului un raport cu privire la urmările inundațiilor si furtunilor care au avut loc în ultimele săptămîni în R. D. Germană. In 70 de raioane, în special în sudul tării, furtunile și inundatiije au provocat pagube considerabile pe suprafețele agricole și șosele, la clădiri și întreprinderi industriale. Consiliul de Miniștri al R. D. Germane a adresat populației mulțumiri pentru sprijinul acordat acțiunilor întreprinse în vederea înlăturării urmărilor furtunilor și inundațiilor.
GER PARIS. La Sion a avut loc duminică săr- M bătoarea tradițională a Federației Partidului Comunist Francez din departamentul La Vendee, la care au asistat aproximativ 7 000 de persoane. Etienne Fajon, membru al Biroului Politic a) P.C.F. și director al ziarului „L'Huma- nitâ". a expus cu acest prilej punctele principale ale programului P.C.F. pentru alegerile legislative si a subliniat necesitatea unui acord între forțele muncitorești și democratice, pe baza unui program comun si a unei tactici electorale comune
H SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că preșe- dintele Partidului Congresul National Indian, K. Kamaraj, care se află în vizită fn R.P. Bulgaria, a avut luni o întrevedere cu Gheor- ghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. ^ulgaria.
S3 ROMA. Erupțiile vulcanului Etna, cel mai mare vulcan din Europa, s-au intensificat luni în mod brusc. în ultimele cîteva zile, e- ruptiile se produceau la fiecare trei minute. El? nu sînl însă prea mari și nu prezintă un pericol pentru populație.
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