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La începutul lunii iulie a.c., o 
știre anunța că în mai puțin de 
5 luni de la intrarea în funcțiune, 
instalația de prelucrare a concen
tratelor plumbo-zincoase din ca
drul Uzinei chimico-metalurgice 
Copșa Mică lucrează la capacitatea 
P’oiectată. între timp, instalația 

fapt este vorba de o adevă
rată uzină cu 3 sectoare : pregă
tirea șarjei, aglomerare și furnal) 
a realizat și alți indicatori tehnico- 
economici stabiliți în proiect: ran
damentul de extracție (consumuri 
specifice), preț de cost, productivi
tate. Așa, bunăoară, randamentul 
de extracție a fost realizat, la am
bele metale, în proporție de 86,3 la 
sută, față de 64 la sută cît era pre
văzut. Iar depășirea capacității de 
producție proiectată, reducerea con
sumurilor specifice și a cheltuielilor 
a determinat scăderea prețului de 
cost pe tona de zinc cu 156 lei, iar 
pe cea de plumb cu 26 lei.

Aceste succese importante,
care colectivul uzinei întîmpină 
ziua de 23 August, dau măsura e- 
forturilor depuse pentru ridicarea 
eficienței activității economice 
și se întregesc cu realizarea

cu

9

Zilele acestea, în întreprin
derile industriale și în alte 
unități economice au început 
dezbaterile privind rezultatele 
îndeplinirii planului pe semes
trul I din acest an, sarcinile 
din planul de stat pe 5 ani, 
precum și măsurile politico- 
organizatorice care trebuie 
luate în vederea realizării pla
nului pe anul 1966, a planului 
cincinal și pregătirii condițiilor 
pentru îndeplinirea planului 
pe 1967. Corespondenții noștri, 
prezenți la aceste dezbateri, ne 
transmit:

din primele luni a nivelului 
prevăzut al calității produselor. 
Proiectul prevedea ca instala
ția să obțină zinc D 2, cu un con
ținut de 97,5 la sută zinc. Prin 
funcționarea normală a instalației 
și respectarea cu strictețe a tehno
logiei de fabricație, s-a reușit să se 
obțină un zinc de o calitate supe
rioară : zincul Dl, cu un conținut 
de 98,G la sută zinc. Realizarea are 
o mare rezonanță economică, deoa
rece diferența de preț între cele 
două sorturi de zinc este de 450 lei 
tona. în plus, zincul Dl este mult 
mai solicitat la export. Ca urmare, 
s-a livrat la export o cantitate cu 
50 la sută mai mare de zinc față 
de prevederile contractului. Sinte- 
tizînd, Uzina chimico-metalurgică 
din Copșa Mică și-a depășit pre
vederile planului la producția glo
bală și marfă pe prima jumătate 
a anului cu aproape 20 milioane lei, 
iar cel de economii la prețul de 
cost cu peste 4 milioane lei.

Care sînt factorii ce au asigurat 
realizarea unora dintre cei mai im
portanți indici tehnico-economici 
proiectați, într-un. termen de nu
mai cîteva luni, la una din cele mai 
însemnate și complexe instalații 
date în exploatare în ultimul timp 
în regiunea Brașov ? Iată ce ne-a 
relatat în acest sens directorul uzi
nei, ing. Boris Miiller :

— Am procedat în cel mai firesc 
mod. Adică, ne-am interesat din 
timp și îndeaproape de pregătirea 
temeinică a cadrelor. De nivelul 
cunoștințelor profesionale și de exi
gența lor depindeau doar, în ulti
mă instanță, încadrarea noii insta
lații în regimul de lucru optim, 
într-o perioadă cît mai scurtă. Nu 
exagerez cînd afirm că recrutarea 
și pregătirea cadrelor destinate 
noului obiectiv a stat tot timpul pe 
același plan cu execuția propriu- 
zisă a instalației.

— Concret, cum ați procedat ?
— Complexitatea noii instalații, 

gradul ridicat de mecanizare și 
automatizare a producției reclamau 
asigurarea unor cadre cu înalte cu
noștințe tehnico-profesionale, capa
bile să-și însușească și să stăpî- 
nească rapid procesele tehnologice 
de obținere a zincului și plumbului. 
Soluția a fost găsită. Nucleul de 
bază al instalației l-au format mun
citorii, inginerii și tehnicienii se
lecționați cu discernămînt din sec
țiile uzinei. Pentru a completa nu
mărul de muncitori necesari noii 
instalații, precum și locurile de
venite libere în secțiile uzinei, s-au 
recrutat muncitori din împrejurimi, 
în special tineri. O parte din ca
drele de bază au fost trimise pen
tru specializare la uzine similare 
din străinătate. La înapoiere, lor li 
s-a încredințat pregătirea celorlalți

Nicolae MOCANU 
coresp. „Șcînteii"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general 
Central 
Român, împreună 
înapoiat marți în Capitală, venind 
din R. P. Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Ilie Verdeț, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
membri ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Florian Dănălache,

al Comitetului 
al Partidului Comunist 

cu soția, s-a

★

SOFIA 9 (Agerpres). — Trimi
șii speciali transmit : Marți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C. C. al P. C. R., care 
a petrecut cîteva zile de odihnă 
în R. P. Bulgaria, a avut o întîl- 
nire la Comitetul Central al Par
tidului Comunist Bulgar cu tova
rășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al C. C. al P. C. B., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria.

Au fost de față tovarășii Boris 
Velcev, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P. C. B., și 
loan Beldean, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Sofia.

în timpul întîlnirii a avut loc 
un schimb de informări asupra 
construirii socialismului în cele 
două țări frățești. Au fost aborda
te, de asemenea, unele probleme 
ale situației internaționale și miș
cării comuniste 
ternaționale>

Convorbirea 
tr-o atmosferă
țească, de cordialitate.

★
în cursul dimineții, oaspeții au 

vizitat monumente istorice, insti
tuții de artă și știință, locuri pi-

și muncitorești in-

s-a desfășurat în
de prietenie fră-

Mihai Gere, Petre Lupu, Dumitru 
Popa, Vasile Vilcu, membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea și Vir
gil Trofin, secretari al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Au fost de față Mihail Kănev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
★

torești și de recreare din Sofia și 
împrejurimi.

★
în cinstea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, ambasadorul loan Bel
dean și soția au oferit un prînz. Au 
participat tovarășii Todor Jivkov, 
Boris Velcev, Ivan Mihailov, Encio 
Staikov, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Bulgar, Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria, 
secretar al Uniunii Populare Agra
re, Dimo Dicev, șef de secție la 
C.C. al P.C.B., Ivan Bașev, minis
trul afacerilor externe, Vera Na- 
ceva, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.B.

★
în după-amiaza aceleiași zile, to

varășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu soția, a părăsit Sofia. La 
plecare, pe aeroport erau prezenți 
tovarășii Todor Jivkov, Boris Vel
cev, Ivan Mihailov, Encio Staikov, 
Gheorghi Traikov, Lîcezar Avra
mov, Ivan Primov, Ivan Bașev, 
șefi de secție la C.C. al P.C.B.

A fost de față loan Beldean, am
basadorul României, și membrii 
ambasadei.

de Dumitru ALMAȘ

încă sub impre- 
i examen de desia unu

finitivat pentru profe
sorii di
VIII și
nu pot

• La Uzina de fire sintetice 
din Săvinești, ing. MIHAI 
BERI, directorul uzinei, a ară
tat că chimiștii întreprinderii 
au realizat în primele 7 luni 
ale acestui an o producție glo
bală și marfă mai mare cu 11 
la sută decît cea stabilită. 
Procentul planificat de fire 
de relon calitatea I a fost 
depășit cu aproape 1 la sută. 
Totodată, el s-a oprit la defi
ciențele care se mai constată 
în activitatea uzinei, la măsu
rile care se cer luate pentru 
înlăturarea lor. Participanții la 
discuții au criticat unele ne
ajunsuri ce s-au manifestat 
la producerea caprolactamei, 
în organizarea producției și a 
muncii, propunînd măsuri 
pentru respectarea disciplinei 
de fabricație, îmbunătățirea 
utilizării și întreținerii instala
țiilor. Șefi de secții și servicii, 
printre care MARIA IONES- 
CU VALERIU MOMANU, 
DUMITRU STANESCU, au 
formulat o serie de propuneri 
referitoare la valorificarea re
zervelor de îmbunătățire a ca
lității produselor și reducere 
a prețului de cost, la definiti
varea unor tehnologii de fabri
cație, luîndu-și angajamente 
însuflețitoare în întrecerea so
cialistă.

• Bilanțul încheiat la sfîrși- 
tul celor 7 luni de către me- 
talurgiștii Uzinei de țevi din 
Roman se concretizează în 
peste 5 000 de tone de țevi 
produse peste plan.

(Continuare în pag. a V-a)

al Greciei, dl. St. Stephanopoulos,
acordat ziarului

Delegația de ziariști români, alcătuită din loan Grigorescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Radioteleviziune, Nicolae Corbu, redactor-șef ad
junct al ziarului „Scînteia", și N. S. Stănescu, șef de seefie la revista „Lu
mea", care a făcut o vizită oficială în Grecia la invitația guvernului grec, 
a fost primită de președintele Consiliului de Miniștri, St. Stephanopoulos. 
Cu această ocazie a avut loc o convorbire cordială, în cadrul căreia pre
mierul Stephanopoulos și-a exprimai satisfaefia față de vizita în Grecia a 
delegafiei de ziariști români, subliniind că asemenea contacte contribuie 
la cunoașterea reciprocă și întărirea prieteniei între cele două popoare.

Cu acest prilej, premierul Stephanopoulos a acordat un interviu zia
rului „Scînteia".

ÎNTREBARE : Credem că vă 
sînt cunoscute aprecierile pozitive 
făcute de conducătorii de stat ro
mâni asupra evoluției generale a 
relațiilor de prietenie, de veche 
tradiție istorică, dintre popoarele 
român și grec. Am dori, domnule 
prim-ministru, să cunoaștem cum 
apreciază guvernul grec etapa ac
tuală a relațiilor bilaterale dintre 
Grecia și România, precum și pers
pectivele de dezvoltare a acestor 
relații 1

RĂSPUNS : între popoarele 
grec și român există relații care 
își găsesc izvor încă în antichi
tate. Această îndelungată tradiție 
a format un patrimoniu de stimă 
reciprocă și profundă prietenie în
tre cele două popoare. Astăzi, deși

■ (’uni se fatettarâ 
Intrările agricole

naționale. Abordînd această pro
blemă de pe poziții noi, realiste și 
considerînd că fiecare țară — 
mare sau mică — își poate aduce 
contribuția proprie în această di
recție, ce pași s-ar putea între
prinde, după părerea dv., avînd ca 
scop asigurarea unui climat de 
destindere și cooperare pe conti
nentul nostru ?

RĂSPUNS : Securitatea europea
nă trece prin asigurarea securită
ții fiecăruia din statele continen
tului nostru : cred că menținîn- 
du-se echilibrul care a permis 
îndepărtarea pericolului unui con
flict în Europa, trebuie totodată 
căutate soluții definitive proble
melor importante care continuă să 
existe, ca, de pildă, aceea a dezar
mării. Un climat propice poate 14 
întreținut prin dezvoltarea relații
lor economice, culturale etc. între 
țările europene, facilitîndu-se ast
fel o mai bună înțelegere recipro
că. Aceasta a fost întotdeauna po
litica Greciei. Sîntem gata să coo
perăm la orice efort care poate re
duce încordarea internațională. 
Trebuie oare să mai adăugăm că 
neintervenția în afacerile interne 
ale altor țări este o condiție fun
damentală pentru întărirea unui 
astfel de climat de destindere și 
colaborare ?

ÎNTREBARE : Delegația noas
tră, avînd contact direct cu reali
tățile și cu diferite personalități 
marcante din Grecia, se întoarce 
îmbogățită cu multiple impresii. 
Am dori să vă întrebăm, domnule 
prim-ministru, cum apreciați im
portanța contactelor directe dintre 
factorii conducători ai statelor ca 
mijloc pentru o mai bună cunoaș
tere reciprocă și apropiere inter
națională ?

RĂSPUNS : Cred că contactele 
directe între conducătorii statelor 
constituie unul din mijloacele de 
mai burtă cunoaștere și înțelegere 
reciprocă, de apropiere internațio
nală.

Terminînd, aș dori să relev cît 
de mult mă bucur de ideea de a 
primi în curînd pe conducători de 
stat ai țării dv., pe dl. președinte 
al Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, pe ministrul 
afacerilor externe, dl. Corneliu Mă- 
nescu, și de a le asculta părerile 
asupra problemelor internaționale 
și bilaterale.

avînd sisteme sociale diferite, Gre
cia și România promovează țelurile 
comune ale păcii mondiale și coo
perării, pentru bunăstarea popoare
lor lor. Relațiile bilaterale pot și 
trebuie să se dezvolte. Diferite pro
bleme de ordin financiar se pare 
că intră pe calea soluționării. O 
nouă perioadă se va deschide, gu
vernul regal bucurîndu-se cu atît 
mai mult cu cît această perioadă 
va veni să se adauge la normali
zarea relațiilor Greciei cu alte 
țări din regiunea Balcanilor.

ÎNTREBARE : In numeroase o- 
cazii guvernul României a subli
niat că propunerile sale privind 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare interbalcanice își 
mențin actualitatea. Este cunoscut 
că la cea de-a XX-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. Grecia 
s-a pronunțat în favoarea inițiati
vei privind acțiuni pe plan re
gional pentru dezvoltarea relații
lor de bună vecinătate între state 
europene cu sisteme sociale dife
rite. Cum apreciați dv. importanța 
acestei inițiative pentru dezvolta
rea unui climat favorabil înțele
gerii și cooperării în Balcani și în 
Europa?

RĂSPUNS : Guvernul Republicii 
Socialiste România poate să se 
bucure de ecoul pe care l-au avut 
în cursul lucrărilor ultimei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. pro
punerile României pentru dezvol
tarea relațiilor între țări cu sisteme 
sociale diferite.

Poziția Greciei față de aceste ini
țiative române mărturisește apre
cierea noastră justă a tot ceea ce 
poate contribui la destinderea și 
îmbunătățirea relațiilor între state 
cu sisteme sociale diferite, fie în 
Balcani, fie în alte regiuni, pentru 
salvgardarea păcii și bunăstării 
omenirii.

ÎNTREBARE : în acest moment 
problema securității europene 
preocupă factori politici și largi 
cercuri ale opiniei publice inter

grija cu care cel mal 
mulfi din acești foarte 
tineri colegi și-au pre
gătit acest examen.

Niciodată sfatul n-a 
acordat atîfa grijă 
ca azi pregătirii 
și reîmprospătării cu
noștințelor oricărui pro
fesionist. Și ca să mă 
limitez la exemplul ca
drelor didactice, amin
tesc cursurile pe spe
cialități organizate, în 
fiecare an, de Ministe
rul Invătămîntului, ex-

(Continuare în pag. a V-a)

Lucrări de sudură la Termocentrala Grozăvești

e la clasele V— 
de la liceu. Și 

I să nu consem- 
dinlru începui,

cursiile și expunerile 
programate de societă
țile știinfifice (matema
tică, fizică-chimie, geo
grafie, naturale, româ- 
nă-istorie), precum și 
numeroasele publicații, 
în toate domeniile 
șfiin(ei, unele din ele 
tribune pentru dezba
terea problemelor de 
învăfămînt. Cum e și 
firesc, asemenea efor
turi rodesc mereu și efi
cient în ridicarea nive
lului lecțiilor, în reîm
prospătarea conținutu
lui și a metodelor de 
predare.

Cine iubește copiii și 
școala, firesc este să li 
se consacre în întregi
me. Meseria de das
căl, de șlefuitor al 
minfii și spiritului tine
retului nu se face în 
cele șase ori opt ore 
de clasă zilnice. Se în
deplinește, se comple
tează și se întreține 
prinfr-o muncă perse-

verenfă, continuă, prin- 
fr-un exercifiu care se 
continuă acasă, cu car
tea și creionul în mînă, 
cu o grijă permanentă 
de a-|i îmbunătăți me
toda de predare, de a 
găsi calea ca verbul și 
ideile, datele științifi
ce și sentimentele u- 
mane să străbată dis
tanta dintre catedră și 
bancă și să se ampla
seze solid și definitiv 
în conștiința elevilor. 
Nu-i profesor acela 
care nu izbutește să 
apropie catedra de 
bancă, păstrînd neștir
bit și sporind mereu 
prestigiul, autoritatea 
de om al științei, al e- 
ducafiei, al probității, 
al iubirii de bine, de 
frumos. Un învă|ător, 
un profesor este pentru 
clasa lui un prototip, 
un model. Și e o ne
cesitate științifică, mo
rală ca modelele să 
se comporte în școală 
și în societate ca ata
re. De aci, marea ne
voie de a elimina rigi
ditatea, formele meca
nice în predare, 
aci o mare 
pedagogică, 
predării.

Dar nu-l
arfa predării. O moa
ră care macină în gol 
de fapt nu macină. Ar
ta predării presupune 
o artă a învățării. A 
unei permanente învă
țări, Nu poate nimeni 
învăfa dacă n-a învă
țat și nu învafă conti
nuu. Moara fără apă 
proaspătă în scoc în
cremenește.

® Libertate patrioților 
paraguayeni

De
măiestrie 

o artă a

de-ajuns

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Tn fiecare an, indiferent 
de sezon, zeci și sufe de 
mii de turiști din |ară și 
de peste hotare bat dru
murile patriei noastre pen
tru a admira arhitectura 
orașelor vechi și noi, mo
numentele istorice și de 
artă presărate în cele mai 
pitorești localități. Numă
rul turiștilor este în con
tinuă creștere. Aceasta im
pune dezvoltarea cores
punzătoare a bazei mate
riale de deservire. Pe lin
gă obiectivele importante 
date în funefiune în ulti
ma vreme — aripile noi 
ale hotelurilor „Athenee- 
Palace" din Capitală, „Car- 
pafi” din Brașov, ma
rile ansambluri hoteliere 
de pe litoral, elegantul 
„Hotel-Nord" din Bucu
rești etc. — planul cincinal 
prevede realizarea unui 
volum important de inves

tiri în acest domeniu. De
oarece o mare parte din 
construcjiile destinate tu
rismului, ce urmează a fi 
ridicate, revine comerjului, 
ne-am adresat tovarășului 
ing. Ion Bucșa, secretar ge
neral în Ministerul Comer
țului Interior, pentru a afla 
unele amănunte în legătură 
cu aceste lucrări.

— Fondurile alocate dez
voltării bazei materiale a 
turismului, numai de către 
ministerul nostru, se ridică 
la 1 820 000 000 lei în acest 
cincinal, din care 640 mi
lioane lei sînt repartiza|i 
construcției de hoteluri. In 
Capitală, în centrele regio
nale lași, Brașov, Galați, 
Cluj, Timișoara, Oradea, 
Pitești, Bacău, Craiova, 
Ploiești, Tg. Mureș, Baia 
Mare, Suceava, în cetă(ile 
industriei siderurgice de la 
Reși(a și Hunedoara, în 
cele ale chimiei de la Fă

găraș și din Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej se vor ri
dica hoteluri confortabile 
care să se armonizeze cu 
arhitectura acestor locali
tăți și să accentueze în
fățișarea lor de orașe mo
derne. Și în alte orașe 
care îi atrag pe turiști pen
tru pitorescul locului în 
care sînt situate — Tr. Se
verin, Cîmpulung-Moldove- 
nesc — sau sînt așezate pe 
șosele de mare circulație 
turistică — Arad, Safu- 
Mare, Bîrlad, Tg. Jiu, Brăila 
— se vor construi hoteluri 
în care drumeții să poată 
face un popas plăcut. în 
stafiunile balneo-climaie- 
rice Sîngeorz-băi, 9 Mai, 
Tușnad, Lacul Roșu capaci
tatea de cazare va crește 
prin noile hoteluri care se 
vor ridica. Chiar și în 
munfi — la Poiana Brașov 
și la Bîlea-lac — turiștii 
vor putea înopta, în con

diții de confort excelente. 
Noile hoteluri vor adăuga 
capacității actuale de ca
zare peste 8 400 de locuri 
în camere mobilate cu gust 
și înzestrate cu instalații 
sanitare moderne. La parte
rul acestor hoteluri vor sta 
la dispoziția turiștilor ba
ruri de zi și restaurante.

— Deoarece numărul tu
riștilor automobilișfi este în 
creștere, ne interesează ce 
noutafi le rezervă planul 
de investifii al M.C.I.

— Pentru turiștii automo
bilișfi, care pînă la sfîrși- 
tul cincinalului vor avea 
la dispoziție o bogată re
țea de drumuri naționale 
modernizate, acoperind a- 
proape în întregime tra
seele turistice principale 
din tara noastră, se va în
cepe construcjia unor uni»

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Tncă din antichitate celibatul a fost 
socotit ca o abatere de la normele 
vieții sociale. Platon — în „Legile" 
sale — Augustus, Colbert l-au jude
cat aspru și l-au asociat corvezi șl 
taxe apăsătoare. Chiar revoluția fran
ceză, care a măturat atîtea străvechi 
mentalități și obligații, a păstrat im
pozitul suplimentar pe celibat.

Principiul acesta continuă pînă în 
zilele noastre, cînd destul de multe 
state percep de la celibatari (sau in
troduc) o taxă specială. Singura deo
sebire — importantă de altfel — este 
că măsura nu mai e sanctionaforie, ci 
compensatorie, menită mai ales să 
sporească fondurile familiștilor cu 
copii.

Dar „supliciile" îndurate de celi
batari nu se reduc la atît; opinia pu
blică e cu mult mai necruțătoare. Li
teratura — mai ales cea comică — fă- 
cîndu-se ecoul ei, a creat o întreagă 
galerie de personaje surprinse în au- 
tomafismele și fixațiile unei vieți ste
rile și singuratice.

Celibatarul a fost aproape întot
deauna vinovat de situajia pe care 
și-a creat-o el însuși. Dar ce
libatarele ? în ceea ce le privește, ni 
se pare că sarcasmul necruțător și iro
nia acidă cu care scriitorii au con
turat formidabile „domnișoare bătrî- 
ne" nu-s întotdeauna îndrepfă(ife. Și 
aceasta nu dintr-o prea mare îngădu
ință, ci din constatarea unor condifii 
istorice care au limitat și limitează 
încă dreptul femeii de a hotărî în 
această privință. Pentru legiuitorii mai 
sus amintiji, care sancționau 
bărbații, era evident că nu 
era aceea care decidea în 
rînd asupra stării ei civile, că 
era cea care alegea.

Desigur, astăzi lucrurile s-au 
bat mult : la noi a dispărut vechea 
noțiune de „zestre”, sau cea de „mez
alianță". Totuși, nu zîmbim de obi
cei cînd auzim că „cineva a fost ce
rut de bărbat" și nu ne speriem de 
o anumită tendință de inițiativă senti
mentală a fetelor? Nu mai socotim și 
faptul real că, în general, numărul fe
meilor e mai mare decît cel al bărba
ților, ceea ce, într-o primă judecată, 
ar impune cu necesitate pentru unele 
femei situația de celibatare.

Dacă există burlaci realmente os
tili ideii de căsnicie, o anchetă prin
tre femei necăsătorite de cele mai va
riate vîrste și profesii ne arată că și 
cele mai „convinse celibatare", înar
mate cu teorii ad-hoc, vor și speră 
(chiar la o vîrstă înaintată I). să-și mo
difice starea civilă. Explicația e fi
rească. Confruntarea vieții lor de fie
care zi, pustii și monotone, cu exis
tenta vie și bogată a celor din jur le 
face să abdice, pînă la urmă, de la 
ceea ce, cîndva, le determinase să 
fie potrivnice întemeierii căsniciei. 
Viafa clocotitoare din afară lovește 
mereu în pereții vieții lor închistate, 
subțiindu-i ; și astfel se trezește do
rința de integrare în cadrul social. 
Or, cum societatea admite și sprijină 
perpetuarea speței prin căsătorie, 
pornind deci de la nucleu) familie, 
ea vede în celibat un factor al steri
lității, al frînării creșterii populației și 
de aceea promovează și dezvoltă cul-

ful familiei și al mamei-sofie. Socie
tatea adoptă totdeauna, într-un mod 
ocolit, o atitudine circumspectă față 
de femeile celibatare. Opinia publică 
exercită asupra lor o presiune mora
lă. Ea se adaugă, de fapt, intuifiei 
sigure, precise, pe care o au, mai 
devreme sau mai tîrziu, toate femeile 
în legătură cu menirea lor fundamen
tală dictată de responsabilitatea lor 
socială.

Femeia — chiar dacă comite ges
turi de apostazie — simte că sensul 
poveștii cu „jumătățile" e real, că ea 
e menită să fie tovarășa bărbatului. 
Instinctul matern e indisolubil asociat 
cu aspirafia realizării familiei, aspira
ție sădită în femeie printr-o educafie 
de-a lungul a nenumărate generații.

Dorinfa întemeierii unui cămin e 
cu atît mai puternică cu cît frumu
sețea legăturii familiale nu fine de un 
confecționat stil epic, ci de un dat 
autentic izvorît dintr-o reală afecți
une, dinfr-o prefuire și stimă recipro
că. O astfel de familie, în care drep
turile și fi-

(Urmare din pag. I)

numai 
femeia 
primul 
nu ca

schim-

rească și rațională a unui elan spon
tan și acord benevol, conferă femeii 
sentimentul participării depline la 
via)a socială. Căsnicia și maternita
tea generează noi scopuri fundamen
tale ale existenței. Reușita în înche
garea unei familii înseamnă pentru 
femeie cea mai sigură și mai eficace 
sursă de împlinire sufletească, de si
guranță și stabilitate morală, pe cînd 
solitudinea, starea depresivă dată de 
sentimentul nerealizării, frustrării, ne
mulțumirii generează zguduiri interi
oare. S-a constatat că în rîndul celi
batarelor se înregistrează mai multe 
cazun de dereglări nervoase și psi
hice și chiar că ele sînt mai pu(in 
apte să participe la viața socială în 
întreaga ei complexitate. Un studiu 
statistic de acum cîțiva ani arată că 
femeile căsătorite cîștigă mai bine 
decît femeile singure, deși acestea 
din urmă au preocupări și frămînfări 
mai numeroase privind starea lor ma
terială la bătrîneje.

De ce — atîta timp cît există mo
tive de ordin obiectiv ale situației 
civile a unora dintre aceste celiba
tare, atîta timp cît toate vor să-și de
pășească condiția — opinia publică 
nu adoptă față de ele un *on în
găduitor ?

Pentru că majoritatea acestor femei 
sînt, în ultimă instanță, răspunzătoa
re de situația ior, chiar dacă nu o re
cunosc. Ele nu au avut suficientă e- 
nergie pentru a parcurge drumul de 
la aspirație la realizarea ei. Celiba
tul, în orice condiții, rămîne o for
mă de neintegrare deplină In cadrul 
social.

eSsSforlt t — am 
aelînd la întrebări 
4i se amintește în 

„soarta*, de un „joc al 
, dar răspunsurile vădesc 

un tulburător efort de 
rațională, adevăra- 

Selecfăm mărtu-

făfi de cazare specifice : motelurile. 
Ele vor fi amplasate într-un cadru pi
toresc, liniștit, fie în apropierea unor 
orașe, fie de-a lungul traseelor turis
tice frecventate. Motelurile vor pune 
la dispoziția turiștilor spatii special 
amenajate unde vor putea să-și par
cheze mașinile, în imediata apropie
re a unor camere .
zate în construcții cu unul sau două 
etaje, avînd la

confortabile, reali-

dispoziție baruri 
de zi, bufete etc. Asemenea moteluri 
sînt prevăzute a se construi la Că- 
ciulata, Curtea de Argeș, Bicaz, Ca
ransebeș, Timișoara, Sibiu, Orașul Dr. 
Petru Groza, Focșani, Sebeș Alba, 
Bucium-Jași, Snagov.

Pentru turiștii care doresc să aibă 
un contact mai infim cu natura ur
mează să se dea în folosință 30 de 
terenuri pentru campinguri, cu un 
număr total de 3 300 locuri, situate 
pe traseele turistice importante, în 
preajma unor localități cunoscute 
pentru frumusețea lor : Căciulata, 
Curtea de Argeș, Tg. Neam}, Băile 
Herculane, Lugoj, Sighișoara, Deva, 
Tușnad, Tg. Jiu, Suceava, Putna, Pă
durea Băneasa, Mogoșoaia etc. în 
aceste așezări turistice vor 
spatii amenajate pentru 
corturilor proprii, grupuri 
locuri pentru gătit, pentru 
tabără etc. Turiștii care nu 
proprii, vor putea închiria 
corturi gafa instalate c 
campingurilor.

O zonă deosebit de atractivă pen
tru turiști este litoralul Mării Negre.

în 
exista 

instalarea 
sanitare, 

focuri de 
au corturi 
casufe și 

din dotația

Pentru satisfacerea cerințelor acestora 
va începe construirea unor importan
te unități de cazare, de o mare va
rietate a gradului de confort, de la 
hoteluri și pînă 
campinguri, care 
kilometri întregi de plajă nevalorifi- 
cafă în prezent.
peste 970 milioane de lei se vor da 
în folosință 20 000 de locuri în hote
luri, peste 8 000 de locuri în căsuțe 
și 3 000 de locuri în campinguri.

Paralel cu dezvoltarea spatiilor de 
cazare se vor construi unități de ali
mentație publică aferente, unifăfi 
pentru deservire, terenuri de sport, 
spații verzi, localuri de distracție etc., 
astfel ca turiștii care-și vor petrece 
vacanfa pe litoral să albă la dispozi
ție numeroase posibilități de a-și or
ganiza un program cît mai variat, în- 
tr-un cadru plăcut.

Condijii deosebite vor avea turiștii 
care vor vizita Delta Dunării, datori
tă hotelului ce se va da în folosință 
la Tulcea, unui număr de circa 450 
locuri în căsu(e, noului restaurant din 
Sulina. Prin construirea unor vase des
tinate parcurgerii refelei de canale se 
vor extinde traseele pînă în inima 
Deltei.

Credem că realizarea acestor obiec
tive va spori farmecul litoralului, al 
stațiunilor climaterice, al frumuseților 
naturale, monumentelor istorice și de 
artă din (ara noastră, făcîndu-le tot
odată accesibile pentrU un număr tot 
mai mare de turiști.

Foarte pujine femei au dat vina 
pe anumite însușiri proprii tempera
mentului lor. Ni s-a amintit de timi
ditatea excesivă, de lipsa de socia
bilitate, de neîncrederea în propri
ile capacități (fizice și morale). Ele 
considerau că situația ar fi fost re- 
mediabilă printr-o educafie atentă o- 
rientată în acest sens : „Poate că ar 
i fost altfel dacă aș mai fi avut frați, 

dacă aș fi fost lăsată mai multă vre
me cu fetele de vîrsta mea. Desi
gur o asemenea libertate am avut 
mai tîrziu, dar eram deja închistată 
în mine 
mai ales

Foarte 
tăria să înfrunte prejudecățile fami
liilor lor, privind apartenența și sta
rea socială, studiile, vîrsta și chiar 
aspectul bărbatului preferat. Am pu
tut constata această lipsă de perso
nalitate mai ales în cazurile în care 
fata nu și-a realizat la timp o profe
sie și din această cauză a sfat o vre
me mai îndelungată sub tutela pă
rinților.

Cele mai multe au avut lucidita
tea să se acuze de lipsă de energie 
și curaj. Nu spunem nici o noutate 
incluzînd căsnicia printre actele care 
cer curaj de la început și pînă la 
sfîrșif.

„Am calculat prea mult : mă spe
riase căsnicia nu prea armonioasă a 
părinfilor mei și cea ratată a surorii 
mele", ni se spune într-o scrisoare!

Alteori, lipsa de curaj înseamnă co
moditate, teama de a înfrunta și îm
părți noi greutăți.

Nu se poate pune în nici un 
semnul egalității, din punctul de 
dere al propriei responsabilități, 
fre a fi, a crește înfr-o familie și a 
crea tu însuți o familie, a răspunde 
fu însufi de prezentul și viitorul ei, 
într-un cuvînt, de a o integra per
fect în complexul dinamic al nucle
elor societății. S-ar putea spune că 
trecerea este nu de la o calitate la 
alta, ci de la o stare potențială la 
una dinamică, care implică propriul 
ei mecanism. Eliberată chiar de greu
tăți materiale, familia nu va fi nici o 
dată scutită de greutăți specifice me
nirii ei sociale : creșterea și educa
rea copiilor într-o atmosferă de de
plină armonie. Aceasta implică sa
crificiul timpului, frămînfări și griji 
suplimentare, care însă rotunjesc exis
tenta, îi dau sensuri noi.

Cunoaștem, alături de consecințele 
sociale ale celibatului, pe cele re
percutate asupra profilului moral al 
femeilor înseși. Ni se întîmplă să 
dăm dreptate satiricilor atunci cînd o 
întîlnim uneori pe teribila „domni
șoara Cucu".

Aceasta nu înseamnă că nu există 
și foarte multe celibatare agreabile ; 
multe din ele, chiar învăfînd din 
propriile greșeli sînt —< de exemplu 
— foarte bune, blînde și indulgente 
educatoare. Conștiente de amenin
țarea metamorfozei de care vorbeam, 
ele luptă împotriva ei, uneori cu 
succes, alteori fără.

Ceea ce vrem să menționăm în în
cheiere este îndemnul fără rezerve 
pe 
de

și deosebit de stîngace — 
în relațiile cu băieții", 
multe celibatare n-au avut

fel 
ve- 
în-

la cele mai rustice 
se vor înșira pe

Prin investifii de

Interviu realizat 
de Rodica ȘERBAN

cu

care celibatarele cu care am stat 
vorbă l-au adresat tinerelor fete 
acela de a nu le urma exemplul, 
atît mai mult cu cît azi persona

litatea umană și familia 
totul alte posibilități de dezvoltare.

Natalia STANCU |

găsesc cu

BANEASABALNEAR
Pe malul lacului Băneasa 

din Capitală se află un 
complex balnear unde mii 
de bucureșteni vin să se 
trateze de diferite afecțiuni. 
reumatismale, sechele, frac-, 
turi. Condițiile de tra- 

. tament sînt asemănătoare 
cu cele de la Techirghiol. 
De altfel, ambianța se a- 
seamănă mult cu cea de pe 
litoral: plaje, cabinete me
dicale, nisip fierbinte și 
împachetări cu nămol de 
Techirghiol. In complex au 
fost aduse 45 tone nămol,

care se reîmprospătează 
periodic. Tratamentul se 
efectuează sub stricta su
praveghere medicală. Tot 
aici, cercetători ai Institu
tului de balneofizloterapie 
întreprind o serie de studii 
cu privire la eficacitatea 
tratamentului cu nămol în 
condițiile climatului de la 
Băneasa.

în fotografie : plaja înso
rită a Complexului balnear 
Băneasa.
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ga, Bombay, 
Melbourne, Sahara 

0 în peste 5 000 de ipostaze, 
| s-au aliniat într-un

mantan și două albume ; al 
0 . treilea —■ neterminat. Deci, 
| o colecție, o pasiune și, 

evident, un colecționar :S profesorul Al. Dumitrescu 
de la Școala generală 
183.

— Pasiunea asta nu 
compară cu filafelia, 
cuitul, columbofilia și toate 

h celelalte. Sînt bune, nu zic 
S nu, dar a fi înconjurat per- 
Imanent de cețurile Londrei, 

bătut de 
a admira 

B diste sau 
| ției maya, 

mult decît 
§ zboare un 
9 — Cam
g spun și 
a mărci poștale. In plus, 
“ susțin că „seriile” de 
Sfori, scriitori, savanți, 

producerile de artă le 
gesc orizonturile,

g puncte de plecare pentru 
a formarea culturii generale. 8 Pe cînd vederile îngustea

ză sfera cunoașterii la cî
teva cunoștințe geografice...

— N-am să intru în po
lemică cu cei care și-au 
apărat pasiunile la această 
rubrică, dar dacă-mi place 
pictura, nu știu de ce mi-aș 
procura 
străbat sălile muzeelor noa
stre, care au atît de multe 
valori ale arfei universale.

cia șederi® PLATĂ
Calea Văcărești 141. Aici 

se întîlneșc mesageri din 
; cinci continente ; Antarc

tica nu are, încă, nici un 
. Pirineii, Vol- 

Bombay, Oaș, Niagara, 
etc. etc.,

mic gea-

nr.

se 
pes-

soarele african, 
pagodele bu- 

relicvele civiliza- 
înseamnă 

a învă)a 
porumbel, 
același lucru 
colecționarii

mai 
să...

îl 
de 
ei 

pic- 
re- 
lăr-'

devin

mărci în loc să

Noi prestări de servicii

Arfă și precizie
Cooperativa „Artă și preci

zie" din Capitală pune la dis
poziția populației o serie de 
prestări de servicii i reparații 
de ceasornice, confecționarea 
de obiecte de uz casnic din 
metal prețios, confecționarea 
de bijuterii etc. în ultimul 
timp, odată cu dezvoltarea re
țelei de unități, s-a înmulțit 
și numărul prestărilor. Pe lin
gă activitățile obișnuite în uni
tățile cooperativei se execută, 
|a cerere, obiecte din argint 
filigranat, se auresc obiecte din 
metal și bijuterii din argint. La 
unitatea din bd. Bălcescu
26 au început să se livreze, pe 
loc, verighete și bijuterii din

nr.

aur într-o gamă largă de mo
dele, cu și fără încrustări de 
pietre prețioase. în vederea îm
bunătățirii continue a deservi
rii populației, unitățile au fost 
aprovizionate cu piese originale 
de schimb pentru ceasornice. 
O bună parte din ateliere au 
fost dotate cu utilaje modernei 
regloscoape (aparate care de
termină precizia în funcționare 
a ceasornicelor), laminoare, un 
cuptor electric pentru topirea 
materialului prețios și altele, 
în anii următori, în cadrul co
operativei „Artă și precizie" se 
vor deschide unități noi în car
tierele Balta Albă, Floreasca, 
Pajura, șos. Olteniței etc.

Vederile, în schimb, mă 
ajută să admir și să cunosc 
locuri unde au ajuns 
mai îndrăzneți 
Sau mă învață cum să pri
vesc un peisaj 
să descopăr calitățile esen
țiale ale formelor noastre 
de relief ; pentru un turist 
oarecare, Delta sau Obci- 
nele nu-și dezvăluie decît 
aparentele.

— Călătoriți mult ?
— Ieșirea în natură pen

tru mine are un dublu rol. 
Străbat tara să-mi aduc de 
la sursă imaginile, ce-și 
ocupă acum locul în aceste 
plicuri ; cunosc oameni și 
ținuturi diferite, mă îmbo
gățesc spiritual. Și apoi, 
drumurile pe poteci de 
munte sau prin Bărăganul 
însorit înseamnă sănătate, 
reconfortare, îmi creează 
disponibilități pentru mun-

cei 
exploratori,

industrial,

la fuș sau acuarelă). Tri a- 
ceasta văd eu una din ma
rile calități ale acestei pa
siuni : în afară de faptul 
că o parte din timpul li
ber fi-l petreci făcînd o 
muncă frumoasă, relaxantă, 
că întrejii relafii cu oameni 
din diferite colțuri ale tării 
și chiar din străinătate, ve
derile trezesc curiozitatea, 
te determină să citești mai 
mult despre locurile și lu
crurile văzute pe frumoa
sele ilustrate.

— Oare pledoaria dum
neavoastră nu-și găsește 
explicația prin faptul că 
sînfefi profesor de geo
grafie ? A citi și studia a- 
ceeași materie nu repre
zintă o limitare a cunoștin
țelor necesare sociefăfii ?

— N-am pretins nicioda
tă elevilor mei să 
toji geografi, cu toate

devină 
că

care au șl alte pasiuni i fi
latelie, obiecte de artiza
nat, fotografii de artiști ce
lebri. Colecjia mi-o îmbo
gățesc și cu ajutorul cunos- 
cufilor care posedă vederi 
(cred că nu există casă în 
care să nu fie cel puțin o 
sută), dar nu colecționează. 
Un exemplu : am primit re
cent de la doctorul Schon- 
feld Ludovic, din Tg. Mu
reș, un plic cu peste 50 de 
vederi din străinătate. Re
lații de... specialitate am cu 
cîțiva colecționari din Bul
garia, Spania, U.R.S.S., Ma
dagascar, Franța, Izrael, 
Canada ; și bineînțeles cu 
foarte multi din țară.

— Se poate vorbi des
pre „tehnici” în colecțio
narea ilustratelor ?

— Desigur. în funcți 
predilecții și scopuri, 
mine mă interesează 
special vederile cu 
mai multe și variate 
mente geografice, pe
le clasez în plicuri, pe fări 
și continente. La început 
orînduisem cîteva sute în 
albume, dar era incomodă 
folosirea lor la lecții. Cînd 
mi-am dat seama de acest 
lucru, mă găseam la al 
treilea album, rămas și as
tăzi cu multe file goale. 
Alții au colecfii deosebit 
de interesante pe teme ca : 
peisajul industrial, porturi 
naționale, turism, urbanism, 
monumente de artă. Ceea 
ce a determinat în ultimul 
timp mărirea numărului de 
colecționari a fost arta 
fotografică. Tot mai multe 
ilustrate sînt adevărate o- 
pere de artă, care îți în- 
cîntă ochiul. Reporteri de 
pe toate continentele se 
întrec în a surprinde din 
unghiuri inedite cele mai 
interesante imagini ale 
Terrei. Cum să nu-ți placă 
panoramica nocturnă a Ma-

a 
de 
Is- 
de 
pe

e de 
Pe 
în 

cele 
ele- 
care

la catedră. Aproape că 
există vacantă în care 
nu facem excursii ; în

în- 
Din 
fie-

disparat, ca 
unor lecții de 

primii admira- 
copiii. Nu mică 
mirarea cînd,

ca 
nu 
să 
școală s-a format de altfel 
un nucleu de drumeți toc
mai pornind de la colec
ționarea vederilor.

— Ce spune soția de a- 
ceste peregrinări ?

— Ce să spună, mă 
soțeșfe ; și ea și fiica I 
moment ce aproape în
care zi stau între albume și 
plicuri, familia s-a molip
sit... Dar cea mai elocventă 
influență am avut-o în rîn
dul elevilor. Cînd, acum 
10 ani, m-am apucat să or
donez cele cîteva sute de 
vederi în albume (folosite 
pînă atunci 
ilustrare a 
geografie), 
tori au fost 
mi-a fost
după o lună, o elevă rții-a 
arătat un album cu vederi 
din țară, făcut cu destulă 
sfrîngăcie, dar dovedind 
un remarcabil simț al or
dinii. Anii au trecut și acum 
avem în școală concursuri 
de albume foto-geografice; 
elevii învață... distrîndu-se I 
(Pe masă era albumul pre
miat al Emiliei Eftimie, din 
clasa a Vl-a C ; așezate pe 
țări, Ilustratele erau frumos 
încadrate de motive geo
metrice, florale, desenate

fiecărui profesor îi face plă
cere cînd vede că materia 
lui a suscitat interes. Lu
crurile stau altfel. Colecțio
narul de vederi poate fi 
și un bun inginer, medic, 
aviator, miner. Ceea ce-l 
diferențiază, prin această 
pasiune, de ceilalți colegi 
de breaslă, este tocmai 
marea unor deprinderi 
lositoare : te înveți cu 
dinea, cau(i să găsești 
plicații suplimentare i 
fenomene a căror 
o ai în fa(ă. O vedere 
te declanșa cele mai 
bănuite asociații : casa 
morială a unui mare 
tor — opera acestuia ; 
furile polare te obligă 
citești pe Amundsen; silue
ta unei uzine face să te in
teresezi și ce procese 
nologice se petrec în 
teriorul ei. în felul 
omul este mai informat, are 
posibilitatea să-și spună 
părerea nu numai în limi
tele profesiei pentru care 
s-a pregătit pe băncile 
școlilor sau facultăților.

— Cîte vederi primiți 
zilnic ?

— în ultimul timp și 
zece.

— Trimiteți fot atîtea ?
— Nu, mai pujine. Am le

gături cu prieteni, în nu
meroase cazuri necunoscuji,

for- 
fo- 
or- 
ex- 

unor 
imagine 

poa- 
ne- 
me- 

scrii- 
ghe- 

să-l

teh- 
in- 

acesta

maiei, fantastica cădere 
Niagarei, golful Cornul 
Aur pe care se sprijină 
fanbulul sau șiragurile 
castele medievale de 
malurile Rhinului ?!...

...Se însera. Soneria 
întrerupt discuția. După
feva secunde, în care rămă
sesem singur între atîtea 
mii de imagini, profesorul 
Al. Dumitrescu reapăru 

mai 
?i 

alte 
sfu-

a 
cî-

Dumifrescu 
triumfător. Poștașul îi 
adusese cîteva vederi 
un plic în care erau 
zeci. L-am lăsat să le 
dieze. Odihna celui de-al 
doilea 8 însemna pentru 
interlocutorul nostru o per
manentă cercetare a „mi
nunilor" naturii și omului.

Valentin HOSSU

tașul văzut de pe Getățule

Lucrez la Sir oul de salarii jt» v 
întreprinderii „Dîmbovița" d^ 
Capitală. Biroul are între atri
buțiile sale și pe aceea de a efec
tua diferite rețineri — bineînțe
les legale — din salariul anga- 
jaților. In cele ce urmează, vreau 
să abordez tocmai problema reți
nerilor. Nu mă voi referi la reți
nerile pentru cumpărături în 
rate care, de altfel, dețin ponde
rea principală, ci la acele mici 
popriri (chirii, impozite, taxe 
A.D.A.S., taxe pentru radio, difu
zor sau televizor) care, deși 
mărunte, pot constitui, după pă
rerea mea, o problemă socială 
atunci cînd nu sînt achitate la 
timp.

Aparent, această problemă este 
simplă. Unitatea creditoare soli
cită întreprinderii la care este an
gajat debitorul executarea unei 
popriri și aceasta o efectuează.

Dar să fie oare chiar așa de 
simplu în practică ? Mă gîndesc 
.la un caz concret: tov. Crețu Du
mitru, de pildă, salariat al între
prinderii noastre, nu și-a achitat 
la timp la secția financiară suma 
de lei 52,70, reprezentînd impo
zit pe clădire și taxa A.D.A.S. 
Deci, numai 52,70 lei. Dar cum 
se procedează pentru recuperarea 
acestei sume ? Iată cum: in
spectorul de la secția finan
ciară întocmește o adresă de po
prire. Funcționarul de la regis
tratură se ocupă de înregistrarea 

expedierea ei prin poștă. Aiciși

cartează, se dau numere 
recomandare și apoi doi fac-

se 
de
tori poștali se deplasează cu a- 
dresa în cauză, unul la întreprin
derea unde lucrează debitorul, al
tul la domiciliul acestuia. La în
treprindere, directorul își pără
sește pentru un moment preocu
pările și repartizează adresa ser
viciului financiar, spre rezolvare, 
înainte însă, are loc înregistra
rea adresei, apoi identificarea 
debitorului și locul său de muncă, 
după care adresa poposește la 
serviciul financiar. Aici se fac a- 

poi o serie de alte și alte operațiuni. 
Reținerea o dată efectuată prin 
state, lucrările nu se încheie. Un 
funcționar întocmește în ciornă 
dispozițiile de plată către unitatea 
creditoare, dispoziții care pot fi 
două, trei sau chiar patru pentru 
o sumă infimă, în funcție de na
tura și componența debitului. Dis
pozițiile de plată sînt bătute la 
mașină, numerotate și apoi veri
ficate. Conducătorii întreprinde
rii își părăsesc din nou preocu
pările pentru a semna. Docu
mentele de virare a sumelor sînt 
prezentate apoi băncii, antrenînd 
alți și alți oameni în această horă.

Bineînțeles, în situația tovară
șului sus-amintit mai sînt și alții, 
atît în întreprinderea noastră cît 
și în alte unități de muncă. Este 
lesne de imaginat cît timp pre
țios pentru societate se irosește.

Astfel stînd lucrurile, proble
ma pe care am ridicat-o aici, deși 
.măruntă la prima vedere, capătă 
proporții importante. Insul care nu 
și-a plătit la timp chiria, im
pozitul sau 
se hrănește 
șilor săi.

Astfel de 
s-ar cuveni■„ ___ r. __
litate, să fie ajutați să-și „pună 
în funcțiune" memoria. Co
mitetele de blocuri, grupele 
de partid din imobile, ca și 
tovarășii de munca ai fiecă
rui rău platnic, străduindu-se 
să-i explice la ce duce neglijen
ța, nepăsarea sa, să-l' ajute să 
se dezbare de acest nărav peni
bil, dar și dăunător din punct de 
vedere social. Să i se spună 
și lui însuși îi dăunează: 
adună lună de lună sume 
mai mari, pe care îi vine 
greu să le plătească deodată.

chiria,
taxa pentru radio 

cu... timpul tovară-

cetățeni delăsători 
să fie treziți la rea

că 
se 

tot 
mai

Alexe CIUCLEA 
funcționar, București
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CUM SE DESFĂȘOARĂ
LUCRĂRILE AGRICOLE

Precizia proiectelor 
de investiții
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Sub oori de ploaie 
se ascund... deficiente 

organizatorice
%

MARAMUREȘ
Folosind fiecare moment 

bun de lucru, organizînd 
judicios activitatea la arii 
și îndeosebi transportul 
snopilor de pe cîmp, 
unele cooperative agricole 
din regiunea Maramureș 
(Tiream, Foeni, Berveni, 
Petrești, raionul Cărei, Ar- 
dud, Baba Novac și Ră- 
tești, raionul Satu Mare, și 
multe altele) vor încheia 
•trînd treierișul. Totuși, 

pe ansamblul regiunii tre
ierișul se desfășoară în- 
tr-un ritm nesatisfăcător. 
Pînă acum el a fost reali
zat doar în proporție de 46 
la sută. Tn raioanele Lă- 
puș, Cehu Silvaniei și 
Șomcuta procentele sînt și 
mai mici: 5, 12 și respec
tiv 27 la sută. Nici arături
le nu se execută într-un 
ritm corespunzător. Pe în
treaga regiune s-au reali
zat abia 16 000 hectare. 
Căror fapte se datorează 
aceste întîrzieri ?

Pretutindeni am primit 
aceeași explicație: ploaia. 
Este adevărat că precipi
tațiile căzute au îngreunat 
mersul lucrărilor agricole, 
dar sub norii de ploaie se 
ascund și multe deficiente 
de ordin organizatoric. Iată 
cîteva fapte care nu mai 
trebuie însoțite de nici un 
fel de comentariu.

Comuna Șomcuta Mare. 
Sîmbătă, Ia ora prînzului, 
de o parte și de alta a 
șoselei naționale, la numai 
1,5 km de reședința raio
nului, stăteau 11 combine 
și 6 tractoare. Explicația 
ne-a dat-o mecanizatorul 
Ștefan Miclăuș; „Sîntem din 
brigada a 15-a Borlești 
și am fost aduși la Șomcu
ta de o săptămînă. N-am 
treierat în acest timp, sta
ționar, nici 2 000 kg zilnic, 
în timp ce la Borlești rea
lizam de cîteva ori mai 
mult. Ieri, noi, mecanizatorii 
și cei 4 cooperatori reparti
zați pe lîngă fiecare com
bină am stat pentru că nu 
am avut saci în care să 
punem grîul treierat. Azi 
ne „odihnim" din nou. Nu 
mai avem nici saci, nici oa
meni. Au venit pe aici pre
ședintele cooperativei, di
rectorul S.M.T., tovarăși de 
la raion. Ne-au promis că 
treburile vor fi îndrepta
te... De atunci nu i-am mai 
văzut".

La circa 800—900 metri 
de locul unde se „odih
neau" băieții de la Șomcu
ta, batoza cooperatorilor 
din Satu Lung, lucra din 
plin. Aceeași constatare la 
Ardusat. Aria era electrifi
cată ; munca, organizată în 
două schimburi, se desfă
șura cu spor. Bine au lu
crat sîmbătă și cooperato
rii din Săcălășeni, Valea 
Vinului. Pomi și Lucăcești. 
In aceeași zi însă la Boiu 
Mare. Lăpușel, Văleni, Va
lea Chioarului și la Fin- 
teușu Mic nu s-a secerat 
și treierat un singur pai de 
grîu, iar la Prislop, Hovri- 
la, Ciolt și Curtuiuș aceas
tă lucrare nici n-a început. 
Toate aceste unități sînt 
din raionul Șomcuta. Cum

se face atunci că u- 
nele au putut lucra din 
plin, iar altele deloc ? Cum 
se face că de la 5 la 8 au
gust în întregul raion s-au 
arat doar 25 ha ? Tot 
ploaia e de vină ?

Rezultatele nesatisfăcă
toare obținute în regiune 
se datorează și folosirii de
fectuoase a utilajelor. Ur
mătorul exemplu este con
cludent în această privin
ță. Din 2 august și pînă la 
5 august un tractor și o 
combină au stat nemișcate 
pe șoseaua Baia Mare — 
Cluj la km 6. De ce ? Iată 
răspunsul tov. ing. Mihai 
Lămboiu, directorul S.M.T.- 
ului Apa. „Sîntem o unitate 
înființată de circa două 
luni. Tractorul în cauză a 
avut o pană de cauciuc. 
Pînă am întrebat la 
S.M.T.-ul de unde am pri
mit acest tractor dacă pu
tem ori nu să înlocuim 
cauciucul, pînă am făcut 
formele, a trecut timp. Dar 
să știți că din cele 3 zile 
jumătate, cît au stat pe șo
sea. una a plouat. Așadar, 
imobilizarea este numai de 
două zile".

Ciudat mod de a gîndi și 
de a acționa. în toiul cam
paniei un tractor și o com
bină stau pe șosea trei zile 
jumătate pentru o pană de 
cauciuc.

O discuție pe tema folo
sirii tractoarelor am avut 
și în raionul Cehu Silva
niei. Tov. Iosif Cîmpeanu, 
vicepreședintele uniunii 
cooperatiste, precum și pre
ședinții cooperativelor a- 
gricole de la Băița și Ari- 
niș, ne-au relatat că trac
toarele și combinele se de
fectează des. Este adevărat 
că lipsa unor piese de 
schimb pentru tractoare 
provoacă anumite neajun
suri. Nu-i mai puțin ade
vărat însă că mașinile ar 
putea fi folosite cu randa
ment mult mai înalt dacă 
ar fi mai bine îngrijite.

In timpul raidului nostru 
ne-am abătut și prin uni
tățile din raioanele Cărei 
și Satu Mare. O constatare 
generală : peste tot trans
portul snopilor la arii so 
face defectuos, combinele, 
batozele și tractoarele nu 
sînt din plin folosite. La 
Lipău. Culciu, Mic și Apa- 
țeu din raionul Satu Mare 
grîul era aproape în între
gime pe cîmp. Ca urmare 
cinci tractoare la Lipău și 
alte 8 la Apateu stăteau 
imobilizate la sediul brigă
zilor. deși era soare, cald 
și se putea ara.

Lipsurile de mai sus tre
buie urgent lichidate. Or
ganele și organizațiile de 
partid, consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste sînt 
datoare să analizeze ime
diat situația, să stabilească 
operativ măsuri pentru ca 
recolta să ajungă cît mai 
repede în hambare, iar ce
lelalte lucrări să fie efec
tuate în timpul optim.

loan VLANGA
coresp. „Scînteii"

chipe, transportă gunoiul 
de grajd la cîmp, iar trac
toriștii lucrează în două 
schimburi la arat.

Pe ansamblul regiunii 
ritmul de executare a ară
turilor de vară nu este însă 
satisfăcător. Raioanele Moi- 
nești, Tg. Ocna, Tg. Neamț 
sînt abia la început cu a- 
ceastă lucrare. în raio
nul Tg. Neamț, de e- 
xemplu, au fost pregă
tite pentru însămînțări- 
le de toamnă doar 455 ha 
teren din cele 8 500 ha 
planificate.

Din discuțiile avute la 
consiliile agricole raio
nale și în diferite S.M.T.- 
uri a rezultat că principa
la cauză a rămînerii în 
urmă a arăturilor o con
stituie nefolosirea între
gii capacități de lucru a 
tractoarelor. Nu-i de mi
rare. Terenul nu se elibe
rează la timp de paie și 
snopi.

„Sîntem organizați în 
așa fel încît putem lucra 
zi și noapte la arat. Ce fo
los dacă nu avem terenul 
liber" — ne-a spus Vasile 
Andrei, șeful brigăzii de 
tractoare de la S.M.T. Ște
fan cel Mare, care deser
vește cooperativa agricolă 
din comuna Bodeștii de 
Sus.

Efectul organizării defec
tuoase a transportului pa
ielor este că, pînă acum, 
aici n-au fost arate decît 
87 hectare din cele ‘487 
planificate- Nu-i un caz 
izolat. în multe din comu
nele vizitate cîmpul este 
încă plin de snopi și paie 
împrăștiate, care împiedică 
intrarea tractoarelor la a- 
rat. Așa stau lucrurile, bu
năoară, în comunele Bo
deștii de Jos. Dobreni, Gîr- 
cina. Negrești, raionul Pia
tra Neamț, Filioara si Da- 
videni, raionul Tg. Neamț, 
Icușești și Bîra, raionul 
Roman, și altele. Din ace
lași motiv, la Săucești, ra
ionul Bacău, lucrau la arat 
doar două tractoare din 
cele 14 existente.

O altă latură a pregăti
rii recoltei viitoare o con
stituie fertilizarea. Deși 
importanța ei este bine cu
noscută, se pare că în mul
te unități agricole din re
giune a fost lăsată pe pla
nul al doilea. în toate co
operativele agricole vizita
te suprafața fertilizată 
este deosebit de mică : la 
Răcăciuni 7 ha, la Său
cești 9 ha. la Siretu 30 ha 
etc. La Săucești sacii cu 
superfosfat stăteau nefolo
siți în curtea cooperativei. 
La întrebarea : la ce cul
tură folosiți aceste îngră

șăminte ?, tovarășul pre
ședinte, Vasile Ivan, nu a 
putut să dea nici un răs
puns.

Din păcate pot fi citate 
și alte exemple care dove
desc preocuparea insufi
cientă manifestată în a- 
ceastă privință de către 
conducerile cooperativelor 
agricole și consiliile agri
cole. în raionul Piatra 
Neamț s-au împrăștiat în
grășăminte doar pe 10 la 
sută din terenurile arate. 
Numai 6 cooperative din 
cele 22 existente în raion 
au transportat gunoiul de 
grajd pe cîmp. La fel stau 
lucrurile și în raionul Tg. 
Neamț.

Ploile căzute în ultima 
vreme au creat condiții 
bune pentru executarea u- 
nor arături de calitate su
perioară și pe toate supra
fețele prevăzute. De a- 
ceea, este necesar ca orga
nele de partid, consiliile 
agricole și uniunile raio
nale ale cooperativelor a- 
gricole. de producție să ia 
măsuri operative pentru 
ca, paralel cu treieratul, să 
se treacă cu toate forțele 
la eliberarea terenului, îm- 
prăștierea îngrășămintelor 
chimice și organice și la 
executarea arăturilor.

Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteii"

Precizia proiectelor elaborate de 
institutele de proiectare constituie, 
după cum practica o dovedește, 
una dintre condițiile esențiale de 
care depind ritmul lucrărilor și 
calitatea lor. Totuși, ar fi nefiresc 
dacă în elaborarea unor proiecte 
nu s-ar lua în calcul anumite to
leranțe, determinate de unele mici 
impreviziuni. De aceea, normele 
legale în vigoare stabilesc că proiec
tantul are dreptul să prevadă în do
cumentația tehnică o cotă procen
tuală de pînă la 5 la sută din va
loarea lucrărilor de construcfii-mon- 
taj ți a utilajelor, la care, de pildă, 
nu se cunosc prețurile ferme de 
achiziție, sau, din cauză că pe 
parcursul execuției pot să apară 
unele operații suplimentare. Aceas
tă cotă, denumită, de altfel, „di
verse și neprevăzute", are meni

rea să acopere valoric toate nepo
trivirile și poate fi socotită „tole
ranța admisibilă a proiectelor".

De multe ori, în timpul execu
ției lucrărilor, în prima etapă, to
leranțele și, mai ales, cele care 
depășesc pe cea admisibilă apar 
sub masca notelor de comandă su
plimentare întocmite — cu și fără 
viza proiectantului, dar din cauza 
slabei calități a unor proiecte. Ele

r

„Greutăți" care n an 
ce căuta în balanța 

viitoarei recolte

Secerișul griului s-a în
cheiat și în regiunea Ba
cău. în prezent, forțele 
sînt îndreptate spre termi
narea treierișului — lucra
re executată în proporție 
de peste 70 la sută. O dată 
cu aceasta bunii gospodari 
se îngrijesc de recolta vi
itoare. în majoritatea uni
tăților se lucrează în ritm 
susținut la executarea ară
turilor de vară. Pînă a- 
cum, în regiune au fost a- 
rate mai mult de 40 000 
•testare. Numeroase uni

tăți agricole socialiste au 
terminat chiar această lu
crare, iar acum continuă 
pregătirile pentru însămîn- 
țările de toamnă. Un e- 
xemplu în această direcție 
îl oferă cooperativele agri
cole din comunele Nicolae 
Bălcescu, Păunești, Mol
doveni, Țibucani și Pe- 
tricani. Cooperatorii din 
Păunești, de pildă, au 
terminat secerișul și treie
rișul griului de pe toate 
cele 600 hectare. Acum, a- 
telajele, organizate pe e-
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în ultimii ani, în între
prinderile Ministerului In
dustriei Ușoare au fost 
mecanizate multe lucrări 
de calcul și evidentă con
tabilă. Numeroase între
prinderi au fost dotate cu 
mașini de contabilizat și 
de facturat. De asemenea, 
au fost înființate statii 
model de contabilizat, cum 
sînt cele de la fabricile 
„30 Decembrie"-Arad, 
„Dacia'-București.

Mecanizarea lucrărilor

de calcul și evidență a 
permis realizarea unor- im
portante economii de 
muncă, a unei operativi
tăți deosebite, iar calita
tea lor este mult supe
rioară. Un alt avantaj i 
economiștii din aceste în
treprinderi, fiind degre
vați de o serie de calcule 
migăloase, se pot ocupa 
de studii economice de 
mare eficacitate. Dar a 
apărut și necesitatea pre
gătirii cadrelor de meto-

dologi, care să asigure 
programarea lucrărilor pe 
mașini, precum și a spe
cialiștilor mecanici. S-a 
înființat, în acest scop, 
pe lîngă Atelierele meca
nice pentru industria tex- 
tilă-București, secția de 
mașini de calcul și evi
dentă.

în fotogratie: Se veri
fică circuitele unei mașini 
electronice de facturat.

Ștefan MARINESCU 
corespondent voluntar

sînt suportate valoric din cota „di
verse și neprevăzute". Intr-o etapă 
următoare, cînd stadiul fizic al lu
crărilor nu este totuși prea avan
sat, dar capitolul „diverse și ne
prevăzute" a fost epuizat, benefi
ciarul, împreună cu proiectantul 
încep să recurgă la primele arti
ficii, sub numele de „soluții noi", 
pretextînd că ele vor asigura ob
ținerea de economii. In realitate, 
așa-zisele „soluții noi" nu permit 
obținerea de economii. Ele dau 
naștere la pierderi, care se aco
peră din renunțări la o serie de 
articole din devize, precum și la 
unele utilaje, motivîndu-se — 
ceea ce e deosebit de grav —■ că 
obiectivul poate fi pus în func
țiune și fără aceste articole și u- 
tilaje.

Practica aceasta, de a suplimenta 
nejusfificaf fondurile — din cauza 
tolerantelor care s-au transformat tn 
greșeli de proiectare — s-a con
statat la Combinatul de celuloză 
și hîrtie-Dej (proiectant I.P.C.F.S.). 
Aici, în decurs de aproape trei 
ani de execuție au fost emise circa 
4 000 note de comandă suplimentare, 
care reprezintă peste 20 la sută 
din valoarea lucrărilor de con- 
strucții-montai prevăzute în devi
zul general. La noua moară di,n 
Cluj (proiectant I.P.I.A.), în pri
ma etapă s-au dat 88 note de co
mandă suplimentare, care se ri
dică la peste 7 la sută din valoa
rea devizului. iar după refacerea 
documentației pentru majoritatea o- 
biecfelor au mai fost emise alte 106 
note, chipurile impuse de „modi
ficări" necesare. Precizăm că re
cent 'Institutul de proiectări al in
dustriei alimentare a operat o a 
doua refacere a documentației.

Analiza exemplelor amintite mă 
îndeamnă sa fac unele propuneri. 
Eu consider că munca de proiectare 
nu poate fi socotită încheiată o dată 
cu semnarea proceselor verbale de 
predare a documentațiilor tehnice 
către beneficiari, indiferent de ca
lificativele pe care le-au primit 
proiectele. Aceasta întrucît, pe 
parcursul transpunerii proiectului 
în viață, o dată cu apariția note
lor de comandă suplimentare sau

cu efectuarea diferitelor modifi
cări, activitatea de proiectare se 
continuă, e drept, de alte persoa
ne, din afara institutelor și care, 
în mod cert, sînt împiedicate să 
urmărească execuția și calitatea 
lucrărilor pe șantiere. Dar nu nu
mai atît. Rezolvarea problemelor 
de documentație tehnică prin note 
de comandă suplimentare sau prin 
devize modificatoare provoacă în
tîrzieri și rămîneri în urmă în 
realizarea planului de investiții. 
Totodată, ele influențează negativ 
activitatea economico-financiară a 
organizațiilor de construcții-mon- 
taj, deoarece acestea nu pot să-și 
încaseze la termen producția rea
lizată, nu pot să asigure forța de 
muncă, materialele și utilajele su
plimentare cerute de notele res
pective. Tinînd seama de aceste 
considerente, socotesc că nivelul ca
litativ al proiectelor ar trebui apre
ciat totdeauna Invers proporțional cu 
depășirea limitei de toleranță ad
misă. De aici și necesitatea de a 
se revizui practica de acordare a 
calificativelor la proiecte. Ele să fie 
apreciate numai după terminarea 
lucrărilor de investiții.

Se mai ridică o problemă. La 
unii proiectanți, sub oblăduirea ti
tularilor de investiții, se manifestă 
tendința de elaborare fracționată 
a documentațiilor tehnice. Apli- 
cînd mecanic prevederile legale, ei 
trec cu prea multă ușurință la în
tocmirea proiectelor de execuție 
pe părți de categorii și pe catego
rii de lucrări; această metodă ne
corespunzătoare constituie una 
dintre cauzele principale care ge
nerează refaceri și completări. în 
plus, eșalonarea fracționată a pro
iectelor de execuție pentru între
gul obiectiv creează mari dificul
tăți în organizarea științifică a lu
crărilor de către întreprinderea de 
construcții, producînd stagnări în 
funcționarea utilajelor și anumite 
fluctuații de forță de muncă.

Cine și cum poate asigura 
îmbunătățirea preciziei proiecte
lor 9 Mai întîî, beneficiarii de In
vestiții, care au îndatorirea de a 
dovedi o exigență sporită la recep
ția proiectelor, insistînd asupra pre
ciziei, calității și integrității aces
tora. De asemenea, organizațiile do 
consfrucțiî-monfaj. Ele pot să exer
cite un control adîncif In analiza 
proiectelor în perioada de contrac
tare și au posibilitatea să deter
mine institutele să modifice, dacă 
este cazul. încă de la început, do
cumentația întocmită, prevenind 
astfel eventualele note de coman
dă sunlimentare. Dar, calitatea 
proiectelor și, implicit, precizia a- 
cestora trebuie să fie, în primul 
rînd, obiectivul de seamă al activi
tății proiecfanților. Ei au posibilita
tea de a asigura încadrarea pro
iectelor în toleranțele prevăzute, 
din toate punctele de vedere.

Roman CRIȘAN
inginer-sef al sucursalei regionale 
Cluj a Băncii de Investiții

e la începutul anului și 
pînă în prezent, fores
tierii din regiunea Su
ceava au dat peste plan 
produse a căror valoare 
depășește 13 milioane

lei. Unităților de industrializare, 
șantierelor de construcții și altor 
beneficiari le-au fost livrați în plus 
mai bine de 25 000 mc material 
lemnos. Este de remarcat că fores
tierii Sucevei și-au îndeplinit pre
vederile planului nu numai la pro
ducția globală și marfă, dar și la 
majoritatea sortimentelor și la cei
lalți indicatori. Aceste rezultate 
s-au obținut în condiții vitrege de 
muncă, determinate de doborîtu- 
rile de vînt care au avut loc la 
sfîrșitul anului 1964 și la începutul 
anului în curs.

Totuși, realizările forestierilor 
din regiune puteau și trebuiau să 
fie mai bune. Nu este o pretenție 
nefundamentată. După datele fur
nizate de D.R.E.F.-Suceava, la 1 
august se mai găseau în pădure 
peste 127 000 mc de masă lem
noasă nefasonată, 1 378 000 mc în 
faza de scos (mișcat de lîngă cioa
tă), 1 634 000 mc în faza de apro
piat, iar de transportat 1 965 000 mc. 
Atît lemnul nefasonat, cît și cel 
care a fost scos și grămădit pe pî- 
raie și văioage, în locuri umede, 
este supus declasării sau chiar de
gradării. Pentru evitarea oricăror 
pierderi ar fi necesar că D.R.E.F.- 
Suceava să fi luat măsuri hotărîte 
în vederea scurtării ciclului de 
producție, îndeosebi la fazele scos 
și apropiat. încît lemnul să fi fost 
conservat în condiții optime, nu 
cum stă el acum. Era posibil să se 
preîntîmpine asemenea pierderi de 
material lemnos ? La această între
bare, mai mulți specialiști, printre 
care ing. Mihai Giurgiu, directorul 
I. F. Iacobeni, Nicolae Ciuntu, ingi- 
ner-șef la I. F. Broșteni, ing. Ni
colae Sîrbu, șeful serviciului ex
ploatări și transporturi din cadrul 
D.R.E.F.-Suceava, au răspuns afir
mativ. Dar, atît conducerea Di
recției regionale a economiei fo
restiere Suceava, cît și forurile de 
resort din minister nu au interve
nit de la bun început cu cele mai 
urgente și eficiente măsuri de 
scoatere și depozitare a lemnului în 
stive, la locuri uscate, prevenin- 
du-se atacul insectelor și degrada
rea lemnului.

Am precizat că D.R.E.F.-Suceava

și Ministerul Economiei Forestiere 
nu au luat cele mai urgente și efi
ciente măsuri, întrucît, așa, în ge
neral, s-a făcut cîte ceva. In toam
na anului 1964, de pildă, cînd au 
apărut primele și cele mai mari 
doborîturi, pe baza unor studii la 
fața locului, a propunerilor făcute 
de întreprinderile forestiere au fost 
aprobate — potrivit normelor și 
normativelor de muncă departa
mentale pentru exploatările fores
tiere — tarife de plată pentru con
diții speciale de lucru. De aseme-

nului în întreprinderile direcției 
pe care o conduceți ?

— Ne-am propus ca fasonarea 
întregii cantități de masă lemnoasă 
să fie terminată în cursul acestei 
luni. In ce privește scoaterea lem
nului din pădure, pentru a-1 feri de 
colorație și de atacul insectelor, am 
preconizat să scoatem cantități mai 
mari decît pînă acum. Nu putem 
însă să depășim planul decît în 
anumite limite, chiar și pe faze de 
producție.

Este de neconceput poziția condu-

32,87 la sută cherestea de calitate 
superioară pe primele cinci luni 
ale anului, ea a scăzut în luna iunie 
la 28,32 la sută".

în discuțiile purtate cu conduce
rile întreprinderilor forestiere 
Broșteni, Vatra Dornei, Iacobeni, 
Cîmpulung Moldovenesc — între
prinderi care în raza lor de acti
vitate au cea mai mare cantitate 
de material lemnos provenit din 
doborîturi de vînt — am aflat cum 
s-a manifestat acest stil de muncă 
inoperativ al unor foruri din mi-

nea, au fost proiectate și începute 
diverse lucrări pentru construcția 
unor drumuri auto-forestiere, care, 
în bună parte, au și fost date în fo
losință. S-a mărit, totodată, parcul 
de autocamioane și autoremorci 
pentru transportul buștenilor. Mi
nisterul Economiei Forestiere a 
omis să ia însă una dintre cele 
mai eficiente măsuri care se im
punea pentru accelerarea ritmu
lui de salvare a lemnului — core
larea numărului muncitorilor cu 
volumul de lucrări și cu principalii 
indicatori de plan. Iată ce ne-a re
latat în acest sens ing. Spiridon Io- 
nescu, directorul D.R.E.F.-Suceava :

— Deși noi am prevăzut în pro
iectul de plan pe 1966 numărul 
corespunzător de muncitori, minis
terul nu a ținut seama de lucrările 
ce trebuiau executate în flux la 
lemnul din doborîturi. Am solicitat 
în nenumărate rînduri să ni se su
plimenteze planul producției glo
bale și să ni se coreleze ceilalți in
dicatori. Propunerile noastre nu au 
găsit ecoul cuvenit la minister și au 
rămas nerezolvate multă vreme.

— Cînd credeți că se vor termina 
totuși lucrările de salvare a _lem-

cerii D.R.E.F.-Suceava, care susți
ne : „nu putem să depășim planul 
decît în anumite limite"... Dar, în 
cazul acesta nu e vorba de a în
deplini și depăși planul, ci de a 
valorifica o bogăție de multe 
milioane de lei. Cum se poate 
crampona directorul Spiridon Io- 
nescu de niște motive așa de ne
întemeiate, de niște indicatori prost 
stabiliți de minister ? Tărăgănarea 
de care anumite foruri de resort 
din minister și conducerea D.R.E.F.- 
Suceava au dat dovadă au început 
să-și arate efectul negativ nu nu
mai asupra lemnului care mai stă 
și se degradează în pădure, dar 
și prin scăderea calității la che
restea. „în lunile mai și iunie — 
ne-a spus ing. Beno Anzolini, șeful 
serviciului industrializării din ca
drul D.R.E.F.-Suceava — calitatea 

; cherestelei a fost așa de slabă 
încît a diminuat chiar realizările 

| din lunile anterioare. La fabricile
I. F. Rădăuți, proporția cherestelei 
de calitate superioară a scăzut de 
la 39,7 la sută pe primele patru 
luni, la 30,5 la sută în luna mai, 
iar pe luna iunie — la 28,72 la sută. 
La I. F. Gura Humorului, față de

nister și al conducerii D.R.E.F.-Su
ceava. Ele cunoșteau că valorifica
rea urgentă a cantităților de lemn 
din pădure necesita eforturi și ope
rații suplimentare, precum și men? 
ținerea, în continuare, a sporurilor 
de salarizare Cu toate acestea, Di
recția regională a economiei fores
tiere, pe baza unei dispoziții primite 
din partea ministerului, a sistat, 
începînd de la data de 1 martie 
19t>6, plata sporurilor de salarizare 
la aceste lucrări grele. Or, atît re
ducerea numărului de muncitori, cît 
și sistarea în mod arbitrar a sporu
rilor de salariu pentru condiții gre
le de muncă au dus la tărăgănarea 
lucrărilor. Numeroase adrese și me
morii trimise ministerului, prin 
care se argumenta necesitatea a- 
probării unui număr suficient de 
muncitori și menținerea sporurilor 
legale de salarizare pentru faso
narea rapidă a masei lemnoase au 
rămas multă vreme fără nici un 
rezultat. „Au trebuit să treacă a- 
proape patru luni de zile de tîrgu- 
ieli — ne-a spus ing. Nicolae Sîrbu, 
de la D.R.E.F.-Suceava — pînă ce 
ministerul să ajungă la concluzia 
că cerințele noastre sînt îndreptă

țite. Acum, întreprinderile fores
tiere aleargă să angajeze muncitori 
pe care, de fapt, la începutul anu
lui îi aveau. Dacă de atunci ei ar fi 
fost folosiți, acțiunea de fasonare 
a lemnului putea fi terminată, în- 
lăturîndu-se astfel pericolul atacu
lui de insecte și de depreciere a 
lemnului".

S-ar putea ca acum unele or
gane de resort din minister să mas
cheze lipsa de răspundere de care 
au dat dovadă cu adresele și dispo
zițiile pe care le-au trimis D.R.E.F.- 
Suceava, prin care, chipurile, au 
atras atenția asupra necesității luă
rii unor măsuri deosebite pentru 
valorificarea lemnului din doborî- 
turile de vînt. Dar precizăm că 
toate aceste adrese șl dispoziții au 
fost formale, întrucît ele nu indică 
și măsurile care trebuiau aplicate. 
Așadar, _ s-a recurs la o manevră 
birocratică, în loc de măsuri ope
rative. Edificator pentru a înfățișa 
lipsa de prevedere a unor foruri 
de resort din Ministerul Economiei 
Forestiere este și faptul că s-a im
pus I. F. Moldovița să conserve 
pentru anul viitor 30 000 mc lemn 
rășinoase, în timp ce fabrica acestei 
întreprinderi a fost planificată să 
prelucreze în acest an 30 000 mc 
material lemnos din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară. Transpor
tul acestei cantități de lemn în
seamnă cheltuieli în plus de 32 lei 
pe metru cub.

Nu mai este nevoie să insistăm 
asupra importanței valorificării su
perioare a lemnului. Ea se circum
scrie în ansamblul sarcinilor sub
liniate recent la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 27—28 iunie a.c. ca fie
care întreprindere, fiecare minister 
să se străduiască din răsputeri pen
tru a înlătura pierderile de orice 
fel. contribuind pe această cale la 
creșterea eficienței activității eco
nomice. Tocmai de aceea este abso
lut . necesar ca Ministerul Econo
miei Forestiere să intervină ener
gic și fără întîrziere cu măsuri ho
tărîte. concentrînd activitatea Di
recției regionale a economiei fores
tiere și a colectivelor de întreprin
deri din subordinea sa într-un sin
gur domeniu : fasonarea și ferirea 
de declasare, într-un timp cît mai 
scurt, a tuturor cantităților de ma
terial lemnos provenit din doborî- 
turile de vînt.

Nisfor ȚUICU 
coresp. „Scînteii"
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Pe scenele de vara ale

țurile patriei Interprefi din ansamblul folcloric al regiunii Oltenia, pe una din scenele Capitalei

Pe scenele festivalului diferi
tele ansambluri folclorice au avut 
prilejul să prezinte unui numeros 
și receptiv public marea bogăție 
a cîntecelor, dansurilor, obiceiu
rilor și datinilor specifice regiu
nilor țării. Soli a peste un milion 
de artiști amatori, formațiile ar
tistice vitalizează în zilele noastre 
marea moștenire a tradițiilor fol
clorului românesc, sporesc tezau
rul culturii noastre contemporane. 
Iată deci un prilej de a trece în 
revistă, de a analiza și aprecia 
activitatea celor mai reprezenta
tive formații, reunite zilele tre
cute într-un măreț elan de stră
lucire și dăruire creatoare.

în majoritatea interpretărilor 
stilul de execuție regional și-a 
dezvăluit toate atributele ce îi 
sînt proprii. Doinele oltenești, 
dansurile din Muscel, călușul ar- 
geșean, întreaga desfășurare a 
„Nunții din Maramureș", dansuri
le vrîncene, jocurile de la Izvoa
rele Moldovei, „Purtata" fetelor 
din Căpîlna de Jos, datinile Cri- 
șanei, în sfîrșit „Călușul" oltenesc, 
precum și cîntecele înseși ni s-au 
înfățișat după tipicul pitoresc al 
fiecărui ținut pe care-1 reprezen
tau. Bine puse la punct, frumos 
organizate s-au prezentat multe 
din orchestrele populare. Vechile 
instrumente ca țitera, vioara cu 
goarnă, buciumele, cobzele și flu
ierele s-au învecinat și însoțit fi
resc cu viorile și țambalurile. So
liștii vocali, mai toți foarte buni, 
cu voci frumoase, au cîntat cu dă
ruire și căldură. La rîndul lor, 
mulți instrumentiști și-au înscris 
numele în rîndurile virtuoșilor 
muzicii noastre populare.

Ansamblurile vocale 
însă în majoritatea 
punctul cel mai vulnerabil 
spectacolelor ; promovînd un 
pertoriu ce pendulează cu I 
întîmplător între cîntecul de masă 
și cel popular propriu-zis, reali
zarea acestora are deseori un ca
racter rigid, voit „sărbătoresc" și 
deci inexpresiv, cu versuri de o 
dubioasă autenticitate, „potrivite" 
de către instructorii literari ai for
mațiilor. Aceeași stînjeneală, de alt
fel evidentă și în cazul unor va
loroși soliști, o întîlnim în inter
pretarea unor genuri vocale cu 
un caracter așa-numit intim — 
doina, cîntecul propriu-zis 
cazul în care soliștii 
de aportul masiv al 
instrumental.

Pericolul nivelării 
zat cu atîta acuitate 
vieții moderne depinde în 
măsură de influențele interregio
nale ale diferitelor genuri folclo
rice, de circulația anumitor ma
niere de interpretare, de răspân
direa anumitor tipuri de ansam-
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— Pentru copii și tineretul 
școlar :
— întîlnire 
drăgiti din 
mânești.

— Telejurnalul de seară.
— Ancheta TV.

Tema : „Cum sîntem pri
miți".
Redactori : Alexandru
Stark și Victor Teodoru.

— Aventurile lui Robin 
Hood.

— Cabinet medical TV. 
Balneo-hidro-fizioterapia 
în ocrotirea sănătății. 
Vorbește : prof. dr. Tra
ian Dinculescu.

— Vitrina discului. 
Prezintă : Grigore Con- 
stantinescu.

20,35 — O invitație pentru cei 
care n-au vizitat... Cea
hlăul.

20,50 — „Visare, într-o noapte de 
vară".
Divertisment muzical cu 
Ingelore Heyde JR. D. 
Germană) ’ 
Oșanițki.

— Filmul : „îndrăgostitul"
— comedie cu Pierre 
Etaix.

— Telejurnalul de noapte.
— Buletinul meteorologic.
— închiderea emisiunii.
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și Richard

de expoziție

bluri. Adoptarea, în ultima vreme, 
de către toate formațiile de mu
zică populară a tarafului, de cele 
mai multe ori oltenesc, nu consti
tuie în nici un caz un progres de- 
cît poate cel mult în ceea ce pri
vește creșterea intensității sonore. 
Păstrarea specificului local al for
mațiilor în toată diversitatea lor 
trebuie privită astfel ca o bogăție 
sonoră coloristică, de o varietate 
timbrală inepuizabilă. Folosirea 
concomitentă, în cadrul formației 
maramureșene, a ceterilor, a cîtor- 
va suflători și a acordeonului 
poate duce cu multă ușurință la 
eterogenitate și în interpretare. 
Cunoscut fiind faptul că în Oaș 
hora unui întreg sat este susținută 
doar de către o ceteră sau ma
ximum două, folosirea ansamblu
lui de tip lărgit se impune a se 
realiza cu multă grijă în special 
ca mijloc de acompaniament al 
formațiilor mari de dansuri și cor. 
Puritatea stilistică pe care o re
clamă însăși înalta valoare a pro
ducțiilor muzical-folclorice nu re
prezintă astfel o închistare ci, 
dimpotrivă, păstrarea individuali
tății genurilor, continua diversifi
care, bogăția de forme. De o con
cepție regizorală adecvată s-au 
bucurat crișenenil, a căror grijă 
pentru unitatea muzical-coregra- 
fică a spectacolului a fost eviden
tă. Punerea în scenă a unei nunți 
(Maramureș), evocarea sugestivă 
a datinilor strămoșești (Crișana și 
Suceava), ritmul alert și însuflețit 
al oltenilor din „Alunelul", con
stituie valoroase realizări. Rămîn 
de semnalat însă și inegalități, 
momente în care unele spectacole 
trenau sau erau mai puțin unitare 
număr cu număr. E bine să se re
nunțe la clasicul procedeu al în
șiruirii stereotipe de numere vo
cale, instrumentale sau coregra
fice prezent încă la majoritatea 
formațiilor, să se caute formule 
de spectacol inedite.

Merită apreciat elogios efortul 
fiecărei formații de a prezenta por
tul regiunii respective în ce are el 
mai specific și, desigur, mai pre
țios, ceea ce a sporit nota de au
tenticitate și interes a acestor spec
tacole. Astfel, majoritatea costume
lor aparțineau chiar artiștilor a- 
matori care au urcat treptele sce
nei, aceștia mărturisind cu mîn- 
drie că au adus întocmai în fața 
noastră portul satului^ lor, solie 
mîndră peste vreme și hotare. 
Dacă, așa cum observa Nicolae 
Iorga, portul fiecărui ținut este în
tocmai luminii sale, atunci am 
fost martorii unei grandioase 
revărsări de culoare și mișcare, 
întîi au coborît din Argeș roșul și 
albastrul, asemeni jocului în care 
s-au prins fetele îmbrăcate în fru
moase cămăși cu altiță. Bogăția 
costumului femeiesc, sporită prin 
abundența de beteală și paiete, a 
fost fericit completată de eleganța 
simplă pe care o dau vaporoasele 
țesături de borangic, maramele al 
căror alb imaculat coboară parcă 
din legendă. Dansatorii din Stoi- 
cănești ne-au bucurat ochii nu nu
mai cu dansuri din multe regiuni 
ale țării, ci și cu portul de pe 
acele meleaguri, astfel încît chiar 
evoluția lor a fost un mic festival 
de artă populară românească.

Autenticitatea portului s-a re
marcat la maramureșeni prin res
pectul lor aproape deplin față de 
tradiție. Am văzut tot ce este mai 
frumos pentru că așa cum ne spu
neau conducătorii ansamblului, în 
alegerea formațiilor s-a ținut sea
ma de necesitatea de a prezenta 
zonele etnografice cele mai repre
zentative. Demnă 
rămîne în special 
samblurilor din 
Mureș perpetuarea 
tulul regional al
conlocuitoare. Dansurile locale în
tr-un autentic specific tătăresc ca 
și cele maghiare au adus cu sine 
nu numai prospețimea și exube
ranța mișcărilor, ci și nuanțele cro
matice specifice portului respectiv. 
Au jucat și au urat pe rînd oșenii, 
în uieșurile lor albe și maramu- 
reșencele în zadiile lor cu vărgi 
late, roșii. Gătiți într-adevăr ca de 
zile mari, cei de la „Alunelul" au 
adus un torent de zurgălăi, lumină

de remarcat 
în cadrul an- 
Dobrogea și 
tradiției por- 

nationalitătilor

fescu ; de pildă în Peisaj cu pomi și 
în Scoici de mare. Cînd își face însă 
loc virusul „noului cu orice pre)", al 
nemaivăzutului, organizarea plastică 
e contrariată de arbitrar și figurativul 
e desfigurat. De exemplu în Odihnă 
sau în Luna cărții. în Luna cărții, pic
torul a creat două registre, așezînd, 
deasupra unui cuplu care citește, des
tul de bine compus, un straniu perso
naj culcat cît se poate de nerezolvaf 
din punct de vedere plastic. Adevă
rata idee — deaitminferi nerealizală 
— nu este cea indicată în titlul ta
bloului, ci simultaneitatea imaginilor. 
Aceeași nefericită voință de inedit 
artificial îl constrînge și aici, ca și în 
Odihnă sau în alte tablouri, la stili
zări precare. Și poate că tot goana 
după nou îl duce la supralicitarea 
efectelor de materie. Dacă uneori 
materia densă, încărcată, își găsește 
o justificare plastică, alteori e de-a 
dreptul iritantă, alferînd și calitatea 
unor lucrări meritorii. Cred că o parte 
a expozijiilor din ultima vreme — mă 
refer bineînțeles și la cele de care 
am vorbit — ar solicita un mai atent 
examen critic în măsura în care re
flectă fenomene ale gîndirii plastice. 
Mi se pare că unii artiști plastici nu 
meditează îndeajuns asupra rostului 
picturii de șevalet, în general a plas
ticii de cameră în societatea conteni

porană și tot insuficient asupra mo
dalităților plasticii de exterior, legată 
de arhitectură. Se petrece nu rareori 
un fenomen de inversare a funcțiilor, 
încît concepția și mijloacele plasticii 
murale sînt aplicate în plastica de in
terior, și invers.

Fenomenele amintite comportă o 
clarificare prin dezbateri, prin con
fruntări și evident prin efortul auten
tic de căutare al artiștilor. Tn aceeași 
ordine de idei aș observa încă ceva. 
Opinia critică este înclinată să pună 
toate manifestările neconcludente ale 
unor artiști sub semnul căutărilor, al 
experimentelor. După părerea mea, 
de fapt puține expoziții organizate 
în ultimul timp ne pun în contact cu 
laborioase căutări în domeniul lim
bajului, al formelor, efectuate cu 
perspectiva unei finalități în dome
niul expresiei. Cele mai numeroase 
experimente sînt simple repetări de 
rezultate obținute sau mimări de for
mule ce și-au demonstrat sterilitatea. 
Și acestea nu sînt merele lui Cezan
ne I Sînt lucruri finite. E o lume, fără 
îndoială, în ceea ce ne oferă astfel 
de creat'd, lumea sensibilă a unui ar
tist. Dar e o lume închisă, mică, fără 
o largă deschidere spre realitatea 
umană ; ea nu ne emoționează. Fiind
că noi construim o lume cu vaste ori
zonturi.

Pătrunzi într-o sală de expoziție 
cu sentimentul delicat al unei apro
piate încînfări. Și de multe ori aștep
tările îfi sînt confirmate. Alteori însă, 
antenele sensibilității rămîn neatinse. 
Nici o undă nu-fl străbate spațiul su
fletesc. Atunci doar ochiul critic func
ționează.

Am vizitat recent două expoziții 
de pictură — Pita Rubin și Constantin 
Nijescu. Pita Rubin a expus vreo 70 
de lucrări. Mult și, totuși, foarte puțin. 
Non multum sed multa, ca să răstur- 
năm înjeleapfa maximă. Cîteva pu
teau să-fi placă. într-un fel, cromatica 
unora din ele avea putere de su
gestie. De pildă, explozia de roșu 
în incendiu, violetul fastuos în Vitra
liu, roșul și verdele în Fruct exotic. 
Alteori, imaginea — mai organizată, 
mai distinctă — era înzestrată chiar 
cu o anumită putere evocatoare : 
Noapte în Deltă — cu atmosfera fa
bulosului exotic, Strune, Răsărit. An
samblul expoziției, însă, crea o im
presie de elementar. Absența realu
lui, absența formei organizate, îți 
produce o mare insatisfacție. Abundă 
suprafețele verzi, suprafețele roșii, su
prafețele negre, mai mult sau mai 
puțin organizate. Unii numesc astfel 
de solfegii cromatice — muzica divi
nă a culorii. E o degradare — după 
părerea mea — în această „esenfiali- 
zare”. Culorii, acea frumusețe a firii, 
pictura i-a dat o noblețe, i-a dat o 
valoare umană. A ridicat-o la spiri
tualitate. Fundamental diferită, prin 
natura el, de linie și formă, culoarea 
s-a constituit în arta picturii ca un 
limbaj organizat, coerent. Un limbaj 
care nu traduce impulsuri inferioare, 
ci emo(ii superioare. Este un limbaj 
emotional, dar articulat, asemeni ce
lui muzical. Iar limbajul multor lucrări 
expuse de Pita Rubin se pierde, con
fuz și fără ecou, departe de înțele
gerea noastră și de nevoile conștiinței 
noastre. Din păcate talentul cert al 
Pilei Rubin ne-a propus o lume co
lorată și totuși obscură.

în pictura lui Constantin Nițescu 
(aflat la prima sa expozifie) se face 
simfită prezenta structurii plastice, a 
organizării care implică finalitatea co
municării. Expoziția sa cuprinde în
cercări de închegare a universului 
plastic, unele mai izbutite, altele mai 
puțin reușite. Printre cele dinfîi aș 
menfiona compoziția Zidărifele. Vi
ziunea monumentală, orchestrația 
gîndilă a formelor, ritmica lor îi con
feră o autoritate. Este apoi sesizabil 
un suflu de poezie în pictura lui Ni-
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că așa am vă- 
făceau profeso-

profesori vor- 
cu o nobilă pa- 
despre speciali
lor, despre va-

și voioșie prin călușul lor drăcesc, 
iar negrul și roșul sensibilizat cu 
albul costumului bărbătesc au dat 
parcă și mai mult farmec acestei 
frenetice dezlănțuiri. In contrast, 
prestanța și severitatea costumului 
bucovinean, cu fotă prelungă, tot 
în aur și argint brodată, a dăruit 
gravitate ritualului strămoșesc de 
pe meleagurile sucevene. Multă 
vreme nu vom putea uita nici im
presia de prospețime pe care 
ne-au lăsat-o fetele din grupul 
vocal-folcloric al Casei de cultură 
din Galati : frumusețea lor era 
parcă și mai mult subliniată de 
albul luminos al ștergarelor care le 
încadrau chipul. Din Vrancea Mio
riței, din Spulber, flăcăi și fete 
s-au prins într-un dans cu măști. 
Nu știam ce să admirăm mai mult 
la aceste măști : fantezia sau pu
terea de sugestie, căci doar prin 
cîteva pete de culoare și trăsături 
fiecare mască devenise un perso-

naj de basm, deosebit. Solii Crișa- 
nei au adus în fata spectatorilor 
splendidul costum femeiesc de 
Șicula, în care patina „banilor la 
grumaz", a salbei, contrasta sur
prinzător cu culorile tinere ale 
burumbului, ale podoabei de cap.

Scenografia spectacolelor poate 
constitui, desigur, un punct comun 
de discuții pentru toți plasticieni; 
care și-au adus contribuția la rea
lizarea cadrului scenografic. Strin
gentă și în mare măsură nerezol
vată rămîne — după părerea noas
tră — problema creării unei sce
nografii adecvate acestui gen de 
spectacol. Căci numai un cadru sce
nografic unitar, plin de fantezie și 
inventivitate plastică, poate consti- 

cartea de vizită a unui auten- 
spectacol folcloric.
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Constantin STIHI-BOOS

Culegerile de materiale 
publicate, sub titlul de 
mai sus, de Editura Po
litică, cu scopul de a con
tribui la educația științi
fică a tineretului, au ajuns 
astăzi la al treilea volum. 
Din parcurgerea listei de 
colaborări se poate re
marca efortul redacției 
de a antrena, în opera de 
popularizare a științei, 
pe cei mai cunoscuți și 
mai talentați mînuitori ai 
condeiului din acest sec
tor. Interesant apare și 
modul de organizare a 
materialului în acest ul
tim volum : studii mai 
ample alternează cu scur
te note informative și 
biografii ale unor oa
meni de știință români și 
străini. Varietatea for
melor de expunere, ca și 
o iconografie sugestivă și 
amplă conferă culegerii 
un caracter 
dispensabil 
biectivelor 
editură.

Dacă primul volum 
prindea articole menite 
să ofere cunoștințe de an
samblu despre universul 
natural și tehnic, ca o
bază faptică pentru o
concepție materialist- 
științifică despre lume, 
iar al doilea includea un 
număr egal de expuneri 
— 17 — caracterul lor 
fiind mai special, concre
tizarea și actualizarea mai 
tangibile, acordîndu-se o 
atenție sporită avîntului

atractiv, 
atingerii 
propuse

in
o
de

științei în țara noastră, 
ultimul volum trece, ho- 
tărît, la expunerea a 
ceea ce este mai nou în 
știință, într-un mod ac
cesibil pentru nespecia- 
liști. Așa cum se enunță 
în prefață, volumul își 
propune să se adreseze 
unei categorii mai largi 
de cititori ; nu numai ti
neretului, ci oricărui ne- 
specialist, „deoarece știin-

de producție", (insistm- 
du-se asupra îmbinării 
cercetărilor fundamentale 
cu cele aplicative), „Din 
aplicațiile curentului elec
tric", „Chimia și radia
țiile" etc. 
bordează 
de științe 
„Psihicul ț 
sale", „ 
menii limbi diferite" 
O altă expunere —

Volumul a- 
și probleme 

sociale, ca: 
și coordonatele 

,De ce vorbesc oa- 
etc. 

„Din

ta 
a tuturor, tineri sau vîrst- 
nici“. Această deviză ara
tă că redacția urmărește, 
pe de o parte, instruirea 
progresivă a cititorilor 
colecției și, pe de altă 
parte, editarea unor ma
teriale cît 
satisfăcînd 
diferite în 
științei.

Actualitatea este me
reu prezentă. Problemele 
de navigație cosmică, ra- 
dioastronomie, fizica an
tiparticulelor, radiochi- 
mie etc., formează obiec
tul unor prezentări spe
ciale. La alcătuirea tema
ticii s-a avut în vedere, 
de asemenea, includerea 
unor aspecte ale revolu
ției tehnico-științifice 
contemporane, în articole 
ca : „Transformarea știin
ței în forță nemijlocită

mai diverse, 
astfel nevoi 
popularizarea

istoria uneltelor agricole" 
— se înscrie pe linia 
preocupărilor de istorie a 
științei. In sfîrșit, merită 
să fie amintit articolul 
consacrat prezenței ma
tematicii în biologie și 
medicină, care tratează o 
problemă relativ nouă 
pentru țara noastră, și 
totodată, de mare însem
nătate metodologică.

Sînt însă și unele pre
zentări de popularizare a 
științei cu evidente ten
dințe vulgarizatoare, ma
nifestate nu numai prin 
simplificarea nepermisă 
a unor date științifice, dar 
și prin selecția materiale
lor după 
culosului 
cela al 
pentru 
concepții adecvate și 
unei juste 
cîmpul științei

criteriul specta- 
și nu după a- 

importantei lor 
formarea unei 

a 
orientări în 

contem-

porane. Prin mijlocirea 
unor materiale atractive 
s-ar putea trezi mai mult 
interesul tinerilor spre 
acele sectoare științifice 
de însemnătate reală pen
tru cultura și economia 
națională. Anumite co
lecții de acest gen ca 
„Știința secolului XX“, 
unde lipseau articole des
pre biologie și medicină 
sînt, în general, nerepre
zentative pentru contem
poraneitate. Și în seria de 
față asemenea carențe 
sînt vizibile: Rezumarea, 
expunerea faptică, fără 
preocupări de metodolo
gie și istorie a științei, 
riscă să dea uneori o 
imagine trunchiată asu
pra științei.

In cazul unor aseme
nea culegeri, redactate 
pentru uzul nespecialiști- 
lor, ne întrebăm dacă 
n-ar fi fost utile și anu
mite indicații bibliogra
fice, pentru ca cititorul, 
în primul rînd cel tînăr, 
dornic să-și completeze 
cunoștințele, să fie în
drumat la sursele ușor 
accesibile din literatura 
românească. In acest mod 
s-ar fi îmbogățit expu
nerile cuprinse în volum, 
în care referirile la rea
lizările oamenilor noștri 
de știință în diverse do
menii sînt insuficiente.

A fost o vreme, cea 
a Evului Mediu, cînd 
progresul se tîra ca 
melcul. Atunci ma- 
gișlrii erau puși, prin 
grija bisericii, să-și 
instruiască și să-și e- 
duce discipolii cu ma
terial din știința, filo
zofia și arta bibliei, 
sau, în cel mai fericit 
caz, din Aristofel. Pro
fesorii de atunci pro
fesau o lozincă luată 
din Martial : quod sit 
esse velit, nihil que 
malit (să dorești a fi 
ceea ce este, și nimic 
mai mult). Nu știu da
că meseria acelor das
căli era frumoasă, știu 
însă că, prea adesea, 
a fosf supusă mucezi- 
rii și anacronizării. 
Referirea la acele în
depărtate vremi nu 
ține a fi o formulă sti
listică. Ci mai degra
bă o prevenire că ori
ce meserie, orice pro
fesiune riscă, adesea, 
să cadă în inerție. Și 
nimic nu-i mai anacro
nic ca inerția. în me
seria de profesor ni
meni nu se ține cu 
vrednicie în șaua 
progresului decîf în
văfînd. Am auzit, la 
examenul de care a- 
minfeam la început, ti
neri 
bind 
siune 
fatea 
loarea și rolul ei în 
formarea și 
tineretului, 
adevărată 
intelectuală 
că sînt la 
ultimele rezultate

instruirea 
Simfeau o 

voluptate 
să 

curent
arate 

cu 
ale 

alese pentru

pregătesc, zil- 
spunea unul, 
în orașul St.

Conf. univ. dr. docent
Victor SAHLEANU

profesor
Gheorghe. Culeg știin
ța, ca albina, din ori
ce i?vor o qăsesc. No
tez. Revăd. Compar. 
Caut. Fac asta nu nu
mai pentru că mi-i 
’dragă 
ria de
pentru 
zuf că 
rii mei la facultate. Și 
pentru că, de ce să 
n-o spun ? dacă n-aș 
citi, n-aș învăța o ju
mătate de an, m-aș 

Idezactualiza, m-aș 
transforma într-o fosilă 
precoce, neinteresantă

și deci inutilă. M-ar 
întrece elevii. Pentru 
că, mulji dintre dînșii, 
o dată creat gustul de 
citit, citesc și asimilea
ză cu o impresionantă 
putere.

Școala, adăuga altul 
dintr-un sat din apro
piere de Făgăraș, este 
o instituție a epocii. 
Reprezintă, prin noțiu
nile de știință și artă 
pe care le difuzează, 
prin educația pe care 
o face, prin sentimen
tele pe care le insuflă 
și le cultivă, prima și 
indispensabila slujitoa
re a progresului și a 
revoluției culturale. De 
aceea regimul nostru 
investește aici miliar
de. Zic investește, nu 
cheltuiește, pentru că, 
în ciuda celor care 
socot învățămîntul un 
sector „neproductiv”, 
știm bine că școala pre
gătește pe viitorii pro
ducători din toate do
meniile vieții sociale 
tocmai în vederea ce
lei mai bune produc
ții. Dar penlru ca, eu, 
profesor, să fiu ceea 
ce-mi poruncește pro
fesia, trebuie să învăț, 
să fiu un erudit.

Expresia suna 
pretențios. Poate 
tru că în mintea
noțiunea degajă o im
presie greoaie. Mă 
surprinde în . dilemă și 
continuă :

— Dar nu un erudit 
de dragul erudiției. 
Ci un om pregătit nu 
numai în domeniul ști
inței pe care o predă, 
ci înarmat cu tot ce-l 
nou, interesant, util, 
frumos. Un erudit în
zestrat cu acel dar 
a împărtăși, de a 
fuza și altora ceea 
știe cu vioiciune,
convingere, cu pasi
une. Un erudit la care 
plinul, bogăția lui inte
lectuală se dăruie și se 
reînnoiește fără înce
tare. Dar nu se dăruie 
și nu se reînnoiește 
oricum, ci cu metodă, 
cu grijă, cu folos.

Tînărul meu interlo
cutor avea ceva din 
neliniștea, din neastîm- 
părul vremii, din setea 
asta binefăcătoare de 
a cerceta, de a însuși 
cunoștințe, de a le se
măna pe ogoarele in
teligenței umane și de 
a le insufla puterea 
spirituală a rodului

cam 
pen-
mea

de 
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cu

« CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii): Patria 
9; 12,45; 16,45; 20,30, București — 8,30; 12; 16; 
19,45, Modern — 9,30; 13; 17; 20,45.
0 JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Republica — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, grădina „Pro
gresul" — 20 (la ambele completare Vizita tova
rășului Ciu En-lai în Republica Socialistă România), 
Grivița — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21.
• STAN ȘI BRAN CONTRABANDIȘTI : Cinemateca
— 10; 12; 14; 16; 18,30; 21.
« CÎINELE DIN BASKERVILLE : Luceafărul — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Tomis — 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45; la grădină — 20, grădina „Doina"
— 20,15 (la toate completare Tinerețe), Festival — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 
Floreasca — 9; 11,15-, 13,30; 16; 18,30; 21.
0 URME IN OCEAN : Capitol — 9; 11,15; 
16; 18,30; 21; la grădină — 20, (completare 
dino), Melodia (completare Carnet de schițe) 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
O ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Lu-

13,30;
Boro- 
— 9;

mina (completare Stuf) — 8,45; 13,15; 18,15;
20,45, Arenele Libertății (completare Collegium 
Maius al Universității Iagellone) — 20.
© COPIII MĂRII — cinemascop : Sala Palatului 
(seria de bilete 1698) — 19,30, Victoria (completare 
Koprivșcița) — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,45, Feroviar 
(completare Știință și tehnică nr. 14) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
9 DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Central (com
pletare Lucrările Sesiunii Marii Adunări Naționale) 
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, Buzești (com
pletare Borodino) — 15,15; 17,45.
O DRAGOSTEA ȘI MODA :............................
Vizita conducătorilor de partid 
nea Argeș) — 15,15; 18; 20,45.
0 NOAPTEA IGUANEI : Doina
18,30; 21.
O NIMENI NU SE GÎNDEȘTE LA NOI — N-O SĂ 
DOARĂ ? — VALENTIN SEROV — MINGEA FU
RATĂ — FAR-WEST — SOLUȚIE PATENT : Timpuri 
Noi — 9—21 în continuare.
0 MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Giulești (comple
tare Lucrările Sesiunii Marii Adunări Naționale) — 
15,30; 18,15; 20,45, grădina „Expoziția" — 20.
® FIII „MARII URSOAICE": înfrățirea între popoare 
(completare Orizont științific nr. 3) — 14; 16;
18,15; 20,30.
O 5 000 000 DE MARTORI : Excelsior (completare 
Mobila) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21, Flamura

Union (completare 
și de stat în reglu-

— 11,30; 13,45; 16;

(completare Tinerețe) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,45.
0 PRIMA DEZILUZIE : Dacia (completare Sandi, să 
asculți pe mămica I) — 9; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45. 
® ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop : Crîngași — 15,30; 18,15; 20,45, Munca 
(completare Arsura) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, Dru
mul 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; 
la grădină — 20, Arta (completare Liniorii) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30.
9 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Glo
ria — 8,30; 11,30; 14,30-, 17,30; 21, Stadionul Dinamo
— 20, Patinoarul „23 August 
0 - -----
la
®
0
(completare Crimea)
— 20,30.
® MÎINE, MEXICUL I : Miorița (completare Carnet 
de schițe) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
O ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Popular 
(completare Laptele) — 15,30; 18; 20,45.
0 CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Aurora 
(completare Navigatori care dispar) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45; la grădină — 20,15.

— 20,15. 
FĂNTOMAS — cinemascop ; Unirea — 15,30; 18; 
grădină — 20,30.
TOM JONES : Flacăra — 15,30; 18; 20,45.
ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Vitan 

15,30; 18,15; la grădină

viilor. Și cred că așa 
trebuie să fie un pro
fesor. De aceea mă în
tristez nespus cînd în- 
fîlnesc un profesor în
chistat, tipicar, mărgi
nit, refractar noului. 
Mă întristez și mă doa
re ca atunci cînd văd 
o infirmitate. Mă în
tristez și atunci cînd 
întîlnesc oameni care 
nu înjeleg că meseria 
de profesor e o mese
rie grea, o meserie de 
mare 
mari, nespus de 
efecte peste ani și ani, 
o meserie care 
tă o muncă de fel in
ferioară muncii 
nerului sau medicului.

Numai învăfînd pu
tem învăța. O 
perimată, o 
pedagogică 
n-ar putea interesa de- 
cît pe colecționarii de 
curiozități. Și aceștia 
sînt prea puțini. Socie
tății contemporane i se 
cere, i se impune o 
știință vie, susceptibilă 
unei permanente ino
vări, reconsiderări, re
structurări, în ritmul 
dialectic al naturii, al 
societății, al gîndirii, 
al artei. Un profesor 
care nu-i vehicu'ato- 
rul unei atari șfiin'e, 
nu-i profesor. E custo
de de muzeu. Și poate 
nici atît. Am auzit 
uneori pe la sfaturile 
populare : Să execute 
profesorul cutare mun
că. Lecția o șfie... Am 
auzit și pe unii profe
sori : „Știu”. Cred că 
n-au dreptate. Cred că 
greșesc împotriva ști
inței, a educației, a 
meseriei de profesor. 
Profesorul trebuie lă
sat, în primul rînd, 
să-și facă meseria, 
să-și îndeplinească mi
siunea. Și nu și-o poa
te îndeplini cum se 
cuvine decîf dacă în
vață, dacă își selec
tează cu grijă cunoș
tințele, eliminînd fot 
ce-i uzat sau mortifiaf 
și adăugînd forță 
proaspătă, aerisită, vie, 
necesară, captivantă. 
Profesorul, un erudit? 
Sigur — un om cu da
tele științei după fila 
calendarului epocii.

Și ierte-mi-se bu- 
colismul : nu s-a văzut 
semănător care să se
mene dintr-un sac în 
care n-a mai adăugat 
sămînță nouă.

răspundere, cu 
mari 

ir 
solici-

ingi-

știință 
metodă 
desuetă

® 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 — 10; 
15,30; 18; 20,30 (la ultimele două completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Oltenia).
® MONEDA ANTICĂ : Cosmos (completare Pădurea 
Biallowieska) — 15,30; 18; 20,45.
® GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : 
Viitorul (completare Navigatori care dispar) — 
15,30; 18; 20,30.
® HAIDUCII — cinemascop : Colentina (completare 
Orizont științific nr. 3) — 15,30; 18, grădina „Bu- 
zești" (completare Borodino) — 20.
O FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ: Volga 
(completare Apartamentul) — 9; 11,15; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.
0 COPLAN 1ȘI ASUMĂ RISCUL : Rahova (comple
tare Autobiografie) — 15,30; 18; Ja grădină — 20,30. 
0 ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : 
Progresul (completare Partidului, slavă I) — 15,30; 
18; 20,45.
© PREA
15,30; 18;
9 EU SÎNT CUBA I Cotroceni — 15,15; 18; 20,45. 
® SERBĂRILE GALANTE : grădina „Colentina" — 
20,30, grădina „Progresul-Parc" (completare Schițe 
turlngiene) — 20,30.

cinemascop :

TÎRZIU : Lira . (completare Tinerețe) — 
la grădină — 20,30.
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muncitori și tehnicieni. Merită pre
cizat că în perioada de pregătire, 
pe lingă însușirea unor solide cu
noștințe teoretice și practice, noilor 
cadre li s-au pretins un înalt simț 
de răspundere, o înaltă disciplină 
în muncă.

— Din ce moment au participat 
noile cadre la viața instalației ?

— Din clipa începerii monta
jului și executării probelor meca
nice și tehnologice. Aceasta le-a 
permis să cunoască mai bine insta
lația, să-i pătrundă tainele în- 
tr-un termen scurt, să-și însușeas
că temeinic procesul de fabricație, 
să se familiarizeze cu noile condi
ții de lucru —■’ ceea ce a avut un 
rol hotărîtor în deservirea irepro
șabilă, „ca la carte", a instalației.

— Care a fost aportul cadrelor 
de ingineri la buna desfășurare a 
rodajului și probelor tehnologice ?

— Fiecare inginer a răspuns di
rect de o parte sau de anumite 
agregate ale instalației, ne-a răs
puns tov. Florea Staicu, inginer- 
șef al uzinei. Urmărirea atentă, cu 
simț de răspundere, a comportă
rii utilajelor în timpul rodajului 
și probelor tehnologice ne-a dat 
posibilitatea să verificăm în amă
nunțime instalația, să depistăm și 
să eliminăm, chiar de la început, 
unele greșeli de proiectare și exe
cuție. Totodată, cînd a fost nevoie 
s-au adus modificări esențiale so
luțiilor din proiect — mai ales la 
sistemul de turnare și transport al 
zincului, la transportul înclinat al 
cocsului — ceea ce a îmbunătățit 
procesul tehnologic.

Mai înainte am amintit de înalta 
disciplină în muncă și producție. 
Respectarea timpului de lucru, a 
parametrilor funcționali a dus la 
preîntîmpinarea unor defecțiuni. 
Creșterea simțului de răspundere 
este un rezultat direct al activității 
organizației de partid, care, în ca
drul instalației, a fost creată încă 
din perioada executării lucrărilor 
de montaj, al repartizării judi
cioase a comuniștilor pe locurile 
de producție. Dar nu numai atît. 
Așa după cum ne-a spus ing. îu- 
liu Toth, șeful serviciului tehnic :

— După elaborarea primelor 
șarje de zinc și plumb, eveniment 
care a avut loc la 10 februarie 
anul acesta, noi n-am considerat 
problema intrării în funcțiune a 
instalației ca încheiată. Cadrele 
tehnico-inginerești din uzină, re
partizate aici au rămas mai de
parte la posturile lor pentru a ur
mări, în continuare, desfășurarea 
procesului de producție și a da 
asistența tehnică necesară.

— Ce perfecționări s-au adus 
instalației de la intrarea ei în 
funcțiune și pînă acum ?

— Au apărut și s-au depistat a- 
numite „puncte slabe". Ele au fost 
înlăturate cu prilejul primei revi
zii. îmbunătățiri s-au adus filtru
lui electric, instalației de aglome
rare, celei de captare și reintro
ducere în circuit a pulberei albas
tre și sistemului de ventilație.

— Cum s-au organizat întreține
rea și revizia noii instalații ?

— A fost creat un nucleu de ca
dre bine pregătite, care intervin cu 
operativitate ori de cîte ori situa
ția o cere, înlăturîndu-se într-un 
timp scurt eventualele deranja
mente. în acest fel, opririle acci
dentale s-au redus la minimum iar 
cele planificate sînt scurtate conti
nuu. De pildă, prima revizie s-a 
micșorat la jumătate, obținîndu-se 
în plus zeci de tone de zinc și 
plumb.

Am relatat' doar cîțiva din facto
rii care au contribuit la scurtarea 
perioadei de realizare a unora din
tre cei mai principali indicatori 
tehnico-economici la instalația de 
la uzina din Copșa Mică. Experien
ța colectivului de aici merită să fie 
studiată, perfecționată și răspîndită 
operativ și la alte noi obiective 
industriale, puse de curînd sau 
Care vor intra .în funcțiune.

Cronica zilei
Marți a avut loc la ambasada 

R. P. Bulgaria, o conferință de 
presă organizată de Mihail Kănev, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Bulgaria la București, cu 
prilejul celui de-al XXII-lea tîrg 
internațional de la Plovdiv, care 
se va deschide la 18 septembrie 
1966.

Au luat parte reprezentanți ai 
Camerei de Comerț a Republicii 
Socialiste România, ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai unor în
treprinderi comerciale din țara 
noastră, ziariști români și străini.

Au fost de față atașați de presă 
ai unor ambasade străine la 
București.

Cu acest prilej a vorbit Ivan 
Davidov, secretarul general al Ca
merei de Comerț din Republica 
Populară Bulgaria.

★
Sub auspiciile Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă, la Pa
latul culturii din Iași s-a deschis 
marți expoziția de artă plastică din 
Republica Populară Chineză.

La vernisaj au participat Ștefan 
Vrînceanu, vicepreședinte al sfa
tului popular regional, și alți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni de știin
ță, artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de față membri ai am
basadei R. P. Chineze la București.

Directorul Palatului culturii din 
localitate, Gheorghe Bodor, și con
silierul cultural al ambasadei R.P. 
Chineze, Gin Cian-ju, au rostit 
scurte cuvîntări.

Expoziția cuprinde peste 100 de

FOTBAL

Sfîmta Craiova
S. K. A. Rostov

2
1

CRAIOVA (coresp. „Scînteii").— 
Stadionul Tineretului din Craiova 
a găzduit ieri întîlnirea interna
țională amicală de fotbal dintre 
echipa locală Știința și S.K.A. 
Rostov (U.R.S.S.). Prestînd un joc 
foarte bun în comparație cu ulti
mele lor evoluții din campionatul 
precedent, studenții craioveni au 
obținut o victorie meritată cu sco
rul de 2—1.

HANDBAL

Dinamo Bacău 22 
B.S.V. Berna 9

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 
în cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în țara noastră, forma
ția clubului B.S.V. din Berna (El
veția) a jucat marți după-amiază 
la Bacău în compania echipei lo
cale Dinamo. Mai bine pregă
tiți, handbaliștii români au cîști— 
gat cu scorul de 22—9 (11—3).

Prevederile cincinalului în dezbaterea întreprinderilor
(Urmare din pag. I)

Pînă la sfîrșitul anului 1970 
uzina își va spori producția cu 
peste 30 la sută față de 1965. 
Participants la ședința de dezba
teri au propus măsuri concrete 
pentru buna pregătire a produc
ției, respectarea tehnologiei de fa
bricație, creșterea calității unor 
lucrări de întreținere, mecanice și 
de reparații. în planul de măsuri 
întocmit s-a insistat asupra utili
zării cît mai raționale și complete 
a timpului de lucru și a mijloace
lor tehnico-materiaie, lichidării 
locurilor înguste, întăririi discipli
nei de muncă și organizării știin
țifice a producției.

® Peste 200 de specialiști, cadre 
de conducere, fruntași în întrece
rea socialistă, muncitori, tehni
cieni și ingineri de la Uzinele de 
vagoane din Arad au dezbătut 
prezentul și perspectiva produc

Uzinele „23 Au
gust" din Capita
lă. Se lucrează la 
cîteva locomotive 
Diesel - hidraulice 
care, în curînd, 
vor fi livrate 

beneficiarilor 

lucrări din domeniul picturii, 
sculpturii și graficii contemporane 
chineze.

•k
Marți s-a înapoiat în Capitală 

delegația Republicii Socialiste 
România, condusă de reprezentan
tul țării noastre în Consiliul Eco
nomic și Social al O.N.U., Costin 
Murgescu, ambasador, care a par
ticipat la lucrările celei de-a 41-a 
sesiuni a consiliului, ce a avut 
loc la Geneva între 5 iulie și 5 au
gust.

★
Marți 9 august s-a înapoiat de la 

Leningrad delegația Uniunii sindi
catelor din instituțiile de învăță- 
mînt și cultură, condusă de tova
rășul Mihail Roșianu, președintele 
Comitetului Uniunii, care a luat 
parte la sesiunea Comitetului Ad
ministrativ al Federației Interna
ționale a Sindicatelor din învăță- 
mînt (F.I.S.E.) și la „Zilele de stu
diu cu privire la unitatea de acți
une a educatorilor cu clasa munci
toare".

★
Ieri a sosit în Capitală o dele

gație din Grecia condusă de dl. 
Paul Economou — Gouras, amba
sador, pentru a purta tratative în 
probleme bilaterale româno-gre- 
cești. Delegația a fost întîmpinată 
la aeroport de Vasile Voloșeniuc, 
secretar general în Ministerul Fi
nanțelor, Gheorghe Ploieșteanu, 
ministru plenipotențiar în Ministe
rul Afacerilor Externe, Nicolae 
Cristescu, director în Ministerul 
Finanțelor, Vasile Nicolae, direc
tor adjunct în Ministerul Comer
țului Exterior.

(Agerpres)

Actualitatea la box
® Vineri la București si dumi- J ■>
nică la Constanța: România— 
R. F. Germană 9 Intre 25-30 
august, un atractiv turneu in
ternațional pe „Republicii" 

în cursul acestei luni, amatorii de 
box din țara noastră vor putea ur
mări două interesante întreceri pugi- 
listice internaționale. Vineri, înce- 
pînd de la ora 19,30, pe ringul mon
tat în incinta stadionului „Republi
cii” vor evolua la lumina reflectoa
relor selecționatele României șl R. F. 
Germane. Echipa noastră este alcă
tuită, în ordinea categoriilor, din 
C. Ciucă, N. Gîju, C. Crudu, C. Sfa- 
nef, V. Antoniu (sau I. Dinu), C. Ghi- 
)ă, E. Consfantinescu, Gh. Chivăr, I. 
Monea și V. Mariuțan. Din rîndul 
oaspeților ies în evidentă fostul cam
pion european la categoria „cocoș”, 
H. Rascher, care va încrucișa mănu
șile cu fînărul nostru campion N. 
Gîju, P. Gerber („semigrea”) — 
cîștigăforul medaliei de argint la ul
tima edifie a „europenelor” (adver
sar îi va fi I. Monea), W. Schmidt 
(„semiușoară”) și D. Kottusch („semi- 
mijlocie”). Revanșa întîlnirii va avea 
loc duminică, pe arena sportivă din 
Constanta, începînd de la ora 20.

Cu mult interes esfe așteptat și 
turneul international organizat de fe
derația noastră de specialitate între 
25—30 august la București, pe sta
dionul „Republicii”, la care vor fi 
prezenfi boxeri valoroși din U.R.S.S., 
Polonia, Tunisia și, probabil, din Un
garia. Țara noastră va participa cu 
două echipe.

ției acestei întreprinderi. Din refe
ratul prezentat de tov. EMIL MA- 
CEAN, directorul tehnic al uzi
nelor, s-a desprins faptul că, în 
cele 7 luni ale acestui an, con
structorii de vagoane arădeni au 
depășit sarcinile la producția 
globală cu 2 la sută, valoarea pro
duselor date peste plan ridicîndu- 
se la aproape 3 milioane lei. Pro
ductivitatea muncii a fost depășită 
în această perioadă cu aproape 1 
la sută. S-a subliniat că în 1970 
producția de vagoane va crește cu 
39,2 la sută față de 1965. în cuvîn- 
tul lor, participanții la dezbateri 
— ing. MUREȘAN ȘTEFAN, ing. 
MIRCEA CIOBANU, ION ADOM, 
șef de brigadă — au arătat că sar
cinile de plan, care revin în cinci
nal uzinei sînt pe deplin realiza
bile și au făcut propuneri prețioase 
de îmbunătățire a caracteristici
lor vagoanelor, de scădere a con
sumului de materii și materiale, 
în vederea reducerii costului de 
producție.

Numirea noului 
ambasador al Republicii 

Socialiste România in Ceylon
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Aurel Ardeleanu a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Ceylon.

(Agerpres)

LOTO
La tragerea premiilor mari Loto din 

9 august 1966 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

FAZA I — (bilete de 10 șl 20 lei). 
Extragerea I 83 85 62, Extragerea a 
II-a 79 68 35. Extragerea a IlI-a 76 51
66. Extragerea a IV-a 47 77 10. Extra
gerea a V-a 25 14 76. FAZA a II-a: 
(bilete de 8 șl 20 lei). Extragerea a Vl-a 
40 57 26. Extragerea a Vil-a 32 51 68. 
Extragerea a VlII-a 12 14 53. Extrage
rea a IX-a 90 24 14. FAZA a III-a : (bi
lete de 4 lei). Extragerea a X-a 19 22 
72. Extragerea a Xl-a 34 68 30. FAZA 
a IV-a : (bilete de 2 și 20 lei). Extra
gerea a XII-a 6 73 23.

Fond de premii : 1 695 921 lei.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral frumoasă, cu cerul variabil di
mineața, dar a devenit instabilă după- 
amiaza, cînd cerul s-a acoperit în ju
mătatea de vest a țării. S-au semna
lat averse locale însoțite de descăr
cări electrice în Ardeal, Banat și 
Oltenia și izolate în vestul Munteniei 
și nordul Moldovei. Vîntul a suflat 
potrivit, dar a prezentat unele inten
sificări în Ardeal și Banat. Tempera
tura aerului la orele 14 era cuprinsă 
între 21 grade la Oradea și 32 grade 
la București, Călărași și Viziru. în 
București : Vremea a fost frumoasă, cu

Rezultatele colocviului ungarn-francez
Ziarul „Nepszabadsâg" 

publică un articol despre 
relațiile ungaro-franceze, 
în care se spune, între 
altele:

Tratativele purtate la 
Budapesta de ministrul de 
externe francez au de
monstrat cu claritate că 
țările noastre sînt preocu
pate în comun de asigu
rarea securității europene. 
Cu toate că pozițiile noas
tre nu sînt pe deplin iden
tice, politica externă 
inspirată de de Gaulle 
permite apropierea. S-a 
reliefat din nou că în pri
vința multor probleme 
contemporane de mare în
semnătate Franța a a- 
doptat o linie raționa
lă, menită să stimule
ze destinderea. A re
ieșit că Franța dorește re
glementarea situației din 
Europa — cu toate că con
cepțiile ei, deocamdată, nu 
sînt pe deplin identice cu 
concepțiile noastre — 
precum și instaurarea pă
cii în Vietnam.

Subliniind acum faptul 
că tratativele ungaro- 
franceze au fost încunu
nate de succes, noi trecem 
peste obișnuitele gesturi 
de politețe. După cum se 
știe, un schimb de opinii 
poate fi purtat cu oricine,

O.S.A.: Opoziție față de dictatul american
Ziarul vest-german „DIE WELT“ 

publică următorul articol al co
respondentului său pentru Ame
rica Latină :

„Nu este un secret că, de la ter
minarea celui de-al doilea război 
mondial, „interamericanismul" nu 
mai funcționează astfel după cum 
ar dori-o Washingtonul. Chiar și 
lubrifiantul „Alianței pentru pro
gres", cu ajutorul căruia președin
tele Kennedy a dorit să repună în 
funcțiune sistemul O.S.A., n-a fost 
în stare să curețe nisipul care s-a 
depus pe angrenaje.

înviorarea de scurt timp, care 
s-a remarcat după conferința de 
la Punta del Este, a fost urmată 
de noi stagnări și de pana serioasă 
provocată de evenimentele de la 
Santo Domingo. în acest fel s-a 
impus ideea că întregul mecanism 
al Organizației Statelor Americane 
este învechit și că el trebuie reîn
noit.

După ce la conferința interame- 
ricană a miniștrilor afacerilor ex
terne de la Rio de Janeiro din 
noiembrie anul trecut o hotărîre 
corespunzătoare a fost adoptată în 
mod principial, la 25 februarie ex- 
perții s-au întrunit la Panama în 
vederea elaborării unor proiecte 
pentru o nouă Cartă a O.S.A. Dar 
chiar în cursul acestor lucrări pre
gătitoare s-au produs ciocniri dra
matice în cursul cărora S.U.A. s-au 
văzut, pentru prima oară în isto
ria panamericanismului, în fața 
unui front unit al celor 19 state 
latino-americane.

în centrul discuțiilor se află ca
pitolul Cartei O.S.A. care regle
mentează relațiile economice între 
statele americane și care, în for-

MAMAIA ,

A început concursul 
și festivalul de muzică 

ușoară

Teatrul de vară din Mamaia pri
mește noi oaspeți: soliști și instru
mentiști, prezenți la faza finală a 
Celui de-al IV-lea concurs și festi
val de muzică ușoară românească.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de compozitorul Gherase Den- 
drino, vicepreședinte al Consiliului 
muzicii din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, președintele 
juriului. Apoi, orchestra de jaz 
„București", dirijată de Gelu Solo- 
monescu, și orchestra „Electrecord", 
condusă de Alexandru Imre, au in
terpretat o parte din cele 54 de 
melodii selecționate pentru faza fi
nală a concursului, cealaltă parte 
fiind programată pentru concertul 
de joi. Melodiile care vor obține 
sufragiile juriului și publicului, 
după aceste două concerte, vor al
cătui apoi programul concertului de 
sîmbătă, urmînd ca duminică să fie 
acordate premiile actualului concurs 
și festival.

(Agerpres)

cerul variabil. Innorări mai accentua
te s-au produs după-amiaza. Vîntul a 
suflat 'in general slab. Temperatura 
maximă a atins 32 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
11, 12 și 13 august a.c. In țară : Vre
mea va fi relativ călduroasă, dar ușor 
instabilă, cu cerul schimbător. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 grade iar ma
ximele între 24 și 34 grade. In Bucu
rești și pe litoral : Vreme călduroasă 
cu cenil schimbător. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

dar tratativele constructi
ve nu pot fi imaginate de- 
cît dacă ele au o temelie 
corespunzătoare. Făcînd 
bilanțul vizitei de trei zile 
în patria noastră a lui 
Couve de Murville, putem 
spune că tratativele sale 
cu Jânos Kâdâr, Gyula 
Kâllay, Jânos Peter au fost 
consfătuiri utile, tocmai 
fiindcă au avut o bază 
bună. în toastul său de 
sîmbătă, Gyula Kâllay a 
subliniat pe bună drep
tate următoarele: „Re
marcăm cu satisfacție că 
la actualele tratative un
garo-franceze s-a eviden
țiat faptul că avem păreri 
identice în privința cîtor- 
va probleme contempora
ne de importanță funda
mentală. în alte probleme 
pozițiile noastre sînt a- 
propiate și se vădește do
rința reciprocă de a căuta 
și a găsi o soluție comună, 
căile colaborării. Sîntem 
satisfăcuți că guvernele 
noastre sînt de părere că 
restabilirea păcii în Viet
nam depinde de sistarea 
agresiunii americane și de 
aplicarea acordurilor de la 
Geneva". în răspunsul său, 
Couve de Murville a 
subliniat că „popoarele 
noastre doresc să pășească 
pe calea destinderii și a- 
ceastă cale trebuie ocroti

tă de amenințările din ex
terior... Pe această cale 
europenii vor putea găsi 
în comun mijloacele cola
borării și ale păcii".

în consecință, începutul 
este favorabil și ne putem 
declara de acord cu cele 
spuse de ministrul de ex
terne al Franței despre 
relațiile țărilor noastre: 
„Am început să găsim sar
cini comune".

Care sînt aceste sar
cini comune ? înainte de 
toate, trebuie să strîngem 
și mai mult relațiile eco
nomice și culturale între 
Franța și Ungaria. Este 
îmbucurător faptul că vi
zita lui Couve de Mur
ville este un răspuns la 
vizita făcută în ianuarie 
anul trecut la Paris de 
Jânos Peter, vizită care a 
deschis o nouă etapă în 
relațiile noastre. Este un 
eveniment remarcabil că 
tratativele de la Buda
pesta au început prin 
semnarea a trei docu
mente importante, a con
vențiilor culturale, tehni- 
co-științifice și consulare. 
Declarațiile oficiale făcute 
săptămîna trecută la Paris 
și la Budapesta și confe
rința de presă a lui Couve 
de Murville au exprimat 
satisfacția în legătură cu 
atmosfera și cu bilanțul

z 
ma sa definitivă, cuprinde două 
articole cu caracter general. De
legații latino-americani au adău
gat, în forma nouă, alte 21 arti
cole și se comportau în așa fel de 
parcă S.U.A. n-ar fi adoptat în 
această privință încă în 1965, la 
Conferința mondială pentru co
merț și dezvoltare de la Geneva, 
o poziție ce respingea în mod ca
tegoric revendicările privind fa
vorizarea principială a țărilor în 
curs de dezvoltare, formulate de 
expertul economic al O.N.U., ar- 
gentineanul Râul Prebisch.

De aceea, reprezentantul ameri
can Robert Woodward a adoptat o 
atitudine echivocă, lucru care a 
produs o profundă dezaprobare în 
rîndurile latino-americanilor. Pen
tru a liniști spiritele, din Washing
ton a sosit în grabă subsecretarul 
de stat Lincoln Gordon. El și-a 
continuat apoi călătoria la Buenos 
Aires, unde a avut loc sesiunea 
Consiliului economic și social al 
O.S.A. și a fost întîmpinat și acolo 
de o falangă a nemulțumiților.,

Fostul președinte argentinean 
Arturo Illia a sintetizat atunci în 
următoarele cuvinte părerea pre
dominantă : «Alianța pentru pro
gres se află într-o primejdie mor
tală dacă nu vom găsi căi noi 
pentru o colaborare interamericană 
mai eficientă». La Washington, 
senatorul democrat din partea sta
tului Texas, Jose Montoya, și-a 
exprimat părerea că «idealurile 
Alianței pentru progres s-au în
depărtat, fără îndoială, prea mult 
de realitate. Ea (Alianța pentru 
progres) a promis mai mult decît 
a putut ține».

Libertate patrioțiior
paraguayeni

„La Asuncion, capitala Paragua
yului, nu există acea .atmosferă de 
căldură umană, voioșie și veselie 
specifică multor orașe latino-ame- 
ricane. Aici oamenii sînt bănuitori, 
închiși, posomoriți". Așa descria 
recent ziaristul canadian Jack 
Scott starea de spirit care domnește 
în cetatea de scaun a dictatorului 
Stroessner. Ea este caracteristică 
de altfel întregii țări.

Din cei aproape două milioane 
de locuitori ai Paraguayului, 
800 000 trăiesc peste graniță, atît 
ca urmare a jugului economic, cît, 
mai ales, a terorii dezlănțuite de 
regimul dictatorial împotriva celor 
care se pronunță pentru libertate 
și drepturi democratice. Paragua- 
yul și-a cucerit trista faimă de 
„țară a temnițelor și a lagărelor 
de concentrare". Elevi și studenți, 
profesori și scriitori, muncitori și 
țărani, oameni de cele mai diverse 
convingeri politice, tineri și vîrst- 
nici sînt azvîrliți în închisori, fără 
a fi măcar judecați, pentru simplul 
motiv că au cutezat să se ridice în 
apărarea drepturilor de care au 
fost frustrați.

De mai bine de 12 ani, de cînd 
a venit la putere dictatura fascistă 
a generalului Alfredo Stroessner, 
teroarea și represiunea au devenit 
metode legale de guvernare. Au 
fost declarate ilegale toate parti
dele de opoziție, lichidate publica
țiile progresiste. Prigoana antico
munistă dezlănțuită de autorități a 
făcut multe victime în rîndul popu
lației. închisorile țării sînt pline cu 
deținuți politici. într-o listă publi
cată de ziarul „Unidad Paraguaya" 
sînt enumerate numeroase perso
nalități politice care se află în în
chisoare de aproape opt ani, prin
tre care profesorii Antonio Maida- 
na, Julio Rojas și Ananias Maidana 
Palacios, liderul sindical Severo A- 

vizitei. Această stare de 
spirit a fost oglindită și în 
ecourile presei franceze. 
Necesitatea de a dezvolta 
relațiile s-a manifestat și 
în identitatea aprecierilor 
privind problemele econo
mice, și în faptul că par
tea franceză și cea ungară 
au subliniat deopotrivă 
necesitatea de a depune 
noi eforturi în interesul 
aplicării în practică a pre
vederilor cuprinse în con
venții, pentru intensifi
carea schimbului de măr
furi și în vederea coope
rării în domeniul indus
triei. Couve de Murville a 
cerut desfășurarea unor 
eforturi maxime în dome
niul colaborării economi
ce. Evident, roadele con
crete nu vor întîrzia, 
deoarece atît statul fran
cez, cît și cel ungar consi
deră că dezvoltarea reia- | 
țiilor reciproce este o cau- I 
ză importantă.

Atmosfera cordială ma- | 
nifestată la tratativele I 
purtate de către Couve | 
de Murville la Budapesta, | 
bunele intenții de care a I 
dat dovadă Parisul și care 
sînt identice cu intențiile 
noastre, în mod indiscuta
bil ne îndreptățesc să a- 
preciem drept încuraja
toare perspectivele relații
lor dintre țările noastre.

în această situație, Departamen
tului de Stat nu i-a rămas altceva 
de făcut decît să examineze încă 
o dată cele 21 de articole prezentate 
de latino-americani în vederea gă
sirii unei posibilități de compro
mis. De aceea a fost convocată la 
Washington o nouă conferință spe
cială. Ea s-a ocupat în mod exclu
siv de așa-numitele «adaosuri chi
liene».

Pe primul plan se află teza, e- 
nunțată pentru întîia oară de pre
ședintele chilian, Eduardo Frei, dar 
respinsă de americani, potrivit că
reia, pe viitor, S.U.A. trebuie să* 
renunțe la dreptul de a hotărî sin
gure dacă vor sau nu să acorde 
ajutor partenerilor lor din O.S.A. 
și cu atît mai mult să folosească 
ajutorul lor pentru a obține anu
mite avantaje specifice din partea 
țării respective.

A existat primejdia ca parla
mentele latino-americane să boico
teze adoptarea noii Carte a O.S.A. 
dacă ea nu va cuprinde punctele 
esențiale pentru acest subconti
nent ca, de pildă, renunțarea 
S.U.A. la adoptarea unor măsuri 
unilaterale care duc la împovăra
rea economiei țărilor latino-ame
ricane, stabilirea de tarife vamale 
preferențiale la importul în S.U.A. § 
al unor materii prime latino-ame- C 
ricane.

Cei din Washington și-au dat 8 
probabil seama că vor fi nevoiți să I 
facă mari concesii la viitoarea 
conferință de la Buenos Aires. în 
caz contrar există primejdia ca 
latino-americanii să urmeze calea 
retragerii din O.S.A. și să se ală
ture celei «de-a treia lumi»". 

costa, savantul Virgilio Barreiro și 
juristul Ignacio Fernandez.

Numele profesorului Antonio 
Maidana este cunoscut în întreaga 
lume. Unul dintre cei mai de sea
mă activiști ai Partidului Comunist 
din Paraguay, mare orator și pu
blicist, Antonio Maidana a militat 
activ pentru apărarea intereselor 
poporului. El a fost arestat pentru 
prima dată în anul 1941 sub învi
nuirea de a fi condus greva profe
sorilor solidari cu greva generală a 
oamenilor muncii din Paraguay. 
Maidana a fost atunci condamnat 
la moarte, dar larga mișcare de so
lidaritate din țară Și din străină
tate a determinat autoritățile să în
locuiască această sentință cu un 
exil de cîteva luni.

Ulterior, arestat și torturat de 
nenumărate ori, Antonio Maidana 
nu a încetat lupta sa dreaptă pen
tru cauza poporului Paraguayan. 
De numele său este legată apariția 
ziarului muncitoresc „Adelante", 
confiscat de poliție. Cuvîntarea sa 
la procesul din 1958, cînd a fost a- 
restat împreună cu alți patrioți, a 
rămas ca una dintre cele mai cu
rajoase luări de poziție împotriva 
dictaturii lui Stroessner. „Pe mine 
mă puteți condamna, dar nu puteți 
condamna partidul și ideile sale..." 
— spunea Maidana.

Tribunalul i-a găsit pe incul
pați nevinovăți. Dar ministerul de 
interne a dat dispoziție ca toți ju
riștii completului de judecată să 
fie expulzați din țară, iar Antonio 
Maidana și tovarășii săi au fost 
aruncați în celule, fiind declarați 
ostatici. De opt ani de zile ei sînt 

. deținuți în beciurile secției a treia 
de poliție din Asuncion și supuși 
celor mai groaznice torturi.

Soarta lui Antonio Maidana și a 
tovarășilor săi a trezit îngrijorarea 
opiniei publice progresiste din Pa
raguay și din lume. în repetate 
rînduri delegații parlamentare din 
Chile, Uruguay, activiști pe tărîm 
obștesc din Argentina, delegații 
ale sindicatelor profesorilor din 
diverse țări latino-americane au 
atras atenția autorităților para- 
guayene asupra situației grele în 
care se găsesc deținuții politici, 
asupra asprimii regimului de de
tențiune și au cerut eliberarea pa- 
trioților. Reprezentanți de seamă 
ai opiniei publice, nu numai din 
America Latină, ci și din Europa, 
Asia, Africa, și-au ridicat glashl 
vehement de protest împotriva ac
telor inumane ale autorităților de 
la Asuncion, și-au exprimat solida
ritatea cu luptătorii pentru liber
tate și democrație din Paraguay 
și au cerut punerea lor în liber
tate. în _ pofida acestoi- cereri, re
gimul dictatorial al lui Stroessner 
continuă valul de represiuni îm
potriva elementelor progresiste din 
Paraguay, intensifică campania an
tidemocratică din țară.

Comuniștii, oamenii muncii din 
România socialistă își alătură gla
sul milioanelor de oameni din lu
mea întreagă, cerînd să se pună 
capăt terorii antipopulare din Pa
raguay, să fie eliberați comuniștii 
și ceilalți patrioți paraguayeni 
care luptă pentru interesele po
porului lor.

Eugen 1ONESCU

De pretutindeni
Trenurile 
autocușetă utilizate 
pe scară 
tot mai largă

In mai 1957 a intrat în circu
lație pe linia Boulogn.e-Lyon 
primul tren-autocușetâ francez, 
un tren special care transporta 
pe automobiliști pe traseele 
lungi. De atunci, acest sistem a 
continuat să se dezvolte, ast
fel încît acum diferite trenuri- 
autocușetă pleacă din Paris, 
din porturile franceze ale Mării 
Nordului sau Mînecii, iar alte
le fac legătura cu Belgia, 
Olanda și R.F.G. Trenurile auto- 
cușetă cuprind atît vagoane de 
dormit pentru călători cît și va- 
goane-platformă speciale pen
tru automobile. Această formu
lă de transporturi feroviare 
pentru automobiliști a fost pri
mită . favorabil de public, 
deoarece prin folosirea ei se 
pot realiza anual multe voiajuri 
lungi, fără eforturi prea mari.

Populația Italiei
Potrivit unei . statistici ofi

ciale, populația Italiei a fost la 
1 iunie 1966 de 53 097 000 de 
persoane.

în ajutorai 
marînanlor

Organizația Meteorologică 
Mondială a publicat o notă teh
nică asupra pregătirii și folo
sirii de către marinari a hărți
lor meteorologice. Nota oferă o 
serie de indicații de natură să 
faciliteze schițarea de hărți 
meteorologice și interpretarea 
hărților difuzate de diferite 
servicii meteorologice în bule
tinele radiodifuzate, destinate 
navigației maritime. Aceste 
buletine cuprind mesajele 
transmise centrelor colectoare 
ale organizației de către cele 
aproximativ 4 500 de vase a- 
parținînd unui număr de 36 de 
țări și care desfășoară o vastă 
activitate de observație meteo
rologică în vederea sporirii 
securității navigației maritime.
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VIETNAMUL DE SUD Noi incidente 
rasiale in S.U.A

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
în localitatea Lansing din statul 
Michigan s-au produs luni seara 
noi incidente rasiale după ce poli
tia a intervenit, folosind gaze la
crimogene, pentru împrăștierea 
cetățenilor de culoare care partici
pau la o adunare. Mai multe per
soane au fost 
operat arestări.

rănite. Poliția a

SAIGON 9 (Agerpres).— După 
eșecul operației „Hastings", o a 
doua acțiune, „Paul Revere 2“ ini
țiată în regiunea platourilor înalte, 
are acum, menționează agențiile 
occidentale de presă, aceleași re
zultate : acționînd pe neașteptate, 
unitățile patriotice au încercuit în 
sectorul Piei Me o companie a pri
mei divizii aeropurtate americane. 
Timp de două ore, relatează agen
ția Reuter, ciocnirile au fost vio
lente. în ajutorul companiei, care 
cuprindea aproximativ 200 de oa
meni, au fost trimise elicoptere cu 
întăriri, dar două dintre ele au 
fost doborîte și echipajul distrus. 
Bilanțul acestei acțiuni: „pierderi 
foarte grele" în rîndul trupelor a-

mericane încercuite, ca șî a celor 
transportate ca întăriri.

în cursul aceleiași operații, „Paul 
Revere 2“, scrie corespondentul a- 
genției France Presse, unitățile 
americane avuseseră deja două 
surprize, cînd au fost luate pe 
neașteptate de atacurile declanșate 
de patrioți.

în zona de coastă, la vest de 
Cliu Lai, operațiunea „Colorado" 
se desfășoară sub semnul eșecului, 
în timpul unor puternice ciocniri 
care au avut loc luni seara, șapte 
elicoptere au fost atinse de tirul 
patrioților, un membru al echipa
jului a fost ucis, alți șapte fiind 
grav răniți.

Ședința Prezidiului C.C. al F.N.E
HANOI 9 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția V.N.A. cu oca
zia Zilei internaționale de solidari
tate cu poporul vietnamez, într-una 
din regiunile zonei eliberate din 
Vietnamul de sud a avut loc o șe
dință a Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare, la care 
a luat cuvîntul Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului. Vorbitorul 
a exprimat cu acest prilej senti
mentele de recunoștință pe care po
porul vietnamez le nutrește față de 
popoarele țărilor socialiste și față 
de popoarele iubitoare de pace din 
întreaga lume pentru sprijinul pe 
care acestea îl acordă poporului 
vietnamez în lupta lui dreaptă îm-

potriva agresiunii americane. El 
s-a referit în continuare la succe
sele obținute de patrioții sud-viet- 
namezi în lupta împotriva agresiu
nii americane, exprimînd totodată 
hotărîrea Frontului Național de 
Eliberare, unicul reprezentant al 
populației din Vietnamul de sud, 
de a continua lupta pînă la victoria, 
deplină asupra forțelor interven- 
ționiste și regimului de la Saigon.

Condamnarea 
extinderii agresiunii

CONFERINȚA DE PRESA 
A PRINȚULUI SIANUK

(Agerpres). — 
cadrul unei 

organizate la 
statului cam-

PNOM PENH 9 
Luînd cuvîntul în 
conferințe de presă 
Pnom Penh, șeful 
bodgian, prințul Norodom Sianuk,
a declarat că recentul bombarda
ment american asupra localității 
Thalok-Trash a provocat o pro
fundă nemulțumire în rîndul în
tregii populații a Cambodgiei.

Vorbind despre vizita pe care 
trimisul american Averell Harri
man intenționează s-o întreprindă 
în Cambodgia, prințul Sianuk a 
arătat că de la data acceptării a- 
cestei vizite a intervenit un nou 
fapt foarte important prin bom
bardamentul amintit, soldat cu 
victime omenești. Există un serios 
curent defavorabil vizitei lui Har
riman, a arătat el, dar guvernul 
cambodgian a hotărît totuși ca 
această vizită să aibă loc, ea ne- 
constituind, însă, în nici un caz, 
„un preludiu în vederea restabili
rii relațiilor diplomatice cu S.U.A.".

Referindu-se la situația din 
Vietnam, șeful statului cambod
gian a declarat că regimul saigo- 
nez nu este reprezentativ pentru 
populația Vietnamului de sud, uni
cul reprezentant de drept fiind 
Frontul Național de Eliberare, El 
a adăugat că poporul cambodgian 
sprijină pe deplin lupta justă a 
poporului vietnamez împotriva 
agresorilor americani.

HANOI 9 (Agerpres). —Un pur
tător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a făcut marți o declarație cu 
privire la dislocarea în Vietnamul 
de sud a unui nou număr de 3 000 
soldați din divizia a 4-a de in
fanterie a S.U.A. „Prin sosirea a- 
cestui nou contingent de soldați 
americani, efectivul trupelor S.U.A. 
din Vietnamul de sud se ridică la 
cifra de 285 000 oameni, ceea ce 
constituie o mărturie grăitoarei a 
intențiilor agresorilor de a extin
de războiul din această țară" — 
se spune în declarație.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam condamnă măsurile 
luate de S.U.A. în vederea sporirii 
efectivelor trupelor sale din Viet
namul de sud.

PROTESTE ÎMPOTRIVA
BOMBARDAMENTELOR
AMERICANE ÎN LAOS

Vn mesaj adresat 
copreședinților conferinței 

la Genevade

(Agerpres). — După 
agenția V.N.A., Fumi

★
(Agerpres). — în 
din statul Missis- 
făcut, luni, uz de

GRENADA 9 
orașul Grenada 
sippi poliția a 
arme și grenade cu gaze lacrimo
gene pentru a dispersa o manifes
tație a negrilor care au venit să se 
înscrie pe listele electorale. Poliția 
a efectuat numeroase arestări. în 
cartierele negrilor situația se men
ține încordată.

NAGASAKI 9 (Agerpres). — în 
legătură cu comemorarea a 21 de 
ani de la barbarul bombardament 
atomic american asupra orașului 
Nagasaki, în parcul Păcii din a- 
cest oraș a avut loc, marți dimi
neață, un mare miting la care au 
participat mii de persoane. Cei 
prezență au păstrat un moment de 
reculegere în memoria victimelor 
din 1945.

GUATEMALA

Distrugerea 
„listelor negre"

CIUDAD DE GUATEMALA 9 
(Agerpres). — în Guatemala, re
latează agenția France Presse, au 
fost distruse „listele negre" care 
cuprindeau numele oponenților re
gimurilor dictatoriale aflate la pu
tere după înlăturarea, în 1954, a 
președintelui Arbenz. Distrugerea 
„listelor negre" urmează după ho
tărîrea luată zilele trecute de gu
vernul noului președinte, Cezar 
Mendez, de a distribui țăranilor 
unele terenuri. Se știe că noul 
președinte a fost ales recent în a- 
ceastă funcție datorită unui pro
gram de reforme pe care și l-a 
propus să-1 înfăptuiască.

a condamnat bombardarea de către avloa- 
din Vietnam, califlcînd acest act drept „o
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Comitetul anglo-vietnamez

ifll

ADEN 9 (Agerpres). — Ca urma
re a intensificării luptei patrioților 
împotriva dominației britanice au
toritățile colonialiste engleze au 
introdus în Aden și în localitățile 
înconjurătoare starea excepțională, 
anunță postul yemenit de radio 
Sanaa. Potrivit relatărilor postului 
de radio amintit, la 6 august pa
triot» au distrus două conducte de 
petrol ce alimentau rafinăria en
gleză din portul Aden.

★
DAMASC 9 (Agerpres). — în lo

calitatea Bludan, situată în apro
pierea Damascului, s-au încheiat 
lucrările Comitetului permanent 
de pregătire a celei de a treia 
Conferințe internaționale de soli
daritate cu lupta poporului din A- 
den.

în rezoluțiile adoptate, comitetul 
își exprimă solidaritatea cu lupta 
poporului din Aden împotriva tru
pelor colonialiste engleze și con
damnă intenția Marii Britanii de 
a crea în Arabia de sud o așa-nu- 
mită „federație".

Comitetul de pregătire a adresat 
telegrame secretarului general al 
O.N.U., U Thant, și premierului en
glez, Wilson, în care condamnă ac
țiunile represive ale administrației 
coloniale împotriva activiștilor sin
dicali, arestările în masă și bom
bardarea unor localități. Comitetul 
cere O.N.U. să adopte măsuri ur
gente pentru încetarea acestor ac
țiuni. Comitetul a hotărît convo
carea celei de-a treia conferințe 
internaționale de solidaritate cu 
lupta poporului din Aden, la Da
masc, între 15 și 18 ianuarie 1967.

NIGERIA

LAGOS 9 (Agerpres). — Noul 
guvern militar al Nigeriei a hotărît 
luni seara că Decretul de la 24 mai 
1966 va fi abrogat, informează

Pierderile trupelor

cu partizanii

a-

BOGOTA 9 (Agerpres).— Con
gresul columbian a fost informat 
despre bilanțul pierderilor suferi
te de forțele militare guvernamen
tale în luptele cu trupele de gue
rilă din regiunile muntoase ale 
țării în timpul guvernării fostului 
președinte, Guillermo Leon Va
lencia. Potrivit datelor, aceste pier
deri se ridică la 281 de persoane, 
printre care 69 subofițeri, 17 ofițeri 
și 39 agenți ai poliției. Cea mai 
mare parte a acestor pierderi a 
suferit-o batalionul „Colombia", 
care a sosit recent din regiunea 
Marquetalia în capitala țării, Bo
gota, pentru a-și reîntregi efecti
vul.

FORMAREA
GUVERNULUI
IRAKIAN

BAGDAD 9 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad a anunțat marți 
componența noului guvern al Ira
kului, format de Al Sayed Taleb, 
în urma demisiei premierului Ab
del Rahman al Bazzaz. în afară de 
funcția de prim-ministru, generalul 
Al Sayed Taleb deține și funcția 
de ministru ad-interim al petrolu
lui. Din noul cabinet fac parte, 
printre alții, generalul Rajab Ab
del Magib — vicepreședinte și mi
nistru de interne, Adnan Pachachi
— ministrul afacerilor externe, ge
neralul Shaker Mahmoud Shukri
— ministrul apărării. în funcția de 
ministru de stat pentru problemele 
reconstrucției regiunilor din 
Kurdistanul irakian a fost numit 
Ahmed Kamal Kader.

. MOSCOVA 9. — Trimisul spe
cial Agerpres, F. Țuiu, transmite : 
Delegația parlamentară a țării 
noastre, 
Necula, 
Adunări 
Uniunea 
vietuiui Suprem al U.R.S.S., a vi
zitat marți dimineața cabinetul și 
locuința lui V. I. Lenin de la 
Kremlin, transformate în muzeu.

Membrii delegației au fost pri
miți apoi la Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. de I. V. Spiridonov, pre
ședintele Sovietului Uniunii, și de 
I. I. Palețkis, președintele Sovie
tului naționalităților, de deputați 
ai Sovietului Suprem. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

în continuare a fost vizitat Pa
latul Mare al Kremlinului și Mau- 
zoleul lui V. I. Lenin, unde mem
brii delegației au depus o coroană 
de flori.

La prînz, 
camere ale

condusă de Gheorghe 
vicepreședinte al Marii 

Naționale, care se află în 
Sovietică la invitația So-

președinții celor două 
Sovietului Suprem au

oferit în cinstea delegației române 
o masă la care au luat parte M. P. 
Gheorgadze, secretar al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
miniștri, membri ai Sovietului Su
prem. în toastul său, I. V. Spirido
nov a urat poporului român noi 
succese în transpunerea în viață 
a hotărîrilor adoptate de Congre
sul al IX-lea al P.C.R., în opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste, fericire și prosperitate. Ex
primînd speranța că vizita va con
stitui un nou prilej de strîngere a 
legăturilor de prietenie frățească 
dintre popoarele celor două țări, 
Gheorghe Necula a urat poporului 
sovietic noi succese în opera de 
construire a comunismului.

După-amiază, membrii delega
ției au făcut o vizită la sediul So
vietului orășenesc Moscova, unde 
au fost primiți de Vladimir Pro- 
mîslov, președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului orășenesc, 
iar seara au asistat la un spec
tacol.

genția France Presse, citînd un 
discurs radiodifuzat al noului șef 
de stat Yakubu Gowon. Este vorba 
de decretul dat de fostul condu
cător nigerian, generalul Ironsi, în 
care se prevedea desființarea siste
mului federal (Nigeria este consti
tuită din patru provincii separate) 
și formarea unui stat centralizat. 
Constituind esența politicii inter
ne inițiate de Ironsi, decretul a 
provocat imediat după adoptarea 
sa ciocniri armate între trupele gu
vernamentale și grupuri ale senio
rilor feudali din nord, nemulțumiți 
că prin crearea unui stat centrali
zat își pierd privilegiile de veacuri. 
Iar faptul că abrogarea decretului 
se înscrie printre primele măsuri 
ale noului guvern demonstrează 
că una din principalele cauze ale 
recentei lovituri de stat sînt mă
surile inițiate de generalul Ironsi 
în vederea unificării țării.

Prin abrogarea acestui decret, 
a menționat Gowon în discursul 
său, Nigeria se va reîntoarce la 
sistemul federal anterior.

Acord româno-iranian
TEHERAN 9 (Agerpres). — Cu 

ocazia vizitei în Iran a tovarășu
lui Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Socialiste România, au avut loc 
tratative privind dezvoltarea cola
borării economice între cele două 
țări pe baza respectării principiu
lui egalității și avantajului reci
proc. Tratativele s-au încheiat la 
8 august prin semnarea unui a- 
cord privind cooperarea economi
că și tehnică pentru producția de 
tractoare din Iran. în prima eta
pă, țara noastră va livra Iranului 
tractoare. în același timp, 
va acorda asistență tehnică 
în specialiști și prin in
struirea în România a personalu
lui iranian, înființarea în Iran a 
unor centre de întreținere și re
parații pentru tractoare. într-o 
etapă ulterioară se va construi o 
linie completă de asamblat trac
toare cu o capacitate anuală de a- 
proximativ 5 000 tractoare. în ul
tima fază se va realiza construc-

/

CORESPONDENȚĂ DIN ROMA

Marile probleme ale celei
mai mici republici

HANOI 9 
cum anunță 
Vongvicit, secretar general al C. C. 
al Partidului Neo Lao Haksat, mi
nistrul informațiilor, propagandei 
și turismului al Laosului, a adre
sat copreședinților conferinței de 
la Geneva din 1961-1962 pentru 
Laos un mesaj în care protestează 
împotriva bombardării și mitralie
rii de către avioane americane a 
unor regiuni laoțiene dens popu
late. La 30 iulie și 1 august, se a- 
rată în mesaj, formații de bombar
diere americane, decolînd de la 
bazele militare ale S.U.A. din Tai- 
landa, au supus unui puternic 
bombardament regiuni dens popu
late situate în provincia Sam 
Neua. Au fost uciși numeroși lo
cuitori și au fost provocate în
semnate pagube materiale. în me
saj se cere încetarea bombarda
mentelor asupra teritoriilor Lao
sului și aplicarea strictă a acor
durilor de la Geneva din 1961-1962 
cu privire la Laos.

în acest sfîrșit de sesiune parla
mentară, febra adoptării legii pretu
rilor și veniturilor survine tocmai în 
zilele cînd mișcarea sindicală brita
nică se află în toiul unor intense pre
gătiri în vederea congresului său 
anual. La începutul lunii septembrie, 
în localitatea balneară maritimă Black
pool, se vor întruni delegațiile sin
dicatelor, însumînd circa opt milioa
ne de voturi, pentru a dezbate o 
agendă pe care vor figura, la loc de 
frunte, recentele măsuri de austeri
tate și îndeosebi înghețarea salarii
lor și interdicția grevelor.

în următoarele 10—12 zile, 
ganele de conducere ale sindicate
lor urmează a-și preciza atitudinea 
fafă de politica economică a guver
nului și a da formă definitivă rezo
luțiilor pe care le vor prezenta la 
congres. Potrivii calculelor prelimi
nare, pînă acum s-au pronunțai îm
potriva înghețării salariilor numeroa
se sindicate toializînd 2,5 milioane 
de membri, ceea ce înseamnă toi 
atîfea voturi. Printre ele se află sin
dicatul muncitorilor din transporturi 
și necalificați, cel mai mare sindicat 
din Anglia, al cărui secretar general 
este Frank Cousins, de curînd demi
sionat din guvern. De partea poli
ticii guvernului s-au declarat liderii 
unor sindicate care însumează cel 
puțin două milioane de membri,

LONDRA.
nele americane a zonei demilitarizate
nouă încălcare a acordurilor de la Geneva", tn fotografie : Locuitori al capitalei 

engleze demonstrează împotriva agresiunii americane în Vietnam.

or-

dintre care mulfi nu sînt însă 
acord cu poziția liderilor.

Situația, deocamdată în balanță, 
este așteptată a se contura în scurt 
timp, în special după ce va fi cu
noscută poziția unor importante sin
dicate, printre care cele care cu
prind pe feroviari, mecanici, electri
cieni, muncitorii din ateliere și alții. 
Atmosfera pregătirilor este încărcată 
de puternicele presiuni exercitate de 
membri de rînd, care cer liderilor 
lor să nu acorde sprijin măsurilor e- 
conomice laburiste. Accente deose
bite sînt semnalate în sindicatele 
care obținuseră anterior consimjă- 
mînful patronilor de a le majora sa
lariile, dar care se văd acum frustrați 
de succesul luptei lor, din cauza in
terdicțiilor prevăzute în legea pre
țurilor și veniturilor. Cîteva organi
zații sindicale, printre care cele ale 
electricienilor și personalului de la 
autobuze, au și declarat că vor con
tinua să insiste asupra respectării 
contractelor prin care patronii ac
ceptaseră să le plătească salarii mai 
mari.

Din nordul țării a sosit vestea că 
sindicatul minerilor scoțieni s-a pro
nunțat împotriva blocării salariilor si

a condamnat actuala politică de aus
teritate. Cerînd revenirea la progra
mul laburist expus în manifestul elec
toral, conducerea acestui sindicat a 
declarat că legea prețurilor și veni
turilor ar trebui retrasă, iar în locul 
ei să fie aplicate măsuri care să pre
vadă printre altele : reduceri drastice 
la cheltuielile militare, folosirea su
melor astfel economisite pentru un 
program de dezvoltare economică, 
export și îmbunătățirea situației 
muncitorilor cu salarii mici, respinge
rea presiunilor exercitate de Statele 
Unite și de bancherii internaționali. 
Sindicatul cere de asemenea celor 
trei deputați care reprezintă pe mi
nerii scoțieni în Camera Comunelor 
să voteze împotriva legii.

în prezent, cercurile conducătoare 
ale partidului laburist, puse la grea 
încercare, depun eforturi pentru a 
atrage sprijinul sindicatelor care încă 
nu s-au pronunțat. Bătălia influenței 
este apreciată a avea o însemnătate 
vitală în actualele împrejurări, dat 
fiind că sindicatele constituie în mod

■ tradițional principala sursă de voturi 
a partidului laburist în alegeri, că 
hotărîrile ce vor fi adoptate la 
Blackpool ar putea avea repercusiuni 
directe asupra congresului partidului 
laburist care va urma la o perioadă 
de numai o lună, în octombrie.

L. RODESCU
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In seara zilei de 
2 august, marele 
consiliu general al 
celei mai mici și an- 

, tice republici din 
lume, San Marino, 
(suprafața: 61 km2; 
15 000 de locuitori) a 
revocat mandatul 
guvernului, dînd ce
lor doi căpitani re
genți, democrat-creș- 
ținui Valii și social- 
democratul Della 
Baida, mandat să se 
consulte cu repre
zentanții tuturor par
tidelor în vederea 
alcătuirii noului gu
vern. în caz de eșec, 
ar urma să fie orga- 

: nizate noi alegeri 
generale, care, în 
mod normal, se țin 
o dată la cinci ani. 
Așadar, după o peri
oadă de nouă ani de 
guvernare bipartini- 
că, democrat-crești- 
nă și social-demo- 
erată, s-a ajuns la o 
ruptură și la declan
șarea crizei politice.

Care au fost cau
zele care au dus la 
acest deznodămînt ? 
Amintim că, acum 
aproape un deceniu, 
o lovitură de stat a 
răsturnat guvernul, 
alcătuit din socialiști 
și comuniști. în ur
ma adevăratei stări 
de asediu, instituite 
atunci de poliția ita
liană, însoțită de o 
strictă blocadă eco
nomică, a ajuns la 
putere guvernul al
cătuit din democrat- 
creștini și social-de- 
mocrați. Dar acum 
cîteva luni, consilie
rii generali socialiști 
au prezentat în fața 

consiliu o 
prin care 
abrogarea

că 
în 

ma- 
care

marelui 
moțiune 
solicitau 
votului electoral ex
primat prin cores
pondență de către 
cetățenii sanmari
nezi aflați dincolo 
de hotarele republi
cii. Deoarece social- 
democrații s-au ab
ținut atunci, moțiu
nea nu a 
majoritatea

întrunit
necesa-

ră. Iată însă 
la 2 august, 
timpul ședinței 
relui consiliu 
a avut o desfășura
re dramatică, aceiași 
social-democrați au 
prezentat, la rîndul 
lor, o moțiune simi
lară, cerînd și ei a- 
bolirea vechiului sis
tem. în fața noii 
stări de lucruri, de- 
mocrat-creștinii au 
trecut la contra
ofensivă acuzîndu-și 
partenerii de coaliție 
că s-au unit cu so
cialiștii și comuniștii. 
Pentru a contracara 
poziția acestora, de- 
mocrat-creștinii au 
cerut și au obținut 
revocarea puterilor 
guvernului.

Problema votului 
prin corespondență 
are o importanță ca
pitală pentru acest 
stat situat in Italia 
central răsăriteană, 
deoarece mai mult 
de o treime din ce
tățenii săi trăiesc în 
străinătate. în 1964, 
cu prilejul ultimelor 
alegeri, datorită ma
nevrelor de culise 
ale democrat-crești- 
nilor, din cele 900 de 
voturi exprimate de 
san-marinezii rezi
deați în Statele Uni
te, democrat-creșt.i- 
nii au recoltat nouă 
zecimi. Dîndu-și sea
ma: că , acest sistem 
îi avantajează, ei au 
solicitat, la 2 iunie, 
extinderea prevede
rilor legii și pentru 
ceilalți cetățeni care 
trăiesc în diferite
țări europene, nu 
numai în Statele
Unite. în felul aces
ta încercau să tragă 
toată spuza pe 
lor. Dar, după 
subliniam
inte, acest joc 
tic nu și-a putut a- 
tinge țelul, tocmai 
datorită opoziției 
partidelor de stingă.

Potrivit comenta
riilor apărute în 
presa Italiană, este 
mai mult ca Sigur că 
se va ajtinge la orga-

prin 
expus 

vedere, 
partidu- 

Giaco- 
susținut 

unor 
struc- 

a sta- 
permi-

democrat- 
de a-și 

autoritatea, 
în încheiere, 
date despre 
actual al re- 
San Marino.

mai

turta 
cum 
îna- 
poli-

nizarea de noi alegeri 
înainte de expirarea 
mandatului actualu
lui consiliu. între 
timp, liderii politici 
sanmarinezi au fă
cut declarații, 
care și-au 
punctele de 
Secretarul 
lui socialist, 
moni, a 
necesitatea
schimbări în 
tura politică 
tului, care să 
tă o amplă colabo
rare între toate par
tidele, fără nici un 
fel de discriminare. 
La rîndul său, se
cretarul partidului 
comunist, Gildo Gas- 
peroni, a subliniat 
importanța votului 
din consiliul general 
care a dus la unirea 
partidelor de stînga, 
cărora li s-a alătu
rat și reprezentantul 
mișcării pentru li
bertatea statutară 
(organizație demo
cratică), toate aceste 
partide opunîndu-se 
tendinței 
creștinilor 
impune

Iată, 
cîteva 
profilul 
publicii
Economia sa, bazată 
odinioară doar pe a- 
gricultură, a căpătat 
o adevărată infuzie 
de energie prin dez
voltarea industriei, 
mai cu seamă în ul
timii ani. Surse im
portante de venituri 
aduc țării filatelia și 
turismul. în fiecare 
an mii și mii de stră
ini din toate conti
nentele vin să vizite
ze mica republică. 
Frumuseților natura
le, pitorescului deco
rului i s-au adăugat, 
în acești ani, impor
tante lucrări edili
tare și social-gospo- 
dărești — blocuri de 
locuințe, școli și spi
tale, precum și mo
derna autostradă Ri- 
mini-San Marino.

1. MARGINEANU

ția unei fabrici cu o capacitate,-/ 
producție de aproximativ 5 (ntu 
tractoare în perioada 1970—1972, 
care va fi dezvoltată în anii ur
mători.

Totodată, la Teheran a fost 
semnat primul contract privind li
vrarea a 15 000 tractoare româ
nești. România va livra aceste 
produse în schimbul țițeiului ira
nian.

în urma tratativelor a fost sem
nat, de asemenea, un protocol a- 
dițional la acordurile comercial și 
de plăți pe termen 
cele două țări prin 
venit asupra unui 
mentar de mărfuri 
peste 100 milioane 
perioada octombrie 
brie 1970.

Acordul și protocolul au foșt 
semnate de Gheorghe Cioară, iar 
din partea iraniană de ing. Safi 
Asfia, președintele Organizației 
planului, respectiv de dr. R. S. 
Teherani, adjunct al ministrului 
economiei.

în timpul convorbirilor a fost 
parafată înțelegerea între guver
nele român și iranian privind în
ființarea unei • comisii mixte la 
nivel ministerial pentru dezvolta
rea colaborării economice, tehnice 
și științifice între cele două țări, 
în special în domeniile industriei, 
comerțului și agriculturii.

★
Ing. Safi Asfia a oferit 

jun în cinstea ministrului 
țului exterior, Gheorghe 
Au participat membri ai guvernu
lui iranian și alte persoane oficiale. 
A luat parte, de asemenea, Valen
tin Vlad, însărcinat cu 
ad-interim al României 
beran.

însărcinatul cu afaceri 
rim al Republicii Socialiste Româ
nia la Teheran a oferit o recepție 
la care au participat membri ai 
guvernului iranian, personalități 
politice, oameni de afaceri, repre
zentanți ai presei. Recepția 
desfășurat într-o atmosferă 
dială.

lung dintre 
care s-a con- 
schimb supli- 
în valoare de 

de dolari în 
1966—decem-

un de- 
comer- 
Cioară.

afaceri 
la Te-

ad-inte-

s-a
cor-

ATENA. Ambasadorul Repu- 
bilei! Socialiste România Ia 

Atena, dr. Mircea Bălănescu, a 
oferit un cocteil cu ocazia înche
ierii vizitei în Grecia a delegației 
de ziariști români. Au 
ministrul adjunct al ! 
Gheorghiou, directori din 
terul Presei, directori de 
ziariști greci și 
s-a desfășurat 
prietenească.

EȘE! ATENA. Ambasadorul 
hlicii Socialiste Româ

i participat 
președinției, 

Minis- 
ziare, 

străini. Cocteilul 
intr-o atmosferă

HANOI. La 9 august, Minis- 
terul Afacerilor Externe al 

R. 1). Vietnam a dat publicității 
un comunicat in care se arată că 
guvernele R. D. Vietnam și Re
publicii Arabe Siriene au conve
nit să stabilească relații diploma
tice la rangul de ambasade.

SINGAPORE. Cu prilejul tm- 
plinirii unul an de la procla

marea Independenței Singaporeluf 
a avut loc o paradă militară. Pri
mul ministru al Republicii Singa
pore, Lee Kuan Yew, a rostit o cu- 
vîntare radiodifuzată în care s-a 
referit la succesele 
țara sa pe drumul

obținute de 
Independenței.

I

I
I

PEKIN. Agenția China Nouă 
anunță că Ciu En-lai, premie

rul Consiliului de Stal al R. P. 
Chineze, și Cen I. vicepremier, au 
primit Ia 9 august pe Jabbar 
Khan, președintele Adunării 
ționale pakistaneze și membrii 
legației conduse de el.

na- 
de-

IcJ? BUDAPESTA. La Invitația Iul
Janos Peler. ministrul aface

rilor externe al R P. Ungare, marți 
seara a sosii Ia Budapesta Per 
Haekkerup, ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei, împreună 
cu soția.

K3I MOSCOVA. La Invitația So- 
vietuiui Suprem ai U.R.S.S.. la 

9 augusf la Moscova a sosit o de
legație parlamentară iraniană con
dusă de președintele senatului 
Sharli Emami.

||| ANKARA. Președintele Tur
ciei. Cevdet Sunay, a semnat 

luni un decret de amnistie. în baza 
căruia vor fi eliberați din închi
soare 45 000 de deținuți turci, 
condamnați pentru delicte de drept 
comun Si politice. Totodată, sen
tința de condamnare Ia moarte a 
unor deținuți va fi comutată tn 
închisoare pe via|ă.
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