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Bilanful
rodnic
al întrecerii
M La rafinăria Teleajen, una dintre cele mai mari 
" unități de fabricare a uleiurilor minerale 
din țară, bilanțul pe primele 7 luni ale anu
lui este deosebit de rodnic. In această perioadă 
au fost livrate în plus beneficiarilor circa 2 200 
tone de benzină, ulei și motorină de calitate su
perioară, 314 tone de bitum, însemnate cantități 
de parafină, unsori și alte produse, a căror va
loare depășește 1 550 000 lei. în prima jumătate a 
anului, colectivul rafinăriei a realizat economii 
la prețul de cost și beneficii peste plan care 
depășesc 4 400 000 lei.

H| Muncitorii, tehnicienii, chimiștii, inginerii și
■ cercetătorii de la uzina „Carbochim" Cluj au 

încheiat primele 7 luni cu succese însemnate. 
Au fost date peste plan 78 tone de produse căr- 
hunoase, 111 tone și 220 000 mp de abrazive, în
semnate cantități de pastă de electrozi, curbură 
de siliciu. Planul de livrări către fondul pieței 
s-a îndeplinit în proporție de 121,2 la sută. Din 
fondurile de investiții, în-valoare de peste 0 
milioane lei, alocate în acest an uzinei, au fost 
date în producție un atelier de confecționat ma
trițe, utilaje noi de înaltă tehnicitate, au fost 
create condiții mai bune pentru desfășurarea 
cercetării științifice.

B9 în primele 7 luni ale anului, colectivul Fabrl- 
““ cil de antibiotice din Iași a depășit valoarea 
producției globale planificate cu 3 582 000 lei, iar 
cea a producției marfă — cu 3 582 000 lei. Re
zultate bune au fost obținute și la capitolele 
economii și beneficii, precum și în ceea ce pri
vește calitatea produselor, care răspund exigen
țelor farmacopeei internaționale. Cu contribuția 
cercetătorilor științifici a fost realizată o rețe
tă îmbunătățită pentru streptomicină, 
și unele produse noi: lactiobionat de 
cină, strepancil, bevitex.

precum 
eritromi-

Kg Petroliștii schelet Boldești, în cele 7 luni care 
■“ au trecut din acest an, au pus în valoare 
noi rezerve, care au dus la realizarea în plus a 
unei însemnate cantități de țiței, cu un conținut 
de sare și impurități sub procentul admis, 1156 
tone de gazolină și 2 814 000 m c de gaze, iar la 
prețul de cost s-au obținut economii suplimen
tare de peste un milion lei.

M Constructorii de mașini de la uzina de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila s-au făcut de 

mult cunoscuți atît în țară, cît și peste hotare 
pentru calitatea produselor lor. Excavatoarele, 
rulourile compresoare, utilajele pentru industria 
chimică, diversele agregate pentru morile de 
ciment sînt mult apreciate pentru caracteristi
cile tehnice și calitatea lor. Pe 7 luni, planul 
producției globale a fost îndeplinit în proporție 
de 100,8 la sută, iar al producției marfă — de 
102,7 la sută.

LOTRUL,
Veneam de la Argeș, urmărit de 

o imagine. „Cum e la Lotru ?" îl 
întrebasem pe secretarul comite
tului de partid al hidrocentralei de 
pe Argeș, Anton Francisc, proas
păt întors cu un grup de construc
tori care profitaseră de ziua lor de 
odihnă pentru a vedea la fața lo
cului noul schimb al ștafetei hidro
energetice. „Mult mai sălbatec ca 
în „cheile" noastre. Pe Lotru sînt 
doar vreo două pogoane de cer",

Și, într-adevăr, imaginea se con
turează precis, se esențializează cu 
cît — părăsind la Brezoi orizon
turile largi (față de ce urmează 1) 
ale Văii Oltului — pătrunzi mai 
adînc pe făgașul care urcă trudit 
de la gura spre obîrșia Lotrului. 
Apa își merită numele, te ademe
nește ca un lotru, îți scoate în cale 
priveliști tot mai ispititoare, dar și 
treptat mai aspre, gîtuite între 
stînci, pînă cînd te trezești, dea
supra capului, și fără cele două 
pogoane de cer... Pe-aici, spune 
legenda, s-ar fi aciuat cîndva trei 
haiduci, Breazu, Ciungu și Mălai, 
de la care se vor fi tras numele 
așezărilor Brezoi, Ciunget și Mă- 
laia. Rețineți-le. Alături de Voinea
sa, Vidra sau Mănăileasa, ele vor 
căpăta acea largă circulație pe 
care marile șantiere o dau întot-

Cu înaltă
răspundere 
pentru 
producția 
uzinei

La uzina „Tractorul’ din 
Brașov, ale cărei produse 
se bucură de apreciere nu 
numai în țară, ci și peste 
hotare — factorii de răs
pundere din secții, cadrele 
de conducere fehnico-ad- 
minisfrative, membrii comi
tetului de partid și ai bi
rourilor organizațiilor de 
bază, ai comitetului sindi
catului și comitetului U.T.C., 
precum și muncitorii frun
tași au dezbătut cu înaltă 
răspundere prevederile cin
cinalului, Directorul general 
al uzinei, tov. Emil Oni- 
ga, a prezentat un succint 
bilanț al drumului parcurs 
pînă acum de colectivul 
uzinelor în cincinal. Sarci
nile de plan pe 7 luni, a- 
tît la producția globală și 
marfă, cîf și la sortimente 
au fost îndeplinite și depă
șite. S-au realizat aproape 
1 milion de lei economii 
suplimentare la prețul de 
cost. De asemenea, contrac
tele de livrări către export 
au fost realizate, în aceas
tă perioadă, integral.

„în domeniul exportului 
— a spus vorbitorul — u- 
zina noastră va trebui' să 
îndeplinească, în următorii 
ani, sarcini mult mai spo
rite decît pînă acum. După 
cum s-a anunțat în presă și 
la radio, numai Iranului 
vom livra, potrivit acordului 
economic semnat la Tehe
ran, 15 000 tractoare româ
nești". Știrea a fost primi
tă de cei peste 500 de par
ticipant la dezbateri cu o 
legitimă mîndrie. Cei pre
zent Ia această ședință au 
scrutat perspectivele, le-au 
apropia! parcă. 
1965, producția 
acestei uzine va 
cu 88,2 la sută 
iar producția-marfă
86 la sută. Va spori, an de 
an, numărul tractoarelor fa
bricate aici : de la 17 500 
în 1966 și 22 600 în 1968, 
se va ajunge la 27 500 trac
toare în 1970.

Caracteristic pentru mo-

dul în care s-au desfășurat 
dezbaterile la „Tractorul* 
esfe exigența ridicată față 
de sarcinile canfifativ și 
calitativ superioare, pe care 
planul cincinal le pune în 
fața colectivului uzinei, a- 
precierea unanimă că ele 
sînt pe deplin realizabile. 
S-a vorbit, astfel, despre 
faptul că, sub îndrumarea 
comitetului de partid, con
ducerea uzinei a analizat,

Petre DRĂGULEA •

(Continuare 
în pag. a III-a)
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ÎN REGIUNEA HUNEDOARA
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Față de 
globală a 
fi în 1970 
mai mare, 

cu

Larga desfășurare de 
forțe pe șantierele cinci
nalului cuprinde, prin 
amploarea ei, și regiunea 
Hunedoara. Aici se 
construi importante 
ective ale 
bonifere, 
derurgice. 
vederilor,
de investiții ce se va rea
liza în regiune în perioa- 
'da 1966-1970 se ridică la 
13,5 miliarde lei. .Esen
țiale pentru realizarea a-

industriei 
energetice, 
Potrivit 

volumul

vor 
obi- 
car- 

si- 
pre- 
total

„CU 
pînă

și îndatoririle
cititorului

de
■I V

literatură
E un fenomen dinfre cele 

mai obișnuite ale culturii 
noastre de azi ca o carte — 
și nu numai literară — să 
se epuizeze repede, astfel 
că mulți, deși i-au aștep
tat apariția cu nerăbdare și 
atenție, să piardă momen
tul intrării ei în librării.

Setea aceasta de lectură 
este cum nu se poate mai 
îmbucurătoare. O carte, s-a 
spus de mult, este un prie
ten și un binefăcător. A 
citi înseamnă a te îmbogăți 
spiritual, a te înălța, a te 
desăvîrși pe toate planu
rile. Cu condiția — adău
găm noi — ca să știm să 
citim. Să știm să citim nu 
în sensul elementar, ci în 
sensul adînc, al surprinde-

Prof. univ.
G. C. NICOLESCU

rii esenței, al pătrunderii 
substanței unei cărți, în 
sensul capacității de a face 
din lectură un mijloc de a 
stimula reflecția asupra su
fletului omenesc, asupra 
vieții însăși.
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rosful cititului. Prin 
cărților de 
evident, ne

i din cele mai înalte 
nobile plăceri :

1J

sb f

Uzinele „23 August* din Capitală. In ședința 
de dezbatere a prevederilor planului cincinal, 
care a avut loc ieri aici, au luat cuvîntul nu
meroși ingineri, tehnicieni și muncitori fruntași 
în producție. Spicuim din cuvîntul lor :

Șeful de brigadă ȘTEFAN ZIEMȚER de la tur
nătoria de fontă (fotografia din stînga) : 
„Turnătoria de fontă .................
bună dreptate, pentru 
rebuturi înregistrat în 
In vederea realizării 
ne revin în cincinal, conducerea secției și con
ducerea întreprinderii vor trebui să. analizeze 
situația care s-a creat în această secție și să ia 
măsuri hotărîte care să vizeze ridicarea califi
cării turnătorilor, extinderea metodelor moderne 
de turnare, aprovizionarea ritmică cu materie 
primă corespunzătoare".

ING. MIRCEA DRÂGULIN de la serviciul teh
nic (fotografia din dreapta) : „Problema depăși
rii consumurilor specifice la secțiile cazangerie, 
locomotive și mecanică grea va trebui să fie 
soluționată neîntîrziat. După părerea mea, se 
impune îmbunătățirea croirii tablei, așezarea pe 
baze mai realiste a tuturor consumurilor speci
fice, o strictă evidență a lor".

Foto : S. Cristian

a fost criticată pe 
procentul mare de 
primele șapte luni, 

sarcinilor sporite ce

Penfru a realiza acest lu
cru, care este în realitate 
ținta supremă a lecturii, tre
buie însă într-adevăr să în
țelegem care e rosful ei, 
care îi esfe „arta” sau „teh
nica". Cu alte cuvinte, se
tei acesteia lăudabile de 
literatură trebuie să-i a- 
șezăm o temelie foarte 
solidă și un obiectiv precis. 
De aici, îndatorirea de a 
considera cititul încă de 
la început, din anii pri
melor lecturi, nu ca un 
simplu prilej de amuza
ment, ci ca o îndeletnicire 
agreabilă, însă de loc lip
sită de însemnătate și răs
pundere. îndrumarea celor 
tineri nu numai spre citirea 
literaturii, dar și spre arfa 
de a cifi, constituie o sar
cină din cele mai impor
tante și mai grele (penfru 
a fi făcută în formele adec
vate și convingătoare) a 
familiei, a profesorilor, în
deosebi a celor de limbă 
și literatură română, cît și 
a criticilor literari ; și cred 
că îndeosebi ziarele și re
vistele penfru tineret ar pu
tea să găsească forme tot 
mai potrivite, mai specifice, 
pentru prezentarea atracti
vă a cărților literare desti
nate tineretului.

într-adevăr — și mă gîn- 
desc acum îndeosebi la oa
menii tineri, la adolescenți 
și chiar la copiii în care 
s-a născut pasiunea cititu
lui 
tă 
tă. 
tă

— este nevoie ca aceas- 
pasiune să fie îndruma- 
E foarte bine ca aceas- 
pasiune să se fi născut. 

Unde nu s-a născut, 
trebuie stimulată. Dar 
e de ajuns numai 
siunea, care poate duce 
la citirea oricărei cărți, la 
întîmplare, fără discernă- 
mînf, fără o seriere după 
vîrsfă și capacitatea de în
țelegere, după necesitățile 
stratificării culturii în fie
care, la citirea grăbită și 
superficială. Educatorii, așa
dar, părinți, profesori în
deosebi, nu sînt dispensați 
nici un moment de îndru
marea lecturii și în primul 
rînd de selecționarea ei 
pentru fînăra generație.

Trebuie să învățăm tine
retul, și la început să-l aju
tăm, să aleagă cartea ce 
merită să fie cifită, perioada 
în care fiece carte e nime
rit să fie cififă. Penfru a- 
ceasta, să începem prin 
a-l face să înțeleagă

ea 
nu 

pa

la ora pionieratului
deauna unor toponimii, pînă la ele, 
anonime. Săvinești, Chiscani, Ma- 
liuc, Stejaru, Corbeni.

Pe zeci de kilometri, rîul, șo
seaua și linia îngustă a căii ferate 
forestiere se fugăresc și se ame
nință reciproc, pe spații atît de 
strimte încît trenuțul, asemănător 
„mocăniței" din Apuseni, își urmea
ză cîteodată calea de-a dreptul pe 
șosea. De altfel, nu de puține ori 
peisajul amintește de Țara de pia
tră. încă pe la începutul lui apri
lie constructorii își mai întipăreau 
urmele pe zăpadă. Așezări de 
munteni, rare. De la Voineasa, „sta
tul major" al șantierului, pînă sus 
la Vidra, locul viitorului baraj, a- 
proape treizeci de kilometri pe fi
rul apei — nici o așezare.

Din dicționar : LOTRU, afluent 
pe dreapta al Oltului (76 km). Iz
vorăște din lacul Gîlcescu (ma
sivul Paring). In cursul inferior dre
nează depresiunea Brezoi. Apele 
sale sint folosite pentru transportul 
lemnului. Văzută prin prisma ce
lor 76 km., față de cei 279 ai Bis
triței sau 340 ai Argeșului, imagi
nea e modestă. Dar Lotrul are un 
„nerv" al lui — specialiștii îi spun 
potențial hidroenergetic — menit 
să-i dea alte rosturi decît cel de 
simplu cărăuș al buștenilor. E des-

tul să-l vezi la lucru în cataracte. 
O rostogolire convulsionată, dra
matică, o fantastică cheltuire de 
energii. Precaut, viitorul drum 
face o prelungă săritură între ver- 
sanții cariați de neliniști, pe ume
rii elegant arcuiți ai unui viaduct 
în construcție. Debutul cataractelor 
e brutal, oglinda apei e izbită de 
stînci și se fărîmă în miliarde de 
cioburi. Probă, de-a lungul unui 
superb spectacol întins pe vreo ju
mătate de kilometru, de felul cum 
Lotrul își sparge kilowații și-i pier
de printre stînci.

A sosit ora amenajării sale. în
ceputul construcției uneia dintre 
cele mai mari hidrocentrale ce se 
pot realiza, în condiții tehnice și 
economice favorabile, pe cursurile 
de apă interioare ale țării. O pu
tere instalată de 500 megawați, în- 
trecînd deci puterile, adunate la un 
loc, ale hidrocentralelor Bicaz și 
Argeș. Ștafeta hidroenergetică, linie 
de forță a operei de electrificare 
înfăptuită de partid, ajunsă acum 
la Lotru, fixează o țintă mai 
înaltă.

Victor VÎNTU

(Continuare în pag. a V-a)

cestor obiective sînt con
tinuitatea la un nivel me
reu superior a 'activității în 
toate compartimentele care 
concură la îndeplinirea pla
nurilor de investiții, pregă
tirea temeinică și cu maxi
mă răspundere a lucrărilor 
în perspectivă, asigurarea 
din timp a condițiilor teh
nice și materiale pentru di
namizarea ritmurilor de lu
cru pe șantiere.

Se poate afirma că con
structorii și montorii de 
pe șantierele din regiune 
au pășit în cincinal 
dreptul", realizînd,
în. prezent, un mare vo
lum din lucrările planifi
cate pe 1966. Pînă la fi
nele anului, declară cu 
optimism conducătorii u- 
nităților de construcții și 
beneficiarii, rezultatele în 
sectorul investiții vor fi 
aliniate, undeva, peste 
prevederi.

Dar pregătirea lucrări
lor de investiții pentru 
1967 în ce stadiu se află ? 
Ne-am pus această între
bare la o recentă plenară 
a comitetului regional de 
partid,' în timp ce ascul
tam intervențiile unui 
mare număr de specialiști 
și activiști, de partid. Pu
țini și-au spus părerea 
despre perspectivele șan
tierelor, despre pregăti
rea lucrărilor prevăzute 
a se realiza anul viitor. 
Ca și cînd ar fi prea de
vreme să se vorbească de 
acest lucru.

Secretarul comitetului 
de partid de la combina
tul siderurgic, Ion Nicu- 
lescu, și ing. Francisc Fol- 
ficska, directorul general 
al întreprinderii de con-

Laurențiu V1SKI 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în 
pag. a IlI-a)

care-i i 
citirea 
rafură, 
rim una 
și mai 
ceea de a încorpora ființei 
noastre frumosul, arta — și 
prin ele lumea însăși. Dar 
totdeodată, în chipul cel 
mai variat și uneori cel mai 
indirect, ne instruim, aflăm 
lucruri noi, uneori extrem 
de interesante, despre 
locuri, lucruri și ființe înde
părtate sau alteori foarte a- 
propiafe, dar neștiute, cum 
sînt o sumă din frămîntări- 
le oamenilor pe lîngă care 
trecem : suferințele, bucu
ria sau zbuciumul dra
gostei, aspirațiile, înfrîn- 
gerile și biruințele lor. Să 
nu se piardă nici un mo
ment din vedere că lectura 
trebuie să ne ofere — și 
noi trebuie să știm să le 
căutăm și să le găsim — 
frumosul și ideea.

Fără îndoială, una din 
marile obligații ale celor 
ce sînt chemați să îndrume 
lectura tineretului rămîne 
îndreptarea acestuia spre 
acel fond de aur și femelie 
de granit a culturii, spre 
acele culmi ale gîndirii o- 
meneșfi care sînt marile 
creații ale clasicilor litera
turii universale. Interesul 
după noutatea pe care o re
prezintă Kafka sau Faulkner, 
Sartre sau Steinbeck, Ten
nessee Williams sau Mora
via și afîția alții sînt lucruri 
cum nu se poate mai lău
dabile. Dar cultura adevă
rată nu se poate face, chiar 
bucuria estetică însăși nu 
se poate culege, fără o de
plină înțelegere a lucruri-

(Continuare în 
pag. a IV-a)

life- 
ofe-

a-

FIORI DE VIATĂ
Arn trecut de Golful O- 

man și, de la cei 10 km 
înălțime la care zboară a- 
vionul cu reacție, 
turul 
apăre 
înaintează cu 900 de km 
pe oră, parcă se tîrăș- 
te greoi deasupra pămîn- 
tului, pe care, deocamda
tă, nu se văd decît rare 
puncte negre, reprezen- 
tînd copacii izolați de la 
marginea brusei. Nu sînt 
rîuri, nu se văd orașe, nu 
se bănuiește viață. La un 
moment dat, punctele ne
gre încep să se îndeseas
că, se transformă în pete 
cu forme ciudate, din ce 
în ce mai mari, unite în 
cele din urmă într-o masă 
neagră-verzuie, ce se în
tinde din marginea ocea
nului, cît vezi cu ochii în 
zarea închisă de munți. 
Sîntem deasupra brusei; 
avionul coboară repede.

încep să se vadă șosele, 
sate, cîmpuri cultivate, 
cirezi de vite. Pe țărmul 
oceanului, în razele fier
binți ale soarelui lucesc 
casele albe, cochete, ale 
unui oraș cu biserici în 
stil roman și moschei ara
be. Am ajuns la Mogadis
cio.

Orașul nu este mare 
(circa 300 000 de locuitori) 
dar este plin de viață.

con- 
țărmului african 
estompat. Deși

IN BRUSĂ1
Bărbați și femei, îmbrăcați 
în pînzeturi multicolore, 
umblă pe străzi, discută, 
gesticulează și zîmbesc 
cu fața deschisă. Șl 
grupul nostru este întîm- 
pinat cu zîmbete, cu : 
te multă prietenie.

Gazdele noastre 
bucură că venim 
Republica Socialistă 
mânia, care pentru

foar-

se 
din 
Ro-

ei

români 
mată 
de a 
două țări relații multilate
rale,
se, s-a hotărît să se stu
dieze posibilitățile în ve
derea realizării unei co
laborări economice, teh
nice și culturale.

O expresie a. dorinței 
comune de a se traduce

a fost expri- 
dorința reciproca 

dezvolta între cele

reciproc avantajoa-

Note de drum din Somalia
----  ■  .. -■ . -  - -C -I ; §

nu este necunoscută. I- 
mediat vine vorba despre 
vizita pe care a făcut-o 
în jara noastră, în vara a- 
nului trecut, primul minis
tru al Republicii Somalia, 
Abdirazac Haji Hussein, în 
fruntea unei delegații gu
vernamentale. Ni s-a rela
tat că delegația a fost im
presionată de ospitalita
tea poporului român, de 
marile lui realizări în dez
voltarea 
culturii, 
ții noi.
cu

economiei și 
în făurirea vie- 
în convorbirile 

conducătorii de stat

în viață hotărîrile de a- 
tunci este și prezența 
noastră la Ziua Soma
liei. Populația acordă 
prețuire acestui fapt. 
Toată lumea se stră
duiește să ne simțim cît 
mai bine. Chiar condu
cătorii statului, amintind 
ospitalitatea de care s-au 
bucurat în țara noastră, 
vor să știe dacă ne putem 
obișnui cu climatul So
maliei.

Temperatura nu scade 
noaptea sub 25° și se ri
dică ziua la 35’.

Seceta a uscat brusa, 
care apare ca o mare de 
tufișuri moarte, încîlcite, 
țepoase, întrerupte doar 
de verdele prăfuit al 
cactușilor. In cea mai 
mare parte a anului, cînd 
nu plouă, brusa somaleză 
este un pustiu mort, a- 
proape ca Sahara. Tufișu
rile și iarba se usucă, vîn- 
turile aduc nori de praf. 
In acest timp țăranii, care 
sînt în mare majoritate 
păstori (Somalia are o 
populație de 20 milioane 
de locuitori, posedă 5 mi
lioane de cămile), străbat 
distanțe lungi în căutarea 
apei și a nutrețului pen
tru vite. Ținînd seama 
că fîntînile (rîuri perma
nente sînl numai două în 
toată țara, Scebeli în nord, 
și Juba în sud) sînt depăr
tate între ele la zeci de 
kilometri, distanțele par
curse zilnic pentru a căra 
apa devin impresionante. 
Aceste peregrinări și-au 
imprimat amprenta nu nu
mai asupra

Oamenii 
și slabi,

oamenilor. 
sînt înalț! 
au picioa-

Ing. Florian SLĂNINĂ

(Continuare în 
pag. a V-a)
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PASAGERI
PRIN HOTELURI m.

sînt foarte depărtate 
Una, „Pietrele Roșii’, 
sus, către creasta Ra-

...Și, sosit de la drum, iafă-l'pe că
lător, cu cheia camerei într-o mină și 
cu geamantanul în cealaltă, urcînd 
treptele hotelului...

Vom vizita împreună cu el hoteluri 
din București, Bacău, Ploiești, Galafi, 
Buzău, Adjud, Focșani... Dar, înainte 
de aceasta, o paranteză. Cu ajutorul 
unui larg activ de corespondenți 
voluntari, am pus unui număr de 
2 043 persoane următoarele două în
trebări : ÎN GENERAL, CE DORIȚI DV. 
DE LA UN HOTEL I CE VĂ AȘTEP
TAȚI, ÎN MOD SPECIALĂ SĂ GĂSIȚI 
ÎN CAMERA PE CARE O OCUPAȚI 1

Pentru edificarea cititorilor, am în
tocmit o situație a răspunsurilor :

4» PESTE 2000 DE PERSOANE RĂSPUND LA 
ANCHETA „SCÎNTEII" CU PRIVIRE LA CONFORTUL 
HOTELIER • SE IMPUN ACELEAȘI CONDIȚII 
IGIENĂ, ACEEAȘI SOLICITUDINE, INDIFERENT DE 
CATEGORIA HOTELULUI

DE

1. — Ce dorim de la un ho
tel ? Camere și lenjerie curată, 
bine întreținute — răspuns dat 
de 1 040 de călători.

2. — 500 de persoane au 
avut și alte cerinje : drumejul 
are nevoie să-și refacă nu nu
mai propriile forje, ci și ținuta. 
De aceea, dorim ca toate ho
telurile să aducă pasagerilor 
mici servicii : spălat, călcat, lus
truit încălțăminte.

3. — în restul de 503 răspun
suri, unii călători și-au exprimat 
dorința de a găsi în hoteluri li
niște, alții — apă caldă.

i

i:

Așadar, cerințe obișnuite: curățe
nie, liniște, servicii mărunte... O spu
nem diri capul locului: multe dintre 
hoteluri au depășit de mult și cu 
mult acest, să-i zicem, barem de pre
tenții elementare. Nu numai pentru 
că sînt noi sau recent modernizate, 
nu numai pentru că au etaje multe, 
iar holurile sînt ornate cu plante exo
tice, ci mai cu seamă pentru că aici 
domnesc o perfectă ordine și cu
rățenie, iar serviciile pe care dru
mețul le pretinde hotelului sînt în
deplinite cu un plus de conștiinciozi
tate și solicitudine.

Deși cotat a fi de categorie infe
rioară, bătrînul hotel ploieștean „Pra
hova" rivalizează în materie de con
fort, amabilitate și respect față de 
oaspeți cu 
categoria I.
Bacău, Constanța și 
te orașe — aceleași 
neva ar putea spune : 
bit, păstrarea ordinei,

i 
ți

orice alt local 
Pentru hotelurile 

din alte 
aprecieri. 
„Nimic deose- 

a cură|eniei, 
respectul față de oaspeți nu sînt alt
ceva decît obligații elementare de 
serviciu ale hotelierilor". Tn-tr-adevăr, 
nimic deosebit. Și totuși... Poate toc
mai de aceea călătorul rămîne nedu
merit cînd, în loc de gazde primi
toare, amabile, grijulii — care „își 
fac pur și simplu datoria” — dă de 
hoteluri doar cu numele.

...E seară tîrzie. Cîțiva oameni îna
intează dinspre centrul orașului Ga
lafi spre malul Dunării. Nesiguri, pa
șii se îndreaptă spre o pată imensă, 
mai întunecată decît întunericul din 
jur. Ce e acolo? încă doi, trei pași 
și misterul e dezlegat : pe „frontispi
ciul" petei aceleia întunecate, iară 
că se disting cîteva cuvinte : „Vasul 
Libertatea* — Hotel. Un hotel pe 
apă I Interesantă idee. Un vapor-ho- 
tel atrage, în primul rînd, prin ine
dit. Dar, de ce hotelul este mascat 
de întuneric ? Cu această întrebare 
pe buze, pasagerul urcă pe „Liber
tatea". De la primii pași făcuți însă 
pe puntea care leagă uscatul de ho
tel — altă întrebare ia locul celei 
dintîi : vă rezista puntea, ori ba ? De 
fapt, puntea e un fel de podeț șu
bred ; seîndurile scîrțîie, trosnesc.

Cum intri în cabina curată, cu aș
ternuturi proaspete, uiți și de bezna 
de afară, și de puntea șovăielnică, 
în definitiv, un loc de odihnă îți do
reai. Dar nu apuci să adormi și, iată, 
că începe să bală vîntul. Pe undeva... 
scîrțîie. Te întrebi : nu cumva vapo
rul... Abia cînd vîntul aduce ploaia, 
îți dai seama că „primejdia" nu vine 
de la Dunăre, ci din... nori I. Vapo
rul nu ia apă pe dedesubt, ci o 
primește de sus, de pe punte —

de 
din 

mul-1
Ci-

.1

plouă în cabine I De ce nu s-o fi 
făcînd reparațiile necesare ?

O dafă cu venirea zorilor — și a 
administratorului — vin și „desluși
rile". Afli că vaporul nu se repară 
pentru că proprietarul lui, T.A.P.L., 
nu a comandat nimănui o asemenea 
lucrare (clar, nu ?) ; puntea nu este 
înlocuită pentru că nu s-a întîmplat 
încă să cadă cineva de pe ea în 
Dunăre (se așteaptă, probabil, mai 
întîi evenimentul I) ; instalațiile de 
lumină și apă sînt provizorii pentru 
că... așa s-au făcut ; cheiul e slab lu
minat pentru că... Dar ce-l interesează 
pe drumeț toate acestea ? Omul tra
ge la hotel să se odihnească, nu să 
primească explicații.

Gălățenii spun că orașul lor are 
un pronunțat caracter turistic — e 
poarta care deschide turiștilor dru
mul spre Deltă și, în același timp, 
spre Moldova. Așa este și, privind 
lucrurile mai ales sub acest aspect, 
rămîne de neînțeles cum sfatul popu
lar orășenesc, trustul alimentației pu
blice și administrația hotelurilor — 
înfr-un cuvînt, gazdele — își pot 
permite să primească oaspeți înfr-un 
hotel cum e cel de pe Dunăre.

...Cînd pășești în hotelul nr. 3 din 
Focșani, privirea se izbește de un 
rasfel înțesat cu unelte pompierești : 
lopeți, topoare, tîrnăcoape, căldări — 
ai în față toată garnitura.

— Așa trebuie să arate holul unul 
hotel ? — îl întrebăm pe adminis
trator.

— Dar cum ? — ne întoarce dum
nealui întrebarea. „La alte hoteluri, 
în hol sînt mese, fotolii, tablouri, 
ghivece cu flori, reviste, ziare’... „Să 
fie sănătoși cei cu florile și cu me
sele — ne întrerupe gazda. La noi, 
la Focșani, așa e regula : în hol tre
buie să fie rasfelul cu scule pompie- 
reșfi*.

Deși este caniculă, în hotelul nr. 
3 — răceală (la figurat, firește). 
Securile, fîrnăcoapele, pereții goi, 
scîrfîiful iritant al podelelor te fac să 
te simți mai degrabă într-0 casă a- 
bandonată. O singură privire arun
cată în camere îți amintește de dic
tonul potrivit căruia călătorului îi 
stă bine cu drumul.

Lenjeria ar trebui înlocuită, holul 
amenajat, reparațiile curente efeefua- 

din
are

n-aȘi apoi, responsabilul hotelului 
luaf măsuri...

Este timpul să II se explice odată 
acestor responsabili și administratori 
că încadrarea hotelului, categoria lui 
n-au nici o legătură cu curățenia în
căperilor, a lenjeriei, cu întreținerea 
mobilierului, cu bunacuviință.

Sînt nenumărate exemple 
dovedesc ce varietate de forme 
ce nivel înalt de deservire există în 
hotelurile gospodărite de oameni 
pricepufi, cu inițiativă. Acești oa
meni nu stau cu mîinlle înfipte în 
brîu să calculeze la infinit gradul de 
uzură 
acesta 
și nici 
viciile după categoria localului. Dim
potrivă, pătrunși de importanța func
ției lor, de răspunderea lor socială, 
fac fot ce le sfă în putință ca oas
petele să se simtă cît se poate de 
bine.

în țara noastră, turismul cunoaște 
o dezvoltare rapidă. Desfășurarea în 
condiții optime a acestei 
este condiționată în 
tocmai de niveluj de civilizație exis
tent în hoteluri, loc principal de 
popas al drumeților. Experiența ho
telurilor cu renume — indiferent de 
categoria acestora — trebuie să con
stituie pentru sfaturile populare, 
Ministerul Comerțului Interior și 
O.N.T. obiectul unor analize serioa
se, operative, din care să rezulte 
măsuri eficiente, menite să îmbună
tățească activitatea în acest impor
tant sector al deservirii cetățenești.

Gheorghe GRAURE

care
Și

a hotelului, ziua și anul cînd 
va fi înlocuit cu un local nou 
nu distribuie politefea și ser

acfivifăfi 
mare măsură

HH

5

CONSTANȚA. Noua pasarelă care 
leagă orașul de port

Foto : Agerpres

te... De ce nu se face nimic 
toate acestea ? Aflăm că hotelul 
lenjerie nouă, pefrosin este, loc mai 
potrivit pentru securi, tîrnăcoape etc. 
— se găsește. Atunci ? Vom porni 
chiar de la răspunsul administratoru
lui, pe care-l reproducem : „Tova
răși — ne-a luat el cu binișorul — 
aici sînfefî la Focșani, la Hotelul nr, 
3. Aici nu e Hotel Nord din Bucu
rești*.

Sub o formă sau alta, răspunsuri a- 
semănătoare am primit și de la alți 
responsabili de hoteluri, care au 
„ghinionul" să gospodărească loca
luri vechi. Vrem să fim înțeleși cum 
se cuvine : e l'mpede că un local 
mai vechi nu se poate compara cu 
unul nou. Dar nimeni și niciodată n-a 
cerut gospodarilor din Focșani sau 
din oricare all oraș să facă dinfr-un 
local vechi, unul nou. Ceea ce 
cerul în nenumărate rînduri e 
hotelurile — noi ori vechi — să 
bine gospodărite, întreținute în 
fel îneît să corespundă actualelor 
cerințe. Pentru a corespunde acestor 
cerințe, sfatul a asigurat mijloacele 
materiale necesare. Multe hoteluri au 
fost complet renovate, dotate cu mo
bilier nou, a fost lărgită schema per
sonalului de serviciu, lată însă că în 
pofida condițiilor create, se mențin 
nu numai aspectele de odinioară, ci 
și mentalitatea învechită a adminis
tratorilor ori a acelora care le con
trolează activitatea. „Aici sîntefi la 
Focșani. La Hotelul nr. 3. Hotel vechi". 
Altfel spus : „Fără pretenții, vă rog I*

Tributari unor mentalități învechite 
sînt și acei administratori care con
sideră că 
în funcție de categoria 
Cu alte cuvinte, dacă mergi la 
hotel de categoria I, e drept să 
primit ca atare. Acolo totul 
să fie curat, pus la punct, 
viciul ireproșabil. La hotelul 
tegoria a ll-a însă, „merge 
așa", iar dacă te duci la un hotel de 
categoria a lll-a, nu mai 
nici un fel de pretenții, 
oricum : un pat, o pernă 
ceaf de mult timp neschimbat...

Sfînta mentalitate a 
după categorie" operează implaca
bil. Hotelul nr. 1 din Buzău, de 
exemplu, e de categorie inferioară. 
Și atunci administratorul își permite 
să transforme terasa în depozit 
vechituri, să schimbe 
numai la cerere specială, să 
praful să se aștearnă în voie, 
purile să stea fără umerașe...

...Tovarășul Teodor Ciocîrlan, mem
bru în Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc Adjud, își notase 
înfr-un carnețel neplăcerile pe care 
le înfîmpină pasagerii care se opresc 
la hotelul „Trotuș" din localitate : 
ușile scîrție prelung ; hainele sînt 
agățate pe unde se poate pentru că 
dulapurile nu au umerașe, lenjeria 
e deteriorată, iar pe pereți, în loc de 
tablouri, sînt arborate instrucțiuni de 
folosire a... mobilierului I Hotelul nu 
oferă călătorilor nici cele mai neîn
semnate servicii.

— Nu se poate altfel ? — l-am în
trebat pe tov. Ciocîrlan.

— Ba se poate, cum să nu. Len
jerie nouă avem, tablouri putem 
procura, umerașe de asemenea... Dar 
pur și simplu nu ne-am gîndit... Știți, 
Adjud, hotel de categorie inferioară.

s-a 
ca 
fie 

așa

„deservirea trebuie să fie 
localului’.

un 
fii 

trebuie 
iar ser- 
de ca- 

și mai

poți avea 
Aici merge 
și un cear-

„deservirii

de 
cearceafurile 

lase 
dula-

— Te întorci la București fără să 
fi admirat un răsărit de soare pe 
Pietrele Doamnei ? — mi-a spus cu 
reproș prietenul cîmpulungean.

Am ridicat din umeri. Ce mai 
poate adăuga un răsărit de soare 
la bogatele impresii ale celor două 
săptămîni de drumeție prin melea
gurile de miază-noapte ale Suce
vei? Le bătusem în lung și în lat 
și socoteam că am văzut tot ce 
ținutul acesta de piatră și brazi 
poate oferi nou și pitoresc turistu
lui'nefămiliarizat cu plaiurile și ă- 
șezările sale încîntătoare.

— N-o să-ți pară rău, 
mă ațîța prietenul. Te scu
tesc de ascensiunea pe
destră. Te duc cu mașina. 
Plecăm imediat și înnop
tezi la casa de adăpost. 
Cameră caldă, masă 
bună.

Nu mi-a părut rău. Mă
reață priveliște, într-ade- 
văr. Imensitatea de brazi 
seculari acoperind munții 
cît vezi cu ochii, din masa 
cărora țîșnesc cele trei 
coloane de granit ale Pie
trelor Doamnei. Mai în
colo Piatra Șoimului, vîr- 
ful Zimbrului.

Cabana O.N.T. e la cîți- 
va metri de poteca ce 
duce la stîncile vestite. E 
o construcție solidă. Are
le camere, de obicei ocupate, 
dar nu și iarna, cînd ascensiunea 
pe drumul troienit de zăpadă e ex
trem de anevoioasă. Adăpostește 
de mulți ani un observator meteo
rologic.

Așadar, la masa de seară, în a- 
fară de mine, de cabanier și de 
conducătorul stațiunii meteorologi
ce, nu mai era nimeni. Prietenul 
coborîse înainte de căderea amur
gului, pe lumină. Le-am povestit

gazdelor impresiile mele sucevene: 
frumusețile priveliștilor parcurse, 
amploarea industriei forestiere, 
cbntactul tonic cu muncitorii de la 
pădure, realizările de tot felul — 
edilitare, sanitare, culturale — din 
comunele și așezările străbătute. 
La rîndul lor, gazdele mi-au rela
tat o întîmplare cu lupi petrecută 
în ajun, mai la vale, în preajma 
„cantonului pastoral’, cum 1 se 
spune originalei construcții ridi- 

■ cate acolo. S-au obișnuit cu ase-

S-a înșelat eabanierul. Au mai 
sosit doi oaspeți. Pe cel dinții nici 
nu l-am simțit prin somn. I-am de
tectat prezența, o dată cu cuvintele 
adresate, în șoaptă, cuiva care 
deschisese ușa ca să intre în 
odaie.

— Nu aprinde lumina, tovarășe. 
Am deschis ochii. Cel întîmpinat 

astfel băgase capul înăuntru, să 
se orienteze la zarea becului ce 
ardea afară, pe coridor. Descope
rise patul vacant — încăperea era 
mică — și pînă să împingă ușa

b grea problemă l-a preocupat aâ 
cînd a venit în fruntea el: txanet 
portul materiei prime. Cum poatA 
fi rezolvată, ținînd seama de o 
stare de fapt spinoasă, și anume 
aducerea ei de la cariere la cup
toarele vărăriei î

Carierele 
. de furnale.

se află hăt sus, —
răului, la 9 kilometri de destinație 
și la 1200

destu-
F. BRUNEA FOX

menea episoade. Au rîs de... emo
ția bucureșteanului.

— Am făcut foc numai într-o o- 
daie, mă înștiință cabanierul, ob- 
servînd că mă ridic de pe scaun. 
Are patru paturi, dar cred că n-o 
să vă deranjeze nimeni. Cine să 
mai vină pe întuneric ? Noapte 
bună, tovarășe ziarist.

ȘCOLI NOI ÎN REGIUNEA BANAT
Copiii din cartierele „Podgoria"-Arad, „Balta Sărată"-Caransebeș și 

„Gara"-Oravita, unde s-au înălțat blocuri de locuințe, vor învăța în 
școli nou construite din fondurile statului. Tot în școli noi vor învăța 
și numeroși copii din Voiteni, Deta, Păuliș și din alte comune din regiu
nea Banat, unde în prezent se află în stadiu de finisare localuri de în- 
vățămînt ce însumează peste 100 săli de clasă. Alte 64 de săli de clasă 
se construiesc în diferite comune și sate. Ele vor fi terminate încă 
înainte de începerea anului școlar. Paralel cu noile construcții, 
se fac lucrări de reparații curente și reamenajări de clădiri. Pînă acum S-a 
executat peste 80 la sută din volumul reparațiilor prevăzute.

(Agerpres)

Spre Cheile Brusturetului

înălțime. Distanța 
n-ar fi enormă, dar drumul e al 
dracului. Povîrnit, șerpuit în viraje, 

el trebuie întreținut cu 
mare grijă, căci îl des
fundă mereu puhoaiele, 
îl fac impropriu cărăușiei 
bolovanii prăvăliți din 
munte. Cele trei camioa
ne ale întreprinderii nu-s 
suficiente. Cuptoarele sînt 
hulpave, au nevoie de 
cantități' imense de hrană. 

Altă carieră, „Limpede
le", este de asemenea la 
dracu-h praznic. Ce folos 
că s-a căutat să se com
penseze cu alte inovații 
deficitul rezultat de la 
transporturi (bunăoară 
s-au realizat economii la 
combustibilul, folosit pen
tru arderea varului).

— Am. băgat rumeguș, 
că 

berechet în
Pînă nu de mult se utiliza nu
mai turbă, lemn și lignit. Stăm 
cel mai bine în ce privește prețul 
de cost, dar afurisitul transport ne 
ține, vorba ceea, în loc, 
dică să progresăm. Ce 
crește — mamă-mamă 1 
pacostea asta 1

Ca să se accelereze 
calcarului de la cariere, 
încheiat un contract cu I.R.T.A.- 
Suceava. Dar cînd întreprinderea 
pomenită a văzut condițiile de e- 
fectuare a transporturilor, a reziliat 
angajamentul. Să-și prăpădească 
bunătate de camioane făcînd al
pinism ? Avea, în fond, dreptate. 
Dar se pare că tovarășul Mangiu- 
rea nu-i din cei ce se pierd cu fi
rea cînd dau de obstacole aparent 
imposibil a fi escaladate.

— Cînd îmi intră ceva în cap, 
cînd o idee practică mă frămintă, 
nu mă las pînă n-o duc la bun 
sfîrșit. Stai că găsesc eu piatră 
mai la îndemînă — mi-am _ zis. 
M-am pus pe căutat. Împreună cu 
alți tovarăși, am alcătuit o echipă 
de prospectare. Am cercetat pe în
delete dealurile de pe pîrîul Lim
pedele și cînd cauți găsești.

— Chiar ați găsit ?
— Ba bine că nu. Piatră care are 

98 la sută calcar. Cînd au venit 
specialiștii au și hotărît exploata
rea. E aici, la numai 800 metri de 
fabrică.

Răstimp de tăcere. Minerul a 
scăpărat un chibrit-ridicînd griju
liu un colț de pătură, ca să nu mă 
deranjeze flacăra.

— E bine cînd omul nu se des
curajează — rupse tăcerea mine
rul. Așa ai fost îrrtd'fdeăuna ?

— Cred că da. Și la școală tre
ceam printre cei mai' silitori. în 
1949, cînd eram pionier...

— Dar cîți ani ai, tovarășe?
■— Douăzeci și șase.
— Aprinde lampa să te văd.. Pe 

amîndoi să vă văd. Mă bucur că 
v-am întîlnit. Acum pot să dorm și 
pînă la nouă sau zece dimineața. 
M-ațl scutit de răsăritul soarelui l

★
Intîmplarea pe care-am relatat-o 

datează din urmă cu două veri. 
De atunci n-am mai fost la Cîmpu
lung și o bucată de vreme n-am 
mai aflat nimic despre Mangiurea. 
Cînd vreo împrejurare mi-1 aducea 
în minte, îl vedeam continuîndu-și 
mai departe activitatea, energic, 
inventiv, entuziast, ca miile de ti
neri pe care i-am întîlnit în pere
grinările mele pe șantierele țării. 
Dacă i-ai văzut o dată la treabă, 
poți miza cu încredere pe ziua de 
mîine. Cu vreo săptămînă în urmă 
m-am interesat de Mangiurea. Con
tinuă — cum mi-a ajuns la cunoș
tință — să se ocupe harnic de fa
brica de var, căreia i s-au mai a- 
dăugat o moară de concasat pia
tra de calcar, un funicular lung 
de 2 kilometri, pentru transportul 
materiei prime de la cariera des
coperită de prospectorii brigăzii.

Mă întrebați dacă îl știu la în
fățișare ? Atît cît mi s-a Yevelat în 
noaptea aceea de pe Rarău, la fla
căra fugară a unui chibrit.

slavă domnului, e 
regiunea noastră.

ne împie- 
am mai 
— fără

după el, i-am deosebit silueta, 
înaltă, robustă. Vînător, desigur 
(intrînd, Jși desprinsese pușca de 
pe umăr și l-am auzit proptind-o 
de perete, la căpătîiul patului). A 
urmat o mică liniște, tulburată 
doar, în întuneric, de zgomotul 
surd al descălțării.

Am ascultat apoi următorul dia
log (vorbeau încet — credeau că 
dorm — și în întunericul odăii în 
care liniștea era o fîșie din imen
sa liniște a spațiului și a munților 
ce nu-și sloboziseră încă vînturile 
prizoniere în hăuri, cuvintele celor 
doi tovarăși se deslușeau, deși 
șoptite, parcă scrise cu tibișir pe o 
tablă neagră) :

— De unde așa tîrziu? O fi două
sprezece.

— E numai zece. Am stat la ca
rieră cu niște tovarăși.

— Ce carieră ?
— Cariera de calcar. N-o știi ?
— N-am mai fost pe aici sus. îs 

din Vatra Dornei. Maistru miner... 
Am venit cu soția la 
că-s în concediu. Soția 
urce la cabană. Zicea

— Ai venit pe țos î
— Dar cum ?
— Puteai veni pînă 

cu camioanele care încarcă piatră 
de var pentru fabrica din vale. 
N-ai văzut o fabrică î

— Parcă...
•— Are două furnale — insistă cu 

un fel de ifos interlocutorul.
— Lucrezi acolo ?
— Sînt șeful' sectorului de pro

ducție. îi zice „Izvorul alb” și a- 
parține întreprinderii „Rarău".

Știi dumneata că noi aprovizio
năm trei regiuni ? Iași, Bacău și 
Suceava.

— La mina noastră...
— Dar nu numai cu var — îi tăie 

cuvîntul celălalt... Și cu materiale 
de construcție: mozaic, plăci de be
ton... Trimitem în toată țara. Să vii 
s-o vezi. Are să-ți placă...

Au continuat încă multă vreme 
discuția. Și în ăst timp, ascultîn- 
du-i, căutam să-mi imaginez figu
ra lor. în special a celui de la fa
brica de var. Mă impresionaseră 
unele lucruri din relatările sale. 
Dovedeau energie, meticulozitate, 
o temeinică experiență profesiona
lă și un fond puternic de optimism 
pe care-1 socoteam a fi produsul 
unui lung șir de opinteli cu viața, 
din care a ieșit biruitor. O fi avînd 
40—45 de ani, îmi ziceam. Fără în
doială.

îi reținusem numele (îl spusese 
celuilalt). Mangiurea Constantin. 
Părinții, învățători la Liceul „Dra- 
goș Vodă" din Cîmpulung. A ab
solvit școala tehnică de construc
ții civile și industriale. înainte de 
a veni la conducerea fabricii de 
var, a lucrat la Bicaz, la Cernavo
da, la construirea funicularului din 
Vatra Dornei. Asta totalizează ani 
mulți de muncă — chibzuiam.

Cu osebire m-au frapat cele is. 
torisite de el despre activitatea 
desfășurată la fabrică. Spunea că

Cîmpulung, 
n-a vrut să 
că-i greu.

la carieră

aducerea 
fabrica a'

grotă
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for- 
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cu- 
dîci 

atacă 
spre

cabana Curmătura.

mi-

Chei e Brusturetului

In fața arbitrajului de stat
solu- 
să se 
afară

Cheile Brusturetului, 
deși foarte aproape de 
peștera Dîmbovicioara, 
sînt relativ puțin 
noscute. Trec pe 
numai turiștii ce 
Piatra Craiului 
versantul estic.

Din Podul Dîmboviței 
— pe șoseaua Cîmpu- 
lung-Brașov — pătrun
dem spre nord în mă
rețele și fantasticele 
Chei ale Dîmbovicioarei, 
care după cițiva kilo
metri se lărgesc intr-un 
fel de căldare între 
coastele împădurite ale 
muscelelor. Aici se află 
satul Dîmbovicioara și 
cunoscuta peșteră cu a- 
celași nume. De aici 
în sus rîul e gîtuit 
din nou pentru ca după 
cîteva sute de metri să 
se deschidă iarăși pito
rești perspective. In a- 
cest loc, dintr-o
săpată de ape în pere
tele de calcar al mun
telui apare un rîu. în 
dreapta, se deschide ca
lea spre frumoasele și

sălbaticele Chei 
Brusturetului, două 
număr, ce se succed la 
interval nu prea mare, 
una mai impresionantă 
ca cealaltă, prin 
mele dantelate în 
că, provocate de 
ce se strecoară de 
lenii, săpînd fără răgaz. 
Aici rîul a avut de fur
că cu diferența de du
ritate a structurii pere
ților și a provocat pi- 
toreștile ciudățenii în 
piatră, ce se cer admi
rate.

Prin construirea șo
selei forestiere acest o- 
biectiv intră în circui
tul turistic. De aici se 
pot întreprinde ascen
siuni spre diferite punc
te ale Pietrii Craiului: 
șaua Funduri, creasta 
sudică și chiar mai de
parte, spre creasta nor
dică — refugiul Grind 
Și

Aurel BALABAN 
membru al comisiei 
regionale de turism
U.C.F.S. Argeș
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Articolul „Autoritatea 
verdictului arbitrilor de 
stat“, apărut în ziarul 
„Scînteia", își aduce con
tribuția, fără îndoială, la 
îmbunătățirea muncii or
ganelor de arbitraj. Pro
blemele rezolvării opera
tive a litigiilor arbitrale 
și a pronunțării unor ho- 
tărîri sînt prezentate însă 
doar sub aspectul lor ge
neral. Ar fi fost bine să 
analizeze unele metode pe 
care practica arbitrală 
trebuie să le adopte în 
vederea legării teoriei ju
ridice cu interesele eco
nomiei naționale.

Pe marginea acestui ar
ticol aș vrea să ridic u- 
nele probleme legate de 
activitatea arbitrajului de 
stat de pe lîngă Comite
tul executiv al Sfatului 
popular al regiunii Plo
iești. După părerea mea, 
organul arbitrai ploieș
tean acordă atenția cuve
nită ‘problemelor de bază. 
Este știută, de pildă, im
portanța ritmicității în a- 
provizionarea tehnico-ma- 
terială a întreprinderilor, 
cu scopul îndeplinirii la 
timp a planului de pro
ducție și a sarcinilor de 
livrare. în legătură cu a- 
ceasta — un caz. într-o

serie de litigii, uzina „I 
Mai" Ploiești a pretins că 
nu poate livra anumite 
piese de schimb pentru 
utilaj petrolier gata fini
sate și a solicitat ca ope
rațiile de finisare să se 
efectueze la alte uzine, 
prin grija beneficiarului. 
Ocupîndu-se de aceste li
tigii, organul nostru ar
bitrai a considerat că uzi
na „1 Mai" prezintă o so
luție neeconomicoasă. Ar
bitrajul de stat Plo
iești nu s-a limitat la 
justificările aduse de 
uzina „1 Mai" Ploiești, 
ci, călăuzindu-se după in
teresele economiei, s-a a- 
dresaț direct Ministerului 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini. Forul tutelar 
al uzinei a găsit înteme
iat punctul de vedere al 
arbitrajului și a creat U- 
nității ploieștene condiți
ile necesare pentru livra
rea pieselor gata finisate, 
prin plan de colaborare 
cu alte uzine. Așadar, so
luții care să rezolve ce
rințele economice ale în
treprinderilor și nu apli
carea formală a unor ac
te normative.

După cum se știe, liti
giul arbitral are un anu
mit specific, determinat

de faptul că pentru 
ționarea lui trebuie 
aibă în vedere, în 
de dispozițiile normative 
cu caracter general. și 
actele administrative e- 
mise de organele de pla
nificare. Organul arbitrai 
trebuie să tină seama de

aspecte. Avînd în 
acest criteriu de

’ ambele 
vedere 
bază în soluționarea liti
giului arbitrai, socot. că 
nu este îndreptățită pă
rerea din articolul amin
tit apărut în ziarul „Scîn- 
teie", în care se aprecia 
că greșit a procedat Ar
bitrajul de stat Ploiești 
cbnsiderînd că nu poate 
modifica un act admini
strativ de planificare. Era 
vorba de litigiul dintre 
I.C.R.T.I. București și fa
brica de confecții „1 Mai" 
Rîrpnicu-Sărat, care 
declarat, In legătură cu

ic 

a

500 de pardesie, că nu le 
poate livra decît într-o 
singură culoare, deoarece 
furnizoarea sa de materie 
primă (fabrica „Parti
zanul" din Brașov) nu 
avea în planul de pro
ducție stofă in culorile 
solicitate de I.C.R.T.I. 
București. La cererea ar
bitrajului, Ministerul In
dustriei Ușoare, organul 
tutelar al furnizoarei de 
stofă, a comunicat că nu 
este posibilă producerea 
stofei în culorile solicitate 
de beneficiar, întrucît nu 
se poate modifica planul 
de ■ producție al fabricii 
din Brașov, deoarece can
titatea de stofă, extrem 
de mică, nu justifica . 
schimbarea fluxului de 
producție. Nu mai putea 
încăpea, deci, discuție ca 
Arbitrajul de stat Ploiești 
să treacă peste comunica
rea organului central, cum 
i se cerea în articol. El 
nu putea să oblige fabri
ca din Brașov să-și modi
fice planul de producție.

Legat de aceste proble
me, cred că este -necesar 
să subliniem faptul că te
oria și practica arbitrată 
ar necesita unele schim
bări pentru a răspunde 
mai bine cerințelor vieții

economice, așa cum 
mod just.se remarca 
finalul articolului. Sînt 
de acord, de pildă, că ar
bitrajul de stat nu poate 
modifica i actul admini
strativ de planificare. 
Nu-mi pare însă echita
bil nici să se lase orga
nului administrativ lati
tudinea de a rezolva —- 
numai cînd dorește, fără 
iiici un termen — cerin
țele ridicate de arbitraj. 
Ar fi necesar să se legi
fereze obligația organului 
administrativ de a răs
punde în 10 zile adresei 
trimise de arbitraj, iar în 
caz contrar să se conside
re că acceptă cererea res
pectivă (de pildă fabrica
rea unui produs, schim
barea unor culori la fa
bricarea textilelor etc.), 
în condițiile actuale, tă
răgănarea răspunsului da
torat de organele admi
nistrative face ca litigiile 
arbitrale să nu poată fi 
soluționate operativ, adu- 
cînd astfel prejudicii bu
nei desfășurări a activi
tății unor întreprinderi.

De asemenea, sînt de 
părere că atunci cînd se 
constată că executarea u- 
nui Ordin de repartiție 
este Irealizabilă, ar trebui 
ca arbitrajul să nu-1 pună 
în executare și să nu o- 

' blige la executare. în fe
lul acesta s-ar impune ca 
organul administrativ să 
emită un ordin de repar
tiție a cărui executare ar 
fi cu putință.

în rezolvarea litigiilor, 
organul arbitrai nu pqa-

te privi problema numai 
din punctul de vedere al 
uneia dintre părți, respec
tiv din punctul de vedere 
al necesităților beneficia
rului, fără. să țină seama 
și de posibilitățile furni
zorului.- De aceea îmi 
pare important de subli
niat că beneficiarul tre
buie să motiveze și să do
vedească — atît la for
mularea divergenței, cît 
și în timpul soluționării 
litigiilor arbitrale — că 
pretenția sa este înteme
iată. Sînt multe cazuri 
cînd divergențele for
mulate nu au nici o 
motivare, nu sînt înso
țite de vreun act dove
ditor. Acest sistem de lu
cru nu dă furnizorului 
posibilitatea de a- aprecia ■ 
diferitele divergențe for
mulate în raport cu im
portanța lor pentru . eco
nomie și nici organului 
arbitrai posibilitatea de 
a cunoaște situația bene
ficiarului.

Cît despre termenul de 
5 zile acordat de lege 
pentru conciliere, el nu 
dă posibilitatea realizării 
unei concilieri efective. 
De aceea cred că este ne
cesar să se legifereze a- 
cordarea unui' termen de 
conciliere de 10—12 
și să se prevadă că 
gențeie fără nici o 
vare nu se iau în 
derare de furnizor.

zile 
diver- 
moti- 
consi-

Hugo DOLJAN
șeful Oficiului juri 
al Sfatului popular 
regional Ploiești

just.se
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SCHIMBUL O
DE NOAPTE 4

în același ritm ca în timpul RAID-ANCHETA IN REGIUNILE BRAȘOV Șl HUNEDOARA

I

RECOLTATUL TRANSPORTULBAIA MARE

în 
în 
au

i

N,IN CE STADIU SE AFLĂ

Miez de noapte... Tn secfiile multor fabrici și uzine munca 
continuă cu aceeași însuflețire ca și în schimburile I și II. Con
cret, la ce nivel de ritmicitate se lucrează, cum sînt folosite uti
lajele și materialele, care e calitatea produselor fabricate în 
schimbul III I lată ce s-a constatat cu prilejul unui raid-anchefă 
în noaplea de 8 spre 9 august în două întreprinderi din Capi
tală.

Cu peste patru luni în urmă, 
cadrul unui alt raid-anchefă 
schimbul de noapte, la „Dacia” 
fost semnalate anumite neajunsuri : 
încălcarea parametrilor tehnologici, 
aprovizionarea defectuoasă a unor 
mașini și utilaje, lipsa de coordonare 
dintre secții și sectoare. Cum se des
fășoară acum activitatea în schim
bul III la „Dacia" ?

La filatură — șef de schimb era 
maistrul principal Gheorghe Nedelcu. 
Ritmul de muncă era viu. Toate rin
gurile șl laminoarele funcționau nor
mal, cu aceiași indici ca în celelalte 
schimburi. Gradul de umiditate în 
secție — parametru de bază al pro
cesului tehnologic — oscila în ju<u‘ 
procentului de 65 la sută, suficient 
pentru a asigura prelucrarea opt'mă 
a materiei prime. La intervale foar
te mici se controla evoluția tempe
raturii. Același puls bine reglat al 
producției l-am constatat și în sec
torul țesătorie, unde maistrul princi
pal Grigore Răchieru tocmai punea 
la punct cîteva detalii de fabricație, 
în atelierul de preparație. Pe înde
lete, am urmărit mersul procesului 
tehnologic la sectorul de finisaj, unde 
se hotărăște, de fapt, nivelul cali
tativ al țesăturilor și imprimeurilor.

— De vreo cîteva luni, după pu
blicarea raidului-anchetă ni s-au creat 
condiții să lucrăm intens și ‘n schim
bul III, ne-a spus tehnicianul I, 
GHEORGHE SERB, șeful de schimb 
al sectorului. în noaptea aceasta tre
buie să albim și să apretăm peste 
50 000 metri pînză, să vopsim alți 
40—42 000 metri. De asemenea, im
primeria va termina imprimarea a 
3 000 metri de țesături.

— S-ar putea să apară pe parcurs 
vreo piedică în calea realizării sar
cinilor amintite ? ,

— Deocamdată nu 1 Am luat mă
suri de prevenire, ținînd seama că, 
noaptea, frecvența anumitor deficien
țe, de regulă, crește. Minut cu minut 
supraveghem procesele tehnologice.

— Deci, nu puteți spune că vă 
plictisiți.

— Nicidecum. Tocmai de aceea 
este absolut indispensabilă prezența 
în schimbul III a unul cadru tehnic 
cu înaltă pregătire. Măsura luată de 
conducerea întreprinderii de a stabili 
șefi de fură în schimbul de noapte 
este, în acest sens, binevenită. Și a- 
poi cîte alte probleme organizafo- 

înrice nu apar. Bunăoară, chiar 
noaptea aceasta.

— La ce anume vă referiți ?
— Potrivit programării de peste 

secția mercerizat trebuia să acopere 
necesarul de materiale al secției de 
vopsit continuu. Cînd am intrat în 
schimb am văzut că lucrurile nu stau 
chiar așa, cum s-a stabilit anterior. 
Dacă nu se intervenea, riscam să ră- 
mînem în gol de producție. Am 
schimbat atunci programarea. La 
agregatul de vopsit continuu am in
trodus articolul „Zefir Luxor", adică 
comanda de rezervă ; iar articolele 
de la mercerizat le-am introdus la 
vopsitorie bucată cu bucată. Ca ur
mare, incidentul a fost soluționat ope
rativ și utilajele nu ■ au stat nici o 
clipă.

Intr-adevăr, la „Dacia" în schimbul 
de noapte se muncește bine. Dar... 
există un dar. Discutînd cu alfi maiș
tri din sectorul finisaj, aceștia ne-au 
spus că asistența tehnică acordată de 
Ingineri nu se ridică încă la nivelul 
cerințelor. Ei se rezumă doar la unele 
controale inopinate — „potrivit unor 
grafice întocmite de conducerea în
treprinderii și ținute în secret", așa 
cum remarca un maistru. Evident, 
controlul are însemnătatea lui, dar 
nu la aceasta se rezumă asistența teh
nică a inginerilor în schimbul.de 
noapte. Ar fi bine ca conducerea fa
bricii să analizeze temeinic cum se 
poate spori și întări asistența tehnică 
din partea inginerilor, fără a face 
însă risipă de cadre. Inginerii nu tre
buie să se rezume numai la controale, 
fie ele inopinate, ci să contribuie ne
mijlocit la bunul mers al producției 
în schimbul III, ridicîndu-l în conti
nuare, la nivelul schimburilor de zi.

zi,

Cînd sincronizarea producției
șchioapătă

Chiar de la intrarea în fabrică, teh
nicianul Mihai Berbec ne asigură că 
„totul merge ca ceasul". Am ajuns în 
secții. Realitatea infirmă aprecierea 
tehnicianului. La puțin timp, tot mai 
des, unul cîfe unul, războaiele se o- 
presc.

— Nu avem fir negru de vigonie 
10/2, ne explică unul dintre munci
tori. Așsț stăm toată noaptea și pier
dem timpul. Cînd avem fire ne 
lipsesc altele. Și așa, tot pe apucate 
lucrăm.

VIȘAN, maistrul secției 
spune că lucrurile nu-s 
grave. „Poate vreo oră, 
să avem ce lucra" (dis-

Vizibil incomodat de realitate, tov. 
GHEORGHE 
fesătorie, ne 
chiar așa de 
cel mult, n-o
cufia se purta la orele 2,30) — ne-a 
spus interlocutorul. întrebăm pe șeful 
secției vopsitorie, maistrul IANCU 
BERBEC, dacă există vreo posibilita
te de aprovizionare cu fir și dacă 
schimbul următor, de dimineață, o 
să capete acest fir.

— Nu. La mine în nofă nu se pre
vede nimic. Ce mi se dă, aceea fac. 
Eu răspund de vopsitorie. Aici să 
meargă bine treaba.

Este vizibilă lipsa de coordonare 
între diferitele faze ale procesului 
de fabricație. Deci, nu numai asisten
ța tehnică este în impas, ci și pro
gramarea operativă a producției. La 
Fabrica de stofe de mobilă nu s-a 
creat însă un decalaj între secții. Cît 
despre atitudinea maistrului lancu 
Berbec, căruia i s-a încredințat o 
muncă de răspundere — aceea de 
șef de secție — nici nu mai vorbim. 
Tn noaptea de 8 spre 9 august, el a 
dovedii lipsă de inițiativă, văzînd nu
mai interesele vopsitoriei și nu și pe 
cele ale celorlalte secții ale fabricii, 
în ansamblul ei.

Această lipsă de prevedere care 
se constată în aprovizionarea cu ma
teriale a secțiilor fabricii nu este în- 
tîmplătoare. Nici instalațiile moderne, 
cu care este înzestrată întreprinde
rea nu sînt folosite judicios în schim
bul III. împreună cu maistrul Marin 
loniță, de la preparație, am urmărit 
condițiile de lucru din această secție: 
temperatura și umiditatea. Aparatul 
care trebuia să indice acești doi pa
rametri era descompletat : lipsea re
zervorul cu apă ..........

— Vedeți dîra 
aparat ? — ne-a 
Aceasta înseamnă 
trecut pe aici instalatorul și a 
ficat" parametrul. în realitate, el nu 
și-a făcut datoria. Noi simțim după 
aceea, cînd produsele ies de proastă 
calitate, consecințele unui 
mod neglijent de lucru.

Ne-am deplasat, a doua 
nisterul Industriei Ușoare, 
discutat cu tov. ing. TOMA FLUXĂ, 
director general adjunct al Direcției 
generale a industriei bumbacului :

— S-au dat indicații precise ca în 
fiecare întreprindere schimbul de 
noapte să fie încadrat cu tehnicieni 
și ingineri. Țin însă să subliniez că 
nu este absolut necesar, în toate fa
bricile, ca în schimbul III să lucreze 
ingineri. Mergem pe ideea ca ei 
să fie folosiți din plin în munca de 
concepție ,și de organizare științifică 
a întreprinderilor.

— Ce ne puteți spune despre ca
zurile celor două întreprinderi ?

— La „Dacia", unde noi experi
mentăm o nouă formulă de organi
zare a întreprinderilor, inginerii sînt 
prinși în această acțiune.

— Dar la Fabrica de stofe de mo
bilă ?

— Ea are asigurate toate condi
țiile materiale pentru realizarea pla
nului. Dintre cadrele tehnice ale în
treprinderii, în fiecare noapte face 
cineva de serviciu.

Intr-adevăr, „cineva dintre 
tehnice ale Fabricii de stofe 
bilă, face de serviciu", dar 
cum ar trebui. Ni s-a spus că 
cia” inginerii „sînt folosiți din plin la 
munca de organizare științifică a în
treprinderilor". Se poate, dar nu se 
vede. Schimbul de noapte nu tre
buie luat în considerare atunci cînd 
este vorba de organizarea științifică 
a producției I Este absolut necesar 
ca direcția generală amintită să nu 
mai recurgă la justificări nefunda- 
menfate, să , nu mai acopere diferi
tele manifestări de indisciplină în 
procesul de producției, ci să ia mă
suri ferme și exigente de asigurare a 
unui ritm susținut de lucru și 
schimbul III, de întărire 
derii și asistenței tehnice 
schimb de noapte.

loan

Stgțiunea centrală de 
apicultură și sericicul
tură. Cercetătorii verifică 
starea stupilor de al

bine
Foto : R. Costin

(Urmare din pag. I)

strucții siderurgice Hu
nedoara, și-au exprimat, 
în mod justificat, îngri
jorarea față de evoluția 
nesatisfăcătoare a pregă
tirilor pentru anul urmă
tor.

„In cursul anului 1967, 
în cadrul combinatului 
nostru urmează să se re
alizeze un important vo
lum de investiții — spu
nea tov. Ion Niculescu. 
Trebuie să înceapă lucră
rile la marele laminor 
„Bluming 1 300" și cele 
pentru mărirea capacită
ții de producție a oțelă- 
riei Martin Nr. 2, cu pes
te 200 000 tone de oțel, să 
se finalizeze moderniza
rea laminorului „800". 
Sînt obiective care pre
zintă o deosebită impor
tanță pentru sporirea 
producției și îmbunătăți
rea calității metalului. 
Dacă avem în vedere sar
cina subliniată la Plena
ra C.C. al P.C.R. din 
27-28 iunie a.c., ca fie
care obiectiv de investiții 
să fie pus în funcțiune în 
termenele prevăzute, nor
mal ar fi fost ca la ora ac-

tuală să avem asigurate cel 
puțin 60-70 la sută din do
cumentațiile tehnice, pen
tru a se putea lansa din 
vreme comenzile de mașini 
șl utilaje. Treburile, însă, 
nu stau așa".

Dintr-o situație recen
tă reiese că atît Institu
tul de proiectări pentru 
laminoare, cît și Institu
tul de proiectări metalur
gice au predat beneficia
rului abia 20 la sută din 
proiecte. Or, pe această 
bază nu se pot pregăti 
condițiile necesare pentru 
contractarea 
la timp a 
utilajelor ce 
montate în 
du-se încă de pe acum, 
un serios precedent pen
tru întîrzierea lucrărilor.

„Constructorii noștri — 
afirma directorul general 
al întreprinderii de cons
trucții siderurgice — își 
propun ca principală sar
cină să ridice Ireplat, în 
lunile care urmează, capa
citatea de producție la ni
velul anului viitor. Sîntem 
capabili să realizăm toa
te obiectivele înainte de

și livrarea 
mașinilor și 
urmează a fi 
1967, creîn-

termen. Avem, însă, de 
obiectat unor întreprin
deri constructoare de ma
șini, forurilor lor de re
sort din minister în ul
timă instanță, abaterile 
de la termenul înscris în 
contracte, tărăgănarea li
vrărilor de utilaje. Aceas
tă poziție este, după pă
rerea mea, în totală ne- 
concordanță cu sarcinile 
pe care le avem, de a se 
pune la timp în funcțiu
ne marile obiective in
dustriale ale cincinalu
lui".

Dacă aceasta este po
ziția tovarășilor mai sus 
amintiți, nu poate fi tre
cută cu vederea atitudi
nea altor conducători de 
întreprinderi care mini
malizează sau, pur și sim
plu, neglijează problema 
pregătirii investițiilor 
pentru 1967. In ședința 
plenară a comitetului re
gional de partid, Ion Lă- 
zărescu, directorul gene
ral al Combinatului car
bonifer Valea Jiului, și 
Ion Zaha, directorul între
prinderii .miniere Hu
nedoara, s-au limitat 
la prezentarea realizări
lor pe primul semestru și

distilată.
de apă de sub 

spus interlocutorul, 
că chiar acum a 

„veri-
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Capacități noi 
de producție 

intrate 
în funcțiune
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La exploatarea minieră

mă-

de

Cav- 
nic din regiunea Maramureș a 
fost dat în exploatare un mo
dern puț de extracție. El 
soară 420 metri, fiind unul din 
cele mai adînci obiective
acest fel din bazinul Maramureș. 

Proiectat de specialiști ai in
dustriei miniere din țara noastră 
și înzestrat cu utilaje la nivelul 
tehnicii actuale, noul puf creează 
posibilități pentru sporirea 
fracției de minereu cu 
40 000 tone.

PLOIEȘTI

ex- 
pesfe

dezvol-
Uzinei 

dată

Șl DEPOZITAREA FINULUI?

Tn cadrul acțiunii de 
tare și modernizare a 
mecanice Teleajen a fost 
în funcțiune, mai devreme decîf 
era planificat, o hală modernă 
pentru reparațiile capitale ale 
mașinilor unelte. Dotată cu uti
laje și instalații de înaltă pro
ductivitate, noua secție sporește 
capacitatea anuală de producție 
a uzinei cu 12 la sută. Acum se 
execută lucrări de construcție 
și montaj la sectorul tratament 
termic cu curenți de înaltă frec
vență și se modernizează unele 
agregate.

(Agerpres)

Anul acesta, datorită condi
țiilor climatice favorabile, a 
măsurilor luate pentru întreți
nerea plantelor de nutreț, se 
obține o recoltă bogată de 
furaje. In majoritatea regiuni
lor strînsul finului s-a făcut cu 
grijă pentru a se evita pier
derile de substanțe nutritive. 
In unele locuri însă, îndeosebi 
în zonele de deal și de mun
te, există încă suprafețe mari 
de fînețe naturale necosite și 
cantități însemnate de fîn care 
trebuie de urgență transportat 
și depozitat în apropierea fer
melor de animale. Pentru a se 
vedea cum se desfășoară a- 
ceastă importantă lucrare, re
dacția noastră a organizat un 
raid-anchetă în regiunile Bra
șov și Hunedoara. Iată, pe 
scurt, cele constatate cu acest 
prilej.

Experiență prețioasă,

dar de ce nu se extinde?

■i

Cu înaltă răspundere
pentru producția uzinei
(Urmare din pag. I)

în colective numeroase de specia
liști, principalele probleme organiza
torice legate de fabricația de trac
toare în prezent și în perspectivă. 
Din această consultare largă s-au con
turat o seamă de prevederi, care au 
și fost înscrise înfr-un plan tematic 
și care vor fi îndeplinite încă în a- 
cest an. Consemnăm doar cîteva : 
reducerea prin tipizare a sortimen
telor 
carii 
mari, 
rilor
motor și fructificarea posibilităților de 
îmbunătățire a mecanizărilor exis
tente, în vederea scurtării perioade-

de S.D.V.-uri, în scopul fabri- 
lor cît mai eficiente în serii 
organizarea științifică a fluxu- 

tehnologice pe liniile secției

pregătirii din 
investițiilor,

a promisiunilor pentru 
semestrul II. Nimic însă 
despre perspectivă, ca și 
cum între planul de ne
cesități pe 1966 și cel pe 
anul viitor n-ar exista o 
continuitate. O atare po
ziție este de neînțeles 
tocmai din partea condu
cerilor unor asemenea 
mari întreprinderi, unde, 
ani la rînd, datorită sub
estimării 
vreme a
au apărut greutăți în 
deschiderea noilor mine 
de cărbune și mine
reuri de fier, s-a în
târziat punerea în func
țiune a unor importante 
capacități de producție.

■Ar
Problema pregătirii din 

timp a lucrărilor de in
vestiții prevăzute pentru 
anul 
niat.ă 
nara 
27-28 
ne cu deosebită acuitate 
în regiunea Hunedoara, 
deoarece, după cum ara
tă o analiză critică a 
experienței din anii 
trecuți, greutățile în în
deplinirea planului de in
vestiții au fost generate,

1967 a fost subli- 
cu putere la ple- 

C. C. al P. C. R. din 
iunie a.c. Ea se pu-

în multe cazuri, tocmai 
de deficiențele care s-au 
manifestat în etapa de 
pregătire și proiectare a 
noilor obiective, 
de aceea se 
de necesitatea 
neficiarii de 
și, mai 9les, proiectanții, 
să acționeze cu hotărire 
încă de pe acum, pentru a 
crea șantierelor condiții op
time de lucru în anul viitor. 
Eforturile trebuie concen
trate spre elaborarea cît 
mai grabnică a întregii 
documentații tehnice 
tru investițiile 
și contractarea 
a 
pentru 
în acest sens, 
vînt greu de spus îl au 
Ministerul Minelor, Minis
terul Energiei Electrice și 
Ministerul Industriei Me
talurgice, care trebuie să 
asigure cu operativitate 
accelerarea pregătirilor, 
îndeosebi, pentru obiec
tivele de investiții menite 
să contribuie cu o pon
dere însemnată la înde
plinirea planului cincinal 
în ramurile industriei mi
niere, a energiei electrice 
și siderurgice.

utilajelor
noile

Tocmai 
desprin- 
ca be- 
investiții

pen- 
anului 1967 

din timp 
tehnologice 

obiective.
un cu-

lor de stagnare a pieselor între ope
rații.

Alți participant! la dezbateri au in
sistat asupra reducerii sortimentului 
de oțeluri utilizate în fabricația cu
rentă și reorganizării pe baze știin
țifice a transportului între secțiile u- 
zinei. Cu o atenție deosebită a fost 
analizat planul tehnic, care, pe lîngă 
alte prevederi referitoare la micșo
rarea normelor de consum și creș
terea indicilor de mecanizare, conți
ne sarcini precise în legătură cu a- 
similarea a încă 6 noi tipuri de trac
toare.

. „Sarcinile și problemele pe care 
le avem de soluționat sînt complexe 
— a spus tov. ing. Iulian Cazacu, 
inginer-șef de concepție al uzinelor. 
Va trebui să punem în mișcare un 
mare fond de gîndire tehnică și eco
nomică de specialitate, cu ajutorul 
căruia să aflăm răspuns la toate ches
tiunile privind dezvoltarea capacită
ților de producție, diversificarea fa
bricației de tractoare, organizarea ști
ințifică a . producției, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost, asigurînd sporirea efi
cienței economice a activității noas
tre".

Specialiști din cei mai compefenți 
propuneri și 
spus, printre 
se desfășoa- 
consumurilor 
împletită cu

au formulat numeroase 
sugestii prețioase. S-a 
altele, că acțiunea care 
ră în vederea reducerii 
specifice trebuie strîns 
preocuparea pentru ridicarea nivelu
lui calitativ al produselor, găsindu-și 
oglindirea în îmbunătățirea parame
trilor tehnici și funcționali ai tractoa
relor. Totodată, a fost reliefată impor
tanța producției pieselor de schimb, 
a întăririi colaborării fructuoase cu 
uzinele colaboratoare. A reținut aten
ția dezbaterea modului în care se 
dezvoltă și se va dezvolta cerceta
rea științifică din uzină. Aici își are 
un cuvînt hofărîfor de spus chibzuin
ță cu care este elaborat programul 
de cercetare. Laboratorul central al 
uzinei, care va deveni un nucleu al 
cercetării științifice, este dator să 
pună în valoare îndrăzneala, inven
tivitatea, spiritul creator al specialiș
tilor uzinei.

Au luat cuvîntul oameni vîrstnici, 
cu o bogată și îndelungată experien
ță practică. Cei mai mulți însă au fost 
tineri, care au dat frîu liber dina
mismului și optimismului lor, luîn- 
du-și angajamente însuflețitoare în 
întrecerea socialistă. S-au împletit în
fr-un mănunchi competența construc
torilor de tractoare din Brașov cu res
ponsabilitatea pentru marile sarcini 
care le revin în anii cincinalului.

Cooperativele agricole din re
giunea Brașov dispun de o supra
față de peste 118 000 hectare fînețe 
naturale, iar gospodăriile de stat 
de 23 850 ha. Fînețele constituie 
una dintre cele mai importante 
surse pentru asigurarea unei pu
ternice baze furajere. Ținînd sea
ma de aceasta, în adunările gene
rale ale cooperativelor agricole de 
producție s-a hotărît ca munca de 
recoltare a fînețelor să fie orga
nizată în acest an mai temeinic, 
luîndu-se, între altele, în acest 
scop, măsuri pentru creșterea co
interesării materiale a cooperato
rilor în executarea acestei lucrări 
la timp și fără pierderi. Totodată, 
s-au luat măsuri ca la cositul ier
burilor să se folosească din plin 
toate forțele existente : mijloacele 
mecanice ale S.M.T., cositori cu 
tracțiune animală proprietate a 
cooperativelor agricole, precum și 
echipe de cosași. Așa se face că la 
Hărman, Bod, Sînpetru, Chilieni 
și în multe alte cooperative, recol
tatul fînurilor naturale s-a efec
tuat cu multe săptămîni în urmă, 
în perioada înfloririi ierburilor, 
obținîndu-se nutrețuri de bună 
calitate.

Cu toate acestea, în regiune nu 
s-a terminat încă strîngerea finu
lui. Pînă la 7 august lucrarea a 
fost executată numai în proporție 
de 81,3 la sută, 
tivele agricole 
Gheorghe acest 
la peste 93,1 la
Făgăraș și Sibiu el este de numai 
70 la sută. Rămase în urmă cu re
coltatul fînețelor naturale sînt și 
gospodăriile agricole de stat din

au 
nu

din

Dacă în coopera- 
din raionul Sf. 

procent se ridică 
sută, în raioanele

cadrul Trustului Gostat Sibiu, 
unde s-a realizat numai 77 la sută 
din plan. Explicația? în raioanele 
și în unitățile rămase în urmă nu 
au fost folosite la maximum toate 
mijloacele, îndeosebi la uscatul și 
transportul fînurilor. Experiența 
prețioasă a unor cooperative agri
cole de producție care, în maxi
mum două zile de la cosire, 
uscat, cărat și depozitat fînul, 
a fost extinsă.

Da cooperativele agricole
Mîndra, Voila, Ungra, Homorod și 
altele, brazdele de ierburi cosite 
dimineața au fost întoarse cu gri
jă pînă la uscare, asigurîndu-se 
transportul operativ și depozitarea 
în șuri. în alte cooperative însă, 
(Apața, Racoș etc.) fînul a fost lă
sat zile în șir în brazdă, depre- 
ciindu-se în urma ploilor. Din pă
cate nu sînt singurele neajunsuri 
care se semnalează. La coopera
tiva agricolă din Ilieni, raionul Sf. 
Gheorghe, o parte din șire au fost 
așezate direct pe pămînt, fără nici 
un strat protector. La Veștea de 
Jos, Taionul Făgăraș, furajul a fost 
depozitat în stoguri neîmprejmui
te, în jurul cărora circulă cireada 
de vite, călcînd în picioare canti
tăți însemnate de nutreț. în alte 
unități, o parte din fînul cosit cu 
2—3 săptămîni în urmă se mai gă
sește și acum, pe cîmp, netrans
portat.

Este necesar ca organele regio
nale de partid și de stat să-și în
drepte atenția asupra raioanelor și 
unităților rămase în urmă și să ia 
măsuri eficiente pentru termi
narea grabnică a recoltării tinete
lor naturale.

Regrete in loc de măsuri
practice, operative

Cooperativele agricole din regiu
nea Hunedoara dispun de aproape 
41 000 ha de fînețe naturale. 
Timpul prielnic din acest an a per
mis ca de pe toate suprafețele să 
se obțină producții bune de fîn. 
într-un mare număr de coopera
tive s-au luat măsuri pentru 
strîngerea la timp a acestui furaj 
valoros. înainte de cosit, în raioa
nele Alba, Sebeș, Brad și Deva su
prafețele au fost repartizate pe 
grupe de familii, aplicîndu-se un 
sistem rațional de cointeresare a 
cooperatorilor. Ca urmare, fînul a 
fost strîns la timp, asigurîndu-se 
condiții bune pentru transportul și 
depozitarea la fermele de animale. 
Totodată, în aceste raioane 
însilozat ierburi cfe pe 
10 000 ha. Pe ansamblul 
situația este însă departe 
mulțumitoare.

In prezent mai sînt de
aproape 11 000 ha de fînețe. In 
raionul Hațeg, unde fînețele ocupă 
peste 12 000 ha și constituie prin
cipala sursă de hrană pentru ani
male, pînă în prezent s-au recoltat 
abia 6 600 ha. Sînt cooperative de

s-au 
aproape 
regiunii 
de a fi

recoltat

producție ca cele din Livadea, Rîul 
Alb, Pui, Sarmisegetuza etc., care 
mai au de cosit între 300 și 1 000 
ha cu toate că timpul optim de 
recoltat a trecut. De asemenea, a 
rămas mult în urmă transportul și 
depozitarea finului. în ultima si
tuație . existentă la consiliul agri
col rezultă că pînă acum au fost 
transportate furajele de pe abia- 
540 ha. în multe locuri acestea au 
rămas. în brazde sau au fost adu
nate de mîntuială în căpițe mici, 
unde se degradează. Aceeași situa
ție este și în cooperativele din raza 
orașului Hunedoara și în cele din 
raionul Ilia. Tov. Liviu Bej an, 
vicepreședinte al Consiliului agri
col regional, își exprima regretul 
pentru deprecierea fînurilor. Dar 
— cum se spune — regretele nu 
folosesc la nimic.

Este necesar ca peste tot să fie 
luate măsuri practice pe 
către consiliile agricole, 
cooperatiste și conducerile 
tivelor agricole pentru ca
rea și depozitarea finului să se 
termine într-un timp cit mai scurt.

teren de 
uniunile 
coopera- 
strînge-

schimbul.de


CLASIC-MODERN
O ANTINOMIE?
Mi se înfîmplă destul de 

des să reamintesc tinerilor 
existenfa a milenii de arfă 
anterioare secolului în care 
ei trăiesc, după cum sînf 
mereu întrebată de oameni 
din generațiile mai vechi 
dacă înfeleg ceva din „e- 
lucubrațiile" artei moderne, 
fie că e vorba de literatură, 
pictură, muzică, arhitectură. 
Navighez cu prudentă în
tre dificultăți și suscepti
bilități multiple și încerc 
să (in mereu o linie sănă
toasă de mijloc. Explic în- 
tr-una, fără să vreau să 
supăr pe nimeni, că e vorba 
pentru fiecare din cele 
două mari categorii mai 
sus pomenite, de un viciu 
de perspectivă și de o pre
judecată destul de răspîn- 
difă. Că de obicei clasifi
cările prea rigide, de orice 
fip, sînf dăunătoare cultu
rii. Că există o singură cla
sificare totuși posibilă : 
arta mare, arfa propriu-zisă 
și încercări ratate, expe
rimente îndrăznețe, lipsi
te de idei și sentimente au
tentice și ca atare fără șan
se de durată.

în afară de aplicarea la 
antichitatea greco-lafină și 
la cele aproape două se
cole de cultură franceză în 
sensul strict de curent lite
rar supus unei creafii nor
mate riguros după cerințele 
cam exterioare, ale unor 
legi edicfate de teoreti
cieni, de critici (unitatea 
de timp, de loc, de ac
țiune, neamestecul genu
rilor etc.), epitetul de cla
sic are și posibilități .de in
terpretare mai largă. Este 
clasică orice operă de artă 
care înfățișează o anumită 
perfecțiune a structurii ei, 
în care se simte o propor
ție armonioasă a părților 
alcătuitoare, o măsură în- 
cînfătoare a unui spirit în 
care toate forfele creatoare 
parcă se echilibrează. Ast
fel înfr-o accepție foarfe 
extinsă a termenului, aspi
rația spre clasicitate este, 
în cele din urmă, inerentă 
oricărui mare artist în ori
ce domeniu, fiindcă în ple
nitudinea maturității lui 
creatoare spiritul uman tin
de către lucrări armonioa
se, echilibrate, desăvîrșite. 
De aceea se' poate cita 
exemplul atîtor artiști care, 
chemați la început de fur
tuna romantică, au abando
nat pînă la sfîrșit acest cu
rent din dorința de evitare 
a excesului retoric, din do
rința reintroducerii ordinei 
și măsurii. Theophile Gau
tier este foarte caracteris
tic în această privință, 
fiindcă, începînd ca roman
tic cariera lui, o încheie a- 
propiindu-se de parnasieni 
care au însemnat una din 
importantele reacfii împo
triva excesivei grandiloc-

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

vențe romantice. Chiar ta 
numeroși scriitori și artiști 
socotiți drept foarfe mo
derni, trecerea spre forme 
echilibrate, spre expresia 
măsurată a sensibilității nu 
poate fi tăgăduită. La C6- 
zanne, de pildă, lucrul a- 
cesta este izbitor. De la ba
rocele răbufniri ale imagi
nației lui tinerești, marele

fru a se salva de la început 
de învinuirea lipsei unei 
tradiții în care să se anco
reze. Astfel, impresionișf'i 
se reclamau în parte de la 
Delacroix, ca și cubiștii ca- 
re-și construiau combinații 
genealogice la fel de ono
rabile.

într-o altă direcție, mo
dernii mai au un merit în

pictor a ajuns la o organi
zare aproape geometrică a 
viziunii sale picforicești, la 
o centrare strictă a peisaje
lor și a naturilor moarte. 
Enescu și Bartok au început, 
cu trecerea timpului, să 
capete un aer clasic fot 
mai accentuat, ca .și Brân- 
cuși în parte. La fel, ope
rele lui Albert Camus ori 
T. S. Eliof, marele poet en
glez de curînd sfîrșit.

Iar în (ară la noi, așa 
cum am subliniat în repe
tate rînduri, în creațiile 
marilor poefi Arghezi, Bla- 
ga, Al. Philippide, se pro
duce o evoluție evidentă 
spre clasicizare o dată cu 
maturizarea lor creatoare, 
indiferent de curentele că
rora le-au aparținut la în
ceputul carierei lor.

Pe de altă parte, moder
nul are și el o arie vastă 
de aplicare, nerestrîngîn- 
du-se numai la ceea ce este 
foarfe nou în contempora
neitate. Nu numai ceea ce 
este izbitor, violent, ceea 
ce intră „cu scandal" în 
domeniul noutății aparține 
noțiunii de modern. De o- 
bicei, ceea ce se însoțește 
cu prea mult zgomot la 
aparijie tinde parcă să dis
pară ca o modă. Și aici, 
desigur, arta mare, arfa au
tentică nu prea are ce cău
ta. Acesta este modernul 
de nuanță peiorativă. în 
aspectul lui superior, în ex
tensia de care vorbeam, 
modernul este expresia fi
lozofică a sufletului unei 
epoci, a sensibilității con
temporane care-și caută, 
cu o sete dramatică de a- 
devăr, fără snobism și 
poză, noi forme de mani
festare, ca și corespon
dente și înrudiri cu etapele 
anterioare ale culturii.

într-o direcție, modernii 
își determină, prinfr-un pro
ces destul de bine cunos
cut, înaintași și filialii, pen-

revizuirea unei serii de va
lori, ei încercînd să reinter- 
preteze dintr-o perspectivă 
de sensibilitate reînnoită 
capodoperele antecesorilor 
pe drumurile artei. Aici, la 
interferența aceasta de dru
muri, se vădește o intere
santă legătură între tra- 
difie și inova(ie, între cla
sic și modern. Modernii îi 
analizează pe clasici cu 
propriul lor punct de ve
dere, făcînd, de pildă, în 
generații succesive, un 
Shakespeare romantic, un 
Shakespeare expresionist, 
un Shakespeare exisfenția-

fist etc. Dar de fapt șl Ho
mer și Danie și Shakes
peare șl Goethe întorc spre 
fiecare secol și spre flecare 
generafie figuri reînfinerite 
de propria lor forță Infe
rioară, nesecată și dau la 
nesfîrșit urmașilor semnifi
cații și valori proaspete, da
că aceștia arată o sensibi
litate autentică și o capaci
tate nouă de interpretare 
a eternului omenesc. A- 
ceasta este una dintre în- 
tîlnirile fructuoase dintre 
clasici și moderni, din care 
arfa iese îmbogățită, ca și 
umanitatea.

Și dacă Eliot, Camus, 
Șolohov și alți cîțiva mari 
artiști ai secolului XX su
portă de pe acum încă 
epitetul de clasic sau încep 
să ia treptat un aer de cla
sicitate, Shakespeare, Goe
the și ceilalți dau mereu 
dovezi neobosite de mo
dernitate perpetuă, cu ca- 
re-și reînnoiesc clasicitatea.

Sîntem, cum se vede, în- 
tr-un joc dialectic neîn
trerupt în ceea ce privește 
cei doi termeni mult folo
siți și mult incriminați. Să 
fugim în orice caz de eti
chetele care îngustează 
sensurile. Să nu ridicăm 
bariere inutile în fața îm
bogățirii spiritului nostru, 
între clasic și modern nu 
există nici o opoziție ire
ductibilă. După părerea 
mea, cei doi termeni tre
buie cuprinși și rezolvați 
înfr-o sinteză superioară.

Unii dintre oaspeții Muzeului Satului din Capitală 
sînt, în aceste zile, tineri care se pregătesc pentru 
examenul de admitere în Institutul de arhitectură 

„Ion Mincu“
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18,00 — Pentru copii și tineretul școlar: Filmele „Iedul neascultător" și 
„Wilhelm Teii". 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,15 Galeria instrumente
lor : Trompeta. 19,30 — Dicționar de personaje. Litera „C" (II). Emisiune 
de M. Șeptilici, Radu Miron și C. Paraschivescu. 20,00 — Săptămîna. 21,00 
— Avanpremieră. 21,15 — Teleglob : emisiune de călătorii ' geografice : 
„Maroc" — film realizat de Studioul de televiziune București. 21,45 — Pa
rada vedetelor : Connie Francis și orchestra Mantoyani. 22,00 — Seară de 
romanțe. 22,30 — Telejurnalul de noapte. 22,40 — Buletinul meteorologic.

în cazul în care pe litoral vremea se va îmbunătăți și mîine seară va 
avea loc cel de-al doilea spectacol al Festivalului de muzică ușoară, Stu
dioul de televiziune își propune să-l transmită integral, de la orele 20.

în această eventualitate, programul Studioului de televiziune se va 
modifica astfel : orele 18 — Emisiunea pentru copii și tineretul școlar i 
la orele 19 — Telejurnalul de seară ; apoi pînă la începerea transmisiei de 
la Mamaia — Emisiunea Săptămîna ; în pauza spectacolului — Avanpre
mieră i în încheiere — Telejurnalul de noapte și Buletinul meteorologic.

Dacă timpul nu va permite transmisia spectacolului, programul rămîne 
cel anunțat. ,

Specificul, nota distinctă prin care 
o anumită localitate își păstrează in
dividualitatea, nu este reprezentat 
doar de aprecierile de natură edili
tară. Există în plus un element defi
nitoriu, de cele mai multe ori negli
jat datorită caracterului său mai pu
țin concret. Este vorba de viața cul
turală din localitatea respectivă, de 
emulația spirituală a intelectualilor, 
de preocupările lor extraprofesionale.

Am ales spre exemplificare un o- 
raș — Turnu Severin — în care 
există toate premisele unei bogate 
vieți spirituale : cîteva sute de inte
lectuali din variate domenii de acti
vitate, o universitate populară, nu
meroase formalii artistice de amatori, 
trei echipe de teatru, o formație de 
estradă.

Din discuțiile cu localnici, se 
impune constatarea că unul din prin
cipalele mijloace de petrecere a 
timpului liber îl constituie spectaco
lul de teatru. Simplul fapt că, în de
cursul unei stagiuni, pot fi urmărite 
5—6 reprezentații nu ar fi prea con
vingător dacă nu am preciza că în 
oraș activează un teatru popular. 
Realizatorii, actorii, personalul tehnic 
sînf muncitori, profesori, medici, 
elevi. în această perioadă aici se re
petă nu mai puțin de 4 piese, cu 4 
distribuții diferite. Directorul Casei de 
cultură, Mihai Marina, unul dintre 
animatori, are însă și alte proiecte :

— în condițiile în care cea mai 
mare parte a vieții teatrale severine
ne (cantitativ și calitativ) se concen
trează în activitatea teatrului popular, 
acesta și-ar putea depăși „statutul" 
de simplă formație care prezintă 
spectacole de cîteva ori pe săptă- 
mînă, transformîndu-se într-un nu
cleu cultural care să înglobeze cît 
mai mulfi localnici iubitori ai Thaliei. 
Forma pe care o preconizez ar pu
tea constitui pentru intelectualii ora

șului un fertil feren de schimburi de 
opinii, de discu|ii creatoare, pornind 
de la actul artistic.

Ideea, ceva mai veche, merită, fi
rește, studiată și pusă în aplicare, ea 
reprezenfînd un real cîșfig atît pen
tru cei care vor-dezbate problemele 
spectacolului dramatic (de la reper
toriu la transpunere scenică) cît, mai 
ales, pentru colectivul teatrului. Pen
tru că, ceea ce lipsește uneori inte
lectualității severinene sînf tocmai a- 
cesfe posibilități de a se . întîlni în
tr-un cadru mai resfrîns pentru 
a se informa asupra problemelor 
care-i interesează, apelînd la cele 
mai autorizate și documentate sur
se de informare. Casa de cultură 
a avut o serie de manifestări de a- 
ceasfă natură și succesul de care 
s-au bucurat initial a făcut ca ele să 
fie continuate. Invitîndu-se cadre 
cu o temeinică pregătire de specia
litate, s-au dezbătut cu intelec
tualii din localitate teme ca : Ci
bernetica, Cum se realizează un film, 
Literatura chineză și japoneză în se
colul al XlX-lea, Arfa hitifă și babilo
niană etc. în oraș mai există însă a- 
proape 150 de medici, numărul ingi
nerilor se apropie de 200, iar avoca- 
ții sînt și ei destul de numeroși. 
Există preocuparea de a organiza 
pentru fiecare dintre aceștia, pe pro
fesiuni, o viată culturală bogată ? în 
București, de pildă, medicii și ingi
nerii au cîteva formații instrumentale 
de bună reputație, salariaților din în- 
vă|ămînt li se oferă posibilitatea să 
desfășoare o activitate interesantă în 
cadrul clubului propriu. Dar de ce 
exemplele se reduc la Capitală ? Nu 
s-ar putea crea o ambianță de emu
lație spirituală pentru diferite cate
gorii de intelectuali, facilitată tocmai 
de numărul lor mai restrîns, și în ce
lelalte orașe de provincie ?

— Desigur că fiecare dintre noi ar 
subscrie la astfel de inițiative — măr
turisea entuziast dr. Dan Pleniceanu.

căSe poate astfel lesne constata 
cei folosifi pentru susținerea confe
rințelor și simpozioanelor sau mem
brii brigăzilor științifice reprezintă o 
cifră mult prea mică față de numărul 
total al intelectualilor din oraș. Fap
tul a fost remarcat și de ing. Ecate- 
rina Teodorescu, de la întreprinde
rea de panificație Turnu Severin, care 
l-a însofit de o precizare :

— Dintre intelectualii severineni, 
categoria cea mai „neglijată" de Co
mitetul orășenesc pentru cultură și 
artă o constituie inginerii. Sîntem 
probabil considerați prea „tehnici", 
prea ariz1 în expunere și de aceea 
sîntem folosiți doar la citirea în în
treprindere a unor conferințe care ni 
se trimit periodic. Poate fi vorba 
oare în acest caz de o veritabilă par
ticipare la ridicarea nivelului intelec
tual al vieții orașului ?

Opinia citată ne-a determinat să a- 
dresăm următoarea 
înseamnă a atrage 
în circuitul vieții culturale 
lui ! Răspunsurile, definite 
unor discuții aprinse, au 
toate ideea de participare 
sensul datoriei acestei categorii so
ciale de a fi purtătoarea inițiativei, 
de a sesiza necesitățile culturale în 
diferite sectoare 
funcfie de care 
specifice (rolul 
cultură și artă rămînînd în acest caz 
acela de coordonare, de organi
zare propriu-zisă).

Există, cum se vede, nu numai po
sibilități ci și sugestii concrete, rele
vate și cu prilejul recentei plenare a 
Comitetului orășenesc Turnu Severin 
a! P.C.R. Ele merită să fie puse în 
valoare pentru a face să pulseze in
tens viata intelectuală a orașului.

întrebare : Ce 
intelectualitatea 

a orașu- 
în urma 

accentuat 
activă în

de activitate, în 
să propună acfiuni 
Comitetelor pentru

Radu CONSTANTINESCU

• ÎN NORD, SPRE ALASCA I : Sala Palatului (seria de bilete 
1729 — orele 19,30).
• 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.
• JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Republica — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, grădina „Progresul" — 20 (la ambele 
completarea Vizita tovarășului Ciu En-lal In Republica Socia
listă România), Grivita — 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 completarea 
Tinerețe), Festival — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 ; la grădină
— 20,30, Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• URME ÎN OCEAN: Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21; la grădină — 20 (completare Borodino), Melodia (com
pletare Carnet de schițe) — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
• ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Lumina (com
pletare Stuf) — 8,45; 11; 13,15; 18,15; 20.45, Arenele Libertății 
(completare Collegium Maius al Universității Iagellone) — 20.
• COPIII MĂRII — cinemascop : Victoria (completare 
Koprivșcița) — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,45, Feroviar (com
pletare știință și tehnică nr. 14) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Central (completare Lu
crările sesiunii Marii Adunări Naționale) — 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45, Buzești (completare Borodino) — 15,15; 
17,45.
• DRAGOSTEA ȘI MODA : Union (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat tn regiunea Argeș) — 15,15; 
18; 20,45.
e PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
® NOAPTEA IGUANEI : Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21. 
O NIMENI NU SE GÎNDEȘTE LA NOI — N-O SĂ DOARĂ ? — 
VALENTIN SEROV — MINGEA FURATĂ — FAR-WEST —* 

' SOLUȚIE PATENT : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
« MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Giulești (completare Lucră
rile sesiunii Marii Adunări Naționale) — 15,30; 18,15; 20,45; 
« FIII „MARII URSOAICE" : înfrățirea între popoare (com
pletare Orizont științific nr. 3) — 14; 16; 18,15; 20,30.

O 5 000 000 DE MARTORI I : Excelsior (completare Mobila) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21, Flamura (completare Tinerețe)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• PRIMA DEZILUZIE : Dacia (completare Sandi, să asculți 
pe mămica 1) •— 9; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45.
» ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop : 
Cosmos — 15,30; 18; 20,45, Munca (completare Arsura) — 
10,30; 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării (completare Simfonie tn 
alb) — 11; 15; 17,45; 20,30.
• BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Bucegi (completare Carnet de 
schi(e) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Arta (completare 
Liniorii) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 ; la grădină — 20,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Gloria — 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 21, Stadionul Dinamo — 20, Patinoarul 
„23 August" — 20,15.
• FANTOMAS — cinemascop : Unirea — 15,30; 18; la gră
dină — 20,30.
• TOM JONES : Flacăra — 15,30; 18; 20,45.
O ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Vitan (completare 
Crimea) — 15,30; 18,15; la grădină — 20,30.
• MÎINE, MEXICUL ! : Miorița (completare Carnet de schițe)
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Popular (comple
tare Laptele) — 15,30; 18; 20,45.
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Aurora (com
pletare Navigatori care dispar) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45; la grădină — 20,15, Crîngași (completare Stăvilirea 
torenților) — 15,30; 18,15; 20,45.
• CELE DOUA 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 completarea Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Oltenia).
« MONEDA ANTICĂ : grădina „Expoziția" — 20.
• 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 „Buzești" (completare 
Borodino) — 20.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Volga (completare 
Apartamentul) — 9; 11,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : Rahova (completare Auto
biografie) — 15,30; 18; la grădină — 20,30.
• ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : Progresul 
(completare Partidului, slavă 1) — 15,30; 18; 20,45.
• SERBĂRILE GALANTE : grădina „Colentina" — 20,30, 
grădina . „Progresul-Parc” (completare Schițe turinglene) — 
20,30.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR —s cinemascop (ambele serii) : 
grădina „Bucegi" — 20.

Dar întrebarea este cît vom mai aș
tepta pînă atunci ? Tn general, 
la sindicatul nostru sanitar cînd 
se vorbește de activitate culturală se 
citează brigada artistică de agitație 
și serile de audiții la care abia se 
completează primul rînd de scaune. 
Acum cîțiva ani exista o orchestră de 
estradă a medicilor, dar lăsată în pă
răsire s-a... autodizolvat.

O sugestie binevenită am consem
nat și din partea prof. Ion Palașcă, 
secretarul Comitetului orășenesc pen
tru cultură și artă :

— Tn preocupările noastre zilnice 
(fie că sîntem profesori, ingineri, e- 
conomiști etc.) figurează, înfr-o mă
sură mai mare sau mai mică, con
tactul nemijlocit cu publicațiile și li
teratura de specialitate, cu o serie 
de lucrări absolut necesare într-un a- 
numif domeniu. In consecinfă, ne a- 
dresăm Bibliotecii raionale. Aici însă, 
deși fondul de cărți e numeros și ar 
putea acoperi necesifăfile locale, 
nefiind pus la punct, nu poate 
face față tuturor solicitărilor. Ar fi 
util, de pildă, dacă cu sprijinul Bi
bliotecii regionale s-ar trece la ame
najarea unei secții care să cuprindă 
numai volume de înaltă ținută știin
țifică, din toate sectoarele de activi
tate, răspunzînd astfel unei reale ne
cesități a intelectualilor noștri.

Reprezintă o axiomă faptul că nu
mai avînd bogate preocupări In
telectualitatea își poate aduce o 
contribuție substanțială la crearea 
unei atmosfere de efervescență cul
turală, la răspîndirea unor variate cu
noștințe în mase. Tocmai de aceea, 
categoriile de intelectuali pentru care 
profesiunea este despărțită de restul 
activității cu un zid înalt și de ne
trecut, sînt și cele mai puțin prezente 
pe „afișul" vieții culturale locale.

Un reprezentant 
de seamă al 

culturii românești
Crescut, ca adolescent, sub in

fluența unor dascăli luminați ca 
Heliade Rădulescu sau Petrache 
Poenaru, dar, mai ales, sub aceea 
a unchilor săi Ion Cîmpineanu și 
poetul Iancu Văcărescu, Ion Ghi- 
ca se afirmă foarte de timpuriu ca 
scriitor în cadrul societății Filar
monice, pentru care traduce come
dia Prețioasele de Molidre, și ca 
om politic. Plecat să-și continue stu
diile în capitala Franței, el desfă
șoară acolo, cu o impresionantă ma
turitate de gîndire și ardoare patrio
tică, dovedind 
încă de pe atunci 
calități de diplo
mat, o intensă ac 
tivitate de propa
gandă, stabilind 
legături cu perso
nalități politice 
străine, publicînd 
broșuri, articole 
menite a face cu
noscute străinătății istoria și cul
tura poporului român, aspirațiile 
sale spre libertate națională, spre 
emancipare politică și socială.

în anii premergători revoluției 
de la 1848, numele lui Ion Ghica e 
legat de toate acțiunile importan
te, politice și culturale, îndreptate 
spre propășirea țărilor române. 
Profesor și inspector la Academia 
Mihăileană din Iași, el elaborează 
și publică un vast program de re
organizare a învățămîntului. ■ In 
1843 întemeiază la București, 
împreună cu Bălcescu și Tell, so
cietatea politică secretă Frăția, iar 
în anul următor scoate la Iași, îm
preună cu Kogălniceanu și Alec- 
sandri, revista Propășirea, numă- 
rîndu-se printre colaboratorii ei cei 
mai activi și asigurînd în același 
timp colaborarea și a altor scri
itori munteni, ca N. Bălcescu, Gr. 
Alexandrescu și D. Bolintineanu. 
în anii următori, Ghica a fost 
președinte al Societății studenților 
români din Paris, apoi membru în 
comitetul de conducere al Asocia
ției literare a României, care ur
mărea crearea unei mișcări lite
rare naționale în toate provinciile 
românești („a înlesni progresul li
teral în toată românimea") și, în 
această calitate, el a făcut să a- 
pară în 1847 revista Album științi
fic și literar, organ al Asociației 
și continuatoare a Propășirii. în a- 
celași timp, el a început să scrie 
un roman, rămas neterminat, imi
tație după un model străin, intere
sant prin descrierea societății ro
mânești și prin faptul că este cea 
dintîi încercare cunoscută pînă 
acum în literatura română.

Alături de alți intelectuali pa- 
trioți, Ghica a luat parte activă la 
pregătirea revoluției din Muntenia 
ca membru al comitetului revolu
ționar și, împreună cu N. Bălcescu 
și Al. Golescu, al comisiei supreme 
și executive. Trimis, în preajma iz
bucnirii evenimentelor, de către 
comitet la Constantinopol, pentru 
a obține recunoașterea constituției 
revoluționare de către Poartă, pu
terea suzerană, precum și sprijinul 
celorlalte mari puteri ale Europei 
pentru cauza țării sale, el a dove
dit cu acest prilej talent diploma
tic și devotament în susținerea idei
lor revoluției. în lunga și uneori 
sinuoasa sa activitate politică 
Ghica s-a dovedit, în general, o 
minte lucidă, un excelent diplomat, 
preocupat tot timpul de ideea e- 
mancipării țării sale și a apărării 
demnității ei.

Personalitate multilaterală, ca și 
alți reprezentanți ai generației 
sale, Ghica s-a afirmat și ca un e- 
minent om de știință, (a fost mem
bru al Academiei Române și, mai 
mulți ani, președintele ei), scriind 
lucrări importante de biologie și de 
economie politică, cum sînt, de 
pildă, Pătnîntul și omul, lucrare 
de cosmogonie și biologie, cu ca-

150 de ani 
de la nașterea 
lui Ion Ghica

răcter de popularizare, un studiu 
despre Dacia și o voluminoasă Is
torie a Românilor neterminată, ră
masă în manuscris, dar mai ales 
Convorbirile economice, operă în
tinsă de popularizare științifică. In
formația bogată, claritatea expu
nerii se îmbină cu arta de poves
titor, cu talentul autorului de a evo
ca, creînd portrete și tablouri pito
rești, viața societății românești în 
variatele ei compartimente, încît 
scrierea constituie în același timp o 
excelentă evocare realistă, antici- 

pînd, în bună mă
sură, principala 
sa operă literară, 
Scrisorile către 
Vaslle Alecsandri.

Ca director ge
neral al teatrelor, 
Ghica a stimulat 
dezvoltarea și pro
movarea pe sce
nele românești a 

dramaturgiei naționale, ca și re
prezentarea marilor capodopere 
ale dramaturgiei universale, el în
suși traducînd și scriind teatru.

Celebritatea lui Ghica au făcu
t-o însă cunoscutele Scrisori către 
Vasile Alecsandri. Prin ele, memo
rialistica românească, bogat re
prezentată înainte, realizează ex
presia plenară a dezvoltării ei ar
tistice și un moment important în 
evoluția prozei noastre în general. 
O epocă întreagă, de la sfîrșitul 
secolului al 18-lea și pînă în ulti
mele decenii ale veacului urmă
tor, aflată în plin proces de schim
bare sub impulsul tendințelor 
înnoitoare, reînvie cu putere în 
aceste Scrisori. Căci momente 
ale biografiei scriitorului se în
crucișează și se contopesc nu 
o dată cu evenimente importante 
din istoria tării: Ultima perioadă a 
domniilor fanariote, deosebit de 
împovărătoare pentru popor, răs
coala populară condusă de Tudor 
Vladimirescu, începuturile învăță
mîntului, ale presei și ale teatru
lui în limba română, ca și dezvol
tarea mișcării literare în această 
perioadă entuziastă și eroică, de 
pionierat pentru edificarea unei 
culturi românești moderne, care să 
poarte amprenta spiritului național, 
în sfîrșit, lupta generației de pa
triot! pentru înfăptuirea idealului 
de libertate și unitate națională, de 
progres social și cultural, sînt 
doar cîteva din evenimentele im
portante ale istoriei veacului tre
cut în jurul cărora se rînduiesc 
impresiile memorialistului. Preo
cuparea sa, mărturisită nu o 
dată, e de a fi cronicarul vremii 
sale, de a oferi o imagine veridică 
a epocii evocate, care să nu de
natureze adevărul și să nu poată 
fi niciodată infirmată de docu
mente. Ghica e un excelent po
vestitor. Tonul povestirii este jo
vial, degajat, cu numeroase pa
ranteze și digresiuni înserate abil, 
un mod oarecum frust, aparent 
neîngrădit de rigorile unei tehnici 
severe. Ghica dispune adesea de 
o vervă mucalită în povestire, 
asemenea celei a lui Creangă. 
Alături de amănunte hazlii, din
colo de ■ farmecul cuceritor al 
povestirii, în Scrisorile sale pulsea
ză zbuciumul unei ’ epoci întregi.

Om politic cu mari merite în lup
ta pentru propășirea națiunii și a 
statului român, unul din promoto
rii activi ai mișcării literare și 
științifice naționale, maestru al 
memorialisticii noastre, Ion Ghica 
se înscrie — dincolo de unele li
mite ale concepțiilor sale — prin
tre personalitățile de seamă ale 
istoriei și culturii românești.

Conf. dr. D. PĂCURARII!

Bucuriile și îndatoririle 
cititorului de literatură

(Urmare din pag. I)

lor, a substanței paginilor 
citite. Și înțelegerea esen
ței acestor lucruri, chiar în
țelegerea valorii lor și a 
realei lor noutăți, a însem
nătății și sensului lor, nu 
se poate cuceri decît 
prin raportare la ceea ce a 
fost temeinic și valoros 
pînă la ei și continuă să 
fie, tocmai pentru că, în 
forme arfisfice desăvîrșite, 
consemnează adevăruri ne
pieritoare asupra lumii de
venind astfel modele. Eu
gen lonescu sau Salin
ger, Truman Capote sau 
Robbe-Grillet, încă discu
tabili în concepțiile și chiar 
în unele din creațiile lor, 
se cuvine să fie cunoscuți. 
Dar ei nu vor putea fi cu 
adevărat apreciați decît în
cadrați în fluxul întregii li
teraturi universale, dacă la 
temelia contactului cu ei — 
pentru a nu exagera apre
cierea nici în bine, nici în 
rău, cum se înfîmplă ade
sea — nu așezăm o bună

cunoaștere a lui Homer și 
a lui Cervantes, a lui Sha
kespeare și a lui Goethe, 
a lui Balzac și a lui Tolstoi, 
a lui Dostoevski și a lui 
Dante, a lui Eminescu și a 
lui Caragiale sau S.ado- 
veanu.

Este adevărat, uneori, 
unele din operele acestora 
și ale atîtor altora din marii 
clasici ai literaturii univer
sale s-ar putea să ni se 
pară insuficient de atracti
ve. De vină este adeseori 
neobișnuinfa noastră sau 
dificultatea ce o prezintă 
pătrunderea în alte zone 
de cunoaștere a vieții ori 
a modalităților artistice. Dar 
dificultatea tînărului cititor 
de a se apropia de marile 
capodopere poate și trebuie 
să fie biruită, Este vorba de 
a urca un munte. Urcușul 
nu e ușor. Uneori te întrebi 
de ce o faci, cînd te poți 
plimba foarte bine pe te
ren plan (deci să citești o- 
pere ușor accesibile), cînd 
pînă la urmă tot vei coborî. 
Dar cine ajunge pînă sus 
nu uită niciodată largile

priveliști, nemărginitele fru
museți, nebănuifele me
ditații pe care contempla
rea de pe culmi i le prile
juiește. Așa este și cînd ci
tești lliada, Faust, Divina 
Comedie, Război și Pace, 
Scrisoarea I și atîtea altele. 
La început, nu e ușor să a- 
jungi la înțelegerea lor de
plină, dar după ce ai fă- 
cuf-o, un sens mai adînc și 
mai înalt al omului, al lumii, 
al frumuseții și al artei ți se 
relevă.

Trebuie deci uneori făcut 
un efort pe care părinții, 
profesorii, criticii literari și 
chiar conducerile edituri
lor pot să-l stimuleze. Pen
tru aceasta, trebuie înțeles 
rostul real al cititului litera
turii. Trebuie citit fără gra
bă, nu pentru a urmări nu
mai simpla desfășurare și 
desnodămînful acțiunii, ci 
chipul artistic în care sînt 
înfățișate acestea, oamenii, 
cadrul, semnificațiile. Tre
buie citit gîndind, reacțio- 
nînd, comparînd cu alte o- 
pere literare și cu viața în
săși, căutînd sensurile a-

dîncl, citind nu numai în 
carte, dar, paralel, și în fine 
însuți, învăfînd șă te cunoști 
și să cunoști kimea întrea
gă, în esența și materialita
tea ei. Intr-un anumit fel, 
lectura literară îmbogățin- 
du-ne direct, multilateral, cu 
fiecare pagină, este totoda
tă și un stimulent de a 
gîndi, de a simți, de a în
țelege situațiile, oamenii, 
lumea, frumosul — în felul 
acesta, indirect, ea îmbo- 
gățindu-ne pînă la urmă 
infinit mai mult.

Pe bună dreptate, criti
cul francez Faguet scria : 
„Arta de a citi este arta 
de a gîndi". Este o pro
blemă esențială ca omul 
epocii noastre să gîn- 
dească. Pentru aceasta, 
chipul cum îi va ti în
drumată și își va îndruma 
lectura, chipul cum îi va fi 
formată și cum își va forma 
arta de a citi literatura va 
juca un rol din cele mai în
semnate. Este o problemă 
pit care nimeni nu are 
dreptul să o minimalizeze.
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vest-german
Ministerul Afacerilor
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următoarele pre-

Ministerul
Ministerul
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lei fiecare
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rolul 

sau

zia- 
zia-

Alexandru Lăză- 
Murgescu, amba- 

director a. i.

de Mircea Ocheană, am- 
extraordinar și plenipo- 
în Ministerul Afacerilor 
care, la invitația guver-

Protici, secretar 
al Organizației 

pentru probleme 
directorul pro-

ale 
intentat sin- 
va avea de 
o mare în- 
pentru dez-

Concursuri organizate de C.S.C.A.S.

Seara, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a 

în cinstea oaspe-

★

s-a înapoiat de la

20 000
16 000
12 000
6 000

fi depuse pînă la

Franchiștii

Ziarul „The Worker", organ al 
Partidului Comunist din S.U.A., 
publică un articol despre politica 
S.U.A. în Europa, în care se arată:

muncitoreas- 
de 

pentru refa-
Spania a sin- 

democratics

Zbor nautic.u Foto ; S. Cristian

După cum s-a mai anunțat, pe 
ringul montat în „potcoava" sta
dionului Republicii din Capitală, 
se va desfășura astăzi, începînd 
de la ora 19,30, întîlnirea de box 
dintre reprezentativele României 
și R. F. Germane. în caz de 
ploaie ringul va fi montat în 
dreptul tribunei I care, după 
cum se știe, este acoperită.

PE TERENURILE DE FOTBAL
— Jucînd la Augsburg (R. F. 

Germană) cu selecționata regiunii 
Schwaben, echipa de fotbal Di
namo București a cîștigat partida 
cu scorul de 3—1 (2—1). Autorii 
golurilor : Pîrcălab (2), Frățilă și, 
respectiv, Sturm.

— Meciul amical Petrolul Plo
iești — Selecționata orașului Hano- 
vra, desfășurat ieri la Ploiești, s-a 
încheiat cu rezultatul de 2—0 în 
favoarea oaspeților, prin punctele 
înscrise de Esch și Borhardt. în 
minutul 70 Dridea I a 
formarea unei lovituri

șelor tîrguri". Echipa ploieșteană 
Petrolul, campioana țării noastre, 
se va întîlni cu formația F. C. Li
verpool la 28 septembrie (în de
plasare) și la 12 octombrie (pe te
ren propriu), iar Dinamo Pitești va 
primi replica echipei spaniole F.C. 
Sevilla (în cadrul „Cupei orașelor 
tîrguri") la 28 
plasare) și la 
ren propriu).

septembrie (în de-
5 octombrie (pe te-

sovietică de fotbal
ratat trans- 
de la 11 ml

datele întîl- 
al competi- 

cam-

— Au fost stabilite 
nirilor din primul tur 
țiilor internaționale „Cupa 
pionilor europeni" și „Cupa ora-

— Formația
S.K.A. Rostov a susținut ieri la Pe- 
troșeni al treilea joc în țara noas
tră evoluînd în compania echipei 
Jiul Petrila. Scor final : 1—1 (0—0).-

„Cupa Steaua" la ciclism

N. Ciumeti
învingător
în prima etapă

Prima etapă a cursei cicliste do
tate cu „Cupa Steaua", desfășura
tă ieri pe ruta București-Giurgiu 
și retur, a fost cîștigată de 
dinamovistul N. Ciumeti, crono
metrat în 2h 11’42”. în același timp 
cu învingătorul au mai sosit alți 
16 alergători, printre care Arde- 
leanu („Steaua") Ciocan, Moiceanu 
și Gh. Suciu (toți de la Dinamo). 
Astăzi se desfășoară etapa a Il-a, 
București-Alexandria și retur.

e In ziua a 6-a a turneului zonal fe
minin de șah de la Varna pentru cam
pionatul mondial, reprezentantele Româ
niei, Alexandra Nicolau și Elisabeta Po- 
lihroniade au obținut victorii în parti
dele cu Todorova (Bulgaria) și, respec
tiv, Malipetrova (Cehoslovacia), iar 
Margareta Perevoznic a remizat cu 
Radzikovska (Polonia). Polihroniade a 
terminat la egalitate partida cu 
Radzikovska, întreruptă în runda ante
rioară. Alte rezultate: Novara (R.D.G.)— 
Asenova (Bulgaria) 1—0; Sili (Ungaria) 
— Eretova (Cehoslovacia; remiză ; Ka- 
rakaș (Ungaria)—Keller (R.D.G.) remiză, 
în clasament conduce Novara cu 5,5 
puncte, urmată de Eretova — 4,5, Ase
nova și Sili — — 4, Nicolau — 3,5 (1).

• Noul campion mondial de schi în 
proba de slalom uriaș este francezul 
Guy Perillat. în manșa a doua a cam
pionatelor mondiale de la Portillo 
(Chile), el a remontat secundele pier
dute în prima manșă, totalizînd în final 
timpul de 3'19"42/100. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Georges Mauduit 
(Franța; — 3T9”93/100 și Karl Schrantz 
(Austria) — 3’20''40/100.

® Turneul internațional de baschet 
masculin de la Messina a fost cîștigat 
de echipa U.R.S.S., care în meciul de
cisiv a întrecut formația italiană Sim- 
menthal Milano cu 86—68 (42—38).

e Noul aparat de cronometrat în
zestrat cu celulă fotoelectrică va fi uti
lizat cu ocazia campionatelor europene 
de atletism care vor începe la 30 august 
la Budapesta. în afara marcării minute
lor. secundelor și sutimilor de secundă, 
aparatul oferă filmul sosirii la un in
terval de numai 45”,

Cronica
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

A UNIUNII ZIARIȘTILOR
DIN U.R.S.S.

La invitația Uniunii ziariștilor 
din Republica Socialistă România, 
a sosit la București o delegație a 
Uniunii ziariștilor din Uniunea 
Sovietică condusă de B. I. Ivanov, 
redactor șef adjunct al revistei 
„Ogoniok" și secretar al conducerii 
Uniunii Ziariștilor din U.R.S.S.

Din delegație fac parte K. A. 
Scerbakov, membru în colegiul de 
redacție aii ziarului „Komsomol- 
skaia Pravda", M. N. Antipov, re- 
dactor-șef adjunct la Agenția de 
presă „Novosti" și S. E. Pavlov, 
redactor-șef adjunct la ziarul „So- 
vietskaia Bielorusia".

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost întâmpina# de 
membri ai conducerii Uniunii 
riștilor, reprezentanți ai unor 
re și publicații din București.

Au fost prezenți membri ai 
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

cadrelor diplomatice, 
în țara noastră, a făcut o vizită pe 
Valea Prahovei.

Oaspeții au vizitat Muzeul Pe- 
leș, orașele Brașov, Sinaia și alte 
localități, iar în cursul după- 
amiezei s-au înapoiat în Capitală.

oferit 
ților.

Au participat 
reanu și Costin 
sadori, Ion Covaci, 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Virgil Cîndea, director la Asocia
ția de drept internațional și rela
ții internaționale, funcționari su
periori din 
Externe.

VIZITE ALE
DR. DRAGOSLAV PROTICI
Joi 

nisterele de externe ale unor țări 
în curs de dezvoltare, condus de 
dr. Dragoslav 
general adjunct 
Națiunilor Unite 
politice speciale, 
gramului O.N.U. pentru formarea

Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistemati
zare organizează un concurs în 
proiectare cu participare nelimita
tă, cu tema „Ferme de vaci pen
tru producția de lapte".

Vor fi acordate următoarele pre
mii și mențiuni: 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
3 mențiuni a

Proiectele vor
31 X a.c. la C.S.C.A.S. x

Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistemati
zare organizează un concurs în

12 000 lei
9 000 lei
6 000 lei

4 000 lei fiecare, 
fi depuse pînă la

Joi seara
Abidjan delegația guvernamentală, 
condusă 
basador 
tențiar 
Externe, 
nului Republicii Coasta de Fildeș, 
a participat la festivitățile prile
juite de cea de-a Vl-a aniversare 
a proclamării independenței aces
tei țări.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, de func
ționari superiori din 
Afacerilor Externe și 
Comerțului Exterior.

proiectare, cu participare nelimita
tă, cu tema „Clădiri de locuit cu 
P. plus 4 et., cu soluții construc
tive corespunzătoare gradului seis
mic ■ 8".

Vor fi acordate 
mii și mențiuni: 
Premiul I . 
Premiul II 
Premiul III 
3 mențiuni a

Proiectele vor
15 XII a.c. la C.S.C.A.S.

Tema-program pentru 
concursuri poate fi ridicată de 
C.S.C.A.S. și institutele centrale 
proiectare și de la D.S.A.P.C.

CUM VA FI VREMEA
; yiV. ‘ •

Timpul probabil pentru zilele 
de 13, 14 șl 15 august a.c. In țară: 
Vremea va fi relativ călduroasă. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea 
averse izolate în jumătatea . de 
nord-vest a țării. Vînt slab, pînă 
la potrivit din vest. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și

LOTRUL,
la ora pionieratului
(Urmare din pag. I)

Că nu numai în artă se pune pro
blema raportului dintre tradiție și 
inovație, proaspătul șantier o de
monstrează, la rîndul său, cu pri
sosință. Poate nimic altceva nu e 
mai pregnant la această oră a 
pionieratului decît o profundă și 
subtilă fuziune de energii. între 
experiența, deprinderile, certitudi
nile aduse de pe Argeș, de pe 
Bistrița sau din alte locuri (tradi
ție) și spiritul îndrăzneț, iscoditor 
de a lua totul de la capăt, un start 
nou, mai sigur decît altădată (ino
vație). Ca două surse de energie 
care alimentează necontenit tonu
sul șantierului, ele trăiesc în mun
ca aspră, dar plină de elan, a 
celor peste o mie de pionieri ca- 
re-și organizează asaltul.

Trăiesc, de pildă, în activitatea 
inginerului Gheorghe Cocoș, întîl- 
nit la Voineasa, așezare al cărei 
patriarhalism montan primește in- 

. fuzia de tinerețe a întregului șan
tier, ce-și înoadă aici drumurile. 
Veche cunoștință de la Bicaz și 
Argeș, cu sporite răspunderi de-a 
lungul anilor, dintre care cea mai 
însemnată e actuala — director al 
grupului de șantiere Lotru. 36 de 
ani, ceva de băiat mare, expansiv, 
voce groasă, rîs plin, dinamic ca 
un maistru și reflexiv ca un pro
iectant — prototip de om făcut 
pentru tăvălugul și frumusețea vie
ții de șantier.

Cu gesturi iuți îmi dezvăluie pe 
hartă Lotrul, văzut prin Argeș 1 
Căderea apei va fi mai mare (800 
de metri față de vreo 320), cea mai 
mare din țară — vezi, ăsta e ma
rele secret al puterii Lotrului. Apoi 
captările secundare, un adevărat 
evantai de ape, incomparabil mai 
bogat decît la Argeș. Dar barajul ? 
Nu mai mergem pe beton, ca din
colo, îl facem din piatră cu miez 
de argilă. Parcă, înseamnă că de
molăm un munte, și-l reclădim pe 
firul apei. Ascultîndu-1, observ că 
severa hartă de ozalid a căpătat o 
a treia dimensiune, că liniile sche
matice au prins mișcare, sînt șu- 
.voaiele subpămîntene de mîine, că 
ne aflăm într-o elegantă vilă a a- 
șezării definitive de la baraj, că 
se deschide prima fereastră spre

Arge- 
a ve- 
iugă.

ochiul ciclopic al lacului de acu-* 
mulare...

— Dar vechea dragoste, 
șui ? Ați părăsit-o înainte de 
dea terminată galeria de 
Cîțiva ani buni de muncă.

— Adevărat, dar cînd am pornit 
într-aci galeria nu mai punea pro
bleme deosebite. Am auzit că îna
inte de a se da cale liberă ape
lor, s-a mai făcut pe galerie un 
ultim drum, cu mașina. Regret că 
n-am fost și eu, inevitabilul 
al constructorului.

Era de prisos întrebarea, 
pus-o totuși :

— Și iarăși de la .început 
Cum v-ați acomodat ?

— E bine să stai în orașe gata 
construite. Totuși cineva trebuie 
să le facă. M-am „acomodat" cu 
asta de cînd mi-am ales meseria 
de constructor. Și mai e ceva, care 
ține, dacă vrei, de psihologia vîrs- 
tei. Vine o vreme cînd simți că 
te-ai copt îndeajuns, că poți și 
ești dator să-ți dai măsura maxi
mă. Fac parte dintr-o generație 
căreia i s-au creat posibilități de
pline de realizare. Pentru mine, a- 
cest moment de vîrf e Lotrul. O 
operă — face să i te dăruiești.

Și nu e, dintre pionieri, singurul 
care gîndește astfel.

★
Evident, din rațiuni tehnice ; dar 

asta nu exclude și caracterul oare
cum simbolic al faptului că, din 
marele ansamblu de lucrări, au 
fost atacate, printre altele, extre
mitățile : sus, la Vidra, priza de 
apă prin care Lotrul își va începe 
subpămînteana călătorie spre lu
mină, și de vale, la Mălaia, gale
ria de fugă prin care rîul va re
veni la suprafață, reluîndu-și tra
diționala albie. Pe șosea, între cele 
două puncte care marchează „în
ceputul" și „sfîrșitul", e o distan
ță de. vreo 50 de kilometri. Suges
tivă pentru dimensiunile șantieru
lui.

La Vidra am surprins exact mo
mentul cînd minerii, conduși de 
inepuizabilul Ștefan Cozac, ca la 
o ciudată vînătoare, încolțiseră vî- 
natul — cel puțin așa părea coas
ta aceea de munte, cu primele u- 
nelte înfipte în ea, ca niște sulițe. 
Undeva în perimetrul viitorului lac, 
ale cărui unde vor scînteia rece

regret

i-am

totul.

ambele
la 
de

20 de grade, iar maximele între 
24 și 34 de grade. în București și 
pe litoral: Vremea în încălzire. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
ploi slabe la începutul intervalu
lui. Vînt potrivit din vest. Tempe
ratura in creștere.

la peste 1 200 de metri deasupra 
nivelului mării. Am revăzut ace
iași ochi albaștri, mici și jucăuși 
ai omului numit încă de acum zece 
ani, de la Bicaz, „moș" — din mo
tive nu atît (sau numai) de vîrstă, 
cît de respectuoasa apropiere. 
Veșnicul lui zîmbet, puțin timid, 
puțin ironic cu care se apără de 
întrebările celor care se miră,, de 

. la Salva-Vișeu încoace, că nu îm- 
bătrînește deloc, că iarăși și-a lă
sat rosturile, familia, pentru a mai 
„face" încă un șantier, aici, prin
tre primii, răzbind astă-iarnă prin 
zăpada pînă la brîu. Cum s-au mi
rat cînd l-au descoperit stihuitor, 
aducîndu-și manuscrisul.— o ba
ladă a hidrocentralei de la Bicaz 
— la redacția ziarului de șantier. 
Ce poate fi de mirare ? dă a în
țelege, ca deobicei, zîmbetul înțe
lept al comunistului Cozac, cu 
care se reîntoarce printre oamenii, 
uneltele și ritmurile sale inepuiza
bile.

La Mălaia, brigada lui Tudor 
Moraru (venită de pe Argeș, ca 
și nu mai puțin vestitele colective 
conduse de un Pavel Oțet, de un 
Țehaniuc, care alcătuiesc pilonii 
șantierelor în plină organizare), a 
pătruns în munte la peste 130 de 
metri, aducînd cu ea măiestria șle
fuită în grelele încercări din sub
teranul Argeșului, cînd s-a crista
lizat o metodă modernă de armare. 
Tradiție. Dar și inovație : pentru 
prima oară la tunele hidrotehnice 
se folosesc autobasculante. în locul 
vagoneților. pentru evacuarea ste
rilului. Metodă economică și rapi
dă (sînt înlocuiți circa 12 oameni 
pe zi)... made in Lotru.

— Judecind după ritmul de îna
intare realizat chiar în condițiile 
dificile ale începutului — spune in
ginerul Radu Dinescu, șeful lotului 
Mălaia — am debutat cu mult mai 
bine decît, comparativ, la Argeș. 
Ziua bună...

...da, o întrevezi în dimineața lim
pede a Lotrului, a cărui primă 
oră, a pionieratului, e înscrisă în 
calendarul întîiului an al cincinalu
lui. Pașii pionierilor lasă urme tot 
mai apăsate și mai sigure în peisaj. 
Munții care au început să fie sfre
deliți, micile așezări care se contu
rează în virginitatea pădurilor de 
brad, cu dușuri, cu încălzire cen
trală, preocupările care răsar de 
la o zi la alta (sus, la baraj, în 
creierul munților, oamenii se și gîn- 
desc la școala ce va trebui des
chisă în toamnă pentru cei de-o 
șchioapă ; se întreabă de ce n-au 
fost încă vizitați de nici o caravană 
cinematografică) ; viața se creează 
de la cui și f 
topografic, de la zîmbetul lui Co
zac, de la pofta de fapte a gene
rației lui Cocoș.

is/ sindicatele 
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Ziaiul
„FRANKFURTER RUN- 
DSCHAU" publică un 
articol al corespon
dentului său la Ma
drid, Juan Alvarez, 
despre ofensiva auto
rităților tranchiste Îm
potriva năzuinfei mun
citorilor spanioli de a 
se organiza in sindi
cate libere. Autorul a- 
rată, intre altele :

,La Madrid, în fata 
special 
publi- 

un pro- 
pregătit 

a-

rr- 
«Tribunalului 
pentru ordinea 
că», a început 
ces de mult 
care, după cum a 
nunțat procuratura, ur
mează să se încheie 
cu pronunțarea unor 
pedepse draconice îm
potriva a 7 activiști 
sindicali spanioli. Pen
tru trei dintre ei, care 
lucrează în întreprin
deri de transport și 
metalurgice madrilene, 
procuratura intențio
nează să ceară pedepse 
de cite 3 ani închi
soare ,- pentru avocatul 
și omul de încredere 
al sindicatelor, Ma
nuel Fernandez Mon- 
teisinos, care locuiește 
în R.F. Germană — 5 
ani închisoare; iar 
pentru «principalii a- 
cuzați»—Pallach, Buira 
și Piquer, care au emi
grat în Franța — s-a 
propus 
de cite

Din actul de acuzare, 
devenit cunoscut acum, 
reiese clar că prin a- 
cest proces sînt citati 
în fata tribunalului din 
Madrid nu 
7 activiști 
cuzati, ci, 
sur£ mult 
organizațiile sindicale 
în curs de constituire, 
respectiv ideea călău
zitoare a sindicatelor 
libere, care ar urma 
să fie aspru lovită. 
Deoarece astăzi Ma
dridul, sub presiunea 
dezvoltării interne, este 

o 
a

o condamnare
13 ani.

numai cei 
sindicali a- 
într-o mă- 
mai mare.

seama arbitrariului or
ganelor polițienești. 
De aceea, înăbușirea 
sindicatelor libere se 
face astăzi într-un fel 
de parcă lucrurile s-ar 
petrece într-un stat 
care se conduce după 
prevederi legale. De 
aceea, «Tribunalului 
special pentru ordinea 
publică» îi revine sar
cina să «proclame în 
mod legal» că, în Spa
nia. existența sindica
telor libere este «in- 
comDatibilă cu legea» 
și să amintească acest 
lucru muncitorilor spa
nioli printr-un energic 
verdict judecătoresc, 

înscenarea judiciară 
de la Madrid are deci 
menirea să demonstre
ze în mod public, prin 
intermediul celor 7 

• sindicaliști acuzați, că, 
după 27 de ani de dic
tatură, regimul lui 
Franco este hotărît să 
împiedice orice aso
ciere a salariaților spa
nioli în sindicate li
bere.

După un lung șir de 
lupte muncitorești, mai 
mari și mai mici, care 
s-au dat în ultimii ani 
în întreprinderile din 
Spania, lupte conduse 
de reprezentanți aleși 
ai salariaților, regimul 
lui Franco și-a dat 
seama că sindicatele 
oficiale își pierd orice 
influentă. în special 
la Madrid și Catalonia, 
aparatul izolat al sin
dicatelor oficiale a 
fost, în unele locuri, 
înlăturat
noii mișcări 
Prima mare 
stratie muncitorească 
din centrul Madridu
lui, pe care diferite 
«comisii muncitorești» 
și «comitete muncito
rești» au organizat-o 
în mod deschis la 28 
iunie și care, în pofida 
interdicției și a faptu
lui că împotriva ei au 
fost aruncate nume
roase forte polițienești, 
a avut totuși loc, con
stituie o dovadă grăi
toare a acestei dezvol
tări.

Se poate presupune 
că desfășurarea, la Ma
drid, a importantului

de puterea 
sindicale, 

demon-
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furculiță, de la planul | 
le la zîmbetul lui Co- “
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nevoit să urmeze 
manevră iluzorie 
«liberalizării», sarcina 
de a bara în mod bru
tal drumul spre sindi
catele libere nu mai 
poate fi lăsată, ca în 
trecut, nemijlocit în

proces amintit va in
fluența, într-o anumită 
măsură, viitorul ritm 
de dezvoltare a miș
cării spaniole spre sin
dicate libere și inde
pendente. Rezultatul și 
urmările politice 
procesului 
dicaliștilor 
asemenea 
semnătate
voltar.ea, în continuare, 
a situației politice in
terne din Spania, 
data aceasta, celor 
activiști sindicali 
nioli acuzați nu 
va putea atribui 
unor «agitatori
complotiști ilegali» ne- 
cunoscuți, care urmă
resc scopuri tenebroa
se... Pentru că în a- 
cest proces este vorba 
de reprezentanți recu- 
noscuți ai orientării 
sindicale care, sub 
denumirea de «Alianța | 
sindicală
că»(A.S.O.), luptă 
trei ani 
cerea în 
dicatelor 
și libere.

Trăsătura caracteris
tică a acestui proces 
din Madrid rezidă de 
fapt în șubrezenia fun
damentării sale juri
dice și în mașinatiu- 
nile secrete care l-au 
precedat. Pînă în ul
tima zi, fundamentarea 
acuzării a fost ținută 
secret. Au existat, pro
babil, motive politice 
serioase, datorită că
rora poliția politică, 
judecătorul de instruc
ție și procurorul nu au 
putut cădea de acord 
cum să desfășoare în 
mod concret acuzarea 
împotriva unor 
viști de frunte 
A.S.O.

în cercuri apropiate 
de Colegiul avocaților 
din Madrid se comen
tează cu dezaprobare 
faptul că atît avocații 
cît și acuzații sînt a- 
menințați cu un 
proces 
opinia 
Spania 
nătate
formații despre proce
durile secrete ale 
cestui proces".

acti- 
ai

în cazul 
publică 

sau din 
va primi

nou 
■ cînd 

din 
străi- 

in-

a-

întrunirea de la București a țărilor 
membre ale Tratatului de la Varșovia, 
care a prezentat un program de acji- 
une în vederea păcii în lume între 
țările capitaliste ale Europei occiden
tale și fările socialiste ale Europei ră
săritene și centrale, are o semnificație 
suplimentară, întrucîf s-a desfășurat 
înfr-un moment în care în relațiile 
dintre Europa occidentală și Adminis
trația Johnson pare să se producă o 
nouă criză.

O prevestire a acestei crize imi
nente dintre Washington și Europa 
occidentală a constifuit-o recenta nu
mire de către președintele Johnson a 
lui Walter W. Rostow în funcția de 
președinte al Comisiei pentru plani
ficarea politicii. Rostow, anticomunist 
convins, este cunoscut ca un energic 
susținător al propunerii privind forța 
nucleară multilaterală.

O dată cu numirea Iu1 Rostow, pre
ședintele a abandonat, după cît se 
pare, toate pretențiile de a fi de a- 
cord cu aliajii săi din N.A.T.O. din 
Europa occidentală care se opun for
ței multilaterale. Așa cum alegerea 
lui Rosiow a anunțat vasta escaladare 
a războiului din Vietnam, tot așa ea 
prevestește o schimbare în relațiile 
lui Johnson cu guvernele vesf-euro- 
pene membre ale N.A.T.O.

Se pare că la Casa Albă există un 
indiciu sigur că președintele s-a hofă- 
rît să fie sever cu aliații săi din 
N.A.T.O. care la ultima întrunire de 
la Bruxelles din iunie s-au revoltat 
împotriva dominației Washingtonului.

La această întrunire de la Bruxel
les aproape toți miniștrii de externe 
ai țărilor membre ale N.A.T.O,, cu 
excepția celui al Statelor Unite și Ger
maniei occidentale, au căutat să tran
sforme N.A.T.O. înfr-o alianță pur 
vesf-europeană și să dezvolte relații 
normale cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste membre ale 
Tratatului de la Varșovia.

După întrunirea N.A.T.O., Adminis
trația Johnson a căutat să aplaneze 
sciziunea din această organizație. Dar 
în prezent, prin numirea lui Rostow, 
se pare că președintele este hotărî) 
să exercite toate presiunile Washing
tonului pentru a-i determina pe aliații 
vest-europeni să revină la ordine...

Trăind pe aceiași continent cu Uni
unea Sovietică și celelalte țări ale 
Europei răsăritene și centrale chiar de 
la sfîrșiful celui de-al doilea război 
mondial, țările capitaliste vesf-euro- 
pene și-au dat seama că aceste na
țiuni doresc înlr-adevăr pacea și dyc 
o politică care are drept scop men
ținerea acestei păci.

întrunirea de la București a țărilor 
membre ale Tratatului de la Varșovia 
a oferit Europei occidentale o alter
nativă la politica războinică a pre
ședintelui Johnson. Principala rezolu
ție a acestei întruniri a subliniat fap
tul că Washingtonul blochează calea 
către relații prietenești și pașnice în
tre țările Europei.

FIORI DE VIATĂ ÎN BRUSĂ
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(Urmare din pag. I)

lungi. îmbrăcămin-rele
tea este corespunzătoa
re ‘ ‘ “
și constă, la bărbați, din- 
tr-o pînză deobicei albă 
în care își înfășoară bus
tul și șoldurile, iar la fe
mei dintr-o rochie înflora
tă, strîmtă și prinsă nu
mai pe un umăr. Cochetă
ria și-a făcut loc și în bru- 
să și se manifestă atît la 
bărbați, cît și la femei, 
mai ales la femei, prin 
coafurile impunătoare re
zultate din împletirea și a- 
ranjarea artistică a păru
lui creț în zeci de codițe. 
Un baston sau o suliță, u- 
neori un arc și o tolbă de 
săgeți (în brusă leoparzii 
și uneori leii pot provoca 
întîlniri nedorite), un stativ 
sculptat în motive geome
trice, în chip de pernă 
pentru odihna capului, cî- 
teva scule și un cort 
constituie toată gospo
dăria păstorilor, purtată 
din loc în loc de cămi
le. Să adăugăm copiii gă
lăgioși, îndrăzneți sau ti
mizi ca toți copiii, pentru 
a întregi imaginea unei 
caravane. Viața în brusaf 
e grea și rareori întîlnești 
oameni cu părul cărunt.

Animalele obligate să 
parcurgă zilnic distanțe 
enorme în căutarea apei 
și a hranei au picioare 
lungi, corpul suplu. Hra
na modestă și condițiile 
grele de viață fac ca o 
vacă să depășească ra
reori 150 kg.

Lîngă rîuri, dar mai cr
ies în jurul izvoarelor și 
fîntînilor acționate

condițiilor de viață

de

forța vîntului, se cultivă 
pămîntul. Cu unelte rudi
mentare se defrișează 
brusa. Cultura principală 
o constituie teful, o cerea
lă răspîndită în estul A- 
fricii și din care se face un 
fel de pîine buretoasă cu 
un gust amărui, care îm
preună cu laptele și fruc
tele constituie hrana de 
bază a populației. Sînt pe 
cale de 
gumele 
precum 
bul.

După 
pendenței în 1960, statul 
a inițiat o acțiune din ce 
în ce mai susținută de 
dezvoltare a agriculturii, 
atît prin introducerea de 
noi culturi, cît și prin or
ganizarea de ferme-mo- 
del și de stațiuni de unde 
pot fi închiriate mașini a- 
gricole. Deocamdată însă 
numai fermierii mai înstă
riți pot beneficia de avan
tajele mecanizării. Și to
tuși în Somalia, mai ales 
pe văile rîurilor Scebeli și 
Juba, unde irigarea se 
poate face cu ușurință, se 
practică o agricultură mo
dernă, mecanizată, chiar 
industrializată. Plantațiile 
aparțin însă aproape în 
exclusivitate coloniștilor 
italieni, care dețin cele 
mai fertile pămînturi și 
cultivă banane (principa
lul articol de export al So
maliei), grappe-fruit și 
trestie de zahăr.

Industria este într-un 
stadiu incipient, rina din
tre unitățile cele mai mari 
o constituie o fabrică de 
zahăr modernă — jumă
tate în proprietatea statu
lui somalez — care asi-

a fi introduse le- 
(roșii și cartofi), 
și grîul și porum-

obținerea inde-

gură necesitățile consu
mului intern.'

în subsolul Somaliei 
nu lipsesc bogății minera
le : petrol, fier, cupru, 
gips. Ele așteaptă să fie 
puse în exploatare. în ce 
privește petrolul, suprafe
țele cu cele mai bune 
perspective au fost con
cesionate de societăți
le străine care și-au rezer
vat dreptul să hotărască 
punerea în exploatare a 
descoperirilor făcute. Alte 
bogății naturale încă n-au 
fost explorate, punerea lor 
în valoare fiind legată de 
construirea de drumuri și 
porturi. Singura cale fera
tă a fost demontată în 
timpul ocupației engleze 
de după cel de al 
război mondial și 
ferată în Kenya, 
tunci Somalia era 
riu „inamic" ca fostă po
sesiune italiană).

Una dintre marile pro
bleme actuale ale Soma
liei o constituie faptul că 
nu există încă un alfabet 
pentru limba somaleză. 
Administrația de stat fo
losește engleza sau italia
na, iar comunicările și 
proclamațiile guveraului 
sînt făcute cunoscute po
porului prin radio și — în 
brusă — de la om la om, 
prin viu grai. Este de în
țeles de ce procentul de 
analfabetism este atît de 
ridicat (peste 90 ]*t sută). 
Copiii încep prin a învăța 
la școlile din jurul mos
cheilor (somalezii sînt 
musulmani), să citească 
coranul în li*iî>ia arabă. 
Cei ai căror părinți au 
mijloacele materiale ne-

doilea 
trans- 

(Pe a- 
terito-

cesare se duc, după pa
tru ani de studii elementa
re de acest fel, la școli 
engleze, franceze sau ita
liene, unde învață a doua 
limbă străină, și unde în
cepe de fapt educația lor. 
Puțini ajung în felul aces
ta să urmeze cursurile u- 
nor școli superioare. în 
Mogadiscio există totuși 
un nucleu de universitate, 
unde se pot audia cursuri 
umanistice.

Toate acestea ilustrea
ză ce moștenire vitregă a 
lăsat colonialismul și pe 
aceste meleaguri și cît de 
mari sînt dificultățile pe 
caro trebuie să le învingă 
poporul caie și-a dobîndit 
independența. Persoane
le oficiale cu care am 
stat de vorbă ne-au 
vorbit despre preocupă
rile statului de a crea o 
bază economică șl de a 
realiza o serie de obiecti
ve tehnice, indispensabile 
pentru progresul gene I 
al economiei și culturii. 
Planul de 5 ani pe perioa
da 1963—1967 șl-a propus 
tocmai realizarea unei se
rii de obiective importan
te de natură economică, 
socială și educativă, în 
scopul de a crea o eco
nomie diversificată, agri
colă și industrială.

Am părăsit Somalia 
păstrînd amintirea unui 
popor care, de curînd e- 
liberat din lanțurile colo
nialismului, se străduiește 
să învingă greutățile 
moștenite de la trecut, 
să-și aducă patria pe fă
gașul larg al dezvoltării 
economice și progresului 
social.
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și totuși 
surprinzătoare

Se știa de cîfeva zile că o 
maniere guvernamentală se află 
pregătire, dar se credea că ea 
avea loc abia în octombrie, 
preajma congresului anual al parti
dului laburist. Și totuși, spre sur
priza cercurilor politice londoneze, 
premierul Harold Wilson a anun
țat noua componentă a guvernu
lui miercuri noaptea în Camera Co
munelor, în momentul cînd se în- 
cheiaseră dezbaterile asupra legii 
preturilor și veniturilor, iar depută
ții urmau să treacă la vot.

După unele păreri, însăși alege
rea momentului remanierii nu pare 
întîmplăfoare. Aci se afirmă că s-ar 
fi urmărit o amortizare a opiniei 
publice prin distragerea atenfiei de 
la legea preturilor și veniturilor, a 
cărei nepopularifafe este în creș
tere. Frămînfările din sînul partidu
lui laburist, precum și abținerea din 
nou a peste 30 de deputati laburiști 
de sfînga la votul de miercuri 
noaptea sînt astfel trecute pe plan 
secundar. în presă se apreciază că 
remanierea denotă „pripă și pani
că” (Daily Telegraph). Același ziar 
de orientare conservatoare scrie că 
„avînd o revoltă în rîndurile grupu
lui său parlamentar, primul ministru 
are ochii ațintiți asupra apropiatei 
conferințe a partidului laburist".

Probabil că aceleași rațiuni expli
că intenfia — semnalată în ziare

CORESPONDENȚA
DIN LONDRA

„Opriți moartea în Vietnam !“

„NHAN DAN /✓

Cu

„0 farsă ieftină"

aceste cuvinte l-a întîmpinat populația din Oslo pe secretarul de stat Dean 
Rusk care a vizitat recent Norvegia

„TIMES": „Eșec
■ ■

politic și militar"

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Serviciul de informații de pe lingă 
Biblioteca Congresului american a pre
gătit un raport consacrat ajutorului 
acordat de guvernul S.U.A. în străi
nătate. Raportul a fost întocmit la ce
rerea senatorului Heekenlooper, care 
a declarat recent că „ajutorul ameri
can în străinătate este cel mai ne
popular program al guvernului". In 
raport se recunoaște că ajutorul pen
tru străinătate face parte integrantă 
din politica externă americană, cu alte 
cuvinte constituie un mijloc de reali
zare a intereselor S.U.A. Potrivit dateioi 
raportului, 43,4 la sută din fondurile a- 
locate de guvern pentru ajutorul în 
străinătate, între 1948 și 1964, au fost, 
cheltuite în scopuri militare, și nicide
cum în scopul ajutorării economiei 
țărilor respective. După cum se arată 
în raport, S.U.A. cheltuiesc sume im
portante pentru construcția de baze 
militare și organizarea de forțe poli
țienești în numeroase țări.

LENINGRAD 11. — Trimisul 
special Agerpres, Florea Țuiu,. 
transmite : Continuîndu-și vizita în 
Uniunea Sovietică, delegația Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
Gheorghe Necula, vicepreședinte al 
M.A.N., a sosit joi dimineața la 
Leningrad, unde a fost întîmpina- 
tă de A. A. Sizov, președintele Co
mitetului executiv al Sovietului 
orășenesc, G. V. Romanov, se
cretar al Comitetului regional Le
ningrad al P.C.U.S., de deputați ai 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
ai Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.

în cursul dimineții delegația a 
avut o convorbire la Comitetul 
executiv al Sovietului orășenesc 
Leningrad. A. A. 
oaspeților despre 
menilor muncii 
despre realizările 
meniul economic,

Sizov a vorbit 
preocupările oa- 
din Leningrad, 
obținute în do- 
social-cultural și

despre perspectivele de dezvoltare 
a orașului.

Apoi a fost vizitat cimitirul Pis- 
carev. Delegația a depus o coroană 
de flori la monumentul ridicat în 
amintirea eroilor căzuți în timpul 
blocadei Leningradului. A fost a- 
poi vizitat orașul.

Membrii delegației au fost, . de 
asemenea, pe bordul crucișătoru
lui „Aurora", muzeu al Revoluției 
din Octombrie. După-amiază, de
legația a vizitat Palatul Smolnîi, 
de unde Lenin a condus revoluția 
victorioasă a proletariatului din 
Rusia, precum și Muzeul Rus din 
Leningrad.

în călătoria sa prin Uniunea 
Sovietică, delegația română este 
însoțită de V. A. Demcenko, mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R., secretar al Co
mitetului regional Moscova al 
P.C.U.S.

evita, 
unor 
de- 

care

HANOI 11 (Agerpres). — Ofi
cialități din Filipine, Tailanda și 
Malayezia, participante la întruni
rea de la Bangkok a „Asociației 
Asiei de sud-est" au lansat, într-o 
declarație comună, ideea unor „ne
gocieri de pace" în Vietnam. în le
gătură cu așa-numita „acțiune de 
pace", inițiată de oficialitățile din 
cele trei țări, ziarul „Nhan Dan", 
care apare la Hanoi, scrie că ea re
prezintă o farsă ieftină pusă la cale 
de sateliți ai imperialismului ame
rican.

Ziarul „Nhan Dan" denunță 
cercurile conducătoare din Tailanda 
pentru faptul că au transformat te
ritoriul țării lor într-o bază mili
tară a S.U.A. și pentru faptul că 
trimit militari, nave și avioane în 
Vietnamul de sud în scopul masa
crării poporului vietnamez. „Nhan 
Dan" denunță, de asemenea, cercu
rile conducătoare din Filipine, care 
furnizează mercenari agresiunii din 
Vietnam și cercurile conducătoare 
malayeze, care pun la dispoziție te
ritoriul lor drept bază pentru răz
boiul purtat în Vietnam și instru
iesc ofițeri ai sateliților americani 
pentru a fi trimiși în Vietnam.

LONDRA. Nici temeiuri politice 
și nici' militare nu justifică
bombardamentele asupra Vietna
mului de nord, scrie ziarul
„Times". Menționînd importan
tul număr de avioane ame
ricane doborîte, ziarul arată că 
aceasta subliniază faptul că „din 
punct de vedere militar vorbind, 
Statele Unite nu cîștigă războiul 
aerian deasupra Vietnamului de 
nord". „Abilitatea vietnamezilor 
de a repara' liniile lor de comuni
cații sau de a găsi altele noi pare 
să întreacă 
mericanilor 
căile ferate 
în evidență 
crescîndă a
R. D. Vietnam, ziarul scrie că a- 
mericanii vor trebui să ajungă la 
concluzia că bombardamentele sînt 
„un eșec deopotrivă politic și mili
tar".

cu mult abilitatea a- 
de a distruge șoselele, 

și podurile". Scotînd 
în continuare forța 

apărării antiaeriene a

★

Agenția V.N.A. anunță că Ia 11 au
gust forțele armate vietnameze au 
doborît un avion american deasupra 
insulei Cat Ba din apropierea portului 
Haifong și un altul deasupra provinciei 
Quang Ninh situată în regiunea de coas
tă a R. D. Vietnam.

BONN 11 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la cercuri bine informate 
ale N.A.T.O., ziarul vest-german 
„Neue Rhein Ruhr Zeitung" scrie 
că ar fi posibilă instalarea Car
tierului general al forțelor aliate 
din Europa centrală în localitatea 
Aix-la-Chapelle, din R.F.G. Ziarul 
menționează că localitatea vest- 
germană concurează cu orașul o- 
landez Maestricht, propus și el să 
găzduiască Cartierul general al 
forțelor N.A.T.O.. din Europa cen
trală. Totodată, „Neue Rhein Ruhr 
Zeitung" informează că o comisie 
de experți ai N.A.T.O. a vizitat lo
calitatea vest-germană pentru a 
studia la fața locului posibilitatea 
instalării sediului amintit. Ziarul 
vest-german amintește insistențe
le guvernului de la Bonn în ve
derea transferării Cartierului ge
neral al forțelor aliate din Eu
ropa centrală pe teritoriul R.F.G.

Lucrările Congresului
P. C. din Uruguay

— liderilor laburiști de a 
pentru moment, adoptarea 
măsuri disciplinare împotriva 
pufaților din aripa de stînga, 
s-au abținut de la vot. S-a socotit
că o astfel de acțiune ar fi stîr- 
nit o creștere a protestelor în rîn
durile mișcării laburiste și în cele 
ale sindicatelor. Cu toate acestea, 
digresiunea remanierii nu este con
siderată a fi suficientă pentru a li
niști spiritele. Înghețarea salariilor 
și interdicția grevelor, prevăzute în 
noua lege, continuă să lărgească 
sfera nemulțumirilor. Se crede că 
perspectiva unor dezbateri aprinse 
la congresul sindicatelor și la con
gresul partidului laburist persistă.

De fapt, în cercurile politice și 
de presă de aici se consideră că 
schimbările în guvern nu modifică 
nimic: șase miniștri au schimbat 
între ei birourile, într-un fel de 
„rocadă", care păstrează nealteraf 
conținutul politicii laburiste. Se a- 
firmă, de pildă, că înghețarea sa
lariilor nu va fi mai plăcută în mîi- 
nile lui Michael Stewart decîf ar 
fi fost sub conducerea lui George 
Brown, după cum sprijinirea poli
ticii agresive americane în Vietnam 
va fi continuată, indiferent dacă de 
acum înainte George Brown va fi 
acela care o va pune în practică 
și nu Michael Stewart. „George 
Brown — scrie Daily Mirror — se 
are bine cu americanii". Anumite 
nuanțe noi și-ar putea face apari
ția tofuși în atitudinea față de pro
blema apropierii de restul Europei 
occidentale, finînd seama de fap
tul că noul ministru de externe este 
considerat a fi un adept al intrării 
Marii Britanii în Piața comună.

Unele ziare văd în promovarea 
a doi miniștri — Richard Crossman, 
numit în postul cheie de respon
sabil al relațiilor între guvern și 
parlament, și Anthony Greenwood, 
care devine ministru al locuințelor
— o compensare oferită „rebeli
lor" din aripa stîngă a laburiștilor.

Una dintre întrebările frecvente 
este în ce măsură George Brown 
va avea mînă mai liberă decît pre
decesorul său în conducerea poli
ticii externe, dat fiind că pe de o 
parte premierului Harold Wilson i 
se atribuie tendința de a fi „pro
priul său ministru de externe", iar 
pe de altă parte că George Brown 
trece drept o personalitate puter
nică, manifesfînd tendința de a-și 
afirma părerile proprii.

Pentru unele cercuri politice, ro
cada pare prematură, pentru altele 
incompletă. Dar oricum ar fi, mulți 
apreciază că o asemenea remanie
re nu-i de natură să contribuie la 
rezolvarea dificultăților economice 
ale Marii Britanii. Faptul că a avut 
loc doar o simplă schimbare a u- 
nor funcții între aceleași persoane 
ridică anumite îndoieli în rîndurile 
comentatorilor britanici, iar unele 
ziare scriu, de pildă, că „în nici 
un caz cabinetul nu este în mod 
vizibil întărit" (Guardian) sau că 
„prea multe schimbări, prea frec
vente, nu constituie trăsătura unui 
guvern prea puternic" (Times).

In plus, remanierea este prezen
tată ca fiind doar o primă rundă 
de schimbări în guvern, o a doua, 
de amploare mai redusă, fiind aș
teptată a avea loc în toamnă. Ră- 
mîr> astfel deschise cîfeva întrebări, 
printre care și cea privitoare la Ja
mes Callaghan, ministrul finanțelor, 
absent, în ciuda așteptărilor unor 
cercuri politice, din actuala mișca
re din cabinet.

ACORD INOONEZIANO-
MALAYEZIAN

Vietnamul de sud 9 elicoptere și un avion

doborîte și avariate intr-o singură zi
SAIGON 11 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. anunță că la 8 august 
nouă elicoptere și un avion ameri
can au fost doborîte și avariate în 
Vietnamul de sud de către unitățile 
Frontului Național de Eliberare, 
în cadrul operațiunilor terestre, 
patrioții sud-vietnamezi au repur
tat, de asemenea, importante suc
cese. Astfel, forțele Frontului Na
țional de Eliberare 
august în provincia 
panie a diviziei a 
terie americană, la

unde în ziua precedentă o compa
nie a diviziei I aeropurtate ame
ricane fusese distrusă aproape în 
întregime. în aceeași provincie, 
patrioții au atacat o companie sud- 
coreeană. în cursul tuturor aces
tor lupte, anunță agenția V.N.A., 
inamicul a suferit pierderi impor
tante.

D JAKARTA 11 (Agerpres). — 
Indonezia și Malayezia au semnat 
joi un acord, care pune capăt con
fruntării — de peste trei ani — 
dintre cele două țări, transmite din 
Djakarta corespondentul agenției 
Reuter. Potrivit acordului, guver
nul Malayeziei a căzut de acord 
să ofere poporului din Sarawak 
și Sabah posibilitatea de a-și re
afirma cît mai curînd posibil prin 
alegeri poziția în problema Fede
rației Malayeziei, iar relațiile di
plomatice dintre cele două țări vor 
fi restabilite imediat. Cele două 
guverne au căzut de acord, de ase
menea, asupra încetării ostilităților.

MONTEVIDEO 11 (Agerpres). — 
în raportul prezentat la lucrările 
Congresului al XIX-lea al P. C. 
din Uruguay, care se desfășoară 
la Montevideo, primul secretar al 
C.C. al P.C. din Uruguay, Rodney 
Arismendi, s-a referit pe larg la 
unele probleme ale situației inter
naționale actuale, precum și ale 
situației interne. Lumea în care 
trăim, a spus Arismendi, se află 
în procesul revoluției. Epoca ac
tuală este epoca trecerii de la ca
pitalism la socialism pe scară mon
dială. Lupta dintre capitalism și 
socialism determină principala 
contradicție a lumii contemporane, 
luptă în care se manifestă supe
rioritatea vădită a socialismului 
asupra capitalismului.

Relevînd modificările în rapor
tul de forțe pe arena mondială, 
Arismendi apreciază totodată că 
în perioada care a trecut a avut 
loc o „accentuare a încordării in
ternaționale și intensificarea pri
mejdiei unui război mondial", ca 
urmare a politicii agresive aventu
riste a imperialismului american. 
Cercurile cele mai războinice și 
agresive ale imperialiștilor ameri
cani, a spus raportorul, agravează 
primejdia războiului mondial, fac 
din agresiune piatra unghiulară a 
politicii 
război 
tuturor 
țională. 
primul 
potriva 
za Vietnamului, a relevat 
mendi, este astăzi cauza întregii 
omeniri, problema vietnameză tre
buie să fie rezolvată de vietnamezi

lor externe. S.U.A. duc un 
interventionist împotriva 
mișcărilor de eliberare na- 
Acest lucru se exprimă, în 
rînd, prin agresiunea îm- 
poporului vietnamez. Cau- 

Aris-

K RODESCU

au atacat la 9 
Gia Lai o com- 
25-a de infan- 
17 km de locul

Secretarul general
al P. C. din Reunion 
a fost pus provizoriu
în libertate

PARIS 11 (Agerpres). — 
Miercuri, seara, Paul Verges, secre
tar general al Partidului Comunist 
din Reunion, a fost pus provizoriu 
în libertate. El a părăsit închisoa
rea „La Sânte", după 10 zile de 
detenție, în urma semnării or
dinului de punere în libertate pro
vizorie de către judecătorul de in
strucție de pe lîngă Tribunalul 
securității de stat, care l-a au
diat. Ziarul „l’Humanite" scrie 
că după eliberarea lui Verges, al 
cărui dosar „era gol", urmează să 
se obțină și abrogarea fixării do
miciliului acestuia (lui Verges i 
s-a fixat reședința în departamen
tele Seine și Seine-et-Oise, deși el 
ar trebui să se afle în insula Reu
nion, unde urmează să aibă loc 
în curînd consultările electorale).

india CIOCNIRI

CALCUTTA 11 (Agerpres). — în 
orașul Shillong, capitala statului 
Assam (India), au avut loc 
miercuri incidente între studenți 
și poliție în ciuda stării excepțio
nale, instituită de guvern, mii de 
studenți din Shillong au ieșit pe 
străzile orașului pentru a partici
pa la o manifestație de protest 
împotriva creșterii prețurilor și 
speculei. Poliția a intervenit des- 
chizînd focul asupra studenților. 
Potrivit agenției Reuter, patru per
soane au fost ucise, iar 119 rănite. 
Ultimele știri provenite de la Shil
long anunță că în oraș situația 
continuă să se mențină încordată.

CO R F SP ONDENȚ Ă DIN PARIS

înșiși, fără amestec străin în con
formitate cu acordurile de la Ge
neva din 1954. t

Subliniind importanța unității 
tuturor forțelor progresiste în lup
ta împotriva imperialismului, vor
bitorul a arătat că America Latină 
a intrat ferm pe făgașul mișcării 
mondiale de eliberare națională. 
Revoluția cubană a anunțat o nouă 
fază în viața popoarelor Americii 
Latine. Astăzi, în aceste țări, se 
desfășoară o luptă aprigă în care 
clasa muncitoare, forțele patrioti
ce și democratice opun rezistență 
imperialismului american și la
cheilor lui, se unesc pentru apăra
rea independenței naționale și a 
democrației, pentru reforme agrare 
și bunăstarea popoarelor respec
tive.

Raportorul s-a oprit pe larg în 
continuare asupra situației din 
Uruguay, care a fost caracterizată 
prin ascuțirea tuturor contradic
țiilor economice, sociale și politi
ce. Aceste contradicții sînt gene
rate de criza structurală a societă
ții uruguayene, care se adîncește 
și ca urmare a cedării față de in
teresele imperialismului american, 
în ce privește situația politică din 
Uruguay, Arismendi a apreciat că 
în orientarea social-politică a gu
vernului se manifestă o deplasare 
spre dreapta. El a arătat totodată 
că P.C. din Uruguay și-a întărit 
necontenit influența politică și 
și-a lărgit considerabil rîndurile, 
a devenit factorul hotărîtor în toa
te succesele mișcării muncitorești, 
în încheiere, raportorul a chemat 
la unitatea clasei muncitoare și a 
întregului popor Uruguayan în lup
ta împotriva imperialismului și 
reacțiunii, în apărarea suverani
tății naționale, pentru democrație, 
progres social și bunăstare.

H ALGER. Consiliul național al 
revoluției din Algeria, Întrunit 

în cadrul unei ședințe de lucru, a 
ascultat expunerea Iul Houari 
Boumedienne privind lucrările 
Comisiei naționale însărcinate cu 
studierea textelor de reformă a- 
grară și noua organizare comuna
lă. Surse autorizate anunță că 
textele puse în discuție urmează 
să fie examinate încă o dată de 
Consiliul național al revoluției 
din Algeria, după ce ele vor fi îm- , 
bunătățite în baza propunerilor 
prezentate cu prilejul discutării 
lor.

ra WASHINGTON. Camera Re- 
prezentantllor a Congresului 

S.U.A. a aprobat un proiect de 
lege prin care se alocă un miliard 
de dolari pentru extinderea, în 
anul viitor, a bazelor militare a- 
mericane din afara granițelor 
S.U.A. Noua 
construirea de 
tare în cadrul

afara
lege preconizează 
noi obiective mili- 
acestor baze.

H BOGOTA. Comitetul Central 
al Partidului Comunist din 

Columbia a adresat președintelui 
Carlos Lleras Restrepo o scrisoa
re de protest îmDo’riva 
de către autorități a mai 
lideri ai partidului, printre 
Jesus Villegas, secretar al 
al P.C. din Columbia, și 
Romero, secretar general al Uniu
nii tineretului comunist.

arestării 
multor 

care 
C.C. 

Carlos

raa VIENA. Arhiducele Otto Habs- 
burg, moștenitor al fostei case 

imperiale austriece, exilat din 1917, 
s-a înapoiat țoi în țară, împreună 
cu familia sa. EI a revenit din 
exilul său în baza pașaportului 
eliberat anul acesta de Ministerul 
de Interne. Cererea sa de repatri
ere fusese aprobată încă în 1963 
de. Curtea administrativă supremă 
din Austria, dar ministrul de In
terne din acea vreme a refuzat să 
dea curs acestei hotărîri.

Opinia publică din Fran
ța este fot mai preocupată 
de situația creată ca urma
re a intensificării agresiunii 
americane în Vietnam. Zia
rul „Paris Jour", referindu-se 
la știrile tot mai îngrijoră
toare care vin din această 
zonă, avertizează că „pa
cea lumii este în pericol. 
Vara lui 1966 riscă să cu
noască o criză internaționa
lă gravă". După cum arată 
observatorii politici fran
cezi, agravarea conflictului 
din Vietnam rămîne una din 
preocupările principale ale 
generalului de Gaulle. Ast
fel, „Paris Jour” menționea
ză că „dosarul vietnamez” 
va fi primul examinat cu 
prilejul călătoriei ce o va 
face în curînd generalul de 
Gaulle în unele țări din 
Africa și Asia.

Intensificarea escaladării 
este privită cu neliniște 
crescîndă și dezaprobare de 
cercuri largi ale opiniei pu
blice din Franța. în ultime
le săptămîni s-au înmulțit 
protestele în fața ambasa
dei S.U.A. din Paris și a 
consulatelor sale din pro
vincie, acțiunile organizate 
de mișcarea partizanilor 
păcii și de diferitele orga
nizații politice și de masă. 
Făcînd un bilanț, pe ulti
mele șapte luni, al cam
paniei în sprijinul luptei 
poporului vietnamez, ziarul 
„l’Humanite" relevă că 
peste o sută de mii per
soane au manifestat în 125 
orașe, 50 000 femei au luat 
parte la șase sute „seri ale 

' păcii", iar pe apelurile că
tre președintele Johnson, 
prin care se cere o soluție 
pașnică în Vietnam, au fost 
înscrise sute de mii de sem
nături, în afară de strînge- 
rea de ajutoare pentru 
„Crucea Roșie” vietnameză. 
După cum s-a anunțat, re
prezentanți ai Biroului Con
federației Generale a Mun
cii și ai federațiilor ei na
ționale, în frunte cu Leon 
Mauvais, secretar confede
ral, au remis ambasadei 
S.U.A. la Paris moțiunea

C.G.T., care cuprinde un 
vehement și energic pro
test contra intensificării 
extinderii 
cane în 
încetarea 
peefarea 
Geneva.

în publicația „Le Tra- 
vailliste", organ lunar al 
„Frontului muncitoresc", L. 
Junillon, secretar general, 
scrie că „nimic nu ar trebui 
să incite S.U.A. să continue

Și 
agresiunii ameri- 
Vietnam, cerînd 

ei imediată și res- 
acordurilor de la

Observa-revistei „Nouvel 
teur". Fostul premier fran
cez, care a semnat din 
partea Franjei acordurile 
de la Geneva în 1954, și-a 
exprimat, la rîndul său, 
temerile sale față de peri
colul de extindere a con
flictului din Vietnam „la 
alte nafiuni și alte con
tinente". Mendes France 
vede sfîrșitul acestui con
flict în evacuarea terito
riului vietnamez de către

PÎNĂ UNDE
VOR MERGE

S. U. A. ?"
NELINIȘTE Șl DEZAPROBARE CRESCÎNDĂ 
ÎN FRANȚA FATĂ DE INTENSIFICAREA 

AMERICANE ÎN VIETNAMAGRESIUNII

o întreprindere războinică 
nejusfificabilă în drept și 
periculoasă pentru pace", 
„în numele căror principii 
juridice sau morale — se 
întreabă autorul — se cred 
S.U.A. îndrituite să inter
zică poporului vietnamez 
să-și conducă propriile sale 
treburi, într-un sistem poli
tic ales de el, fie el chiar 
comunist

Un larg ecou în lumea 
politică l-a avut declarația 
făcută de Mendes France

forjele americane și garan
tarea independentei sale...

Presa franceză de diverse 
nuanfe reflectă îngrijorarea 
opiniei publice, consfafînd 
totodată eșecul strategiei 
americane în Vietnam, cu 
toată intensificarea efortu
rilor militare considerabile 
ale S.U.A. „Pînă unde vor 
merge S.U.A. în escalada 
lor în Vietnam?" — se în
treabă o publicație de au
toritate, ca „Le Monde di
plomatique”.

La rîndul său, „France

Soir" relevă că „neliniștea 
crește în faja extinderii 
conflictului din Vietnam". 
„Le Figaro" remarcă, de a- 
semenea, într-o corespon
dentă din Saigon, că ta
bloul situafiei, așa cum se 
prezintă astăzi în Vietnam, 
„este foarte sumbru". Mili
tarii S.U.A., subliniază zia
rul, constată ei înșiși eșecul 
strategiei lor. „Paris Jour" 
își manifestă îndoiala față 
de „optimismul de coman
dă" al lui Johnson, relevînd 
totodată agravarea pierde
rilor americane în Vietnam.

Pe de altă parte, presa 
franceză comentează noul 
incident intervenit în rela
țiile franco-americane 
și așa, după cum 
ziarul „Le Figaro”, 
rau prea bune”. Este vorba 
de exprimarea nemulțumi
rilor americane, prin inter
mediul ambasadorului S.U.A. 
la Paris, Charles Bohlen, 
fată de conținutul emisiu
nilor radiofeleviziunii fran
ceze în legătură cu agre
siunea americană în Viet
nam.

Ziarele fac cunoscut că, 
la ieșirea sa din Consiliul
de Miniștri, ministrul in
formațiilor, Bourges, a de
clarat că demersul I 
Bohlen „ 
în consiliu și 
puțin 
„Paris 
cident 
ce domnește în 
franco-americane". 
garo" observă că 
prima oară american 
cei care dau publicității un 
asemenea demers, 
chiar impresia, scrie 
că ei au căutat să 
incidentul. Este oare 
bine ales terenul — 
treabă „Le Figaro" ? Nu în
seamnă să se dea 
moară celor care le 
șează (americanilor) că vor 
să conducă totul 
suporte nici o 
„Combat" critică, 
menea, demersul 
ca I if icîndu-l ca „i 
arăfînd că 
decîf să 
americanismul

HS3 CANBERRA. Guvernul Aus- 
traliei a hotărît să cheme sub 

arme străinii în vîrstă do 20 de 
ani, care locuiesc pe teritoriul a- 
cestei țări. Potrivit hotărîrli, tine
rii imigranți care trăiesc în Aus
tralia sînt obligați să se înroleze 
in armată sau să părăsească țara 
pînă în luna ianuarie 1967.

care 
relevă 

„nu e-

că demersul 
nu a fost evocat 

„cu atît 
comentat". 
Jour”, acest 

„mărturisește acreai 
relațiil 
„Le Fi-
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PARIS 11 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al Franței s-a în
trunit miercuri după-amiază pen
tru a examina rezultatele recente
lor vizite efectuate de ministrul de 
externe, Couve de Murville, în 
Cehoslovacia și Ungaria, precum și 
problemele N.A.T.O. Membrii gu
vernului au ascultat o expunere a 
lui Couve de Murville asupra a- 
cestor probleme. Potrivit relatări
lor secretarului de stat pentru in
formații, Bourges, Couve de Mur
ville a insistat asupra necesității 
întăririi relațiilor cu țările socia
liste. El a relevat înaltul grad de 
înțelegere care s-a manifestat în 
timpul convorbirilor avute la Pra-

și Budapesta, apreciind că re- 
vizitate

ga 
lațiile cu cele țiouă țări 
vor trebui extinse pe plan cultu
ral și comercial.

Oprindu-se asupra staționării 
trupelor franceze în Germania oc
cidentală, ministrul de externe a 
constatat că aspectul juridic al 
problemei este aproape clarificat, 
iar asupra modalităților practice 
ale acestei staționări, tratativele 
continuă. Pe de altă parte, Couve 
de Murville a arătat că tratati
vele din cadrul Consiliului perma
nent al N.A.T.O. privind colabo
rarea forțelor franceze cu cele at
lantice se află intr-un punct mort, 
datorită unor divergențe.

„Există 
ziarul, 

creeze 
așa de 
se în-

%

apă la 
repro-

Cu prilejul împlinirii a 21 de ani de la bombardamentele atomice
Hiroshima și Nagasaki, pe străzile multor orașe americane au avut loc 
demonstrații prin care participanjii și-au manifestat ostilitatea față de po
litica agresivă a S.U.A. în fotografie : u.*i grup de demonstranți înfășurați 

în giulgiuri simbolice străbătînd străzile Philadelphiei

pentru B 
iii sînt |

fără ca să 
critică ?’. 
de ase- 
american 

,o gafă" și 
„el nu va face 
sporească anti- 

în Franja”.

Al. GHEORGHIU
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