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TEMELII
Șl SCHELE

DE AZI (Continuare in pag. a V-a)

PITEȘTI (de la trimi
sul nostru). — O masiv® 
concentrare de maținl 
ți utilaje, în cîmp des
chis, la marginea ora
șului Pitești. Nici un in
dicator. Probabil că în- 
tr-una din barăcile care 
se zăresc departe, spre
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orizont, cineva scrie în 
acesf moment cu pensu
la, pentru prima oară, 
denumirea noii între
prinderi i „Combinatul 
petrochimic Pitești*. Du
pă douăzeci șl doi 
de ani, august îți con
firmă statornic aureola,
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In cinstea

sărbători

Muncitoarea VASILICA NICOLAU (fotografia 
da aus), de Ia fabrica da fncăltămlnta „Dîmbo
vița* din Capitală, autoarea Inițiativei „Din lie- 
care metru pătrat croit să obținem economii la 
piele de 100 cm pătratl*.

Brigada condusă de DUMITRU PHTRB (foto
grafia de jos), de la secția de fileta] a uzinelor 
„Ropubllca* din Capitală, a reușit să se men
țină, lună de lună, evidențiată In Întrecerea so
cialistă. Foto i M. Andreescu

It

llie PURCARU

Miercuri 17 august 1966

f 
conferită de Istorie, ca 
lună a începutului de 
viață nouă. Parcă nici o 
altă lună nu era mai po
trivită pentru această 
concentrare de oameni, 
mașini și utilaje cu care 
s-au atacat frontal lu
crările de construire a 
unuia dintre cele mai 
mari combinate ale pe
trochimiei românești.

Vă aduceți aminte, 
desigur: nu-i mult timp 
de cînd conducătorii de 
partid și de sfat au vi
zitat regiunea Argeș. 
Vizita a prilejuit anali
zarea, la fața locului, a 
amplasării unor mari o- 
biective Industriale. Pe 
un teren, care a căpătat 
de atunci denumirea de 
„platforma chimică*, s-a 
hotărît ridicarea marelui 
combinat. Și iată că a- 
cum i sa pun temeliile. 
Temelii solide ale ora
șului Pitești, ale raionu
lui și regiunii. Ia km 
1966. Tn scurtele pauze 
de șantier, constructorii 
discută despre primele 
lor angajamente în în
trecerea socialistă.

Un amănunt : Sava 
Costache, directorul 
Combinatului chimic de 
la Borzești, a venit pe 
Argeș. E același om 
care, atunci cînd a în
ceput construcția combi
natului de la Borzești, 
era numit directorul 
combinatului — al unui 
combinat care încă nu 
exista — și analiza pro
bleme majore înfr-o or
ganizație de partid com
pusă din patru oameni 
Acum este directorul 
Combinatului petrochi
mic Pitești.

— Vom prelucra ben
zină de calitate inferioa
ră și, după ce o vom 
frece prin instalațiile 
combinatului, vom ob
ține produse cu o va
loare de cel puțin zece 
ori mai mare decît ben
zina prelucrată. Asta 
înseamnă valorificarea

Ștefan ZIDARIȚA

(Continuare 
în pag; a III-a)
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PLECAREA TOVARĂȘULUI WLADYSLAW GOMULKAMarți dimineața a părăsit Capitala, plecînd la Varșovia, tovarășul Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, care, împreună cu familia, s-a aflat la odihnă în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, tovarășul Wladyslaw Gomulka a fost condus de tovarășii

Marți, 16 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, împreună cu tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., au primit pe tovarășul Raymond Guyot, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Francez, senator de Sena, care se află la odihnă în țara noastră.A participat tovarășa Ghizela

Nicolae Ceaușescu cu soția, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- Mizil, Mihai Dalea, George Maco- vescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, activiști ai C.C. al P.C.R.A fost de față Wieslaw Sobieraj- ski, ambasadorul Republicii Populare Polone la București. (Agerpres) ■

Vass, șef de secție la 
P.C.R.Cu acest prilej a avut schimb de păreri privind dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Francez, mișcarea comunistă și muncitorească internațională, precum și unele probleme actuale ale situației internaționale.Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

CONDIȚIA

Vara scurtă a Ciuculul a îndo
irii pajiștile și colinele cu meta
lul curat al holdelor, care aici, 
la această altitudine, par mai cu- 
rînd o zăpadă alpină. Exuberan
te, proaspete, cu zmalfuri im
previzibile, florile de stîncă tră
iesc surpriza întîrziată a primă
verii, conjugată cu bucuria unui 
august luminos și cast, cu aromă 
de grîne și fructe de pădure. 
Aerul are efervescenta izvoare
lor spumoase de Borsec și Tuș- 
nad, care turnate în pahare fac 
sticla să pocnească de răcoare, 
înghefîndu-fi palma în care le 
fii. Este timpul cînd a început 
secerișul și cînd se coc vișinile. 
Este timpul cînd încă nu s-au 
ofilit fragile, cînd bobitele afi
nelor sînf amărui și dure, cînd 
smeura, ruptă de pe coardă, Tfi 
lasă pe degete un must parfu
mat și volatil.

Le-am văzut pe toate acestea, 
ca un omagiu pe care-l aduce 
acest pămînf rodniciei omului, cu 
prilejul vizitei conducătorilor do 
partid și de sfat în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, cînd 
ți natura și oamenii au adus în 
fafă, în lungul drumurilor stră
bătute, fot ceea ce anotimpul ți 
hărnicia au mai frumos.

Tn partea locului se spune că 
„numai două luni pe an nu 
calde, iar restul de zece 
totdeauna reci*. Răsturnînd 
cala, inimile miilor de 
meni pe care-i întîlneam

sînf 
sînf 
zi- 

oa- 
în 

cale, în această frumoasă cîmpie 
a Ciucului, au făcut fierbinte ră
coroasa zi de vară, ridicînd-o la 
strălucire prin atmosfera de săr
bătoare populară care domnea 
pretutindeni. Căldură, căldura 
tradifională a sufletului popular, 
căldura cuptorului de copt hol
de, căldura cuptoarelor din fie
care casă, care au rumenit pen
tru aceste clipe fierbintea pîine 
a ospefiei.

La Dănești, pe valea Oltului, 
cuptoarele au învăfat încă din 
veacuri să coacă nu numai pli
nea, dar și lutul din care aceasta 
crește, luînd, sub palma bătrînfe. 
lor meșteri, forma aleasă a arțjțișȘ' 
Am întîlnif, chiar la marginea 
șoselei, un atelier de olari. Mai 
mulfi bărbafi, fii și nepofi de ce- 
ramiști vestifi, frămîntau în pal
me aluatul galben, așezîndu-l 
pe roată și făcîndu-l să capete, 
sub vîrfejul rotației, zvelfefe» 
nobilă a fermei. Acești olari e-

A ȘCOLII ROMÂNEȘTI
Si în următorii 5 ani un sferf din populara făriî 
va ti cuprinsă în diferite forme de învățămînf 
H Peste 3,5 miliarde lei alocați pentru dez
voltarea bazei materiale a școlii între 1966- 
1970 vor fi pregătiți încă 110 000 specialiști 
cu studii superioare.

Acad. Nicolae PETRULIAN

Am cunoscut fcoala românească 
îndeaproape atunci cînd nepă
sarea regimului burghezo-moșieresc 
o lăsa să se zbată în condifii mate
riale ți morale deosebit de grele, o 
cunosc și astăzi cînd ea este socotită 
principal izvor de cultură și factor 
de civilizație al întregului popor, 
bucurîndu-se de atenfia, grija ți în
drumarea permanentă a. partidului și

sfatului nostru. Deosebirile sînfafîtde 
evidente, transformările atît de fun
damentale încîf ele constituie un pri
lej de adîncă mîndrie patriotică pen- 

■ fru cetățenii României socialiste.
Dezvoltarea învățămîntului a con

stituit aproape întotdeauna subiect 
de comentariu pentru statisticile inter
naționale, pentru opinia publică de 
specialitate. Cu numai un sfert de

900 DE MII DE NOI SALARIAȚI
9^In 1938 existau în România un milion de muncitori. Iată că numai două decenii și jumătate mal tîrziu, în 1965, statistica consemna existența a peste 3,1 milioane de muncitori. Potrivit prevederilor, numărul de salariați va crește, în cincinal, cu 900 de mii. Cifra invită la reflecții. Tovarășul ADRIAN 

MlRZA, director general adjunct al Direcției generale a recrutării și repartizării forțelor de muncă, a răspuns cu amabilitate cîtorva întrebări.
ÎN CINCINAL

veac în urmă, în România analfabe
tismul cuprindea circa un sfert din 
populafia țării. Exploatarea eco
nomică și asuprirea socială fineau 
masele largi ale populației departe 
de lumina cărții, de efectele civiliza
ției. Școli mizere, taxe exorbitante, 
manuale costisitoare, dascăli insufi
cient plătiți, umiliți și înjosiți făceau 
ca un imens potențial de studiu și cer
cetare, o mare parte din izvoarele de 
talent, capacitate și energie creatoare, 
cu care este înzestrat poporul român, 
să rămînă nevalorificate, să nu-și afle 
făgașul firesc de împlinire, de desfă
șurare. Cu toate acestea, în decursul 
timpului, din rîndul poporului nostru 
s-au ridicat savanfi remarcabili, 
profesori eminenji care, înfruntîrid 
vitregia vremurilor și ignoranța gu
vernanților burghezi, au fondat stră
lucite școli de matematică, fizică, chi
mie, geologie, medicină, istorie, so
ciologie, marcînd contribuția țării 
noastre la patrimoniul științei uni
versale. Unii dintre acești savanți 
au fost chemați să cinstească prin 
prezența lor marile universități ale 
lumii contemporane lor. Ei s-au de
votat însă școlii românești, închinîn- 
du-ți întreaga viață, talentul, puterea 
de creație propășirii țării, eliberării 
sociale și naționale a poporului, îm
bunătățirii condițiilor sale de viață. 
Acești oameni de cultură, cetățeni și 
patrioți înflăcărați, au pus baze trai
nice 
gafă

Tn 
gust 
destinele patriei — 
românești s-a schimbat radical. Sta- 

consemnează 
făcut 

mondială a

școlii românești, i-au creat o bo- 
tradijie.
anii care au trecut de la 23 Au- 
1944 — eveniment crucial în

condifia școlii

900
sa-

un

— Ce reprezintă 
de mii de noi 
lariați în cincinal?— Este vorba defenomen specific societății noastre — creșterea continuă a clasei muncitoare, schimbarea structurii forței de muncă datorită industrializării socialiste, atragerea unui număr crescînd de oameni apți de muncă spre zonele înaintate ale civilizației industriale. La aceasta se adaugă și intrarea în viața productivă a unor noi contingente de tineri. Ținîn- du-se seama de necesită- ; țile și posibilitățile concrete ale economiei noas

tre aflate în plin avînt, în

actualul plan cincinal s-a prevăzut, potrivit politicii partidului de repartizare rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, crearea u- nei baze industriale în 70 de raioane mai slab dezvoltate din punct de vedere economic. In perioada planului cincinal, creșterea numărului de salariați se va face pe seama sporului populației în vîrstă aptă de muncă, precum și prin a- tragerea a circa 450 000 de persoane, care în prezent lucrează în agricultură. La sfîrșitul cincinalului, numărul total al sa- lariaților în economie va ajunge, așa cum prevăd

documentele Congresului al IX-lea al partidului, la aproximativ 5,2 milioane de persoane. Aș vrea să subliniez că sporirea numărului de salariați și măsurile pentru ridicarea raioanelor mai puțin dezvoltate reflectă politica partidului nostru de asigurare în fapt a dreptului cetățenilor la muncă, superioritatea economiei noastre socialiste.
— Care sînt criterii

le de selecționare și de 
repartizare a noilor 
salariați?— Aceste criterii sînt dictate, în mod firesc, de interesul major al unei repartizări raționale a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, cu scopul ridicării tutu-

ror regiunilor șl raioanelor la un înalt nivel e- conomic și de viață. Un principiu de bază în recrutarea organizată a noilor muncitori din industrie, de pildă, îl constituie asigurarea acestora, în măsură cît mai mare, pe plan local, adică chiar din raionul sau orașul respectiv unde se construiește sau se dezvoltă un obiectiv industrial. ' Apoi, este vorba și de crearea unor noi posibilități de muncă pentru un important număr de femei. Bunăoară, în localitățile unde analizele a- supra lațieiposibilitatea atragerii în industrie a unui număr mare de femei, s-a

structurii popu- au fundamentat

VIZITA IN DANEMARCA 
A TOVARĂȘULUI 

ION GHEORGHE MAURERODENSE 16 (Agerpres). — De la trimișii speciali Ion Cîrje, Alexandru Cîmpeanu și Nicolae Pui- cea: In continuarea vizitei oficiale pe care o întreprinde în Danemarca, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a sosit marți dimineața la Odense. Oaspeții români au fost însoțiți de Gunnar Seidenfaden, ambasador, directorul general al Departamentului politic și juridic din Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Hans Moeller, ambasador, șeful protocolului din Ministerul Afacerilor Externe, Henrik Georg Baron de Zytphten Adeler, ambasadorul Danemarcei la București, alte persoane oficiale daneze, precum și de ambasadorul României la Copenhaga, Petru Mânu.De la aeroportul Beldringe, oaspeții s-au îndreptat spre Șantierul naval din Lindoe. La intrare erau arborate drapelele de stat român și danez. Oaspeții au fost întîmpinați cu cordialitate de conducerea șantierului.Premierul român, ministrul a- facerilor externe și persoanele care-i însoțesc au fost informați a- supra activității Șantierului din Lindoe, unul din cele mai mari din Europa. Apoi, oaspeții au vizitat docurile șantierului, intere- sîndu-se de procesul tehnologic, de caracteristicile instalațiilor și ale navelor aflate în construcție.La amiază, premierul român și persoanele care-l însoțesc au fost oaspeții municipalității din Odense. In fața primăriei erau arborate drapelele celor două țări.Intîmpinînd pe președintele Consiliului de Miniștri al României și pe ministrul de externe, primarul orașului Odense, Holger Larsen, și-a exprimat profunda satisfacție pentru vizita oaspeților români în capitala Fioniei.După ce a mulțumit pentru primirea caldă, cordială, premierul

român a vorbit despre impresiile pe care le-au produs asupra sa frumusețea acestei regiuni și preocupările pentru dezvoltarea ei economică.După o scurtă vizitare a clădirii municipalității, oaspeții români s-au întreținut cu primarul și membri ai Consiliului municipal.In cinstea premierului român, a ministrului afacerilor externe și a persoanelor care-i însoțesc, primarul Holger Larsen a oferit un dejun la care au participat ministrul danez al culturii, Hans Soelv- hoej, precum și membri ai Consiliului municipal.Casa memorială „Hans Christian Andersen" a fost ultimul punct din programul vizitei la Odense. Oaspeții români, însoțiți de ministrul danez al culturii și de celelalte persoane oficiale daneze, au ascultat cu interes amplele explicații date de directorul muzeului, Niels Oxenvad, asupra vieții și creației marelui povestitor, născut la Odense și devenit cetățean de onoare al orașului.Premierul român s-a oprit în fața frescelor create de pictorul Larsen Stevns, în fața colecțiilor de manuscrise, de obiecte personale ce evocă universul marelui literat, a edițiilor originale în toate limbile străine în care au fost traduse operele lui Andersen. In cursul explicațiilor, directorul casei memoriale a relevat că Andersen a fost primul scriitor danez care, în urma unei călătorii în România, a descris plaiurile românești, după cum tot el a fost primul scriitor danez larg cunoscut de cititorii români. De altfel, într-una din sălile muzeului oaspeților le-a fost prezentată o vitrină în care sînt expuse lucrări ale scriitorului traduse în limba română. La sfîrșitul vizitei, oaspeții au semnat în cartea de onoare a muzeului.Seara, președintele Consiliului de Miniștri Ion Gheorghe Maurer și persoanele care-l însoțesc s-au înapoiat la Copenhaga.
CONFERIREA ORDINULUI 

„STEAUA REPUBLICII SOCIAEISEE ROMÂNIA”, 
CLASA I, ÎOVARĂSH MANEA MĂNESCU
Prin Decret al Consiliului de Stat, ■ s-a conferit ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa I, pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, eu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani, tovarășului Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Marți la amiază, la Palatul Republicii Socialiste România, a avut loc solemnitatea înmînării înaltei distincții.La solemnitate au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul Nicules- cu-Mizil, llie Verdeț, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Florian Dănălache, Mihai Gere, Dumitru Popa, Vasile Vîlcu, Vasile Patilineț și Virgil Trofin, Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, membri ai C.C. al P.C.R. și ai Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

Tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat, a în- mînat tovarășului Manea Mănescu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa I, și, felici- tîndu-1 în numele Comitetului Central al partidului, Consiliului de Stat și guvernului, i-a urat putere de muncă, sănătate, noi succese în îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid.Mulțumind pentru înaltul ordin ce i-a fost conferit, tovarășul Manea Mănescu a încredințat Comitetul Central al partidului, Consiliul de Stat și guvernul că și pe viitor se va strădui să-și aducă contribuția la rezolvarea problemelor legate de dezvoltarea economiei și culturii, de înflorirea .României și a națiunii noastre socialiste, de fericirea și prosperitatea poporului român.Conducătorii de partid și de stat, toți tovarășii prezenți la solemnitate, au felicitat pe tovarășul Manea Mănescu. (Agerpres)

hotărît amplasarea unor întreprinderi ale industriilor ușoare și alimentare. Este cazul orașelor Giurgiu, Oltenița, Calafat, Vaslui etc. De asemenea, în localitățile unde sînt multe uzine metalurgice sau constructoare de mașini, deci cu rnulți salariați din rîndurile bărbaților, planul cincinal prevede și construirea unor obiective cu specific de muncă feminin (fabrică de confecții la Craiova, fabrici de produse alimentare la Galați și la Bîrlad, unitate de tricotaje la Slatina etc.), creîndu-se astfel posibilitatea încadrării într-o măsură și mal
(Continuare 
în pag. a II-a)

fisticile internaționale 
azi (uneori cu uimire) „saltul 
de România pe scara 
școlarizării. Țara noastră se numără 
printre puținele state din lume cu în- 
văfămînt obligatoriu de 8 ani, cu 
școli de toate gradele fără taxe. 
Sînf realizări cu o largă semnificație 
și adînci rădăcini sociale.

Ridicarea nivelului cultural șl de 
conștiință al întregului popor s-a 
îmbinat la noi cu procesul activ al 
făuririi noii societăți, a reprezentat o 
consecință firească a victoriei socia
lismului pe plan politic, economic și 
social, a succeselor repurtate în con
strucția economică și culturală. Dez
voltarea și perfecționarea continuă a 
învățămîntului a constituit și consti
tuie unul din obiectivele importante 
ale politicii partidului și statului nos
tru. însemnate resurse materiale au 
fost destinate construcției de școli, 
îmbunătățirii continue a condițiilor 
de activitate și de viață ale membri
lor corpului profesoral, deschiderii 
drumului spre cultură întregului po
por.

(Continuare în pag. a IV-a) Imagine din portul Constanța Foto : Agerprej
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NE-AU RĂSPUNS

Cum realizăm largi manifestate de

Cum sd ajung și eu la joacâ?..i900 de mii de noi

SCINTEIIANCHETA

mi se pare justă instrucțiuni centrale

unei nudități deși au avut în înlăturarea supraîncărcate,

salariat! în cincinal

în sfîrșit, susțin că în domeniul arhitecturii trebuie să lichidăm moștenirea unor concepții simplificatoare, a treme, care

1. în ultimii ani s-a pus tot 
găsirii unor soluții care să 
varietate noilor construcții 
local. Cum se reflectă această orientare în activitatea 
practică ?

mal accentuat problema 
asigure o cît mai largă 

și conturarea specificului

2. Ce oferă proiectele pentru anii 1966 — 1967 din 
acest punct de vedere ?

Arh. DAN CRISTE8CU, director tehnic al D.S.A.P.C.-Brașov, arh. ANATOL PETRUC, director tehnic al D.S.A.P.C.-Suceava, arh. ȘTEFAN GONO8, director tehnic al D.S.A.P.C.-Cluj, arh. TIBERIU RICCI, director tehnic al Institutului „Pro- iect-București“, prof. arh. MARCEL LOCAR, membru al Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare
10—12 etaje, vor fi larg utilizate și clădirile cu parter sau cu etaj, destinate mai ales locuințelor personale construite cu sprijinul statului, precum și clădirile înalte, cu multe nivele. Discuțiile de creație, rol pozitiv încurajarea elementelor talentate, promovarea unei arhitecturi naționale, vor crea un curent puternic care va favoriza găsirea de noi și noi,' soluții căutărilor actuale. Asemenea soluții se întrezăresc deja la proiectele pentru ansamblurile din Bulevardele Păcii-— Armata Poporului și Bucureștii- Noi .MARCEL LOCAR: Procesul de creație în arhitectură este un pro-

al orașelor noastre
9

Dezbaterile prilejuite de consfătuirea pe țară a 
constructorilor, cuvîntul secretarului general al 
Comitetului Central al partidului nostru au mobilizat 
intens pe specialiști, pe cei investiți cu marea răs
pundere a înfăptuirii programului de investiții din 
anii cincinalului. In majoritatea unităților este pre
zentă frămîntarea proiectanților și arhitecților pen
tru a diversifica și particulariza aspectul noilor 
cartiere, pentru a evita tendințele de monotonie și 
șablonizare. Răspunsurile Ia ancheta noastră cu
prind analize amănunțite, vădesc strădjanie în cău
tarea unor soluții mai 
poate fi vorba încă de o 
domeniul construcțiilor, 
totuși să se contureze.

bune, 
cotitură în 
premisele

Și, cu toate că nu 
activitatea din 
ei au început

1. în valoare a monumentelor is-
DAN CRISTESCU : Chiar de la prima sarcină, de la punerea în discuție a problemei varietății arhitectonice, proiectanții au tras unele concluzii menite să asigure începuturile schimbării concepției lor de lucru. în fond, cheia diversificării trebuie căutată în conținutul temelor abordate, adică în însăși organizarea internă a apartamentelor, în felul lor de funcționare. Ca urmare, noi am trecut la elaborarea unor secțiuni diferențiate, potrivit modul.uL_.de_;yiață ...specific regiunii,” “unei "’mai variate structuri familiale și cu’un confort sporit. Aceste secțiuni sînt în curs de avizare. Totodată, am înregistrat succese și în ceea ce privește - diversificarea regimului de înălțime a clădirilor. în noul ansamblu al gării Brașov, această diversifi- prin care, atît ca tipuri de apartamente ■ 1cît și a blocurilor — — a avut ca urmare

reatorice au contribuit nu numai la preluarea vechilor valori urbanistice, ci și la afirmarea unor valori noi, proprii vremurilor și concepției noastre. Caracteristică în a- cest sens este reconstrucția pieței centrale a orașului. Situată față în față cu vechea cetate de scaun, de care o despart cei doi versanți ai unei văi, piața este construită numai pe trei laturi, lăsînd liberă latura care oferă privirii panorama Cetății.
2

Desigur, dezbaterea teoretică își 
are importanța ei în găsirea celor 
mai potrivite căi de diversificare și 
personalizare a realizărilor noastre 
arhitecturale. Dar ea reprezintă nu
mai o etapă, care se cere continuată 
. j pași hotărîți în domeniul 
practicii de proiectare. Se impune, pe înălțime deci, aplicarea de măsuri concrete, 

închegarea care să asigure un salt calitativ, al unei compoziții dinamice, încadrate activității întregului sector al con
strucțiilor. - ........ .DAN CRISTESCU: Regiunii noastre îi e proprie ponderea deo- . sebită pe care cadrul natural o oeu- I pă în determinarea caracterului ar- i ._______ .... _..u din cauzele lipseide personalitate a cartierului ' „Steagul roșu", de pildă, e repre- i zentată tocmai de amplasarea lui pe un teren perfect orizontal, lipsit I de un relief care să-1 dinamizeze. I în curînd vom începe construirea de locuințe..— în special cele proprietate personală realizate cu I sprijinul statului — utilizînd și va- lorificînd relieful unor dealuri cum sînt — la Brașov — Cetățuia, Warte I și Dealul Melcilor. Atunci însă cînd — din motive economice sau pen- ' tru completarea unor ansambluri i deja începute — va trebui să construim pe forme de relief mai plate, noi adoptăm soluții în care să I fie utilizate mai atent posibilitățile | proprii de compoziție ale volumelor construite. Un asemenea piu ni-1 oferă proiectele ] cartierele „Steagul roșu-5“ și „L. zinului", aflate în faza de definiți- I vare.ANATOL PETRUC: Pentru a obține o arhitectură cu un mai pro- I nunțat caracter original, arhitecții | de la D.S.A.P.C.-Suceav^ au pus un deosebit accent pe valorificarea în I concepție modernă a tradițiilor lo- | cale. Pe latura vestică a pieței centrale din orașul Suceava urmează a se construi o casă de cultură cu | 800 de locuri. Proiectul ei a întru- nit o apreciere unanimă în cadrul avizării, iar macheta viitoarei con- I strucții a fost menționată chiar cu i ocazia vizitei conducătorilor de partid și de stat în regiune. Au | fost aplicate aici creator, atît la conturarea expresiei plastice a fa- | țadelor, cît și la interior, elemente inspirate de folclorul și arhitectura continuarea unor asemenea "valo-' populară din nordul Moldovei. Con- I .............  ■ •' tînuarea acestei preocupări a stat și lâ baza elaborării proiectelor I pentru ansamblurile de locuințe i „Tudor Vladimirescu" din Sucea- | va. Am convingerea că, atît aici cît și la construcțiile și ansamblurile viitoare, arhitecții din institutul | nostru vor îmbina în mod judicios . tradiția cu < vor reuși să te de sine stătătoare realizărilor lor.ȘTEFAN GONOS : Specificul Clujului se manifestă, printre al- I tele, și prin aceea că el este un i puternic centru cultural și universitar. Acest fapt se exprimă prin I proporția pe care o reprezintă mai . ales construcțiile destinate învățămîntului superior, complexele 1 studențești — alcătuite din cămine, ■ cantine, cluburi. I început proiectarea unor noi com- plexe de mare capacitate, care se

abil în peisaj și cu o personalitate distinctă. Clădirile înalte, orientate perpendicular pe frontul străzii, lasă liberă, peste fundalul clădirilor joase din planul al doilea, perceperea peisajului atractiv al hitecturii. Una dealurilor învecinate.O atenție deosebită s-a acordat proiectării și execuției competente a lucrărilor de finisaj. Astfel, prin utilizarea placajelor ceramice la clădirile din zona gării Brașov și din cartierul „Steagul roșu", prin introducerea unor elemente în concordanță cu cerințele microclima- tice — cornișe, ancadramente, socluri de piatră, acoperiș — care să protejeze construcția de acțiunea destructivă a precipitațiilor abundente, am prelungit rezistența în timp a finisajului exterior. înlocuirea tencuielilor pe bază de vinacet, cu terasit și, în unele cazuri, cu placaje de piatră a contribuit și ea— prin persistența culorii — la același efect.ȘTEFAN GONOS : Arhitecții din institutul nostru au depus eforturi susținute pentru ca, alături de o realizare funcțională optimă, să imprime soluțiilor urbanistice și plastice o ambianță locală potrivită cadrului natural și celui construit. Noile ansambluri din Cluj— „Grigorescu", „Gheorghieni", „Dragalina" — cartierul „Dealul Florilor" din Dej sînt rezolvate diferențiat, atît ca dispoziție de volume, siluete sau ritmuri, cît și ca tratare a fiecărui obiect în parte.Una din trăsăturile fundamentale ale moștenirii arhitecturii populare și orășenești, specifice regiunii Cluj, este unitatea cristalizată de-a lungul secolelor între e- lementul natural-tectonic și cel ur- ban-construit. în tratarea variată și personală a noilor construcții și ansambluri, am urmărit tocmairoase trăsături ale tradiției locale. - Același considerent ne-a inspirat și în particularizarea elementelor de arhitectură. De pildă, la blocurile de locuit cu patru etaje din . cartierul „Gheorghieni" s-a obținut 
o personalizare a fațadelor tocmai prin prelucrarea, în spiritul artei decorative populare, a unor elemente cum ar -fi traforurile din dreptul scărilor.ANATOL PETRUC : Consider că reconstrucția orașului Suceava așa cum a fost ea concepută — cu ah- - samblurile de locuințe executate, ... în curs de execuție și mai ales cu cele în curs de proiectare — poate 7 "constitui un exemplu pozitiv în cdnturarea unui specific local contemporan. Zonificarea funcțională a orașului, înscrierea rețelei stradale în relieful variat, utilizarea iscusită a cadrului natural, pune-

vor caracteriza prin dispoziții spațiale degajate, elemente artistice și finisaje variate, astfel încît plusul de confort asigurat va fi dublat și de o înaltă ținută estetică. Noua facultate de medicină veterinară va completa și îmbogăți cartierul universitar, oferind armonii și contraste inedite prin amplasarea ei sub dealul împădurit din vestul orașului. Toate aceste elemente vor contribui, fără îndoială, la cristalizarea caracterului actual pe planul general al orașului, al trăsăturilor sale specifice. în privința cartierelor de locuit însă, eforturile proiectanților vor trebui mult sporite.TIBERIU RICCI : Se știe că Bucureștiul nu dispune nici de cadrul natural al Brașovului sau Pietrei Neamț, nici de cel istoric al Sucevei sau Sighișoarei. Noile ansambluri pe care le realizăm își vor defini personalitatea de sine stătătoare' numai .utilizînd cu toată priceperea posibilitățile puse la îndemînă de mijloacele specifice ale arhitecturii contemporane. Or, în acest sens o primă măsură, care se va concretiza în-viitorul apropiat este diversificarea tipurilor de ..apartamente în :-'con'i&'tyitate cu ‘varietatea structurii familiale. Am .elaborat sec- țiurii-tip, în prezent în curs de avizare, pentru apartamente cu o cameră (garsoniere), o cameră și jumătate (cameră de zi cu nișă de dormit),. două, trei și patru camere— în total deci 5 elemente de bază. Aceeași diversificare va avea loc și- pe verticală : alături de tradiționalele blocuri cu 4 și 8 etaje, de recentele blocuri-punct cu
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ces unic, reunind în fiecare moment al desfășurării sale totalitatea aspectelor care îl caracterizează. Ar fi greșit, după părerea mea, să se creadă că creația artistică necesită rezervarea unui timp special — deosebit de acela al concepției generale, al proiectării — după cum greșit este să se susțină că realizarea economică limitează posibilitatea expresiei estetice. Criteriul principal al muncii în construcții este eficiența economică ; sporul de frumusețe nu se obține printr-o suplimentare a investiției, ci printr-o intensificare a efortului de creație, prin manifestarea unui spor de imaginație, de fantezie din partea arhitectului.Consider că localitățile noastre conțin idei compoziționale proprii care n-au fost suficient studiate. Strada, ca element urban a fost, sărăcită de elementele sale de atracție — dotările social-culturale : a- cestea au fost risipite în teritoriul microraionului sau cartierului, conform unor rețele de principiu, care puneau accentul pe funcționalitate — raze de deservire optime, distanțe minime de parcurs — fă- cînd abstracție de factorul estetic, în lipsa animației, luminii, a aspectelor variate' ale străzii, noile cartiere nu pot reține populația, care este atrasă de centrul vechiului oraș. Desigur, nu este vorbg de a continua sistemul străzilor-cori- dor, cu fronturi -continue, închise. Prin concentrarea unor dotări — magazine, unități ■ de deservire și alimentație publică, săli de Spectacole'' r— "se pot crea însă; puncte de interes.Tipizarea, industrializarea ^'producerii obiectului arhitectural poate constitui și ea o sursă a șablo- nizării dacă mijloacele tehnice nu ,sînt efectiv. stăpînite. . E .necesară părăsirea formulei stereotipe a paralelipipedului perfect și pur, care prin repetare nu poate da. decît monotonie. în ultimul timp s-au făcut pași în această direcție — e drept însă destul de timizi.

hitecturilorcorativiste, vin în contradicție nu numai cu cerințele estetice, dar și cu cele constructive și economice. Pasul de perspectivă trebuie să fie rezultanta unui susținut efort colectiv al tuturor proiectanților, a inițiativei marea masă de specialiști. Tocmai de aceea nu ideea unor care să reglementeze creația artistică, conturarea unui specific local în arhitectură : elaborarea u- nor asemenea instrucțiuni ar limita inițiativa, ar crea un cadru rigid și ar impune norme manifestării nestînjenite a posibilităților creatoare ale tuturor arhitecților noștri.Prin înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, munca de cercetare va lua însă o nouă amploare și în domeniul arhitecturii și urbanismului. Se preconizează de pe acum formarea unor sectoare de cercetare în cadrul institutelor centrale de proiectări — ISCAS, IPCT — precum și o dezvoltare a cercetărilor în Institutul de arhitectură „Ion Mincu". Pentru a stimula campania de masă ce se desfășoară în rîndul arhitecților, C.S.C.A.S. și Uniunea Ârhitec- ților, au inițiat o serie de măsuri dintre care semnalăm discuțiile de creație, pornind de la nivelul cercurilor și filialelor locale și mergînd pînă la plenare pe țară.Avizarea a evoluat și ea. Propunerile care reprezintă inițiative noi și respectă încadrarea în condițiile normate sînt primite favorabil : verificările se referă numai la parametrii funcționali, constructivi și economici. Aș vrea să citez cazul arhitectului Nicolae Po- rumbescu, autorul proiectului pentru Casa de cultură cu 800 de locuri din Suceava. El a fost sprijinit în mod deosebit în promovarea concepțiilor sale de valorificare a unor bogate tradiții locale. Ne preocupă în prezent găsirea unor cai cît mai eficiente de stimulare a proiectanților, în cadrul unui sistem în care accentul să fie pus pe aspectul calitativ și estetic al lucră- rilor.Amplificarea sarcinilor noastre, . complexitatea lor impun o continuă perfecționare a formelor organizatorice, crearea condițiilor și climatului necesar participării masive și entuziaste a arhitecților la rezolvarea concentrînd eforturile rodnică.
Anchetă realizată de 
arh. Gheorghe SĂSĂRMAN

(Urmare din pag. I)mare a femeilor în activitatea productivă. — Vă rugăm să 
vă referiți și la 
aspectul calitativ 
al acestor 900 de 
mii de noi sala- riați în cincinal, 
la structura lor 
din punctul de ve
dere al calificării.— Cînd vorbim de calitatea acestei noi forțe de muncă, avem în vedere, pe de o parte, profesiile pe care le solicită economia, iar, pe de altă parte, cunoștințele tehnice și culturale ale omului. Din datele lui 1930 tun ci■citorilor calificați în totalul muncitorilor reprezenta 39 la sută. Azi, circa patru cincimi din totalul muncitorilor sînt calificați. De menționat, că în unele industriale proporție este mult superioară, firească în sul de calificare a muncitorilor este cam

recensămîntu- efectuat în rezultă că a- ponderea mun-
■f

problemelor actuale, și coordonînd toate către o finalizare
ramuri aceastăOrdinea proce-

aceasta : forțele eliberate din agricultură — în special din cooperativele agricole de producție — ca urmare a organizării socialiste a muncii, mecanizării și creșterii productivității muncii, vin pe șantiere. De aici, începe propriu-zis calificarea de muncitori în industrie. Din rîn- durile populației locale se formează muncitori calificați care lucrează pe șantiere și, apoi, întreprinderea creată.Capacitatea actuală a școlilor profesionale nu satisface pe deplin nevoile economiei, deși școlile profesionale și tehnice vor fi promovate, pînă în 1970, de peste 310 000 muncitori calificați (cu 45 000 mai mult decît în cei cinci ani anteriori). De a- ceea, se impune ca o necesitate, în continuare, calificarea la locul de muncă, căreia însă trebuie să i se asigure maximum de eficiență. Considerăm însă că va tre-

în nou

bui să se ia unele măsuri pentru îmbunătățirea și lărgirea actualului sistem de calificare la locul de muncă, precum și pentru o mai judicioasă corelare a planului de pregătire cu nevoile unităților industriale respective, în condițiile cînd există și se dezvoltă mereu învățămîntul liceal seral și fără frecvență, muncitorul calificat la locul de muncă are toate posibilitățile să-și continue pregătirea.Ar mai fi de relevat necesitatea ca editurile tehnice să-și coreleze și ele, în perspectivă, activitatea editorială cu cerințele de pregătire a viitorilor muncitori, tipărind din vreme manuale și materiale de răspîndire a experienței pozitive, mai ales în meseriile noi. pentru ca acești 90? de mii de noi sala- riați să se integreze cît mai repede și mai bine în nivelul general de calificare al clasei noastre muncitoare.
Și în această vară comitetele regionale, raionale și oră- ' 

șenești de partid desfășoară o intensă activitate de pregă
tire a viitorului dn de studiu in învățămîntul de partid. 
Ponderea principală în . cadrul acestei activități o are, 
în mod firesc, perfecționarea pregătirii ideologice, politice și metodice a propagandiștilor, factor esențial al ridicării 
propagandei de partid la nivelul exigențelor înalte puse de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

Cursurile de pregătire a propagandiștilor pe timpul verii 
cu durata de 10-—15 zile, care s-au deschis în cea mai mare 
parte a regiunilor țării, oferă cadrul organizatoric propice 
atingerii acestui deziderat. Redăm în cele ce urmează unele 
aspecte ale desfășurării cursurilor.

La alcătuirea programului cursului pentru pregătirea propagandiștilor, comitetul regional de partid Argeș a avut în vedere necesitatea ca aceștia să aprofundeze problemele teoretice și politice tratate documentele Congresului al al partidului și ale ple- Comitetului Central al în expunerea tovarășului Ceaușescu ținută cu prile-
înIX-lea narelor P.C.R., Nicolae jul aniversării a 45 de ani de la crearea P.C.R., în recentele Declarații de la București cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam, la problema securității și păcii în Europa, precum și în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la aceste Declarații. Secretari ai comitetului regional de partid, lectori ai C.C. al P.C.R. au ținut în fața celor aproape 500 de propagandiști, care au participat la cursuri, expuneri despre probleme actuale ale industriei noastre socialiste, dezvoltarea industrială a regiunii Argeș în perioada noului cincinal, promovarea progresului tehnic în toate ramurile economiei, rolul și sarcinile actuale ale uniunilor cooperatiste, organizarea producției și a muncii în cooperativele agricole de producție, dezvoltarea națiunii noastre socialiste și creșterea rolului statului socialist în etapa actuală, poziția partidului și statului nostru față de principalele probleme internaționale.Pentru a Ie da posibilitate propagandiștilor să cunoască temeinic caracteristicile și principalele prevederi ale planului, cincinal, problemele privind sporirea eficienței economice în unitățile produc

tive din regiune, în program au fost prevăzute, pe lîngă expunerile pe aceste teme, dezbateri și simpozioane, cu participarea unor specialiști din întreprinderi. Astfel, la simpozionul organizat pe tema „Probleme ale or- , ganizării științifice a producției", au prezentat referate directorul Uzinei de produse sodice-Govora, ingineri de la Uzina mecanică Muscel și Uzina de piese auto- Colibași, iar la simpozionul intitulat „Aspecte actuale ale dezvoltării intensive și multilaterale a a- griculturii" au vorbit președintele Consiliului agricol al raionului Slatina, președintele cooperativei a-, gricole de producție Balta Săracă, precum și un inginer de la Stațiunea experimentală Ștefănești.în cadrul cursului au fost prevăzute și discuții metodice, cu prilejul cărora propagandiști cu mai multă experiență au prezentat referate despre mijloacele realizării unei strînse legături între teorie și practică, modul de elaborare a lecțiilor, consultațiilor, bibliografiilor. Comitetul regional de partid a organizat, de asemenea, vizitarea de către propagandiști a principalelor obiective industriale ridicate în ultimii ani în regiune, ca Hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej" de pe Argeș, Combinatul de industrializare a lemnului din Pitești, întîlnirile cu secretari ai unor comitete de partid care au împărtășit din experiența activității politico- educative a organizațiilor respective au prilejuit vii discuții. Cu deosebit interes au urmărit propagandiștii filmul dedicat vizitei conducătorilor de partid și de stat în regiunea Argeș — eveniment de seamă în viața tuturor comuniștilor și oamenilor muncii de pe plaiurile argeșene.
Gh. CONSTANTIN 
director-adjunct 
al cabinetului regional 
de partid Argeș

Cursurile de vară
pentru propagandiști
In funcție de cerințele

locului de muncă

al propagandiștilor

Faptul că propagandiștii își desfășoară activitatea în diverse sectoare ' ale economiei și culturii impune o anumită diferențiere în pregătirea lor. Cursul organizat în regiunea noastră pentru circa 500 de propagandiști a cuprins, pe lîngă mai multe expuneri privind problemele esențiale ale politicii Partidului Comunist Român, care au fost audiate de toți propagandiștii, activități aparte pentru unii sau alții dintre participanți.Astfel, pentru ca dezbaterile prevăzute în program, la un număr dintre aceste teme generale, să ofere propagandiștilor posibilitatea de a face o legătură firească cu problemele specifice domeniului lor de activitate, aceștia au fost repartizați în grupe aparte — unele pentru cei care lucrează în orașe și altele — pentru cei de la sate. Mai mult, tema „Organizarea și planificarea muncii în unitățile socialiste din agricultură" și alte teme referitoare la agricultură au fost discutate separat, de către propagandiștii din cooperativele agricole de producție, de cei din gospodăriile agricole de stat și din stațiunile de mașini și tractoare ; în felul acesta discuțiile au prilejuit desprinderea unor bogate concluzii pentru munca practică.De specificul activității propagandiștilor s-a ținut seamă și a- tunci cînd au fost programate vizite la unele obiective economice importante din regiune. După ce toți participant^ la curs au vizitat Combinatul siderurgic și Șantierul naval din Galați, Combinatul chimic din Brăila ș.a., cei care mun-

cesc în domeniul agriculturii, înainte de a dezbate tema despre cointeresarea materială, au mers în grupuri aparte în unele din unitățile fruntașe din agricultura regiunii. S-au vizitat, printre altele, 1 cooperative agricole de producție din raionul Făurei, raionul Galați și G.A.S. Urleasca — raionul Brăila.
Milion CEAUȘU 
director-adjunct 
al cabinetului regional 
de partid Galați

Sînteți satisfăcuți

de conținutul

nivelul cursului ?

adresat această întrebareAm 
mai multor propagandiști — parti
cipant la cursurile de vară orga
nizate de comitetele regionale de 
partid Maramureș și București. Iată ce ne-au răspuns:GH. ROCA — propagandist la Combinatul chimic „1 Mai" — Satu Mare : Particip pentru a doua oară la un asemenea curs și sînt impresionat în mod plăcut de felul în care el a fost organizat în acest an. Remarc îndeosebi nivelul ridicat al expunerilor pe care am prilejul să le audiez împreună cu alți 700 de propagandiști din regiune. înțelegerea problemelor ne este ușurată de cercetarea materialelor ajutătoare, ilustrative. Observ și cu acest prilej că sînt urmărite cu mult mai mult interes și au o eficiență incomparabil sporită acele expuneri care sînt prezentate liber și nu citite.IOAN RUS — propagandist la Exploatarea minieră Săsar: Sînt bucuros că acest curs ne prilejuiește — pe lîngă acumularea unor

cunoștințe teoretice prețioase — și interesante schimburi de experiență între noi, propagandiștii. Activitățile cu caracter cultural la care participăm ne oferă, o dată cu destinderea necesară, autentice satisfacții spirituale. Simpozionul consacrat unor probleme actuale ale dezvoltării învățămîntului, artei și culturii — la care a participat, alături de alți reprezentanți ai intelectualității din regiunea noastră, artistul poporului Vida Geza — suita de filme românești, și mai ales documentare închinate vizitei conducătorilor de partid și de stat în unele regiuni, printre care și în Maramureș, s-au înscris printre cele mai apreciate acțiuni din program.VASILE LOZNEANU — propagandist la S.M.T. Ciocănești, raionul Călărași. Țin să subliniez efi- r ciența deosebită a vizitei organizate în cadrul cursului la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România. Imaginile vii ale principalelor momente din istoria glorioasă a partidului comunist, pe care le oferă muzeul, documentele pe care le-am putut cunoaște acolo ne-au ajutat mult în studiul expunerii prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării partidului.DUMITRU ZAMFIR — propagandist la Combinatul de celuloză și hîrtie Călărași : Cursul ne este util îndeosebi în înțelegerea noilor fenomene economice și politice, în aprofundarea problemelor actuale ale politicii partidului.TUDOR STANCIU — propagandist la cooperativa ‘agricolă de producție „30 Decembrie", raionul Alexandria : Consider meritorie inițiativa organizatorilor cursului de a introduce în program o expunere și discuții privind metodica muncii propagandistului, precum și unele activități menite să ne familiarizeze cu folosirea unor metode moderne în învățămîntul de partid.
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expedierea cereale-
De ce se pierde
timp la bazele
de recepție

RAID-ANCHETA

REGIUNEA SUCEAVA

recepție din Ungu- 
Săveni, gradul de

@ Producția marfă vîndută și încasată — mai mare cu 
aproape 3,5 milioane lei decît prevederile planului @ 20 

produse noi asimilate Economii prin inovații de circa 
1,3 milioane lei @ Calitatea pe un drum continuu ascendent

TRANSPORTUL Transportarea cit mai rapidă și depozitarea în condiții corespunză
toare a cerealelor constituie sarcini urgente pentru unitățile agricole si
tuate în regiunile unde recoltatul și treierișul au început mai tîrziu. 
în această acțiune s-au obținut rezultate bune în majoritatea coopera
tivelor agricole. Totuși, mal sînt și unele lucruri de pus la punct. Pentru 
a vedea cum decurge această importantă acțiune, redacția noastră a 
organizat un rald-an!chetă în regiunile Suceava și Crișana. Iată pe scurt 
cele constatate cu acest prilej.

INMAGAZINAREA CEREALELOR

Cooperativele de producție din regiunea Suceava vor valorifica în acest an, pe bază de contract, cu 30 la sută mai multe produse decît în anul trecut. întreprinderea regională de valorificare a produselor agricole (I.R.V.P.A.) a luat măsuri pentru creșterea capacității de depozitare a bazelor de recepție din regiune. Cele peste 100 de magazii noi pot să primească în l plus aproape 60 000 tone de cereale. La Dorohol, Darabani și Ungureni au intrat în ’ funcțiune stații fixe de uscare a cerealelor, iar alte jl două baze au fost înzestrate cu ’[ uscătoare portative. Măsuri pentru ; depozitarea cerealelor în bune con- .1 diții au fost întreprinse și în unitățile cooperatiste. In multe coo- i perative agricole a fost prevăzută construcția unor noi magazii, solarii pentru uscarea cerealelor etc.i Un raid întreprins în aceste zile prin mai multe baze de recepție și unități agricole socialiste din regiune a scos în evidență însă și unele defecțiuni. La baza de cepție din Dorohoi numeroase camioane și autoremorci așteptau în fața laboratorului rezultatul probelor. Altele descărcau produsele în magazii sau la solare. După cum ne-a informat tov. Simion Hornic, merceologul principal al centrului
re-

.1

r.ecepționa.re,
„descărcarea unul camion — 
de cînd întră la bază și ptnă 
la ieșire — nu ar trebui să 
depășească 35 de minute".

i Autocamionul 21 SV 508, de Ia 
gospodăria de stat Șiret, a stat 
însă mai mult de o oră și jumăta
te. Există și alte cazuri asemănă
toare. De ce se întîmplă astfel de 
încălcări ale graficului ? Pentru 
că nici unitățile care livrează pro
duse și nici baza de recepție nu 
respectă cu strictețe măsurile sta
bilite de comun acord. In acest caz, orice defecțiune, chiar din- . tre cele mărunte, în operațiile de recepționare duce la întârzieri și Ia pierdere de timp. Dacă dintr-un motiv sau altul un vehicul intrat în traseul de descărcare stă în plus 5—10 minute, provoacă întârzierea tuturor mijloacelor de transport care-1 urmează. Așa s-a în
tâmplat zilele trecute cu un auto
camion de la cooperativa de pro- 

f ducție Havîrna. Din cauză că înso- 
I țitorul camionului nu a avut la 
i îndemînă formele necesare pentru 
î predarea cerealelor, pe lîngă fap- 
' tul că a întîrziat cu mașina pe bas

culă, a ținut în loc și alte autove- 
; hicule. In aceeași zi, autoremorca21 SV 453, care transporta grîu de la gospodăria de stat Șiret, a dereglat fluxul tehnologic de descărcare a cerealelor. De

că Ia gospodăria de stat Șiret, 
cînd au fost încărcați sacii în au- 
toremorcă, nimeni nu s-a îngrijit 
de controlul calității cerealelor. 
Abia la bază, s-a constatat că în 
unii saci a fost pus grîu care con
ținea circa 50 la sută corpuri stră
ine. A trebuit să se verifice sac cu 
sac, ceea ce a dus la pierdere de 
timp. Cum a fost posibil să se trimită la bază astfel de produse ? ' Ing. Andor Gheorghe, directorul gospodăriei, a aruncat vina pe

„ploile care au îngreunat des
fășurarea muncii în condiții 
normale".
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ce ? Pentru

Astfel de „argumente" nu pot acoperi lipsa de răspundere și neglijența de care au dat dovadă cei însărcinați cu lor.
La baza de 

reni, raionul umiditate a cerealelor primite este în general mai ridicat. Această situație impune folosirea la maximum a stațiilor de uscare. Or aici, din cauză că nu au fost luate din 
timp măsuri pregătitoare, stația 
de uscare nu lucrează la întreaga 
capacitate. La această bază pro
voacă destule neajunsuri și faptul 
că unele lucrări, și îndeosebi dru
murile de acces, nu au fost termi
nate.In majoritatea cooperativelor de producție se manifestă o deosebită grijă pentru păstrarea cerealelor și transportul produselor contractate la bazele de recepție. In raionul 
Săveni, pînă la data de 10 august 
a fost transportată la bazele de 
recepție mai bine de 95 la sută din 
cantitatea de cereale contractată, deși treierișul s-a realizat în proporție de 89 la sută. Cooperative ca cele din Știubieni, Ungureni, Movila Ruptă, Vomiceni și multe altele, datorită recoltelor bune obținute, au vîndut statului cantități sporite de cereale. Pentru păstrarea în bune condiții a grînelor, 21 cooperative agricole au prevăzut în planurile de producție construirea de noi magazii. Dar din acestea numai 4 au terminat lucrările. La Sapoveni și Hănești, de pildă, din cauză că nu s-au terminat magaziile, s-au făcut cheltuieli suplimentare pentru amenajarea provizorie a unor clădiri în care s-au depozitat cerealele. Intre altele, a- ceastă situație se datorează și faptului că unitățile respective au dus lipsă de material lemnos, care în regiunea Suceava se găsește din belșug.Consiliile agricole, uniunile cooperatiste au datoria să sprijine și să îndrume cooperativele agricole care nu au terminat încă de treierat, să asigure înmagazinarea în condiții cît mai bune a întregii cantități de cereale.

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînteii"

le Buduslău, Marghita, Petreu, Abram și altele, au transportat a- proape întreaga cantitate contractată. Fiecare transport. este însoțit de delegatul cooperativei respecți-, ve și de oameni suficienți pentru descărcare. în ce privește efectuarea probelor de umiditate, această lucrare se face cu operativitate. Uneori s-au ivit însă greutăți. U- nele cooperative, ca cele din Po- clușa și Tăuteu, au trimis la primele transporturi produse cu umiditate peste procentul admis. Ulterior calitatea produselor a revenit la normal.La baza de recepție din Valea lui Mihai, atunci cînd umiditatea a fost peste STAS, uscarea s-a făcut pe loc pe prelate și alte mijloace oferite de bază. Timpul da descărcare a fost redus la jumătate față de cel planifioât. La baza din Săcueni nici nu au existat a-

semenea probleme de rezolvat, datorită unei permanente și apropiate colaborări între bază și unitățile producătoare. Drept urmare, grîul și secara contractate sînt aproape total intrate în bază și depozitate în condiții optime. Marea majoritate a cooperativelor (Galoșpetreu, Săcueni, Cubulcut. Silindru și altele) se străduiesc’să livreze întreaga cantitate de cereale contractată la o calitate corespunzătoare și în timpul cel mai scurt. Dar în condiții asemănătoa
re, cooperativele din Mișca, Chi- 
raleu, Gurduișeni și Sîniob au 
transportat cantități mici din cau
ză că cerealele au un procent mare 
de umiditate. Din păcate, aceste 
unități nu fac mare lucru pentru 
a grăbi uscarea și aducerea cerea
lelor la gradul de umiditate cores
punzător. La cooperativa din Simian, de exemplu, grînele au fost

așezate într-un strat prea gros, ră- mînînd ca în zilele ce urmează să execute lucrări pentru micșorarea umidității. Cu ce ?— Prin lopătare, zilnic, și cu a- jutorul unui ventilator adaptat — precizează Ioan Precup, inginerul cooperativei.Dar ventilatorul era- stricat de două zile, iar pentru lopătare sînt necesare eforturi fizice și timp. Conducerea cooperativei putea să folosească metoda uscării la soare pe prelate, dar n-a făcut-o.Ținînd seama că în multe unități sînt încă cantități mari de cereale la arii este necesar ca organele locale de partid și de stat să ia măsuri pentru impulsionarea transportului în magazii, achitarea obligațiilor contractuale, păstrarea în bune condiții a întregii recolte, evitarea oricărei risipe.
PITICU
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La^Buciumeni,-regiunea București, se amenajează o nouâ orezârie pe 300 hectare Foto : Agerprei

REGIUNEA CRIȘANA

Umiditatea
ridicată a
produselor
implică mărirea
exigențeiîn regiunea Crișana ploile căzute au impus măsuri pentru a preveni deprecierea cerealelor. Aproape 
fiecare unitate a fost înzestrată cu 
noi utilaje de condiționare. Cu 
mici excepții uscătoarele, selectoa
rele, vînturătoarele mecanice etc. 
funcționează neîntrerupt, în 3 
schimburi. La baza de recepție din Marghita activitatea de preluare și condiționare a cerealelor se desfășoară din plin. Noul uscător, dat în funcțiune cu 2 săptămîni înainte. lucrează zi și noapte, atingînd din primele zile capacitatea planificată — 8 tone pe oră. Magaziile sînt curate și bine dezinfectate, a- vînd un sistem de aerare activă care asigură cerealelor cele mai bune condiții de păstrare.

Majoritatea cooperativelor se 
străduiesc să predea cît mai repe
de și de calitate bună produsele 
contractate. Cooperativele agrico-

r
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întrepTinderea noastră nu este de talia celor mai mari unități in
dustriale — ea aparține industriei 
locale. Nomenclatorul producției este însă, foarte diversificat — de la multiple bunuri de consum -pentru aprovizionarea populației pînă la executarea unor comenzi, în colaborare, necesare întreprinderilor de interes republican. Tocmai a- cest profil de producție nu ne-a permis să ne împrăștiem atenția pe diferite amănunte, ci, dimpotrivă, să o concentrăm asupra realizării integrale a prevederilor planului, a comenzilor către beneficiari și rentabilizării activității întreprinderii. Bilanțul celor 7 luni care au trecut din acest an confirmă rodnicia orientării și eforturilor depuse de. colectivul unității noastre : produc
ția globală a 
fost depășită cu 
1 658 000 lei, pro
ducția marfă — cu 
6 016 000 lei și 
producția marfă 
vîndută șl Încasată — 
lei. Situația financiarăIn semestrul I s-au dat peste plan 
beneficii de 1 325 000 Iei, iar rata 
rentabilității s-a realizat în pro
porție de 108,11 la sută.Toți acești indicatori oglindesc, în cel mai evident mod, eficiența economică a activității întreprinderii. Și nu greșesc dacă afirm că realizările acestea, cu care ne prezentăm și cinstim ziua de 23 August, sînt deopotrivă rodul perfecționării tehnicii, organizării judicioase a producției și a muncii, ridicării nivelului de calificare a cadrelor. De pildă, în planul tehnic pe prima jumătate a acestui an era prevăzută asimilarea și fabricarea în serie a unui însemnat

' număr do produse noi. Proiectan- ' ții au. privit cu răspunderea cuvenită întocmirea '-.documentațiilor■ complete, în cele mai mici detalii și la timp, asigurîhd asimilarea ia 
termen, precum și introducerea în 
fabricație a peste 20 de produse 
noi. Printre noile produse a- similate se numără și reflectoarele pentru șantierele navale, care mai înainte se importau. 
Acum executăm o comandă pentru 
șantierul de la Porțile de Fier.Realizarea în condiții de bună calitate a acestor produse a im-

ÎNAINTATE
cu 3 479 000 esta bună.

Accelerarea ritmului lucrărilor de construcții și folosirea pe scară largă a noilor materiale impun —-•— mai hofgrîtă a : Și materiale- îelor tradiționale cU altele moderne, mai eficiente. Dar, în această privință există încă o frînă : tradiția, completată de tendința de a se merge înainte pe drumuri bătătorite. Problema care se pune este ca unii constructori procedeele care nu-și rostul.în practica șantierelor, 
de cele mai multe ori, 
noile materiale se folosesc 
în limitele prescripțiilor 
depășite ale unor tehnologii vechi. Deci, nu se înlocuiesc și tehnologiile, ceea ce dă naștere la aprecieri eronate asupra calității materialelor și eficienței economice. Omițîndu-se necesitatea creării unor noi soluții de proiectare a construcțiilor și a unor tehnologii de execuție moderne, în mod gratuit se spune : materialele nu sînt bune. Un exemplu : țevile din policlorură de vinii sînt folosite larg în străinătate. La noi, aceste țevi au fost introduse în execuție pentru a înlocui țeava metalică. Dar, prin a- ceastă simplă operație, nu se poate vorbi de c eficiență economică ridicată în utilizarea noului material. Țevile amintite se u-

proiectanți și să renunțe la tradiționale, mai justifică

tilizeazfi sporadic, pe ici, pe colo ; ’ deoarece nu se respectă prescripțiile tehnologice apar deficiențe, ceea ce îi face pe pro- ie’ctanți și constructori să revină deseori la țevile metalice. Oare e greu de 
avut în vedere că țevile 
din policlorură de vinii au 
un coeficient mare de di- 
latație, că țeava în poziție 
orizontală trebuie așezată 
pe suport continuu ?Din păcate, mai apare și un alt aspect. între 
producția propriu-zisă a 
noilor materiale și apli

Introducerea în fabrica
ția de serie a unui pro
dus nou, nu se anali
zează în totalitate condi
țiile care trebuie îndepli
nite pentru aplicarea 
noilor materiale asimila
te. Caz concret: specialiștii în construcții au privit, după părerea mea, cu prea mare ușurință utilizarea betonului celular autoclavizat. Consecința : producția actuală din acest material se consumă greu, iar în cadrul ministerului nostru a- proape deloc. Motivul nu

De regulă, în construcții, cercetarea se rezumă la încercări de laborator, iar experimentările pro- priu-zise le fac întreprinderile de execuție. In a- cest mod, -introducerea unui material nou în producție are loc cu întârziere și nu întotdeauna se ajunge la concluzii e- dificatoare. De aceea consider important ca institutele de cercetare republicane să fie dotate cu secții de execuție mai extinse decît cele actuale care să organizeze și să

Ce frinează introducerea
materialelor noi pe șantiere ?

TEMELII Șl SCHELE
(Urmare din pag. I)

superioară a bogățiilor noastre 
naturale.

— Ce va pioduce combinatul ?
— Multe. Polietilenă cu care vom 

aproviziona toate fabricile de mase 
plastice din |ară, *n principal pe 
cele din lași, Buzău și București ; 
acrilonitril pentru fibre textile ; alte 
numeroase materii prime pentru 
combinatele chimice care fabrică 
policlorură de vinii, cauciuc și alte 
produse. Se preconizează că în nu
mai trei ani se va recupera întrea
ga investiție răcută în construcția 
combinatului.

— Cîji constructori vor fi aici în 
lunile următoare ?

— Pentru început, o mie. Dar 
se va ajunge treptat la cincispre
zece mii. Observați în ce ritm apar

baracamentele. Buna organizare a 
șantierului va trebui să hotărască 
ritmul construcției și succesul final.

Cînd să-l părăsim, l-a chemat la 
telefon Borzeșfiul. El s-a scuzat 
simplu : „Ce să-i faci, nouă ani în
seamnă ceva în via(a unui om”.

Toate acestea se petrec la una 
dintre porfile orașului. La cealaltă, 
dinspre București, după plopii 
înalji de pe partea stingă a șoselei 
nafionale, aproape la nivelul vîr- 
furilor acestor copaci veșnic foșni
tori, se văd constructori pe schele. 
Am mai fost aici cu o lună în urmă. 
Atunci construcfia abia se ridica, 
împungînd cerul cu stîlpii săi me
talici. îl recunosc cu greu pe șeful 
echipei „de doisprezece", cum i se 
mai spune — vefi vedea de ce — 
micului colectiv care a ridicat a- 
ceastă primă hală a Fabricii de 
motoare electrice Pitești. Nici nu se

putea altfel, la înălțimea la care se 
afla, printre sudorii care imitau ful
gerele cu aparatele lor electrice, 
Horea Vasilescu părea de o statură 
mult mai mică, aproape ireal.

— Doisprezece montori au ridi
cat o întreagă hală — ne spune 
inginerul șef al șantierului, loan 
Borș. Lucrează cu o macara portal, 
concepută și construită în cadrul 
întreprinderii noastre de construcții.

Toate echipele de constructori 
de pe acest șantier și-au îndepli
nit de pe acum angajamentele 
luate în cinstea zilei de 23 August. 
Lucrările sînf în avans fa(ă de gra
fic cu aproape două luni. De altfel, 
scurtarea termenelor de execute a 
lucrărilor, în strînsă legătură cu 
asigurarea unei calitafi ireproșabile, 
constituie pentru șantier direcțiile 
principale ale afirmării sale ca 
unitate socialistă de construcții.

carea lor pe șantiere nu 
există un decalaj cores
punzător. Durata prea mare a stabilirii tehnologiei — care se întinde și se tot amînă — ca și incertitudinea asupra durabilității în timp frînează elaborarea, operativă a normativelor de utilizare a materialelor noi. Intr-o asemenea situație, proiec- tanții fie că se abțin de la a prevedea în proiecte o serie de materiale noi, fie că'iauț, taurul de coarne" și o pornesc înaintea altora, adică a tehnologiilor. Pentru țevile din P.V.C., de exemplu, încercările de presiune, pe baza cărora se întocmește normativul de execuție, au fost efectuate... în paralel cu producția. Fără un normativ tehnologic au fost introduse în execuție țevile sudate pe generatoare, produs nou al Uzinei metalurgice din Iași. Pe parcurs, însă, a intervenit o frînă în calea introducerii în- proiectare și execuție a .țevilor sudate : datorită deficiențelor constructive cu care au fost livrate, țevile nu s-au mai bucurat de încredere și au fost evitate de proiectanți.Aș vrea să ridic și o altă problemă. Nu de pu
ține ori, cînd e vorba de

se datorește unor caracteristici ale acestor betoane celulare autoclavi- zate ci... restricțiilor și condițiilor greoaie, impuse la transportul, depozitarea și, în special, la modul lor de utilizare. în acest fel, aceste materiale eficiente, cu caracteristici superioare, nu se pot folosi corespunzător așteptărilor. Concluzia : extinderea folosirii 
materialelor noi impune 
cunoașterea amănunțită 
a caracteristicilor și mo
dului lor de utilizare de 
către toți factorii — be
neficiari, proiectanți, con
structori. După părerea mea, propaganda tehnică în acest domeniu este slabă. Sectoarele de desfacere ale întreprinderilor producătoare de noi materiale ar putea să-și intensifice propaganda și asistența tehnică referitoare la utilizarea acestor produse moderne. Mai mult, Ministerul Industriei Construcțiilor și C.S.C.A.S. ar trebui să folosească- chiar înainte de producția curentă, la lucrări experimentale, materialele noi ce vor fi introduse în fabricație. Pe această cale s-ar demonstra . imediat avantajele . utilizării acestora.

urmărească îndeaproape experimentările. O producție în stații pilot, pentru obținerea unor cantități mai reduse de materiale, care să poată fi verificate apoi în practică, este absolut necesară.In mod obligatoriu, pen
tru introducerea materia
lelor noi sînt necesare și o 
serie de utilaje, dispozi
tive și scule, specifice pro
ceselor tehnologice de 
execuție. ÎNCERC, unicul institut republican care se ocupă de crearea acestor dispozitive și utilaje, este, de multe ori, legat de mîini și nu poate asigura operativ producerea în serie, mai mică sau mai mare, a mijloacelor tehnice amintite. De ce ? El propune, într-adevăr, fabricarea unor dispozitive și aparate, dar, pînă să ajungă la constructor, producția acestora se întinde, în cel mai fericit caz, pe 2—4 ani. Fazele intermediare — alegerea modelului, proiectarea și reproiectarea lui, executarea prototipului prin unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, a seriei zero, omologarea, producția de serie, perioada de... convingere a constructorului a- supra avantajelor introducerii noului utilaj —

sînt foarte lungi. Despre 0 pistonul pentru vopsit, de | joasă sau înaltă tensiune, H am auzit vorbindu-se de H aproape 4 ani, poate chiar 0 mai de mult. Nu aș putea H afirma însă că acum pro- S blema producției lui este B rezolvată. Cred că ar trebui ca ÎNCERC, Ministe- | 
rul Industriei Construe- | 
țiilor sau chiar Ministe- “ 
rul Industriei Construcții- 
lor de Mașini să treacă Ia 
înființarea unei unități 
speciale pentru utilaje și 
dispozitive necesare con
strucțiilor, unde să se’ ve
rifice noile tipuri și să fie 
produse în serie mică.Introducerea mai operativă a noilor materiale este frînată și de faptul că maiștrii conduc un număr prea mare de muncitori. Pe șantierele direcției noastre generale, pildă, un maistru are în subordine, în medie, muncitori și un număr exagerat de puncte de lucru. Fiind ocupat cu dirijarea oamenilor pe echipe și lucrări, cu efectuarea prezenței și supravegherea muncitorilor, el nu poate acorda, decît foarte puțin timp problemelor tehnologiei de execuție, în plus, maistrul e obligat să întocmească numeroase situații și acte de evidență. De fapt, despre aglomerarea maiștrilor și necesitatea descongestionării lor de diverse formularistici, care se întocmesc zilnic sau lunar, s-a mai scris în „Scînteia". Mă întreb : cît timp tre
buie să mai treacă pînă 
cînd forurile de resort din 
ministere — ministerul 
nostru e și el vizat — se 
vor decide să ia măsuri în 
vederea eliberării maiștri
lor și inginerilor construc
tori de acele sarcini ad
ministrative care nu co
respund pregătirii și obli
gațiilor lor ?Întrucît problemele pu- . se în discuție au mai făcut obiectul .altor discuții, am dori să cunoaștem și părerea forurilor de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor, ÎNCERC și C.S.C.A.S., ’ precum și măsurile care " se vor lua neîntârziat în vederea extinderii procedeelor și materialelor noi, moderne.
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pus o temeinică pregătire a fabricației, aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice pe întregul flux tehnologic. Am consultat pe cei mai buni ingineri, muncitori și tehnicieni ai întreprinderii, cărora le-am solicitat să propună soluții de perfecționare a teh
nicii cu care sîntem înzestrați. Propunerile au venit repede și pentru aplicarea lor s-au utilizat însem
nate fonduri de mică mecanizare, în valoare de aproape 1 000 000 lei, obținîndu-se o înaltă eficiență economică. Tot prin lucrări de mică mecanizare am reușit să eliminăm o serie de locuri înguste, 
‘să Sporim considerabil productivi
tatea muncii și, ceea ce este esen
țial, să îmbunătățim simțitor calita
tea produselor.

I Inovatorii din întreprinderea 
noastră și-au spus și ei cuvîntul . în domeniul îmbunătățirii unor tehnologii sau introducerii unor I procedee modeme, perfecționării • de mașini și utilaje. în semestrul I s-au înregistrat 124 propuneri de I inovații, din care s-au acceptat . peste 100. Economiile realizate, în 
această perioadă, datorită aplică- 

| rii în producție a inovațiilor, se ri- 
. dică la aproape 1 300 000 lei. Un colectiv, în frunte cu Eros Victor, a | propus și experimentat înlocuirea . duranitului, care se importa, cu sti- ren, la fabricarea unor produse.| Nu numai că s-a înlocuit un ma- . terial din import, dar a fost îmbunătățită și calitatea produselor — I mărindu-se rezistența la uzură și , elasticitatea lor.Realizarea ritmică a prevederi- I lor planului și a obligațiilor cori- I tractuale este condiționată, după cum se știe, de funcționarea ire- 
I proșabilă a mașinilor și utilajelor. I Tocmai de aceea ne-am străduit să asigurăm o bună întreținere și I executare la timp și de calitate a I reparațiilor. Am prevenit astfel apariția unor greutăți în realizarea I planului, datorate opririlor repetate Ila unele mașini, deselor defecte apărute în anii trecuți. Cum am reușit ? Prin organizarea judicioa- . să și programarea rațională a lu

crărilor de reparații, procurarea I din vreme a pieselor de schimb și, ■ în special, prin ridicarea califică
rii muncitorilor de la întreținere. I Tehnica progresează necontenit I în ritm rapid și acest adevăr este valabil și pentru ' o întreprindere I relativ mică, cum este a noastră. I Fără a spune un lucru nou, arăt totuși că modificările cele mai mici I care intervin în tehnică impun a- I deseori adoptarea unor soluții organizatorice noi, adecvate. De I aceea, nu ne-am mulțumit să perfecționăm tehnica și să o utilizăm cît mai bine, ci am adus continuu îmbunătățiri organizării producției și a muncii. S-aU întocmit studii, pe 
baza cărora aii fost stabilite pro
cese de lucru și fluxuri de produc
ție raționale, s-a mărit coeficientul 
schimburilor, s-a extins munca în acord și. au fost elaborate norme 
mobilizatoare, cu motivare tehnică.Rezultatele obținute pînă în .prezent ne îndreptățesc să afirmăm că vom îndeplini și depăși sarcinile pe acest an, ceea ce va constitui o bază sigură pentru realizări mai bune în ceilalți, ani ai cincinalului. Sîntem -însă departe de a ne declara mulțumiți. Dezbaterea sarcinilor cincinalului constituie în acest sens un bun prilej de a analiza cu răspundere'- activitatea depusă, de a evidenția rezervele încă ir'efolo- site și a stabili măsuri coritrete, eficiente, care să asigure, în continuare, realizarea exemplara a tuturor indicatorilor planului. --

Ionel CHIRIȚĂ
inginer-șef I.O.I.L. Tg..Mureș
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Ing. Ștefan GUȘTI a
din Direcția generală H
de construcții-montaj “
pentru uzine chimice a
și rafinării «
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I In cadrul culturii contemporane, 
I și cu precădere în cadrul culturii 
, socialiste, relația artist-operă-pu- 

blic dobîndește o importanță pe 
: care, in general, nu a cunoscut-o 
i în trecut; arta se adresează azi 
< unul Znumăr foarte măre de oa

meni,. unui public nou, dornic de 
cultură. Această audiență influen- 

. țează activ, la rîndul ei, prin re
acția spontană și critică, asupra 
orientării discuțiil6r„teorețice și a 

. creației artisticeîii'ultirnă instan
ță. Afluența în expoziții, la con- 

i ferințele de istoria artelor sau la 
■ întîlnirile cu criticii și artiștii 

plastici, scrisorile pe care mulți vi- 
. zitatori le adresează publicațiilor 

și revistelor de specialitate, arată 
din-partea publicului o constantă 
preocupare de a găsi căile de în
țelegere a artei contemporane.

Mulți cititori ai ziarului nostru 
au ținut să ne comunice unele opi
nii pe marginea expozițiilor de ar
tă plastică organizate în ultima 
vreme. Cu alții am avut prilejul 
să discutăm direct. Desigur, fie
care și-a exprimat preferințele și 
gustul personal — nepretinzînd să 
suplinească aprecierile criticilor 
de specialitate. Totuși, asemenea 
observații sînt edificatoare pentru 
ecoul creației artistice în rîndurile 
publicului iubitor de artă.

Mulți dintre interlocutorii noș
tri au observat că, alături de ex
poziții interesante, în ultimul timp 
au fost deschise’ și expoziții șter
se. care prezentau adesea lucrări 
schematice, încercări artistice ne
împlinite.— Cînd vizitez astfel de expoziții
CEANU, lăcătuș la Uzinele 
vița roșie' zație de tate. La de anul sută de mi-au rămas în minte rencu, Baba, Ghiață, Perahim. Ca să mă refer la un gen care mă interesează în mod deosebit, observ că în ultima vreme, portretul expresiv e numai sporadic reprezentat în expozițiile noastre, în favoarea unor schematizări grăbite sau a încercărilor cu valoare decorativă. Am remarcat, totuși, faptul că tinerii absolvenți au prezentat mai multe studii de portret interesante.

.1.

i
■I

ne spune tov. M. LĂINI- 
„Gri- •“ — am uneori o sen- monotonie, de uniformi- Bienala artiștilor plastici trecut, expuneau peste o artiști, dar numai cîțiva Ciucu-

P. GHEB AN, contabil: — în expoziții apar și lucrări care vădesc confuzia dintre simplitate și simplism. „Naivitatea" căutată și

I

artistic al ar trebui să critica noas-în numele umane
pastlșarea limbajului unor artiști valoroși fie discutate larg de tră.Publicul nu gustă„modernității" figurile schematizate infantil, distorsionate stîngaci, livide, ci dorește luorări de artă expresive și autentic originale.
Pregătirea 
și cultivarea 
publicului

GEORGE DUMITRESCU, medic 
primar: — Pentru a ne putea o- rienta în expozițiile contemporane avem nevoie de monografii asupra curentelor manifestate arta

cificul artelor plastice, ar fi bine, să ruleze la cinematografele centrale filme documentare din muzeele de artă. Ele ar fi utile unei Informări elementare de specialitate. Editura „Meridiane" ar trebui să acorde mai multă atenție tipăririi în tiraj de masă și în cele mai bune condiții grafice a broșurilor de popularizare a artei.
PETRE GHEB AN: — Pliantele cu reproduceri în culori și cu prefețe competente ar prelungi studiul șl efortufl. de înțelegere pe care îl face vizitatorul în expoziție. De asemenea, ar fi bine venită difuzarea public, a unor lori, Luchian, Ghiață etc.
Interlocutorii 

nalat că resimt

largă, pentru uzul diapozitive în cu- Pallady, Petrașcu,
noștri ne-au sem- 
lipsa lucrărilor o-

plastică începînd de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și pînă în zilele noastre, scrise cu competență și însoțite de reproduceri bine a- lese. Artistul însuși își formează astăzi personalitatea, ținînd seama de această evoluție a artei. Vizitatorul trebuie să aibă și el, prin urmare, acest bagaj de cunoștințe asupra artei, care i-ar permite contemplarea activă a lucrărilor expuse.
ZENOBIA CAZAN, medic la po

liclinica C.F.R.: — Pentru familiarizarea unui public larg cu spe-

Condiția de azi I

a școlii româneștii
(Urmare din pag. I)

Avem astăzi un învățămînf puter
nic, așezat pe temelia concepției 
marxlst-leninlste despre -.natură, și so
cietate, care folosește' "tradițiile pro
gresiste ale școlii românești și expe
riența pedagogică universală. El este 
strîns legat de cerințele mereu cres- 
cînde și variate ale construcției so
cialiste, căreia îi asigură cadrele cu 
pregătire medie și superioară nece
sare. Totodată, învățămînfului din 
țara noastră i-a fost încredințată mi
siunea nobilă de a forma tinerele ge
nerații și de a educa omul nou în 
spiritul înaltelor idei ale umanismului 
socialist, ale păcii și înțelegerii în
tre popoare.

Constituția României socialiste ga
rantează (și asigură în fapt) dreptul 
fiecărui cetățean al țării la învățătură. 
Învățămîntul de toate gradele este 
scutit de taxe, elevii din școala obli
gatorie de cultură generală, învăță
mîntul profesional și din licee primesc 
manuale gratuit.

Șirul realizărilor ar putea fi con
tinuat. Mi se pare însă mai impor
tant să privim și să apreciem rezulta
tele obținute pînă acum de poporul 
nostru, de fiecare dintre noi, slujito
rii școlii, prin prisma a ceea ce avem 
de înfăptuit de acum înainte, în lu
mina importantelor sarcini ce au fost 
trasate de partid pentru înflorirea pe 
mai departe a școlii românești.

Așa cum s-a subliniat la Congresul 
al IX-lea al partidului, nivelul actual 
al societății noastre face necesară ri
dicarea pe o treaptă și mai înaltă 
a cunoștințelor de cultură generală, 
științifice și tehnice ale tuturor cetă
țenilor patriei. Școala va cuprinde în 
țara noastră, în următorii cinci ani, 
aproape un sfert din populație. Dez
voltarea impetuoasă a științei și teh
nicii, creșterea volumului de cunoș
tințe pe care trebuie să și le însu
șească tînăra qenerafie impun trece
rea în următorii ani la pregătirea 
condițiilor pentru mărirea duratei în- 
vățămînlului obligatoriu. Extinderea 
învățămînfului mediu, înființarea li
ceelor de specialitate vor face școala 
noastră și mai cuprinzătoare, oferind 
tinerilor posibilități largi de învăță
tură, în funcție de aptitudinile și do
rințele lor, de cerințele economiei și 
culturii socialiste în plin avînt. Să a- 
dăugăm la aceasta perspectiva pre
gătirii în instituțiile de studii super - 
oare, între 1966—1970, a 110 000 de 
specialiști — ingineri, economiști, 
profesori, medici ș. a,

Am enumerat a'cj sumar cîteva din
tre obiectivele pe care le avem de 
realizat în anii cincinalului pe tărîmul 
școlii. Pentru îndeplinirea lor ne sînt 
puse la dispoziție fonduri însemnate 
(peste 3,5 miliarde lei în scopul dez
voltării bazei materiale a învățămîn- 
tului de toate gradele). Socotesc însă 
că trebuie să avem mereu prezente în 
minte semnificațiile acestor dale și 
Cifre înscrise în planuri. Învăfăm.înf.ul 
obligatoriu înseamnă că fiecare cetă
țean al țării trece prin școală la vîrsta 
cea mai receptivă pentru cunoștințe 
științifice și tehnice, cea mai avidă de 
tioii și interesant. Fie. că se qăsește la 
cursuri de zi, serale sau fără frec- 
■vehță, un sfert din populația țării se 
află timp de mai mulți ani sub influ
ența directă a școlii. Este în interesul 
tuturor — al celor care învajă, al 
dascălilor, al întregii noastre societăți 
socialiste — ca timpul de studiu din 
anii de școală să fie folosit cu maxi-

I 
mum de chibzuință și economie (aș g 
spune chiar cu zgîrcenie) pentru în
sușirea de către tineri a unei bune 
pregătiri, formată din temeinice cu
noștințe de cultură .generală; .știinfi- 
fice și tehnice. Setea de cunoaștere, 
sîrguinja și seriozitatea în studiu a 
celor care învajă se cuvin încurajate 
și stimulate pe toate căile. Tot astfel, 
preocuparea pentru continua perfec
ționare a instrumentelor de studiu — 
cursuri, manuale, 
și pedagogice — î..___....
centrate cu convingere și dăruire 
pregătirea științifică, talentul | 
gic și pasiunea pentru cercetare și 
investigație ale fiecărui membru al 
corpului profesoral.

Nicicînd ca astăzi, munca plină de 
devotament a slujitorilor școlii nu s-a 
bucurat de atîta apreciere șl consi
derație. Alături de vechile generații 
de profesori, în anii din urmă a cres
cut un număr însemnat de dascăli ti
neri, cu o temeinică pregătire științi
fică și pedagogică, talentați și entu
ziaști. Noi toți cei care facem parte 
din detașamentul de slujitori ai școli’ 
— cel mai puternic și numeros din 
intelectualitatea țării, numărînd peste 
175 000 profesori și învățători ri
dicați din mijlocul poporului, vîrst- 
nici și tineri — sînfem însuflețiți de un 
profund patriotism, de dorința de a 
ne consacra talentul și capacitatea de 
muncă înfăptuirii politicii partidului, 
pregătiri'’ și educării tinerelor gene
rații, înfloririi patriei noastre.

riginale de specialitate — studii, 
eseuri, interpretări libere asupra 
artei românești și universale — 
scrise cu talent și prezentate ac
cesibil. De ce — au întrebat unii 
cititori — criticii noștri se mulțu
mesc adesea cu foiletoanele grăbite 
și prea generale,, risipite în ziare ? 
Avem nevoie de un Dicționar al picturii românești și de o lucrare 
de prezentare a pieselor de artă 
universală,, aflate în muzeele noas
tre. în ce privește editarea cărților 
de istoria artelor, aceasta lasă de 
dorit și din pricina intervalului 
mare de timp ce desparte apari
ția unui volum de altul. Traduce
rea „Istoriei artelor" de M. Alpa
tov nu a ajuns încă la volumul 
al III-lea, cuprinzînd perioada 
contemporană. „Istoria artelor", în 
cinci volume, de G. Oprescu. a 
cărei apariție a fost anunțată de 
multă vreme, nu a văzut încă lu
mina tiparului.

Informarea 
și ghidajul 
în expoziție

orășenească a Casei de creație s-a deschis la Casa de cultură a raionului 1 Mai, dar nu într-o sală adecvată, ci pe o scară și într-un coridor îngust și întunecat, unde s-au fixat la distanță foarte mică panouri.
ZENOBIA CAZAN: — Organizarea expozițiilor retrospective ale pictorilor noștri constituie evenimente cultural-artistice de seamă. Retrospectivele Tonitza, Anghel, Ciucurencu, Țuculescu au atras în mod deosebit atenția publicului iubitor de artă. Publicul a manifestat un mare interes pentru opera acestor artiști, dornic să se apropie de ea și să înțeleagă tablourile.
G. DUMITRESCU: — La asemenea expoziții retrospective ar fi nevoie de competența unor ghizi care să facă expuneri privind istoria artei și meșteșugul artistic în fața grupurilor de vizitatori. S-ar putea organiza discuții libere între ghizi sau criticii de artă și public. în cadrul expozițiilor personale, la astfel de discuții ar putea să participe și artiștii plastici, care ar avea astfel posibilitatea să facă un util schimb de păreri cu vizitatorii. Expozițiile trebuie să devină un loc de dezbatere publică a problemelor de artă. Prezența unor ghizi calificați ar putea crea o atmosferă prielnică discuțiilor interesante eu publicul nostru, dornic să afle explicații asupra unor opere mai puțin cunoscute la noi. La fel de utilă ar fi fost prezența unor persoane inițiate, care să ofere lămuriri asupra profilului actual al picturii italiene, franceze etc., cu care publicul nostru a luat contact în recentele expoziții de la Dalles.
TRAIAN, BUZDUGAN: — în presă au apărut, adesea, articole sumare asupra expozițiilor, adevărate inventare neutre, cum ar fi cele din „Informația Bucureștiu- lui“, de exemplu. Ziarele noastre ar trebui să comenteze unele expoziții și prin prisma discuțiilor iscate în rîndul publicului, să contribuie la clarificarea problemelor care îl interesează.
Momentul actual al artei noas

tre cunoaște o reală efervescență 
creatoare. In societatea noastră, 
unde frumosul nu este un acci
dent, ci tinde să se extindă tot 
mai mult, publicul pasionat de ar
tă are dreptul firesc de a dispune 
de toate mijloacele de informare și de apreciere a operelor contem
porane, la nivelul exigențelor cul
turii socialiste.

Adriana MITESCU

UN PIONIER
AL GEOLOGIEI
NOASTRE

Evoluția geologiei în (ara noastră 
este legată de contribuția deosebit de 
valoroasă a unor oameni de știință ro
mâni, de renume mondial, a căror o- 
peră de pionierat rămîne înscrisă în 
istoria științei românești. Străbătînd 
culmile munților, colinele și văile pa
triei, scormonind adîncurile pămîntu- 
lui strămoșesc savanți ca Gregoriu 
Șfefănescu, Grigore Cobălcescu, Lu
dovic Mrazec, Gh. Munteanu-Mur- 
goci, Matei Drăghiceanu și alții au 
alcătuit după ani de pasionate căutări 
primele monografii românești în do
meniul geologiei și paleontologiei. 
Alături de aceste personalități, un 
strălucit reprezentant al științei geo
logice din țara noastră a fost și Sabba 
Șfefănescu, de la a cărui moarte s-au 
împlinit la 16 august 35 de ani.

Savantul s-a născut la Craiova în 
anul 1857. După ce urmează liceul 
în această localitate, îl găsim la vîr- 
sta de 19 ani înscris la Facultatea de 
Științe din București, iar în 1880, stu
diind la Paris unde obține diploma 
de licențiat în științe naturale.

După ce revine în țară, Sabba Ște- 
fănescu funcționează o vreme ca pro
fesor la Școala comercială, apoi la 
Liceul Sf. Sava din București, unde în 
1893 este numit director. Paralel cu 
neobosita activitate didactică desfă
șurată, savantul colaborează alături 
de Gregoriu Șfefănescu la complexe 
cercetări geologice pentru întocmirea 
hărții geologice a țării.

Mînat de dorința de a-și perfec
ționa cunoștințele în acest domeniu, 
pleacă din nou în Franța unde își 
trece cu succes teza de doctorat, pri
ma lucrare de paleontologie și stra
tigrafie de ansamblu alcătuită de un 
învățat român. Această operă de sea
mă a vieții sale, intitulată „Studii a- 
supra terenurilor terțiare ale Româ
niei — Contribuții la studiul stratigra
fie' (Etude sur les terrains tertiaires
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GEORGE DUMITRESCUI Adeseori, cataloagele apar abia la închiderea expozițiilor, cînd practic nu-și mai au rostul.
M. LAINICEANU : — Mulți vizitatori nu-și cumpără cataloage nici atunci cînd acestea există. Simplismul prezentării grafice, numărul mic al reproducerilor color, alegerea unui unghi fotografic a- desea defavorabil lucrării — mal ales la sculptură — fac, nu o dată, ca indispensabilul catalog să devină inutil.

s
I
I

PETRE GHEB AN: — Un catalog slab ca prezentare grafică este și acela al retrospectivei Nicu Enea. Majoritatea fotografiilor sînt cenușii, aburite. în unele cataloage neîngrijite, tablourile a- par ca suprafețe cenușii compacte, uniforme și difuze, iar sculpturile ca mase amorfe, fără ritmul și jocul volumelor.
TRAIAN BUZDUGAN, munci

tor mecanic: — Aș dori să se a- corde atenție concordanței dintre ordinea de prezentare a tablourilor în expoziție și aceea existentă în catalog. Este foarte greu să vizitezi expoziția, avînd în mînă un ghid întocmit după alte criterii.C. VULCAN, funcționar: — localul destinat expozițiilor de artă este, uneori, impropriu. Expoziția Dansul fetelor din Căpîlna, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară
Foto : Agerpres
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O cercetare clasică
pe tărîmul folcloruluiFilolog strălucit, Ov. Densușianu și-a desfășurat activitatea cu prestigiu exemplar și în domeniul istoriografiei literare. Preocupat de interpretarea tradițiilor noastre culturale, el este autorul unor studii între păstorească noastră populară", recent reeditat, constituie o lucrare fundamentală. Noua ediție (îngrijită și prefațată de Marin Bucur) mai cuprinde două prețioase culegeri de poezii și o lecție de inaugurare a cursului la Facultatea de litere (1909), unde eminentul filolog pleda pentru cercetarea științifică, ferită de diletantism, a creației populare.Ov. Densușianu a văzut în folclor un punct de plecare pentru interpretarea fenomenului lingvistic și în același timp pentru reale satisfacții estetice. Valorile artistice ale poeziei

care „Viața în poezia

populare sînt puse în lumină cu grija numismatului care deslușește în efigia monedelor mărturia vechilor civilizații. Din „Viața păstorească în poezia noastră populară' reiese că folclorul nostru, cu trăsături atît de proprii, datează din epoci depărtate, reflectînd structura morală și obiceiurile specifice poporului român. Din această cercetare reținem, în primul rînd, geneza producțiilor folclorice, legate de o îndeletnicire străveche pe teritoriul patriei noastre, ipotezele fiind mereu însoțite la Ovid Densușianu de argumente convingătoare. Autorul „Vieții păstorești” se numără printre pionierii cercetării în domeniul folclorului; în cadrul lucrării el și-a exprimat puncte de vedere întemeiate pe cunoașterea adîncă, multilaterală a fenomenului. Formația sa

de filolog e fructificată șl aici din plin atunci cînd trece la confruntarea poeziei noastre populare cu producții similare aparți- nînd altor literaturi romanice. Această confruntare schițează elementele caracteristice folclorului nostru, nota sa profund originală. „Viața păsto-

sensibilitate literară. Fără să tăgăduiască meritele deosebite ale lui Vasile Alecsandri, autorul primei monumentale culegeri de folclor, Ov. Densușianu își propune și izbutește să reconstituie împrejurările care au generat capodopera folclorului nostru. Din examinarea nume-
NOTEDELECTOR

rească* ne apare ca un model de metodă analitică, autorul fiind înzestrat cu puterea de discer- nămînt științific, absolut necesar în fața unui material imens care a suferit transformări succesive de-a lungul istoriei.Capitolul consacrat „Mioriței” constituie cel mal grăitor exemplu de mînuire sigură a principii
lor riguroase dar și de

roaselor variante se întrevede fizionomia originară a poemului, cu valoarea sa de mit. Cercetarea minuțioasă a „Mioriței” relevă concepția laică și optimistă asupra lumii ca atribut esențial al poporului nostru. Investigația lui Ovid Densușianu se încheie cu această apreciere memorabilă : „Să nu-i atribuim o valoare de închipuire, oi să o prețuim

pentru cît ne dă în realitate : o dramă concentrată în cîteva versuri din traiul la munte, poezia plaiurilor noastre și sufletul ciobanului român cu înduioșările și seninătatea lui".Circulația largă a „Mioriței”, confirmată de diversele ei versiuni regionale, arată, fapt subliniat de Ov. Densușianu, unitatea lingvistică și spirituală a poporului nostru pe durata istoriei. „Viața păstorească" mai cuprinde însă admirabile comentarii prilejuite de motive și teme frecvente în poezia populară. Ecoul în vers al naturii și relațiilor sociale este sesizat cu a- cuitate rară, însușire care stă la baza studiului „Viața păstorească în poezia noastră populară" și face din acesta o cercetare clasică în domeniul folclorului.

de Roumanle — Contributions h 
l'âfude strafigraphique) publicată la 
Paris, în anul 1897, sintetizează în 
mod strălucit gîndirea și ideile sale 
științifice. Rod al unor pasionante in
vestigații, lucrarea lui Sabba Ștefă- 
nescu pune pentru prima oară bazele 
paleontologice ale sfratigrafiei Sar- 
mațianului și Pliocenului în România. 
Textul și planșele sînt redate de au
tor cu claritatea și frumusețea crista
lului ; adevărată operă de pionierat, 
ea reprezintă și astăzi un prețios în
dreptar pentru toți cercetătorii din a- 
cesf domeniu.

Preocupările sale de a determina 
variatele structuri geologice ale pă- 
mîntului țării noastre, de a stabili 
evoluția în timp a formațiunilor geo
logice și a descoperi zăcăminte de 
substanțe minerale, utile dezvoltării 
industriei românești, s-au îngemănat 
cu acelea de a forma cadre de nă
dejde de cercetători în domeniul atît 
de pasionant al geologiei. Așa se 
face că în 1905 îl întîlnim ca profe
sor de paleontologie la Universitatea 
din București, unde va ocupa o vre
me și funcția de decan al Facultății 
de Știință. Rîvna cu care s-a dedicat 
studiului ramurii paleontologiei, pa
siunea și perseverența cu care a în
fruntat acest domeniu dificil al geolo
giei au determinat pe mulți contem
porani să-i aprecieze meritele, să-l 
cinstească, ceea ce explică faptul 
că în 1898 este ales membru cores
pondent al Academiei Române.

Ca profesor secundar s-a distins 
prin lecțiile sale excepțional de fru
moase, concise și clare, prin nume
roasele manuale pe care ie-a publi
cat, în domeniul științelor naturale. 
Se știe că S. Șfefănescu este autorul 
unor manuale de zoologie, botanică, 
cosmografie, chimie și mineralogie, 
fiziografie și geologie, mult apreciate 
pentru spiritul lor științific.

Sabba Șfefănescu a muncit mult și 
cu ciocanul de geolog cu care 
descuia tainițele șteiurilor și scotea la 
iveală comorile adîncurilor pămîntu- 
lui patriei noastre. Zilele în care pu
tea cutreiera, cu ciocanul în mînă, 
plaiurile țării erau de neuitat pentru 
marele savant. Contemporanii săi — 
vorbind despre el — îl socotesc un 
om de vastă cultură, o personalitate 
distinsă, un spirit metodic, sincer și 
deschis.

Pe tărîmul geologiei, Sabba Șfefă
nescu a lucrat mult în regiunile mun
toase și deluroase ale Olteniei și 
Munteniei. A publicat numeroase 
studii geologice și paleontologice, 
din care se desprind rigurozitatea 
observațiunilor și temeinica sa pregă
tire științifică. El este autorul a nu
meroase lucrări științifice, unice prin 
valoarea lor documentară — asupra 
cunoașterii adîncurilor pămînfului ro
mânesc. In acest sens, merită amin
tite lucrări ca „Studii geologice asu
pra împrejurimilor Craiovei* (1881), 
„Noi observații geologice în Dobro- 
gea* (1882), o suită de memo
rii relative la geologia județelor Dolj, 
Argeș, Mehedinți (1883—86), „Stra
iele geologice traversate de sonda 
de la Mărculești-lalomița" (1891), „Ex
tinderea straielor sarmațiene în Vala- 
hia și Moldova” (1894) și altele, origi
nale contribuții asupra colțului de 
lume pe care-l reprezintă patria noas
tră. Cercurile științifice din țară și 
străinătate au apreciat în mod deose
bit rezultatele acestor cercetări ale 
căror concluzii sînt și astăzi valabile.

Sabba Șfefănescu a desfășurat con
comitent cu activitatea științifică și o 
valoroasă muncă în domeniul cultu
ral, remareîndu-se ca unul dintre cei 
mai de seamă organizatori ai învăță- 
mînfulul românesc. Fără să precupe
țească eforturi materiale și fizice, 
scoate în anul 1909 cunoscuta publi
cație „îndreptarea învățămînfului", în 
care adresează opiniei publice ape
luri pentru sprijinirea dezvoltării cul
turii și științei. Prin valoroasele sale 
opere în domeniul paleontologiei — 
a căror valoare este unanim recu
noscută — cît și prin eforturile sale 
de a impulsiona dezvoltarea cercetă
rilor în geologie, știință legată indi
solubil de progresul economic al țării, 
numele lui Sabba Șfefănescu se în
scrie în cartea de aur a înnoitorilor 
geologiei românești.

Prof. Coriolan STOICA 
geolog

0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(la Teatrul de vară din parcul ,,He» 
răstrău") i OPERA DE TREI PARALH 
— 20.
• Circul de stat : CALEIDOSCOP» 
CIRC — 20.

• CLEOPATRA — cinemascop (tiu 
bele serii) : Patria — 9i 12,45; 16,451
20.30, București — 8,30; 12; 16; 19,45, 
Feroviar — 9,30; 13; 17; 20,45.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI : Sala Palatului (seria 
de bilete 1754 — orele 19,30), Repu» 
blica — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15»
18,45; 21,15, Capitol — 8,45; 11,15*
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, la grădină —; 
20,30 (la toate completarea Insula 
sclavilor).
O SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA t 
Luceafărul — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 
21, Grădina „Doina" — 20,15 (la am
bele completarea Nimeni nu se gin- 
dește la noi).
• STAN ȘI BRAN CONTRABAN
DIȘTI : Cinemateca — 10; 12; 14; 16, 
18,30; 21.
® IN NORD, SPRE ALASKA I — ci» 
neinascop : Festival — 9; 12; 15; 18, 
21, Melodia — 9; 12; 15; 18; 21 (la 
ambele completarea Far-West), Mo
dern (completare Soluție patent) —» 
8; 11; 14; 17; 20, Stadionul Dinamo 
— 20.
a ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Lumina (com
pletare Vizita tovarășului Ciu En-lal 
in Republica Socialistă România) —■ 
9; 11,45; 14,15; 17,45; 20,45, Dacia
(completare Simfonie în alb) — 9—
13.45 în continuare; 16,15; 18,45; 21,
Grădina „Festival” — 20.
e COLIBA UNCHIULUI TOM : Victo
ria — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,45, 
Popular — 15; 18; 21.
© ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — 
cinemascop : Central — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Ferentari — 15,30; 18;
20.45 (la ambele completarea Naviga
tori care dispar).
O CELE DOUĂ ORFELINE : Union 
(completare Tinerețe) — 10,30; 14,45; 
16,45; 19; 21,15.
6 PROGRAM PENTRU COPII — Doi
na — 9.
© FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂ
INĂ : Doina (completare Koprivșcița)
— 11,30: 13,45; 16; 18,30; 21.
© ACOLO UNDE CARPAȚII ÎNTÎL- 
NESC DUNĂREA — cinemascop — 
APUSENII - CĂLĂTORIE ÎN PARA
DISUL PĂSĂRILOR — PRIVELIȘTI 
CARPATINE „POIANA URȘILOR" — 
RĂȘINARI — PE POTECI DE MUN
TE : Timpuri Noi — 9—21 în conti
nuare.
O COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : 
Giulești (completare Crimea) — 15,30; 
18,15; 20,45, Volga (completare Pe 
calea înfloririi patriei socialiste) — 
9; 11,45; 15,15; 18; 20,45.
0 CÎINELE DIN BASKERVILLE : Ex
celsior (completare Insula sclavilor) —. 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Glo
ria — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 21, 
Patinoarul „23 August" — 20 (la am
bele completarea Carnet de schite), 
Arta (completare Mama merge la lu
cru) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; la 
grădină — 20.
© BĂIEȚII DE LA TONOMAT ; Bu- 
zești (completare Collegium Maius al 
Universității Iagellone) — 15,30; 18.
© SERBĂRILE GALANTE : Cringași 
(completare Partidului slavă I) — 
15,30; 18; 21.
0 URME ÎN OCEAN : Grivița (com
pletare Pe calea înfloririi patriei so
cialiste) — 9; 11,30; 16; 18,30; 21.
O ESCROCII LA MINĂSTIRE — cine
mascop ■ Bucegi (completare Știință și 
tehnică nr. 15) — 9; 11,15) 13,30; 16; 
18,30; 21; la grădină —. 20, Aurora 
(qompletare insula sclavilor) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45; la
grădină — 20,15.
© PREA TÎRZIU : Unirea (completare 
Pădurea Bialowleska) — 15,30; 18; la 
grădină — 20, Vitan (completare Schi
țe turinglene) — 15,30; 18.
© COPIII MĂRII — cinemascop : To
mis (completare Borodino) — 9;
11,45; 15,30; 18; 20,45.
O 5 000 000 DE MARTORI I : Flacăra 
(completare Tinerețe) — 15,30; 18,15; 
20,45.
O JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : 
Miorița — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, Flamura (completare Insula 
sclavilor) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,45.
0 PRIMA DEZILUZIE : Munca (com
pletare N-o să doară ?) — 16; 18,15;
20.30,
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cine
mascop : Moșilor (completare Nimeni 
nu se gîndește la noi) — 15,30; 18.
O FANFAN LA TULIPE : Cosmos 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Oltenia)
— 15,30; 18; 20,45.
© MÎINE, MEXICUL I : Viitorul (com
pletare Borodino) — 15,15; 18; 20,30. 
® FANTOMAS — cinemascop : Co- 
lentina — 15,30; 18.
© SOȚIE FIDELĂ ; Rahova (comple
tare Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat în regiunea Argeș) — 15,30; 
18; la grădină — 20,30.
O DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : 
Progresul (completare Stăvilirea to- 
renților) — 15,30; 18; 20,45, Pacea
(completare Carnet de schl(e) — 15,30; 
18; 20,30.
• WINNETOU — ambele serii : Lira
— 15; 18,30; la grădină — 20.30.
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ - ci
nemascop : Drumul Sării — 15,30; 18;
20.30,
0 NOAPTEA IGUANEI : Cotroceni — 
15,15: 18; 20,45
® HAI, FRANȚA I : Arenele Libertă
ții - 20.
6 APORT, MUHTAR! — cinemascop: 
grădina Expoziția — 20 (completare 
Acolo unde Carpatit întîlnesc Dună
rea).
© PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR - ci
nemascop (ambele serii) : Grădina 
„Progresul" — 20.
© PROCESUL ALB — cinemascop : 
Grădina „Buzești” — 20,45.
• DARCLEE : Grădina „Colentina"
— 20.
® ȘAH LA REGE : Grădina Moșilor 
— 20,15.

18,00 — Pentru copii și tineretul școlar : Filmul : „Floarea de aur" 
și „Cu fizica în vacantă”.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.15 — Aventurile Iui Robin Hood.
19,45 — Realizări ale științei românești.

20.15 — O invitație pentru cei care n-au vizitat... Valea Arieșului
— producție a Studioului de televiziune București.

20.30 — Seară de teatru : „A doua dragoste" de Corneliu Leu. In
terpretează colectivul Teatrului de Stat din Constanta. 
In pauze : Telefilatelie și șah.

22.30 — Telejurnalul de noapte.
22,40 — Buletinul meteorologic.

Liviu CALIN
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VARA SCURTĂ îndrumător TAI LAN DA

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
DELEGAȚIEI 

RADIOTELEVIZIUNII 
DIN CIPRUMarți dimineața a părăsit Capitala delegația Radioteleviziunii din Cipru, condusă de dl. Diaf I. Mar- kidis, director general, care la invitația Comitetului de radiodifuziune și televiziune a vizitat țara noastră. în timpul vizitei, oaspeții au avut convorbiri cu conducerea Radioteleviziunii române cu privire la dezvoltarea colaborării între cele două instituții și au vizitat obiective industriale, social-culturale, turistice de pe litoral și din regiunile Brașov și Argeș.

★A apărut „Presa noastră", revista Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă România, anul XI Nr. 7 (123) 1966.

PLECAREA
UNEI DELEGATn

A ZIARULUI „SCÎNTEIA" 
ÎN U.R.S.S.în cadrul unui schimb de dele-, gații cu redacția ziarului „Pravda", o delegație de lucrători ai ziarului „Scînteia", condusă de Ion Cum- pănașu, redactor șef adjunct, a plecat ieri într-o vizită în Uniunea Sovietică.

TURNEE PESTE HOTAREUn colectiv al Teatrului „C. Tă- nase" din București a plecat marți dimineața în Italia, unde va participa la Festivalul internațional de vară de la Triest. în aceeași zi a plecat în Albania Ansamblul folcloric „Argeșul" din Pitești. Artiștii argeșeni vor prezenta în mai multe localități din această țară spectacole alcătuite din cîntece și jocuri populare românești.(Agerpres)
Contactele dintre România și Turcia

sint foarte amicale și fructuoase
Declarațiile oaspetelui turc, dl. Bredettin TuncelLa invitația Comisiei naționale române pentru UNESCO, în perioada 9—16 august ne-a vizitat țara dl. Bredettin Tuncel, președintele Comisiei naționale turce pentru UNESCO, vicepreședinte al Consiliului Executiv UNESCO, înainte de plecare, oaspetele a a- vut bunăvoința să împărtășească cîteva impresii din această vizită redactorului Agenției române de presă „Agerpres", Mircea Bumbac.Vin pentru prima oară5în România — a spus dl. Bredettin Tuncel — și tin să arăt că zilele pe care le-am petrecut în tara dv. vor rămîne memorabile în viața mea. Am fost invitat pentru a ține o conferință la București, dar, datorită amabilității Comisiei naționale române pentru UNESCO, am avut prilejul să conferențiez și la cursurile internaționale de vară de la Sinaia, manifestare care se situează pe linia marilor acțiuni culturale internaționale. Aici și-au dat întîlnire intelectuali din multe țări ale lumii, care doresc să cunoască și să aprofundeze limba și literatura română, civilizația poporului dv. Am tinut la Sinaia o conferință despre Nicolae Iorga și istoria Turciei, în care am scos în evidentă legăturile pe care Turcia le-a avut de-a lungul timpului cu tara dv.

Referindu-se la relațiile dintre comisiile naționale pentru UNESCO ale celor două țări, oaspetele a spus : • Contactele dintre România și Turcia în cadrul UNESCO sînt foarte amicale și fructuoase. Pe planul studiilor balcanice, am participat uniunile. în domeniul am trimis nu de mult o expoziție itinerantă fică turcă, expoziție cîte știu, s-a bucurat de o primire călduroasă din partea publicului dv.în continuare oaspetele s-a referit la activitatea UNESCO. A- ceastă organizație a Națiunilor U- nite, a spus d-sa, s-a interesat în mod deosebit de problema balcanică și a dat tot concursul său activ problemelor culturale care interesează acest grup de țări. UNESCO este o organizație universală, cu finalitate universală. Ea trebuie să țină seama de particularitățile fiecărei regiuni, de aceea acordă o mare importanță întîlni- rilor Asociației internaționale pentru studii sud-est europene.Am multe speranțe în viitorul dezvoltării relațiilor culturale dintre țările noastre — a spus interlocutorul în încheiere — pentru că România’ ocupă un loc privilegiat în opinia publică din Turcia.

la toate re- cultural, noi la București de artă gra- care, după

A CIUCULUI
(Urmare din pag. I)

rau solii satului. Tn spatele lor se 
aflau generații de meșteri, oameni 
care au (Scut cunoscută și apreciată 
pretutindeni celebra ceramică nea
gră de Dănești. Am comparat-o cu 
cea de la Korund, de pe aceleași 
meleaguri, discufînd cu meșterii des
pre diversitatea motivelor, despre 
varietatea formelor pe care le-au 
imaginat și conservat, despre mis
terul milenar al arderii, care și astăzi 
tulbură, ca și în clipele dintîi, cînd, 
la deschiderea cuptorului încins, ai 
surpriza descoperirii unor comori.

Era o bucurie să vezi că același pă- 
mînt străvechi devine artă, sub înde- 
mînarea unor alte mîini meștere — 
ale oamenilor din zilele noastre — și 
că aceste mîini pregăteau, la mar
ginea unui sat de cîmpie, într-o di
mineață luminoasă de august, cea 
mai frumoasă ofrandă, care să împo
dobească — în cinstea partidului — 
o zi de veritabilă sărbătoare.

Era înfr-o dimineață din vara scurtă 
a Ciucului, înfr-un sat de pe valea 
Oltului, cu un aer răcoros și eferves
cent ca și izvoarele de pe aici, și a- 
sistam cum, în întîmpinarea izvoare
lor, oamenii modelau frumoasele lor 
vase, cu linii nocturne de amfore fi
gure sau etrusce. Se pregăteau da
ruri, iar semnificația acestor daruri se 
impunea de ia sine. Acest sat de 
meșteri mulțumea, prin ele, înaltului 
gest de dreptate socială al revoluției 
noastre înfăptuite, care a dus la eli
berarea mîinilor, a harului, a bucuriei 
de a trăi, dînd truditorului cîmpiei 
disponibilitatea cugetării prin artă.

Căldură, căldura tradițională a su
fletului popular, căldura cuptorului 
de copt lutul nobil, căldura cuptoru
lui de copt holde și pîine. Vara 
scurtă a Ciucului e o metaforă. Ini
mile înfierbîntă fotul, cuvînful, gîn- 
dul, pîinea, hărnicia care intră cu se
cera în zăpada alpină a holdelor.

CUM^VA-FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 18,

19 și 20, în tară: Vremea ușor instabilă 
și răcoroasă la început, apoi în încălzi
re. Cerul va fi variabil. Local se vor 
semnala averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. Vînt slab pînă la 
potrivit. Minimele vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele între
20 și 30 de grade. Local mai ridicate, 
în București și pe litoral : Vreme ușor 
instabilă și răcoroasă la început, apoi 
în încălzire. Cerul va fi schimbător, 
favorabil ploii de scurtă durată, înso
țite de descărcări electrice. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

CAIAC-CANOE

Juniorii în progres
competî-

FOTBAL

După recentul turneu din Iugoslavia, încheiat duminică, echipa de fotbal Steaua va evolua astăzi, începînd de la ora 19,30, pe stadionul „Republicii* din Capitală, In compania Selecționatei armatei austriece. Întîlnirea constituie revanșa celei desfășurate anul trecut, la Viena, cînd rezultatul a fost egal : 1—1.
DUMINICĂ - START 
In campionatul 
CATEGORIEI A

Peste 300 de tineri 
caiaciști șicanoișfi (bă
ieți și fete) din întrea
ga țară și-au disputat, 
timp de 2 zile, pe apele 
lacului Snagov, titlurile 
de campioni naționali 
la Juniori pe anul 1966. 
Spre deosebire de edi
țiile trecute, întrecerile 
din acest an au 
mai echilibrate i 
la 
rezultate 
ceea ce reflectă 
pregătire a unui număr 
mai mare de parfici- 
panți. Merită a fi sub
liniat și faptul că pe 
lista învingătorilor nu 
au mai figurat aproape 
în exclusivitate 
zentanfii 
bucureștene, 
fiind repartizate 
Dinamo — 5 ; 
București — 2 ; 
Arad, Olimpia 
rești, Ș.S.E. 
Steaua și 
rul-Timișoara

i fost 
ducînd 

înregistrarea unor 
promițătoare, 

buna

repre- 
cluburilor 

titlurile 
astfel : 
C.S.Ș. 

Voința- 
Bucu-

Bucureșfi, 
Consfructo- 
— cîte 1.

Apreciind că munca 
mai temeinică desfășu
rată în ultimul timp de 
antrenorii unor secții 
din provincie a începui 
să-și arafe roadele, spe
cialiștii sînf de părere 
că există încă destule 
resurse insuficient valo
rificate pentru â pregăti 
un „schimb de mîine* 
valoros, capabil să men
țină prestigiul cîșfigat 
de canoiștii și caiaciștii 
români pe plan inter
național. Antrenorul e- 
merit Radu Huțan re
marca, pe de o parte, 
„productivitatea’ 
posibilifăfi a activității 
cu juniorii din centre 
ca Reșița, Tg. Mureș 
ș.a., iar pe de altă par
te că actualul calendar 
compefițional nu stimu
lează îndeajuns lărgirea 
bazei de masă a acestui 
sporf, depistarea și pre
gătirea unui număr mal 
mare de tinere falenfe.

Necesitatea lărgirii

sub

calendarului compefi
țional este reflectată 
de inițiativa (deși des
tul de întîrziată) a 
federației de speciali
tate de a organiza în 
acest an trică două 
concursuri : „Criteriul
olimpic* (10 septem
brie) și „Criteriul spe- " 
ranțelor* (8 octombrie), 
întrecerile vor constitui 
un prilej de selecjie și 
verificare a sportivilor 
susceptibili să ne re
prezinte la primul cam
pionat european rezer
vat juniorilor ce va 
avea loc în 1967. Prin
tre cei de la care se 
așteaptă să confirme 
buna comportare din 
recentele dispute de pe 
lacul Snagov se nu
mără o serie de ele
mente cu perspectivă 
ca : Doina Clolacu
(Steaua), E. Botez (Vo- 
infa-Arad), M. Samson 
și Gr. Sciofnic (Dinamo), 
C. Boeru (Consfructo- 
rul-Timișoara) etc.

Drumul continua, mai departe, prin 
depresiunea Ciucului de jos, pe ace
lași fir al Oltului, care curge acum cu 
ape mai bogate. De aici înainte, cîm- 
pia îți desfășoară panoramic prive
liștea avuțiilor, eliberate din lutul ne
gru ca și ceramica, prin aceleași 
mîini meștere. Rememorînd niște 
coordonate ale locului, cifre sintetice 
privmd economia acestui raion, 
le-am lăsat să se desfășoare cîf toată 
această cîmpie. Sînfem la altitudinile 
Ciucului, jar în agricultura acestui ra
ion o pondere însemnată o are cultu
ra cartofului, care ocupă aproape 
zece mii de hectare, ceea ce înseam
nă 35 la sută din suprafața agricolă ; 
urmează suprafețele cultivate cu or
zoaica — 5 700 hectare, cu grîu și 
secară — 7 600 de hectare, dăruind 
avuții care se măsoară cu sutele de 
mii de tone, produse care iau dru
mul hambarelor, drumul pieței 
de mărfuri, drumul prelucrării in
dustriale. Pe pajiști și pe coline, ca 
într-o scurgere surdă de bolovănișuri, 
se deplasau turmele. Contemplînd a- 
cesle secvenfe pastorale, le-am adu
nat în cifre ■ cirezile și turmele coo
perativelor agricole de producție dm 
raion numără, în prezent, aproape 
20 000 de bovine, dintre care aproa
pe 7 000 de vaci, și peste 30 000 
oi, cu producții care cresc de la 
la an.

Dacă la Dăneșfl, lîngă Intrarea 
raionul Ciuc, ne-a întîmpinaf salutul 
artei, la 
piei, la 
simbolic

Pîinea o purta pe brațe un bătrîn, 
Benedek-baci, meșter, ca și olarii de 
la Dănești și Korund, în răscolirea lu
tului, de astădată cu plugul. Ținea în 
palme, pufoasă și rumenă, prima pîi- 
ne din noua recoltă, care va cîntări 
anul acesta peste 3 000 kg de grîu 
la hectar.

Era în toate acestea — în darurile 
oferite înalților oaspeți, în straiul de 
sărbătoare al satelor, în chipurile în
sorite ale oamenilor — prinosul recu
noștinței și dragostei populare, fier
binți ca și pîinea și aurul holdelor, 
țață de conducătorul iubit al poporu
lui — partidul — a cărui politică în
țeleaptă a rodit, ca pretutindeni, din 
plin, și pe aceste meleaguri, înflorin- 
du-le cu o nouă și aleasă înfățișare.

Amiaza de august, chiar și aici, în 
vara scurtă a Ciucului, era fierbinte 
ca și pîinea. Se deschisese cuptorul 
verii, iar la temperatura lui am avut 
din nou bucuria descoperirii unor 
comori. Rezultatele hărniciei se mă
surau aici altfel, dar pe același cîntar 
al răspunderii și dăruirii de sine. Ca 
și în celelalte safe din această cîmpie, 
orînduirea și agricultura socialistă — 
eliberînd mîinile, înfrățind inimile, 
unind eforturile oamenilor din aceste 
locuri, români, maghiari, germani — 
au pus în mișcare uneltele moder- 

~he ale belșugului, silind pămînful să 
devină darnic. Era, în această vară, și 
ceva din căldura acestei frății, a oa
menilor uniți înfr-o mare familie, sub 
soarele care le rumenea • chipul și 
holda. Metalul boabelor dormea în 
snopi, sub bolta cuptorului cîmpiei, cu 
sclipiri de aramă șl aur. Parcă ar fi 
fîșnif, atrase la suprafață de un mag
net și pitite în spice, scânteietoare 
monezi dacice, descoperite în aceeași 
țărînă de pe valea Oltului, chiar aici, 
la Sînmarfin.

Pîine, vase pentru sorbit Izvoare 
efervescente și răcoroase ca aerul, 
flori și- fructe cu gust suav, crîmpeie 
de pastorală : și totul devenise foarte 
fierbinte, ■ ca să răstoarne o zicală.

Vara scurtă a Ciucului este o me
taforă

de
anîn

celălalt capăt, în inima cîm- 
Sînmartin, ne-a înfîmpinat 
salutul pîinii.

in școlile tehniceMinisterul învățămîntulut a elabor rat un îndrumător privind admiterea în anul școlar 1966—1967 în școlile tehnice pentru personal tehnic și în școlile tehnice de maiștri. Tinerii absolvenți ai liceelor, ai școlilor profesionale și ai altor școli echivalente, care doresc să urmeze cursurile acestor școli tehnice găsesc în prezent îndrumătorul la secretariatele liceelor și la secțiile raionale de învățămînt, Cei care se îndreaptă spre școlile tehnice de maiștri se pot înscrie între 15—31 august,, examenul de admitere ur- mînd să se țină între 3—10 septembrie. Examenul va consta din probe la următoarele obiecte: matețnatică, tehnologia meseriei și desenul tehnic, din materia cuprinsă în programele școlare ale școlilor profesionale. La școlile tehnice pentru personal tehnic, concursul de admitere va avea loc între 26—30 septembrie, iar înscrierile între 1—23 septembrie. Disciplinele care trebuie cunoscute de candidați depind, de specialitatea pentru care vor concura, examinarea făcîndu-se din materia prevăzută în programele școlare ale claselor VIII-XI. (Agerpres)
PAVEL CHIRTOACĂ

La 15 august a încetat din viață tovarășul Pavel Chirtoacă, vechi militant al mișcării muncitorești, profesor la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu".Născut la 29 iunie 1901, într-o familie de țărani, a cunoscut exploatarea și asuprirea regimului burghezo-moșieresc. încă de pe băncile facultății a intrat în rîn- dupile mișcării muncitorești, devenind, în anul 1925, membru al Partidului Comunist Român. Pavel Chirtoacă a participat cu devotament și însuflețire la lupta revoluționară din țara noastră, îndeplinind diferite sarcini încredințate de partid. în anii ilegalității a fost arestat și condamnat în mai multe rînduri pentru activitatea sa de militant comunist.După eliberarea țării de sub jugul fascist i-au fost încredințate munci de răspundere în aparatul de nartid și de stat.Pavel Chirtoacă și-a închinat întreaga sa viață intereselor clasei muncitoare, luptei pentru victoria socialismului în Pentru meritele cauzei partidului distins 'CU ordine Republicii Socialiste România.Amintirea sa va rămîne veșnică în inimile tovarășilor de muncă, ale tuturor celor care l-au cunoscut.

patria noastră, sale în slujirea și patriei a fost și medalii ale

■ ■ . 4» ' -. O’*.

cțiunî antinaționale
și riposta populațieiȘtirea, revenită cu insistență în ultimele luni în coloanele presei internaționale, privind dislocarea de trupe tailandeze în Vietnamul de sud, a fost confirmată de fapte. Citind o declarație a unui purtător de cuvînt militar tailandez, agenția „France Presse" relatează că autoritățile de la Bangkok au dislocat în orașul Da Nang, din Vietnamul de sud, prima subunitate din flota maritimă militară tailandeză, care va asigura „paza" regiunilor sud- vietnameze de coastă și va efectua transporturi către Vietnamul de sud. Această acțiune constituie un pas fățiș pe calea '‘angajării directe a Tailandei în războiul din Vietnam.în condițiile extinderii agresiunii Statelor Unite împotriva poporului vietnamez și, totodată, ale loviturilor puternice primite de interventionist!, rolul Tailandei în planurile strategice ale Pentagonului a crescut simțitor.Este semnificativ că în ultimii ani Statele Unite au investit sume uriașe în această tară. Cele aproximativ 40 milioane de dolari, cheltuite anual aici, au fost destinate creării unor importante dispozitive militare și rezerve de materiale de război. Paralel, a crescut și numărul militarilor americani staționați în Tailanda. îritr-o corespondentă din Bangkok, publicată recent de ziarul „New York Times", se arată că numărul militarilor americani aflat! în prezent pe teritoriul tailandez a ajuns la 25 000. Două treimi sînt membri ai forțelor ae- ’•lene, deservind aeroporturile militare din rețeaua de baze americane din sud-estul Asiei. De la bazele aeriene, cum sînt cele de la Bangkok, Ubon sau Udon, își iau zilnic zborul avioane americane care bombardează teritoriul Republicii Democrate Vietnam, precum si regiuni din Laos. Tailanda e astăzi un soi de port-avion care servește ca punct de pornire pentru 80 la sută din raidurile aeriene americane împotriva Vietnamului.Pe teritoriul Tailandei este în curs de realizare un plan de construcții militare, evaluat la 200 milioane de dolari, reprezentînd ceea ce unele ziare occidentale denumesc „al doilea front în războiul din Vietnam". Zilele acestea a fost inaugurată la U-Tapao cea mai

mare bază militară aeriană S.U.A. din această tară, ceea face ca numărul lor să se ridice șase. Complexul naval și aviatic în valoare de 12 milioane de dolari din portul Sattahip, noul aerodrom de la Khonkaen, în nord-es- tul țării, destinat bombardierelor, sistemul de drumuri strategice șl calea ferată lizarea unei legături rapide cu bazele navale din golful Siam sînt doar cîteva caracter militar care au scopul de a transforma Tailanda într-o trambulină pentru agresiunea americană în Asia de sud-est.Transformarea Tailandei în- tr-un cap de pod tot mai activ al agresiunii împotriva poporului vietnamez a grăbit creșterea, în rîndurile populației, a împotrivirii față de politica de aservire a tării intereselor americane, împotrivire ce a luat în ultimele luni aspectul unei rezistente armate. Conducătorul acestei mișcări este Frontul Patriotic Tailandez, înființat în decembrie 1964, prin unirea tuturor forțelor patriotice și democratice.Conștient de pericolul pe care-1 reprezintă mișcarea populară, guvernul tailandez caută, pe toate căile, să o reprime. în acest scop, el a semnat cu Statele Unite un acord în virtutea căruia S.U.A. vor asigura Tailandei un împrumut de 375 milioane bați, destinat sporirii „eficacității politiei" țării. în Tailanda au și sosit ofițeri ai „trupelor cu destinație specială" ale S.U.A. care au început pregătirea unor „specialiști" locali pentru lupta cu partizanii. Astfel, clasica „colaborare militară" americano- tailandeză s-a îmbogățit recent cu o nouă formă de „ajutor".Cu toate acestea, după cum relatează agențiile de presă, mișcarea patrioților tailandezi ia o amploare crescîndă. Se face tot mai auzit glasul opiniei publice din Tailanda care cere cu hotărîre dezangajarea țării față de planurile agresorilor americani. Referindu-se la aceasta, publicația americană „The Nation" scria : „pe măsură ce Tailanda e transformată în satelit american, devin tot mai vizibile elementele unei insurecții de felul celei din Vietnamul de sud".
Gabriela MANTU

& ce la
care vor permite rea-
dintre obiectivele cu

DE PRETUTINDENI
Expoziție mobilă

de timbre
COMITETUL 

FOȘTILOR DEȚINUȚI 
ANTIFASCIST!

INSTITUTUL AGRONOMIC 
„NICOLAE BĂLCESCU'

*Sicriul cu corpul neînsuflețit va fi depus la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" (B-dul Mă- răști nr. 59); publicul va avea acces joi, 18 august, între orele 9— 15. Înmormîntarea va avea loc la Cimitirul militar Ghencea, în aceeași zi, la ora 16.

Evoluția navei

Lunar Orbiter"
Nava spațială americană „Lu

nar Orbiter", care s-a înscris 
duminică pe o orbită în jurul 
Lunei, a transmis prin radio fo
tografii simulate ale satelitului 
natural al Pămîntului. Este vorba 
de transmiterea fotografiilor 
nei machete a Lunei, aflată 
bordul satelitului. Prin această 
experiență s-a verificat func
ționarea sistemului de transmi
tere a fotografiilor. Imagini ale 
Lunei vor fi transmise de „Lunar 
Orbiter" joi.

u- 
la

Administrația poștală a O.N.U., 
din Geneva,'a organizat o expo
ziție mobilă, de timbre poștale ale 
O.N.U. Un vehicul de zece tone, 
care va părăsi Geneva miercuri, 
va. parcurge un itinerar de a- 
proximativ 12 000 kilometri, pen- 
tru a prezenta expoziția în 25 de 
orașe din Europa răsăriteană, 
Scandinavia, Austria, Germania, 
occidentală. Țările de Jos. Franța, 
Anglia si Italia. Călătoria expozi
ției mobile de timbre se va în- 
încheia în noiembrie a.c.

Duminică, 21 august,, cele 14 echipe de fotbal din categoria A iau startul în ediția 1966/1967 a campionatului național. Pe stadionul „23 August* din Capitală, începînd de la ora 15,15, amatorii de fotbal bucureșteni vor putea asista la primul cuplaj al 
noului sezon : Progresul—Dinamo Pitești, Dinamo București—Știința Craiova. în țară vor avea loc următoarele partide, programate cu începere de la ora 17 : Politehnica Timișoara—Petrolul Ploiești, Farul Constanța—Rapid, U. T. Arad—Universitatea Cluj, Jiul Pe- troșeni—Steagul roșu Brașov și C.S.M.S. Iași—Steaua.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în „optimile" probei de dublu mixt 

din cadrul concursului de tenis de la Mos
cova, perechea Mărmureanu (România)- 
Lieffrig (Franța) a învins cu 6—1, 6—3 
cuplul sovietic Islanova-Borovski. A! 
doilea reprezentant al României, Sever 
Dron, (ucind alături de Tarras (Franța), 
a pierdut cu 3—6, 4—6 partida cu Ciu- 
vîrina-Korotkov (U.R.S.S,).

puncte etc. în runda a 12-a, partidele 
Novara—Polihroniade și
Nicolau s-au încheiat la egalitate.

Troianska—

• Cu trei runde înainte de termina
rea turneului zona) feminin de șah de 
la Varna, în clasament conduce Novara 
(R.D.G.) cu 8 puncte, urmată de Alexan
dra Nicolau (România) — 7,5 puncte, 
Elisabeta Polihroniade (România) — 6,5 
puncte (1), Asenova (Bulgaria) — 6,5

• Turneul de șah de la Santa Monica 
(California) s-a încheiat cu victoria lui 
Boris Spasski (U.R.S.S.) care a cucerit 
astfel „Cupa Piatigorski* și premiul de 
5 000 de dolari. în ultima rundă Spasski 
l-a învins pe olandezul Donner, totali
zând 11,5 puncte din 18 posibile. Pe lo
cul doi, cu 11, puncte, s-a clasat cam
pionul S.U.A., Robert Fischer, care In 
runda a 18-a a remizat cu Petrosian.

• La Long Beach (S.U.A.), atletul 
Rink Babka a aruncat discul la 63,22 m 
— a treia performantă mondială a tu
turor timpurilor.

Acalmia oe care o 
degajă imaginea ală
turată coate crea 
impresia că, din ca
uza căldurii, cara
vana ciclistă face 
un scurt popas. în 
realitate nu este vor
ba de un popas (re
gulamentul curselor 
nu prevede asemenea 
întreruperi), ci de 
„pauza" de un sfert 
de oră dinaintea ul
timei etape a 
„Cupei Steaua", ca
uzată de întîrzierea 
mașinii serviciului de 
salvare. De ce nu 
manifestă nici nr, fel 
de înnrjfr.rare spor
tivii și oficialii? Pen
tru că tn destule alte 
Jînduri «-au familia- 
ziz&t cu „punctuali
tatea* celor aștep
tați...

JJ Punctualitate" repetată • în cadrul unui concurs de atletism 
desfășurat la Stockholm, suedezul Dahl
gren a sărit la înălțime 2,10 m. Cam
pionul și recordmanul tării, Nilsson, a 
realizat 2,07 m.

A. Carto] an

• întîlnirea de tenis S.U.A.-Mexic, 
contînd pentru finala zonei americane 
a „Cupei Davis*, a revenit sportivilor 
americani cu scorul de 5—0.

• „Cupa Poloniei* la fotbal a fost 
ctstigată tn acest an de formația Legia 
Varșovia, care în finala desfășurată la 
Poznan a întrecut, după prelungiri, e- 
chipa Gornik Zabrze cu scorul de 2—1 
(1—0; 1—1).

• La Celje (Iugoslavia) a luat sfîrșit 
întîlnirea masculină de atletism Ttalia- 
Bvlgaria-Iugoslavia. Victoria a 
atletilor italieni, 
tionata Bulgariei 
puncte si pe cea 
86. Iugoslavia a 
105—103 puncte.

revenit 
care au învins s’ler- 
cu scorul de 133—74 
a Iugoslaviei cu 121— 
cîștigat la Bulgaria cu

Eram la Belgrad, în parcul 
cetății Kalemegdan, sub ale 
cărei ziduri Sava își varsă 
apele în Dunăre. Un băiat, 
ca la vreo 15 ani, cînfa la 
acordeon, iar altul îngîna o 
melodie populară. Era un 
cîntec despre Sava, cel mai 
îndrăgit rîu iugoslav (poate 
pentru că tot cursul și bazi
nul său se află situat pe te
ritoriul R.S.F. Iugoslavia). 
N-am re|inut versurile de la 
început, dar semănau oare
cum cu : „Dîmbovifă, apă 
dulce...* ; după care urma :

Savă, Savă, apa ta, 
Oglindește viața mea I 
Cînfecul mi-a sugerat 

ideea călătoriei pe care am 
făcut-o de-a lunqu' Savei, 
de la izvoare pînă la vărsa
re, pe un itinerar de 940 km, 
care străbate patru din cele 
șase republici iugoslave.

.„Urme ale existenței o- 
mului în valea Savei datea
ză din cele mai îndepărtate 
timpuri. Locurile acestea au 
cunoscut de-a lungul veacu
rilor adinei frămîntări și răz
boaie, iar oamenii ce le 
populau — suferințe și re
striște, ca și nădejdi uscate 
înainte de a se împlini. Abia 
în anii puterii populare, pe 
malurile Savei, ca în’ întrea
ga Iugoslavie, s-au Ivit zo
rile unei vieți noi.

Călătoria noastră începe 
din Slovenia, dintr-o regi
une muntoasă situată în a- 
propierea frontierei cu Ita
lia și Austria, unde își are 
izvoarele Sava. De fapt, la 
început, ea ne apare ca 
două pîrîiașe, care, unin- 
du-se, formează un rîu 
de munte vijelios ce pune 
în mișcare turbinele centra
lelor hidroelectrice de la 
Mosfe și Medvode.

Pe cursul apei ajungem la 
Krani, localitate a cărei 
populație nu depășește cu 
mult cifra de 20 000. înainte 
de cel de-al doilea război 
mondial, Krani era o obiș
nuită și „liniștită* urbe de 
provincie. Tn 1946 aici a luat 
ființă întreprinderea „Iskra*, 
una din cele mai mari între
prinderi din Iugoslavia,

unde se produc utilaje elec
tronice, de telecomunicații, 
electromecanică și automati
că, care au dus faima orășe
lului în numeroase țări ale 
lumii. „Iskra* are în dife
rite orașe din Slovenia mai 
multe uni‘ăfi. Calitatea înal
tă a produselor acestei în
treprinderi se daforește în 
bună parte utilajului mo
dern cu care este înzestrată, 
precum și înaltei calificări a 
muncitorilor. Grija pentru 
calitate este la loc de cinste 
la „Iskra*. Controlul în acest 
sens se desfășoară odată cu

pecfiv va
prevede construirea de di
guri, amenajarea cursului 
Savei, săparea de canale, 
bazine de reținere și alte 
lucrări hidrotehnice. Zilele 
trecute a început, ca în fie
care vară, o acfiune de mun
că voluntară a tineretului 
pentru amenajarea cursului 
rîului la Zagreb.

Am ajuns astfel, urmlnd 
cursul Savei, în capitala R. S. 
Croația — Zagreb — cel 
mai mare centru industrial 
al țării. Tn 1945, orașul avea 
200 000 de locuitori ; azi nu-

dura 10 ani ; se exploatarea petrolului pe 
cîmpurile de la Jutița, de 
unde se vor extrage anual, 
potrivit evaluărilor făcute, 
500 000 tone.

în proiectul planului de 
dezvoltare pe termen mediu 
(1966—1970) se prevede ca 
în R. S. Croatia producția 
industrială să crească cu cir
ca 9 la sută anual ; în ace
eași perioadă ramura indus
triei petrochimice din Croa
tia va înreqisfra o creștere 
de 19 la sută pe ah.

Cu toate acestea resursele 
de petrol prospectate pînă

•CORESPONDENTĂ 

DIN. BELGRAD CĂLĂTORIE
DE-A LUNGUL SAVEI
începerea producfiei. Mai 
înfîi este cercetată calitatea 
materiei prime, ceea ce are 
o mare însemnătate pentru 
produsul final. Apoi, contro
lul se execută în fiecare fază 
de producție, dublat de 
unul, deosebit de exigent, 
în faza finală a produsului.

...Sava este rîul cu cel mai 
bogat debit din Iugoslavia. 
Uneori, în perioada lunilor 
aprilie—mai, atinge pînă la 
5 300 mc pe secundă. Da
torită faptului că cea mai 
mare parte a cursului său se 
află în cîmpie, nu i se poa
te valorifica întrequl po
tential hidroenergetic ; și, 
uneori, în loc de a aduce 
foloase, el provoacă mari 
inundații, îndeosebi primă
vara, așa cum s-a înfîmplaf 
acum doi ani. Pentru a-i 
struni apele, în prezent sînt 
în curs lucrări menite să re
gularizeze cursul Save! și să 
ferească de inundații peste 
600 000 hectare teren arabil. 
Realizarea proiectului res-

mărul lor este de aproape 
700 000. In anii puterii popu
lare aici s-au înălțat mari în
treprinderi, ca uzina de ma- 
șini-unelte „1 Mai*, cea de 
echipament electric „Rade 
Koncear’, de instalații pen
tru industria alimentară „le- 
dinstvo* etc. O puternică 
dezvoltare a cunoscut în ul
timul timp industria petro
chimică, care cuprinde o se
rie de întreprinderi grupate 
în jurul combinatului „OKI”. 
Tn 1939, producția de pe
trol a R.S.F. Iugoslavia era 
de numai 1 000 de tone ; în 
1965 s-au extras 2 062 000 
tone. R S. Croatia dă a- 
proape 80 la sută din în
treaga producție de petrol 
și cam 44 la sută din cea de 
gaze naturale a tării. După 
recenta descoperire a unor 
resurse de petrol la Jutifa. 
Sandrovaj șl Vagnehovaf 
(R. S. Croația), producția va 
crește cu încă 800 000 tone 
anual. La 1 iulie a început

în prezent nu vor putea a- 
coperi nevoile interne, ast
fel că o parte din petrol va 
fi importat. Recent s-a luat 
hotărîrea construirii unei 
conducte de petrol, lungă 
de 176 km, care va uni por
tul Bakar, de la Marea A- 
driatică, cu rafinăriile de la 
Sisak și Bosansk' Brod. Se 
prevede că în 1970 prin a- 
ceastă 
pompa 
petrol, 
portul

...Și la Sisak, unde am a- 
juns în călătoria noastră, 
consemnăm existenta unui 
combinat siderurgic. De aici 
pînă la vărsarea în Dunăre, 
Sava devine navigabilă. Să 
urmăm deci acest drum. La 
Bosanska Gradișka se văd 
culmile munților Kozara, 
unde în timpul celui de-al 
doilea război mondial s-au 
dus lupte grele împotriva 
cotropitorilor hitlerlșfi. De 
ac; încolo ne aflăm în Re
publica Socialistă Bosnia șl

conductă se vor 
3,5 milioane tone 
adus pe mare în 
Bakar

Herțegovina. La Slavonskl 
Brod, în anii puterii popu
lare s-a înălțat cunoscuta 
întreprindere de locomoti
ve și construcții metali
ce „Djuro Djakovic’*. Aici, 
nu demult, a început pro
ducția în serie a primelor 10 
locomotive Diesel-electrice 
de 1 650 cal putere. Loco
motiva de probă, folosită pe 
linia Zagreb — Sarajevo, a 
dat bune rezultate, dervol- 
tînd o viteză pînă la 120 km 
la oră.

La nord de Sava se întin
de mănoasa cîmpie a Slavo
niei — grînarul Croației ; se 
cultivă aci și sfeclă de zahăr 
(raioanele Zupanî și Viuko- 
vici), — precum și pomi 
fructiferi. La Sremska Mifro- 
vifa se află combinatul agro
industrial „Sirmium’ care a 
obtinuf rezultate bune în 
cultivarea porumbului. Se a- 
preciază că anul viitor, pe 
oqoarele acestui combinat 
vor fi complet mecanizate 
lucrările de cultivare a po
rumbului.

Călătoria noastră se apro
pie de sfîrsif. De la Sremn- 
ska MHrovita pătrundem 'n 
R. S. Serbia. Trecem prin o- 
rasul Sabat, unde s-au înăl
țat o întreprindere chimică 
sl una alimentară, si prin sta
țiunea balneo-climaterică 
Obrenovaț. De aici. în au
rind, începe să se zărească 
Befqradul. în dreapta se văd 
studiourile cinematografice 
de la Kosutniak, orecum si 
nou! cartier Ciukarifa. Pa 
malul sting se înaltă semețe 
blocurile de la Novi Beo
grad : în ultimii 15 ani,, pe 
un teren care deseori era 
inundat, s-a clădit ac' gn ă- 
devărat oraș. cam are în 
prezent circa 100 000 locui
tori. Tn aceste locur' Sava își 
încheie drumul său. vărsîn- 
du-se în Dunăre. Ifinerarjjl 
străbătut, cu peisaiele ..sale 
noi, reflectă ca înfr-o.ogț'ri- 
da realizările dobîndifg „de 
poporul iuqoslav îri ani> 
construcției socialiste. ■ ‘

Nicolae PLOPEANU
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ÎN CĂUTAREA 
ORIZONTULUI EUROPEAN

început fîrzlu de 
vacanfi politică în ca
pitala Angliei : după 
închiderea sesiunii par
lamentare, o dată cu 
adoptarea măsurilor e- 
conomice de austerita
te, culoarele palatului 
Westminster — sediul 
Camerei Comunelor și 
al Camerei Lorzilor — 
rămîn, pînă la 18 oc
tombrie, un obiectiv în 
exclusivitate turistic, în 
timp ce, pe scena po
litică, personajele apar 
în distribuție resfrînsă. 
Se pare că recenta ro
cadă între cei șase mi
niștri „remaniafi* nu ri
dică multa semne de 
întrebare. Totuși, unul 
dintre acestea, mai a- 
les după venirea Iul 
George Brown în frun
tea Foreign Office-ului, 
este cel referitor la 
viitoarea atitudine a 
Marii Britanii fa)ă de 
Europa. Noul ministru 
de externe, cunoscut 
pentru vederile sale în 
mare parte favorabile 
politicii denumite „cu 
fața spre Europa*, a 
declarat săptămînalulul 
„Observer* : „Noi pu
tem fi de un mare fo
los lumii, precum și 
Commonwealthului, da
că vom fi printre lide
ri' Comunifăfii europe
ne din care facem par
te din punct de vedere 
istoric*.

Pentru evoluția înre
gistrată în ultima vre
me în viafa politică a 
Angliei, este caracteris
tic următorul fapt. De 
ani de zile, în limba
jul politicienilor apar- 
tinînd partidelor repre
zentate în parlament, 
noțiunea de Europa era 
resfrînsă, în genere, la 
așa-numifa „mica Eu
ropă*, adică la cele 
șase țări ale Comuni
tății economice euro
pene (Piața comună), 
în acest sens, pare a fl 
fost elaborată și decla
rația mai sus citată. în 
alte declarații, Europa 
îngloba și cele șapte 
fări ale Asociației eu
ropene a liberului 
schimb (A.E.L.S.) sau 
cele 1,8 fări ale Consi
liului Europei. Noțiu- 
nea de Europa rămînea 
însă ciuntită, deoarece 
excludea țările socia
liste din răsăritul Euro
pei.

Dar, de eînd discu
țiile despre securitatea 
Europei, a întregii Eu
rope, au trecut pa pri
mul plan, vechea no
țiune politică restricti
vă a început a fi... 
completată chiar în 
cercurile care înainte o 
foloseau. Tema, pre
zentă sub o formă sau 
alfa în decursul dezba
terilor parlamentare, a 
fost abordată și în ul
tima zl a sesiunii : vi
nerea trecută, cînd de

putatul laburist sir 
Geoffrey de Freitas 
s-a referit la actualele 
organizații vest-euro- 
pene. El a arătat că, 
după părerea Sa, „Pia
fa comună șl A.E.L.S. 
nu înseamnă Europa* 
și că „ar trebui să se 
tindă spre ceva mal 
cuprinzător, astfel încît 
să se ajungă la o Eu
ropă atîf a nordului șl 
sudului, cit șl a estu
lui șl vestului*. Nu este, 
poate, lipsit de o anu
mită semnificație faptul 
că asupra acestui as
pect s-a pronunfaf și 
o persoană oficială, 
doamna Eirene White, 
ministru de sfat la Fo
reign Office. în aceeași 
ședinfă ea a declarat, 
printre altele : „S-a re
cunoscut că există o 
oarecare slăbire a ten
siunii Intre estul șl ves
tul Europei și guvernul 
este Interesat să vadă 
ce rezultă din orice 
considerare acordată 
acestui fapt*.

Diversele exprimări 
de păreri șl pozifii cu 
nuanțări uneori mai ra
dicale, alteori modera
te sau neangajante, fac 
parte, de fapt, din pro
cesul formării unul cu
rent de opinie In di
recția normalizării re
lațiilor cu restul Euro
pei. „Ceea ce se cere 
în momentul de față, 
scrie ziarul „Sunday 
Times* într-o analiză a 
politicii externe brifr 
nice, este de a defini 
poziția Marii Britanii în 
lumea de astăzi. Aceas
tă pozifie nu este nici a 
unei puteri mondiale, 
nici a unei insule izo
late, ci aceea a unei 
parfi vitale din socie
tatea europeană la ca-e 
avem de contribuit 
atît de mult*.

în căutarea orizontu
lui european, multi se 
întreabă acum ce fe
reastră anume frebu;e 
deschisă, ce drum tre
buie urmat. Un depu
tat conservator, E. Grif
fiths, scrie în „Sunday 
Telegraph’ că, în ac
tualele împrejurări, 
„calea înțeleaptă* este 
de a căuta punctele în 
care Interesele, fie bri
tanice, fie europene, 
coincid. „Acest proces 
—- arată el — cere in
dependentă în gîndi- 
re*. Pledînd pentru 
realism în politică, zia
rul „Sunday Times* e- 
mite următoarea păre
re : „Politica externă 
laburistă, ca de altfel 
și cea conservatoare, 
trebuie să se conducă 
după fapte șl potrivit 
capacității de a reac
ționa fa(ă da ele... 
Dacă noi am avea o 
valută puternică, dacă 
ne-am desprinde de 
trecutul nostru colonial 
cu același succes ca 
generalul de Gaulle,

Reuniunea in trei de la Bogota
BOGOTA 16 (Agerpres). — In cadrul primei zile a lucrărilor „Micii conferințe la nivel înalt" latino-americane de la Bogota, președinții Columbiei, Venezuelei

N. A. T. O.

TRUPELE CANADIENE 
DIN FRANȚA 
TREC ÎN R. F. G.?OTTAWA 16 (Agerpres). — La Ottawa au continuat întrevederile dintre ministrul apărării al R.F.G., von Hassel, care se află într-o vizită oficială în Canada, și membrii guvernului canadian. în declarațiile făcute corespondenților de presă, ministrul apărării vest- german s-a pronunțat pentru consolidarea N.A.T.O. și mărirea potențialului acestuia. Abordînd problema transferării trupelor cana- • ' diene de pe teritoriul francez la bazele vest-germane, von Hassel a -L“^Xgtat că această chestiune a fost țjjscutată cu omologul său cana- -^“"‘dianX dar că repartizarea acestor ’”T"!trupe pe teritoriul R.F.G. va de- ZLL.pinde de hotărârile viitoare ale dL^guvernului canadian. 

dacă flacăra ldenfită(il 
naționale ar arde la 
noi tot atît de sclipi
tor ca în Franța, atunci 
într-adevăr influenta 
britanică în lume s-ar 
lărgi din ce în ce mai 
mult*.

Abordînd aceeași te
mă în revista „Tri
bune*, deputatul labu
rist K. Zilliacus scrie : 
„Ar trebui să reedităm 
propunerile laburiste 
pentru dezangajare în 
Europa*. Pornind de 
aici, arată autorul, „ar 
deveni posibil să se 
desființeze ambele a- 
llanțe — N.A.T.O. șl 
cea de la Varșovia — 
șl să fie înlocuite cu o 
securitate colectivă ge
nerală europeană*. 
Pronunfîndu-se în fa
voarea unei politici 
„de cooperare între 
est șl vest și de coexis
tentă pașnică’, deputa
tul laburist scrie : 
„Dacă ar urma o ase
menea politică, guver
nul laburist ar atrage 
un mare volum de spri
jin popular atîf în in
terior, cît și peste ho
tare*.

în acest context, 
propunerile Românie! 
cu privire la desființa
rea blocurilor militare 
au găsit în Anglia, 
după cum se știe, un 
auditoriu atent și favo
rabil, ceea ce s-a o- 
glindit și în moțiunea 
prezentată în Camera 
Comunelor de un grup 
de deputaji laburiști, 
care cer guvernului să 
acorde sprijin acestor 
propuneri. De aseme
nea, a fost primită cu 
viu interes și, în gene
ral, în mod pozitiv De
clarația de la București 
cu privire la întărirea 
păcii și securității în 
Europa, adoptată la 
Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ 
al statelor participante 
la Tratatul de la Varșo
via. Ziarul „Scotsman* 
scrie că „în Occident 
se Intenționează să se 
ia în considerare în 
mod mai serios* pro
punerile din răsărit și 
că, în orice caz, „con
tactele bilaterale dintre 
est șl vest, menționate 
în Declarația de la 
București șl dorite de 
România, păstrează cel 
mai bine speranțele de 
a slăbi încordarea în 
Europa*.

Referindu-se la sta
rea de spirit fot mai 
răspîndifă în cercurile 
politice din Anglia, 
„Financial Times* scrie: 
„Un larg accent este 
pus acum pe necesita
tea și posibilitatea unei 
continue relaxări a ten
siunii, cît și pe coope
rarea generală în Eu
ropa*.

L RODESCU

șt Republicii Chile au examinat documentele privind Asociația latino-americană a liberului schimb (ALALC) în lumina consecințelor asupra economiei țărilor membre ale acestui organism regional. Referindu-se la aceste urmări, relevă agenția France Presse, președintele columbian, Carlos Lleras Restrepo a subliniat necesitatea luării unor „noi măsuri pentru America Latină".Posturile de radio columbiene au anunțat că între cei trei șefi de state prezenți la actuala reuniune s-a ajuns la un punct de vedere comun în ce privește convocarea unei reuniuni cît mal apropiate a tuturor conducătorilor statelor latino-americane în vederea discutării principalelor probleme ale continentului sud-american.în cursul unei conferințe de presă, președintele Venezuelei, Raul Leoni, a arătat că țara sa se pronunță împotriva recunoașterii regimurilor militare venite la putere în urma unor lovituri de stat. De asemenea, el a relevat faptul că actuala conferință din capitala Columbiei va dezbate problema creării unui bloc economic regional latino-american, subliniind totodată inoportunitatea creării unei alianțe militare pe continentul Americil Latine.

Balcaniada cîntecului 
și dansului popular

SOFIA 16. — Corespondentul 
Agerpres, C. Linte, transmite; 
In cadrul celei de-a doua Balca
niade a cîntecului și dansului 
popular, Ansamblul folcloric ro
mânesc condus de Constantin Mi- 
rea a prezentat pe scena teatru
lui de vară din Burgas un spec
tacol care s-a bucurat de un deo
sebit succes. Presa bulgară pu
blică articole elogioase despre 
evoluția ansamblului român. „Cu 
deosebită atenție — scrie „Rabot- 
nicesko Delo“ — publicul a ascul
tat cîntecele interpretate de so
liștii Ștefania Stere, Maria Pău- 
nescu, Benone Sinulescu și Au
rel Ioniță". Ziarul „Kooperativno 
Selo" remarcă interesul deosebit 
pe care l-a trezit în rîndul spec
tatorilor vechiul dans românesc 
Călușarii. Cea de-a doua Balca
niadă a cîntecului și dansului 
popular continuă.

Delegația parlamentară

română ia
BAKU 16. — Trimisul special Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Marți dimineața, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Gh. Necula, vicepreședinte al M.A.N., a făcut o vizită la Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. Azer- baidjene. Aici, oaspeții români au fost întîmpinați de M. Iskenderov, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Azerbaidjene, și de numeroși deputați.Apoi delegația a vizitat orașul Baku primind explicații despre istoricul acestui oraș, important centru al industriei petroliere sovietice. în aceeași dimineață, membrii delegației au făcut cunoștință cu activitatea Institutului de cercetări științifice în domeniul fizioterapiei „S. M. Kirov".După-amiază, delegația a vizitat
O declarație 
a guvernului 
cambodgianPNOM PENH 16 (Agerpres). — Ca urmare a bombardamentelor efectuate la 2 august de către a- viația americană asupra satului Thok Trach, guvernul cambodgian a dat publicității o declarație în care arată că „nu rectmoaște hărțile topografice americane care delimitează granițele dintre Cambod- gia și Vietnam". Calificînd situația actuală ca extrem de încordată din vina Statelor Unite, se arată în declarație, guvernul cambodgian socotește că vizita lui Averell Harriman în Cambodgia, prevăzută pentru luna septembrie, este inoportună.Agenția France Presse anunță că la 16 august Departamentul de Stat al S.U.A. a recunoscut oficial că satul Thok Trach, bombardat la 2 august de către avioane americane, se află sub jurisdicția guvernului regal cambodgian.

Recent, cu ocazia prezentării filmului documentar .„Adio Africa", film care 
elogiază acțiunile colonialiștilor și insultă tinerele state africane indepen
dente, în Berlinul occidental au avut loc demonstrații de protest ale popu
lației. în fotografie : în fața cinematografului „Astor", unde s-a prezentat 
filmul, demonstranții poartă pancarte pe care se poate citi : „în R.F.G. fil
mul a fost primit favorabil, în Anglia el a fost interzis"'.; „Incitare la discri

minare rasială zilnic între 13,00—23,00 p.m. la cinematograful „Astor",

CU PRILEJUL
ZILEI DE 23 AUGUST

La capătul drumului.»
„New York Herald Tribune'' și-a încetat apariția

PARISPARIS 16.— Corespondentul A- gerpres,' Al. Gheorghiu, transmite : Cu prilejul apropiatei sărbători'- a Zilei de 23 August, ambasadorul Republicii Socialiste România la Paris, dr. Victor Dimitriu, a oferit marți după-amiază o gală de filme la sediul ambasadei. Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al'Franței, ziariști francezi și alte persoane. Filmele prezentate au fost primite de a- sistență cu interes.
TOKIOTOKIO 16 (Agerpres). — Asociația de prietenie Japonia— 

rafinăria de petrol „Vladimir Ilici" cu oare prilej a avut loc un miting. Au rostit cuvîntări inginerul- șef al rafinăriei F. I. Zeinalov, și Gh. Necula, șeful delegației române.în timpul vizitei prin R. S. S. Azerbaidjană, delegația Marii Adunări Naționale este însoțită de A. Amirov și S. Kurbanov, Secretari ai C.C. al P.C. din Azerbaidjan și de alte persoane oficiale.
MOSCOVA. La Kremlin s-a 

““ deschis astăzi sesiunea So
vietului Suprem al R.S.F.S.R. 
Deputății discută problemele 
îmbunătățirii în continuare a 
deservirii cultural-sociale â 
populației de la sate. La sesiu
ne participă conducători ai 
P.C.V.S. și ai guvernului so
vietic.

g® ANKARA. La Ankara a so- 
sit ministrul afacerilor ex

terne al R. P. Bulgaria, Ivan 
Bașev, care la invitația minis
trului afacerilor externe al 
Turciei, Ihsan Caglayangil, în
treprinde o vizită oficială în 
această țară.

TOKIO. La sediul ambasa
dei Republicii Socialiste 

România a avut loc o festivitate 
în cadrul căreia 15 copii japo
nezi, care au participat cu lu
crări proprii la Expoziția inter
națională de desene ale copiilor 
și tineretului școlar de la Bucu
rești, au primit diplome și pre
mii acordate de Ministerul In- 
vățămîntului al Republicii So
cialiste România.

IU VARȘOVIA. La șantierul
naval „Comuna din Paris" 

din Gdynia a fost lansată la 
apă motonava „Ksinnin", con
struită pentru R. P. Chineză. 
Agenția P.A.P. precizează că 
șantierele navale din Gdynia 
mai construiesc patru motona
ve pentru R. P. Chineză.

România a organizat o adunare prezidată de deputatul H. Kuroda, președintele asociației. Membrii delegației asociației, care au vizitat de curînd Republica Socialistă România la invitația I.R.R.C.S., și-au împărtășit impresiile culese în timpul vizitei, au vorbit despre rezultatele obținute de țara noastră în domeniile economic și politic și despre semnificația zilei de 23 August pentru poporul român. Au fost prezenți membri ai ambasadei Republicii Socialiste România la Tokio.
HELSINKIHELSINKI 16 (Agerpres).— în orașul finlandez Lahti a avut loc vernisajul expoziției „Aspecte ale industriei Republicii Socialiste România", organizată de Asociația de prietenie Finlanda—România, cu sprijinul Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Au participat reprezentanți ai vieții politice și culturale, ziariști și un numeros public. La festivitate a participat, de asemenea, N. Vancea, ambasadorul României la Helsinki.
Trupe filipineze 
în drum spre 
Vietnamul de sudMANILA 16 (Agerpres). — Prima sută de militari filipinezi — din contingentul de 2 000 de oameni care vor fi trimiși să lupte în Vietnamul de sud alături de trupele americano-saigoneze — a părăsit astăzi Manila, îndreptîn- du-se spre Vietnamul de sud. Restul contingentului de 2 000 de oameni urmează să ajungă în Vietnamul de sud la mijlocul lunii septembrie.
TERMOCENTRALA „RENTE"în timp ce primul agregat al termocentralei „Rente" din Cuba, introdus recent în sistemul energetic al provinciei Oriente, furnizează milioane de kilowați-ore, se desfășoară .lucrările de montare a celei de-a doua turbine, care va fi dată în exploatare la sfîrșitul anului.Termocentrala „Rente* va juca un rol de seamă în dezvoltarea provinciei Oriente. O parte din energia produsă de turbinele ei va fi folosită de stațiile a'e pompare ale sistemelor de irigații, care se construiesc în bazinul rîului Cau-

URUGUAY

Spre un regim prezidențial
MONTEVIDEO 16 (Agerpres). — Principalul partid guvernamental și cel mai mare partid de opoziție din Uruguay au depus în parlament un proiect de lege pre- văzînd restaurarea regimului prezidențial în această țară. După cum se știe, în ultimii 14 ani Uru-

corespondenta din r oma

Vară fierbinte cu preocupăriDe ctteva zile, mercurul termo- metrului suferă și el de lnsolație și urcă vertiginos, ajungind, la Roma, pînă aproape de 40 de grade la umbră. Sub soarele torid de august, capitala plutește parcă pe o mare de foc. Din pricina caniculei, locuitorii Romei și ai altor orașe italiene au pornit spre munte sau spre mare, • în tradiționalul Ferragosto, pe care presa îl numește marele exod. Capitala oferă acum privirilor o imagine cu totul neobișnuită. Marile piețe, de obicei supraaglomerate de mașini, sînt complet goale. Practic, singurii care rezistă eroic căldurii, sînt turiștii.In ultimele zile, în fața caselor de bilete din stațiile de cale ferată, s-au format cozi interminabile. Fără îndoială, aglomerația la trenuri se datorește și faptului că, sîmbătă și duminică, nu au circulat autobuzele care fac legătura între marile centre urbane și localitățile secundare de la munte și de pe litoral, ca urmare a grevei declarate de cei 40 000 de muncitori din acest sector, care solicită încheierea unui nou contract și îmbunătățirea salarizării.In decorul de august fierbinte

„New York Herald 
Tribune*, unul dintre 
cele mal vechi și in
fluente cotidiene de 
pe țărmul estic al 
S.U.A., și-a încetat apa
riția. Hotărîrea a fost 
luată săpfămîna trecută 
de către patronii cor
porației „World Jour
nal Tribune*. în ace
lași timp, se anunță că 
ediția europeană a zia
rului, care se tipărește 
la Paris, va continua să 
apară.

Purtător de cuvînt al 
partidului republican 
timp de multe decenii, 
„New York Herald 
Tribune* a apărut 
pentru prima dată în 
anul 1924 qa urmare 
a fuzionării ziarelor 
„New York Herald* 
(fondat în 1833) și 
„New York Tribune*, 
în primăvara acestui 
an, direcțiunile cotidie
nelor „New York He
rald Tribune*, „World 
Telegram and the Sun* 
și „New York Journal 
American* au anunfat 
că vor fuziona, formînd 
compania „World Jour
nal Tribune*.

Primul număr al nou
lui ziar urma să apară

Ia 25 aprilie, dar o 
grevă declarată de ti
pografii companiei 
respective a împiedicat 
acest lucru. Căci direc
torii, în focurile fuzio
nării, „uitaseră* da 
soarta a 2 000 de mun
citori puși în sifua(ia 
de a fi concedia)!. 
Motivul : mari greutăți 
financiare. Adevărata

note
cauză însă constă în 
setea patronatului noii 
societăfi de a objina 
profituri cît mai mari, 
într-o declarație a 
sindicatului ziariștilor 
newyorkezi se arăta că 
în cursul anului trecut 
compania de care a- 
par(in cele trei cotidie
ne a realizat profituri 
de circa 500 milioane 
de dolari.

în sprijinul celor a- 
meninfafi cu concedie
rea s-au ridicat fofi ti
pografii de la „World 
Journal Tribune*. A- 
ceastă acțiune grevistă 
a intrat ieri în a 115-a Eugen IONESCU

„New York Herald Tribune" a dispărut de pe firmamentul presei 
americane

to. Cealaltă parte va fi utilizată de întreprinderile industriale, precum și la iluminatul locuințelor din orașele Baiamo și Manzanillo. Noua centrală electrică constituie un pas înainte în dezvoltarea bazei energetice a Cubei socialiste.In același timp, în provinciile Oriente și Camagtiey se desfășoară din plin lucrările pentru construirea unor mari diguri — „Jil- bert" și „Santa Ana" — care fac parte din rețeaua de construcții hidrotehnice necesare sporirii rețelei de irigații din aceste regiuni.

guayul a fost condus de un consiliu prezidențial compus din nouă persoane, fiecare dintre acestea exercitînd atribuțiile de președinte al statului timp de un an. Cele două camere ale parlamentului vor examina proiectul. de lege în decursul viitoarelor 14 zile.

s-au înscris șl alte evenimente pe care ziarele le relatează în primele pagini. După Agrigento, unde circa o treime din oraș a avut mult de suferit din pricina surpărilor de teren, un alt oraș sicilian a intrat tn alarmă. Este vorba de Palermo, unde cetățenii din cartierul Ruffini au fost avertizați că la 93 de blocuri populare s-au produs crăpături. In toiul nopții, femei, bătrîni, copii au părăsit, cuprinși de panică, locuințele, re- vărsîndu-se pe străzi. Ca șl la Agrigento, și aici este vorba de construcții înălțate în locuri necorespunzătoare, de către antreprenori speculanți.Cel de-al doilea fapt s-a petrecut in provincia Alto Adige, unde continuă atentatele teroriștilor. Zilele trecute o puternică încărcătură explozivă a provocat daune unui tren de marfă pe linia Brennero. întreaga presă italiană consacră comentarii acțiunilor desfășurate de elementele provocatoare, subliniind că la Roma a avut loc o ședință specială la Ministerul de Interne pentru a se adopta măsurile necesare. Recrudescența terorismului în Alto 

zl, depășind ea durată 
cea mai lungă grevă 
din istoria presei new- 
yorkeze. încercările pa
tronatului de a-i pune 
capăt au eșuat. Greviș
tii cer încheierea unor 
noi contracte de mun
că și garanjii împotriva 
concedierilor.

O dată eu dispariția 
cotidianului „New York 
Herald Tribune* greva 
tipografilor de la 
„World Journal Tri
bune* are toate șan
sele să se prelungeas
că, deoarece încetarea 
apariției ar putea duce 
la anularea tuturor con
tractelor colective de 
muncă, după cum re
marcă unii observatori 
politici.

încetarea apariției 
lui „New York Herald 
Tribune’ este o conse
cință a accentuării pro
cesului de concentra)J 
monopolistă în lumea 
presei occidentale, a 
goanei după profituri 
obținute cu orice preț, 
chiar și cu prețul sa
crificării a mii de oa
meni.

DIN NOU PEDEAPSA 
CAPITALĂ?LONDRA 16 (Agerpres). — Scotland Yard-til a arestat pe unul din asasinii celor trei polițiști britanici, uciși vinerea trecută în- tr-un cartier din Londra. Se menționează că ceilalți asasini se mai află în libertate, dar că poliția s-ar afla pe urmele lor, cunoscînd chiar numele criminalilor. Crima, fără precedent ca amploare în Anglia în ultimii 50 de ani, a produs o vie emoție în rîndul britanicilor. Efectul imediat a fost apariția unei largi mișcări în favoarea restabilirii pedepsei capitale pentru asasinarea unor membri ai forțelor de ordine. Pedeapsa cu moartea este interzisă pentru o perioadă de încercare de cinci ani, cu excepția delictelor de trădare, sabotaj în cheiuri și piraterie în largul mării. Șase de- putați din Camera Comunelor au făcut cunoscut că vor milita pentru modificarea legii de eliminare a pedepsei capitale.

Adige, provincie atașată Italiei după primul război mondial, provoacă o îngrijorare crescîndă în cercurile guvernamentale, care fac o legătură tot mai strînsă între aceste atentate și activitatea anumitor cercuri revanșarde din Germania occidentală.In sfîrșit, ziarele se ocupă, în aceste zile, de soarta tinerilor italieni care au emigrat în Australia și care se văd amenințați să fie recrutați și trimiși pe frontul agresiunii americane în Vietnam, în urma hotărîrii guvernului australian de a uxtinde obligațiile militare asupra cetățenilor străini stabiliți pentru mai multă vreme în țară. Ziarele anunță că guvernul italian a adresat un protest la Canberra împotriva acestei hotărîri. Totodată, se face cunoscut că mii de emigranți s-au prezentat la consulatele italiene din Australia, cerînd să fie repa- triați.Astfel, tradiționalul Ferragosto este departe de a se desfășura într-un cadru lipsit de preocupări.
I. MARGINEANU
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