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INTlMPINAREA MARII SĂRBĂTORI

Adunări
festive

Ion Gheorghe Maurer

In numeroase localități din 
întreaga țară au continuat să 
aibă loc vineri, adunări festive 
consacrate celei de-a XXII-a 
aniversări a eliberării patriei 
de. sub jugul fascist.

La adunarea constructorilor 
de mașini de la Uzinele „23 
August" din Capitală, au luat 
cuvîntul tov. Dumitru Popa, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.C.R. 
După ce a făcut bilanțul dez
voltării țării noastre pe dru
mul construcției socialismului, 
vorbitorul a relevat succesele 
obținute de colectivul acestei 
mari uzine bucureștene care 
și-a realizat și depășit angaja
mentele luate în cinstea zilei 
de 23 August. La producția glo
bală uzina a dat peste plan 
produse în valoare de 4 445 000 
lei, la producția marfă vîndută 
și încasată 4 089 000 lei, iar 
productivitatea muncii a fost 
depășită cu 0,3 la sută.

In fața celor peste 3 000 de 
salariați' ai Fabricii de con
fecții și tricotaje București a 
vorbit tov. Ion Cozma, mem
bru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului 
București. In cuvîntul său a 
relevat că valoarea producției 
globale realizată peste plan, în 
cinstea zilei de 23 August, de 
colectivul de aici este concre
tizată în 7 700 costume bărbă
tești, 52 000 cămăși bărbătești, 
3 500 paltoane și pardesie, 
196 000 bucăți tricotaje.

în Capitală au mai avut loc 
adunări festive la uzinele „Gri- 
vița Roșie" și I.O.R., uzinele 
„Autobuzul", „Vulcan" și „Se- 

V mănătoarea".
Numeroși muncitori, ingineri 

și tehnicieni de la șantierul 
naval din Constanța au ascul
tat cuvîntul tov. Ion Velișcu, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Constanța al P.C.R. 
Oprindu-se asupra succese
lor obținute de construc
torii navali din Constanța, 
vorbitorul a arătat că sarcinile 
planului producției marfă pe 
7 luni au fost depășite cu 12 
la sută, iar în actualul cinci
nal șantierul naval din Cons
tanța va fi extins și moderni
zat.

Adunări asemănătoare au 
mai avut loc în țară la Uzina 
mecanică din Timișoara, C.I.L. 
Suceava, întreprinderea de 
construcții siderurgice Hune
doara, Fabrica de ciment din 
Bicaz, Uzinele de țevi din 
Roman, Combinatul chimic 
Borzești, Fabrica de ulei „U- 
nirea", și de tricotaje „Moldo
va" din Iași, Fabrica de con
serve „Dunărea" din Tulcea, 
Combinatul de celuloză și hîr- 
tie din Suceava și altele.

(Agerpres)
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Brașov — de la Trimisul nostru

Ca întotdeauna In anii 
socialismului, orașul con
structorilor de mașini în- 
tîmpină și acum aniversa
rea eliberării patriei prin 
muncă rodnică și crea
toare în uzine și pe sche
le. Să ne aruncăm privi
rea asupra frumosului 
oraș montan de pe ma
sivul Tîmpei, de unde se 
deschide perspectiva în
tregii așezări urbane și 
industriale.

în tabloul general pre
domină, prin intensitate 
și repetare, roșul cărămi
zii și alb-cenușiul beto
nului și panourilor prefa
bricate. Chiar la intrarea 
în oraș dinspre Sinaia se 
zăresc ample lucrări de 
construcții. Uzina de au
tocamioane creează aici 
un avanpost. Se constru
iește o platformă de sta
ționare a autocamioane
lor abia ieșite din fabri
cație, o pistă pentru ro
daj, hale'■’„de interven
ție" pentru eventuale re
medieri, stații de alimen
tare, spălare și gresaj, 
pe scurt, un complex 
(aici i se spune „sector 
de livrări”) care va des
congestiona șoselele na
ționale din jurul orașului

pe care se face, în pre
zent, rodajul autocamioa
nelor.

De altfel, semnificativ 
este faptul că principa
lele uzine constructoare 
de mașini din Brașov 
găzduiesc în prezent și 
schele de șantiere, în ju
rul cărora întrecerea so
cialistă are aceeași inten
sitate ca și în industrie. 
Bunăoară, la uzina „Rul
mentul", care în actualul 
plan cincinal va produce 
aproape optzeci și șase 
de milioane rulmenți de 
diferite tipuri și dimen
siuni (în planul șesenal a 
realizat treizeci și nouă 
de milioane), se dezvoltă 
considerabil capacitățile 
de producție. Incinta a- 
cestei uzine, în care au
tomatizarea constituie 
axul vertebral al produc
ției, este și ea un șantier. 
Ritmul de lucru pe șantie
rele industriale din oraș 
are un sensibil avans 
față de grafic. Scurtarea 
termenelor de execuție și

Ștefan ZIDĂRIȚA

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Asociația fotoreporterilor 
din Republica Socialistă Ro
mânia a deschis ieri, la sediul 
Uniunii ziariștilor, o expoziție 
de fotografii de presă intitulată 
„România pe treptele cincina
lului — 1966“. Expoziția reu
nește 151 de fotografii reali-, 
zate de fotoreporteri ai presei 
centrale și locale. Sînt ima
gini sugestive din munca po
porului nostru pentru făurirea 
vieții noi. Iată mai jos unul 
din exponate.

ț,Foraj la adîncime' Foto : Mlhal Popsscn
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COPENHAGA 19 (Agerpres). —- 
De la trimișii speciali Ion Cîrje, 
Alexandru Cîmpeanu și Nicolae 
Puicea.

Continuîndu-și vizita oficială în 
Danemarca, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
a întreprins vineri dimineața o că
lătorie în nordul Seelandei, una 
din cele mai dezvoltate insule din 
arhipelagul danez.

La Frederkssund, localitate si
tuată la 42 km de Copenhaga, oas- 

1 peții români, însoțiți de ministrul 
\ construcțiilor de locuințe, Kaj An

dersen, au vizitat o fermă.
Coloana de mașini oficiale s-a 

îndreptat apoi spre Hileroed, unde 
a fost vizitat castelul Frede- 
riksborg, care cuprinde în prezent 
un muzeu de istorie națională. In 
continuarea călătoriei prin Seelan- 
da de Nord, oaspeții români și 
persoanele oficiale daneze care 
i-au însoțit au ajuns în orașul 
Helsingoer, de pe țărmul Mării 
Baltice. Aici, după ce colonelul 
Haarby Hansen, directorul Muzeu
lui Kronborg, a urat bun sosit 
oaspeților, a fost vizitat castelul, 
devenit cunoscut în lumea întrea
gă prin faptul că Shakespeare 
a plasat aci acțiunea capodoperei 
sale «Hamlet».

De la Helsingoer, oaspeții s-au 
îndreptat spre mica localitate Ma
rienborg. La reședința guverna
mentală din Marienborg, premie
rul român a 
cordialitate de
primul ministru 
Per Haekkerup, 
rilor externe, și 
tăți daneze. In

După amiază, la reședința din 
Marienborg au continuat tratati
vele oficiale româno-daneze.

Au participat, din partea româ
nă, președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și

Dineu în

i
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Ancheta

„Scînteii":

Ce arată
„barometrul"
ritmicității
producției

fost întîmpinat cu 
Jens Otto Krag, 
al Danemarcei, 

ministrul aface- 
de alte oficiali- 

cinstea oaspeților
români, primul ministru danez a 
oferit un dejun.

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADORUL REPUBLICII

ALGERIENE DEMOCRATICE Șl POPULARE
La 19 august 1966, președinte

le Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al '

Republicii Algeriene Democrati
ce și Populare, Tayeb Boulharouf, 
car.e și-a prezentat scrisorile de 
acreditare. (In pag. a V-a — cu- 
vîntările rostite).

UN FACTOR DE BAZĂ AL REALIZĂRII CINCINALULUI

CREȘTEREA EFICIENȚEI
9

ÎNTREGII ACTIVITĂȚI
9

CONOMICE

ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu. Din partea daneză 
— primul ministru Jens Otto 
Krag și ministrul afacerilor ex
terne, Per Haekkerup.

cinstea
premierului danez

Seara, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a oferit un dineu în cinstea pri
mului ministru al Danemarcei, 
Jens Otto Krag.

La dineu au participat Jens 
Otto Krag, primul ministru al 
Danemarcei, Per Haekkerup, mi
nistrul afacerilor externe, Vic
tor Gram, ministrul apărării, Hans 
Solvhoj, ministrul culturii, Erling 
Dinesen, ministrul muncii, Henrik 
baron de Zytphen Adeler, ambasa
dorul Danemarcei la București, 
Henry Stjernquist, președintele 
Consiliului municipal, și alte per
soane oficiale.

Din partea română au luat par
te Corneliu Mănescu, Petru Mânu, 
Angelo Miculescu, Vasile Răuță și 
alte persoane oficiale care însoțesc 
pe premierul român.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, cor
dială, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
primul ministru al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, au rostit toasturi.

Mulțumind călduros pentru aten
ția și prietenia manifestate de gazde, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
ION GHEORGHE MAURER a spus: 
Programul acestei vizite a făcut 
ca șederea noastră să fie pe cit de 
utilă și interesantă, pe atît de a- 
greabilă.

Vizitînd orașe, monumente și mu
zee, mărturii ale vechii dvs. civili
zații și culturi, sau întreprinderi și 
ferme moderne care vorbesc despre 
progresele științei, tehnicii și eco
nomiei dvs., am putut cunoaște mai 
bine viața și preocupările poporu
lui dvs., munca sa pașnică, stărui
toare și rodnică.

Desigur, obiectivul principal al 
întîlnirii noastre a fost acela de a 
facilita un schimb de vederi asu
pra problemelor de interes comun. 
Astăzi cînd ne apropiem de sfîrși- 
tul șederii noastre în țara dvs. pu
tem constata cu satisfacție că dis
cuțiile purtate, caracterizate prin

(Continuare în pag. a V-a)

Au trecut 7 luni de cînd am pă
șit în noul cincinal, ale cărui pre
vederi de un puternic și dinamic 
realism sînt axate pe Directivele 
Congresului al IX-lea al P.C.R. 
Azi, în preajma primului 23 Au
gust din acest cincinal, dînd via
ță sarcinilor însuflețitoare ale pla
nului de stat pe 1966, oamenii 
muncii din industrie se prezintă 
cu planul producției globale indus
triale îndeplinit în proporție de 
102,2 Ja sută, obținîndu-se un spor 
de producție de peste 2,1 miliarde 
de lei. Comparativ cu perioada co
respunzătoare a anului trecut, pro
ducția industrială a crescut cu 10,2 
la sută, ceea ce demonstrează rit
mul intens în care continuă să se 
dezvolte industria noastră socia
listă. In acest răstimp și pla
nul de producție marfă vîndu- 
tă și încasată a fost îndeplinit în 
proporție de 101,6 la sută, cu un 
plus de încasări de aproape 1,8 mi
liarde de Iei. A fost fructificat mai 
bine potențialul tehnico-material 
și de forță de muncă.

Sarcina sporirii eficienței în 
toate domeniile vieții economice 
—• care străbate ca un obiectiv 
de bază planul pe perioada 
1966—1970 — este determinată de 
stadiul de dezvoltare la care a a- 
juns economia noastră națională, 
de ritmul susținut prevăzut pentru 
cincinal și de proporțiile de creș
tere a diverselor ei ramuri. Din 
moment ce statul face investiții 
masive pentru dezvoltarea capaci
tăților de producție industrială, 
lărgirea gamei de noi produse care 
să valorifice superior resursele na
turale, ridicarea pe o nouă treap
tă a agriculturii, comerțului, trans
porturilor — economiei în ansam
blul ei nu-i poate fi indiferent cît 
se produce, la ce nivel calitativ și 
cu ce cheltuieli de muncă și mate
riale, ce eficiență economică se 
obține. Tocmai de aceea, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu, la Plenara C.C. al P.C.R. din 
27—28 iunie 1966 : „Principala pro
blemă care trebuie să stea în cen-

I. TULPAN
adjunct al ministrului finanțelor

Conturînd cu claritate, în fața 
colectivelor de întreprinderi, 
portanta . și actualitatea 
pe toate căile a eficienței 
ții economice, indicația 
cerii partidului nostru 
în ultimă instanță, o
tate primordială, dictată 
interesul major al economiei 
naționale și al întregului popor : de 
a obține maximum de avantaje de

trul preocupărilor organelor și or
ganizațiilor de partid, a ministere
lor, a celorlalte instituții centra
le, a fiecărei întreprinderi o con
stituie sporirea eficacității întregii 
noastre activități economice".

im- 
creșterii 
activită- 

condu- 
reflectă, 
necesi- 

de

(Continuare în pag. a III-a)

Luminosul august ne 
dă, și în acest an, nu
meroase motive de 
meditație. Am asistat 
la primele bilanțuri ale 
cincinalului. Am trăit 
alte faze ale renaște
rii orașelor noastre de 
provincie. Am coborîf 
la centrala subterană a 
Argeșului. Am urmărit 
devierea apelor la ba- 
fardoul de la Porțile 
de Fier. Am măsurat 
cu pasul stivele de a- 
luminiu românesc. Am 
participat la dezbate
rea cifrelor de plan, 
la consfătuirile țării cu 
privire la destinele ei.

Anumite fenomene 
au căpătat caracter de 
lege și au săvîrșit tre
cerea de la simpla lor 
enunțare la mișcarea 
concretă în realitatea 
vie, dinamică a socia
lismului. Se vorbește 
despre circulația idei
lor în socialism ca des
pre un fenomen de os
moză. Un proces in
tens, organic permite 
și creează condițiile ca 
ideile izvorîfe în orice 
compartiment social să 
fie captate într-un re
ceptacul, analizate și 
sintetizate, asimilate ca 
un bun al tuturora. Ni
mic nu mai e posibil 
în ritmul nostru de 
dezvoltare fără partici
parea în masă a oame
nilor muncii la opera 
de edificare a țării. 
Fiecare cetățean lumi
nează cu mintea, cu 
inteligența sa acel colț 
și acea ramură a uni
tății industriale și a-

Traian FILIP

gricole din care face 
parte. Dar, pentru ca 
să se ajungă aici, a 
fost necesar, în primul 
rînd, ca întregul po
por să fie ridicat la 
nivelul înțelegerii sar
cinilor impuse de in
dustrializarea (ării, de 
ridicarea agriculturii 
pe trepte superioare, 
de dezvoltarea cultu
rii. Un popor care ab
soarbe lumina ți emi
te lumina, acest popor 
va izbuti să realizeze 
măre(ul 
pe care 
neral al 
denumit 
gîndirii 
celor ce muncesc”.

Prevederile cincina
lului, concretizate cu 
ajutorul maselor largi 
ale celor ce muncesc, 
au făcut să iasă la i- 
veală noi resurse ale 
economiei naționale, 
să se asigure o mai 
bună proporționare a 
dezvoltării diferitelor 
ramuri economice. Pen
tru tofi muncitorii pla
nul cincinal a devenit 
un factor vital fa|ă de 
care nimeni nu se mai 
simte indiferent, iar a- 
cest element psiholo
gic — mobilizator, di- 
namizant — preface 
masele într-un organ 
de gîndire a treburi
lor de stat, lucru ce nu 
putea fi conceput sub 
legislația ți organiza-

plan cincinal, 
secretarul ge- 
partidului l-a 
„emanafie a 

și înțelepciunii

FRUMUSEȚEA DE MllNE
A CAPITALEI

Anii țesenalului s-au caracterizat printr-un uriaș efort 
constructiv în toate domeniile. în Capitală s-au construit 
din fonduri de stat 77 000 de apartamente. în apropierea 
principalelor zone industriale, de-a lungul bulevardului 
llie Pintilie, al șoselelor Ștefan cel Mare, Mihai Bravu și 
al unor artere de penetrafie au fost realizate cîteva impor
tante ansambluri centrale. Ce urmări au avut toate aceste 
schimbări asupra personalității Capitalei ? Cum va evolua 
ea în anii următori ? Am adresat în acest sens cîteva între
bări arhitectului-șef al orașului București, prof. Horia Maieu.

— Prin ce trăsături 
specifice se caracterizea
ză, după părerea'd-voas- 
tră, pe plan arhitectural 
și urbanistic, orașul 
București ?

— Orașul București are 
trăsături proprii, care îi 
determină personalitatea, 
diferită de a celorlalte o- 
rașe din țară și de a al
tor capitale din lume. O- 
raș de șes, s-a dezvoltat

istoricește de-a lungul 
rîului Dîmbovița și în a- 
propiereâ codrului Vlă- 
siei, factori naturali care 
îi ameliorau condițiile 
climatice. Apa și vegeta
ția constituie și azi ele
mente specifice, bineînțe
les influențate și modifi
cate în timp de om, une
ori în bine, alteori — din 
păcate — în rău. Legen
darul codru al Vlăsiei a-

Interviu cu prof. Horia MAICU 
arhitect-șef al orașului București

proape că a dispărut, dar 
ne-au rămas pădurile din 
preajma Bucureștiului, 
pe care le conservăm cu 
grijă, adevărați plămîni 
ai organismului nostru 
urban. în prevederile 
planului de sistemati
zare, Dîmbovița va fi 
acoperită cu un planșeu, 
creîndu-se astfel o amplă 
magistrală, bogat planta
tă, care va traversa în 
diagonală orașul.

Un element natural 
specific pe care îl păs
trăm cu grijă și îl punem 
în valoare este cornișa 
Dîmboviței, situată cu 
15—18 m mai sus decît 
restul teritoriului. Ea este 
prezentă în oraș începînd 
cu dealul de la Roșu și 
continuînd cu dealul pe

care se construiește actu
almente Politehnica ; cu 
dealul Arsenalului; cu 
cel din Parcul Libertății 
— pe care s-a ridicat Mo
numentul Eroilor luptei 
pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru 
socialism ; cu dealul Pis
cului — unde s-a propus 
construirea unei săli de 
sporturi ; mai departe, în 
partea de sud-vest a 
comișei, se vor amplasa 
importante institute de 
cercetări ale Academiei. 
La poalele acestei de
nivelări se va realiza o 
salbă de oglinzi de apă 
de tipul celei existente în 
Parcul Libertății.

rea statală de odinioa
ră. Sentimentul că ni
meni nu trăiește răz
lețit, izolat, că cifrele 
în dezbatere nu sînt 
simple acte de luare 
la cunoștință, ci ființe 
vii, că în ședințe ele 
suferă racordări mai 

■ strînse cu realitatea în 
mișcare, 
noi resurse 
ne-a încercat pe 
în decursul vastului 
locviu cu masele 
care conducătorii 
partid l-au avut și 
finuă să-l aibă în 
te regiunile țării.

Cinci mii cinci ___
de delegați ai fără ni- 
mii cooperatiste s-au 
întrunit, în luna martie 
a acestui an, pentru a 
dezbate problemele 
vibrante ale satului 
nostru nou, în plin 
proces de prefacere 
revoluționară. Un fo
rum, congresul coope
rativelor agricole de 
producție, a ridicat pe 
cea mai înaltă treaptă 
dezbaterile pe margi
nea documentelor pri
vind dezvoltarea agri
culturii socialiste în a- 
nii cincinalului, consti
tuind, totodată, un im
presionant bilanț al în
făptuirilor săvîrșite de 
la încheierea coopera
tivizării. «în întreaga 
sa activitate, arăta to
varășul Nicolae Ceau- 
șescu cu acest prilej, 
conducerea partidului 
nostru pleacă de la 
convingerea că hofărî- 
rile importante care 
privesc viitorul țării, 
progresul diferitelor 
sectoare ale vieții e- 
conomice și spirituale, 
trebuie chibzuite cu 
masele largi populare, 
în aceasta constă, de 
fapt, însăși esența de
mocrației 
cialisfe, 
orînduirii 
ceasta se 
principiul 
scris în 
„întreaga 
Republica 
România aparține po
porului, liber și sfăpin 
pe soarta sa"».

Dezbaterea largă a 
directivelor Congresu
lui al IX-lea a dus, încă 
de la începutul cinci
nalului, la o și mai 
sfrînsă legătură a ce
lor ce construiesc ba
raje și uzine, drumuri 
și orașe, a celor ce 
muncesc în domeniul 
comerțului, a celor ce 
făuresc locomotive e- 
lectrice, tractoare și 
autocamioane, cu con
ducătorii de partid și 
de sfat, prilej de amă
nunțite analize pri
vind principalele sar
cini ce revin ramurilor 
respective. Formă de 
manifestare a democra
ției socialiste, cons<ă-

descoperind 
latente, 

fofi 
co
pe 
de

con- 
toa-

sute

noastre so- 
superioritatea 

noi, în a- 
concrefizează 
suprem în- 
Constifufie : 
putere în 

Socialistă

(Continuare 
în pag. a Il-a) a (Continuare 

în pag. a II-a)



V>

PAGINA 2 SCÎNTEIA

fabrică
*vwjh.

magazin

Foto ! M. Andreescu

W&3cumpărător
«Bl

t

$ Deservire promptă, civilizată... 
• ...dar și inițiative bune, pierdute 
pe drum S Cu sau fără intermediul 
I. C. R. A. ?

scria nu 
redacției : 
mărfurilor

Un corespondent 
voluntar din orașul 
Satu-Mare 
de mult 
„Drumul
și al produselor ali
mentare de la fa
brică la magazin este, 
uneori, anevoios, cu 
întârzieri și opriri ne
justificate. Nu o dată 
un sortiment sau al
tul ajunge în mîna 
cumpărătorilor degra
dat".

Am pornit pe ur
mele scrisorii în ora
șul Satu-Mare. îm
preună cu tovarăși 
de la redacția ziaru
lui din localitate și 
cu alți corespondenți 
voluntari 
prins un 
magazine, 
alimentație 
întreprinderi de pro
duse alimentare, de 
panificație și altele. 
Ce am constatat?

Majoritatea maga
zinelor alimentare co
respund cerințelor co
merțului socialist, a- 
provizionarea se face 
la timp și din abun
dență, mărfurile sînt 
depozitate și păstrate 
în condiții de igienă 
normale.

Din discuțiile pur
tate cu mai mulți ce
tățeni, precum și din 
constatările noastre 
s-a desprins clar fap
tul că în orașul Satu- 
Mare comerțului aii- 
mentar îi * ' 
rate toate 
pentru ca 
desfășoare 
fără obstacole. Totuși, 
corespondentul nostru 
avea dreptate.

☆

Multi cetățeni și 
gestionari ne-au de
clarat : „Cu regulari
tate specialitățile de 
panificație solicitate 
îndeosebi între orele 
6—7 ajung în maga
zine între 9 și 11". 
Evident, foarte târziu, 
în consecință, 
lele, cornurile 
flele, covrigii, 
se vînd abia 
zi. în raidul 
am constatat însă că 
și pîinea ajunge cu 
întârziere în maga
zine. în jurul orei 21, 
la una din unități se 
aștepta o comandă 
planificată pentru o- 
rele 18. De altfel, pîi- 
nea întîrzie și dimi
neața : marile unități 
alimentare care des
fac și produse de pa
nificație o primesc 
între 8 și 10.

Tovarășa Eva Filip, 
inginer șef al între
prinderii de panifica
ție. explică întârzie
rile prin lipsa mij
loacelor de transport. 
Corespund realității 
și sesizările privind 
slaba calitate a pîinii. 
Pentru a evita acest 
neajuns, am reparti
zat. trei oameni de nă
dejde la C.T.C. — ne 
spunea tovarășa Filip.

Dar tovarășul Iuliu 
VIad. șeful secției co
merciale a Sfatului 
popular Satu Mare, e 
de părere că nu
mai din comodita
tea celor de la pani
ficație. specialitățile 
n:i sînt transporta
te noaptea o dată cu 
pîine.n. Cît privește 
mașinile, atunci cînd 
propriile mijloace sînt 
insuficiente, ele pot 
fi închiriate de la 
autobază. Nu e doar 
o simplă posibilitate, 
ci chiar o obligație.

4r
La Satu-Mare s-a 

practicat o vreme un 
sistem de aprovizio
nare avantajos: Gru
pați pe cîte un bloc 
sau o stradă, cetățe
nii încheiau abona
mente cu O.C.L „Ali
mentara" și primeau 
astfel lapte la sticlă 
într-un loc de unde 
și-1 distribuiau reci
proc. Era un serviciu 
prompt, salutat de ce
tățeni. Din primăvară 
s-a renunțat însă la 
această metodă. Chi
purile. tot din lipsa 
miiloacelor de tran
sport.

am între- 
raid prin 
unități de 

publică,

sînt asigu- 
condițiile 
el să se 

normal,

franze- 
și chi- 
brioșii 

a doua 
nostru

Din păcate, în pro
cesul desfacerii pro
duselor lactate în ora
șul Satu-Mare există 
și alte neajunsuri. 
Bunăoară, actualele 
capace din material 
plastic ale borcanelor 
de iaurt se pierd pe 
drum, fiind supradi
mensionate. Borcane
le care ajung totuși 
intacte la magazin îți 
oferă altă surpriză : 
joi cumperi un borcan 
de iaurt pe care scrie 
că a fost fabricat... vi
neri sau chiar sîmbă- 
tă. Pentru simplul 
motiv că Fabrica de 
mase plastice din Bu
zău nu livrează ca
pacele în saci diferiți. 
Și cînd se umplu 
5 000—6 000 de borca
ne pe zi, nimeni nu 
mai stă să aleagă ca
pacul. Situația este 
similară și în cazul 
pachetelor de unt. La 
mașinile de stanțat 
data zilei nu cores
punde uneori.

★

Aprovizionarea uni
tăților alimentare din 
orașul Satu-Mare se 
face, în majoritatea' 
cazurilor, prin inter
mediul întreprinderii 
de comerț cu ridicata 
— I.C.R.A. Pentru u- 
nele produse însă 
„Alimentara" are con
tracte direct 
brica. Astfel, 
produsele de panifi
cație și o mare parte 
din cele lactate vin 
de la fabrică direct 
la magazin. Practica 
a dovedit că acest sis
tem este foarte bun. 
Ce se 
cu alte 
trate în magazine prin 
I.C.R.A. ?

Să vorbim, de exem
plu. despre preparate
le de carne. I.R.I.C.- 
ul încheie ciclul de 
fabricație după-amia- 
za și ar dori să livre
ze magazinelor pro
dusele proaspete. în 
aceeași zi. Dar I.C.R.A. 
nu e de acord. După 
cîte am aflat, potrivit 
planului pe care-1 are, 
I.C.R.A. primește me
zeluri proaspete numai 
în anumite zile. Dacă 
fabrica nu a produs un 
anumit sortiment joi, 
cînd I.C.R.A. are în 
plan asemenea produ
se. s-a „ars" Cum la 
ora actuală capacita
tea de fabricație a 
I.R.T.C.-ului întrece 
pe cea de păstrare, 
unele produse au toa
tă șansa să ajungă în 
comerț degradate. A- 
cest lucru s-a și în
tâmplat recent, la ma
gazinul „Alimentara" 
nr. 1 trebuind să fie 
retrasă din vînzare o 
cantitate de marfă.

Ciudat ni se nare 
și un alt fapt. „Ali
mentara" preia direct 
de la fabrica de pro-

cu fa- 
toate

întîmplă însă 
mărfuri in-

duse lactate majori
tatea sortimentelor 
proaspete. Brînzeturi- 
le topite, fermentate 
și cașcavalurile 
primește însă 
I.C.R.A. Toată lumea 
este de acord că pe 
filiera fabrică-maga- 
zin, I.C.R.A. nu sim
plifică ci, dimpotrivă, 
amplifică lucrurile. 
Forme și decontări la 
bancă. încasări, plăți, 
transporturi supli
mentare. Este limpe
de că aprovizionarea 
directă s-ar putea ex
tinde la un număr 
mult mai mare de 
produse Cu atât mai 
mult cu cît depozitele 
I.C.R.A. sînt supra
aglomerate. Circa 100 
tone de paste făinoa
se. 85 tone de zahăr, 
110 tone ulei, zeci de 
tone de slănină, de o- 
rez — sînt doar cîteva 
din stocurile peste 
plan, îngrămădite în 
depozitele I.C.R.A.

— Există anumite 
neconcordante în sta
bilirea fondului de 
mărfuri, ne-a spus to
varășul Traian Tar
ta. directorul O.C.L. 
Alimentara. I.C.R.A. 
nu ține destul seama 
de necesarul de pro
duse. de ceea ce se 
cere la un moment 
dat în comerț. Așa se 
face că, deși în primul 
semestru al anului 
„Alimentara" și-a rea
lizat planul de aprovi
zionare în 
de 100,2 
I.C.R.A. are 
depozite — 
în raport cu planul — 
circa 20 de sortimen
te însumînd aproape 
600 tone de mărfuri 
alimentare. Consecin
țele acestui „stil" de 
muncă ? Unele măr
furi intră în magazi
ne dună expirarea 
termenelor de garan
ție în timp ce altele 

în

INT
le 

prin

proporție 
la sută, 
blocate în 
nelivrate

linsese cu totul 
unele perioade.

★

Raidul nostru în 
ra.șul Satu-Mare

o- 
a 

scos la iveală si alte 
lipsuri. Destul de 
multe magazine sînt. 
deficitare la capitolul 
„curățenie". unele 
cartiere mărginașe — 
Fabricii. Ștrandului și 
Ceferiștilor — duc o 
linsă acută de maga
zine și unități alimen
tare. Problema amba
latelor a devenit un 
adevărat coșmar pen
tru toti responsabilii 
de unități.

Sfatul 
Direcția 
regională 
studieze 
bleme și 
operativ
bunătățirea 
tii comerțului alimen
tar din Satu-Mare.

șipopular 
comercială 

trebuie să 
aceste pro- 

să intervină 
pentru îm- 

activită-

loan VLANGA
coresp. „Scînteii"

OPERA

Construcții noi în cartierul „Drumul Taberei" din Capitală

în Editura militară a apărut:
J

în toate ungherele țării milioane 
de cetățeni au zilnic „întâlnire" cu 
presa. Pentru a fi cu știrile „la zi", 
ei pun o condiție sine qua non: 
punctualitate.

La prima vedere, totul pare să 
decurgă normal : nici nu se lumi
nează bine de ziuă, uneori, și pa
chetele cu ziare pregătite de 
O.S.E.P. (Oficiul special de expe
diere a presei) sînt predate 
O.S.T.P.B.-uIui (Oficiul special de 
transporturi poștale — București), 
aflat în Gara de Nord. Ca pe 
o bandă transportoare, 
ajung, _ ' . ■
grafie la trenul care urmează să 
plece. Teoretic, nici drumul de aici 
încolo nu are ce piedici să întâm
pine. Totuși...

...Sîntem pe peronul Gării de 
Nord, la primele ore ale dimi
neții. Trenurile se salută din mers : 
unul pleacă, altul vine. De-a lun
gul liniei de garare a trenului 801 
(București'—Mangalia, la 23 iulie 
a.c.) lumea a devenit nerăbdătoare. 
Mai sînt cîteva minute și garnitura 
cu care trebuie să plece încă nu se 
zărește. Cei mai impacientați par a 
fi însă expeditorii O.S.T.P.B.-ului. 
Au de încărcat sute de pachete cu 
ziare. Deodată însă, crainica stației 
de radioficare anunță calm că tre
nul 801 garează pe altă linie. Pasa
gerii se descurcă cum pot. Expedi
torii poștei, însă, au intrat în pani
că. Peste linii, cu pachete de ziare 
în spate, se întrec în cel mai auten
tic maraton. Te aștepți la o pre
zentă invizibilă, care să le dea o 
mînă de ajutor. în zadar; un 
fluierat scurt și acceleratul este 
pus în mișcare. Lucrătorii poștei 
se uită dezarmați cînd la tren, cînd 
la cele 233 de pachete cu ziare care 
n-au putut fi predate...

Așadar, nici’ nu pornește bine 
trenul din „Nord" și îți dai seama 
că pe lîngă clasicele sisteme de frî- 
nare a coloșilor de oțel, căile ferate 
dispun și de multe altele pentru 
micșorarea „vitezei legale" cu care 
trebuie să călătorească nresa. Pînă 
aici am făcut cunoștință, de fapt, 
doar cu o parte din ele. Iată și 
altele. într-una din zile (la 19 iu
lie. de exemplu), vagonul poștal al 
trenului 5001. deși gata de plecare, 
„din motive tehnice" a fost scos 
din garnitură, presa centrală pen
tru ruta București—Ploiești—Su
ceava—Rădăuți distribuindu-se din 
această cauză cu o întârziere de 24 
de ore ; la 31 iulie, vagonul de ba
gaje al C.F.R.-ului nici n-a mai 
fost atașat la trenul 801, presa a- 
jungînd la destinație cu o întârzie
re de 8—12 ore. Uneori, în aseme
nea cazuri se găsește o soluție 
ad-hoc : pachetele cu ziare sînt 
pur și simplu aruncate în vagoane 
de clasă, la picioarele călătorilor. 
Exemplele de acest fel sînt nu
meroase ; ele au fost semnalate 
și la trenurile 401, 2001, 7007 etc.

Să pornim și noi la drum. Nu 
însă înainte de a consulta „mersul". 
Ne convingem încă o dată, din lec
tura lui, că pe multe linii viteza 
comercială a trenurilor a sporit. 
Dar, curios lucru, nu atât pe sea
ma creșterii vitezei tehnice, ci mai 
ales prin ...reducerea duratei opri-

ziarele
fără oprire, de la tipo-

rilor în stații! Nu cumva această 
măsură a fost luată în detrimentul 
bunei deserviri a călătorilor, ca și 
a muncii lucrătorilor poștali de pe 
trenuri ? Să nu anticipăm...

Abia pornește „203/317" și șeful 
vagonului de poștă, Constantin 
Greceanu, s-a apucat de cartarea 
celor peste 1000 de pachete cu ziare 
aruncate claie peste grămadă, și pe 
deasupra, murate de ploaia carele 
prinsese la capătul peronului neaco
perit al Gării de Nord. Are însă ex
periență de-o viată în această mun
că, așa că s-a obișnuit să lucreze 
după principiul „descurcă-te cum 
poți". La Brașov, la Sighișoa
ra, Copșa Mică și Cîmpia Turzii are 
de „aruncat", respectiv, 400, 200, 
150 și 120 de pachete. îi mărturisim 
îndoiala că în cele 8, 5, dar mai 
ales 3 și 2 minute, cît e timpul de 
staționare în aceste gări, va putea 
număra măcar pînă la jumătate 
pachetele de ziare. Ne confirmă pă
rerea și ne Vorbește despre greu
tăți : „Noi am cerut să fie mărit 
timpul de staționare sau să se ia 
alte măsuri, întrucît de multe ori 
nici cele cîteva minute stabilite nu 
sînt respectate. Se stă mai puțin în 
gări pentru a fi recuperate even
tualele întîrzieri. Așa că, de multe 
ori, formele de predare nu se pot 
întocmi, iar soarta ziarelor e pecet
luită".

Vești de acest fel se adună de 
peste tot. Lucrătorii poștali de pe 
trenul 105, de exemplu, au sesizat 
în nenumărate rînduri că, practic, 
nu este timp pentru descărcarea în 
Golești a 100 de pachete într-un 
minut de staționare ; Direcția re
gională C.F.R.-București a luat re
pede o „măsură" : s-a hotărît ca 
presa pentru stațiile pînă la Pitești 
să fie transportată cu trenul 1013, 
care în Golești oprește... tot un mi
nut ! Am mai aflat că, în majori
tatea cazurilor, presa pentru Fău- 
rei și Brăila, plecată cu țrenul 701, 
ajunge, de fapt, la Galați, „retu
rul" putîndu-se face numai în 
cursul după-amiezii ; ziarele

distribuie eu o întârziere de 24 
de ore.

Cum sînt permise atîtea abateri 
de la legile atât de severe ale căi
lor ferate ? Din păcate, Ministerul 
Căilor Ferate nu ține seama de u- 
nele propuneri ale Ministerului 
Poștelor și Telecomunicațiilor fă
cute în legătură cu îmbunătă
țirea transporturilor de presă 
și. poștă pe anumite rute. Pen
tru stația Cîmpia Turzii (punct 
de tranzit), de exemplu, s-a soli
citat ca trenurile 401, 402 și 301 să 
oprească 4 minute; s-au stabilit 
însă 3, 2 și. respectiv, tot 2 minute. 
Cerințele și rezolvările parcă ar fi 
liniile paralele ale șinelor de cale 
ferată. Se întâlnesc arareori, pentru 
scurt timp (în vorbe), doar la... 
macaze.

Cu prea puțină severitate sînt 
privite și abuzurile care se fac 
prin scurtarea opririlor în stații. 
Instrucțiunile arată clar că „în ca
zul cînd un tren este întîrziat, 
poate fi redus timpul de staționare, 
dar nu mai mult decît le este nece
sar călătorilor și poștei". în fapt 
însă aceste instrucțiuni nu sînt în
totdeauna respectate cu strictețe.

Cum se vede, căile ferate mai ri
dică destule bariere în fața difu
zării rapide a presei. Sînt încăl
cate reguli importante ale transpor
tului și subestimată colaborarea cu 
organele de resort din Minișterul 
Poștelor și Telecomunicațiilor în 
interesul cauzei comune: buna 
deservire a cititorilor.1 Este necesar 
ca forul tutelar. Ministerul Căilor 
Ferate,, să ia măsuri energice pen
tru lichidarea lipsurilor tân această 
privință pentru modernizarea sub
stanțială a actualului sistem de 
transportare a presei. Ziarele tre
buie să ajungă la cititori cu 
știri proaspete; să-i informeze „la 
zi". Acest lucru depinde în bună 
măsură de probitatea și conștiin
ciozitatea lucrătorilor din transpor
turi, dar și de controlul sistematic 
al forurilor centrale de resort.

Nîcolae BRUJAN

1

IbmW

Sub egida Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R. a fost elabo
rată lucrarea „ROMÂNIA IN 
RĂZBOIUL ANTIHITLERIST", 
apărută în Editura militară, 
în peste 300 de pagini, vo
lumul înfățișează cititorilor une
le din cele mai glorioase pagini 
din lupta poporului român pen
tru libertate și independență na
țională.

Pornind de la cercetarea a nu
meroase documente de arhivă 
(române și străine) și a unei bo
gate bibliografii, lucrarea contu
rează o imagine amplă a contri
buției României la înfrîngerea 
Germaniei hitleriste.

Lucrarea este împărțită în 
șapte capitole, care tratează prin
cipalele probleme privind situa
ția României în anii premergă
tori celui de-al doilea război 
mondial și în timpul dictaturii 
militare fasciste, lupta forțelor 
patriotice — în frunte cu Parti-

dul Comunist Român — împo
triva dictaturii fasciste și U 
războiului hitlerist, pregătirea- 
insurecției naționale antifasciste 
de la 23 August 1944, operațiile 
militare desfășurate în cadrul in
surecției, lupta de apărare a 
frontierelor (august-septembrie 
1944), operațiile duse de armata 
română, împreună cu armata so
vietică, pentru eliberarea părții- 
de nord-vest a României și mai 
departe pe teritoriul Ungariei, 
Cehoslovaciei și Austriei, pînă la 
victoria istorică a popoarelor de 
la 9 Mai 1945.

Cartea — alcătuită de un co
lectiv compus din colonel V. 
Anescu, colonel C. Antip, co
lonel E. Bantea, colonel I. Cup- 
șa, colonel în rezervă Gh. David, 
colonel în rezervă P. Gavrilescu, 
colonel Leonida Ion, M. Lungea- 
nu, colonel Constantin Nicolae, 
căpitan de rangul I în rezervă 
D. Nicolaescu, VI. Zaharescu, ge- 
neral-maior în rezervă Gh. Za- 
haria — oferă cititorului nu
meroase pagini emoționante de 
eroism, în care vibrează sen
timente calde de mîndrie și re
cunoștință pentru bravii fii ai 
poporului nostru care și-au văr
sat sîngele în crîncena încleștare 
cu dușmanul fascist.

Volumul „România în războiul 
antihitlerist" este bogat ilustrat 
grafic cu hărți, fotografii, facsi
mile și este însoțit de anexe pri
vind efectivele, marile unități și 
unitățile române participante la 
război, principalele localități eli
berate de armata română în zo
nele în care a acționat.

Concepută ca o monografie ști
ințifică de nivel superior, redac
tată într-un stil viu, lucrarea 
„România în războiul antihitle
rist" reprezintă o substanțială 
contribuție la cunoașterea tradi
țiilor de luptă poporului
nostru.

(Urmare din pag. I) șa Dîmboviței (singurul element 
de relief).

I

A ÎNTREGULUI POPOR
(Urmare din pag. I)

fuirile au pus în per
manență de acord si
tuația concretă cu cea 
prevăzută în proiecte 
și planuri de perspec
tivă, permifînd inter
venții operative atunci 
cînd a fost necesar.

Sfatul conducătorilor 
de partid și de stat cu 
masele largi populare 
asupra politicii econo
mice, culturale, Inter
nationale a devenit un 
fapt obișnuit și pe a- 
ceastă cale s-a ajuns la 
cele mai bune soluții 
în asigurarea șl înfăp
tuirea liniei generale 
elaborate la ultimul 
Congres ai partidului.

v

Întâlnirile conducători
lor de sfat și de part'd 
cu oamenii muncii d:n 
diferite regiuni ale tă
rii au constituit o tre
cere în revistă a re
surselor și posibilități
lor în curs de explo
rare. Fată în față într-o 
vastă demonstrație, re
giunile tării au prezen
tat tot ce au avut mai 
de pref în domeniile 
specifice de muncă și 
viafă, mîndrindu-se cu 
tradifiile valoroase ale 
trecutului, cu realizări
le impunătoare ale pre
zentului, cu imaginea 
viitorului deslușit din 
cartea de aur a Direc
tivelor Congresului. Eie 
au înfățișai orașe noi 
și proiecte de orașe

noi, întreprinderi mo
derne și proiecte pen
tru noi întreprinderi, au 
prezentat așezăminte 
de artă și cultură — 
ample evocări ale vie
ții de Ieri și de azi. 
Oamenii muncii de 
toate nafionalifătile au 
găsit în politica parti
dului, în legea funda
mentală a tării noastre
— Constituția Republi
cii Socialiste România
— expresia intereselor 
lor vitale și, muncind 
în înfrățire, egali în 
drepturi șl îndatoriri, ei 
realizează idealul co
mun : bunăstarea și 
progresul în toate do
meniile vieții materiale 
și spirituale.

1

Lacurile din nordul orașului, ob
ținute prin interpunerea de bara
je de-a lungul văii Colentina, re
prezintă și ele un element specific 
natural de care dispune Capitala, 
în viitorii ani, prin aducerea a 5,5 
mc de apă pe secundă din Argeș, 
aceste lacuri vor forma o salbă 
continuă ce va străbate orașul de 
la N-V spre S-E, pe o direcție a- 
proximativ paralelă cu cornișa 
Dîmboviței. Avem azi în Bucu
rești 400 ha de lacuri și oglinzi de 
apă. în viitor vom avea 1.800 ha.

O altă trăsătură specifică a 
Bucureștiului sînt parcurile și gră
dinile sale, pe care le amplificăm 
continuu. Actualmente revin — în 
interiorul zonei construite a orașu
lui — în medie 5,5 mp de spații 
verzi publice pentru un locuitor. 
Schița prevede să atingem în viitor 
9 mp în zona construită și 35 mp 
în interiorul arterei de rocadă.

Dar nu numai atât. Bucureștiul 
posedă o serie întreagă de monu
mente istorice și de arhitectură, 
care sînt conservate cu grijă și 
puse în valoare acolo unde inter
venim qu construcții noi și care 
aduc o contribuție importantă la 
caracterul 
nostru.

Specifice 
două mari 
șeaua Kisseleff și 
rilor — atât de 
asemănătoare din 
al concepției. După exemplul 
va trebui să realizăm și alte 
tere de penetrație în oraș.

Aceste trăsături se reflectă, 
păcate, puțin în noile ansambluri 
din București, care au fost cu 
drept cuvînt criticate pentru lipsa 
lor de varietate și caracter speci
fic. Problema a fost analizată 
meinic și am convingerea că 
hitecții noștri vor dovedi. în 
mătorii ani. prin edificiile ce 
vor crea și prin calitatea plastică 
a noilor ansambluri, că sînt ur
mașii demni ai marilor meșteri ai 
poporului nostru, care au lăsat

patrimoniului național opere 
înaltă valoare artistică, reprezen
tând totodată un aport important 
la arta și cultura mondială.

— In ce stadiu se află ela
borarea planului de sistemati
zare a Capitalei și cum se răs
frânge 
viitoare 
fiilor ?

el 
în

de

specific al orașului

Capitalei sînt și cele 
artere din Nord — șo- 

șoseaua Aviato- 
diferite și totuși 
punct de vedere 

lor
ar-

din

te- 
ar- 
ur- 

le

asupra activității 
domeniul construc-

sistematizare are
și

— Planul
— pentru activitatea prezentă 
pentru dezvoltarea viitoare a unui 
oraș — însemnătatea pe care o au 
planurile necesare construcției 
unui edificiu, ținînd bineînțeles 
seama de enorma diferență de 
scară și de complexitate. Pentru 
capitala țării noastre, care se dez
voltă impetuos, planul de siste
matizare reprezintă instrumentul 
de concepție și previziune care 
permite dimensionările actuale și 
de perspectivă ale elementelor ce 
compun complexul organism ur
ban. Urbanismul este necesar pre
zentului pentru ca în ceea ce face 
să nu impieteze asupra trecutului 
valoros și a tradiției, să asigure 
dezvoltarea liberă și armonioasă a 
viitorului.

Principiile schiței de dezvoltare și 
sistematizare a orașului București
— aprobate de către conducerea su
perioară de partid și de stat — au 
la bază analiza situației existente 
a teritoriului orașului și caracteris
ticile acesteia, ca rezultat al dez
voltării istorice, precum și datele 
de profil social-economic cuprinse 
în planul de stat pînă în anul 
1970. Liniile generale de dezvolta
re și sistematizare a Capitalei pre
zintă următoarele caracteristici 
principale :

EȘ3 Limitele teritoriului au fost 
determinate luîndu-se în con

siderație zonele construite exis
tente ce urmează a fi păstrate și 
posibilitățile de construire în no
ile ansambluri cu densități spo
rite. Aceasta va duce la mărirea 
eficienței economice, la un aspect 
mai închegat al ansamblurilor și 
Ia o micșorare a teritoriului ocu
pat de oraș. Se prevede constru
irea de noi ansambluri în zona 
de Nord — pînă Ia calea ferată 
București-Constanța — zonă care 
beneficiază de frumusețea lacu
rilor și a pădurilor.

Prin punerea în aplicare a prin
cipiilor, schiței de dezvoltare și sis
tematizare a orașului se va realiza 
un cadru urban ordonat funcțional 
și estetic, corespunzător Capitalei 
noastre socialiste, centru al con
ducerii politice, administrative și 
cultural-științific a întregii țări.

— Care sînt datele fun
damentale privind dezvolta
rea orașului București în ac
tualul cincinal?

Se apreciază ca populația o- 
rașului să atingă, la nivelul 

anului 1990, cifra de 1 800 000 lo
cuitori. Dezvoltarea teritorială se 
va face spri.jinindu-se pe păduri, 
de-a lungul elementelor natura
le : Valea Colentlnei (generatoa- 
rea lacurilor din nord) și corni-

•— Actualul plan cincinal va 
contura, pînă în anul 1970, nivelul 
industrial de bază al orașului. Se 
prevede, totodată, construirea a 
circa 100 000 de apartamente, din 
care circa 85 000 din fonduri de 
stat. Din totalul de apartamente, 
15 la sută se vor construi în zona 
centrală, 25 la sută — pe arte
rele principale de circulație și pe
netrație și 60 la sută în mari an
sambluri de locuințe. Se vor e- 
fectua importante lucrări pentru 
arterele de apă și canalizare, pen
tru realizarea treptată a tramei 
stradale propuse de schița de 
sistematizare, pentru dezvoltarea 
termoficării, a alimentării cu e- 
nergie electrică etc.

Vor începe lucrările de stră
pungere a magistralei Est-Vest,

care va lega Piața Unirii cu Balta 
Albă și zona industrială 23 Au
gust. Se vor deschide importante 
șantiere pentru dotări de nivel 
orășenesc și republican, legate de 
sistematizarea unor piețe princi
pale ale orașului. Astfel, în Piața 
Bălcescu vor începe lucrările pen
tru Teatrul Național și pentru sis
tematizarea ansamblului arhitec- 
tural-urbanistic care va cuprinde, 
în afara Teatrului Național, o clă
dire înaltă administrativă, o clă
dire pentru expoziții de arte plas
tice, restaurant, braserie, un mare 
parcaj subteran, pasaje denivelate 
pentru pietoni. S-au făcut, de 
asemenea, studii care arată că, în
tr-o perspectivă mai îndepărtată^ 
bulevardul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej va putea trece denivelat sub' 
bulevardul N. Bălcescu, lăsînd li
beră de intersecții circulația pe 
magistrala Nord-Sud. în piața Uni
rii se prevede amplasarea clădirii 
pentru institutele de proiectări, â 
unui hotel cu 400 camere și a unui 
„supermarket" în locul halei vechi 
comerciale. Si aici se va construi 
o trecere denivelată sub 
pentru magistrala Est-Vest. Studii 
de detaliu de sistematizare 
văd, pentru Piața Victoriei, trece
rea denivelată a bulevardului Ilîe 
Pintilie și mobilarea cadrului Pie- 
ții Victoriei cu edificii administra
tive.

Conducerea de partid și de stat 
a pus în fața arhitecților și con
structorilor din Capitală sarcini 
de o importantă și de o frumusețe 
deosebită. Folosind indicațiile și 
orientarea clară ce ni s-au dat și 
analizînd critic experiența șesena- 
Iulul care a trecut, arhitecții, ingi
nerii și constructorii își vor dărui 
cu elan munca, spiritul de organi
zare, inventivitatea și talentul 
creator pentru ridicarea Capitalei 
la nivelul exigenței crescînde a 
partidului și poporului nostru.

piață;

pre-

Interviu realizai de arh,
Gheorghe SASARMAN
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constituit tema unei anchete în cîfeva
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nu se
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Tn ședinfele de dezbatere a prevederilor cincinalului, care au loc în 
întreprinderi, se aduc în discujie probleme ale ritmicității producției, 
se stabilesc măsuri fehnico-organizaforice care să evite „asaltul", astfel 
ca sarcinile să fie realizate uniform, decadă cu decadă, zi de zi. Este 
firească această preocupare, deoarece realizarea ritmică a planului con
stituie o latură esențială a disciplinei economice, una dintre cele mai 
importante rezerve de sporire a producției și de îmbunătățire a cali
tății produselor. Se creează, în toate întreprinderile, condițiile necesare 
pentru realizarea ritmică a producției ? Care sînt efectele muncii „în 
asalt’ î lată probleme care au 
întreprinderi.

Fancheta
zii - .x- '

SCÎNTEII"

, ’ Este bine știut că un element 
esențial, hotărîtor în realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan îl 
constituie judicioasa aproviziona
re a întreprinderilor cu materii 
prime și materiale. Discuțiile pe 
case le-am avut la uzina „Electro- 
aparataj" din Capitală au reliefat 
influența aprovizionării în desfă
șurarea proceselor de producție.

— în uzina noastră se lucrează 
. în prezent mai ritmic decît la 

începutul anului dar nu ideal 
— ne-a spus tov. DUMITRU 
CRUCEANU, secretarul comitetu
lui de partid. Cauza principală o 
constituie lipsa unor materiale; 
fie că furnizorii le livrează cu 
mari întîrzieri, fie că ni le trimit I 
în cantități insuficiente. Sîntem 
nevoiți să reprogramăm din mers 
comenzile în funcție de materia
lele pe care le avem. La începu
tul anului, comitetul de partid 
a analizat, într-o ședință ple
nară, ritmicitatea producției. S-au 
stabilit măsuri eficiente, care 
dau bune rezultate. între altele, 
s-a hotărît ca sarcinile de plan să 
fie programate lunar, concret pen
tru fiecare secție și atelier, în 
funcție de ordinea și urgența a- 
jungerii pieselor la montaj. înce- 
pînd din semestrul II, s-a introdus 
urmărirea de către maiștri și con
ducerile secțiilor a realizării dife
ritelor piese și subansamble. To
tuși, lipsa unor materiale face ca 
programarea internă a producției 
să fie adesea modificată.

■ — Am reușit să programăm 
științific realizarea a 100 de re
pere — a relatat ing. PANAIT 
DRĂGUȘ, dispecerul-șef. Multe 
însă nu pot fi executate din cauză 
că nu primim la timp diferite ma
teriale. „Industria sîrmii“-Cîmpia 
Tuf,zii este în restanță cu livra
rea unor cantități de bare trase 
prevăzute pentru trimestrul II;

. Uzina „Oțelul roșu" ne trimite cu 
mari întîrzieri benzi laminate la 
rece. Rezultatul ? în toate 
din acest an, mai mult de 
tate din producția marfă 
realizată în decada a III-a.

Șeful aprovizionării, tov. 
MIHAI, a susținut că se 
mari eforturi pentru procurarea 
unor materiale. Dar cînd ? Atunci 
cînd se constată că anumite pro
duse nu pot fi realizate. Dacă ser
viciul aprovizionării ar urmări zi 
de zi necesarul de materiale al 
secțiilor ar putea lua din timp 
măsuri pentru procurarea celor 
care n-au fost livrate de furnizori.

Munca neritmică la această uzi
nă este determinată și de unele • 
defecțiuni în organizarea produc
ției. Inginerul șef adjunct, tov. 
TRAIAN CĂNESCU, apreciază că 
serviciile tehnice 
creează dificultăți, 
realitatea? Pentru 
nu se stabilesc la 
tehnologice și nu 
proiectele unor SDV-uri. Lipsa u- 
nor SDV-uri face ca muncitorii să 
piardă mult timp sau să nu poa
tă executa piese cerute urgent 
la montaj. Conducerea uzinei 
nu a luat măsuri pentru a asigura, 
la toate piesele de serie mare, du
bluri de SDV-uri. Acum, cînd se 
defectează un dispozitiv, piesa nu 
poate fi executată pînă cînd aces
ta nu se repară.

După cum se vede, nu numai 
greutățile în aprovizionarea cu ma
teriale, ci și anumite neajunsuri 
care stăruie în pregătirea fabrica
ției duc la munca „în asalt" în a- 
ceastă uzină.

manoperă, oamenii șl mașinile sînt 
suprasolicitate în această peri
oadă. Am cerut părerea 
cadre de conducere din 
nă în legătură cu situația consta
tată. Tov. LIVIU SIMEON, ingi- 
ner-șef cu producția, ne-a spus: 
„Nu ni se poate reproșa că reali
zăm planul neritmic, deoarece așa 
sîntem planificați de minister. în 
ultimele luni am îndeplinit și chiar 
depășit prevederile decadale sta
bilite de minister".

— Socotiți totuși normală aceas
tă situație ?

— Da. Ministerul a ținut seama 
de condițiile specifice ale uzinei: 
o varietate mare de produse, mul
te cu caracter de unicat, numărul 
mare de colaboratori.

— Considerați că în asemenea 
condiții nu se poate asigura reali
zarea ritmică, uniformă a planului 
de producție pe tot parcursul lunii?

— în cazul nostru este foarte 
greu, deoarece întîmpinăm greu
tăți din partea colaboratorilor, în 
special din partea Uzinei construc
toare de mașini — Reșița, uzinei 
.23 August" din Capitală și Atelie- 

automotoare — Brașov, 
asigură la timp piesele 
prin

ritmicității. După cum ne-au 
însă unii dintre interlocutori, 
depun suficiente eforturi pentru a se 
înlătura neajunsurile care frînează 
încă mersul uniform al producției 
de-a lungul întregii luni, fără „sal
turi" bruște de la o decadă la alta. 
Dificultățile în aprovizionarea cu 
materii prime și materiale nu justi
fică decît partial instabilitatea în rit
micitatea producției. Ritmicitatea 
producției este, înainte de toafe, o 
problemă de organizare internă a 
întreprinderii și ea poate fi asigu
rată, în primul rînd, prinfr-o judi
cioasă programare și pregătire a fa
bricației.

afinărla Brazi este 
una dintre cele mai 
moderne unități in
dustriale din țara 
noastră. Tn ultimii

ani, ea a cunoscut o mare 
dezvoltare, prin intrarea în 
funcțiune a unor instalații 
complexe de prelucrare a ți
țeiului după procedee tehno
logice dintre cele mai avan
sate. Fructificînd din ce în ce 
mai bine experiența acumu
lată, colectivul de aici, fînăr 
și entuziast, a obținut succese 
tot mai mari în muncă, prin 
folosirea cu indici mereu mai 
înalți a capacităților de pro
ducție și valorificarea supe
rioară a materiei prime.

Tn adunarea de dezbatere 
a sarcinilor planului cincinal, 
au fost scoase în evidență re
zultatele bune obținute de 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii rafinăriei în cele 7 luni 
ale anului acesta. Ei au înde
plinit planul la toți indicato
rii. Ca un lucru esențial me
rită relevat că planul produc
ției marfă vîndute și încasate 
a fost depășit cu peste 4 mi
lioane iei. La capitolele 
economii suplimentare la pre
țul de cost și beneficii peste 
plan s-au înregistrat în pri
mul semestru aproape 
5 600 000 lei și, respectiv, 
2 406 000 lei. Ca rezultat al 
continuei îmbunătățiri a cali
tății, produsele fabricate de 
rafinărie sînt apreciate și so
licitate pe piața externă.

JJ

lunile 
jumă- 
a fost

RADU 
depun

din 
Care 
unele 
timp 
se

Uzina

uzină nu 
este însă 

produse 
procesele 

elaborează

Hidromecanica"
Brasov

ale anului, 
uzina „Hi-

în primele șase luni 
planul de producție la 
dromecanica" din Brașov s-a rea
lizat în „asalt" — 20,1 la sută în 
decada I, 22,9 la sută în decada 
a Il-a, iar restul de 57 la sută în 
decada a III-a. Deși în luna iulie s-a 
observat o îmbunătățire a ritmi
cității, totuși situația este departe 
de a putea fi considerată satisfăcă
toare. „Asaltul" în producție la 
sfîrșit de lună influențează nega
tiv calitatea unor produse. Nu în- 
tîmplător uzina primește de la di
feriți beneficiari reclamații. Dar 
nu numai atît. Crește consumul de

planul de colabo-

și cauze interne ? 
inginerului-șef cu 

există. Singurii răs- 
Mai-

relor de 
Nu ni se 
prevăzute 
rare.

Există oare 
După părerea 
producția, nu
punzători sînt colaboratorii, 
strul principal IOSIF NAGY este 
însă de altă părere : „într-adevăr, 
colaboratorii ne produc mari greu
tăți, dar nu este mai puțin adevă
rat că unele cauze ale neritmici- 
tății sînt localizate în uzină. Ele 
constau în slaba organizare a pro
ducției și, mai ales, în modul de
fectuos în care se asigură pregă
tirea fabricației. în prezent nu se 
poate vorbi de existența unei pro
gramări judicioase a producției pe 
repere și mașini. Se mai pierde 
încă, mult timp cu așteptarea pla
nurilor de operații, iar muncitorii 
sînt nevoiți uneori să irosească o 
parte din timpul de lucru cu cău
tarea desenelor și dispozitivelor. 
Este necesar să fie luate măsuri 
pentru mai buna pregătire a fa
bricației, să se îmbunătățească 
programarea, ceea ce va crea 
condiții pentru utilizarea mai ra
țională a capacităților de produc
ție".

Fabrica „TinăraV

gardă"-București
această 
tuturor 
la sută 
la sută 

sută
4 678 000 

producția marfă
1 648 000 lei

Bilanțul pe șapte luni la 
fabrică indică realizarea 
indicatorilor de plan : 102,1 
la producția globală, 101,9 
la producția marfă, 101,6 la 
productivitatea muncii, 
lei depășire la 
vîndută și încasată, 
beneficii peste plan.

— Rezultatele ar fi și mai bune 
dacă am avea posibilitatea să 
crăm ritmic — ne informează 
GEORGE BADEA, directorul 
bricii. în fiecare lună sîntem 
voiți să căutăm diferite soluții pen
tru a acoperi lipsa unor sortimen
te de fire care nu ne sînt livrate 
la timp. Consider că stăruie o a- 
nomalie în această privință. Noi 
contractăm cu comerțul tricotaje 
în anumite culori, pentru care însă 
nu primim firele. în luna iulie, la 
fire lină 40/1, 100 la sută vop
site. trebuia să primim 40 culori, 
însă Filatura de lină pieptănată — 
București ne-a livrat numai 24 de 
culori. Firul de bază pentru pro
ducția noastră este P.N.A. 36/2. Dar 
tot în luna iulie ni s-au livrat 
doar 23 de culori din acest fir, 
față de 48 cîte erau prevăzute. Pu
tem oare realiza sortimentul 
pozițiile coloristice cerute de 
merț d.acă nu primim firele 
cesare ?

— în această situație cum pro
cedați ?

— Căutăm să realizăm alte co
menzi, pentru care sînt fire, sau 
cerem beneficiarilor să accepte 
alte culori. Se ajunge astfel în si
tuația ca magazinele să primească 
tricotaje într-o gamă redusă de 
culori.

— Ce soluție considerați că ar 
rezolva problema aceasta ?

— în primul rînd, să lucrăm pe 
baza unui stoc de fire. Am ști pre
cis ce putem fabrica și ce nu. Cred 
că și furnizorii ne-ar putea veni 
în ajutor, printr-o mai bună orga
nizare și planificare a loturilor de 
fire contractate.

★

Ancheta noastră a scos în relief 
faptul că, în întreprinderile amintite 
există o tendinjă de îmbunătăfire a

lu- 
ing.
fa- 
ne-

în
co- 
ne-

vreme a noului eșalon de ca
dre, care vor mînui apara
tura și instalațiile noi ce vor 
intra în funcțiune. S-a sub
liniat ca, încă de pe acum, 
să se facă cu mare grijă se
lectionarea oamenilor și să 
se treacă apoi la calificarea 
lor temeinică, (inîndu-se sea
ma de înaltul nivel tehnic al 
noilor obiective.

Spiritul de răspundere, de 
exigentă cu care au fost dez
bătute prevederile cincinalu
lui, propunerile valoroase fă
cute au reliefat încă o dată 
hotărîrea întregului colectiv 
al rafinăriei de a lupta cu în
treaga putere șl capacitate 
creatoare pentru a îndeplini 
exemplar sarcinile ce-l revin 
din planul de dezvoltare a e- 
conomiel nafionale pe pe
rioada 1966-1970.

cii, în marea responsabilita
te pentru folosirea la maxi
mum a timpului de muncă".

Un loc important în dezba
tere l-au ocupat problemele 
referitoare la investițiile mari 
ce se vor realiza în continu
are în anii cincinalului. Este 
firesc, întrucît o bună parte 
din sporul de producție pre
văzut pentru anul 1967 și 
pentru ceilalji ani ai cinci
nalului se va realiza prin in
trarea în funcțiune a unor noi 
instalafii. Cea mai mare in- 
vesfifie în curs de realizare 
este insfalafia de cracare ca
talitică. Inginerul șef, TITUS 
SMOLEANU, și al|i vorbitori, 
au scos în evidentă faptul că, 
deși la ora actuală lucrările 
merg bine, pe șantier se sem
nalează anumite lipsuri și se 
cer luate măsuri care să ac
celereze ritmul de construc
ții.

Discufiile s-au oprit șl asu
pra problemei pregătirii din

Tn discuții s-au ridicat mul
te probleme legate de grija 
și atenfia cu care trebuie să 
se lucreze în cadrul rafină
riei, unde procesele tehnolo
gice sînt continue și auto
matizate.

Participan|ii la dezbateri nu 
au trecut cu vederea nici o 
altă latură importantă a mer
sului nestingherit al mecanis
mului produejiei în rafinărie : 
înalta disciplină în muncă. 
Referindu-se la aceasta, tov. 
NICOLAE NEGULESCU, pre
ședintele comitetului sindica
tului, spunea : „Disciplina în 
muncă nu trebuie înțeleasă 
numai în sensul de a veni 
zi de zi la serviciu. Adevă
ratul confinut al disciplinei 
constă în înalta conștiincio
zitate de care trebuie să dea 
dovadă fiecare operator, in
giner, în respectarea întoc
mai a prescripțiilor tehnolo
gice, precum și a normelor 
de tehnică a securității mun-

Aceste importante realizări 
reprezintă o temelie trainică 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
sporite de plan din acest an 
și în următorii ani ai cincina
lului. Pariicipanjii la dezbateri 
— ingineri, maiștri, tehnicieni, 
rafinori — examinînd cu înal
tă răspundere sarcinile ce re
vin rafinăriei, au făcut o serie 
de propuneri valoroase me
nite să ducă la îmbunăfăfirea 
continuă a activității în dife
rite compartimente de muncă, 
la valorificarea mai intensă a 
rezervelor interne.

Una din problemele
discutate a fost aceea a asi
gurării unei funcționări ire
proșabile a tuturor instalații
lor, în vederea utilizării lor 
cu indici superiori. „Fafă de 
anul trecut — a spus ingine
rul TEODOR CALOMINȚCHI, 
șeful seefiei de cocsare — 
defecțiunile de natură tehno
logică, mecanică, energetică 
au fost mai pufine. Dar ele 
totuși au existat și din aceas
tă cauză nu au putut fi folo
site din plin anumite capaci
tăți de producție. De pildă, 
la instalația de cocsare s-au 
defectat destul de frecvent 

’ compresoarele de gaze, une
ori chiar după ce ele au fost 
revizuite și montate".

Secretarul organizației de 
bază de la atelierul de con- 
ducte-cazangerie, tov. LAU- 
RIAN NISTOR, remarca pe 
bună dreptate că la serviciul 
mecanic se cere o mai bună 
planificare a lucrului pe sec
toare și echipe ; concomitent, 
este nevoie de o susținută 
muncă politică pentru ridica
rea simțului de răspundere, 
mai ales în rîndul muncito
rilor tineri, în ce privește ca
litatea reviziilor și lucrărilor 
efectuate. El a propus ca în 
cadrul acestui compartiment 
să se organizeze mai bine 
asistenta tehnică și controlul 
în timpul nopții din partea 
inginerilor și specialiștilor.

Constantin CĂPRARU 
coresp. „Scînteii"Gheorghe RADEL 

Nicolae MOCANU

ut rodnic
Dintre numeroasele succese înscrise în aceste zile pe gra

ficele de producție ale întreprinderilor bucureștene merită 
evidențiat cel al laminoriștilor de la uzinele „Republica” : 
depășirea cu peste 150 tone a angajamentului de a produce 
peste plan, pînă la 23 August, 2 000 tone de țevi finite. La 
producția-marfă, colectivul întreprinderii și-a întrecut sarci
nile de plan cu 1 400 000 lei. La „Electromagnetica” de ase
menea, în primele șapte luni din acest an, au fost realizate 
în plus 2 625 linii de centrale telefonice automate, iar la ele
mentele de automatizare planul a fost depășit cu 32 la sută, 
însemnate sînt și rezultatele obținute de colectivul uzinei 
„Vulcan" care a dat peste plan în primele 7 luni ale acestui 
an o producție marfă în valoare de aproape 6 milioane lei, 
depășind, în același timp, nivelul beneficiului planificat cu 
2,8 milioane lei.

(Urmare din pag. I)

pe urma eforturilor făcute. Cu alte 
cuvinte, înseamnă că procesul de 
producție și de reproducție trebuie 
să se desfășoare, atît pe economia 
națională cît și în fiecare între
prindere. cu o eficiență economică 
în continuă creștere, ca mijloacele 
materiale și fondurile bănești să 
fie folosite cu simț de răspundere, 
astfel îneît productivitatea socială 
a muncii și venitul national să spo
rească în ritmul stabilit, țara să 
devină tot mai bogată și traiul oa
menilor muncii tot mai îmbelșu
gat.

Sporirea eficienței întregii ac
tivități economice se impune a 
fi privită mai întîi prin pris
ma. necesităților economiei na
ționale, a avantajelor care se 
obțin la nivelul ei. Dar, aceasta nu 
exclude ci. dimpotrivă, presupune 
ca, în paralel, măsurarea efectelor 
economice să se facă și la nivelul 
ramurilor și al fiecărei întreprin
deri, pornind de la volumul pro
ducției și calitatea ei, prețul de 
cost, volumul acumulărilor și pro
ductivitatea muncii — element 
care determină scăderea cheltuie
lilor pe unitatea de produs creat. 
Nu întîmnlător majoritatea unită
ților din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Ministerul 
Industriei Ușoare și Ministerul In
dustriei Metalurgice au obținut pe 
calea creșterii productivității mun
cii bune rezultate economice și 
financiare. Aceste ministere, pre
cum și toate celelalte — mai pu
țin Ministerul Industriei Construc
țiilor și Ministerul Industriei Ali
mentare — au contribuit din plin la 
depășirea planului de încasări la 
bugetul republican din cote de 
beneficii, pe 7 luni, cu 404 milioa
ne lei.

în domeniul investițiilor, pe bună 
dreptate, se cere ca de pe urma 
fiecărui leu cheltuit să se obțină 
rezultate maximei Dezideratul are 
o deosebită însemnătate, mai ales 
dacă îl apreciem prin micșorarea 
cheltuielilor de investiții la întoc
mirea și evaluarea fiecărui proiect, 
la executarea oricărei construcții. 
Dacă în 1966, reducerea cu un sin
gur procent a cheltuielilor de in
vestiții din fondurile centralizate 
înseamnă economii de circa 500 mi
lioane de lei, pe întregul cincinal 
această valoare se ridică la aproa
pe 3 miliarde de lei. iar sumele e- 
conomisite pot fi folosite pentru 
construirea de noi obiective indus-

se

triale. în acest scop, al micșorării 
de la început a volumului de in
vestiții pe obiectiv industrial nou 
construit, de mare importanță este 
elaborarea unor studii tehnico-e- 
conomice și proiecte 
date, de înalt 
amplasarea lor judicioasă, 
bilirea mărimii 
cităților de producție, 
procedeelor și utilajelor tehnologi
ce, adoptarea celor mai economi
coase soluții constructive. Cităm 
exemplul combinatului chimic care 
se va construi la Rîmnicu Vîlcea. 
Prin alegerea unor noi soluții teh
nologice, la acest combinat pro
dusele chimice se vor obține la un 
preț de cost cu 20—30 la sută mai 
redus decît la Combinatul chimic 
Craiova sau la Combinatul chimic 
Borzești.

Actuală este creșterea eficienței 
economice și în activitatea produc
tivă, care nu se referă la investiții. 
Nu intru în toate laturile proble
mei. Aș vrea să mă refer, înainte 
de toate, la marea răspundere ce 
revine conducerilor de organe 
economice centrale și de întreprin
deri, de a asigura utilizarea cît 
mai rațională și completă a între
gului volum de fonduri fixe exis
tent. în anumite unități industriale 
auarținînd Ministerului Industriei 
Chimice și Ministerului Petrolului, 
de exemplu, o parte dintre mijloa
cele tehnice se află încă în conser
vare sau rezervă, unele dintre ele 
nefiind nici măcar montate.

Cu o mai mare atenție și grijă 
gospodărească trebuie urmărită 
folosirea tuturor resurselor mate
riale și financiare ale întreprinde
rilor. Accelerînd viteza de rotație 
a mijloacelor circulante, de pildă, 
se obține cu același volum 
duri o producție sporită, 
numeroasele întreprinderi 
obținut rezultate bune în 
privință se numără 
chimic Victoria, care la 30 iunie 
1966 a realizat o accelerare a vite
zei de rotație a mijloacelor circu
lante de 9 zile, ceea ce corespun
de eliberării unor fonduri de 
6 692 000 de lei. Din păcate, la 
alte întreprinderi, printre care 
uzina de anvelope „Danubiana", 
Combinatul de cauciuc sintetic 
din orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
Combinatul siderurgic Reșița, vite
za de rotație a mijloacelor circu
lante a înregistrat în ultima pe
rioadă o încetinire — din cau
za creșterii stocurilor supranor- 
mative necreditate, nerealizării 
planului de desfacere șl altor de-
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ficiențe din activitatea întreprin- | 
derilor respective. “

Ridicarea gradului eficientei e- 0 
conomice presupune ca producția g 
finită, de bună calitate, să fie pusă 
cit mai repede în consum. Din a- | 
cest punct de vedere, întreprin- s 
derile, direcțiile generale și minis
terele au datoria de a urmări, în 0 
continuare, cu perseverență înde- jj 
plinirea indicatorului producția 
marfă vîndută și încasată, de care | 
depind, în mare măsură, rezulta- S 
tele financiare ale unităților eco
nomice.

Așa cum se subliniază în 0 
documentele de oartid, problema | 
creșterii rentabilității întreprinde- | 
rilor, asigurarea unor beneficii la “ 
toate produsele trebuie să stea în S 
centrul preocupărilor ministerelor, ffi 
ale conducerii tuturor întreprin- E 
derilor, pentru ca în toate ramurile, | 
în toate unitățile, rentabilitatea | 
producției să se ridice la nivelul ® 
dotării tehnice pentru care econo- R 
mia și finanțele statului fac efor- | 
turi însemnate. "

Realizarea unei înalte eficiente | 
în întreaga activitate economică | 
impune, totodată, creșterea rolului 
sistemului financiar și de credit. în 3 
lumina sarcinilor subliniate la Ple- | 
nara C.C. al P..C.R. din 27—28 iu
nie a.c., organele financiare și ban- | 
care trebuie să întărească contro- | 
Iul asupra modului în care fiecare 
minister și întreprindere își înde- | 
plinesc planul de producție, de in- | 
vestiții, de desfacere a producției, 
asupra cheltuirii fondurilor sta- | 
tului în toate domeniile vieții eco- | 
nomice, să-și îmbunătățească, în 
continuare, munca de control și de 9 
analiză economico-financiară, spri- | 
jinind activ întreprinderile și or
ganizațiile economice în obținerea | 
unor rezultate din ce în ce 
bune. O deosebită atenție se 
să fie acordată economisirii 
toacelor materiale și bănești 
la dispoziția întreprinderilor, 
cum și gradului de rentabilitate a 
activității economice. Munca orga
nelor de control, bancare și finan
ciare poate fi apreciată ca fiind 
satisfăcătoare numai atunci cînd 
acestea pot preveni și lichida la 
timp cazurile de gospodărire neju- 
dicioasă și de risipă a banilor 
statului.

Creșterea eficienței muncii apa
ratului financiar-bancar este un 
factor de natură să influențeze în
tărirea disciplinei de plan și finan
ciare, sporirea spiritului gospodă
resc și a simțului de răspundere în 
toate verigile economice.

mai 
cere 
mij- 
puse 
pre-

Creșterea producției, a produc
tivității muncii, reducerea prețu
lui de cost și obținerea unei ren
tabilități cît mai mari reprezintă 
sarcini importante pentru lucră
torii din gospodăriile de stat. 
Preocupîndu-se permanent de 
înfăptuirea lor, cele 23 de gos-- 
podării din Trustul Gostat Con
stanța și-au organizat tot mai 
bine procesul de producție, au ob
ținut rezultate continuu ascen
dente. Paralel cu creșterea produc
ției' s-a realizat concomitent și re
ducerea prețului de cost la princi
palele produse și mărirea benefi
ciilor. Astfel, dacă în anul 1963 
gospodăriile care fac parte din 
trustul nostru au încheiat activi
tatea economică cu 19 894 mii lei 
beneficiu, în anul 1964 acesta a 
crescut la 30 808 mii lei, iar în 
anul 1965 la 97 992 mii lei. Cum se 
explică aceste rezultate ?

Gospodăriile de stat din trust 
dispun de o puternică bază tehni- 
co-materială. Tn prezent revin 66 ha 
pe tractor, 114 ha pe semănătoare 
de păioase, 50 ha pe combină de 
recoltat păioase și 59 ha pe com
bină de recoltat porumb boabe și 
siloz. în unitățile noastre au fost 
create condiții și pentru dezvolta
rea sectorului zootehnic, care cu
prinde 14 700 taurine, 98 685 ovine 
569 600 păsări (mai mult de 459 000 
păsări sînt crescute în cele 4 com
binate moderne, care permit între
ținerea lor pe baza metodblor in
dustriale).

Esențial pentru obținerea rezul
tatelor amintite este că lucrătorii 
din gospodării, cît și cei din trus
tul Gostat s-au îngrijit permanent 
de folosirea rațională a acestei pu
ternice baze materiale, conștienți 
fiind că pe această cale vor spori 
producția și productivitatea mun
cii, vor reduce prețul de cost. în 
acest scop s-au luat măsuri care să 
permită tractoarelor și mașinilor 
din dotație să funcționeze la în
treaga capacitate, să realizeze lu
crări la costuri reduse,s-au adoptat 
hotărîri. menite să asigure popu-. 
larea corespunzătoare 
rilor pentru animale 
rațională a utilajelor 
zootehnie.

Un alt factor care a 
tribuție esențială la creșterea ren
tabilității unităților noastre a. fost 
specializarea producției fiecărui 
G.A.S. în vederea stabilirii pro- 
filelor gospodăriilor, cît și în 
scopul specializării activității lor, 
a fost concentrată producția 
unitățile 
condiții naturale. Demn 
marcat este faptul că în 
1963—1965 gospodăriile 
mai mari suprafețe cultivate 
cereale s-au situat primele în 
ce privește producția medie 
ținută, ceea ce confirmă justețea 
măsurilor luate de organele trus
tului pentru concentrarea produc
ției în unitățile cu condiții favo
rabile.

Mergînd pe linia asigurării con
sumului de produse proaspete pe 
litoral, întreaga suprafață culti
vată cu legume a fost comasată,,, 
în 3 unități apropiate de consuma
tori (Ovidiu, Agigea, Mangalia). 
Acestea contribuie anual la apro
vizionarea litoralului cu circa 
6 800 tone de legume.

Necesitatea aprovizionării mari
lor centre de consum cu produse 
zootehnice (lapte, ouă, carne de 
pasăre) ne-au determinat să con
centrăm producția în jurul aces
tora. Astfel, din totalul de 
vaci de lapte, un număr de 3 670
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sînt comasate în 5 gospodării, 
din care 3 au efective de peste 
500 capete. La amplasarea combi
natelor de păsări s-a ținut seama 
ca ele să nu fie situate la distanțe 

- • mat mari de 30 km de centrele de 
consum.

Măsurile luate privind concen
trarea producției în gospodăriile 
cu cele mai favorabile condiții au 
dus la specializarea unităților, iar 
în cadrul acestora, uneori, chiar la 
specializarea brigăzii pe grupe re
duse de culturi... Sînt destule 
exemple care dovedesc temeinicia 
acestei măsuri. Specializarea a 
contribuit la permanentizarea 
muncitorilor în brigada de pro
ducție, la ridicarea calificării lor 
profesionale și la stăpînirea de 
către maiștri a tehnologiei culturii 
respective.

O atenție permanentă s-a acor
dat pregătirii cadrelor. Cu ajuto
rul Departamentului Gostat, ele 
sînt ținute la curent cu noutățile 
tehnice ce apar. De asemenea, prin 
instructaje și ședințe de lucru se 
asigură împrospătarea cunoștințe
lor profesionale ale cadrelor și in
formarea lor asupra problemelor 
curente.

înaintea fiecărei campanii toți 
factorii de răspundere, pînă la 
brigadă, au fost instruiți temeinic 
asupra tehnicii lucrărilor din cam
pania respectivă, a modului de în
tocmire și urmărire a planu
rilor operative. în cadrul uni
tăților, prin cursurile de masă, 
s-au școlarizat un număr tot mai 
mare de muncitori, insistîndu-se 
la predarea lecțiilor și la aplica
țiile practice asupra lucrărilor spe
cifice de care depind creșterea 
producției la ' 
tului de cost 
tații.

Pe această linie, și în acest an, 
în condiții de climă mai puțin 
favorabile ca în trecut, rezultatele 
obținute sînt mulțumitoare. Efor
turile noastre sînt îndreptate spre 
ridicarea rentabilității tuturor gos
podăriilor de stat. Din acest punct 
de. vedere indicatorii planului de 
producție pentru perioada 1967— 
1970 au un efect mobilizator pen
tru toți lucrătorii din unitățile 
noastre, care sînt hotărîți să nu-și 
precupețească eforturile în vede
rea îndeplinirii lor..

In anii cincinalului va Crește 
simțitor baza materială a produc
ției. în 1970 se va ajunge la o su
prafață totală irigată de 25 650 ha 
care vor intra în producție pe e- 
tape. Aceste lucrări vor face po
sibilă creșterea an de an a recol
telor medii, ceea ce va influenta 
puternic valoarea producției mar
fă, mărirea contribuției unități
lor noastre la fondul central. Este 
suficient să amintim că între anii 
1967—1970 producția marfă va 
crește cu 100 milioane lei. în anii 
viitori șînt^ prevăzute investiții 
care asigură baza materială nece
sară pentru dezvoltarea zootehniei, 
în acest sens se vor construi com
plexe pentru taurine, vor crește 
numărul de locuri în combinatele 
avicole, spațiile de cazare pentru 
ovine.

Prin aplicarea optimă a prevede
rilor științei agricole, folosirea efi
cientă a investițiilor, prin cunoaș
terea și stăpînirea temeinică a 
procesului de producție, vom reuși 
să ridicăm rentabilitatea în toate 
unitățile noastre.

ha, reducerea pre- 
și mărirea rentabili-

Ing. Lambru OCTAVIAN 
directorul Trustului Gostat 
Constanta
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Intrat în Istoria literară a seco
lului al XIX-lea și în tipologia ge
nerală a științei literare, realismul 
despre care s-a vorbit și se 
vorbește — cu drept cuvînt — 
atît de mult, reprezintă de fapt una 
din permanențele artei universale.

Desigur, dacă Homer a com
pus „Iliada" cu numeroase as
pecte realiste, tot el a înche
gat basmul „Odiseii" cu numeroa
se elemente romantice și, pe 
de-asupra, e vădit că ambele as
pecte coexistă în fiecare din ope
rele citate și că numai dominan
tele decid caracterizarea globală. 
Dacă apoi tragedia antică a fost 
profund realistă pe plan psiholo
gic, nu i se poate contesta at
mosfera misterioasă a unui destin 
necunoscut ce o înconjura. Dacă 
„Eneida" e, fără îndoială, o epo
pee eroică, ea nu e mai puțin se
mănată cu delicate popasuri ale 
sensibilității și gingășiei erotice. 
Socotim exemplele suficiente pen
tru a ilustra, referindu-ne numai 
la sectorul restrîns al antichității
— prezența, în aceeași operă sau 
epocă, a mai multor aspecte. O se
parare arbitrară și categorică a 
lor nu e cu putință decît într-un 
mod cu totul artificial.

Opinia apoi, după care întrea
ga literatură s-ar reduce la o ex
presie — cu efemere deviații — a 
realismului, nu poate fi nici ea sus
ținută. Nimeni nu va caracteriza 
vreodată tezaurul basmelor orien
tale, marile epopei indiene, lirica 
lui Catul sau Ovidiu, literatura me
dievală a misterelor, romanul sen
timental de la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea, întreg romantismul sau 
simbolismul ca simple abateri în- 
tîmplătoare de la realism. Feno
menele literare sînt extrem de 
complexe și intră cu greu în ca
tegorii rigid sistematice, situate pe 
meridiane antitetice.

Nu poate fi deci vorba de sim
plificarea sau îngustarea conținu
tului unei literaturi, ci — cu prile
jul definirii artei literare — de o 
caracterizare fundamentală a ei în 
raport cu realismul. Observăm că 
elementele acestuia nu pot lipsi cu 
totul din nici o operă și din nici 
o epocă a istoriei literare ; prin 
urmare, trebuie să constatăm cred, 
ca stare de fapt, permanența rea
lismului.

Urmărind atît linia istorică, cît și 
pe cea sistematică, să înfățișăm 
cîteva argumente ilustrative pen
tru teza de mai sus.

Cînd a apărut primul manifest 
al romantismului, cuprins în pre
fața piesei lui Victor Hugo „Crom
well", cititorii timpului și, mai 
tîrziu, cei ai epocilor urmă
toare, au fost surprinși de pro
gramarea continuă a evocării vie
ții și a fațetelor ei reale. Marile 
coordonate ale romantismului, a- 
dică sensibilitatea și imaginația, 
erau mai puțin accentuate decît 
tendința reflectării realiste. Fan
tasticii preromantici sau romantici
— un Hoffmann de pildă — dez
voltau în cadrul unei vaste viziuni 
imaginare, pasaje ample de strict 
realism. „Povestirile" lui Hoffmann 
impresionau prin minuția descrie
rii, ceea ce solicita imperios o ca
racterizare realistă. Fantezia ro
mantică a lui Eminescu din „Săr
manul Dionis", cu tot eșafodajul 
ei magic și puternic imaginativ, 
evoca epoca lui Alexandru cel 
Bun aproape cu exactitatea docu
mentară a unui Flaubert. Victor 
Hugo însuși, romanticul retoric re
prezentativ al secolului al XIX-lea, 
nu e lipsit de numeroase elemente 
realiste în romanele sale sociale,

ba chiar și în „Legenda veacuri
lor". Sînt interesante de asemenea 
exemplele din lumea curentelor 
postromantice din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, cele care 
aparțin parnasianismului sau sim
bolismului, de pildă. Ambiția spre 
impersonalitate și perfectă obiec
tivitate a parnasianismului, chiar 
dacă se referea numai la aspec
tele sensoriale ale lumii, nu de
monstrează mai puțin — prin ima-

numeroase contribuții realiste, mai 
ales de origine populară, în tezau
rul fabliau-rilor, al snoavelor și a- 
necdotelor timpului, în unele as
pecte ale epopeilor prin largi de
scrieri exacte, ale principalelor 
sentimente umane, ale patriotismu
lui, eroismului, dragostei, geloziei 
etc.

Renașterea a fost apoi, prin ex
celentă, prima epocă a realismului 
european și depășindu-1 pe Dante,

de Al. DIMA

girdle sculpturale șl picturale ale 
lui Leconte de Lisle sau Prudhom- 
me — latura realistă a unei poe
zii în fond totuși estetizantă, după 
cum sugestiile muzicale și sonda
jele psihologice ale simbolismului 
lunecă și ele, într-o măsură, către 
aspectele mai profunde ale naturii 
șl omului, adică tind să descopere 
fețe ale structurii lui reale.

Multiplicarea exemplelor nu e 
necesară, spre a demonstra pre
zența realismului chiar în formele 
de artă ce sînt — prin dominan
tele lor — mai depărtate de rea
lism. Ceea ce firește, nu înseamnă 
— așa cum am mai arătat — că 
toate aceste forme ale artei se re
duc la realism, ci numai că exis
tența elementelor acestuia nu poa
te fi contestată.

Dacă privim acum problema în 
perspectiva istorică, se poate spu
ne că stilul realist nu a lipsit nici
odată în evoluția milenară a lite
raturilor. Iată, de pildă, cel mai 
vechi poem epic al lumii, compus 
în cel de al treilea mileniu dinain
tea erei noastre, tragica poveste 
a lui Ghilgameș, cel care-și căuta 
fericirea sub chipul veșniciei, al 
„tinereții fără bătrînețe". După a- 
tîta vreme, poemul impresionează 
și astăzi prin vibrația lui autenti
că, prin atît de umana încordare 
a eroului înspăimîntat de moarte, 
prin zbaterea lui zadarnică spre 
a afla deslegarea tainelor firii, 
prin accentele atît de duioase ale 
amiciției lui cu Enkidu, sentiment 
pe care creația literară l-a reluat 
de atîtea ori începînd cu mitologia 
sau cu „Iliada" și pînă în vremea 
noastră, 
viguroși 
aceștia 
unanim, 
al V-lea, Aristotel, autorii come
diei latine, Plaut mai cu seamă, un 
poet filozof ca Lucrețiu, un Petro- 
niu, realist pînă la naturalism — 
spre a nu cita decît cîteva nume 
reprezentative. Acest realism antic 
a fost caracterizat ca mitologic, 
ceea ce pare contradictoriu, dat 
fiind caracterul imaginativ al mi
tologiei. Ea aducea însă, pentru 
vremea aceea, o primă explicare 
a fenomenelor naturii, așa cum ob
servă clasicii marxismului, consti
tuia un fel de știință a epocii în 
sensul că exprima un anume de
terminism al antichității. Literatu
ra evului mediu a adus, la rîndu-i,

el însuși un magnific realist dra
pat totuși în umbre medievale, a 
ajuns la Boccaccio, la Rabelais, 
la Cervantes și în cela din urmă 
la acea „culme a realismului' 
care poartă numele marelui Will, 
neîntrecut pînă astăzi în zugrăvi
rea pasiunilor eterne ce cutremu
ră ființa omului. Curentele ce-au 
urmat au dezvoltat, după cum se 
știe, și alte fețe ale realismului : de 
la cele psihologice, în clasicism și 
luminism, și pînă la masiva miș

care din secolul al XIX-lea. Cînd 
au apărut marii realiști clasici — 
Balzac și Stendhal, apoi Dickens, 
mai tîrziu Tolstoi — stilul s-a în
chegat în curent istoric și a inun
dat aproape toate compartimente
le literaturii timpului, ba chiar — 
după cum am arătat — a atins și 
hotarele romantismului și școlilor 
postromantice. în secolul al XIX-lea 
realismul s-a însoțit apoi organic 
tot mai mult cu tendința critică, 
întrucît injustiția socială devenise 
atît de vădită încît îi ducea pe 
scriitori, vrînd-nevrînd, la condam
narea claselor dominante ale 
timpului. Realismul strict imperso
nal de felul celui profesat de Keller 
sau Flaubert era numai o iluzie.

La sfîrșitul secolului al XIX-lea 
și de-a lungul celui contemporan, 
realismul s-a îndreptat apoi, în 
mare (măsură, spre analiza psi
hologică aprofundată, începînd 
cu Proust. S-a urmărit cunoașterea 
mai adîncă a omului, pătrunderea 
în zonele subconștientului și incon
știentului, și deși mulți scriitori 
s-au situat pe poziția izolării în 
propria lor conștiință, murmurul 
realității dinafară n-a putut fi o- 
prit cu totul la porțile eului. Exis
tențialiștii înșiși au teoretizat ne
cesitatea acceptării „existenței", 
chiar dacă formele ei nu le conve
neau. Se înțelege că atitudinea 
politică era implicit sau explicit 
de față, în toate aceste cazuri, cu 
voia sau fără voia respectivilor 
scriitori.

Literatura noastră socialistă își 
extrage sevele din acest filon bo
gat și fecund al realismului. în 
scrierile ei cele mai reprezenta
tive, realismul își confirmă rolul 
hotărîtor, valoarea permanentă, 
inspiratoare de forță și vitalitate.

V

cunoscut 
și printre 

consens

Antichitatea a 
scriitori realiști 
strălucesc, prin 
Homer, tragicii secolului

Evocarea pictorului
Th. Aman

în vizită Ia Tabăra de pionieri și școlari de Ia Mogoșoaia 
Foto : A. Cartojan
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Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice 
din Comitetul de .Stat pentru 
Cultură și Artă, în colaborare 
cu Uniunea Artiștilor Plastici, a 
organizat vineri seara la sala 
Dalles din Capitală, în ciclul 
„Maeștri ai culturii românești", 
o conferință dedicată împlinirii 
a 75 de ani de la moartea pic
torului Theodor Aman.

Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de artistul poporului 
Henry Catargi. Despre viața și 
opera renumitului artist al pe
nelului a vorbit Teodor Simio- 
nescu, directorul Muzeului „Th. 
Aman" din Capitală.

După scurgerea a peste 
un deceniu de cînd vioara 
sa a tăcut pentru totdeauna, 
de cînd fascinanta sa per- 

a încetat să-și 
afracfia vie — 
se îndreaptă nu- 
compozitor. Așa

In urma unor săpături arheo
logice efectuate în Cîmpia Căl- 
mățuiulur, pe teritoriul locali
tății Spiru Haret, au fost des
coperite mărturii ale unor vechi 
așezări geto-dacice datînd de 
prin sec. IV—III î. e. n. Au fost 
scoase la lumina zilei locuințe 
construite din pari, stuf și lut a- 
mestecat cu paie și pleavă de 
cereale. lntr-una din gro
pile pentru provizii, au fost gă
site însemnate cantități de vase 
ceramice lucrate de mină sau la 
roată, după modelul celor gre
cești, fragmente de amfore^ 

Noile urme arheologice atestă 
odată în plus că vechile tri
buri geto-dacice aveau o strîn- 
să legătură culturală, economi
că și politică cu cetățile gre
cești de pe țărmul vestic al 
Mării Negre. ,(Agerpres)

sonalitate 
exercite 
gîndurile 
mai spre 
cum a dorit el, așa cum a 
știut el că se va întîmpla. 
Puținele înregistrări rămase 
(în general realizate la o 
vîrstă înaintată) cu greu 
pot convinge pe iubitorul 
de muzică de astăzi despre 
ceea ce a fost realmente 
Enescu interpretul. în vre
mea aceea însă, noi nu 
puteam disocia. Enescu era 
tot ce poate fi cineva în 
muzică, iar fiecare latură a 
activității sale în parte era 
— pentru înțelegerea noas
tră — parcă deviată de 
ponderea celorlalte, tot ast
fel cum înfr-un sistem ste
lar multiplu orbita fiecărui 
corp este condiționată de 
traiectoria și masa celor
lalte. Și totuși compozitorul 
Enescu este — acum ne 
putem da seama — o lume 
autonomă. în 
în care 
unui Haendel sau 
Beethoven ne gîndim 
rect la opera lor 
faptul că au fost 
preți excepționali 
ce Liszf, de pildă, 
nialul muzician în 
terpretul a pus o amprentă 
de neșters asupra compozi
torului).

Există în istoria muzicii 
diverse tipuri de creatori, 
în general însă orientate 
către unul sau altul din 
cele două tipuri extreme : 
primul evolutiv, celălalt sin
tetic. Unul cu toate forțele 
îndreptate spre cucerirea 
unor noi spații sonore 
(tipul Beethoven, Berlioz, 
Debussy) celălalt, realizînd 
o vastă privire de ansam
blu asupra unui cîmp deja

același sens 
rostind numele 

Haendel sau unui 
di- 

și nu la 
și infer- 
(în timp 
este ge- 
care in-

parcurs, concrefizînd
această în opere
de o substanțialitate unică 
(tipul Bach, Mozart, Brahms). 
Evident, de cele mai multe 
ori cele două aspecte se 
topesc în felurite propor
ții în una și aceeași perso
nalitate, care cu greu poa
te fi disociată analitic. Am 
adus în discuție această 
diferențiere pentru că prea 
adesea critica și muzicolo
gia timpului nostru nu pri
vesc decît unul din aspec
te : cel evolutiv. în această 
viziune, un compozitor este 
important dacă și numai 
dacă împinge înainte mij
loacele tehnice, structura, 
gramatica limbajului mu
zical. în fapt constatăm și 
posibilitatea cealaltă : mari 
creatori care n-au contri
buit direct în măsură apre
ciabilă la propulsarea teh
nicii muzicale. Exemple ilus
tre rămîn Bach și Mozart 
în lipsa cărora evolufia ar
tei muzicale ar putea fi gîn- 
difă aproape exact așa cum 
s-a petrecut ea, dar fără de 
care arta și umanitatea în 
ansamblu ar fi fosf sensibil 
mai sărace.

Enescu realizează pe pla
nul muzicii europene unul 
din acele momente fericite 
de concentrare asupra 
substanței, asupra conținu
tului. în această ordine de 
idei se cuvine observat 
faptul că influenta sa ne
mijlocită s-a exercitat mai 
cu seamă asupra generații
lor mai tinere, la care se 
poale constata un puternic 
.filon enescian", că deci a 

fost necesar un timp apre- 
a permite 

enesciene să pă- 
cu funcfie

n

ciabil pentru 
creației
Irundă decisiv, 
activă, în mersul înainte al 
școlii noastre de compozi
ție. Rămîne ca adevăratul 
Enescu — de la a cărui 
naștere s-au împlinit 85 da

ani — să fie în continuare 
descoperit treptat de către 
conștiința muzicală 
dială.

în orizontul culturii 
tre, el apare ca o persona
litate profund novatoare, 
unele momente și aspecte 
ale drumului său creator 
avînd și o însemnătate mai 
generală. De exemplu, o- 
rientarea sa neo-clasică (la 
care a renunțat de altfel la 
timpul potrivit) precede cu 
cîfiva ani pe cea a unor 
Ravel sau Prokofiev, fără a 
mai vorbi de Stravinsky. 
Eterofonia sa apare într-o 
vreme cînd nimeni în Eu
ropa nu se gîndea la așa 
ceva. în fine, Enescu se 
înscrie printre promotorii 
mișcării care 
globeze la 
muzicii culte 
particularități 
populare (sferturi de ton, 
moduri specifice de produ
cere a sunetelor, libertate 
și asimetrie ritmică etc).

Lăsînd însă deoparte
problemele mijloacelor de 
expresie (valoarea unui
compozitor nu se stabilește 
prin brevefe cu dată certă 
asupra cutărui sau cufărui 
procedeu tehnic) se cuvine 
să accentuăm extraordi
nara vitalitate a muzicianu
lui, puterea sa de a vibra 
fot fimpul cu intensitate și 
de a se exprima mereu cu 
prospețime. Nimic la el din 
atitudinea 
menită 
Strauss 
Enescu

- ultimul 
reu preocupat — nu atît de 
noutate în sine — cît de a- 
profundarea permanentă a 
concepției sale, de tradu
cerea din ce în ce mai pre
cisă, mai univocă, a lumii 
sale inferioare, Și dacă în 
mod absolut „Oedip* ră
mîne, prin dimensiuni ți

mon-

noas-

tindea să în- 
pafrimoniul 

procedee și 
ale muzicii

oarecum încre- 
a unui Richard 

în ultimii săi ani. 
a evoluat pînă în 
moment, a fost me-

forță, capodopera muzicii 
românești, iar simfoniile 
enesciene se impun ca niș
te construcții de mare sin
teză, să ne fie permis a 
considera că genul muzicii 
de cameră este cel în care 
compozitorul a marcat cele 
mai autentice și valoroase 
momente ale activității sale, 
tot astfel cum, pentru iu
bitorii lui Eminescu, unele 
piese de mai mică anver
gură, dar de o infinită de- 
săvîrșire, rămîn poate mai 
apropiate și mai dragi de
cît monumentalele „Scri
sori” sau chiar decît „Lu
ceafărul”. Este parcă în lu
mea muzicii enesciene de 
cameră o apropiere maxi
mă de geniul poporului ro
mân, de adîncimea sa li
rică, de clasicismul său fun
damental.

Pentru noi, astăzi, exem
plul enescian și-a dobîndit 
un loc bine statornicit. Nu 
este totuși lipsit de folos 
să ne reamintim, la această 
aniversare, puterea sa de 
muncă proverbială, emoțio
nanta sa legătură cu pă- 
mînful natal, autenticul său 
patriotism verificat în atî
tea ți atîtea prilejuri, per
manenta sa capacitate de 
înnoire — de spontaneitate 
sufletească, curajul de a 
ataca temele majore ale 
existenței și tenacitatea în 
a le urmăn pînă la desăvîr- 
șire, și în fine realismul său 
fundamental, privirea din 
ce în ce mai adecvată a- 
supra sa și asupra lumii. 
Căutarea neobosită a ade
vărului artistic și uman 
constituie un elevat exem
plu etic, mai prețios poate 
decît însăși litera moșteni
rii enesciene. Intr-adevăr. 
Enescu ar fi pufut spune ca 
eroul său, Oedip : „Mă 
opresc unde mi se oprește 
puterea".

Pascal BENTO1U

Mulți oameni de specia
litate și majoritatea comen
tariilor din presă au apre
ciat că recenta ediție a 
Festivalului de muzică u- 
șoară românească de la 
Mamaia a constituit un 
progres față de edițiile an
terioare. Ascultătorii au ră
mas cu cîteva melodii pe 
care le fredonează cu plă
cere. Fără îndoială, numă
rul acestora este departe 
de a fi satisfăcător, mai a- 
les dacă ne gîndim că sînt 
selecționate din cîteva su
te. Putem desprinde totuși 
unele tendințe pozitive ma
nifestate cu prilejul Festiva
lului.

Compozitorii s-au arătat 
dornici să reabiliteze me
lodia, melodia cantabilă, 
atrăgătoare, ușor de reți
nut, cu șanse de a deveni 
șlagăr. E o direcție în care 
publicul nu poate decît să-i 
încurajeze. Două-frei lu
crări selecționate în finală 
au demonstrat cu succes că 
ritmurile cele mai moderne 
nu sînt incompatibile cu 
linia melodică limpede și 
reliefată ; în alte cîteva 
s-au făcut auzite ecouri ale 
romanței românești. S-au fă
cut încercări de prelucrare 
muzicală a versurilor lui 
Minulescu, Miron Radu Pa- 
raschivescu — trezindu-ne 
nostalgia unei tradiții de 
creație ce căzuse aproape 
în uitare.

Ceea ce a continuat să 
dea un caracter destul de 
monoton concertelor pre
zentate în cadrul Festiva
lului — oglindind o ca
rență mai generală a mu
zicii noastre ușoare — o 
constituie lipsa de varieta
te, aria îngustă de inspira
ție. Nu ne referim numai la 
varietatea tematică, ci și la 
□ ceea a ritmurilor, a moda
lităților de expresie. O ma-

re parte a melodiilor in
terpretate erau brodate pe 
o canava sentimentală, a- 
vînd un fon duios (cînd e- 
rau reușite) sau dulceag 
(cînd erau slabe). Desi
gur, iubirea este și rămîne 
o sursă principală de su
biecte pentru muzica ușoa
ră, dar acest sentiment are 
multiple fațete, care pot fi 
exprimate și altfel decît pe 
fonul romanțios, molatec- 
fînguifor al multor compo
ziții. In treacăt fie spus, poa
te că în primul rînd umorul 
(pasăre rară în muzica noas
tră ușoară) a plăcut specta
torilor care au aplaudat mu
zica și interpretarea lucră
rii lui Paul Ghențer „Nu te 
supăra”. Mai spirituale, 
mai inventive ar tre
bui să fie și cîntecele pe 
teme sportive sau turistice, 
ancorate de multă vreme 
într-un declarafivism ste
reotip (vezi „Hai la drum” 
și chiar premiata „Olimpia
dă a tinereții").

Rezultatele concursului 
de muzică ușoară de la 
Mamaia oglindesc nivelul 
general al creației. De a- 
ceea, pregătirile întreprin
se anual în vederea Con
cursului și Festivalului ar 
trebui să cuprindă în 
același timp un com
plex de măsuri și acțiuni 
menite să ducă la ridicarea 
întregii activități în acest 
domeniu. Una dintre pro
blemele centrale care se 
pun în momentul de față 
compozitorilor noștri de 
muzică ușoară este aceea 
de a-și clarifica drumul spre

constituirea și dezvoltarea 
unui specific național în a- 
cesf gen. Marea majorita
te a noilor lucrări apărute 
— inclusiv a celor prezen
tate în concertele Festiva
lului — pendulează între 
semipasfișarea fadă a unor 
bucăți la modă în străină
tate (din această categorie 
fac parte, după părerea 
mea, cîniece ca „Mamaia, 
au revoir’ ș. a.) pe de o 
parte, și preluarea brută a 
elementelor sau formulelor 
folclorice, neadapfafe ce
rințelor genului („Carpați, 
Carpați", „Cîntec, joc și 
voie bună” etc.) pe de al
tă parte. Iau naștere astfel 
lucrări hibride. Nu mai vor
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® CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Patria — 
9; 12,45,- 16,45; 20,30, București — 8,30; 12; 16; 19,45, Fe
roviar — 9,30; 13; 17; 20,45.
» alba ca zăpada și cei șapte saltimbanci : 
Sala Palatului (seria de bilete 1797 — orele 19,30),,Repu
blica — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Capitol — 
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© SE INTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA: Luceafărul — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (completare Nimeni nu se gîn- 
dește la noi).
© BEL AMI : Cinemateca — 10; 12; 14; 16; 18,30; 21.
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9; 12; 15; 18; 21; la grădină — 20, Melodia — 9; 12; 15; 
18; 21 (la ambele completarea Far-West), Modern (comple
tare Soluție patent) — 9; 12; 15; 18; 21, Stadionul Di
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blica Socialistă România) — 9, 11,45; 14,15; 17,45; 20,45, 
Dacia (completare Simfonie în alb) — 9—13,45 în conti
nuare; 16,15; 18,45; 21, Grădina „Festival" — 20.
o COLIBA UNCHIULUI TOM : Victoria — 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 Navigatori care dispar).
<5 CELE DOUĂ ORFELINE : Union (completare Tinerețe) — 
10,30; 14,45; 16,45; 19; 21,15.
O PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
® FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ : Doina (com
pletare Koprlvșcița) — 11,30; 13,45; 16; 18,30: 21.
® 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.
© IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : înfrățirea între 
popoare — 13,30; 16; 18,15; 20,45.
© ClINELE DIN BASKERVILLE : Excelsior (completare 
Insula sclavilor) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Gloria
— 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 21, Patinoarul „23 August" — 
20 (la ambele completarea Carnet de schițe), Arta (com
pletare Mama merge Ia lucru) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
la grădină — 20, Clubul Uzinelor „Republica" — 15; 
17,30; 20.
« BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Buzești (completare Colle
gium Mains al Universității Iagellone) — 15,30; 18.
© SERBĂRILE GALANTE : Cosmos — 15,30; 18; 20,45.
O URME ÎN OCEAN : Grivița (completare Pe calea înflo
ririi patriei socialiste) — 9; 11,30; 16; 18,30; 21.
® ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Bucegi (com
pletare Știință și tehnică nr. 15) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21; la grădină — 20, Aurora (completare Insula 
sclavilor) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45; la gră
dină — 20,15.
• PREA TÎRZIU : Unirea (completare Pădurea Bialowleska) 
15,30; 18; la grădină — 20, Vitan (completare Schite tu- 
ringiene) — 15,30; 18.
® COPIII MĂRII — cinemascop : Tomis (completare Bo
rodino) — 9; 11,45; 15,30; 18; 20,45.
0 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.
O CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Moșilor (com
pletare Nimeni nu se gîndește la noi) — 15,30; 18.
• FANFAN LA TULIPE : Crîngași (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Oltenia) — 
15,30; 18; 21.
® FANTOMAS — cinemascop : Colgntina — 15,30; 18.
© SOȚIE FIDELĂ : Rahova (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea Argeș) — 15,30; 18; 
la grădină — 20,30.
e DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Progresul (completare 
Stăvilirea torenților) — 15,30; 18; 20,45, Pacea, (completare 
Carnet de schițe) — 15,30; 18; 20,30.
O MISIUNE EXTRAORDINARĂ — cinemascop : Drumul 
Sării — 15,30; 18; 20,30.
e NOAPTEA IGUANEI : Cotroceni — 15,15; 18; 20,45.
« CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE ? — cine
mascop : Grădina „Expoziția" — 20.
» ȘAII LA REGE : Grădina „Moșilor" — 20,15.
o PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR — cinemascop (ambele 
serii): Grădina „Progresul" — 20, Grădina „Doina" — 20,15. 
o DOMNUL — cinemascop : Grădina „Vitan" (completare 
Construim) — 20,30.
® DARCLfiE : Grădina „Colentina" — 20.
© VACANȚĂ LA MARE — cinemascop : Grădina „Tomis"
— 20.
« PARCAREA INTERZISĂ : Grădina „Progresul-Parc" — 
20.
@ CICLU DE FILME ROMANEȘTI : Grădina „Buzești" — 
20,45.

bim de exagerările vulga
rizatoare, de felul celor 
semnalate zilele trecute în
tr-o anchetă a „Scînteii ti
neretului’ la restaurantele 
de pe litoral (combinarea 
„Mioriței" cu... refrene de 
„shake” I). Formarea unei 
școli originale de muzică 
ușoară românească ar tre
bui să constituie obiectul 
preocupărilor coordonate 
ale Consiliului Muzicii, ala 
secției de specialitate din 
cadrul Uniunii compozitori
lor, ale Radioteleviziunii, 
teatrelor de estradă și al
tor instituții interesate. In 
acest sens, ar merita stu
diate mai îndeaproape tra
dițiile deosebit de valo
roase ale muzicii noastre 
ușoare, modalitățile de a 
relua și continua azi ex
periența unui șir de înain
tași care au creat o muzi
că aparținînd vădit acestor 
meleaguri și, în același timp, 
perfect integrată ritmurilor 
contemporane, o muzică ce 
și-a cîștigat la vremea res
pectivă răsunet larg în țară 
și peste hotare.

întregul proces de a- 
cumulare și selecție a 
lucrărilor pentru Festival 
constituie prilejul unei 
întreceri creatoare de 
natură să ridice exigența și 
autoexigență, să dea naș
tere unui mai ascu’țit spirit 
critic în rîndul compozito
rilor. Legat de aceasta, se 
cere cultivată și o mai in
tensă aspirație spre perfec
ționarea cunoștințelor pro
fesionale ; ca să ne referim 
numai la un aspect, putem 
constata că uneori lucrări 
nu lipsite de calități sînt 
slab puse în valoare din 
pricina orchestrației sărace, 
inexpresive, demodate.

O însemnată menire a 
Concursului și Festivalului 
de muzică ușoară este și a- 
ceea de a scoate la lumină 
noi talente, de a oferi con
diții de afirmare tineretului, 
debufanților. Totuși, în fina
lele concursului apar în
deobște doar nume deja 
cunoscute, unii compozitori 
fiind chiar reprezentați cu 
un număr excesiv de pro
ducții, nu toate reușite. Poa
te ar fi necesar ca în peri
oada de pregătire, Consiliul 
Muzicii în colaborare cu U- 
niunea compozitorilor și cu 
Uniunea scriitorilor să de
pună eforturi mai stăruitoare 
pentru a atrage noi autori 
în competiție, pentru a 
lărgi cercul acelora cărora 
li se deschide drumul spre 
consacrare la Mamaia.

O notă de prospețime a 
dat anul acesta Festivalului 
prezența unui număr sporit 
de interpreți foarte tineri. 
Alături de Gică Petrescu, 
Doina Badea, Constantin 
Drăghici sau llinca Cerba-

cev, spectatorii au întîm- 
pinat cu simpatie aparițiile 
Pompiliei Stoian sau ale lui 
Dan Spătaru, ale Andei Că- 
lugăreanu, Elenei Neagu, 
ale lui Sergiu Cioiu, 
ș. a. Interpretarea a fost u- 
neori mai sobră, mai ade
vărată, mai interiorizată. 
In această privință un 
merit revine regizorului 
Valeriu Lazarov. Dar și aici 
se poate vorbi doar de u- 
nele progrese, de tendințe, 
nu despre o schimbare ca
litativă. Predomină încă in
terpretarea imobilă în fața 
microfonului, cu apeluri 
sfîngace la cîteva gesturi 
exterioare, inexpresive. S-a 
discutat mult la noi, în ul
timii ani, despre necesita
tea îmbinării calităților vo
cale cu măiestria scenică. 
Firesc ar fi ca Festivalul de 
la Mamaia, reprezentînd 
punctul culminant al activi
tății pe un an întreg în a- 
cest domeniu șl reunind 
forțe dintre cele mai califi
cate, să tindă a conslițui 
un model a ceea ce tre
buie să reprezinte un con- 
cert-spectacol de muzică u- 
șoară. Sub acest aspect, e- 
diția de față a lăsat mult 
de dorit. Accentul a fost 
pus pe „ilustrarea” simplis
tă a melodiilor prin cîte un 
obiect scos din fosă ori o 
imagine proiectată pe e- 
cran, simboluri alese în ma
joritatea cazurilor — după 
părerea mea — banal, fără 
fantezie.

Nu vom insista asupra 
altor detalii, deoarece nu 
ne-am propus aci să facem 
o cronică a concertelor pre
zentate la Mamaia. între
barea pe care ne-o punem 
este în ce măsură își în
deplinește Festivalul meni
rea sa principală, aceea de 
a determina o emulație și 
o efervescență creatoare în 
sectorul muzicii ușoare. 
Inițiat tocmai pentru a ri
dica prestigiul și a subli
nia importanța acordată a- 
cestui gen de largă popu
laritate, Festivalul n-ar tre
bui, credem, să se limiteze 
la o suită de concerte, mai 
mult sau mai puțin obișnui
te. Timp de cîteva zile, 
Festivalul de la Mamaia să 
devină cu adevărat un cen
tru de interes al vieții noa
stre artistice, prilejuind vii 
confruntări în jurul proble
melor actuale ale muzicii 
ușoare românești. Aceasta 
ar presupune organizarea, 
în zilele Festivalului, a u- 
nor dezbateri cu participa
rea compozitorilor și scri
itorilor cunoscuți, a unor 
regizori și interpreți din 
teatrele de estradă și din 
afara lor, a criticii ; desfă
șurarea unor interesante 
întîlnirl ale creatorilor cu 
spectatorii ; lansarea noilor 
discuri și angajarea cu a- 
ceaslă ocazie, a unor 
schimburi de impresii între 
interpreți și ascultători. în 
felul acesta, și atmosfera 
de Festival ar fi mai ani
mată, s-ar crea un contact 
mai direct cu numerosul 
public aflat pe litoral con
certele ar avea loc într-o 
ambianță sărbătorească și 
în același timp de lucru. 
Participantă nu ar pleca de 
la Mamaia numai cu (sau 
fără) niște premii, ci în pri
mul rînd cu un bagaj de 
idei. Iar „recolta” Festiva
lului s-ar măsura nu numai 
prin cele cîteva (de dorit 
cît mai multe) melodii de 
calitate, dar și prin ecoul 
discuțiilor și confruntărilor 
de aci asupra activității vi
itoare. Festivalul ar deveni 
astfel un moment impor
tant al gîndirii creatoare a- 
supra problemelor compo
ziției șl interpretării muzi
cii ușoare românești.

Andrei BĂLEANU

© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (la teatrul de vară 
din parcul Herăstrău) : FII CUMINTE, CRISTOFOR 1 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la teatrul de vară din par
cul Nicolae Bălcescu) . ULISE ȘI COINCIDENȚELE - 20. 
S Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (grădina Boema) : 
CU MUZICA... E DE GLUMIT - 20.15.
0 Circul de stal : CALEIDOSCOP-CIRC - 20.

17.30 — Campionatul mondial de canoe. Transmisie din
R. D. Germană.

18.30 — Emisiune pentru copii șl tineretul școlar : Cintece
de bucurie — emisiune de versuri; Film de desene 
animate.

19.10 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Colecții, colecționari, pasiuni : „Machete de apa

rate de zburat",
19,50 — Actualitatea cinematografică.
20,00 - Tele-enciclopedia.
21,00 — „Partidului slavă".
21.30 - Emisiune de teatru: „Stnziana și Pepelea0 de

Vasile Alecsandri — prelucrare pentru Televi
ziune de Alecu Popovici. în distribuție : Rodica 
Tapalagă, Dumitru Furdui, Ninetta Guști, Toma 
Caragiu, Arcadie Donos, Mihai Mereuță, Ion 
Vîlcu, Cornel Revent, Constantin Florescu. Re
gia : Dumitru Cihodaru. Transmisie de la Muzeul 
satului.

23.10 Telesport.
23.20 — Telejurnalul de noapte. 
23(30 Buletinul meteorologic.
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PREZENTAREA SCRISORILOR K ACREOITARE 
DE CĂTRE AMBASADORUL REPUBLICII 

ALGERIENE DEMOCRATICE SI NHUR
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Cuvîntănle rostite

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Tayeb Boulha- 
rouf a transmis președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România un mesaj de salut 
din partea președintelui Consiliului 
Național al Revoluției, Houarry 
Boumedienne, omagiind totodată a- 
jutorul prețios și sprijinul perma
nent pe care poporul și guvernul 
român l-au acordat poporului al- 
gerian de-a lungul luptei sale pen
tru eliberarea națională.

Exprimîndu-și convingerea că 
legăturile de prietenie stabilite în 
această etapă hotărîtoare a istoriei 
Algeriei între cele două popoare își 
vor găsi continuarea într-o coope
rare largă și fructuoasă algeriano- 
română, bazată pe reciprocitatea 
avantajelor și respectul mutual, 
ambasadorul a dat asigurări că 
personal va depune toate eforturile 
pentru dezvoltarea prieteniei din
tre Algeria și România.

Referindu-se la politica Algeriei 
pe plan internațional, Tayeb 
Boulharouf a afirmat că aceasta se 
bazează în mod esențial pe prin
cipiile luptei împotriva imperialis
mului, ale luptei pentru pace și 
solidarității cu popoarele care 
luptă pentru eliberarea lor națio
nală.

El a afirmat că Algeria acțio
nează, împreună cu toate statele 
prietene, pentru eliminarea rămă
șițelor colonialismului, pentru a se 
pune capăt imixtiunilor și agresiu
nilor, pentru respectarea principii
lor egalității și suveranității, con
diție principală a coexistenței paș
nice, a păcii și securității interna
ționale, subliniind că România și 
Algeria se găseșc pe aceleași poziții 
în eforturile lor de a ajuta la dez
voltarea unor raporturi mai juste, 
mai fructuoase între popoare.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a 
mulțumit pentru mesajul amical a- 
dresat, rugind pe ambasadorul Ta
yeb Boulharouf să transmită pre
ședintelui Consiliului Național al 
Revoluției, Houarry Boumedienne, 
cele mai bune urări de fericire 
personală și sănătate, de pace și 
prosperitate poporului algerian 
prieten.

Președintele Consiliului de Stat 
a arătat că poporul și guvernul 
român nutresc sentimente de prie
tenie și stimă față de poporul alge
rian și urmăresc cu simpatie efor
turile pe care acesta le depune 
pentru dezvoltarea economică, cul
turală și socială a patriei sale.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat a subliniat că Re
publica Socialistă România este 
profund atașată cauzei păcii și 
securității internaționale, militînd 
activ pentru dezvoltarea multilate
rală a colaborării dintre state, pen
tru crearea unui climat de pace și 
încredere care să permită fiecărui 
popor să-și afirme personalitatea și 
să se bucure nestingherit de toate 
condițiile necesare progresului său 
material și spiritual.

Președintele Consiliului de Stat 
a subliniat, de asemenea, că po
porul și guvernul român sprijină 
în mod consecvent lupta de elibe
rare națională a popoarelor din 
teritoriile dependente, pentru lichi
darea definitivă a rămășițelor sis
temului colonial.

Exprimîndu-și convingerea că re
lațiile de prietenie stabilite între 
România și Algeria se vor dezvolta 
multilateral, pe baza respectării 
suveranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi, avan
tajului reciproc și a neamestecului 
în treburile interne, președintele 
Consiliului de Stat a urat succes 
ambasadorului algerian în misiu
nea sa, asigurîndu-1 că în îndepli
nirea sarcinilor ce-i revin se va 
bucura de întregul sprijin al Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, al guvernului ro
mân și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica,, 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, Tayeb 
Boulharouf.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au luat parte Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

0 DELEGAȚIE A «ILIIILIII GENERAL
A. R. L 0. S. A PLECAT LA MOSCOVA

La invitația Asociației de priete
nie sovieto-române, vineri a plecat 
la Moscova o delegație a Consiliu
lui general A.R.L.U.S. condusă de 
acad. prof. dr. Vasile Mîrza, mem
bru al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, membru 
al Consiliului general A.R.L.U.S., 
care va lua parte la manifestările 
organizate în U.R.S.S. cu prilejul 
zilei de 23 August.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost condusă de Marin Florea 
Ionescu, vicepreședinte al Consi

liului general A.R.L.U.S, Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, mem
bru în biroul Consiliului general 
A.R.L.U.S, de acad. Eugen Macov- 
ski, directorul Institutului de bio
chimie al Academiei Republicii 
Socialiste România, activiști ai 
Consiliului general A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

DINAMISMUL ASCENSIUNII CONTINUE
(Urmare din pag. I)

îmbunătățirea calității lucrărilor 
sînt principalele obiective ale în
trecerii oamenilor de pe schele.

Recent au apărut două noi șan
tiere în nord-estul orașului. Ele 
constituie baza de lucru în reali
zarea unui vast proiect de extin
dere și modernizare a rețelei de 
canalizare a orașului. Este vorba 
de un întreg complex de lucrări — 
canale generale și deversoare, sta
ție centrală de epurație, regulari
zarea canalului industrial Timiș 
etc. Pe scurt — canale în lungime 
totală de 130 km.

Tabloul citadin captează privi
rea înainte de toate, prin marile 
concentrări de blocuri de locuințe 
din zona Gării și din cartierul 
Steagul Roșu. în prezent sînt în 
construcție noi blocuri de locuințe. 
„S-ar părea că Brașovul se află pe 
temelii mobile și extensibile' — 
este expresia plastică a unuia din
tre edilii locali. Sugerează perfect 
ceea ce vedem cu ochii noștri — 
dezvoltarea impetuoasă a orașu
lui. Din 1 556 de apartamente cite 
se vor realiza în Brașov în acest 
an, constructorii au și invitat de 
acum, la confort și la balcoane 
însorite, 775 de familii, în tot atîtea 
apartamente.

Acestea sînt doar cîteva dintre 
elementele vizibile în peisajul Bra
șovului. Sînt însă și altele, nu mai 
puțin semnificative, care nu se pot 
distinge de pe Tîmpa, dar care au 
o mare valoare pentru economia 
națională. Ne referim la rezultatele 
obținute în întrecerea socialistă de 
muncitorii și tehnicienii din fabri
cile și uzinele orașului. La comite
tul orășenesc de partid se concen
trează acum o mulțime de date sta
tistice globale. Iată cîteva : planul 
producției globale industriale, pe 
orașul Brașov, este depășit cu a- 
proape 74 milioane lei ; s-au dat 
circa 23 milioane economii supli
mentare la prețul de cost.

Colectivul fabricii de postav 
„Partizanul Roșu' raportează că 
aproape 80 la sută din sporul pro
ducției realizate peste plan (adică 
9 milioane lei) s-a obținut pe sea
ma creșterii productivității mun

cii ; uzina „Metrom', care trimite 
zilnic milioane de metri sîrmă 
pentru industria electrotehnică și 
pentru electrificarea satelor țării, 
adaugă celorlalte succese un be
neficiu peste plan în valoare de 
2 700 000 lei. în acest puternic cen
tru industrial organele locale de 
partid au inițiat în acest an ample 
acțiuni privind organizarea științi
fică a producției.

... Cînd intri în Brașov, din ori
care parte, ți se imprimă pe retină 
prezența șantierelor sale, care su
gerează dinamismul unei ascen
siuni continue. Cînd părăsești 
Brașovul, duci cu tine, în carnetul 
de note, cifre și fapte care ilus
trează și ele o ascensiune — a noii 
atitudini în muncă, a noii con
științe socialiste.

| NOI MAEȘTRI EMERITI 
J Al SPORTULUI

I Vineri la amiază, la sediul 
U.C.F.S., a avut loc festivitatea 
decernării titlului de maestru e- 

.> merit al sportului unor sportivi 
| care au repurtat succese de pres- 
0 tigiu în activitatea lor. Au pri- 
!mit înalta distincție: P. Purje, C.

Vînătoru, I. Micoroiu, T. Szemany, 
Margareta Szemany, Elena Lu

ni pese.u. Tinea Balaban, Crista 
I Szocs (popice) ; C. Manolache, 
S șt. Calotă. O. Băcanu (zbor cu 
a motor); M. Finescu (planorism); 
I I. Negroin. Angela Năstase. Ele- 
i na Băeăoanu. Elisabeta Călin, I. 
n Roșu, Elisabeta Mirclescu (pa- 
| rașutism sportiv): Șt. Purice (ae- 
s romodelism).

PRIMIREA LA C. C. AL P. C. R. 
A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI

Al P.C.U.S.
Vineri, 19 august, tovarășul 

Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai P.C.U.S., condusă de tova
rășul V. M Bușuev, șeful Secției 
industrie chimică a C.C. al 
P.C.U.S., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., ne vizitează țara în cadrul 
unui schimb de experiență.

La primire au luat parte tovară
șii Al dea Militaru. membru al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șefi de

secție la C.C. al P.C.R., Aurel 
Groapă, adjunct al ministrului in
dustriei chimice.

A participat tovarășul A. V. Ba
sov, ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

în aceeași zi, la amiază, tovară
șul Alexandru Drăghici împreună 
cu tovarășul Virgil Trofin, secre
tar al C.C. al P.C.R., au oferit o 
masă tovărășească în cinstea dele
gației.

Vizitele delegației Adunării
Populare a R. P. Bulgaria
în continuarea vizitei pe care o 

fac în țara noastră, membrii de
legației Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, condusă de prof. ing. 
G. I. Brankov. președintele Co
misiei permanente pentru con
strucții, arhitectură și sistemati
zare a Adunării Populare, înso
țită de prof. dr. ing. Tudor Io- 
nescu, deputat în Marea Adunare 
Națională, și de Atanas Gheor- 
ghiev, secretar al Ambasadei R.P. 
Bulgaria la București, au fost vi
neri dimineața oaspeții coopera
torilor din Hărman, regiunea Bra
șov. La sosire au fost întîmpinați 
de Augustin Codrea, președintele 
Uniunii regionale a cooperativelor 
agricole de producție, Stelian Vă- 
tafu, vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional, Ion Gîrceag, pre
ședintele cooperativei, de coopera
tori. Ion Gîrceag a făcut o scurtă 
prezentare a cooperativei și a re
zultatelor obținute aici. A luat cu- 
vîntul A. I. Vasilev, membru al 
Comisiei permanente a Adunării 
Populare pentru comerț, după care

membrii delegației au vizitat coo
perativa.

în continuare, parlamentarii bul
gari au vizitat Uzina „Tractorul". 
Aici au fost întîmpinați de depu
tatul Emil Oniga, director general, 
care a făcut o prezentare a a- 
cestei mari unități constructoare 
de tractoare. Apoi deputății bul
gari au vizitat cîteva sectoare de 
producție ale uzinei și au asistat 
la o demonstrație cu tractoarele 
U 650 și S 1 300. în încheierea vi
zitei la Uzina de tractoare, G. I. 
Brankov a mulțumit, din partea 
membrilor delegației, care, a spus 
el, „au rămas plăcut impresionați 
de exemplara organizare a proce
sului de producție, de înalta cali
tate a tractoarelor fabricate aici".

După-amiază, delegația bulgară 
a vizitat Biserica Neagră, cartierul 
de locuințe „Steagul Roșu" și gara 
nouă.

Comitetul executiv al sfatului 
popular regional a oferit în cinstea 
oaspeților un dineu.

(Agerpres)MINISTRUL AFACERILOR EXTERNEAL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAVA FACE 0 VIZITĂ ÎN ITALIA
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii . Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a acceptat in
vitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Italia, Amin-

tore Fanfani, de a face o vizită 
oficială în Italia.

Vizita va avea loc în perioada 
5—7 septembrie 1966.

(Agerpres)

Cronica zilei

COCTEIL OFERIT 
DE AMBASADORUL GRECIEI

Cu prilejul prezenței în țara 
noastră a delegației din Grecia, 
condusă de Dl. Paul Economou- 
Gouras, ambasador, sosită pentru 
a purta tratative în probleme bi
laterale româno-grecești, ambasa
dorul Greciei la București, Ale
xandre Cimon Argyropoulo, a ofe
rit vineri după-amiază un cocteil. 
Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Va
sile Voloșeniuc, secretar general 
în Ministerul Finanțelor, funcțio
nari superiori din unele ministere 
economice.

CU PRILEJUL VIZITEI 
DELEGAȚIEI DE ZIARIȘTI 

SOVIETICI
Ambasadorul Uniunii Sovietice 

la București, A. V. Basov, a ofe
rit vineri după-amiază un cocteil 
cu prilejul vizitei în țara noastră 
a unei delegații de ziariști sovie
tici, condusă de B. i. Ivanov, re
dactor șef adjunct al revistei 
„Ogoniok" și secretar al conduce
rii Uniunii Ziariștilor din U.R.S.S. 
Au luat parte redactori șefi și 
alte cadre de conducere din presa

centrală, membri ai conducerii 
Uniunii ziariștilor, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe,

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 august. în țară : Vreme căl
duroasă. Cerul va.fi variabil. Innorări 
mai accentuate se vor produce în 
vestul țării, unde vor cădea averse 
locale de plqaie. în rest averse izolate. 
Vînt slab, pînă la potrivit, din secto
rul sudic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 

I maximele între 23 și 33 de grade, mai 
ridicate la începutul intervalului. în 
București și pe litoral : Vreme căldu
roasă, cu cerul variabil. Tendință de 
averse după-amiaza. Vint slab, pînă 
Ia potrivit din sud. Temperatura în 
creștere.

LOTO
La tragerea Loto din 19 august au 

fost extrase din urnă următoarele 
numere :

7 78 22 73 58 2 1 21 36 83
Premiul special : 7 58 22
Fond de premii : 965 829 lei, din care 

148 768 lei report Ia premiul special.

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE
Pe lacul Grunau din apropierea 

Berlinului (R. D. Germană) au în
ceput vineri, pe un timp ideal, 
întrecerile celei de-a 7-a e- 
diții a campionatelor mondiale de 
caiac-canoe, la care participă peste 
500 de sportivi din 24 de țări. In 
preliminariile desfășurate ieri, 
sportivii români au reușit să ob
țină calificarea pentru toate pro
bele din semifinalele sau finalele 
competiției, programate astăzi și 
duminică. Campionul mondial A. 
Vernescu a cîștigat seria sa la ca
iac simplu (500 m) realizînd 1’ 49” 
5/10, iar Șt. Pocora s-a clasat pe 
primul loc la caiac (1 000 m) cu 
timpul de 3’ 54” 6/10, amîndoi ob-

ținînd dreptul de a evolua în se
mifinale. Pentru finala probei fe
minine de caiac (500 m) s-a ca
lificat Valentina Serghei, clasată 
pe locul trei în seria sa. Igor Li- 
palit a ocupat locul doi la canoe 
(1 000 m) în seria respectivă și va 
participa la finală. Pentru semifi
nalele probei de caiac (dublu) — 
500 m și 1 000 m s-a calificat e- 
chipajul țării noastre, alcătuit din 
Vernescu-Sciotnic. iar echipajul 
Calabiciov-Covaliov a cîștigat se
ria a 3-a la canoe dublu (1 000 m). 
De asemenea, echipajul feminin al 
României a obținut calificarea în 
proba de caiac 4 (500 m).

CICLISM „Criteriul juniorilor"
Competifla Internațională de ci

clism „Criteriul juniorilor" la care 
participă tineri rutieri din Franța, 
R.D. Germană, Bulgaria și din tara 
noastră, a început ieri cu desfășu
rarea etapei București •-Giurgiu— 
București 1100 Ir ml Victoria a fost 
decisă la sprintul tinal. unde C. 
Grigore (Voința) l-a învins pe Gh.

Răceanu (C.P.B.) Cei dot cicliști au 
fost cronometrați în 2h 29'42" fiind 
urmați în ordine cu aceiași timp, 
de Tudor Vasile (Petrolul Ploiești). 
Horst Wagner (R.D.G.), Vitanov 
(Bulgaria) etc. Astăzi pe șoseaua 
Olteniței se dispută o probă de 
contracronometru individual pe dis
tanta de 20 km.

Vizita in Danemarca a tovarășul
Ion Gheorghe Maurer

Dineu în cinstea premierului danez
(Urmare din pag. I)

sinceritate și cordialitate, au fost 
fructuoase, îndreptățind încrederea 
noastră în perspectivele bune ale 
relațiilor dintre România și Dane
marca.

Trecînd în revistă rezultatele ob
ținute împreună în aceste zile, pot 
șă afirm, domnule nrim-ministru. 
că de o importantă deosebită mi se 
pare faptul că am avut posibilita
tea de a ne cunoaște mai bine, de 
a discuta deschis, într-un spirit 
constructiv.

Abordînd problemele de interes 
comun în acest mod, a fost firesc 
să deslușim noi posibilități pentru 
extinderea și adîncirea legăturilor 
româno-daneze.

Sînt întru totul de acord cu a- 
precierea dvs. că acordul comer
cial de lungă durată, care se în
făptuiește cu succes, constituie un 
cadru prielnic pentru intensifica
rea și diversificarea continuă a 
unor relații economice reciproc 
avantajoase, temelie sigură a coo
perării dintre cele două țări.

în același timp, domnule prim- 
ministru, discuțiile noastre au e- 
vidențiat hotărîrea comună a gu
vernelor noastre de a intensifica 
relațiile între România și Dane
marca, de a fructifica posibilitățile 
multiple existente pentru o mai 
strînsă cooperare economică, in
dustrială și tehnică, de a sprijini 
vizitele delegațiilor de specialiști 
care să sondeze și să concretizeze 
acțiuni utile și avantajoase am
belor țări.

Sîntem bucuroși că împărtășim 
același punct de vedere cu privire 
la necesitatea lărgirii schimburilor 
în domeniul cultural și științific 
atît de importante pentru cunoaș
terea și prețuirea tezaurului de 
valori făurit de popoarele noastre 
în cursul veacurilor, oa și a reali
zărilor și progreselor actuale ale 
științei, tehnicii, literaturii și artei 
lor.

C-red că putem aprecia că din 
convorbirile noastre a reieșit, de 
asemenea, că țările noastre se si
tuează pe poziții apropiate în apre
cierea însemnătății pe care o are 
dezvoltarea multilaterală a legă
turilor dintre popoarele eiiropene 
în domeniile economic, cultural și 
științific, intensificarea contactelor 
și discuțiilor dintre oameni de 
stat, pentru făurirea unui climat 
propice unei mai bune înțelegeri 
internaționale, pentru statornicirea 
unei securități trainice pe conti
nentul nostru.

în legătură cu această problemă, 
care pe noi, românii, ne preocupă 
în modul cel mai stăruitor, nu pot

să nu mărturisesc, domnule pre
ședinte, importanța pe care o a- 
cord faptului c£ punctele noastre 
de vedere coincid atunci cînd este 
vorba de contribuția pe care țările 
mici și mijlocii o pot aduce la re
zolvarea multor probleme care 
preocupă azi omenirea. Prin parti- 
oiparea lor activă la abordarea și 
dezbaterea acestor probleme, în 
cadrul Organizației Națiunilor U- 
nite, ca și în alte foruri și orga
nisme internaționale, prin inițiati
vele și acțiunile lor. prin relațiile 
lor bilaterale amicale, țările mici 
pot aduce mari servicii nu numai 
propriilor lor popoare, dar și în
tregii lumi dornice de pace și co
operare internațională.

Sînt convins că discuțiile noastre 
au confirmat, încă o dată, faptul 
că deosebirile de orînduiri sociale, 
apartenența la tratate politice și 
militare diferite nu pot’constitui 
o stavilă în calea colaborării 
dintre țări, atunci cînd ea năzuieș
te în mod sincer să servească pa
cea și cooperarea internațională, 
atunci cînd există dorința comună 
de a acționa în acest sens și cînd 
raporturile dintre popoare au la 
bază respectul reciproc.

Permiteți-mi să exprim în în
cheiere încrederea că discuțiile 
dintre noi ilustrează tocmai faptul 
că intensificarea în continuare a 
bunelor relații și a cooperării mul
tilaterale dintre țările noastre co
respunde intereselor celor două 
popoare și constituie, în același 
timp, o contribuție la cauza păcii 
și securității europene,

în încheiere, Ion Gheorghe Mau
rer a toastat pentru prosperitatea 
și fericirea poporului danez, pen
tru prietenia trainică și colabora
rea rodnică dintre România și Da
nemarca, în sănătatea conducători
lor danezi, pentru pace și bună în
țelegere între popoare.

In toastul său, primul ministru

danez JENS OTTO KRAG a 
spus :

Țin să vă mulțumesc, domnule 
prim-ministru, pentru cuvintele 
foarte, amabile pe care ni le-ați 
adresat și doresc să lărgesc sfera 
mulțumirilor pe care vi le adresez 
dvs. și celorlalți oaspeți români, 
astfel încît ea să cuprindă și con
vorbirile pozitive și utile pe care 
le-am purtat săptămîna aceasta. 
Sper, și sînt chiar convins, că a- 
ceste convorbiri vor da un nou 
avînt dezvoltării colaborării dintre 
Danemarca și România, într-o se
rie de domenii, spre binele am
belor noastre popoare. Am de ase
menea convingerea că convorbirile 
noastre au conferit participanților 
la ele, de ambele părți, o mai bună 
înțelegere a punctelor de vedere 
ale celor două țări în ce privește 
problemele europene și de politică 
internațională.

Cele două țări ale noastre nu 
sînt vecine în accepția generală a 
acestui termen, dar progresul teh
nologic ne-a apropiat. Timp de 
cîțiva ani după cel de-al doilea 
război mondial, situația politică din 
Europa nu a fost totdeauna de na
tură, așa cum s-a recunoscut, să 
promoveze dezvoltarea colaborării 
între țări aparținînd unor grupări 
diferite, în această regiune a lumii, 
în ultimii ani însă s-a înțeles în
tr-o măsură tot mai mare că un 
schimb de vederi — și între țări 
europene cu sisteme sociale diferite 
— poate fi atît rodnic, cît și firesc.

Consider că schimbul de idei care 
a avut loc în cursul acestui an în
tre conducătorii politici danezi și 
români este un indiciu că ambele 
țări doresc cu sinceritate o eră 
nouă în Europa.

Primul ministru danez, Jens Ottd 
Krag, a toastat pentru colaborarea 
între Danemarca și România, pen
tru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie între toate popoarele Euro
pei.

RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL ROMÂN
Cu prilejul vizitei oficiale în 

Danemarca a președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, ambasadorul României la 
Copenhaga, Petru Mânu, a oferit 
o recepție în saloanele hotelului 
D’Angleterre.

La recepție au luat parte Per 
Haekkerup, ministrul afacerilor 
externe, Henry Stjernquist, pre
ședintele Consiliului Municipal al 
Copenhagăi, prof. dr. C. L. Iver
sen, rectorul universității din Co
penhaga, Paul Fisher, secretar ge-

neral în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Hans S. Moeller, ambasador, 
șeful protocolului din M.A.E., 
Gunnar Seidenfaden, director ge
neral în M.A.E., J. Henrik baron 
de Zytphen Adeler, ambasadorul 
danez la București, membri ai 
parlamentului, șefi de misiuni di
plomatice, oameni de afaceri, per
sonalități ale vieții culturale, zia
riști.

Au participat Knud Jespersen. 
președintele P.C. Danez, și alți 
conducători ai Partidului Comunist 
Danez.

isca

Construcțiile Berlinului
Prima cunoștință cu capitala 

R. D. Germane am făcut-o par- 
curgînd cu trenul orășenesc — așa- 
numitul S-Bahn — distanța de a- 
proape 40 de kilometri, de la 
aeroportul Schonefeld pînă în cen
trul orașului. De o parte și de alta 
a străzilor și bulevardelor largi 
se succed cartiere de locuințe, 
instituții, întreprinderi. Numeroase 
parcuri și peluze cu iarbă, cu ve
getația de un verde intens, dau 
Berlinului un aspect de oraș al 
grădinilor.

Ceea ce atrage cu deosebire a- 
tenția la această primă luare de 
contact cu Berlinul, este frecvența 
macaralelor, ale căror siluete 
zvelte pot fi întîlnite în aproape 
toate colțurile orașului. „Fiecare 
macara — ne spune un coleg ber- 
linez — înseamnă de fapt un șan
tier pentru noi construcții : blocuri 
de locuințe, diferite obiective so- 
cial-culturale sau lucrări pentru 
lărgirea unor întreprinderi șl insta
lații'.

Este știut că orașul a cunoscut 
mari distrugeri în timpul ultimului 
război mondial. Rănile războiului 
au fost înlăturate însă treptat. 
Multe imobile au fost reconstruite, 
așa cum au fost înainte și, tot
odată, s-au ridicat locuințe noi. 
Vechilor cartiere, cu zidurile clă
dirilor acoperite de patina vremii, 
li s-au adăugat în acești ani car
tiere complet noi, cu blocuri de 
patru pînă la zece etaje.

în zilele cît am stat în Ber
lin am trecut în cîteva rînduri 
printr-unul din aceste cartiere, 
care se întinde în apropiere de 
zona centrală a orașului. Mari 
imobile luminoase mărginesc stră
zile. restaurante, cafenele, cinema
tografe, hoteluri și magazine noi 
se țin lanț. E greu pentru vizita
torii din țară și de peste hotare, 
care se plimbă azi pe Karl Marx- 
Alee și pe străzile învecinate, să-și 
imagineze că odinioară aici exista 
una din aqlomerările cele mai să
race ale Berlinului.

La primăria orașului am fost in
formați că în anii din urmă, în Ca
pitala R.D G s-au ridicat circa 
100 000 de apartamente, zeci de 
școli medii, numeroase alte obiec
tive social-culturale. Acestea măr
turisesc arlla statului socialist de 
a îmbunătăți condițiile de locuit, 
de viață ale oamenilor muncii, ca

și preocuparea berlinezllor de a-șl 
dezvolta și înfrumuseța orașul. 
Dar reconstrucția Berlinului nu s-a 
încheiat. Locțiitorul șefului Biroului 
de informații al centrului de re
construire a orașului, Ziegler, ne-a 
prezentat pe scurt programul de 
investiții prevăzut pentru acest an 
și pentru întreaga perioadă pînă 
in 1970. Numai în 1966 vor fi con
struite în Berlinul democrat 5 800 
de locuințe. In următorii ani vor 
dispare aproape complet o serie 
de clădiri vechi, precum și dărâ
măturile care au mai rămas ici-colo 
în zona centrală a orașului. Ma
chetele întocmite de arhitecți și 
proiectanți ilustrează cum vor ară
ta în viitor diferite zone ale ora
șului. De pildă, în Alexanderplatz 
— una din încrucișările cele mai

Însemnări de călătorie 

din R. D. Germană

animate ale Berlinului — se vor 
ridica : un hotel pentru circa 1 600 
persoane, un magazin central uni
versal cu șase etaje, o clădire 
pentru redacțiile ziarelor berlineze 
și agențiile de presă, o alta pentru 
diferite instituții. Pe străzile și bu
levardele din apropiere vor fi 
construite blocuri cu cel puțin 
8—10 etaje. O centrală termică va 
asigura încălzirea tuturor noilor an
sambluri prevăzute a fi construite 
aici. Pentru ușurarea circulației in
tense din Alexanderplatz va fi să
pat un tunel de 300 metri lungime, 
cu culoare pentru autovehicule și 
pietoni, care va face legătura între 
partea de nord și cea de sud a 
orașului. De aici va porni și o 
nouă linie de metrou spre zona 
industrială periferică din nord-est. 
elimlnîndu-se astfel liniile de 
tramvaie.

Am avut prilejul de a vizita de 
aproape cîteva din șantierele Ber
linului. Unul dintre acestea execută 
în continuare blocuri de locuințe 
pe Karl Marx-Alee Ca și în alte 
centre urbane ale R D Germane, 
blocurile se ridică aici din panouri 
mari prefabricate. (în medie pe în
treaga țară, circa 92 la sută din

totalul apartamentelor se con
struiesc după acest sistem, reali- 
zîndu-se o înaltă productivitate a 
muncii). Pereții exteriori ai blocu
rilor sînt complet finisați și — mai 
ales în ultima vreme — placați în 
ceramică, în culori deschise, 
pastelate. Lucrul înaintează rapid. 
De pildă, după o absentă de o 
săptămînă din Berlin, am putut 
constata că unul din blocurile în 
construcție de lîngă hotelul „Beroli- 
na" se ridicase de la fundație cu 
încă două etaje Constructorii ne-au 
spus că execuția unui bloc cu 72 
de apartamente durează aproxi
mativ 180 de zile Importante lu
crări sînt in curs și pe cunoscutul 
bulevard Unter den Linden, pentru 
completarea qolurilor existente cu 
ansambluri de clădiri moderne. 
Clădirea societății de comerț ex
terior „Wiratex”, construită din 
sticlă și beton, noul sediu al Mi
nisterului Educației Naționale, ho
telul „Unter den Linden" — nu de 
mult dat în folosință — și altele 
arată de pe acum concepția nouă 
după care se reconstruiește a- 
ceastă principală arteră de circu
lație, în armonie cu stilurile baroc 
și clasic

Reconstrucția zonei centrale a 
capitalei R.D Germane a pus se
rioase probleme în fata arhitecti- 
lor. înainte vreme, în această zo-ă 
erau înghesuite zeci de blocuri, 
existînd o densitate de circa 1 800 
locuitori pe 10 000 mp Proiectele 
actuale tin seama de desconges
tionarea centrului orașului, nn-le 
blocuri fiind încadrate de ob’nei cu 
largi spații verzi în orezen1 den
sitatea la hectar este de 500 n^j. 
soane și va ajunae în urmăl-uii 
ani la maximum 700 de persoane, 
în același scop, al desconaest’o- 
nârii centrului, edilii Berlinului au 
prevăzut construirea de noi locuin
țe și în cartierele periferice ale 
orașului. Totodată, un șir de între
prinderi industriale mici, care îsi 
aveau atelierele in această wă. 
sînt mutate treptai în cartierul 
Lichtenberq, unde li se ridică bale 
noi, adecvate specificului fiecăreia.

Berlinul oferă azi Imaainea unui 
oraș cu o arhitectură în plin pro
ces de perfecționare, cu o activi
tate economică și culturală în 
cont'””ă dezvoltare.

'licolae PANTIIJF

I



ZILEI
MOSCOVA 19 (Agerpres).— Vi

neri după-amiază la cinematogra
ful „Rossia" din Moscova a avut 
loc premiera de gală a coproduc
ției româno-sovietice „Tunelul", cu 
care s-a deschis Festivalul filmu
lui românesc organizat în cadrul 
„Zilelor culturii românești".

La festivitate au participat re
prezentanți ai Comitetului pentru 
cinematografie de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S., Comi
tetului pentru legături culturale 
cu țările străine, studioului Mos- 
film, televiziunii sovietice, membrii 
delegației de cineaști români, mem
brii echipei care a realizat filmul 
„Tunelul". Au fost prezenți Teodor 
Marinescu, ambasadorul României 
la Moscova și colaboratori ai am
basadei.

Nikolai Baskakov, prim vicepre
ședinte al Comitetului pentru ci
nematografie de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., a prezentat 
publicului pe cineaștii români și 
sovietici.

Scriitorul Francisc Munteanu, și 
Marin Stanciu, secretar al Consi
liului cinematografiei din cadrul 
Comitetului de stat pentru cultură 
și artă, au vorbit despre colabora
rea fructuoasă dintre cinematogra
fiile celor două țări.

★
PRAGA 19 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 22-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul 
fascist, în numele Comitetului na
țional din orașul Kromeriz și al 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România la Praga, la Monumentul 
Eroului Român din localitate au 
fost depuse coroane de flori. Au 
participat F. Zdrahal, președintele 
Comitetului național din Krome
riz, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat și ai uni
tății militare din localitate. A fost 
de față Gheorghe Nițescu, amba
sadorul României în R. S. Ceho
slovacă. ,

In numele Ambasadei Republicii 
Socialiste România a fost 
o coroană de flori și la 
mentul Eroilor Români de 
mitirul central din Bmo.

Atașatul militar al Republicii 
Socialiste România în R. S. Ceho
slovacă, lt. 
s-a întîlnit 
cehoslovace

sării a 22 de ani de la eliberarea 
României. Au fost prezenți Hoang 
Van Loi, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Nguyen Duc Quy, 
adjunct al ministrului culturii, re
prezentanți ai unor organizații de 
masă din R. D. Vietnam. A fost, de 
asemenea, de față Iosif Miclos, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Socialiste România în 
R. D. Vietnam, și membri ai 
lui diplomatic acreditați la

★
SOFIA 19 (Agerpres).—•

după-amiază la Uzina de locomo
tive și vagoane „Gheorghi Dimi
trov" din Sofia a avut loc o adu
nare festivă consacrată aniversării 
a 22 de ani de la eliberarea Ro
mâniei de sub jugul fascist. Despre 
semnificația Zilei de 23 August, 
precum și despre prefacerile înnoi
toare care au avut loc în țara 
noastră în acești ani, a vorbit Ilia 
Naidenov, directorul uzinei. A luat, 
de asemenea, cuvîntul, Ion Beldean, 
ambasadorul

corpu- 
Hanoi.

Vineri

României.
★

19 (Agerpres). — La 
deschis vineri o ex-

PHENIAN
Phenian s-a 
poziție de fotografii înfățlșînd rea
lizări din România. La vernisajul 
expoziției au rostit cuvîntări Cian 
Guan Ciol, vicepreședinte al a- 
cestui Comitet, și Nicolae Popa, 
ambasadorul României.

depusă
Monu- 
la Ci-

col. Petre Constantin, 
cu militari ai armatei 
din garnizoana Praga.

★
19 (Agerpres). InBERLIN 

sala Internațional a avut loc pre
miera festivă a filmului românesc 
■„Răscoala". Au participat Robert 
Lehmann, adjunct al ministrului 
culturii din R. D. Germană, oameni 
de artă și cultură. A fost de față 
Nicolae Ghenea, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Berlin, precum și delegația de ci
neaști români care se află în vizi
tă în R. D. Germană.

★
HANOI 19 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția V.N.A., la Ha
noi a avut loc prezentarea unor 
filme românești cu prilejul aniver-

vecinătate și colaborare balcanică

Caglayangil

relațiilorISTANBUL 19 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
B.T.A., ministrul afacerilor exter
ne al Turciei, I. S. Caglayangil, a 
dat un interviu unor ziariști bul
gari. El a declarat că contactele 
cu ministrul de externe bulgar 
„au dat posibilitatea obținerii unor 
rezultate valoroase în dezvoltarea 
legăturilor dintre cele două țări. 
După mulți ani, aceasta constituie 
prima întîlnire a celor două țări 
vecine la un asemenea nivel. Im
portanța acestui fapt este eviden
tă. Noi apreciem vizita ministru
lui de externe bulgar în țara noas
tră și convorbirile care au avut 
loc aici ca începutul unei noi pe

Bulgaria 
posibili- 

contacte-

rioade în dezvoltarea 
dintre cele două țări.

Intre țara noastră și 
există cele mai diferite 
tăți pentru dezvoltarea
lor, în special în domeniul eco
nomiei și turismului. Schimbul co
mercial se lărgește permanent. Se 
așteaptă ca acordurile privind 
transportul aerian și turismul să 
dea rezultate pozitive.

I. Caglayangil a subliniat că 
scopul principal al politicii exter
ne a Turciei este : „pace în țară, 
pace în lume", relații de bună 
vecinătate și colaborarea cu țările 
balcanice.

PROTESTE IN S. 0. A.
A

A

VIETNAM

Cine va suporta 
costul ?

Vizita delegației parlamentare

O manifestare neobișnuită a a- 
vut loc în incinta cartierului gene
ral al armatei a 12-a a Statelor U- 
nite din Atlanta (statul Georgia). 
Un grup de cetățeni de culoare au 
pătruns miercuri aici, cerînd să se 
pună capăt războiului în Vietnam. 
Demonstranții au fost evacuați cu 
forța de către unitățile de pază.

de altă 
vineri din 
cercetarea

parte, audierile
Comisia pen- 

activităților an-

De obicei, personalitățile politice 
străine aflate în vizită la Roma stau 
de vorbă cu ziariștii înfr-un cadru 
larg, la tradiționale conferințe de pre
să. Regula are însă și excepții. Ținînd 
probabil seama de nepopularifafea 
pe care o înfîmpină regimul de la 
Saigon nu numai în țară, dar și peste 
hotare, generalul Nguyen Hou Co, 
vice prim-minisfru și ministru de 
război în acesf guvern marionetă, a 
convocat doar un grup restrîns de 
ziariști aleși pe sprinceană în luxosul 
apartament pe care-I ocupă la hotelul 
„Excelsior".

în acesf cadru, belicosul ge
neral a afirmat, plin de emfază, că 
Saigonul nu recunoaște validitatea a- 
cordurilor de la Geneva din 1954, 
vădind astfel încă o dafă disprețul pe 
care acesf regim respins de poporul 
sud-viefnarnez îl nutrește față de în
țelegerile internaționale. Totodată, el 
a revendicat dreptul guvernului de la 
Saigon de a ataca, ori de cîfe ori 
consideră necesar, zona demilitarizată 
de la paralela 17, care separă R. D. 
Vietnam de Vietnamul de sud.

Intențiile agresive ale conducăto
rilor de la Salgon au reieșit șl

»

DUPĂ RELUAREA CONVORBIRILOR ANGLO-RHODESIENE

IRITARE
CAPITALELE AFRICANE

La Salisbury au 
fost reluate 

ratorii* între 
nul rasist rhodesian 
al lui Ian Smith si 
Marea Britpnie. La 
convorbiri, - Anglia 
este reprezentată de 
Duncan Watson, se
cretar de stat adjunct 
la Ministerul pentru 
relațiile cu Common- 
wealth-ul, asistat de 
Oliver Wright, fost se
cretar particular al 
premierului Wilson, 
care în curînd ur
mează să-și asume 
funcția de ambasa
dor britanic în Dane
marca.

„Convorbirile pre
liminare" intră astfel 
în cea de-a treia e- 
tapă. După cum se 
știe, scopul lor decla
rat este de a se găsi o 
bază pentru inițierea 
unor adevărate trata
tive oficiale între cele 
două părți în conflic
tul ivit între Londra și 
Salisbury, după pro
clamarea unilaterală 
a independenței Rho
desiei de către ra
siști. Dar „convorbi
rile preliminare" 
merg greu, fiindcă 
rasiștii lui Ian Smith 
nu vor să renunțe 
la actul proclamării 
unilaterale a inde-

vineri 
convorbirile explo- 

guver-

pendenței, așa 
le cere Londra, 
se oferă, în schimb, 
după cum rezultă din 
știri neoficiale, să 
„sisteze" faimoasele 
sancțiuni economice 
proclamate la adre
sa Rhodesiei.

în cele mai multe 
capitale africane a 
provocat nemulțumi
re și iritare vestea 
reluării „convorbiri
lor preliminare", con
siderate ca o ma
nifestare a politicii 
londoneze de îngă
duință și echivoc față 
de guvernul de Ia 
Salisbury. Președin
tele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, și-a reînnoit 
apelul în favoarea 
„soluționării cu forța 
a problemei rhode- 
siene” și a declarat 
că „Marea Britanie 
nu mai poate înșela 
pe nimeni cu politica 
sa”. „Sancțiunile eco
nomice, a spus pre
ședintele, s-au dove
dit de mult a fi ridi
cole, cu atît mai mult 
cu cît Rhodesia be
neficiază nemijlocit 
de sprijinul Portuga
liei și Africii de Sud". 
„Rhodesia, a conti
nuat Kenneth Kaunda, 
este un stat polițist, 
unde nu se ține sea
ma nici de cel mai

cum 
care

elementar principiu 
al libertății individua
le, unde mii de ne- 
vinovați sînt aruncați 
în lagăre de concen
trare, care reamin
tesc pe cele naziste'.

Ziarul „Horoya", or
ganul partidului de
mocrat din Guineea, 
critică sever politica 
britanică față de re
gimul rasist, care a- 
suprește poporul Zim
babwe. „îngăduința 
de care dă dovadă 
guvernul britanic față 
de regimul lui Ian 
Smith, scrie cotidia
nul guineean, va per
mite acestuia să cîș- 
tige timp pentru a 
duce la bun sfîrșit 
manevrele menite să 
legalizeze guvernul 
rebel al minorității 
rasiste albe". „A de
venit acum limpede, 
adaugă „Horoya", că 
totul va rămîne ne
schimbat, dacă ra
siștii vor continua să 
domine situația, dacă 
politica de pasivita
te a Angliei va fi 
perpetuată...*.

La Alger, ziarul „El 
Moudjhahid' aprecia
ză că dialogul secret 
anglo-rhodesian „de
monstrează din nou 
complicitatea Londrei 
cu rasiștii rhode- 
sieni...*.

C. BENGA

din alte pasaje ale conferinței de pre
să. La o întrebare privitoare la de
clarațiile făcute de generalul Ky, în 
care acesta a susținut că cea mai 
bună formă de apărare este întotdea
una atacul ți că, pentru a învinge în 
războiul din Vietnam este necesar a 
ataca teritoriul R. D. Vietnam, gene
ralul Co a subliniat că este vorba de 
o teză cu caracter teoretic, dar că o 
asemenea posibilitate nu 
exclus. '

lată, așadar, că în fața 
suferite pe plan militar și 
creșterii mișcării populare 
trivire față 
la Saigon, 
mezi care 
cioare nu 
făcut decîf 
pline de ifose care, evident, nu pot 
intimida pe nimeni. Nu e lipsit de 
semnificație faptul că în timp ce ge
neralul Co se umflă în pene în fața 
cîtorva ziariști la Roma, în Vietnamul 
de sud pafrioții dau noi lovituri 
trupelor saigoneze și trupelor inter
ventionists americane.

Conferința de presă a Iul Co, în
cercare nedisimulată de a face pu
blicitate regimului marionetă pe care-l 
reprezintă, a fost inițiată, fără îndoia
lă, pentru a abate atenția de la fapte 
bine cunoscute cum sînt izolarea fot 
mai clară a acestui regim atît în Viet
namul de sud, cît și pe plan interna
țional și manifestarea în forme dintre 
cele mai variate, a simpatiei și solida
rității opiniei publice mondiale față 
de lupta dreaptă a poporului viet
namez.

Alături de generalul Co a vorbit un 
alt semen al său : ministrul pentru 
educație, Chinh. Referindu-se la apro
piatele „alegeri" ce vor avea loc în 
Vietnamul de sud (la 11 septembrie), 
el a definit această farsă electorală 
drept „alegeri curățite și legale". 
Dar refuzînd să răspundă Ia între
barea dacă în fața urnelor vor fi pre- 
zenți și reprezentanți ai opoziției, mi
nistrul Chinh nu putea să nu aibă 
în vedere amploarea crescîndă a 
mișcării de rezistență a celor mai di
ferite pături ale populației sud-vief- 
nameze față de regimul saigonez.

Făcîndu-se interpretul indignării 
populare față de prezența reprezen
tantului sud-viefnamez la Roma, un 
grup de parlamentari comuniști a pre
zentat o interpelare, pentru a ști dacă 
guvernul a fost încunoștințat de so 
sirea în Italia a generalului Co și 
dacă șî-a manifestat părerea asupra 
inoportunității acestei vizite.

I. MARGINEANU

este da

eșecurilor 
politic, a 

de împo- 
de regimul compromis de 
„guvernanții" sud-viefna- 

pierd terenul de sub pi- 
găsesc ceva mai bun de 
să se dedea la amenințări

Pe 
de 
tru 
tiamericane a Camerei Reprezen
tanților, organizate în scopul ela
borării unei legi care să interzică 
orice fel de ajutor pe care cetă
țenii americani sau organizații pa
cifiste americane l-ar acorda for
țelor patriotice din Vietnamul de 
sud, au prilejuit noi incidente. în 
timpul depoziției pe care genera
lul în retragere James Hittie o 
făcea în sprijinul proiectului de 
lege amintit, mai multe persoane 
au strigat „asasin", „el este unul 
din asasinii din Vietnam". Audie
rile s-au întrerupt, iar în sală au 
pătruns polițiști care au arestat 
6 persoane.

LONDRA 19 (Agerpres). — La 
cererea guvernului britanic, Con
siliul permanent al Uniunii Euro
pei Occidentale (U.E.O.) s-a întru
nit vineri dimineața la Londra, 
pentru a lua în discuție problema 
cheltuielilor de întreținere a tru
pelor engleze staționate pe terito
riul R.F.G. Această problemă a 
constituit obiectul unei reuniuni a 
Consiliului N.A.T.O., ce a avut loc 
la Paris. Se știe că Anglia cere 
guvernului de la Bonn să acopere 
în întregime cheltuielile în devize 
necesitate de întreținerea trupelor 
sale de pe Rin, apreciate la 94 
milioane lire sterline anual.

într-o declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe al Marii Brita
nii dată publicității vineri seara 
la Londra se arată că, în cursul în
trunirilor de la Londra și Paris, 
guvernul englez a comunicat par
tenerilor săi din U.E.O. și N.A.T.O. 
că s-ar putea să fie nevoit să re
ducă efectivul trupelor sale din 
R.F.G., dacă guvernul vest-german 
nu va accepta acoperirea integrală 
a cheltuielilor necesitate de între
ținerea acestora.

MOSCOVA 19. — Trimisul spe
cial Agerpres, FI. Țuiu, transmite: 
Delegația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al M.A.N., 
care se află în Uniunea Sovietică, 
a făcut o vizită vineri dimineața 
la sediul Comitetului Executiv al 
Sovietului orășenesc din Volgo
grad, unde a avut loc o convorbire 
prietenească.

A fost vizitată apoi Piața eroi
lor, unde delegația română a de
pus o coroană de flori. In conti
nuare, oaspeții au fost conduși la 
Movila lui Mamai, unde a fost 
ridicat, în memoria apărătorilor 
Volgogradului, un complex arhi
tectonic alcătuit din monumente 
care redau emoționant bărbăția și 
eroismul cu care au luptat armata 
sovietică și locuitorii Volgogradu
lui împotriva cotropitorilor hitle- 
riști.

în cursul aceleiași dimineți, 
membrii delegației au vizitat uzi
na de tractoare „F. E. Dzerjinski' 
și hidrocentrala „Congresul 
XXII-lea al P.C.U.S.".

După amiază, delegația a pără
sit Volgogradul înapoindu-se la 
Moscova. Pe aeroportul Vnukovo, 
delegația a fost întîmpinată de P.

K. Sizov, deputat în Sovietul Su
prem al U.R.S.S., șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., N. T. Kozlov, de
putat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului regional 
Moscova. Au fost de față repre
zentanți ai Ambasadei române la 
Moscova.

iNTlLNIRE

Un buget
Mercenarii albi, care au adus atîtea nenorociri tînărului stat Congo (Kins
hasa) continuă să se afle și „să acționeze" pe teritoriul său. lată-i, cu arma 
în mînă, surprinși de ochiul aparatului fotografic, în apropierea orașului 

Kindu

MOSCOVA 19 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la Moscova 
a avut loc o întîlnire între Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Luigi Longo, secretar 
general al P.C. Italian și alți con- ' 
ducători ai celor două partide.

în comunicatul dat publicității se 
arată că cele două partide și-ap 
reafirmat solidaritatea cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, s-au 
pronunțat pentru întărirea unității 
de acțiune a tuturor forțelor de
mocratice, antiimperialiste în lup
ta pentru încetarea agresiunii a- 
mericane în Vietnam și în întreaga 
Asie de sud-est, pentru crearea 
unui sistem de securitate colecti
vă în Europa și pentru menținerea 
și întărirea păcii.

In cursul întîlnirii s-a subliniat 
importanța legăturilor economice 
și culturale care se dezvoltă între 
U.R.S.S. și Italia, a relațiilor de 
prietenie dintre cele două popoare. 
A fost subliniată importanța co
eziunii rîndurilor mișcării comu
niste pe baza marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului prole-

z
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WASHINGTON 19 (Agerpres). 
— Senatul american a aprobat joi 
bugetul militar pe anul fiscal 
1966—1967, care se ridică la 58 
miliarde dolari, cea mai mare 
sumă destinată vreodată cheltuie
lilor militare ale S.U.A. în timp 
de pace. Această cifră depășește 
cu 525 milioane dolari suma ini
țială propusă de președintele 
Johrțson. In Camera Reprezentan
ților s-a votat un buget de 
57 574 000 000 dolari. Cele 
Camere ale Congresului
trebuie, în consecință, să aprobe 
un buget de compromis. O dată 
cu votarea actualului proiect de 
lege au fost aprobate și unele a- 
mendamente, printre care și acela 
prin care președintele Johnson 
este împuternicit să mobilizeze in
dividual rezerviștii pentru a fi tri
miși în Vietnam.

două 
S.U.A.

Problema Africii de sud-vest con
tinuă să atragă atenția popoarelor 
africane. Intr-un interviu acordat 
ziarului tunisian ,,L’Action" Sam 
Junoma, președintele S.W.A.P.O. 
(Organizația populației din Africa 
de sud-vest) a declarat: „Proiec- 
.tele noastre nu lasă la o parte ni
mic din ceea ce ar putea să ducă 
la realizarea independenței sud- 
vestului african care ar deveni Re
publica Namibia".

Pe de altă parte, arată agenția 
Reuter, un comitet comun al țări
lor afro-asiatice la O.N.U. urmea
ză să se întrunească în curînd pen
tru a coordona eforturile ce vor fi 
depuse de aceste țări la apropiata 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. în vederea soluționării pro
blemei Africii de sud-vest.

Se știe că grupul țărilor africa
ne la O.N.U., cărora 11 s-au alătu
rat și țări asiatice, au cerut ca pro
blema Africii de sud-vest să fie 
abordată cu prioritate la apropia
ta sesiune a Adunării Generale. 
Această cerere a intervenit în ur
ma respingerii de către Curtea 
Internațională de la Haga a plîn- 
gerii Etiopiei și Liberiei împotri
va Republicii Sud-Africane.

să
Și 
a- 

A-
datei alegerilor, întrucît 
ar favoriza pe noii candi- 
partidelor de opoziție, iar 
candidaților guvernamen-

RIO DE JANEIRO 19 (Ager
pres). — în cercurile opoziției bra
ziliene se afirmă că președintele 
Castelo Branco intenționează 
amîne alegerile prezidențiale 
legislative stabilite la sfîrșitul 
cestui an, pentru anul viitor, 
ceasta ar urma să permită adună
rii constituante de a vota o refor
mă constituțională în baza căreia 
opoziția ar putea să-și prezinte 
proprii candidați. Este știut că sin
gurul partid oficial de opoziție din 
Brazilia, Mișcarea democratică 
braziliană (celelalte au fost sus
pendate — n. r.) a anunțat că nu-și

va prezenta candidați! săi în ale
gerile care ar urma să aibă loc în 
toamnă.

în aceleași cercuri se afirmă tot
odată că militarii se vor opune a- 
mînării 
aceasta 
dați ai 
șansele 
tali ar fi mult diminuate.

Pe de altă parte, fostul guver
nator al statului Guanabara, Car
los Lacerda, împreună cu elemen
tele de extremă dreaptă și-a re
luat în ultimele zile atacurile îm
potriva președintelui Branco.

Principala sarcină a unităților 
agricole socialiste din Bulgaria 
este de a obține în acest an 6,4 
milioane tone cereale, 400 mii 
tone floarea soarelui și 90 mii 
tone fasole. Acum, cînd recolta
rea păioaselor s-a încheiat, iar 
celelalte culturi sînt în stadiul 
de coacere, un prim bilanț al 
realizărilor a tost făcut zilele a- 
cestea la Sofia, în cadrul con
sfătuirii naționale la care au 
luat parte conducători și specia
liști din agricultură.

In raportul prezentat de acad. 
P. Pavlov se arată că, după date 
preliminare, producția medie de 
grîu în acest an va fi de apro
ximativ 270—280 kilograme la 
decar, față de 253 în 1965 și 171 
kilograme pentru perioada anilor 
1956—1965.

Raportorul a făcut cunoscut 
că 277 gospodării agricole coo
peratiste de muncă au obținut 
peste 300 kilograme grîu la de
car, iar alte 18 unități, pe o su
prafață de peste 300 mii decare, 
au recoltat mai mult de 400 ki
lograme la decar. Se așteaptă o 
recoltă bună de porumb, floarea 
soarelui, fasole șl alte culturi.

Acad. P. Pavlov a spus că, 
în anul viitor, există posibi
litatea de a se obține 7,266 mi
lioane tone cereale, 450 mii tone 
floarea soarelui și 100 mii tone 
fasole.

în încheierea consfătuirii 
vorbit Ivan Primov, 
C.C. al P.C. Bulgar, 
cev, vicepreședinte 
lui de Miniștri.
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Zilele trecute în o- 
rașul austriac Kla
genfurt s-a deschis 
cea de-a 15-a edi
ție a Tîrgului inter
național al lemnu
lui, la care parti
cipă și țara noas
tră. în fotografie: 
vicecancelarul Aus
triei și ministru al 
comerțului și re
construcției, Fritz 
Bock, vizitînd stan

dul românesc

SOFIA. A luat sfîrșit cea de-a doua balcaniadă 
““ cîntecului și dansului popular, care s-a desfășurat pe 
scena teatrului de vară din Burgas, între 14—18 august. 
Și-au dat concursul formații reprezentative din țara gaz
dă, din R.S.F. Iugoslavia și Republica Socialistă Româ
nia. Spectacolele prezentate de ansamblul folcloric ro
mân, condus de Constantin Mirea, au fost primite cu 
multă căldură de participanții Ia această manifestare cul
turală.

ișfp PARIS. Președintele de Gaulle va părăsi Parisul la 
““ 25 august pentru a vizita Etiopia, Cambodgia, Noua 
Caledonie, Noile Hebride, Insulele Tahiti, ta întoarce
re, președintele de Gaulle va traversa Pacificul și A- 
tlanticul, cu o scurtă oprire în Guadelupa. în tot cursul 
vizitelor sale, președintele Franței va fi însoțit de Mau
rice Couve de Murville, ministrul afacerilor externe.

BUENOS AIRES. Orașul Cordoba, important centru 
“* universitar din Argentina, a fost joi teatrul unor 
puternice incidente între studenți și poliție. Sute de ti
neri care manifestau împotriva actualului regim uni
versitar din Argentina au fost atacați cu brutalitate de 
poliție care a făcut uz șl de arme. Peste 150 de persoa
ne au fost arestate.

LONDRA. Potrivit unei statistici date publicității de
Ministerul britanic al Muncii, la 8 august 1966 nu

mărul șomerilor din Anglia (fără Irlanda de Nord) era 
de 316 000 persoane, ceea ce înseamnă că a crescut în 
decurs de o lună cu peste 50 000 de oameni.

BEIRUT. în urma unui acord intervenit între sindi
catul salariatilor bancari și Asociația băncilor din 

Liban, greva declanșată marți de acest sindicat a luat 
sfîrșit, salariații urmînd să-și reia lucrul sîmbătă dimi
neața. Potrivit acordului intervenit, o parte a reven
dicărilor salariatilor vor fi satisfăcute retroactiv înce- 
pînd de la 1 ianuarie 1966.

E® PASADENA. Revenind asuora declarațiilor sale an
terioare, Clifford Nelson, directorul programului a- 

merican de explorare a viitoarelor terenuri de aseleniza
re, a arătat că slaba calitate a primelor două serii de 
imagini transmise de nava spațială „Lunar Orbiter' și 
recepționate pe Pămînt nu este o urmare a unei defec
țiuni ce ar fi intervenit pe linia de releu ce leagă an
tenele de recepție din Goldstone cu Pasadena. Specia
liștii americani consideră prin urmare că este vorba de 
o defecțiune la aparatele aflate la bordul navei „Lunar 
Orbiter".

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii'. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteif


