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vedeți soluționarea pro- Al. PLAIEȘU

cît mai ra- 
a materia-

schimbarea sistemului 
al normelor de consum, 
facă nu pe articol, ci pe 
contexte cu același con-
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In Capitală
ÎNCĂ 5384 DE
APARTAMENTE NOI

Performanța
traulerului

Diminuarea sistematică a consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale — în condițiile ridicării continue a 
nivelului tehnic și calitativ al producției — reducerea rebu
turilor și înlăturarea risipei de materiale sînt căi esențiale 
de bună gospodărire a resurselor întreprinderilor, de creș
tere a gradului de economicitate a activității productive. 
Ce se constată în acest domeniu, cum acționează condu
cerile unor unități industriale în scopul utilizării 
ționale, pe baze științifice, a materiilor prime și 
ielorî

...45 de combine de recoltat ce
reale sau 75 combine pentru siloz. 
Așa s-ar putea exprima ■ valoarea 
economiilor obținute de colectivul 
uzinei „Semănătoarea" din Capi
tală, în primele 7 luni din acest 
an, prin reducerea consumurilor 
specifice de metal. La aceste date 
sugestive mai trebuie adăugată 
încă una, care, de fapt, dă mări
mea influenței economiilor de ma
terii prime și materiale asupra ni
velului prețului de cost. Este vor
ba de 3,8 milioane lei.

Discutăm cu constructorul șef al 
uzinei, ing. EUGEN CONSTANTI- 
NESCU:

— Acționăm, concomitent, în 
două sensuri convergente — ne 
spune interlocutorul; îmbunătățirea 
calității mașinilor, a rezistenței lor în 
exploatare, dar nu scăpăm din ve
dere nici micțorarea sistematică a 
consumurilor specifice.

— Ne puteți da un exemplu?
— Anul acesta s-a reproiectat 

semănătoarea SPC-6. Randamen
tul ei a crescut de aproape, două 
ori, iar anual, prin scăderea greu
tății, se economisesc cite 15 tone 
metal. Tot în urma reproiectării 
combinei de porumb — operația 
,d în curs de desfășurare — se pre
conizează o reducere a consumu
lui de cauciuc subțire cu 18 kg pe 
mașină și obținerea unei economii 
de tablă de aproape 5 tonte pe an.

— Mult am cîștigat și de pe 
urma folosirii maselor plastice —

a intervenit în discuție
Ion Pascal. Acești excelenți înlo
cuitori ai metalului se utilizează 
în uzină pe scară tot mai largă. 
Anul acesta, de la 19 tone 
metal înlocuit în luna februarie, 
s-a ajuns, în luna iulie, la 65 tone.

Cum se procedează pentru 
respectarea cu strictețe și dimi
nuarea normelor de consum? La 
această întrebare ne răspunde tov. 
ION PÎRVULESCU, tehnician în 
grupa de consum specific de la 
serviciul tehnic :

— Pentru fiecare piesă sau re
per se stabilesc din vreme, înain
te de lansarea în fabricație a u- 
nei serii de mașini, consumurile 
pe categorii de metal și pe varian
te constructive. Ele se însumează, 
se confruntă cu cele mai bune re
zultate obținute în alte părți, de- 
terminîndu-se astfel normele de 
consum. Prin fișele tehnologice 
urmărim, pe faze de fabricație, e- 
voluția consumurilor Specifice, res
pectarea normelor, intervenind ori 
de cite ori se constată depășiri sau 
cînd apar noi rezerve.

— In ce fel se acționează pen
tru prevenirea pierderilor?

— Potrivit documentației tehni
ce, se ținle o evidență riguroasă a 
deșeurilor din debitarea materia
lelor, pe feluri de metal, lungimi 
și grosimi, stabilindu-se, totodată, 
și locul unde ele pot fi valorifi
cate. Dacă mai înainte, asemenea 
deșeuri se considerau nefolosibile, 
anul acesta, resturile de la debita
re și-au găsit diverse întrebuin
țări. Am reușit să Valorificăm 35 
tone de tablă zincată, 7 tonte de 
țevi, 8 tone bare de oțel.

consu- 
nu- 

ar renunța la 
imprimate în 
n.n.). Noi, de 
la contractări, 

anului, articolele

PREGĂTIRILE PENTRU

NOUL AN ȘCOLAR
• Peste 2300 săli noi de clasă ® Material
didactic în valoare de 49,8 milioane lei

Direcția generală de 
resort. din Ministerul 
învățămintului ne-a 
furnizat unele amă
nunte în legătură cu 
stadiul pregătirilor 
pentru anul școlar 
1966—1967.

In noul an școlar, 
în clașele I—VIII ale 
școlilor generale vor 
ii cuprinși 2 967 500 
de elevi, dintre care 
368 000 în clasa I. în 
clasele < V—VIII, nu
mărul elevilor va 
crește cu 76 200 de 
elevi. învățămintul 
seral și fără frecven
ță va cuprinde 73 000 
de elevi, față de 
62 800 anul trecut. 
Liceele de speciali
tate vor ii frecven
tate Ia cursurile de zi 
și serale de circa 
23 000 de tineri.

Pentru viitorul 
școlar se vor da

apara- 
vor 

sorti-

lui didactic pentru 
învăfămîntul de cul
tură generală, ce va 
fi pus la dispoziție 
școlilor, sporește 
nul acesta cu 11 
sută fată de anul 
cut, ajungind la 
milioane lei.

De la fabrica textilă „Doroban
țul" din Ploiești dăm, mai întîi 
două cifre : pe 7 luni, s-a realizat 
o economie de peste 4 600 kg fire 
în secția filatură pieptănată ți 
cardafă, dar s-a înregistrat ți o 
depățire a consumurilor specifice 
de fire de 524 kg în sectorul țesă- 
torie-finisaj. De ce aceste rezul
tate contradictorii ? Redăm părerea 
tov. ALI SAMOVICI, șeful servi
ciului preț de cost:

— Normele de consum sînt fi
xate pe feluri de articole. Dar, un 
articol are, adesea, câte 10 desene 
diferite, dintre care unele depă
șesc consumul mediu prevăzut. Și 
tocmai asemenea modele se cer de 
către comerț. (Deci, după părerea 
greșită a interlocutorului,
murile specifice s-ar reduce 
mai dacă comerțul 
modele frumoase, 
culori atractive — 
pildă, am acceptat 
la începutul 
250-05, 250-07 și 250-08 cu desimi 
mai mari și greutate specifică 
sporită pe metru pătrat. Le-am 
fabricat și am înregistrat depășiri 
la consumurile de materie primă.

— Cum 
blemei ?

— Prin 
de calcul 
Elz să se 
grupe de . ,_____ _
sum specific. Propuneri în acest 
sens am înaintat direcției noastre 
tutelare. Prea mult, însă, se îh- 
tîrzie cu răspunsul.

Se poate ca propunerea să ducă 
la un sistem mai bun de calcul al 
normelor. Fapt este că depășirea 
consumului specific la secția țe- 
sătorie este legată, în primul rînd, 
de o serie de abateri de la disci
plina tehnologică, de risipă, prin 
distrugerea unor canete. Iată un 
exemplu : șeful adjunct al secției, 
ILIE ROȘCA, ne spunea că în fie
care lună se irosesc 10-15 kg de 
fire. După cum ne explica, pier
derea ar fi normală. Nu putem fi 
de acord cu această concepție fa
talistă.

Dar, să vedeim căror cauze se 
datorează scăderea bruscă, în lu
na iulie, a economiilor la consumu
rile specifice de materii prime în 
secția filatură pieptănată. Ing. 
FERENTZ POJON justifică totul 
prin umiditatea scăzută a lînei. El 
sublinia că laboratorul fabricii nu 
este capabil să stabilească corect 
gradul de umiditate a materiei 
prime intrate in fabricație. Exis
tă destul adevăr în spusele ingi
nerului. Vizitînd însă secția, ne-am 
dat seama că o influență negativă 
asupra consumurilor specifice o 
are încălcarea prescripțiilor pro
cesului tehnologic, întreținerea de
fectuoasă a mașinilor și utilajelor.

E drept, urmărirea consumuri
lor specifice se face conștiincios. 
Ceea ce ne-a contrariat este 
faptul că nu se trag concluzii re-

Anchetă realizată de 
Petre NEDELCU, 
Viorel SĂLĂGEAN și 
Constantin CĂPRARU

Constructorii de pe șantierele 
Capitalei au predat „la cheie", de 
la începutul anului și pînă acum, 
5 384 de apartamente. Se află într-o 
fază foarfe avansată de finisaj și 
vor fi terminate zilele acestea 236 
apartamente în cartierele Armata 
Poporului și Balta Albă. Acestea fac 
parte din cele circa 3 000 de apar
tamente pe care constructorii le vor 
preda noilor locatari în trimestrul în 
curs.

Pe șantiere se pregătește și fron
tul de lucru pentru anul 1967. 
în 
rile 
mente, urmînd ca pînă la finele lu
nii octombrie numărul acestora să 
crească la 12 000.

prezent sînt începute lucră- 
la circa 9 000 de aparta-

Comparativ cu aceeași perioa
da a anului precedent, anul a- 
cesta depunerile la C.E.C. au 
crescut cu 36,3 la sută, iar numă
rul depunătorilor cu circa 20 la 
sută. O importantă sporire a eco
nomiilor s-a înregistrat și la sate, 
unde populația a economisit cu 
46,6 la sută mai mult decît în 
primele șapte luni din anul 1963.

în prezent la dispoziția depu
nătorilor există în țară 1 330 de 
unități C.E.C., în afară de oficiile 
poștale.

Doar cîțiva din mulțimea de demonstranți bucureșfeni au fost 
prinși" în acest instantaneu. Privindu-i însă, revezi aevea co

loanele entuziaste, care s-au scurs prin Piața Aviatorilor în 
dimineața zilei de 23 August.
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imagini și relatări din țară de la demon

strațiile oamenilor muncii cu prilejul zilei

de 23 August

Reeditînd la un nivel supe
rior performanta. anterioară, 
cind a reușit, prin scurtarea 
duratei de pescuit, să sosească 
în fără în ajunul zilei de 1 Mai, 
traulerul „Galați" a acostat la 
Sulina în seara marii noastre 
sărbători naționale, cu' circa 
două săptămîni înainte de ter
menul planificat.

In legătură cu bilanțul aces
tei călătorii, tov. Nicolae Milu, 
comandantul navei, ne-a infor
mat: „Vasul a pornit în cea 
de-a patra cursă a sa la 17 
mai, pentru a pescui în zona 
Georges Banc din Atlantic. 
Scăzînd cele 22 de zile la dus 
și tot atîtea la întors, am reu
șit să realizăm planul în nu
mai 54 de zile, pescuind
proape 2 000 tone de pește. Tot 
parcursul celor aproape 27 000 
km a durat 98 de zile".

— Cum ați reușit' să redu
ceți timpul de pescuit ?

— Pescarii, ca și vînătorii, 
vorbesc deseori de noroc, fiu 
aș vrea să subliniez hărnicia 
și calificarea crescîndă a echi
pajului. Cu aparatura specială 
a traulerului detectăm și ur
mărim aglomerările de pește 
pe care,. o dată găsite, le ex
ploatăm cu maximum de randa
ment. Pescarii noștri au reușit 
în cursul acestui drum să lan
seze traulerul în 
pînă Ia zece ori 
uneori chiar și 
pește 
și 
ridicat Ia punte s-au scos peste 
40 tone de pește. Menționez, 
de asemenea, că prin scurtarea 
duratei pescuitului, echipajul 
nostru a realizat și. importante 
economii.

— Care sînt condițiile de 
conservare și depozitare ?

— Avem instalații din cele 
mai moderne. Imediat după a- 
ducerea pe vas, peștele intră 
în tuneluri și dulapuri de con
gelare, unde este supus, trei 
pînă Ia trei ore și jumătate, 
unei temperaturi de minus 40 
grade Celsius, iar apoi este 
trecut în magaziile frigorifice 
și păstrat Ia temperatura de 
minus 22

■ La ora 
rînduri, 
corat în 
după descărcarea peștelui, 
chipajul se va pregăti pentru 
o nouă cursă.

an 
în 

folosință peste 2 300 
săli noi de clasă. 
Lucrările de construc
ție se află intr-un sta
diu avansat la cele 
mai multe din noile 
școli.

In cadrul pregătiri
lor se înscriu și ela
borarea planurilor de 
învățămint, precum și 
măsurile luate în ve
derea Îmbunătățirii 
programelor destinate 
învățămintului de cul
tură generală. Noile 
programe, elaborate și 
îmbunătățite pe baza 
propunerilor făcute 
în cadrul unor con-

sfătuiri cu oameni de 
știință și cu cciclie di
dactice, reflectă ce
rințele îmbinării ele
mentelor clasice și 
moderne ale științe
lor, urmărind să tran
smită tinerilor cele 
mai importante cuce
riri ale matematicii, 
fizicii, chimiei, bio
logiei.

Pentru moderniza
rea procesului de în- 
vățămînt, continuă ac
țiunea de înzestrare a 
școlilor cu

■ tură. .Școlile 
primi 162 noi
mente de material di
dactic, printre care : 
trusa pentru studiul 
undelor electromagne
tice de înaltă frecven
ță, aparatul pentru 
prepararea gazelor la 
rece, trusa de expe
riență pentru mecani
ca lichidelor. La îm
bunătățirea calității 
diferitelor materiale 
didactice, o valoroasă 
contribuție aduc spe
cialiștii care participă 
la concursurile anuale 
organizate în acest 
scop. Numai pen
tru ediția 1966 a 
acestui concurs, care 
se încheie la 1 octom
brie, s-au elaborat 
noi aparate necesare 
studiului oscilațiilor 
electrice, lichefierii 
gazelor, formării un
delor staționare sono
re, precum și dife
rite alte instrumente. 
Valoarea materialu-

(Continuare în pag. a IV-a)

O seamă de generații ti
nere au constituit mîndria 
țării noastre de-a lungul 
unei istorii pe care o ca
racterizează, spiritul de 
continuitate și de unitate 
— istorie al cărei rezultat 
este România socialistă 
de astăzi, bogată în tra
diții, în surse, dar mai cu 
seamă stăpînă pe aseme
nea realizări care au în
găduit un imens salt 
înainte.

Un salt care a dezlăn
țuit energiile, îngăduind, 
totodată, o uriașă econo
mie de timp. Aceasta a 
făcut ca tinerii de astăzi 
să deschidă ochii într-o 
societate dotată cu rîn- 
duieli și cu o bază mate
rială mult superioară ce
lor în cadrul cărora și-au 
dus viața bunicii și chiar 
părinții. Se știe că moș
tenirile mari, așa cum e- 
rau ele înțelese în trecut, 
aveau efectul contrar : de 
a toci energia celor care 
puneau mîna pe ele, obli- 
gîndu-i să trăiască în 
continuare ca paraziți. 
Moștenirea pe care o pri
mesc tinerii de astăzi este 
de o cu totul altă natură. 
Ea stă mai degrabă sub 
simbolul ștafetei, într-o în
trecere timpul de(Continuare în pag. a Il-a)Aurelia GOLIANU

Șerban CIOCULESCU

o splendidă semnificație. 
Este o moștenire pe care, 
întîi de toate, tinerii o pri
mesc de la oameni vii și 
puternici, nu numai de la 
părinți, ci de la întreaga 
societate care, după ce 
i-a instruit și i-a antrenat 
să fie capabili și puter
nici, îi așează în vîrful 
unghiului, nu fără a-i spri
jini sau a le oferi reperul 
de care oricînd are nevoie 
experiența în curs de for
mare. Umăr la umăr, și cu 
același pas ferm, mai mul
te generații conlucrează 
armonios, completîndu-se. 
Este vorba, deci, aici, de 
o moștenire colectivă, pri
mită în colectiv, și împăr
țită pe foarte precise sar
cini individuale. Timpul 
cîștigat de înaintași se 
concretizează în avantaje
le traiului într-o societate 
socialistă, dedicată pro
movării omului, cu rîn- 
duieli democratice și uma
ne, cu acea bază mate
rială repede și temeinic 
întocmită, care înseamnă 
electrificare, industrializa
re, cooperativizare în a- 
gricultură sau, cu cuvinte 
mai simple, profuziune de 
bunuri, nivel dezvoltat de 
viață.

Un tineret sănătos fizi
cește, viguros, căruia i-au 
fost înlăturate umilințele 
bolilor sociale și ale sub- 
alimentației, un tineret 
sportiv, crescut în soare 
și aer curat, în lumina 
neasemuit de limpede și 
înaltă a cerului țării noas
tre. Avem astăzi nenumă- 
rați băieți și fete care cu
nosc mirajul performanțe
lor unui corp sănătos, 
sportiv. Pe noi, profesorii, 
ne incintă faptul că avem 
elevi și studenți care știu 
să rîdă, glumesc și cîntă 
— ne bucurăm de veselia 
lor care luminează lumea. 
Căci tineretul nostru este 
deschis și vesel, optimist, 
puternic, nechinuit de 
complexe. El nu se simte 
inutil și nechemat, lui nu 
i se pune problema unui 
loc într-o societate cu toa
te locurile ocupate și nici 
aceea a conflictului cu 
lumea înconjurătoare. Tî- 
nărul nostru „alergător de 
cursă lungă" nu e con
damnat la prematură sin
gurătate și renunțare, la 
experiențe dezastruoase și 
vulnerante. Tineretului 
nostru nu i se pune, in
tr-adevăr, problema să-și 
cîștige pur și simplu

exrstența, cum se întîmpla 
altădată, ci cum să și-o 
rostuiască la nivelul unor 
realizări înalte și perma
nente.

în acest sens, caracte
ristică este pasiunea pen
tru știință și tehnică, încă 
de la vîrstele cele mai fra
gede. Pe unii dintre cei 
mai vîrstnici, adeseori a- 
ceastă pasiune îi uluiește, 
îi neliniștește chiar, pă- 
rîndu-li-se inumană. Dar 
nu este așa. Pentru tinere
tul contemporan, și nu nu
mai din țara noastră, știin
ța este aventura cea mai 
palpitantă, cea care a 
deschis omului calea spre 
astre.

I
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a primit delegația
parlamentară bulgară

Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România, tovară
șul Chivu Stoica, a primit 
joi la amiază delegația 
Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria, 
condusă de prof. ing. G. I. 
Brankov, președintele Co
misiei permanente pentru 
construcții, arhitectură și 
sistematizare a Adunării 
Populare, care face o vi
zită in țara noastră, la in
vitația Marii Adunări Na
ționale.

La întrevedere au par
ticipat tovarășii: Ștefan

Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Mihai 
Gere și Constanța Cră
ciun, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, 
Gheorghe Stoica, membru 
al Consiliului de Stat.

Afo9t prezent Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul 
Republicii Populare Bul
garia la București.

întrevederea, s-a desfă
șurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

(Agerpres)

UZINE ÎN DEȘERT
Străbatem șesuri și 

dealuri aride care seamă
nă cu peisajele lunare. 
Pietre de toate mărimile 
și culorile, nisipuri răs
colite de vîhturi, stinci 
cariate, grohotișuri și, 
ici-colo, cîte un pom 
stingher sau tufișuri de 
mărăcini. Ne apropiem 
de regiunea Kozani-Pto- 
lemais, centru industrial 
al Greciei. Odinioară aci 
era fundul unui imens 
lac natural, care ajun
gea, printre munți, pînă 
în Iugoslavia. Cu timpul, 
apa a dispărut, lăsînd în 
urmă nisip și pietre. Iar
na vînturile nordului 
trec prin fosta albie și 
pătrund în fiordul Tesa- 
liei înghețînd și înzăpe
zind totul. Localnicii 
spun că au „nouă luni de 
iarnă și trei luni răco
roase".

Pe fundurile văilor își 
găsesc adăpostul mici 
sate, cu case durate din 
piatră și acoperite cu 
țiglă. Fîșiile de pământ 
fertil sînt folosite aci 
doar pentru legume și

împărțite în zeci și zeci 
de parcele mărunte.

Natura însă a compen
sat sărăcia solului prin 
bogăția subsolului. Re
cent, . în această regiune 
au fost descoperite zăcă
minte de asbest evaluate 
la milioane de tone. Cer
cetătorii greci întocmesc 
proiecte pentru exploa
tarea acestei însemnate 
bogății, ceea ce va îngă
dui ca în viitor Grecia 
să-și poată satisface ne
cesitățile interne de as
best și chiar să exporte. 
De asemenea, în această 
regiune au fost descope
rite rezerve uriașe de 
azot, care, chiar și în 
condițiile unei exploatări 
intense, se prevăd a fi 
epuizate abia peste un 
secol. Printre dealurile 
regiunii își fac, rînd pe 
rînd, apariția coșurile 
înalte ale fabricilor, care 
sparg monotonia împre
jurimilor.

In această zonă stear
pă își cîștigă existența 
mii de muncitori. Numai 
în uzinele producătoare

de azot și în instala
țiile anexe lucrează 4 500 
de muncitori, tehnicieni 
și specialiști, în marea 
lor majoritate greci. Uzi
na este dotată cu utilaj 
avansat, majoritatea p- 
perațiunilor fiind auto
matizate.

Stînd de vorbă cu cîți
va tehnicieni și ingineri, 
pe care i-am întîlnit sub 
un deal, unde are loc ex- > 
ploatarea la suprafață a 
cărbunelui destinat cup
toarelor uzinei de azot, 
am aflat povestea com
plexului lor:

— Uzina, ne spunea 
unul dintre ei, a fost ter
minată în 1951; s-au in
vestit circa 85 000 000 do
lari, fapt care ilustrează 
eforturile Greciei de a. ri
dica nivelul de dezvoltare 
al economiei. La con
struirea ei au lucrat 
ingineri și specialiști greci 
și vreo 230 de specialiști

C. ALEXANDROAIE

(Contînuare 
în pag. a V-a)
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Știrile veneau dintr-un sat, bine cu
noscut mie 
riei. Aveau 
numeroase 
legate de 
Omul care 
trăise toată 
ades se întîmplă. S-a însurat, potrivit 
obiceiului locului, îndată după ce s-a 
liberat din armată, întemeind o fami
lie trainică, bine închegată, bucurîn- 
du-se azi că și-a așezat copiii, că au 
început să crească nepoții. Nu uită, 
niciodată, să 
fiecare cîte un 
e bine.

De astă dată 
îmbibînd-o, un 
Se arăta neliniștit de felul cum merg 
lucrurile înfr-o tînără familie de ță
ran'. Prea curînd începuse să scîrțîie 
căruța. S-au ivit prea curînd neînțe
legeri, relațiile dintre soți se înăs
preau în loc să se netezească. El, 
care se consiaera părintele suîietesc 
al tinerei căsnicii, deoarece el îi cu
nunase, el le era. nănaș, își căuta în- 
tîi și întîi propria sa vină.

Am înțeles, dintr-o dată, esența 
neliniștii sale. 1* era teamă, foarte 
teamă, ca neînțelegerile între soți să 
nu se înmulțească, să se ajungă la 
asperități de-o natură mai gravă și, în 
ultimă instanță, la desfacerea acestei 
căsătorii. Perspectiva aceasta, pe el, 
așa cum îl cunosc, îl copleșea, îl um
plea de rușifie. Nici nu îndrăznea să 

, mărturisească acest lucru : că s-a gîn- 
dit la el cel puțin.

Omul acesta îmi punea, așadar, în 
față universul familiei țărănești, temă 
de largă rezonanță, cu multiple în
fățișări, cu întrebări, probleme de o 
factură aparte în viața satului contem
poran’, aflat în plin proces de trans
formare. Este, în același timp, o temă 
seducătoare; căci și în modul de în
temeiere a unei familii, în viața ei 
intimă, se reflectă marile prefaceri 
prin care a trecut țărănimea. Și, aș 
spune, că ,mai ales, în viața de fa
milie, în creșterea copiilor, în edu
carea lor se reflectă aceste transfor
mări. Au dispărut, dacă nu cu fotul, 
totuși nu mai sînt caracteristice, nu 
definesc o mentalitate generală, prac
ticile vechi, izvorîte din avariție, din 
lăcomie. Sînt fenomene rare în zilele 
noastre căsătoriile din interes, puse 
la cale fără consimțămîntul mirilor, 
peste capul lor, nesocofindu-li-se sen
timentele, voința. Modificările struc
turale înregistrate de satul coopera- 
tivizaf, concepția nouă asupra valorii 
muncii, a însușirilor personale ale o- 
mului, rolul din ce în ce mai însemnat 
pe care-l are femeia în viața satului au 
înrîurit în măsură holărîioare asupra 
felului cum este înțeleasă astăzi o 
căsătorie, o familie țărănească.

Trebuie să stabilim de la început 
că țăranul român a avut față de fa
milie și în trecut, așa cum are și azi, 
un nemărginit respect. Chiar dacă, 
în trecut, se trecea peste un senti
ment atîf de profund și gingaș ca 
iubirea dintre doi tineri, chiar dacă 
astfel de drame provocate de părin
ții interesați de zestre, cu riscul de 
a-și nenoroci pe viață propriul copil 
s-au petrecut, satul, opinia sa sănă
toasă, vestejea, condamna astfel de 
contracte, dezaproba astfel de aran
jamente. în legile nescrise ale vieții 
țărănești nu se nesocoteau afinitățile, 
însușirile unui om, fericirea virtuală a' 
unei vieți de familie, înțelegînd că 
o astfel de unire se face o dată pen
tru totdeauna, familia, fiecare în par
te, alcătuind o mică lume, cu deprin
derile ei, cu obiceiurile statornicite 
cu anii.

Neliniștea, teama exprimate în scri
soarea amintită sînt astfel explicabi
le, iar întrebarea pe care și-o pune 
omul, asupra vinei sale, e foarte fi
rească. Ce s-a întîmplaf acolo ?

Știu că fotul s-a petrecut potrivit 
unor vechi tradiții legate de nuntă, 
de acele sănătoase, profund morale 
tradiții ale poporului nostru, transmi
se din moși-sfrămoși, nealterate, pe 
care nu le mai întinează neomenia, 
lăcomia după avere, înfr-un sat cu 
altă înfățișare azi, în care tradițiile, 
acestea de-o nobilă puritate cunosc 
o și mai mare prețuire și, care, ne
apărat, trebuie cu grijă păstrate, con
tinuate.

Tinerii, cum se știe, se cunosc de 
mici, au umblat la aceeași școală, au 
crescut în același sat, familiile lor

încă din vremea copilă- 
darul de a-mi redeștepta 
și tulburătoare amintiri, 
via(a satului de-afunci. 
îmi scria, țăran vîrsfnic, 
via)a lui în sat, așa cum

pomenească de 
cuvînf, semn că totul

picurase în scrisoare, 
sirop de amărăciune.

Pe marginea unei scrisori de la țară

Ștefan LUCA
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asemenea se cunosc și, dincolo 
micile deosebiri, au dus același 
de viață, i-au crescut, în respec
tată de familie. Satul atent a ur-

de 
de 
fel 
iul 
mărit evoluția acestor relații, expri- 
mîndu-și astfel un punct de vedere, 
iar logodna lor n-a trezit nedumeriri.

Toate acestea au dat răgaz părin
ților, mirilor, să se cunoască mai în
deaproape, dacă înfr-un sat o ase
menea cunoștință mai poale suporla 
un „mai îndeaproape". Dar acest ră
gaz își are rost. Căci perspectiva 
nașterii unei familii noi, încredința
rea unui copil al tău, legarea soariei 
lui de a celuilalt e, în fond, o grea, 
o foarte serioasă decizie. De aceea 
trebuie străbătută o etapă de acomo
dare, de descoperire poate a unor 
lucruri ascunse, de obișnuirea cu 
ideea noii căsnicii.

Nunta, ea însăși, cu impresionantul 
șirag de datini, cu fastul ei unic, cu 
severa solemnitate a unor episoade, 
împletită atît de fermecător cu pasa
je de glume și umor sănătos, cu 
ceea ce are ea emoționant, cu vese
lia ei degajată, e parcă anume făcută 
să rămînă de neuitat. De aceea, la 
nuntă, ca și la botez, nimic nu este 
precupețit. De aceea oaspeții fac da
ruri, cinste, tinerei perechi, fără osten
tație și fără rezerve, de aceea este 
plin folclorul românesc de orații, ale
gorii, pentru a o face de neuitat, ca 
și cum le-ar atrage atenția mirilor că 
pasul lor e definitiv, că satul întreg 
a salutat întemeierea proaspătului că
min...

Ușurința, graba, căsătoriile pripite 
n-au fost și nu sînt niciodată privite 
cu ochi buni în lumea țărănească. 
Anumite fenomene răzlețe observate 
în sate, ca divorțuri și recăsăforiri, 
sînt atribuite influenței negative oră
șenești, rod al superficialității, al jo
cului de-a familia, în care frecvent 
descoperi mobilurile interesului, cu
pidității, venind din lumea periferică 
a eticii noastre, pentru că nici ora
șul nu admite astfel de 
dominate de egoism, în 
liză.

Și 
de 
tre,

. noțiune în zilele noastre ? într-un sat 
din Oltenia socrul se arăta nemulțu
mit de „zestrea" 
șîndu-i acestuia că se arată nepăsător 
față de propria lor gospodărie, că stă 
cu gardul nereparat, că umblă urît 
îmbrăcat cînd în magazinul univer
sal al satului ai de unde alege, în 
sfîrșit, că nu 
din comună, 
soț al fetei ? 
bea ? Dacă
poate el să-și încredințeze fata, casa 
cea nouă, soarta nepoților în mîna 
unui astfel de om ? Satului îi place 
echilibrul, armonia, măsura, neocolind 
veselia sănătoasă, bucuriile firești ale 
vieții. Și, mai ales, nu admite super
ficialitatea față de problemele vieții. 
„Zestrea", noțiune care îmbracă az; 
un conținut esențial modificat, nu în
seamnă o foaie îndelung comentată, 
prilej de certuri, de rupturi și iar îm
păcări, de „mai dă tu", „mai lasă' 
etc., ci înseamnă un examen al dem
nității cîștigate în fața satului, al ma
turității, al garanției că ceea ce se 
întemeiază va fi durabil, foarte du
rabil, de nedesfăcut.

Și, mai ales, este întrebată și fata,

ceea ce noi am numi o restituire inte
grală, o importantă cucerire, rolul fe
meii fiind, în sfîrșit, recunoscut, ea 
fiind cheagul viitoarei familii. Mă în
treb dacă îngrijorările care-i cutreie
ră gîndurile cunoscutului meu nu-și 
au origina tocmai aici și nu e cumva 
bărbatul vinovat de neînțelegerile in
trate în casa lor. lată urme lăsate de 
lumea veche a satului, urme se pare 
ceva mai greu de șters. Femeia ma-

mă, gospodină, dar în același timp 
ieșind la lucru, parlicipînd cel puțin 
în egală măsură la bunăstarea cămi
nului, șe cade să fie înconjurată de 
mai multă atenție, înțeleasă, ajutată, 
socotită deopotrivă cu soțul ei. Căci 
ne-am mai înfîlnit cu aspecte cărora 
le-am dori o cît mai grabnică dispa
riție. Soțul, după muncă, circulînd prin 
sat, întors acasă, nepăsător, așteptînd 
să fie servit la masă, îngăduindu-și un 
pui de somn, în timp ce nevasta, abia 
venită, ea însăși, de la muncă, nu-și 
vede capul de treburi. Se poate ca 
și-n căsnicia amintită să se petreacă 
astfel lucrurile, ceea ce va cere un 
efort din partea nașului, a părinților, 
un efort unit ca această stare de lu
cruri să se îndrepte, exisfînd condiții 
reale de ușurare a muncii în gospo
dărie, de împărțire a îndatoririlor, de 
înscăunare a acelei armonii prezise la 
nuntă...

Viața satului contemporan s-a di
versificat, cunoștințele omului de la 
sate, profesiunea de care este legat, 
se dezvoltă neîncetat. Aceste prefa
ceri nu resping, ci dimpotrivă îmbra
că în haină nouă, mai strălucitoare, 
șiragul, de datini, întreaga tradiție, 
plină de adinei semnificații, momen
tul acela unit din viață, întemeierea 
unei noi familii țărănești, instituție du
rabilă, de nedesfăcut, fi sînt create, în 
lumea Satului de azi, toate premisele 
pentru atingerea acestui nobil (el.

Cu înaltă răspundere, chimiștii de la Uzina de alumină 
din Oradea au dezbătut zilele acestea sarcinile ce le revin 
în actualul cincinal. După ședința de dezbatere, am avut 
o convorbire cu tov. CONSTANTIN ȘTEFĂNOIU, directorul 
uzinei, care ne-a declarat :

— Sarcinile ce revin 
colectivului uzinei in 
actualul cincinal sînt 
importante ?

aranjamente 
ultima ana-

amintește 
de xes-

totuși, se mai 
zestre. Dar ce fel 
ce înțeles a dobîndit această

ginerelui, repro-

prea dă pe la biblioteca 
Ce face cu banii viitorul

E risipitor, flușturatic, 
așa stau lucrurile, cum

Wt
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PROPUNERI UITATE
POPULAR

în perioada ultimelor alegeri de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală și sfaturile populare, ca și 
după aceea, cetățenii din regiunea 
Cluj au făcut mii de propuneri 
valoroase cu privire la problemele 
economice, gospodărești, social- 
culturale. Marea lor majoritate au 
fost înfăptuite, pretutindeni fiind 
evidentă, ca o caracteristică gene
rală, participarea masei cetățeni
lor la rezolvarea lor: s-au con
struit școli, dispensare, s-au ame
najat grădini publice, s-au efec- 

. tuat cele mai variate lucrări care 
contribuie la ridicarea nivelului 
gospodăresc-edilitar al fiecărei lo
calități.

Atît la nivelul raioanelor, cît și 
al regiunii s-au constituit colective 
formate din șefi de secții ai sfa
turilor populare respective, care au 
menirea să rezolve propunerile ce
tățenilor. Stadiul înfăptuirii aces
tora a fost analizat în comitetele 
executive.

Din păcate însă, în unele raioa
ne, o dată cu trecerea timpului 
a ,scăzut interesul pentru rezol
varea lor. O convorbire cu tovarășul 
Nicolae Teodorescu, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Sfatului 
popular al raionului Bistrița, este 
edificatoare. Vicepreședintele ne-a 
spus, de fapt, cum ar trebui să se 
desfășoare lucrurile, pentru că 
din documentele existente la raion 
rezultă că în acest an nici colecti
vul însărcinat cu urmărirea și în
făptuirea propunerilor alegătorilor, 
nici comitetul executiv nu s-au o- 
cupat cu perseverența necesară de 
aceste probleme. In 
seamă de propuneri 
rămas în suspensie, 
zuri, obosiți de atîta 
tățenii s-au adresat 
partid. De altfel, la raion nici n-am 
reușit să identificăm în întregime 
propunerile făcute ; a fost nevoie 
de investigații în comune și sate.

Ne-am oprit, de exemplu, în co
muna Șieu Măgheruș. In satul 
Crainimăt — ne-a spus tovarășul 
loan Burbulea, președintele sfa
tului popular comunal — există o 
moară cu tradiție, de care se folo
sesc locuitorii din peste 30 de sate. 
Iazul a fost însă rupt de ape, ast
fel că moara nu mai funcționează. 
Am cerut sprijinul sfatului popu
lar raional, spre a ni se transfera 
instalațiile electrice ale unei mori 
din comuna Livezile, nefolosită în 
momentul de față, ținînd seama de 

.faptul că în această comună există 
o alta care satisface nevoile locale. 
Dar nu s-a făcut nimic, cetățenii 
trebuind să bată mulți kilometri 
pentru a-și măcina cerealele".

In comuna Teaca, discuția des
pre propunerile adresate sfatului 
popular raional pornește de la re
alizările din ultima vreme, de la 
înfățișarea de azi a comunei. 
Gheorghe Florea, secretarul sfa
tului popular, ne vorbește despre 
activitatea gospodărească și de în
frumusețare, despre măsurile luate 
pe linia deservirii. Cum este însă 
și firesc, cerințele evoluează con
tinuu. Cetățenii au propus sfatu
lui popular raional să sprijine, în
tre altele, amenajarea unui sub- 
depozit de desfacere a lemne
lor de foc, căci cei peste 500 
de salariați care lucrează în comu
nă sînt nevoiți să cumpere lemne 
de la zeci de kilometri depărtare. 
Ținînd seama și de ritmul în con
tinuă creștere al construcțiilor de 
case, s-a mai propus sfatului popu
lar raional să studieze posibilitatea 
unei mai bune aprovizionări — 
prin cooperație — cu materiale de 
construcție. La toate acestea nu 
s-a primit însă nici un răspuns.

S-ar putea obiecta că unele din 
propuneri 
zolvat, că 
găsi de la 
poate. Dar 
țiile, exista obligația firească din 
partea sfatului raional de a ține 
evidența propunerilor și de a răs
punde în timp util celor interesați.

Unele propuneri ale cetățenilor 
nu cer nici un fel de eforturi mate
riale, ci doar o intervenție mai 
promptă pe lîngă instituțiile în 
sarcina cărora cade rezolvarea lor. 
Dar nici acest lucru nu se face în
totdeauna. In raionul Cîmpeni, de 
exemplu, puține din sugestiile cu 
privire la funcționarea rețelei co-

consecință, o 
valoroase 
în unele 
așteptare, 
organelor

au 
ca- 
ce-
de

sînt mai greu de re- 
soluțiile nu se pot 

o zi la alta. Tot ce se 
oricare ar fi fost condi-

merciale și aprovizionarea satelor 
de munte au fost traduse în viață, 
cu toate că multe din ele s-ar fi 
putut realiza doar prin măsuri or
ganizatorice.

Multe propuneri s-au împotmolit 
și la sfatul popular regional. De 
anul trecut ele n-au mai fost ur
mărite, colectivul format din șefii 
secțiunilor — însărcinat cu rezol
varea lor — nu s-a mai întrunit, 
iar comitetul executiv n-a exerci
tat în acest sector controlul cu
venit.

— Intr-adevăr, ne-a spus tova
rășul Ștefan Tompa, vicepreședin
te al comitetului executiv al sfa
tului popular regional — am scă
pat din vedere aceste obligații. De 
altfel, am fost criticați și de o bri
gadă a Comitetului de stat pentru 
îndrumarea și controlul organelor 
locale ale administrației de stat. 
Ne-am propus ca în cel mai scurt 
timp să revedem propunerile și să 
trecem la rezolvarea lor.

Este, desigur, un angajament 
care-și va da roadele. Cu condiția 
însă a reactivizării colectivelor în
sărcinate cu rezolvarea propuneri
lor cetățenilor, a exercitării unui 
control și acordării unui sprijin 
mai activ din partea comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
raionale și a celui regional. Căci 
așa cum stabilește un recent de
cret al Consiliului de Stat, înseși 
conducerile organelor de stat — 
centrale și locale — sînt obligate 
să controleze sistematic și acest 
sector. Legătura ce se realizează 
între sfatul popular și cetățeni tre
buie să fie o legătură vie, cît mai 
strînsă și reciproc eficientă.

Bilanțul rezultatelor 
obținute de colectivul u- 
zinei în primele 7 luni 
ale acestui an, evidenția
ză unele realizări îm
bucurătoare. Planul a 
fost îndeplinit și depășit 
la toți indicatorii : la 
producția globală — în 
proporție de 105,7 la sută, 
la producția marfă vîn- 
dută și încasată — de 
111,4 la sută ; în compa
rație cu perioada cores
punzătoare a anului tre
cut, am realizat o pro
ducție de alumină de 
peste 4 ori mai mare. Șe
dința de dezbatere ne-a 
demonstrat totuși, că 
avem încă mari rezerve, 
mari posibilități, a căror 
valorificare va determi
na o activitate rodnică în 
îndeplinirea cincinalului. 
Participanții la discuții 
s-au referit, în pri
mul rînd, la uzura pre
matură a utilajelor din 
secția măcinare, datorită 
utilizării lor neraționale, 
la nerespectarea pe a- 
locuri a disciplinei teh
nologice, care are conse
cințe asupra calității 
producției și continuității 
procesului de fabricație, 
la întîrzierea și superfi
cialitatea cu care se e- 
xecută unele lucrări de 
întreținere a utilajelor de 
către serviciul mecanic.

tate în direcțiile hotărî- 
toare ale realizării- pla
nului, și, personal, con
sider că prin punerea lor 
în aplicare vor fi mobi
lizate rezerve importante 
de creștere a productivi
tății muncii, de reduce
re a prețului de cost și 
îmbunătățire a calității 
produselor. Ne-au reținut 
atenția cîteva pe care le 
vom lua grabnic în stu
diu. Reducerea la maxi
mum a apelor parazitare, 
prin metodele 
de inginerul Petru Vîgă, 
va diminua consumul de 
abur cu 0,5 tone pe tona 
de alumină. Calculele a- 
rată că pe această cale 
se vor obține peste 3 
milioane lei economii a- 
nual. Deosebit de impor- • 
tantă este și propunerea 
inginerului Sorin Brea- 
zu, șeful sebției calcinare, 
în ce privește folosirea 
unui adaos de criolit (de- 
șeu provenit de la Uzi
na de aluminiu .Slatina) 
în procesul de calcinare 
a aluminei. Studiile și 
calculele preliminare ne 
dau garanția unor mari 
avantaje : reducerea pier? 
derilor la calcinare de 
la 1 la sută la 0,4 la 
sută, ceea ce înseamnă 
700 tone alumină în plus 
pe an, îmbunătățirea sub-

propuse

stanțială a calității alu
minei, adică aducerea ei 
la același nivel cu alu
mina franțuzească, soco
tită ca cea mai bună oe 
plan mondial. In ’acest 
caz, bonificațiile de cali
tate vor crește cu apro
ximativ un milion lei.

Dintre multiplele pro
puneri făcute vreau să 
mă mai opresc la aceea 
a inginerului Mircea 
Bobe. Specific utilajelor 
uzinei noastre este că lu
crează într-un puternic 
mediu abraziv și coroziv, 
care provoacă o rapidă 
uzură a diverselor piese. 
Crearea unui birou teh
nologic, care să se ocupe 
de găsirea și folosirea ■ 
celor mai adecvate ma
teriale în confecționarea 
pieselor de schimb, va 
avea o certă contribuție 
la prelungirea duratei de 
funcționare 
în plus, va 
tarea unor 
procesul de 
reducerea 
manoperă 
utilajelor 
rea altor

Țin să

alu- 
yii— 
mi- 
dia

— Cum vedeți po
sibilitatea 
neajunsurilor 
te ?

lichidării 
aminti-

— Există 
căi. Esențial 
perseverăm 
mai hotărîte 
pentru ridicarea califică
rii profesionale a tuturor 
cadrelor de muncitori și 
tehnicieni. Preconizăm în 
acest sens organizarea de 
cursuri de perfecționare 
cu toate cadrele de con
ducere ale procesului teh
nologic și, separat de a- 
cestea, 
cursuri de ridicare a ca
lificării pentru muncitori, 
a căror pregătire profe
sională trebuie să cores
pundă nivelului tehnic ri
dicat al producției.

multe 
însă să 
acțiuni

mai
este 
prin
și eficiente

organizarea de

•— Ce propuneri s-au 
făcut la dezbateri pen
tru perfecționarea pro
ceselor tehnologice și 
ridicarea pe o treap
tă superioară a activi
tății economice a uzi
nei ?

a utilajelor; 
duce la. evi- 
stagnări in- 
producție, la 

consumului de 
în întreținerea 
și la înlătura- 
neaj unsuri, 

subliniez. că 
propunerile făcute în șe
dință ■ vor completa în .. 
mod substantial planul 
de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice stabilit pentru 
perioada ce urmează.

— Părtaș la înflorirea 
și dezvoltarea economiei 
regiunii Crișana și a țării, 
colectivul uzinei de 
mină va beneficia în 
torii ani de încă 235 
lioane lei investiții
partea statului. Produc
ția uzinei va trebui să 
crească în 1970 cu 470 la 
sută față de 1965. Lucră
rile de construcții-montaj 
pentru dezvoltarea uzinei 
au și început și s-au con
tractat, totodată, circa 
3 000 tone, utilaje. Adică 
toate utilajele cu ciclu 
lung de fabricație și mon
taj. Aceasta ne dă garan
ția să afirmăm că terme
nul de punere în funcțiu
ne a noilor obiective va 
fi scurtat cu cel.puțin trei 
luni’de zile, .•

Ddpă/’cum se vede, în
■ viitor ne așteaptă.' sarcini < 

sporite,.- atît în domeniul 
producției, 'cît și pe liiHie 
de - investiții. ■ încrezător 
în forțele sale,, colectivul 
uzinei noastre, este ho- . 
tărît să-șj pună întreaga • 
sa capacitate și inițiativă 
creatoare în slujba înde- . 
plinirii . integrale și in 
condiții .superioare de. e-. •

■ ficiențăȚși.Jcalitățe; a sar- < 
pinilor ce îi . revin in 
cincinal.

Convorbire realizată de 
Ion PITICU

fi
\ n
' • Si ■ ■
•x '’S&

— Foarte multe sînt de 
o reală valoare, îndrep-

Pe șantierul noii fabrici de tricotaje care se construiește în cartierul „Drumul Tabe
rei" din Capitală, se folosesc la ridicarea halelor de fabricație numeroase ele

mente prefabricate din beton Foto : M. Cioc
Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

(Urmare din pag. I) i a materialeloraliste și eficiente. Șeful servi
ciului preț de cost — cînd i-am a- 
dus ia cunoștință cele constatate 
— a recunoscut că întreprinderea 
nu ar fi fost astăzi în situația de 
a avea consumuri specifice depă
șite, dacă s-ar fi intervenit prompt 
în vederea diminuării lor. Intere
santă este, în acest sens, părerea 
tov. PETRE TUHAR, inginerul 
șef al fabricii:

„Unor tehnicieni și maiștri le 
lipsește încă înțelegerea eficienței 
economice, ei nu sînt pe deplin e- 
dificați asupra unor asemenea im
perative : cu ce prețuri se reali
zează producția, în ce condiții de 
rentabilitate ? Ne străduim — 
sublinia inginerul șef — să dez
voltăm la întregul colectiv ideea 
că un produs eficient este cel care 
este nu numai de bună calitate, dar 
neapărat are și un preț de cost 
scăzut".

Important este ca conducerea 
fabricii să persevereze pentru a 
atinge cît mai curînd scopul pe 
care și l-a propus.

CIND FORMALISMUL
E ALIMENTAT CHIAR

DE CONDUCEREA UZI

NEI

Ne aflăm la fabrica de mase 
plastice „București". Interlocutor 
— tov. ION V. OLARU, secreta
rul comitetului de partid :

— Anual, noi prelucrăm cite 
13 000 tone de mase plastice.

— Cît la sută reprezintă pierde
rile ?

— 2 pînă la 2,5 la sută.
Un calcul sumar arată, deci, că 

pierderile de mase plastice se ri
dică într-un an la 26—32,5 tone. 
Destul de mult, dacă ținem seama 
că aceste pierderi își au izvorul în

manipularea defectuoasa a mate
rialelor. Dar să analizăm, pe scurt, 
modul în care serviciul tehnic ur
mărește și acționează în vederea 
reducerii consumurilor specifice.

— La sfîrșitul fiecărei luni, ne-a 
spus tov. ing. AURORA ȘANDRU, 
de la serviciul tehnic, noi primim 
situații din sectoare care conțin 
date despre consumurile specifice. 
Ele cuprind, destul de des, cifre 
neconcordante ( cu determinările 
tehnologice. Pe baza situațiilor, 
întocmim procese verbale.

— Cînd se fac aceste determi
nări tehnologice ?

— Din cînd în cînd, nu zilnic.
— Cum urmăriți efectiv consu

murile specifice ?
— V-arn spus, pe bază de pro

cese verbale.
Am răsfoit asemenea procese 

verbale, care au cîte două tabele, 
cu economii și depășiri. De la în
ceput, trebuie precizat că, de la 
o perioadă Ia alta, se constată mari 
variații în ce privește consumu- 
riie la același material. Adică în- 
tr-o lună se înregistrează econo
mii. iar în alta — depășiri. Nu se 
vede o tendință clară în evoluția 
consumurilor specifice, ci totul e 
în funcție de jocul întîmplării.

— Cui se datorează, totuși, de
pășirea consumurilor specifice ?

— înregistrărilor eronate 
sectoare.

— E pentru prima dată cînd au
zim că pierderile s-ar datora 
risipei, ci... înregistrărilor greșite. 
Spuneți că înregistrările sînt ero
nate, atunci ce fel de procese ver
bale întocmiți, cum mai trageți 
concluzii în vederea diminuării 
consumurilor specifice ?

— Pînă la urmă, datele se pun 
de acord și balanța de materiale 
trebuie să iasă. De fapt, aceste 
procese verbale se înaintează con
ducerii fabricii cu mențiunea : „Vă 
rugăm să dispuneți...".

Realitatea este că procesele 
verbale sînt foarte nebuloase. în 
ele, economiile sau depășirile sînt 
date global, în tone și kilograme.

din

nu

De pildă, la sfîrșitul trimestrului 
II, la sectorul I depășirile însumau 
19 842 kg. Nu era vorba însă de un 
singur material, ci de multe al
tele. S-au adunat granulele, cu 
foliile de polietilenă, cu coloranti, 
uitîndu-se că logica aritmeticii nu 
permite o asemenea însumare.

După părerea noastră, serviciul 
tehnic al acestei fabrici, precum și 
conducerea ei își îndeplinesc for
mal atribuțiile în domeniul consu
murilor de materiale și înlătu
rării pierderilor. Sugestivă în acest 
sens este următoarea apreciere, 
apartinînd unui grup de tehni
cieni din fabrică, care au scris re
dacției : „La atelierul fitinguri, 
mult timp s-a menținut o stare de 
slabă gospodărire a materialelor, 
cu grave consecințe economice. 
Datorită unei proaste programări 
calendaristice a producției și a u- 
nei-execuții meșteșugărești a fitin- 
gurilor, se pierd anual circa 50-60 
tone materie primă, în valoare de 
900 000 lei. 
menționăm

In privința rebuturilor, 
că, numai în perioada

octombrie 1965-februsțrie 1966, s-a 
transportat din uzipă.și :s-au ârun-J 
cat 27 de țone de. mase plastice, 
iar alte 80 de tone au fost-arse. 
Despre . rebuturile care se macină, 
în. uzină nu mai'vorbim".

— Realitatea, 'este următoarea — 
ne-a spus, în . încheierea anchetei,; 
tov. ION V. OLARU. în cei 8 ani 
de existență, producția fabricii a. 
sporit de peste 7,5 ori, dar urmă
rirea și calculul cbnsumurilor spe
cifice au■ rămas la ,un nivel rudi
mentar. După' părerea -mea. pro
blema aceasta- a reducerii .consu
murilor specifice hu poate fi rup
tă . de organizarea producției, a. 
fluxurilor tehnologice. .

— Evident, așa este. Cum cre
deți că trebuie să se procedeze ?

— Noi am și început să reorga
nizăm procesele de producție. E 
cazul atelierului de produse su
date. Vom continua cu șxtruderea 
ușoară și injecția, care ne dau' 
cele mai multe necazuri în pri
vința consumurilor specifice. Pînă, 
la urmă, trebuie să ieșim la liman.

Problema reducerii perseverente a consumurilor specifice 
de materii prime și materiale are o deosebită însemnătate 
economică. Ea se înscrie ca un mijloc eficient de scădere 
a prețului de cost și, în acest scop, colectivele de între
prinderi au îndatorirea de a reexamina permanent normele 
de consum, de a le pune de acord cu nivelul dotării tehnice, 
de a veghea la respectarea lor strictă, în condițiile îmbu
nătățirii continue a calității produselor. Se, impune, așa cum 
se desprinde din anchetă, ca serviciul tehnic de la fabrica 
de mase plastice „București" să fie mai operativ și mai re
ceptiv la propunerile oamenilor din secții, să renunțe la for
malism în activitatea sa. Conducerea fabricii și forul de 
resort din Ministerul Industriei Chimice sînt datoare să nu 
mai acopere neajunsurile din domeniul gospodăririi materiei 
prime, să intervină holărît pentru utilizarea cu eficacitate 
maximă a resurselor materiale, pentru evitarea risipei și a 
pierderilor. Aceasta este o cerință de stringentă actualitate 
pentru sporirea eficienței activității economice a fabricii. .



La demonstrafia celorpeste 60 000 de oameni ai 
muncii din CRAIOVA au luat parte locuitori din 
toate finuturile Olteniei, de la Dunăre, pînă 
sus, în Retezat, de la Jiu și pînă la Olt, ținuturi 
care au dăruit tării pe Vladimirescu, Brâncuși 
și Arghezi și pe care astăzi visuri de secole se 
împlinesc într-un ritm rapid. Marea hartă a re
giunii, purtată la demonstrație pe umeri de nă
dejde, sublinia în contururile ei prezentul și viito
rul industrial profilat de socialism pe aceste me
leaguri. Harta nu a dominat coloanele numai prin 
dimensiuni, ci și prin semnificația cifrelor înscrise : 
cincinalul înseamnă aici o producție globală in
dustrială a Olteniei de 2,7 ori mai mare, investiții 
de 26,5 miliarde lei.

în Piața Al. I. Cuza — o coloană de tineri și vîrst- 
nici care demonstrează aici pentru întîia oară. Sînt 
cadrele didactice ale celei mai tinere universi
tăți din țară, care își va deschide porțile în 
această toamnă. Anual, din noua cetate a învă- 
țămîntului superior vor pleca cu diplome cîte 2 000 
de ingineri și profesori. Deci pe harta regiunii un 
nou relief — știința.

„Cu partidul nostru-n frunte, noi 
avem succese multe", este nu nu
mai lozinca cel mai des scandată 
de cei o sută de mii de 
demonstranți din PLOIEȘTI, dar 
și realitatea adîncă a fapte
lor cu care ei au întîmpinat 
marea sărbătoare. Izbînzile lor sînt 

.înscrise pe mari panouri. Rafinăria 
Brazi raportează : planul de pro
ducție pe 7 luni depășit la toți in
dicatorii ; economii suplimentare la 
prețul de cost : 10 milioane lei. Ve
cinul lor — combinatul petrochi
mic : 10 milioane lei beneficii peste 
plan. Pe ansamblul industriei plo- 
ieștene s-a obținut anul acesta un 
plus de produse în valoare de 115 
milioane lei.

Punerea în funcțiune a unor noi 
unități și elaborarea de rețete de 
fabricație de către cercetătorii din 
institutele ploieștene au contribuit 
la producerea de benzine și ule
iuri speciale, aditivi de calitate su
perioară, care se bucură pe piața 
internă și externă de unanimă pre
țuire.

Colectivul combinatului chimico-metalurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" a avut cinstea să des
chidă demonstrația de la BAIA MARE. E și firesc : 
această întreprindere deține de doi ani consecu
tiv steagul roșu de întreprindere fruntașă pe țară, 
în fruntea tuturor pășea, cu steagul roșu în mînă, 
fostul prim-topitor loan Cetățean III, astăzi ope
rator principal, la panoul de comandă al noii 
uzine de cupru.

în coloane se aflau constructorii marelui combi
nat băimărean, care demonstrau acum pentru ul
tima oară aici „Am îndrăgit Maramureșul — ne-a 
spus inginerul Mihai Pleșa. Dar peste puțină vreme 
ne vom face bagajele. Ne așteaptă alte șantiere".

L-am întîlnit pe cazangiul Mihai Ignat de la Ate
lierele Nicolina, pe cînd grăbea de-a lungul șiru
rilor de demonstranți.

— Ceferiștilor noștri li se oferă totdeauna pri
mul loc la demonstrație — mi-a spus. Dar rămă
sesem în urmă să-mi dau seama cum au crescut 
coloanele față de anul trecut.

însoțindu-l, am trecut pe lîngă harnicele colec
tive de la uzina metalurgică, uzina de. prelucrare 
a maselor plastice și altor întreprinderi.

E vorba însă nu numai de dezvoltarea industriei 
ieșene ; „dulcele tîrg al leșilor" s-a prefăcut din 
temelii, iar pînă în 1970 Piața Unirii, Socola-Nico- 
lina, Copoul, Tătărașii și celelalte cartiere ale 
IAȘULUI vor fi înzestrate cu încă 10 500 aparta
mente.

La ORADEA, trecînd prin fața 
tribunelor, constructorii de mașini- 
unelte de la „înfrățirea", ale că
rei produse sînt trimise în peste 40 
de țări, raportează partidului că 
angajamentul anual a fost îndepli
nit pînă la 23 August. Cuvintele 
tehnicianului loan Zacota, întors 
recent de la Tîrgul internațional 
de la Paris, unde a însoțit expo
natele acestei uzine, exprimă sen
sul înalt al mîndriei patriotice în 
anii noștri : „Recunoașterea hărni
ciei și talentului poporului nostru 
acolo, la mii de kilometri depăr
tare de țară, a fost pentru mine o 
mare bucurie. Cartea de aur a tîr- 
gului stă mărturie acestei prețuiri".

Tîrgul de odinioară — CĂLĂ
RAȘUL — se înscrie, prin grija 
partidului, pe harta patriei noas
tre ca un oraș cu un tot mai pro
nunțat caracter industrial. Prin 
fața tribunei trec și țăranii coo
peratori din Ulmu, Boșneagu, 
Varăști, Dorobanfu, Ciocănești, 
Rasa și alte sate și comune. Tre
ce belșugul de holde al Bărăga
nului.

în mijlocul coloanei de la întreprinderea 
„Electromotor" din TIMIȘOARA I -am întîl
nit pe inginerul Dan Teodorescu, care în ul
timii ani a realizat numeroase invenții, iată 
ce ne-a declarat: „Avem o industrie puter
nică, un detașament viguros de tehnicieni și 
specialiști, capabili să facă față cu cinste 
sarcinilor tot mai complexe. Eu închin celui 
de-al 22-lea August liber o nouă invenție, a 
douăzeci și șaptea"...

Acestui august fierbinte al roadelor coapte 
și al împlinirilor i-au închinat succesele lor 
cei aproape 100 000 de muncitori, țărani și 
intelectuali, care au pășit pe străzile ora
șului de pe Bega.

Spre deosebire de anii trecufi, la a 22-a 
aniversare, siderurgiștii și constructorii 
HUNEDOAREI n-au mai prezentat realizările 
în cifre „rotunde". Această lipsă de „rotun
jire" e densă de semnificații. Ofelăriile, de 
pildă, au prezentat peste suta de procente 
doar cîteva zecimi, dar ele echivalează cu 
19146 tone de oțel peste plan.

„Pînă la sfîrșitul anului — ne spune mai
strul Constantin Toma — vom dubla aceas
tă cifră".

Nici furnaliștii nu s-au prezentat cu cifre 
rotunde. Ei au trecut prin fața tribunelor 
cu grafice care vorbeau despre depășirea 
indicilor de utilizare. Asta înseamnă nu mai 

puțin de ,23 500-tone/de fontă date econo
miei naționale în afara prevederilor.

Raportînd realizările dobîndite, constructo
rii Teodor Popescu, Ion Covaci și Teodor Ma- 
lancea au prezentat viitorul Hunedoarei în 
cincinal, posibilitățile ei de. dezvoltare. Ingi
nerul șef Ion Țifrea. ne relata că la furnalul 
nr. 8 de 1 000 m.c. principalele lucrări de 
construcții au fost terminate. Sîntem hotărîți 
să îndeplinim cu cinste sarcinile trasate de 
Congresul al IX-lea al partidului.

O zecime de procent în Hunedoara con
temporană înseamnă mii de tone-de metal 
pentru economia națională..

Marea de oameni alături de marea cea adevă
rată. Ne aflăm pe străzile CONSTANȚEI. Trec chi- 
miștii de la U.S.A.S. Năvodari, constructorii de la 
șantierul naval constănțean, muncitorii de la fa
brica de celuloză și hîrtie Palas. Trec marinarii, 
mesagerii comerțului nostru pe mările și oceanele 
lumii. Pe un panou mare citim că în 1970 capaci
tatea de transport a flotei noastre maritime va fi 
de 20 de ori mai mare decît în 1959.
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bunul sim) 
unei expe- 

milenare în

Alăturarea acestor două 
noțiuni poate părea unora 
curioasă : bunul simț se re
feră îndeobște la viața co
tidiană și privește mai a- 
les relațiile dintre oameni, 
regulile de comportare, în 
timp ce arta se înscrie în 
rîndul manifestărilor spiri
tuale superioare ale omului 
și pretinde o judecată ști
ințifică bazată pe criterii 
riguroase, solid fundamen
tate. Totuși incompatibilita
tea este doar aparentă și 
ea este susținută îndeobște 
de acei artiști care nu țin 
seama de aprecierea publi
cului larg sau de acei teo
reticieni care-și închipuie 
că fabricarea unui ansam
blu de reguli logice poate 
servi drept passe-partout în 
fainele artei.

în realitate 
este produsul 
riențe umane
care s-au cristalizat norme 
și criterii bazate pe o în
delungată verificare în 
timp, ceea ce-i și conferă 
valabilitate, alături de prin
cipiile și sistemele teoreti
ce. Putem însă să-l inclu
dem în rîndul criteriilor es
tetice ? După părerea noa
stră o asemenea afirmație 
nu este lipsită cu totul de 
temei. După cum arăta 
Marx, omul are capacitatea 
de a da lucrurilor „măsura 
inerentă" și de a crea nu 
numai după cerințe biolo
gice sau strict utilitare, ci și 
după legile frumosului. Re
zultă de aci că în întrea
ga activitate umană, înce
pînd de la viața de zi cu 
zi și pînă la manifestările 
cele mai înalte ale geniu
lui creator, omul va intro
duce și criteriul estetic, iar 
în atitudinea sa față de o- 
biecte, atitudini sau diver
se produse optica sa se va 
îmbogăți și cu o viziune 
estetică. Bunul simf — con
siderat în accepția sa cea 
mai generală ca însușirea 
omului de a judeca cele 
din jur cu măsură și prin 
selecție — se va aplica 
deci și artei, bineînțeles cu 
condiția de a fine seama 
de natura ei specifică, a- 
decvîndu-se acesteia.

Trebuie să facem însă o 
distincție care ni se 
esențială : vorbindu-se 
pre bunul simf acesta 
foarte des confundat 
simțul comun, adică
media statistică a preferin
țelor, cu părerea majorității 
în materie de gust. O ase
menea confuzie este pe 
bună dreptate respinsă : 
valoarea artistică nu se 
poate decide prin vot, in
dicele mediu al gustului nu 
poate fi statuat drept ati
tudinea estetică cea mai e- 
voluată. Bunul simț depă
șește însă această medie 
statistică nu numai pe plan 
cantitativ, dar cu un sub
stanțial spor în planul ca
lității judecății de valoare, 
pe care o face posibilă 
pentru că presupune capa
citatea de a întruni ceea ce 
este autentic și receptivita
tea față de înnoiri. De a- 
ceea, fără a-l introduce în
tre criteriile științei esteti
ce, ni se pare că bunul 
simț în materie de arfă și-a 
cucerit un loc care, dacă 
nu reprezintă instanța su
premă, nu poate fi în nici 
un caz disprețuit și negli
jat. Condițiile societății 
noastre — care au făcut 
posibilă dezvoltarea și în
florirea multilaterală a per-

pare 
des- 
es*e 

cu 
cu

Cetatea

sonalității umane, contactul 
maselor largi cu arta — au 
dus și la dispariția acelor 
împrejurări care-i determi
nau pe 
ai 
să 
ta 
nu 
cat 
ce receptează 
mult prea numeroși pentru 
a putea fi frecuți toți la ca
tegoria celor „lipsiți de 
gust". Discutînd despre ra
portul bunului simf cu arfa 
sîntem însă departe de a 
accepta părerea acelora 
după care prospețimea sen

unii reprezentanți 
mișcărilor „avangardiste" 
creeze pentru „a-l epa- 
pe burghez". Bunul simț 
trebuie prin urmare „șo- 

cu orice preț, iar ce1
arta sînt
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CARTIERUL VESELIEI : Union — 15,15; 18; 20,45. 
PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.

PĂMÎNTULUI : Victoria (corn- 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.

Central (completare
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Colentina

*

de dorit

viitor a- 
tot mai

de a fi 
a pu- 

solicitări

necrifică a produselor ar
tistice de orice fel, vehicu- 
lînd idei și sentimente străi
ne nouă. Ea impune în ori
ce caz respectul față de ac
tul creator, dorința de a ju
deca în cunoștință de cau
ză, impulsul de a-(i însuși 
noile limbaje artistice 
pentru a le putea accepta 
sau repudia. Din 
punct de vedere
fotul reprobabile aprecieri
le jignitoare care se fac u- 
neori în jurnalele unor ex
poziții de pictură sau une
le manifestări zgomotoase 
de protest în sălile de 
concert. Critica și interven-

BîitîynrwnMîi

zației, sinceritatea aprecie
rii sau rapiditatea intuiției 
îndreptățesc verdicte infai
libile ; asemenea verdicte 
ar pleda pentru menține
rea unui nivel scăzut de 
cultură artistică.

Care sînt, după 
noastră, însușirile 
simț care merită să 
te în seamă în 
aria ? în primul rînd o ase
menea însușire o reprezin
tă spiritul de discernămînt, 
capacitatea de a deosebi 
valorile adevărate de cele 
false și de a evita tirania 
pe care o poate exercita 
la un moment daf moda ar
tistică. într-o epocă a cir
culației intense a valorilor 
pe plan internațional da
torită schimburilor culturale 
din ce în ce mai frecvente 
și cu ajutorul unor mijloa
ce tehnice dintre cele mai 
perfecționate, a ști să dis
tingi între multele opere 
care circulă pe cele care 
merită remarcate și reținu
te este desigur nu numai o 
problemă de bun simț; dar, 
cum se spune în matema
tici, existența lui, chiar 
dacă nu e suficientă, este 
în orice caz necesară.

O altă însușire a 
lui simț ni se pare a 
biiitafea, echilibrul, 
rezultatul decantării 
experiențe artistice în timp,' 
bunul simf este ferit de 
oscilațiile primejdioase că
tre extreme, de acceptarea 
facilă, superficială a im
posturii pretins inovatoare. 
Desigur, atunci cînd a- 
ceasfă stabilitate încreme
nește, transformîndu-se în 
canoane fixe, ea încetează 
să fie atributul bunului 
simf și pericolul acestei în
cremeniri nu trebuie sub
apreciat. Tocmai de aceea 
merită amintită remarca lui 
Mihail Ralea care spunea 
că „bunul simf este cari
tabil", adică permite inte
grarea de noi criterii de a- 
preciere în sistemul celor 
vechi și înlăturarea celor 
depășite. O caracteristică a 
bunului simf o reprezintă 
deci generozitatea, fuga de 
orice exclusivism, capacita
tea de a recepta — chiar 
dacă în grade diferite — 
opere aparținînd unei mari 
varietăți de stiluri. Desigur 
generozitatea nu trebuie 
identificată cu mestecarea

părerea 
bunului 
fie lua- 

raport cu

bunu- 
fi sta-
Fiind 
unei

traco-getica

de la Moșna
in apropierea satului Moșna 

din raionul Huși, pe o înălțime 
acoperită de codri, se află o 
cetate de pămint, de formă 
pentagonală, avînd o suprafață 
de circa 10 hectare. Această 
suprafață, delimitată de pa
tru laturi prin val și șanț a- 
diacent, iar pe cea de-a cin- 
cea latură printr-o pantă a- 
bruptă, a fost supusă recent 
unor cercetări arheologice. 
Cercetători de la Institutul de 
istorie și arheologie al filialei 
Iași a Academiei, în colabo
rare cu muzeografii de la 
muzeul raional Huși, au des
coperit unele resturi de lo
cuire din secolul III—II î.e.n., 
vreme cînd triburile traco- 
getice de pe teritoriul Moldo
vei sînt nevoite să facă față 
invaziei bastarnilor (un neam 
germanic venit din nord).

Prin descoperirile respecti
ve s-a putut preciza că ceta
tea de la Moșna este aseme
nea celor de la Cotnari și 
Crivești, regiunea Iași, Stîn- 
cești-Botoșani și Dochia-Pia- 
tra Neamț. Ea face parte din 
seria de cetăți de pămint con
struite îndeosebi în zona de 
podiș cu păduri din centrul și 
nord-vestul Moldovei, în a 
doua jumătate a mileniului I 
î.e.n., care au constituit reșe
dințele unor șefi de triburi 
locale traco-getice.

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii"

opiniei publice în nu
mele respectării bunului 
simț în artă este incompa
tibilă cu încălcarea norme
lor bunului simf în compor
tare. Discufiile publice, co
loanele presei, întîlnirile 
cu oamenii de litere și ar
tă sînt tot atîtea prilejuri 
de exprimare civilizată a 
nedumeririlor sau dezapro
bării și de însușire a unor 
orizonturi la care poate bu
nul simț singur nu ar fi 
condus. Asemenea con
fruntări presupun de altfel 
atît din partea artiștilor cît 
și a publicului existenta u- 
nei concepții dinamice și 
elastice despre bunul simf, 
dorinja și capacitatea de 
a-și revizui, dacă este ca
zul, părerile lăsînd loc o- 
biectivității în determinarea 
funcției sociale și estetice 
reale a operei în discuție.

Subliniind trăsăturile po
zitive ale bunului simf, ar 
fi greșit să limităm la a- 
cesta criteriile de aprecie
re artistică. Așa cum în ști
ință filozofia bunului simf 
a dovedit că nu este în
totdeauna un bun că
lăuzitor, practica creafiei ar
tistice cunoaște nu pufine 
cazuri cînd criteriul 
lui simf s-a dovedit 
cient. Sînt cunoscute 
rile unor Beethoven, 
ner, Luchian, Arghezi care 
n-au fost recunoscufi ime
diat de busola bunului simf 
— ca și exemplele unor 
nume de mare sonoritate 
în epoca respectivă și care 
acum, trecînd prin sita vre
mii, au fost date cu iotul 
uitării. Nu este vorba însă 
numai de asemenea greșeli 
în apreciere. Nevoia de a 
depăși nivelul judecății bu
nului simf izvorăște 
mul rînd din faptul 
mai un gust artistic 
va putea aprecia în 
zime opera de artă, îi va 
surprinde nuanfele, se va 
delecta cu surprizele oferi
te de descoperirea „secre
telor" ei. De aceea, dacă 
judecata bunului simf este 
adesea valabilă, ea nu 
poate fi considerată în nici 
un caz definitivă, completă 
și suficient de nuanfată. A- 
cordînd bunului simf drept 
de cetăfenie și circulare în 
lumea valorilor artei, nu ne 
putem împăca deci cu teo
ria „efortului minim", cu 
semidoctismul și lenea spi
rituală. E necesară o per
severentă și continuă edu
cate estetică, menită să 
inifieze publicul larg în 
limbajele artistice specifice 
care permit receptarea mai 
profundă a operelor c'as;- 
ce și înțelegerea 
structuri și a noilor 
nuturi contemporane.

O ALFABETUL FRICII : Patria (completare Picătura) — 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30.
® TIIErESE DESQUEYROUX: Republica — 9; 11,30;
14; 16,30; 18,45; 21,15.
e ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : Ca
pitol — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină
— 20, Stadionul Dinamo — 20 (la ambele completarea 
Orizont științific nr. 4).
® CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Sala Palatului 
(seria de bilete 1794 — orele 19,30), Luceafărul (comple
tare Insula sclavilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Feroviar (completare Picătura) — 9; 11,15; 13,30;. 15,45; 
19,15; 20,45.
0 BEL-AMI : Cinemateca — 10; 12; 14; 16; 18,30; 21.
® CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : București
— 8,30; 12; 16; 19,45, Excelsior — 10;
e ÎN NORD, SPRE ALASKA I — 
cinemascop: Festival — 9; 12; .15;
18; 21; la grădină — 20, Gloria —
12; 15; 18; 21, Flamura — 9; 1
15; 18; 21, Arenele Libertății
20, Patinoarul 23 August — 20 (la 
toate completarea Far-West), Au
rora (completare Pe calea 
rii patriei socialiste) — 9;
18; 21, la grădină — 20.

© SETEA — cinemascop :
18,45; 20,45.
® CĂLĂTORIE ÎN JURUL 
pletare Carnet de schițe) — 
tt MISIUNE EXTRAORDINARĂ : 
Ajutor, mă înec)
— 15,30; 18.
«
•
O COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Doina (completare 
Nimeni nu se gîndește Ia noi) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
• INSULELE FERMECATE ; PARTIDULUI, SLAVĂ I : Tim
puri Noi — 11—21 în continuare.
6 JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Giulești — 15,30; 
18,15; 20,45, Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la 
grădină — 19,45, Lira (completare Pe calea înfloririi patriei 
socialiste) — 15,30; 18; la grădină — 20,30. .
a URME ÎN OCEAN : înfrățirea între popoare (comple
tare Nimeni nu se gîndește la noi) -- 14; 16; 18,15; 20,30, 
Modern (completare Tinerețe) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
0 FANFAN LA TULIPE : Dacia (completare Orizont știin
țific nr. 4) — 9 — 13,30 în continuare.; 16; 18,30; 21, Viito
rul (completare Orizont științific nr. 3) — 15,15; 18; 20,30.
o ESCROCII LA MÎNĂSTIRE : Buzești (completare Simfo
nie în alb) — 15,30; 18, Moșilor (completare Borodino) — 
15,30; 18; 20,30.
e BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Crîngași (completare N-o 
să doară ?) — 15,30; 18,15; 20,45.

e 5 000 000 DE MARTORI I : Grivița (completare Vizita 
tovarășului Clu En-lai tn Republica Socialistă România) 
— 9; 11,30; 16; 18,30; 21, Volga (completare Orizont știin
țific nr. 4) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Buceqi — 9 
12; 15; 18; 21; la grădină — 19,30, Arta — 9; 12; 15 
18; 21; la grădină — 20.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Unirea — 15,30; 
18; la grădină — 20.
• SOȚIE FIDELĂ : Flacăra (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea Oltenia) — 15,30; 
18,15; 20,45.
O CELE DOUĂ ORFELINE : Vitan (completare Soluție 
patent) — 15,30; 18,15; Ia grădină — 20,30, Munca (com
pletare Collegium Maius al Universității Iagellone) — 
10,30; 15,30; 18; 20,3016; 19,45.

• DRAGOSTEA Șl MODA : Popu
lar (completare Coprivșcița) — 
15,30; 18; 20,45.
e PROCESUL ALB — cinema
scop : Rahova — 15,30; 18; la
grădină — 20,30.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ 
STRĂINĂ : Cosmos (completare 
Stui) — 13; 15,30; 18; 20,45.

cinemascop : Melodia (completare 
de partid și de stat în regiunea

e COPIII MĂRII —
Vizita conducătorilor
Argeș) — 9; 12; 15; 18; 20,45.
» SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : Floreasca (com
pletare Insula sclavilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 FANTOMAS — cinemascop : Progresul — 15,30; 18; 
20,45.
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Drumul Sării 
(completare Navigatori care dispar) — 15,30; 18; 20,30.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ — cinemascop : Feren
tari (completare Insula sclavilor) — 15,30; 18; 20,45.
• SERBĂRILE GALANTE : Cotroceni (completare Tinerețe)
— 15,15; 18: 20,45,
• CÎINELE DIN BASKERVILLE : Pacea (completare Stă
vilirea torenților) — 15,45; 18; 20,15, grădina „Progre
sul" — 20.
• VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT 
ÎN REGIUNEA SUCEAVA ; OLTENII DIN OLTENIA ; 
STUF ; OCHII ORAȘULUI MEU ; AMINTIRI CONTEM
PORANE ; ȘTIAȚI CĂ ? : grădina „Expoziția" — 20.
• PROGRAM DE FILME ROMANEȘTI ; PELICANUL ALB 
LA BUCUREȘTI : grădina „Doina" — 20,15.
• SĂRUTUL : grădina „Buzești* — 20,30.
• CAMERA ALBĂ : grădina „Colentina* — 20 (completa
re Inimi mari).
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" : grădina „Moșilor* — 19,30.
• LANTERNA CU AMINTIRI : grădina „Progresul-Paxc*
— 20 (completare Pe drumul Thaliei).

Arkadii 
Raikin 
la București

Joi dimineața a sosit în Ca
pitală un colectiv al Teatrului 
de stat de miniaturi din Le
ningrad, condus de cunoscu
tul artist al poporului al 
R.S.F.S. Ruse, Arkadii Raikin. 
La numai cîteva ore după so
sire, artiștii oaspeți au și în
ceput să repete în ambianța 
scenei din Sala Palatului, in 
timpul repetiției, Arkadii 
Raikin ne-a declarat:

— Am mai fost în România 
acum 4 ani și ne aducem 
aminte de căldura și exi
gența publicului român. Aș
teptăm cu nerăbdare reîn- 
tîlnirea cu spectatorii ro
mâni. Deocamdată, repe
tăm împreună cu actorul 
Vasile Florescu de la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
care-și va da concursul în 
spectacolele noastre și toți ne 
gîndim „ce-o să fie ?“. De alt
fel, acesta e și titlul progra
mului nostru.

— Cînd vor avea loc spec
tacolele ?

— Prima serie de patru 
spectacole le vom prezenta, 
începînd de la 28 august, la 
Cluj. Cu alte patru sîntem 
programați, în continuare, la 
Brașov. In București vom re
veni pentru spectacolele din 
10, 11, 12 și 13 septembrie de 
la Sala Palatului. Pînă atunci, 
transmitem cititorilor „Scîn- ) 
teii" cele mai sincere salutări 
în așteptarea întîlnirii cu 
spectatorii.

A. G,
Ion PASCADI
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(Urmare din pag. I)

Trăim astăzi era unei mitologii 
a științei și tehnicii care trebuie să 
rodească aceeași minte sănătoasă 
și curată ca și trupul sănătos din 
faimosul adagiu 
socialismul pune 
slujba omului, a 
zerve de bogății 
cer cît mai mulți oameni de știin
ță și poate că de pe urma reali
zărilor lor, pe care le așteptăm cu 
deplină încredere, lumea întreagă 
va profita, într-o bună zi — într-o 
bună și apropiată zi.

Dragostea pentru trecutul nostru 
eroic, atît de vizibilă la tinerii elevi 
și studenți, grija ca acest sentiment 
să fie just îndrumat au dus la o 
profundă renaștere a studiilor uma
nistice. Este firesc să fie așa și e 
bine. Saltul în cultură,' necesar ca 
aerul și ca apa, se altoiește la noi 
pe tulpina unei străvechi și 
țioase culturi, după al cărei 
am supraviețuit noi, românii, 
multe încercări. Fenomenul 
masă este, așadar, acela al 
tineret sănătos și avid de cultură, 
decis să-și însușească datele ști
ințelor și tehnicii, să se împlineas
că la izvoarele artei și culturii. în 
literatura și plastica ultimului 
deceniu, aportul tinerilor înce
pe să precumpănească, dacă ți
nem seama că tinerețea nu e o 
vîrstă scurtă și că artiștii noștri 
maturi de astăzi sînt și ei, în fond, 
tineri.

Desigur, a fi tînăr nu este o vir
tute, s-a spus — dar a ști să-ți tră
iești și să-ți fructifici tinerețea este 
una, și încă foarte importantă. 
Orice societate este foarte simți
toare la apariția fulgurantă a cîte 
unui geniu țîșnit parcă de neunde 
și repede stins în abisuri. Imaginea 
aceasta romaritică nu este cu totul 
gratuită, deoarece priza geniului 
este atît de copleșitoare încît, îh 
artă, geniul pare întotdeauna me
teoric, chiar cînd omul respectiv 
creează pînă la adînci bătrîneți. 
însă sarcina societății nu poate fi

antic, deoarece 
știința exclusiv în ■ 
vieții. Marile re
ale țârii noastre

pre- 
scut 
prin 

de 
unui

aceea de a ciește genii, ci de a 
încredința ștafeta unor alte gene
rații solid pregătite. în acest scop, 
partidul și guvernul nu și-au cruțat 
eforturile și nu s-au uitat la chel
tuieli. Fața nouă a țării, tinerețea 
nouă a ei stau mărturie. Planta a 
fost, udată la rădăcină ca să a- 
jungă seva la ramurile ei și mlădi- 
țele cele mai tinere. Tineretul a- 
cesta vînjos și cultivat, care n-a 
crlnoscut exploatarea nici o singură 
zi și care n-a fost crescut ca să 
fie carne de tun, își poartă fruntea 
sus și este cuviincios, deoarece a 
fost pregătit să cunoască măsura 
lucrurilor. El intră mai repede în 
arena vieții, pentru că însăși viața 
este mai antrenantă, mai diversă, 
mai trepidantă, mai încăpătoare și, 
desigur, mai atrăgătoare. Deceniile 
de pace care au trecut cheamă 
alte decenii de pace, în leagănul 
cărora să muncească, să creeze și 
să se realizeze. Indignarea tinerilor 
față de cei care aruncă bușteni pe 
rugul războiului este ușor de în
țeles, căci indignarea aceasta o 
resimțim cu toții, de toate vîrstele.

Ar fi oarecum pretențios și didac
tic să spunem că așteptăm, pri- 
vindu-ne băieții și fetele, să se des
prindă din rîndurile lor un nou Emi- 
nescu, un nou Arghezi, un nou Tra
ian Vuia, un alt doctor Marinescu, 
un alt Iorga sau Pârvan. Ar fi, mai 
ales, greșit, fiindcă, la drept vor
bind, trebuie să 
mult acelor nume 
cute, dar care vor 
doială panteonul
nale. Le putem cere mai mult toc
mai pentru că acele figuri pome
nite, și multe altele de aceeași an
vergură, au și existat, iar opera lor 
e o bază puternică; și mai cu 
seamă fiindcă cei de astăzi pleacă 
de la un strat social evident su
perior. Nu putem ignora pădurea 
din cauza copacilor și n-avem 
vreme să ne uităm după uscături. 
Timpul cîștigat trebuie înmulțit și 
fructificat, competiția are obsta
cole — acesta este startul oricărei 
competiții. Dorim ca în anul 2 000

în. țara noastră să se poată con
strui într-un singur trimestru ceea 
ce se produce astăzi în cine știe 
cîte, așa cum tot astăzi ni se pare 
foarte restrînsă producția anului 
1338. înșine noi, cei maturi sau 
vîrstnici, dorim să fim mereu ti
neri, prin chiar tonica prezență a 
celor cu adevărat tineri; ca păr
tași ai primelor succese pe care le 
repurtează, simțim mai puțin mar
ginile de care, inevitabil, ne apro
piem. Pentru că tot ceea ce vor
bește despre tinerețe și despre ti
neri refuză limitele. Și toate exi
gențele pe care le împletește ori
ce dragoste adevărată.

Om nou, tînărul de astăzi trebuie 
să privească în deplină seriozitate 
problemele morale, fiindcă aici ori
ce . trăsătură negativă poate de
veni mai pe urmă un abces, o po
vară, unul din acele cusururi care 
maculează însăși tinerețea. Marele 
brit Shakespeare afirma că un sin
gur asemenea cusur prăpădește 
armonia și întunecă destinul firii 
celei mai înzestrate. Să-i dăm cre
zare.

Nu cred că în viitorul apropiat 
să existe vreo activitate umană 
care să nu recurgă la serviciile 
calculatoarelor electronice. Se știe 
că misiunea acestor mașini este 
de a primi comenzi (mesaje), de 
a le prelucra, dîndu-le o sem
nificație precisă, nouă, proprie 
unei interpretări umane sau, mai 
mult, să comande desfășurarea unui 
proces fizic. Cercetătorii din di
verse țări încearcă să le confere 
o nouă calitate, aceea 
„universale", adică de 
tea răspunde oricăror 
primite din exterior.

în tara noastră, cercetătorii au 
obținut succese promițătoare în 
domeniul automatizării, transpor
turilor feroviare, a repartiției for
țelor în sistemul energetic natio
nal. în efectuarea de investigații 
în diverse ramuri.

Aportul școlii matematice ro
mânești în această direcție este 
meritoriu. De altfel, în lume se 
observă o orientare accentuată a 
matematicienilor spre domenii ale 
cercetării care au apărut și se dez
voltă în strînsă legătură cu mași
nile rapide de calcul. Perfecționa
rea calculatoarelor electronice și 
investigația matematică se condi
ționează reciproc. Azi, legătura 
dintre matematician și mașina de 
calcul îmbracă forme tot mai com
plexe.

încă de la începutul existenței 
sale, Institutul de calcul al Filia
lei din Cluj a Academiei a căutat 
să-și axeze activitatea în jurul te
maticii noi, impuse de necesitatea 
dezvoltării calculului numeric sau, 
mai cuprinzător, a analizei nume
rice. în prezent cercetătorii noș
tri tind să pună la dispoziția cal
culului numeric întregul bagaj de 
metode de care dispune matemati
ca. Acest punct de vedere a con
dus la obținerea unor rezultate 
teoretice de importanță funda
mentală în domeniul teoriei con
structive a funcțiilor, al inter

de acad.
Tiberiu POPOVICI

studiului comparativ 
nurne- 
a unor 
practic 

cu suC- 
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tocmai

cerem și mai 
încă necunos- 

popula fără în- 
gloriilor națio-
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polării și 
al diferitelor procedee 
rice, al tratării numerice 
probleme cu caracter 
sau teoretic. Rezolvarea 
ces a multor teme de 
aplicativă a fost posibilă 
datorită unei largi game de meto
de de lucru.

DACICC-1, cea mai rapidă mași
nă electronică produsă în țară, 
este rezultatul colaborării efective 
dintre inginerii constructori și 
matematicienii institutului. Con
strucția ei a generat noi preocu
pări de cercetare pentru colecti
vul institutului. Amintise că este 
vorba de o mașină tranzistorizată, 
cu memorie pe inele de ferită 
cu o viteză de 2 000 de operații 
secundă, intrată în funcțiune 
toamna anului 1963.

Desigur, trebuie să se aibă 
vedere o îmbinare armonioasă 
investigațiilor cu caracter 
mental și aplicativ, 
care teoria se 
tică se modifică de la o fază 
de dezvoltare la alta. în mo
mentul de față problemele mate
matice ridicate de practică se pre
zintă sub aspecte din ce în ce mai 
complicate. Rezolvarea lor impune, 
prin urmare, cunoașterea celor mai 
subtile metode.

De multe ori însă tratarea nu
merică a unei probleme de pla
nificare economică necesită ela
borarea în prealabil a unei noi 
teorii matematice. Preocupîndu-se 
de aplicarea rezultatelor teoretice 
obținute, colectivele institutului 
clujean au rezolvat probleme cum 
sînt, de pildă, îmbunătățirea pro
cesului de fabricație la unele piese 
fine, calculul celor mai economice 
șarje la cubilourile de fontă, pro
gramarea optimă a circulației lo
comotivelor pe porțiuni speciale 
de cale ferată, planificarea optimă 
a recoltării sfeclei de zahăr pe baza 
zonării existente, lansarea planu
lui de producție în diferite între
prinderi.

Numai în acest an, cu ajutorul 
mașinii DACICC-1 s-au rezolvaturi 
număr însemnat de probleme, cum 
ar fi calculul duratei de viață a 
unei particule elementare, stabi
lirea unor parametri la arbori și 
butuci canelați, a opt variante pen
tru determinarea rației optime de 
furajare a animalelor și a șase va
riante pentru determinarea pla
nului optim de producție în unele 
gospodării agricole de stat și coo
perative agricole de producție.

Colaborarea 
tutului nostru 
derț.și unități 
lare . a . avut 
unor probleme 
tante aplicații în economie. în ul
timii doi ani, această cooperare a 
cunoscut forme noi prin organiza
rea unor ședințe de comunicări în

și 
pe 
în

în 
a 

funda- 
Nivelul la 

leagă de prac-

uzine, care au permis o mâi bună 
cunoaștere a procesului de pro
ducție. Anumite întreprinderi au 
ajuns, în acest mod, la concluzia 
că în viitor ar fi util să dispună 
de echipe proprii de matemati
cieni și chiar de un centru de 
calcul destinat să deservească un. 
grup de uzine.

Multe din problemele de orga
nizare, de planificare, de așa- 
numita optimizare a unor pro
cese tehnologice sînt comune unui 
număr mare de întreprinderi și 
uzine din întreaga țară. De aceea, 
pentru a se evita fărîmițarea for
țelor centrelor de calcul existente, 
acestea ar trebui să colaboreze mai 
intens. De altfel, datorită speciali
zării diferitelor colective de mate
maticieni — specializare ce începe 
să se facă observată — în 
ceastă cooperare devine 
necesară.

în același timp, ar fi
să se acorde un mai mare interes 
formării specialiștilor în dome
niile cele mai noi ale matematicii, 
pe măsura îmbunătățirii organiză
rii centrelor de calcul, înzestrării 
lor cu noi mașini și creșterii vo
lumului temelor de cercetare fun
damentale și aplicative. Utilizarea 
în bune condiții a unei mașini de 
calcul necesită 
de programatori, 
răspunde necesităților 
Institutul 
ganizează 
vederea 
număr de specialiști, mînuitori ai 
mașinilor de calcul. Această ac
țiune urmărește în același timp și 
formarea unui număr suficient de 
matematicieni care să pregătească 
programele pentru noua mașină 
DACICC-2. Avînd caracteristici 
îmbunătățite, cu o viteză de 20 000 
de operații pe secundă, DACICC-2, 
care urmează să fie construită la 
Institutul de calcul din Cluj, va fi 
înzestrată cu calități menite să 
permită și programarea automată.

Noile mașini ultrarapide — 
construite în țară sau provenite 
din import — vor oferi centrelor de 
calcul existente posibilitatea de 
a-și pregăti cadre de viitori spe
cialiști. încă de pe acum ar trebui 
să se asigure absolvenților facul
tăților de matematică și mecanică 
o pregătire multilaterală, care să 
includă analiza numerică, progra
marea la mașini și elemente de 
aplicații ale matematicii în eco
nomia țării. Poate că pe viitor 
unele modificări în acest sens ar 
trebui introduse chiar și în pro
grama învățămîntului mediu.

Pentru ca asemenea cercetări să 
cunoască 
cerințelor 
cred că ar 
ganizare 
centre de 
țelor în acest domeniu ar avea ca 
efect o mai eficientă utilizare a 
bazei materiale existente și o 
coordonare susținută a eforturilor 
cercetătorilor noștri în vederea 
sporirii contribuției lor la dezvol
tarea economiei naționale.

de calcul 
un ciclu 
calificării

cadre calificate 
Cu scopul de a 

imediate, 
din Cluj or- 

de cursuri în 
unui anumit
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— Mica rîndunică — film de desene animate.
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specialiștilor insti- 
cu alte întreprin
de cercetare simi- 
ca efect depistarea 
concrete cu impor-

un nivel corespunzător 
economiei naționale, 

fi, poate, utilă și o reor- 
a rețelei existente de 
calcul. Regruparea for--
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Recepție oferită de tovarășul
PLECAREA DELEGAȚIEI 
DE ZIARIȘTI SOVIETICI

conducători de instituții 
și organizații obștești, oa- 
știință și cultură, generali

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE BULGARE

Stefan Voitec
•)

Joi seara, tovarășul Ștefan Voi
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, a oferit o recepție cu 
prilejul vizitei în țara noastră a 
delegației Adunării Populare a
R. P. Bulgaria, condusă de prof, 
ing. G. I. Brankov, președintele 
Comisiei permanente pentru con
strucții, arhitectură și sistematiza
re a Adunării Populare.

Au participat tovarășii Mihai 
Gere, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.C.R., Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Ștefan
S. Nicolau, Gheorghe Necula, Ko- 
vacz Gyorgy și Mia Groza, vice
președinți ai Marii Adunări Na
ționale, membri ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Miniștri, 
președinți ai unor comisii perma
nente • ale M.A.N., deputați ai

M.A.N., 
centrale 
meni de 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au fost prezenți Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București, și membri ai am
basadei.

în timpul recepției, tovarășii 
Ștefan Voitec și G. I. Brankov au 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

întrevedere la C.S.C.A.S.
Joi dimineața, delegația parla

mentară bulgară, însoțită de Du
mitru Necșoiu, deputat în Marea 
Adunare Națională, a avut o în
trevedere la Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare. Prof. arh. Nicolae 
Bădescu, președintele C.S.C.A.S., 
deputat în M.A.N., și vicepreședin
ții Guști Gustav și Nicolae Dro- 
geanu au vorbit oaspeților despre 
preocupările actuale și de per
spectivă ale C.S.C.A.S.

★
După-amiază, deputății bulgari 

au vizitat Muzeul de istorie a par
tidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România.

(Agerpres)

Plecarea unor delegații 
de specialiști în U. R. S. S.

■ I ■ zilei

Delegația de ziariști sovietici 
condusă de Boris Ivanov, secretar 
al conducerii Uniunii ziariștilor 
din U.R.S.S., redactor șef adjunct 
al revistei „Ogoniok", care ne-a 
vizitat țara la invitația Uniunii zia
riștilor din Republica Socialistă 
România, a plecat joi dimineața 
spre patrie. La plecare, pe aero
portul Băneasa, oaspeții au fost 
conduși de membri ai conducerii 
Uniunii ziariștilor, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
și ai unor ziare, publicații și.insti
tuții de presă din București. Au 
fost de față membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

SEARĂ CULTURALĂ 
URUGUAYANĂ

a Re- 
Insti- 
cultu-

I.R.R.C.S., care 
din istoria și 

Uruguayan. în 
Elena Sereda,

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, vă adresez 

călduroasele felicitări ale poporului congolez, ale partidului său, ale gu
vernului și ale mele personale, împreună cu urările de fericire și pros
peritate pentru poporul României. Avem convingerea că recenta stabilire 
de relații diplomatice între cele două țări ale noastre va contribui și mai 
mult la strîngerea legăturilor lor de prietenie și cooperare.

ALPHONSE MASSEMBA-DEBAT 
Secretar general al Mișcării Naționale a Revoluției 

Congo (Brazzaville)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Cu ocazia zilei naționale a României îmi face plăcere să transmit 

Excelenței Voastre, în numele membrilor Secretariatului General al 
Uniunii Socialiste Arabe, felicitările noastre cele mai sincere și cele mai 
bune urări.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea noastră 
profundă că cooperarea sinceră dintre popoarele noastre va rămîne un 
exemplu excelent pentru relațiile dintre toate națiunile care luptă pen
tru pace.

ALI SABRI v
Secretar general

al Uniunii Socialiste Arabe — R.A.U.

Comitetului Central al Partidului Comunist Roman
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

vă exprimăm salutul frățesc al comuniștilor italieni, urînd partidului 
dv. și întregului popor român noi succese în construcția economică și 
culturală și în triumful politicii de pace.

BIROUL SECRETARIATULUI 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România '

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
adresez Excelenței Voastre viile mele felicitări, la care adaug urările 
mele cele mai sincere pentru fericirea personală și viitorul fericit al 
poporului român.

CHARLES DE GAULLE 
Președintele Republicii Franța

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a zilei naționale a României, am marea plăcere 
să adresez Excelenței Voastre, și; prin intermediul dumneavoastră gu
vernului și poporului țării dumneavoastră, felicitările cordiale ale guver
nului și poporului Indiei, la care adaug propriile mele felicitări împre
ună cu cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea personală a 
Excelenței Voastre și pentru bunăstarea poporului dumneavoastră.

Dr. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN 
Președintele Indiei

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei eliberării României îmi face multă plăcere să transmit 
Excelenței Voastre călduroase felicitări, sincere și bune urări de feri
cire personală și de prosperitate poporului Dumneavoastră.

HIROHITO 
împăratul Japoniei

Joi dimineața a plecat spre Mos
cova o delegație de specialiști din 
industria minieră, condusă de Bu
jor Almășan, ministrul minelor, 
care, la invitația ministrului indus
triei carbonifere al U.R.S.S., va 
face o vizită în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe 
neasa, au fost de 
Boabă, ministrul 
Mineu, Gheorghe 
stantin Cenușe și 
adjuncți ai ministrului minelor, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și alte persoane ofi
ciale.

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

★
La invitația Ministerului Agri

culturii al Uniunii Sovietice, joi 
dimineața a plecat spre Moscova 
o delegație de specialiști ai Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție și Consiliului 
Superior al Agriculturii, condusă 
de Nicolae Ștefan, prim-vicepre- 
ședinte al uniunii.

La aeroport, membrii delegației 
au fost conduși de Eugen Alexe,

aeroportul Bă- 
față Alexandru 
petrolului, Ion 
Codreanu, Con- 
Traian Bîrsan,

prim-vicepreședinte, și Stelian Io- 
nescu, vicepreședinte, ai Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, de specialiști din 
cadrul acestei uniuni și al Consi
liului Superior al Agriculturii.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei naționale 
publicii Orientale Uruguay, 
tutui român pentru relații 
rale cu străinătatea a organizat
joi, în Capitală, o seară culturală 
uruguayană. A luat cuvîntul loan 
George, director la 
a evocat momente 
cultura poporului 
continuare, artiștii
Emil Liptac, Ludovic Antal au re
citat versuri din lirica unor cu- 
noscuți poeți uruguayeni. Au par
ticipat funcționari superiori 
Ministerul Afacerilor Externe, 
meni de artă și cultură, un 
meros public. A fost prezent
berto Guani, însărcinat cu afaceri 
ad-interim Uruguayului la
București.

din 
oa- 
nu- 
Al-

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a glorioasei date de 

23 August, Partidul Comunist din Chile transmite felicitările sale cor
diale și cele mai bune urări de noi și mari succese în lupta poporului 
dv. pentru construirea socialismului.

Cu salutări frățești,
LUIS CORVALAN 

Secretar general 
al Partidului Comunist din Chile

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, rog Excelența Voastră 
să primească felicitările mele cele mai bune și urările mele sincere pen
tru fericirea dumneavoastră personală și cea a poporului român.

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda
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Concursul
strugurilor 
de masă

Prima fază a celui de-al Il-lea 
Concurs republican de struguri de 
masă, inițiat de Consiliul Superior al 
Agriculturii, a început joi dimineața 
la Institutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din Capitală. Scopul con
cursului este de a se cunoaște poten
țialul natural al podgoriilor în ce 
privește producția soiurilor de stru 
guri de masă în vederea | 
lor, îmbunătățirea continuă a lucră

și de calitate superioară.
La prima fază a concursului 

parte 15 gospodării de stat, 17 coo-
iau

purii, precum și zece noi soiuri de 
struguri de masă, obținute în ț 
Soiurile de struguri de masă au fost 
plantate în ultimii ani pe suprafețe 
tot mai mari, ocupînd în ]
ca 40 000 hectare. Faza a doua a 
concursului va avea loc la sfirșitul 
lunii septembrie, cînd vor intra in 
competiție struguri de toamnă. Cu 
prilejul celei de-a doua faze se va 
deschide și o expoziție de s 
de masă, cu vînzare, din 
ciștigătoare la concurs.

(Agerpres)

CUM VA FI VREMEA

Ieri în țară: vremea s-a răcit în 
toate regiunile. Cerul a fost variabil, 
mai mult noros. Au căzut ploi loca
le, mai ales sub formă de averse în
soțite izolat de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat potrivit, predominind 
din sectorul nord-est. Temperatura 
aerului ia ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 14 grade la Cimpulung 
Moldova și 28 de grade la Tr. Mă
gurele, Roșiorii de Vede și Alexan
dria. In București : vremea s-a răcit. 
Cerul a fost variabil, mai mult noros. 
Vîntul a suflat potrivit din nord-vest. 
Temperatura maximă a atins 26 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 august, 
general instabilă 
schimbător. Vor 
Vint slab, pină 
vor fi cuprinse

In țară : vreme în 
si răcoroasă. Cer 
cădea ploi locale. 

Ia potrivit. Minimele 
... ____ ,____  între 6 și 16 grade,
iar maximele între 16 și 26 de grade. 
In București : vreme ușor instabilă și 
răcoroasă, cu cer schimbător. Vor că
dea ploi de scurtă durată. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura ușor va
riabilă. Pe litoral : vreme ușor insta
bilă și răcoroasă. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vîn
tul va sufla slab, pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

V—-------------------------------------------------

Ieri, în cadrul campionatelor eu
ropene de natație de la Utrecht, 
Frantz Wiegand (R. D. Germană) 
a stabilit un nou record mondial 
în proba de 400 m liber 
1/10, Valentin Kuzmin 
a 
în 
cu

— 4’11”
(U.R.S.S.) 

recordul european 
de 200 m fluture 

de 2T0”2/10, iar 
echipa feminină a Olandei a 
stabilit un nou record al Europei 
în proba de ștafetă 4X100 m mixt: 
4’36”4/10. Pentru semifinalele pro-

corectat 
proba 
timpul

Sport
în perioada 30 au

gust — 11 septembrie, 
amatorii de sport vor 
putea urmări prin in
termediul 
imagini din 
rea unor 
evenimente 
interne și 
nale :
europene de atletism 
(Budapesta, 30 august
ul septembrie), cuplajul 
fotbalistic Steaua—Di-

televiziunii 
desfășura- 

inferesante 
sportive 

infernajio- 
campionatele

bei de 200 m bras masculin, care 
se vor desfășura astăzi dimineață, 
s-a calificat și înotătorul român V. 
Costa. A. Șoptereanu nu s-a cali
ficat pentru semifinale.

în turneul de polo pe apă, echi
pa României a învins 
5—0 (1—0, 2—0, 1—0,
R. F. Germane.

Natalia Kuznețova
cîștigat titlul de campioană euro
peană la sărituri de la trambulină.

namo București, 
greșul — Rapid (4 
septembrie) și turneul 
final al campionatelor 
mondiale de volei 
masculin (Praga, 5—11 
septembrie). Transmi
siunile de la campio
natele europene de a- 
tletism se vor face 
astfel : 30 august, în
tre orele 18,30—19,40;
31 ;
20,50;

august, 18,30— 
; 1 septembrie,

cu scorul de
1—0) echipa

ecran
18,30—20,45; 2 sep
tembrie, 19,30—20,45; 
3 septembrie, 18,30— 
19,20; 4 septembrie,
15,55—19,10, alterna
tiv cu imagini de la 
cuplajul Interbucureș- 
tean de fotbal. Progra
mul transmisiunilor de 
la turneul final al C.M. 
de volei 
fi stabilit

masculin 
ulterior.

va

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
» Meciul de fotbal Rapid Viena— 

Galatasaray Istanbul, cont'ind pentru 
primul tur al „Cupei Cupelor", a reve
nit fotbaliștilor austrieci cu scorul de 
4—0 (3—0).

• In cadrul „Cupei orașelor tîrguri" 
la fotbal, echipa scoțiană Dunfermline 
a dispus cu 3—1 de formația F. C. Frigg 
(Oslo), iar Lokomotiv Leipzig a ciștigat 
la același scor meciul cu formația sue
deză 
fost 
Oslo

Djurqaarden. Ambele victorii au 
obținute în deplasare, respectiv la 
$i Stockholm.

1—0 (1—0) de 
în

(Brazilia) a dispus cu
A.E.K. Atena prin punctul marcat 
minutul 30 de Toninho. Echipa Santos, 
învingătoare și în meciul cu Benfica 
Lisabona (4—0), a cîștigat turneul. Pen
tru locurile 2—3 se vor întîlni Benfica 
Si A.E.K.

• tn cadrul unui concurs desfășurat 
la Londra, atletul Tommie Smith 
(S.U.A.) a cîștigat proba de 400 m plat 
cu timpul de 45"3/10. Alte rezultate : 
triplu-salt — Schmidt (Polonia) 16,19 m; 
suliță — Sidio (Polonia) 81,10 m; 400 
m garduri — Frinolli (Italia) 49"8/10.de la New York, echipa F.C. Santos

în turneul internațional de fotbal

Uzine îndeșert
(Urmare din pag. I) mat într-un centru mun----------- . --------- citoresc cu aproape 14 000
străini. Cînd instalațiile locuitori, hoteluri, cine-
urmau să intre in June- matografe, clădiri mo-
țiune, ni s-a spus că în derne, magazine. In a-
cuptoarele de ardere nu celași timp, orașul Ko-
poate fi folosit cărbunele zani, capitala județului,
din regiune și că trebuie a devenit centrul de des-
să folosim petrol. Pentru facere a îngrășămintelor
a face față situației și a chimice. De o parte și de
asigura funcționarea uzi- alta a străzilor sale în-
nei am elaborat un pro- guste și abrupte răsar
iect de modificare a cup- noi construcții moderne
toarelor și l-am executat cu multe etaje.
în termen record. Apoi La sud de Kozani, în
am început alimentarea 
cuptoarelor cu cărbuni 
din regiune.

Am aflat că în pre
zent uzina produce zilnic 
1 200 tone de îngrășă
minte chimice și, în cti- 
rînd, prin extindere, va 
acoperi în întregime ne
voile de îngrășăminte ale 
agriculturii țării.

Și astfel, dintr-un sat 
cu 3 000 de locuitori, 
Ptolemais s-a transfer-

cîmpia Tesaliei, se află 
orașul agricol Karditsa, 
renumit prin calitatea 
superioară a tutunului și 
griului. Recent, specia
liștii greci, reluînd cerce
tările specialiștilor străini 
care exploraseră regiu
nea fără a găsi nimic în 
subsolul ei, au descoperit 
zăcăminte importante de 
gaz metan, evaluate la 
circa 200 milioane metri
cubi.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a eliberării României, vă 

adresez dumneavoastră și valorosului popoi’ român, în numele Frontu
lui de Eliberare Națională, viile mele felicitări.

Poporul român, sub conducerea luminoasă a Partidului Comunist 
Român, a combătut eroic fascismul hitlerist, iar acum cohtribuie la 
restabilirea păcii și libertății în lume, și obține necontenit succese impor
tante în construcția unei economii socialiste, independente și prospere.

Partidul Frontul de Eliberare Națională, constatînd voința hotă- 
rîtă a poporului român de a lupta pentru progres, pace și suveranitate, 
speră că legăturile de prietenie și colaborare între popoarele algerian și 
român se vor dezvolta tot mai mult.

CHERIF BELKASSEM 
Coordonatorul Secretariatului Executiv 

al Frontului de Eliberare Națională 
din Algeria

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sărbătorirea zilei Dumneavoastră naționale îmi oferă plăcerea de a 
vă transmite felicitări Dumneavoastră și poporului român din partea po
porului Statelor Unite ale Americii.

LYNDON B. JOHNSON 
Președintele S.U.A.

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României rog pe Excelența Voastră 
să primească sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală 
precum și pentru prosperitatea României.

CONSTANTIN 
Regele Elenilor

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării Dv., sînt fericit să adresez Exce

lenței Voastre precum și poporului român felicitările mele vii și căldu
roase.

Poporul din Mali și eu personal ne bucurăm din toată inima de ma
rile succese pe care poporul român nu încetează să le repurteze în 
construirea socialismului.

Adresăm urări fierbinți pentru sănătatea și fericirea Dv. personală, 
pentru prosperitatea poporului român și pentru consolidarea prieteniei 
dintre cele două popoare ale noastre.

Cu foarte înaltă considerațiune, 
MODIBO KEITA

Președintele Republicii Mali

Excelentei Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Este o mare plăcere pentru mine să am prilejul de a transmite 
Excelenței Voastre și poporului Republicii Socialiste România, în nu
mele guvernului și poporului Republicii Indonezia și al meu personal, 
cu fericita ocazie a zilei naționale a Republicii Socialiste România, 
felicitările mele cele mai cordiale și sincere urări pentru sănătatea și 
fericirea personală a Excelenței Voastre și pentru continua prosperi
tate a națiunii dv.

SUKARNO 
Președintele Republicii 

Indonezia

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA .

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi face 
multă plăcere să transmit în numele poporului Uniunii Birmane și 
al meu personal calde felicitări și salutări cordiale. Noi urăm Exce
lenței Voastre sănătate și fericire, iar poporului Republicii Socialiste 
România progres continuu și prosperitate.

NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu multă plăcere transmit Excelenței Voastre felicitări cordiale șî 
bune urări cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România.

ELISABETA 
Regina Marii Britanii

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Pakistanului și în numele meu 
personal, adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului României 
călduroase felicitări.

Urez Excelenței Voastre sănătate și fericire și poporului României 
progres continuu și prosperitate,

MOHAMMAD AYUB KHAN 
Președintele Pakistanului

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă rog să 
primiți, Domnule președinte, felicitările mele cordiale și cele mai bune 
urări de bunăstare personală, de fericire și prosperitate pentru poporul 
român.

' FREDERIK 
Regele Danemarcei

Excelenței Sale 
Președintelui CHIVU STOICA

Cu ocazia zilei eliberării României, adresez Excelenței Voastre și 
poporului României salutări și felicitări cordiale. Vă rog să primiți cele 
mai bune urări pentru fericirea dv. personală, precum și pentru pro
gresul și bunăstarea țării dv.

HAILE SELASSIE 
împăratul Etiopiei

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale a României, vă transmit din partea po
porului din Cipru, a guvernului meu, precum și din partea mea personal, 
cele mai cordiale felicitări și cele mai călduroase urări pentru fericirea 
Dumneavoastră personală, pentru progresul și prosperitatea poporului 
român.

Arhiepiscopul MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, rog pe Excelența Voas
tră Să primească urările pe care le adresez în numele poporului brazi
lian și al meu personal pentru continua prosperitate a națiunii române și 
pentru fericirea dv. personală.

HUMBERTO ALENCAR CASTELLO BRANCO 
Președintele Republicii Statelor Unite 

ale Braziliei

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICAr

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelență,
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă rog 

sa primiți în numele meu, al Consiliului Național de Eliberare și al 
poporului ghanez sincere felicitări și cele mai bune urări pentru suc
cesul continuu și prosperitatea guvernului și poporului Republicii Socia
liste România.

Fie ca următoarele aniversări să întărească pe mai departe legătu
rile care din fericire există între Ghana și România.

Rog acceptați, Excelență, înalta mea considerațiune.
JOSEPH ANKRAH

Președintele Consiliului Național 
de Eliberare al Ghanei

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zile naționale, primiți, vă rog, felicitările mele și cele 
mai bune urări pentru fericirea personală a Excelenței Voastre și pros
peritatea poporului român.

ASGEIR ASGEIRSSON 
Președintele Islandei



MANIFESTĂRI CONSACRATE
ZILEI DE 23 AUGUST

INT1LNIRE CONSULTATIVĂ
LA BELGRAD

Cu prilejul Zilei de 23 August — marea sărbătoare națională a poporului romăn 
— dincolo de hotarele patriei au avut loc numeroase maniiestări. Oficiile diplomatice 
ale Romăniei au organizat recepții Ia care au luat parte personalități politice mar
cante, reprezentanți ai vieții publice, oameni de cultură și artă, diplomați.

VARȘOVIA
Tiberiu Petrescu, ambasadorul 

Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Polonă, a ofe
rit o recepție la care au participat: 
Franciszek Waniolka, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Mieczyslaw Ja- 
gielski, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul agriculturii, Boleslaw 
Podedworny, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
Marian Naszkowski, ministru ad
junct al afacerilor externe, mem
bri ai Comitetului Central al 
P.M.U.P., ai guvernului R. P. Po
lone, generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai organizațiilor eco
nomice, culturale și obștești, oa
meni de știință, cultură și artă.

Tn cadrul „Zilelor culturii ro
mânești", la Varșovia a fost des
chisă o expoziție de artă popu
lară românească și o expoziție 
fotografică intitulată „Minunata 
Românie".

BUDAPESTA
La recepția oferită de către Am

basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia, Dumitru Turcuș, au partici
pat Antal Apro, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Somogyi Miklos, membru al 
Biroului Politic, Pal Ilku, membru 
supleant al Biroului Politic, mi
nistrul .culturii, Jozsef Veres, 
membri ai guvernului, Karoly Kiss, 
secretarul Consiliului prezidențial, 
miniștri și alți reprezentanți ai 
vieții politice, oameni' de cultură 
și artă.

PHENIAN
Ambasadorul Republicii Socia

liste România în R.P.D. Coreeană, 
Nicolae Popa, a oferit o recepție cu 
prilejul zilei de 23 August. Au luat 
parte Li Hio Sun, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.C., vi
cepreședinte al C.C. al P.M.C., Kim 
Guam Hiop, membru al Biroului 
Politic și vicepreședinte al C.C. al 
P.M.C., vicepreședinte al cabinetu
lui de miniștri al R. P. D. Coreene. 
Pak Sen Cer, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
ministrul afacerilor externe.

BERLIN
Ambasadorul Republicii Socialis

te România la Berlin, Nicolae Ghe- 
nea, a oferit la Casa ministerelor 
o recepție la care au luat parte 
Albert Norden, Herbert Warnke, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., Gerhardt Gruneberg, 
membru supleant al Biroului Poli
tic și secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Gerald Gdtting, dr. Manfred Ger
lach, dr. Heinrich Homann, vice
președinți ai Consiliului de Stat, 
dr. Lothar Bolz, Wolfgang Rauch- 
fuss, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, miniștri, șefi de secție 
ai C.C. al P.S.U.G., alte personali
tăți oficiale de partid și de stat, 
funcționari superiori, oameni de 
artă și cultură.

HANOI
Cu prilejul zilei de 23 August, 

I. Micloș, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Socialiste 
România în Vietnam, a oferit o re
cepție. Au participat Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Politic 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Phan Ke Toai, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul afacerilor externe al 
R. D. Vietnam, Tran Dang Khoa, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam, miniștri și alte per
sonalități politice și culturale.

PRAGA
Ambasadorul Republicii Socia

liste România la Praga, prof. 
Gheorghe Nițescu, a oferit o re
cepție în saloanele ambasadei. Au 
participat Drahomir Kolder, mem
bru al Prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Ol- 
dri.ch Cernik, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. vicepreședinte al guvernului, 
Lubomir Strougal, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Krejci 
Josef, vicepreședinte al guvernu
lui, general de armată Bohumir 
Lomsky. ministrul apărării națio
nale. miniștri, activiști de partid

și de stat, oameni de știință, cul
tură și artă, generali și ofițeri ai 
armatei cehoslovace.

TIRANA
Mariole Bodnaraș, ambasadorul 

Republicii Socialiste România în 
R. P. Albania, a oferit o recepție, 
la care au participat Adil Carcani, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Albania, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Nesti Nașe, ministrul a- 
facerilor externe, membri ai gu
vernului, Sami Baholli, secretarul 
prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Albania, și alte persoane ofi
ciale, reprezentanți ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor de 
masă și obștești, șefi ai misiunilor 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic din Tirana.

ULAN BATOR
Petre Niță, ambasadorul Repu

blicii Socialiste România în Mon
golia, a oferit la 23 August o re
cepție. Au participat. S. Luvsan. 
membru, al Biroului Politic și 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Jagvaral, membru în 
Biroul Politic, secretar al C.C. și 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Dughe.rsuren, ministrul a- 
facerilor externe, și alte oficialități 
mongole.

BELGRAD
La recepția oferită de ambasa

dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad, Aurel Mălnășan, au 
participat Ivan Goșniak, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., secretar de stat pentru pro
blemele apărării naționale, Otmar 
Kreacici, șef de secție la C.C. al 
U.C.I., Aleksandar Grlicikov, mem
bru al Vecei Executive Federale, 
Dragutin Kosovaț, Ioje Ingoiici, 
Milian Neoricici, secretari federali, 
Mișo Pavicevici, adjunct al secre
tarului de stat pentru afacerile 
externe, și alte persoane oficiale, 
oameni de știință, și cultură, ge
nerali și ofițeri ai ârmatei popu
lare iugoslave.

HAVANA
In cadrul manifestărilor prile

juite de aniversarea zilei de 23 
August, Consiliul provincial al 
culturii din Pinar del Rio a orga
nizat o expoziție de fotografii in
titulată „Aspecte din Republica 
Socialistă România".

VIENA
Gheorghe Pele, ambasadorul ex

traordinar’ și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în 
Austria, a oferit o recepție. Au 
participat dr. Cari Bobleter, secre
tar de stat în Ministerul Aface
rilor Externe. K. Bielka-Karltreu, 
secretar general în Ministerul A- 
facerilor Externe, Sigvard Eklund, 
director general al Agenției inter
naționale pentru energia atomică, 
Bruno Marek, primarul orașului 
Viena, Eduard Hartmann, șeful gu
vernului landului Austria- inferioa
ră, Franz Muhri, președintele 
Partidului Comunist din Austria, 
dr. Bruno Pittermann. președinte
le Partidului Socialist Austriac, 
dr. Karlatreșcher. directorul de 
cabinet al președintelui Republicii 
Austria, generalul Vogșl. repre- 
zentînd pe ministrul apărării.

TOKIO
Ion Datcu, ambasadorul Repu

blicii Socialiste România la Tokio, 
a oferit o recepție, la care au luat 
parte Tanaka și Ushiba, adjuncți 
ai ministrului afacerilor externe, 
Sanzo Nosaka, președintele C.C. al 
Partidului Comunist din Japonia, și 
membrii Prezidiului C.C. al P.C. 
din Japonia, Horyi, președintele 
Consiliului General al Sindicatelor 
din Japonia (S.O.H.I.O.), membri ai 
conducerii Partidului Socialist din 
Japonia și ai unor organizații ob
ștești, oameni de cultură și artă, 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri, deputați.

ALGER
Ion Georgescu, ambasadorul Re

publicii Socialiste România în Al
geria. a oferit o recepție la care 
au participat Cherif Belkassem. 
membru al secretariatului executiv 
al F.L.N., membru al Consiliului 
Național al Revoluției, Abdelaziz 
Bouteflika, membru al Consiliului 
Național al Revoluției, ministru al 
afacerilor externe, Mohamed Yala, 
prefectul capitalei, Ferhat Balama-

ne, primarul orașului Alger, Mo
hamed Chebola, șeful Departa
mentului pentru relații externe al 
F.L.N., oameni de știință, cultură și 
artă, reprezentanți ai unor insti
tuții ale O.N.U. cu sediul la Alger.

PARIS
Dr. Victor Dimitriu, ambasado

rul Republicii Socialiste România 
în Franța, a oferit o recepție în 
saloanele ambasadei. Au participat 
Edgar Pisani, ministru al echipa
mentului, Jacques Marette. minis
trul poștelor și telecomunicațiilor, 
Maurice Schumann, președintele 
Comisiei de afaceri externe a Adu
nării Naționale, Charles de Cham- 
brun, secretar de stat pentru co
merț exterior, Jacques de Beau
marchais, director general al aface
rilor politice în Ministerul Afaceri
lor Externe, Gilbert Perol, consilier 
pentru problemele externe la Pre
ședinția Republicii, academicianul 
Rene Clair, Pierre Mendes-France, 
fost președinte al Consiliului de 
Miniștri. Au participat, de ase
menea, Waldeck Rochet, secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez, Jean Louis Vigier, preșe
dintele grupului parlamentar fran- 
co-român din Senat, și alte perso
nalități.

BONN
Reprezentanța comercială a Re

publicii Socialiste România în 
R. F. Germană a oferit o recepție 
la care au participat Erich Mende, 
vicecancelarul R. F. Germane, Kurt 
Schmucker, ministrul economiei, 
Johan Baptist Gradl, ministru în 
guvernul federal, Hans Schwartz- 
mann, șeful protocolului din M.A.E. 
al R. F. Germane, primarul ora
șului Koln, funcționari superiori 
din Ministerul de Externe, al Eco
nomiei, al Alimentației, al Agricul
turii și Silviculturii, reprezentanți 
ai unor instituții oficiale. Au luat 
parte numeroși conducători ai unor 
concerne industriale și oameni de 
afaceri.

LONDRA
Ambasadorul Republicii Socia

liste România la Londra, Vasile 
Pungan, a oferit o recepție în sa
loanele ambasadei, la care au luat 
parte George Thomson, cancelar 
al Ducatului de Lancaster, lordul 
Shokleton, ministru al apărării 
pentru forțele militare aeriene, 
Austeri Albu, ministru de stat la 
Departamentul pentru problemele 
economiei, D. Greenhill, subsecre
tar de stat adjunct la Foreign 
Office, șir Paul Sinker, director 
general al Consiliului britanic, 
Herbert Ferguson, președintele 
Consiliului Municipal al Londrei.

Au participat, de asemenea, 
William Alexander, George 
Matthews, membri ai Comitetului 
Executiv al P.C. din Marea Bri- 
tanie, precum și alți membri ai 
conducerii Partidului Comunist, 
membri ai parlamentului britanic, 
membri ai corpului diplomatic, re
prezentanți ai Confederației in
dustriei britanice, ai Federației 
britanice a fierului și oțelului, ai 
unor mari firme industriale și co
merciale, personalități ale vieții 
științifice și culturale, ziariști.

TEHERAN
însărcinatul cu afaceri ad-inte

rim al Republicii Socialiste Ro
mânia în Iran, Valentin Vlad, 
a oferit o recepție. Au luat parte 
Sharif Emami, președintele Sena
tului. Abdulah Riyazi, președintele 
Medjilisului, Abbas Aram mi
nistrul afacerilor externe al Ira
nului, Aii Naghi Alikhani, ministrul 
economiei, și alți membri ai guver
nului iranian, senatori și deputați 
în Medjilis, personalități de la 
Curtea Imperială. Au fost, de ase
menea. prezenți oameni de artă și 
cultură, industriași și oameni de 
afaceri.

ROMA
Ambasadorul Republicii Socia

liste România la Roma, Cornel 
Burtică, a oferit o recepție la care 
au luat parte Giorgio Oliva, sub
secretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe, Natali Santerro, 
subsecretar de stat la Ministerul 
Apărării, dr. Guido Carlo, guver
natorul băncii Italiei, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Roma, funcționari superiori din 
cadrul președinției republicii, din 
M.A.E., generali și ofițeri su
periori din armata italiană, oa
meni de știință, artă și cultură, 
reprezentanți ai vieții economice, 
ziariști. Au participat, de aseme
nea. reprezentanți ai partidelor 
politice.-

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
Președintele Skupștinei Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, Edward Kar- 
delj, a adresat președinților parla
mentelor din Austria, Belgia, Bul
garia, Danemarca, Finlanda, Româ
nia, Suedia și Ungaria invitația de 
a organiza la Belgrad o întîlnire 
consultativă care ar putea avea loc 
în zilele de
a.c.

Invitația a 
formitate cu
plan regional în vederea îmbună- 

relațiilor de bună vecinătate 
statele europene aparținând 
sisteme social-politice dife- 
adoptată anul trecut de A-

10 și 11 septembrie

fost difuzată în con- 
rezoluția „Acțiuni pe

tățirii 
între 
unor 
■rite",
dunarea Generală a O.N.U.

Evenimentele arătă că în Eu
ropa există condiții favorabile pen
tru dezvoltarea mai rapidă a re
lațiilor multilaterale și, în special, 
a celor bilaterale, în domeniile e-

Reuniunea
ministerială CĂLĂTORIA
a țărilor nordice

economic, cultural și politic, se sub
liniază în invitație. Dezvoltarea a- 
cestor relații ar constitui o con
tribuție importantă la soluționa
rea unor probleme cheie, cum sînt 
securitatea și pacea în Europa. A- 
cest lucru ar avea, fără îndoială, 
o influență pozitivă și asupra re
lațiilor în ansamblu, din întreaga 
lume.

COPENHAGA 25 (Agerpres). — 
Reuniunea miniștrilor de externe 
ai Danemarcei, Suediei, Norvegiei, 
Finlandei și Islandei, deschisă la 
Aalborg, a luat sfîrșit miercuri 
seara. In comunicatul dat publici
tății la încheierea întrunirii se 
arată că cele cinci țări sînt de 
acord în privința extinderii cola
borării loi’ în toate domeniile.

Totodată, în comunicat este pre
cizată poziția comună a țărilor 
nordice privind reglementarea con
flictului vietnamez pe baza drep- 

a

GENERALULUI

tului poporului vietnamez de 
dispune de viitorul său.

Aviația americană a bombardat din nou
j

suburbiile Hanoiului și Haifongului
HANOI 25 (Agerpres). — For

mațiuni . ale forțelor aeriene ame
ricane, decolînd de la bazele din 
Vietnamul de sud și Tailanda, au

în preajma reluării activității politice din Franța

PARIS.— Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : în 
cursul unei festivități a Federației 
comuniste din departamentul Loi- 
rei atlantice, desfășurată în loca
litatea Croisic, în fața a 5 000 de 
persoane, Waldeck Rochet, secre
tar general al Partidului Comunist 
Francez, a vorbit despre apro
piata reluare a activității politice 
în Franța. Trecînd. în revistă ra
porturile dintre partidul comunist 
și celelalte partide de stînga, vor
bitorul a relevat că conducătorii 
federației, inclusiv conducătorii so
cialiști și radicali, Trebuie să se 
pronunțe dacă înțeleg să renunțe 
sau să mențină în continuare opo
ziția privind discutarea unui pro
gram comun și a unei tactici elec
torale comune cu partidul comu
nist. „Sîntem de părere — a spus 
Waldeck Rochet — că în actualele 
circumstanțe, a te opune realizării 
unui acord între toate partidele de

stînga înseamnă a face voit sau 
nevoit jocul reacțiunii, permițîndu-i 
să folosească, în avantajul ei, divi
ziunea stîngii".

Primul ministru al Irakului, genera
lul Naji Taleb, transmite France 
Presse, a prezentat declarația-pro- 
gram a. guvernului său. Guvernul ira
kian, a subliniat premierul, este con
vins că unitatea națională este baza 
progresului în Irak și de aceea el va 
depune toate eforturile necesare 
pentru întărirea acestei unități. Noul 
cabinet, a arătat. primul ministru, va 
aplica întocmai acordul semnat la 29 
iunie între guvernul prezidat de Al- 
Bazzaz și reprezentanții populației

Evenimentul principal de pe ac
tuala agendă politică franceză îl 
constituie seria de vizite oficiale 
în care a plecat generalul de 
Gaulle joi dimineața. Itinerarul, 
înglobînd 45 000 km, cuprinde ur
mătoarele etape : Somalia france
zi, Etiopia, Cambodgia, Noua Ca- 
ledonie, Noile Hebride și Tahiti, 
în Etiopia și Cambodgia generalul 
de Gaulle va fi însoțit și de mi
nistrul de externe Couve de Mur- 
ville.

Dacă vizita în Somalia franceză 
— prima etapă a călătoriei — pare 
a fi strict oficială, de rutină, în 
schimb vizita în Etiopia îmbracă un 
caracter politic mai pronunțat.

CORESPONDENȚĂ .
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DIN PARIS23 au- 
Repu- 
b o ru

pătruns în zilele de 22 
gust în spațiul aerian 
blicii Democrate Vietnam, 
bardînd și mitraliind regiuni dens 
populate, printre care cartiere de 
locuințe din Haifong, precum și 
periferiile Hanoiului. Avioanele a- 
mericane au atacat, de asemenea, 
nave de pescuit aflate în apele 
provinciilor Ninh Binh și Nam Ha.

+
HANOI 25 (Agerpres). — Pre

ședintele R. D. Vietnam. Ho Și 
Min, a adresat un mesaj forțelor 
armate și populației din provin
cia Ha Tinh, 
rît deasupra 
Vietnam 100 de

și 
al
I»

care au dobo- 
teritoriului R. D. - 
avioane ale S.U.A.

kurde, acord prin care s-a pus capă) 
îndelungatului conflict dintre autori
tățile irakiene și kurzi.

în domeniul politicii externe, pri
mul ministru Taleb a subliniat că 
Irakul va continua să colaboreze cu 
toate țările arabe, va întări și mai 
departe alianja cu R.A.U. și con
damnă orice pact inspirat de forțele 
imperialiste. Guvernul irakian, a 
adăugat el, va menține relații de 
bună vecinătate cu Iranul și Turcia 
și va colabora cu toate țările pe 
baza respectului reciproc. Irakul do
rește să menfină relații de bună prie
tenie cu țările socialiste, a spus Ta-

Esfe pentru prima oară cînd un șef 
de sfat francez vine* în vizită ofi
cială în Eliopia. Unii comentatori 
francezi remarcă faptul că generalul 
de Gaulle face nu numai o vizită 
amicală împăratului Haile Selassie 
(cei doi șefi de stat avînd legături 
de peste un sfert de veac), dar că 
el va vizita o țară ce și-a cucerit 
de multă vreme independența și 
care se bucură de prestigiu în rîn- 
dul țărilor africane.

Deplasarea prevăzută pentru 30 
august în Cambodgia, țară neutră, 
vecină cu Viețnampl, capătă o sem
nificație politică aparte’, daf fiind 
contextul agresiunii S.U.A. în Viet
nam. în capitala cambodgiană, 
Pnom Penh, esfe prevăzut un Im
portant discurs al președintelui 
Franței. Ce va spune generalul de 
Gaulle în Cambodgia în legătură 
cu războiul din Vietnam ? lată o în
trebare ce preocupă în aceste zile 
cancelariile diplomatice și presa. 
„Apropierea Vietnamului, scrie zia
rul „Paris Jour", nu poate decît să 
dea un mai mare ecou discursului 
unui occidental, aliat al S.U.A., dar 
aflat în profund dezacord cu acfuala 
acțiune a S.U.A. în Asia".

în continuare, traseul președinte
lui va frece prin teritoriile fran
ceze din Pacific. Cu prilejul șe
derii în Tahiti vor fi vizitate și in
stalațiile centrului francez de expe
riențe nucleare din Pacific. La 12 
septembrie urmează ca președintele 
Franței să-și încheie aceasță lungă 
călătorie.

Al. GHEORGHIU

9H MOSCOVA. TASS anunță că între 26 august și 25 octombrie Umu- 
nea Sovietică va efectua lânsarea de rachete purtătoare în regiunea 

Oceanului Pacific, pe 6 rază de 40 mile marine.

MOZAMBIC. Unitate de partizani, Ia adăpostul pădurii, pregătește o nouă 
acțiune de luptă împotriva colonialiștilor portughezi

RH GUAYAQUIL. A fost dat publicității comunicatul Comitetului exe- 
™ cutiv al C.C. al P. C. din Ecuador în legătură cu recenta plenară a 
Comitetului Central. Plenara a analizat situația din țară și a adoptat ho- 
tărîrea referitoare la participarea partidului la alegerile în Congresul 
național.

■B PEKIN. A fost dat publicității comunicatul comun cu privire la vl- 
““ zita în China a delegației guvernamentale a Republicii Zambia, con
dusă de Rueben Kamanga, vicepreședintele Zambiei.

BH PRAGA. La invitația C. C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
a sosit joi la Praga președintele Partidului Comunist din Australia, R. 

Dixon, într-o vizită de cîteva zile.

B3 NEW YORK. într-o încercare de a obține imagini'mai clare ale 
™ suprafeței Lunii, specialiștii americani au procedat la modificarea 
orbitei navei spațiale „Lunar Orbiter".

In Algeria a început o 
largă campanie oficia
lă de explicare, stu
diere și îmbunătățire a 
proiectelor de reformă a-' 
grară și organizare co
munală. După terminarea 
— la 15 septembrie — a 
acestei campanii, o co
misie națională va da 
proiectelor respective ul
tima formă, urmînd ca ele 
să tie supuse apoi Con
siliului național al revo
luției spre adoptare defi
nitivă.

După cucerirea inde
pendenței, în agricultura 
algeriană au intervenit o 
serie de transformări. 
Astfel, încă din primele 
zile după proclamarea 
Republicii s-a pus pro
blema salvgardării tere
nurilor părăsite de foștii 
proprietari, colonii de o- 
rigine franceză, și cu a- 
cest prilej, a reorientării 
producției agricole pe 
baza unui plan de -an
samblu, care să satisfacă 
în primul rînd nevoile in
terne. Proprietățile pără
site — aș.a-numitele „bu
nuri vacante" — au con
stituit baza sectorului de 
stat, care se compune, 
de asemenea, din terenuri, 
provenite din naționaliza
rea proprietăților foștilor 
colaboratori ai trupelor 
coloniale, cît și a bunuri
lor dobîndite pe căi 
necinstite, care au fost 
confiscate și naționalizate.

In urma acestor măsuri, 
statul controlează actual
mente 2 700 000 de hecta
re de pămînt din cel mai 
productiv, dar această 
suprafață nu reorezintă 
decît o. pătrime din tere

nurile cultivate sau prac
tic cultivabile. Restul de 
trei pătrimi se află în 
bună parte în mîinile ma
rilor proprietari, în timp 
ce felahii dispun de su
prafețe minime. Agenția 
de presă algeriană dă 
următoarele cifre : „25 000 
de proprietari posedă 
cam trei milioane de hec
tare, adică 120 de ha în 
medie, de fiecare, în timp 
ce peste 600 000 de fe- 
lahi nu posedă decît

buirea pămînturilor, care 
va constitui faza cea mai 
importantă a reformei a- 
grare, proiectul definește 
următoarele principii : te
renurile vor fi afectate — 
exceptîndu-se cîțeva si
tuații cu totul aparte — 
fie sectorului cu autoges- 
tiune, care însumează 
circa 2 700 000 ha, fie co
operativelor ce vor ii 
constituite ; terenurile a- 
fectate vor trebui să asi- v 
gure beneficiarilor sub-

gricole, proiectul prevede, 
pe de o parte, exploata
rea colectivă a pămîntu
rilor făcînd obiectul re
distribuirii, iar pe de altă 
parte încurajarea micilor 
proprietari de a se con
stitui în cooperative agri
col?.

Pentru viitorul mai în
depărtat se are în vedere 
generalizarea exploatării 
colective a terenurilor ă- 
gricole, considerată a fi 
unul din principalele ' b-

In actualitate — 
REFORMA AGRARĂ
suprafețe pînă la șap
te hectare". „De aici, 
conchide agenția, necesi
tatea de a reduce deze
chilibrul prin abolirea ma
rii proprietăți".

Aplicarea reformei a- 
grare se va face în eta
pe. O primă etapă o va 
constitui recuperarea te
renurilor excedentare. 
Proiectele elaborate pre
văd crearea unui „fond 
național al reformei agra
re", căruia îi vor fi afec
tate terenurile neexploa
tate de proprietari, su
prafețele care depășesc 
limitele fixate și proprie
tățile comunale.

In ce privește redistri-

CORESPONDENJĂ 
DIN ALGER

zistența lor și a familiilor 
lor; vor primi de aseme
nea pămînt țăranii săraci, 
foștii luptători pentru in
dependența Algeriei, vă
duvele și orfanii de răz
boi, muncitorii agricoli și 
țăranii fără pămînt ; la 
redistribuire se ‘vq ține 
seama de inegalitățile 
existente între diferitele 
regiuni. In sfîrșit, în ce 
privește modul de ex
ploatare a terenurilor a-

biective ale transformă
rilor structurale din agri
cultura algeriană.

Definind scopul și prin
cipiile reformei agrare, 
președintele Consiliului 
revoluționar, Houari
Boumedienne, în cadrul 
cuvîntării rostite la Con
ferința națională a ve
teranilor de război, care a 
avut loc zilele acestea la 
Alger, a declarat, printre 
altele : „Autoritatea revo
luționară a hotărît astăzi 
să aplice în țară ceea ce 
noi am denumit revoluția 
agrară, adică un ansam
blu de măsuri de natură 
să pună capăt tuturor ma
rilor proprietăți încă exis

tente. Pămîntul trebuie lu
crat. Cei care îl posedă 
și nu sînt capabili să-1 lu
creze, sau îl arendează, 
vor trebui acum să facă 
loc celor care pot să-l lu
creze, mă refer la felahii 
care nu posedă nici o bu
cată de pămînt, nici, mă
car un lot unde să-și: con
struiască: o casă. Iată 
ideea fundamentală a re
voluției agrare". „De
sigur, a remarcat pre
ședintele, aceasta este o 
problemă grea, dar auto
ritatea revoluționară a ță
rii nu se va opri la mij
locul drumului, oricare ar 
fi dificultățile pe care le 
va întîmpina".

„Eveniment important al 
dezvoltării noastre econo
mice, scrie ziarul „El 
Moudjahid", o asemenea 
reformă va prilejui o re
distribuire echitabilă a 
pămîntului, va crea noi 
condiții de restaura
re a solurilor, noi po
sibilități de irigare etc. 
Cele două principii de 
bază ale sale vor fi : 
dreptate socială și pro
ductivitate crescîndă"... 
„Independența națională, 
continuă „El Moudjahid", 
primul obiectiv al luptei 
de eliberare, n-a fost do- 
bîndită decît cu prețul u- 
nor sacrificii imense con
simțite de întregul popor. 
O dată cucerită, nu putea 
constitui un scop în sine ; 
dreptatea socială, com
poziția socială a țării 
impun înlăturarea forme
lor de exploatare a omu
lui de către om..."

C. BENGA
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