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recoltă
Pe ogoarele regiunii Cluj se 

vor însămînța în toamna aceas
ta peste 115 000 ha cu grîu și 
alte culturi. Aceasta presupune 
— mai ales în condițiile clin a- 
cest an — un volum foarte mare 
de muncă. Au fost luate deja o 
seamă de măsuri de pregătire. 
După cum am fost informat la 
Consiliul agricol regional, în fie
care cooperativă agricolă de pro
ducție s-au identificat terenu
rile pe care vor fi amplasate cul
turile. Au fost stabilite cele mai 
potrivite soiuri de grîu pentru 
condițiile regiunii. Soiurile inten
sive vor ocupa suprafețe mult 
mai mari decît în anii precedenți. 
Fiecare cooperativă agricolă de 
producție are asigurată sămînța 
și este în curs de selectare. Co
lectivele de specialiști conduse 
de președinții sau vicepreședinții 
consiliilor agricole raionale s-au 
deplasat în fiecare unitate, au 
luat probe ce vor fi prezentate 
la laboratorul regional pentru 
încercarea puterii de genninație. 
Această operație se va încheia în 
cîteva zile.

în prezent, în stațiunile de 
mașini și tractoare se repară ma
șinile și utilajele ce vor fi folosite 
în campania de toamnă. Au fost 
reparate aproape toate cele 500 
semănători și 800 grape cu disc, 
precum și mașinile pentru re
coltat cartofi- și .un -însemnat -nu
măr de tractoare.

O parte însemnată din su
prafețe vor fi însămînțate după 
păioase și leguminoase. Aceste 
terenuri trebuiau arate și în 
parte fertilizate. în această pri
vință, situația diferă nu numai 
de la un raion la altul, ci și chiar 
de la o unitate la alta. în raio
nul Huedin au fost arate 5 600 

' ha, adică peste 80 la sută din 
suprafețele eliberate și au fost 
fertilizate peste 2 000 ha cu în
grășăminte chimice și naturale. 
Sînt raioane în care aceste lu
crări au rămas mult în urmă. 
Raionul Turda este în prezent 
codaș la arături și fertilizarea 
solului. Aci mai sînt încă de 
arat aproape 5 000 de ha. Acea
stă rămînere în urmă este cau
zată de nefolosirea capacităților 
tractoarelor și de faptul că nu au 
fost eliberate terenurile de paie 
și clăi. Aceiași situație este și în 
unitățile aparținătoare orașului 
Cluj, în raioanele Bistrița, Gher
la și altele. Pentru buna desfășu
rare a campaniei de toamnă, este 
necesar să se treacă cu toate 
forțele la arat și transportul 
îngrășămintelor.

Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

de producție ale în- 
din regiunea Bra- 
substantial, în anii 

dotarea lor, pe 
stat, 

dintre cele 
cum

Capacitățile 
treprinderilor 
șov vor spori 
cincinalului, prin 
baza investițiilor alocate de 
cu mașini și utilaje 
mai moderne. După cum a do
vedit practica, o cale importantă 
pentru creșterea „zestrei" tehnice 
a fabricilor și uzinelor, îndeosebi 
din industria construcțiilor de ma
șini, o constituie autoutilarea, prin 
construirea de mașini și utilaje în 
ateliere proprii. în acest domeniu, 
colectivele multor unități indus
triale din regiunea noastră au 
acumulat o experiență valoroasă. 
Un calcul sumar arată că, în pe
rioada șesenalului, în numai 8 în
treprinderi din regiune au fost 
proiectate și construite cu forțe 
proprii peste 800 de mașini și uti
laje, a căror valoare depășește 150 
milioane de lei.

O activitate asiduă și cu rezul
tate bune au desfășurat, în a- 
ceastă direcție, colectivele de pro- 
iectanți, ingineri, tehnicieni și 
muncitori de la uzinele „Steagul 
roșu", „Tractorul", „Rulmentul", 
Fabrica de scule Rîșnov, „Emailul 
roșu" din Mediaș și altele. Aici, 
pe lîngă utilajele primite în dota- 
ție din partea statului, s-au 
conceput și executat în ateliere 
proprii, în mare parte cu ajutorul 
creditelor bancare de mică meca
nizare, numeroase mașini-unelte, 
mașini-agregat, linii de transfer, 
echipament tehnologic complet 
etc, multe dintre ele avînd un 
grad de tehnicitate ridicat, care le 
situează la nivelul produselor si
milare din străinătate. S-au aco
perit astfel anumite nevoi ur-

gente ale producției în aceste în
treprinderi și, ceea ce este și mai 
important, s-au creat condiții de 
a se renunța la aducerea lor din 
import, economisindu-se valută.

Rezultate bune a obținut colec
tivul uzinei „Tractorul". Aici, nu
mai prin construirea liniilor de 
transfer pentru fabricația blocului 
motor, a chiulasei și a punții din 
spate, de la tractorul U-650, s-au 
înlocuit un număr de 136 de ma
șini universale și peste 100 de 
muncitori, s-a cîștigat o suprafață 
de producție de 1500 mp și s-au 
realizat economii la prețul de cost 
de peste 4 milioane de lei. Dacă

avem în vedere că în această 
uzină s-au proiectat și executat, 
în ultimii 6—7 ani, peste 100 de 
mașini și agregate de o înaltă teh
nicitate, ne putem da seama și 
mai bine ce importanță economică 
prezintă o asemenea acțiune.

O experiență pozitivă în proiec
tarea și execuția de mașini și uti
laje necesare producției' s-a acu-

Continuarea convorbirilor

ATENA 2. — Trimișii speciali 
Agerpres, Gh. Secuiu și C. Alexan- 
droaie, transmit: Vineri, în cursul 
dimineții, au continuat convorbi
rile oficiale între președinttle 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul 
nistru al Regatului Greciei, 
phanos Stephanopoulos.

La convorbiri au participat din 
partea română Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Mir
cea-Bălănescu, ambasadorul Ro-

2. — Trimișii speciali 
transmit: Majestatea 

Constantin al elenilor a 
președintelui Consiliului

mâniei la Atena, Alexandru Bă
lăci, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, iar 
din partea greacă ministrul afa
cerilor externe al Greciei, I. 
Toumbas, adjunctul ministrului de 
externe, T. Rentis, ambasadorul 
Greciei la București, A, Argyro
poulo. Au fost prezenți, de aseme
nea, consilieri și experți ai ambe
lor delegații. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, de sinceritate.

Ing. Constantin ȘUȚU
activist al comisiei economice 
a Comitetului regional Brașov 
cl P.C.R.

(Continuare în pag. a IlI-a)

în apropierea noului cartier de 
locuințe „Drumul Taberei" din 
Capitală se desfășoară din plin 
construcția unei fabrici de trico
taje, în care se vor confecționa 
anual circa 500 000 diferite tri

cotaje din lînă

ATENA 
Agerpres, 
Sa regele 
conferit
de Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe Mau
rer, „Marele cordon al Ordinului 
George I". Aceeași distincție a 
fost acordată ministrului afaceri
lor externe, Corncliu Mănescu. 
„Marele cordon al Ordinului 
Phoenix cl. 1“ a fost conferit vice
președintelui Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Alexandru 
Bălăci. Ordine și medalii ale Gre
ciei au fost conferite, de asemenea, 
persoanelor oficiale care însoțesc 
delegația guvernamentală română 
în vizita sa în Grecia.

V

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a conferit „Or
dinul 23 August cl. 1“ președinte
lui Consiliului de Miniștri al Gre
ciei, Stephanos Stephanopoulos, 
președintelui parlamentului, D. 
Papaspyru, ministrului coordonă
rii, C. Mitsotakis, și ministrului 
afacerilor externe, I. Toumbas.

„Ordinul Tudor Vladimirescu cl. 
1“ a fost conferit vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri, G. Athana- 
siadis Novas, ministrului comerțu
lui, E. Kothris, ministrului comu
nicațiilor, I. Yamas, ministrului 
marinei comerciale, I. Mavridoglu, 
ministrului adjunct de externe, T. 
Rentis, ambasadorului Greciei la 
București, A. Argyropoulo.

De asemenea, ordine ale Repu
blicii Socialiste România au mai 
fost conferite și altor reprezentanți 
ai vieții politice grecești.

ALTE MANIFESTĂRI PRI
LEJUITE DE VIZITA TO
VARĂȘULUI ION GHEOR- 
GHE MAURER IN GRE
CIA — IN PAG. 5.

LA PORȚILE

Petru VINTILĂ

Despre tinerețea care 
învață, bătînd în această 
toamnă de aur la porțile 
Almei Mater, am simțit 
îndemnul să scriu aceste 
șiruri, pare-mi-se alaltăieri 
și ieri, cînd, în drumu
rile-mi obișnuite, m-am 
aflat în preajma Univer
sității și a Institutului po
litehnic. Atras de forfota 
iscată ca într-un vast ur
diniș la. intrarea dinspre 
bulevard a severei clădiri

Proba scrisă la Facultatea de mecanică a Institutului 
politehnic din Capitală
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universitare din fața sta
tuilor lui Eliade, Lazăr și 
Mihai Viteazul, m-am po
menit pe nesimțite că îm
brac o haină cu umerii 
strîmți, adolescentină și că 
mă pregătesc să devin 
„balic", adică învățăcel 
în anul întîi al uneia din 
numeroasele facultăți. Re- 
trăiam, pentru o clipă sau 
două, neliniștea romantică 
simțită întîia oară cu 
aproape un sfert de veac 
în urmă, dar tristețea 
amintirii mele, ca o stra
nie monedă, își găsește 
în prezent un avers stră
lucitor și răzbunător. Cu 
un sfert de secol în urmă, 
eram, într-o zdrobitoare 
majoritate, numai studenți 
cu sărmane mijloace ma
teriale, luptînd să cucerim 
unul din puținele locuri 
ale puținelor cămine stu
dențești, să cîștigăm un 
colț de masă la săracele 
cantine studențești și căz- 
nindu-ne să apucăm o fas- 
cicolă ilizibil litografiată a 
vreunui curs. Existau tot 
felul de taxe, așa-zise uni
versitare, pentru secre
tariat, pentru decanat, 
pentru rectorat, reprezen- 
tînd global cam jumătate 
din salariul pe un an al 
unui funcționar sau mun
citor ; cei de-o vîrstă cu 
mine își amintesc desigur 
cîte timbre, tristeți și la
crimi împodobeau chitan
țele noastre studențești 
încărcate de semnături, 
efigii și ștampile.

Absolut fără precedent 
în analele universităților 
noastre, în toamna aceasta 
sînt, în toate cetățile uni
versitare din țară la cursu
rile de zi, serale și fără 
frecvență, 32 500 de 
locuri în anul întîi, ceea ce 
reprezintă practic un mi
rific univers de amfiteatre, 
aule, biblioteci și labora
toare de studiu. Un univers 
grav, serios și profund.

Ieri, în timp ce candi- 
dații la cursurile de zi 
susțineau prima lor probă 
scrisă, în holul facultății

RAȚIUNEA

de Paul EVERAC

(Continuare 
în pag. a V-a)

Termenul pare cam 
pompos, dar eu n-am . să 
fac multă filozofie, ci am 
să-l traduc în echivalen
tul său popular : noimă, 
și am să cobor imediat 
la lucruri practice.

Așadar, orice 
ție, întreprindere, 
act răspund unei rațiuni 
de a fi, au, cu alte cu
vinte, 
care au fost făcute, 
există sau mai bine 
nu poate să existe 
cru fără noimă, 
cel puțin pe 
planul creații
lor guvernate 
de logica uma
nă. Unde 
semenea 
apare, 
noima se 
se încîlcește, logica sufe
ră ; ea face atunci tot 
posibilul să înțeleagă și 
să repare.

Privesc, cu multă satis
facție, cum o seamă de 
aspecte mai puțin împli
nite ale vieții noastre ca
pătă prin dezbaterea lor 
în opinia publică, prin 
articolele care s-au scris, 
prin emisiuni radio, schi
țe satirice, mese rotunde 
etc. o tendință netă de 
îmbunătățire. Turismul, 
gastronomia, arhitectura, 
artele, comerțul, publici
tatea, învățămîntul au 
primit și primesc în con
tinuare impulsuri fertile 
pe care le traduc în ame
liorări adesea notabile.

Dar nu despre ceea ce 
a mai 
vreau 
pentru 
pretutindeni), ci 
ceea ce contrazice logica 
imediată în sensul că își 
neagă propria rațiune de 
a fi.

Iată, de pildă, un ma
gazin cu autoservire. Ra
țiunea pentru care a fost 
creat acest specimen

institu- 
lege,

o noimă pentru
Nu 
zis 

un lu-

un a- 
lucru 
unde 
decolorează sau

rămas în urmă 
să vorbesc (loc 

progres există 
despre

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
CHIVU STOICA

A D-LUI ABDEL MOHSEN ABUL NUR

rațiunea pen- 
iost creat. Ra
de a fi este 

în clipa în

modern este de a mări 
eficiența vînzării-cumpă- 
rării, de a scurta timpul 
ei. în același timp, ma
gazinul se poate lipsi de 
un personal numeros, 
realizînd astfel un nivel 
ridicat de productivitate 
comercială. Dacă un ase
menea magazin, creat 
înadins pentru economi
sirea timpului și a perso
nalului, face printr-o rea 
organizare ca un client 
să piardă la casă tocmai 

vremea pe care 
a economisit-o 
la alegerea 
mărfii, sau da
că mobilizează 
pentru supra
veghere un per
sonal la fel

de numeros cu cel dislo- 
cuit din deservire, atunci 
magazinul nu numai că 
„are lipsuri", dar își nea
gă însăși 
tru care a 
țiunea lui 
progresul.
care n-a realizat un pro
gres efectiv fată de ve
chiul sistem, noima lui e 
îndoielnică. (Din feri
cire, vorbesc de excepții).

Rațiunea de a fi a te
lefonului nu mai are ne
voie de explicații. E un 
impresionant mijloc mo
dern de a apropia cele 
mai distanțate puncte de 
pe glob, într-un timp cîte- 
odată incredibil de scurt. 
Dar dacă, de pildă, eu 
cer de la Predeal Brașo
vul și-l obțin după un in
terval mai lung decît 
mi-ar ft necesar să ajung 
efectiv pînă acolo, ba 
poate să mă și întorc, se 
clatină însăși rațiunea 
pentru care am recurs la 
existența telefoanelor. Nu 
e o lipsă numai, e o ațin-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit vineri după- 
amiază pe Abdel Mohsen Abul 
Nur, vicepremier al R.A.U. pentru 
agricultură și irigații, care face o 
vizită oficială în țara noastră la 
invitația guvernului român.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat Petre Blajovici, vicepre-

ședințe al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Oaspetele a fost însoțit de Moha
med Fahmy Hamad, ambasadorul 
Republicii Arabe Unite la Bucu
rești.

BRAȘOV (coresp. „Scinteii") 
— Colectiviil fabricii de ci
ment „Temelia" din Bra
șov a acumulat o experi
ență valoroasă în fabricarea 
de cimenturi speciale destinate 
lucrărilor hidrotehnice. Colecti
vul fabricii a primit o nouă sar
cină de mare răspundere : să 
producă noi sortimente de 
ciment destinate barajului 
hidrocentralei de la Porțile de 
Fier. Unul dintre noile sorti
mente — cimentul hidrotehnic 
rezistenț la sulfați — a și fost 
asimilat în fabricație, urmînd 
ca primele cantități să fie ex
pediate pe șahtierul marii hi
drocentrale de pe Dunăre peste 
cîteva zile. Paralel, în fabrică 
se desfășoară lucrările de ex
perimentare a unui nou sorti
ment denumit Ciment HZ (ci
ment hidrotehnic cu zgură).

(Agerpres)

1967 a fost declarat, în cadrul lucră
rilor Comitetului Economic al Consi
liului Economic și Social al O.N.U., 
„Anul turistic internațional și al so
lidarității turistice internaționale". A- 
doptarea rezoluției, la care România 
a fost coautoare, deschide noi perspec
tive turismului, devenit element im
portant al vieții contemporane.

Țara noastră are condiții ideale pen
tru practicarea celor mai diferite for
me de turism. Acest admirabil cadru 
natural a fost continuu îmbogățit de 
activitatea poporului nostru harnic 
și talentat, la care se adaugă azi ma
rile realizări ale socialismului în do
meniu] economic, social și cultural. 
Preocupările O.N.T. pentru dezvolta
rea turismului intern și internațional 
în România au fost orientate, pe de 
o parte, către popularizarea potenția
lului turistic al țării și crearea unei 
cît mai intense circulații turistice, iar 
pe de alta, către asigurarea condiții
lor necesare bunei deserviri a unui 
număr de turiști în continuă creștere, 
în cadrul bazei materiale existente. Ca 
urmare a activității de organizare a 
turismului intern și internațional, 
O.N.T. a reușit să cuprindă un nu
măr tot mai mare de oameni ai mun
cii din patria noastră în acțiuni și 
excursii tot mai diversificate. în cursul 
acestui an, O.N.T. a oferit turiștilor 
667 de programe de excursii. Dacă în 
anul 1960 participanții la acțiunile și 
excursiile O.N.T. au fost de 590 000, 
în cursul anului 1965, numărul turiș
tilor s-a ridicat lâ peste 1 000 000, iar 
pentru 1966 se prelimină un număr

a c t u a lităti
și perspective
Gheorghe TEODORESCU 
director general al Oficiului Național 

de Turism

de 1 200 000 turiști români. La aceste 
cifre se adaugă sutele de mii de par- 
ticipanți la excursii și acțiuni or
ganizate de U.C.F.S. și cîteva sute 
de mii de elevi și studenți care par
ticipă la excursiile și vacanțele orga
nizate de Ministerul învățămîntului și 
U.A.S.R., în colaborare cu O.N.T. 
Trebuie menționat, de asemenea, că 
an de an zeci de mii de turiști ro
mâni au participat la excursiile or
ganizate de O.N.T. în străinătate.

Oferind largi posibilități pentru pe
trecerea vacanțelor într-un cadru 
natural atît de pitoresc, România se 
afirmă an de an ca o țară cu o dez
voltată activitate turistică internă și 
internațională. De la 5 000 de turiști 
străini din cîteva țări care ne-au vi
zitat în 1955, anul acesta organizăm 
vacanța a peste jumătate de milion 
de străini din majoritatea țărilor Eu
ropei, precum și din alte părți ale 
lumii. Aprecierile pozitive față de con
dițiile de odihnă și cură pe care le 
oferă vacanțele petrecute în România, 
de călătoriile în circuit, organizate pe 
diverse itinerare, întîlnite frecvent în 
articolele și reportajele unor ziariști 
consacrați, publicate în presa străină, 
demonstrează în mod elocvent faptul 
că România și-a făcut cu succes in
trarea în circuitul turistic internațional.

Creșterea continuă a nivelului de 
trai al populației țării noastre, care 
creează posibilități sporite de petrecere 
a vacanțelor și de cunoaștere a pa
triei noastre, a marilor realizări ale 
socialismului și a mărturiilor trecutu
lui glorios, este factorul care deter
mină o continuă și puternică dezvol
tare a turismului românesc. în același 
timp cu creșterea numărului de tu
riști, sporesc și necesitățile și cerințele 
acestora față de calitatea și diversi
tatea programelor și serviciilor turistice 
ce li se oferă.

Dezvoltarea activității turistice în 
cursul planului cincinal are în ve
dere atît extinderea capacităților de 
cazare pe litoral cît și crearea de noi 
capacități importante în restul țării, 
care să pună în valoare într-o mă
sură mai mare noi zone și obiective 
turistice. Volumul important de inves
tiții alocat de stat pentru dezvoltarea 
bazei materiale a turismului, va fi 
orientat către crearea tinor unități de 
deservire care să satisfacă cerințele 
mereu sporite ale diferitelor categorii 
de turiști și care să se încadreze cît 
măi corespunzător în ansamblul zone
lor turistice. Fondurile “destinate dez
voltări) bazei 
vor determina 
de - cazare cu 
repartizate pe 
tăți (hoteluri, 
pe principalele zone și itinerare tu
ristice în aproape 200 de localități.

materiale a turismului 
o sporire a capacităților 
circa 53 000 de locuri 
diferite tipuri de uni- 
moteluri, hanuri etc.)

(Continuare în pag. a II-a)
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CUM VA FI VREMEA 
ÎN LUNA SEPTEMBRIE?

La 3 septembrie, anul acesta, se 
împlinesc o sută de ani de cînd, 
într-o sală modestă din orașul Ge
neva. și-a început lucr ărileprlmul 
congres al Internaționalei 1,-intrat’ 
în istorie drept-cea dintîi reitniu- 
ne deliberativă a reprezentanților 
proletariatului organizat din mai 
multe țări. ■

Congresul avea loc la doi ani 
după întemeierea, la Londra, a A- 
sociației Internaționale a Muncito- ■ 
rilor, fiind expresia spiritului in
ternaționalist care se năștea în 
rîndurile proletariatului,'o dată cu 
avîntul luptei sale de eliberare. în 
răstimpul celor doi ani se înfiin
țaseră secții ale Internaționalei în- 
mai multe țări,' iar Consiliul gene
ral desfășurase o muncă temeinică ' 
de pregătire a primului congres 
muncitoresc internațional. O con
tribuție hotărîtoare la această pre
gătire a avut Karl Marx, autorul 
documentelor fundamentale ale A- 
sociației — „Manifestul constitu
tiv" și Statutul provizoriu, publica
te la 1 noiembrie 1864, După Confe- 

, rința de la Londra din septembrie 
1865, organizată pentru a se stabi
li ordinea de zi a viitorului con
gres, Marx a elaborat „Instrucțiu
nile pentru delegații Consiliului 
General", care au stat la baza ho- 
tărîrilor Congresului de la Ge
neva.

La congres au luat parte 61 da 
delegați care reprezentau peste 
25 000 de membri ai secțiilor Inter
naționalei din Franța, Germania, 
Anglia și Elveția. Congresul a pri
mit, de asemenea, adeziunea din 
partea Uniunii Naționale a munci
torilor din Baltimore (S.U.A.), 
creată în august 1866, șl a munci
torilor italieni din Milano. Multe 
din grupările și asociațiile repre
zentate la congres se deosebeau 
prin orientarea lor politică (prou- 
dhoniști, lassallieni, anarhiști). 
Conducătorii Internaționalei por
neau însă de la premisa că, pe mă
sura dezvoltării lor ideologice șl 
organizatorice, aceste organizații 
puteau fi orientate în direcția în
sușirii sarcinilor revoluționare, a 
principiilor socialismului științific, 
în munca de atragere sub steagul 
Internaționalei a tuturor forțelor 
muncitorești, Marx a ținut seama 
permanent de sarcinile și specifi
cul condițiilor în care se desfășura 
lupta proletariatului din fiecare 
tară, ceea ce s-a reflectat și în des
fășurarea lucrărilor congresului.

Cele două documente programa
tice adoptate la congres — Mani
festul constitutiv și Statutul 
pornind de la sublinierea sarcinilor 
generale comune ale "proletariatu
lui din toate țările, care impuneau 
unirea lui în lupta împotriva ex
ploatatorilor, a claselor dominan
te, relevau, totodată, necesitatea 
organizării clasei muncitoare din 
fiecare țară . într-un partid'" politic’ 
propriu, drept o condiție hotărî- " 
toare a victoriei ' revoluției socia
liste și a făuririi noii societăți. Din 
importanța care se acorda partide
lor și asociațiilor'muncitorești na
ționale decurgea 'prevederea arti
colului 9 din Statut, conform 
căreia fiecare asociație sau partid 
afiliat Internaționalei „este suve
ran pentru a numi pe membrii săi 
la Consiliul Central", Această pre
vedere, care exprima spiritul de 
neamestec al forului internațional 
în Viața internă a organizațiilor 
afiliate, era completată cu articolul 
10, care atrăgea atenția că existen
ta Asociației internaționale nu tre
buia să slăbească în nici un fel 
organizațiile naționale ale proleta
riatului. „Deși unite printr-o legă
tură frățească de solidaritate și 
cooperare, societățile muncitorești 
nu vor continua mai puțin să 
existe pe bazele care le sînt pro
prii". într-un Regulament, destinat 
a completa și preciza unele pre
vederi ale Statutului, se sublinia 
din nou ideea independenței de ac
țiune a fiecărei asociații muncito
rești, pornindu-se de la premisa că 
acestea trebuiau să țină seama de 
condițiile locale.

La congres a fost combătut sec
tarismul proudhoniștilor, care nu 
înțelegeau necesitatea unor legă
turi strînse între clasa muncitoare 
și ceilalți oameni ai muncii, sub- 
apreciau rolul intelectualilor legați 
de popor. Cu prilejul dezbaterii 
acestei probleme, mulți delegați au 
sublihiat rolul excepțional al lui 
Karl Marx, care își punea roa
dele vastei și neobositei sale 
activități științifice și politice ex
clusiv în interesul cauzei clasei 
muncitoare. Prin rezolvarea acestei 
probleme în spirit marxist, s-au pus 
bazele teoretice ale raporturilor 
dintre socialismul științific și miș
carea muncitorească, care aveau 
să fie confirmate în mod strălucit 
de evoluția mișcării revoluționare.

O însemnătate deosebită pentru 
luptele revendicative ale proleta
riatului au avut-o rezoluțiile Con
gresului de la Geneva, care au for- 
mulat celebra lozincă privitoare lâ 
reducerea zilei de muncă la 8 ore. 
Ea va flutura în deceniile urmă-' 
toare pe steagul de luptă al tuturor - 
organizațiilor clasei.. muncitoare. 
Dezbătînd în spirit constructiv și- 
realist problema poziției femeii în 
societate, congresul muncitoresc a 
afirmat cu tărie dreptul femeii la 
muncă, subliniind în-același .timp 
rolul acesteia în propășirea^ fami
liei, „ca educatoare naturală a co
pilului". „..............  . .

Congresul de ,1a Geneva a preci
zat rolul sindicatelor și importanța 
acțiunilor greviste în marea luptă - 
pentru eliberarea definitivă a clasei 
muncitoare. Criticînd poziția trade- 
unionurilor engleze, care se limitau 
exclusiv la revendicări economice, 
documentele congresului subliniau 
că Sindicatele trebuie „să acțione
ze în mod,, conștient ca centre de 
organizare a clasei muncitoare", „să 
demonstreze întregii lumi că ele nu

luptă pentru interese înguste și ganizărîl și unirii proletariatului 
egoiste, ci pentru eliberarea mill- din diferite țări.
oanelor, de asupriți". Congresul a Mișcarea muncitorească din 
lămuriți de asemenea, în lumina ' Româfiia, care .se afla la începu- 

' turile dezvoltării ei în perioada 
Congresului de la Geneva, a adap
tat în deceniile următoare punc
tele de vedere marxiste, elaborate 
la congres și le-a înscris pe stin
dardul ei de luptă. Atașamentul 
organizațiilor muncitorești din 
țara noastră la marile principii ale 
Internaționalei și-a găsit o vie o- 
glindire în presa socialistă. Scriind 
în 1883 că Marx a fost promotorul 
întemeierii Asociației Internațio- 
nale a ’Muncitorilor, „Dacia vii
toare" cita „deviza sublimă" 
„emanciparea muncitorilor se 
face de către ei înșiși" care nu 
altceva decît celebrele cuvinte 
lui Marx din Statutul Internațio
nalei, adoptat la Congresul de la 
Geneva. Faptul că socialiștii ro
mâni au adoptat principiile de că
petenie ale teoriei marxiste a fost 
apreciat, după cum se știe, de En
gels, în scrisoarea sa către socia
liștii români din 1888.

Ideile marxiste, afirmate la 
Congresul de la Geneva, s-au re
flectat în programul Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor 
din România din 1893 care, o dată 
cu înscrierea între revendicările 
principale imediate a zilei de 
muncă de 8 ore, a dreptului de 
grevă, de organizare, afirma tot
odată pentru prima oară în isto
ria României, necesitatea luptei 
pentru „desființarea proprietății 
private asupra mijloacelor de pro
ducție și prefacerea lor în pro
prietate socială", „distrugerea so
cietății burgheze și întemeierea so
cietății socialiste".

în 1895, „Lumea nouă", organul 
central al P.S.D.M.R., își afirma 
din nou „cu cea mai mare perse
verență" atașamentul față de con
cepția socialismului științific, ela
borată de „fondatorii Internațio
nalei", cum îi numea ziarul pe 
Marx și Engels.

Acum 100 de ani, unul din dele
gații la congres, intuind însemnăta
tea istorică a evenimentului la care 
era părtaș, spunea : „Fiii noștri își 
vor aduce aminte că în septembrie 
1866, la Geneva, noi am pus mîna 
la eliberarea omenirii din sclavie", 

într-adevăr, ne amintim astăzi 
cu respect și recunoștință de înain
tașii care prin lupta lor pentru or
ganizarea proletariatului din toate 
țările au contribuit la dezvoltarea 
mișcării; muncitorești, la transfor
marea ei într-o uriașă forță 
progresului omenirii,. .....

Nicolae COPOIU 
doctor în istorie

indicațiilor lui Marx, rolul pe care 
puteau să-l joace cooperativele 
(idealizate de Proudhon și Lassalle) 
în lupta pentru transformarea rela
țiilor de producție, arătînd, cu a- 
cest prilej, necesitatea pentru clasa 
muncitoare de a cuceri puterea po
litică. „Pentru a transforma pro
ducția socială într-un vast și ar
monios sistem de muncă coopera- 
tivizată liberă sînt necesare schim
bări sociale generale, schimbări ale 
temeliilor orinduirii sociale, schim
bări care nu pot fi realizate decît

CENTENARUL
PRIMULUI CONGRES

AL INTERNAȚIONALEI I

prin trecerea forțelor organizate ale 
societății, adică a puterii de stat, 
din mîinile capitaliștilor și proprie
tarilor funciari în mîinile produ
cătorilor înșiși".

O problemă importantă cu carac
ter politic, pe care marxiștii au sus
ținut-o la congres a fost necesita
tea afirmării poziției proletariatului 
față de dreptul popoarelor la elibe
rarea de sub dominație străină. Prin 
punerea problemei independenței 
Poloniei în dezbaterea congresului 
(deși din cauza opoziției proudho- 
niștilor nu s-a putut adopta rezo
luția propusă de Marx), s-a subli
niat interesul pe care îl avea clasa 
muncitoare din toate țările de a li
chida asupririle naționale, ca o 
premisă esențială pentru dezvol
tarea liberă și sănătoasă a națiu
nilor, pentru o colaborare interna
țională trainică între națiuni su
verane și egale în drepturi. „O 
mișcare internațională a proletaria
tului, arăta Engels mai tîrziu, în- 
tr-o scrisoare către Kautski, este 
în general posibilă numai între na
țiuni independente".

Congresul de la Geneva ocupă 
un loc însemnat în istoria Aso
ciației Internaționale a Muncito
rilor și în general a mișcării mun
citorești internaționale. Documen
tele congresului, exprimînd clar 
poziția marxistă în probleme
sențiale ale luptei de eliberare a 
proletariatului, au contribuit la 
răspîndirea largă a ideilor mar
xismului în mișcarea muncitoreas
că, au dat un puternic impuls or-
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La aceastâ întrebare» tov. 
director tehnic în Comitetul 
Apelor, ne răspunde

. ir w <

Luna septembrie din anul 
acesta, deși a debutat cu 
o serie de ploi în toate 
regiunile țării — ploi 
care se vor menține pînă 
în cursul zilei de 4, 
va fi totuși 
nă, pentru 
ziua de 5 
ameliora 
pînă în 26 
giunile noastre nu vor 
străbătute decît de 
fronturi de ploaie: unul la 
7—8 septembrie, al doilea 
la 13, și al treilea Ia 26— 
27 septembrie.

Exceptînd aceste prime 
patru zile și celelalte trei 
zile cu fronturi de care po
meneam mai sus, aspectul 
general al timpului în sep
tembrie va fi mai mult de 
vară. Astfel că toamna își 
va amîna apariția în 
nlle noastre pentru 
octombrie.

Perioada cea mai 
cea mai uscată și cea mai 
frumoasă a lunii septem-

nu 
o lună de toam- 
că începînd 
vremea se 
considerabil 
septembrie

din 
va 
ți 

re
fl 

trei

regiu- 
luna

caldă,

N. TOPOR, 
de Stat al
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cea dintre Î4 ți
cerul

brt# va fl
28 septembrie, cînd 
va fi însorit în toate regi
unile țării, inclusiv litora
lul și regiunea de munte, și 
clnd temperatura în cursul 
zilei va urca în regiunile 
de șes ale țării pînă la 28 
și chiar 29 de grade, iar 
în nordul Moldovei și Tran
silvania pînă la 26 sau 27 
de grade.

începînd din 26 și pînă 
la 28 septembrie un val de 
aer polar va schimba as
pectul vremii, determinînd 
o răcire accentuată și o se
rie de ploi moderate mai 
ales în vestul și nordul 
țării. în ultimele două 
ale lunii septembrie, 
mea se va încălzi din

Deci, în concluzie, 
tembrie nu trebuie socotit 
o lună de toamnă, deși ofi
cial ea intră în acest ano
timp, ci o lună încă de 
vară, întrucît temperaturile 
maxime în majoritatea zile
lor vor depăși 25 de grade.

SCINLEII“

Institutul Meteorologic Băneosa în secjia telegraf auto
mat se recepționează din toată lumea hărți despre sta

rea timpului Foto i A. Cartoțan

I l
(Urmare din pag. I)

Amplasarea viitoarelor uni
tăți de deservire turistică a 
fost determinată de necesi
tatea asigurării dezvoltării 

• circulației turistice în zonele 
cu potențial turistic 'ridicat 
și a obținerii unei eficiențe 
economice ridicate. în acest 
sens, spre exemplu, s-a sta
bilit ca noile spații de ca
zare de pe litoral să se re
alizeze în primul rînd în sta
țiunile existente, iar cele din 
restul țării să fie amplasate 
în cadrul unor localități sau 
în imediata lor apropiere. 
Capacitatea de cazare pe li
toral va crește cu încă 32 500 
locuri, din care 20 000 în 
hoteluri, 9 500 în căsuțe șl 
3 000 în camping. De ase
menea, se vor construi și re- 
amenaja noi restaurante, ba
ruri etc. Totul, pentru a face 
față unor categorii mai va
riate de turiști și pentru a- 
sigurarea unui grad de con
fort corespunzător fiecărei 
unități similare din străină-

tate. în stațiunile de munte 
se vor construi hoteluri, ha
nuri și campinguri cu o ca
pacitate de cca. 3 500 
locuri.

Dezvoltarea turismului 
automobilistic a pus pro
blema creării unei rețele de 
moteluri și campinguri, ca 
forme de cazare specifice 
acestui gen de turism. Ca
pacitatea de cazare în mo
teluri va fi de peste 900 de 
locuri, iar în campinguri de 
3 300 locuri. Noi forme de 
deservire a turiștilor, care 
vor apare în cursul acestui 
cincinal și care vor aminti 
de tradiționala ospitalitate 
românească, vor fi hanurile, 
construite într-o arhitectură 
cu un pronunțat caracter 
național, în amenajarea și 
dotarea cărora vor fi folosite 
elemente specifice româ
nești. Drumeției în munții 
noștri i se asigură, pe lîngă 
cele 178 de cabane existente, 
încă 69, cu o capacitate de 
peste 1 500 de locuri. De 
asemenea, se vor îmbunătăți 
căile de acces, se vor ame
naja noi pîrtij de schi care 
vor fi dotate cu mijloace 
mecanice de transport (te
leferice, teleschiuri etc.). O 
atenție deosebită va fi a- 
cordată și altor elemente ale 
bazei materiale a turismului, 
ca parcul de avioane, auto
care, vase maritime și flu
viale etc. Printre altele, se 
vor construi vase fluviale 
care să aibă acces în Delta 
Dunării și care să lărgească 
posibilitatea organizării de 
excursii în această impor
tantă zonă turistică atît de 
Bolicitată de turiști.

Realizarea obiectivelor 
din planul de dezvoltare a 
turismului va necesita un 
volum de investiții de circa 
3 miliarde de lei. Pînă în 
anul 1970 activitatea turis
tică internațională în Româ
nia va crește de 3,6 ori, iar 
activitatea turistică internă 
de 1,8 ori față de 1965. Nu
mărul turiștilor români care 
vor participa la excursii 
peste hotare va fi de 3 ori

mai mare în 1970 față de 
1965.

Avînd în vedere ritmul 
mediu anual de creștere a 
activității turistice în cursul 
cincinalului, de peste 28 la 
sută, O.N.T. a preconizat 
ample măsuri economico- 
organizatorice pentru per
manenta îmbunătățire a ca
lității deservirii turiștilor. în 
această privință, un rol im
portant îl ocupă pe;fecțio- 
narca pregătirii aparatului 
de lucrători care trebuie să 
organizeze deservirea turis
tică a unei mase de milioa
ne de turiști români și stră
ini, întărirea rețelei de agen
ții și filiale O.N.T. și dez
voltarea activității acestora, 
selecționarea și pregătirea 
temeinică a ghizilor care în
soțesc grupurile de turiști 
etc.

Folosind experiența acu
mulată în propaganda turis
tică și studiind realizările din 
țările cu o dezvoltată miș
care turistică, O.N.T. va 
trebui să intensifice acțiunile 
de popularizare a frumuse
ților și realizărilor patriei 
noastre, prin forme vii, a- 
trăgătoare. Trebuie lărgită 
activitatea de tipărire a ghi- 
durilor, pliantelor, hărților 
turistice, de realizare a unei 
game variate de filme do
cumentare și publicitare, de 
expoziții, vitrine și panouri 
publicitare etc. în realiza
rea unei intense prppagan- 
de turistice un rol. im
portant revine Editurii

U.C.F.S. și Editurii Meri
diane. în același timp, se 
impune colaborarea perma
nentă și operativă între 
toate organele și unitățile 
prestatoare de servicii pentru 
turiști. Un aspect nu mai 
puțin important de subliniat 
pentru buna deservire a tu
riștilor îl constituie preocu
parea care trebuie să existe 
pentru producerea și desfa
cerea unui sortiment cît mai 
bogat de obiecte, articole de 
artizanat, cadouri etc., rea
lizate la un înalt nivel ca
litativ. Bineînțeles, că aceste 
obiective importante vor 
fi realizate numai cu preți
oasa contribuție a Ministe
rului Comerțului Interior și 
a unităților sale (hoteluri, 
restaurante, magazine), a 
Tarom-ului și Navrom-ului, 
unităților U.C.E.C.O.M și 
Centrocoop etc.

Problemele enumerate ca
re stau în fața O.N.T. și a 
celorlalte organe care se o- 
cupă de deservirea turiștilor 
nu reprezintă decît o parte 
din întreg ansamblul de mă
suri ce trebuie luate pen
tru asigurarea unei circula
ții turistice de masă. Perspec
tivele' largi de dezvoltare a 
turismului deschise de cel 
de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., eforturile însemnate' 
pe care le face statul nos
tru în vederea asigurării u- 
nei puternice baze materi
ale vor transforma Româ
nia într-o țară cu o și mai. 
largă mișcare turistică inter
nă și internațională.

întrebarea de mai sus a consti
tuit tema unui articol publicat în 
„Scînteia" nr. 7 054, întrucît, așa 
cum faptele o dovedesc, magazinele 
existente în orașul de pe malul Du
nării nu satisfac în mod corespun
zător cerințele cetățenilor.

Au răspuns redacției Sfatul popu
lar al regiunii Galați și Ministerul 
Comerțului Interior. Ambele răs
punsuri pornesc , de la enunțarea 
principiilor care au stat la baza am
plasării rețelei și care sînt, firește, 
juste. Ce s-a întîmplat însă ? După 
cum ne informează sfatul popular, 
„nu a fost posibilă (sublinierea ns.) 
realizarea spațiilor comerciale în 
ritm cu construcțiile' de locuințe, 
datorită insuficienței fondurilor alo
cate". Și astfel — cum aflăm mai 
departe din răspunsul M.C.I. — 
prin darea în funcțiune ulterior a nu
meroase blocuri de locuințe în cartie
rul Țiglina II, fără realizarea conco
mitentă a tuturor grupărilor comer
ciale stabilite, se resimt greutăți în 
aprovizionarea populației, determina
te, pe de o parte, de lipsa unităților 
comerciale, iar pe de altă parte, de 
aglomerările ce se produc în unită
țile din cartierul învecinat Țiglina I.

Măsuri pentru remedierea situației 
sînt în curs. După cum ne infor
mează M.C.I., în propunerile pen
tru planul cincinal de investiții s-a 
cuprins realizarea, pentru cartierul 
Țiglina II, a unui complex comer
cial și a unui punct comercial și 
sînt în curs de construcție complexul 
comercial nr. 3, precum și un punct 
comercial. Pentru cartierul „Ma
zepa" este în curs de construcție 
un complex comercial, iar în pro-. 
punerile planului cincinal încă un 
punct comercial.

Așadar, situația se va îmbunătăți. 
Nu putem încheia însă aceste în
semnări fără a reproduce, din scri
soarea sfatului popular, un pasaj 
semnificativ, după părerea noastră, 
pentru situația creată la Galați : „în 
ce privește ritmul de execuție a do
tărilor comerciale, el nu poate fi 
comparat cu cel al blocurilor de lo
cuit fiindcă, deși reprezintă un vo
lum construit mai mic. prezintă to
tuși mai multe dificultăți de con
strucție datorită unicatului (în ce 
privește distribuția, volumele și fa
țadele, structura - de rezistență, fini
sajul interior și exterior, dotarea cu 
instalații, utilaj și mobilier special)" 
Dacă așa sînt privite lucrurile pe 
plan local, sînt oare suficiente ga
ranții că, în viitor, se va îndeplini 
sarcina trasată de conducerea de 
partid și de stat de a se asigura 
darea în folosință a unităților co
merciale concomitent cu noile lo
cuințe ?
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„Scînteia" 6 950 s-a publicat, 
titlul de mai sus, un articol 
a criticat aspectul neatractiv al 
jucării — animale din pluș și

„băr- 
iar 

e

azi 
ne

înțelegerile și rupturile fami
liale, uneori atît de grave în- 
cîf devin chiar principale 
motive de dlvor), au la bază 
de multe ori tendința unuia 
dintre soți de a dicta și con
duce cu orice preț. Raflunea 
acestei pretenfii de autoritate

cultivarea 
feminitate, 

farmec și 
a-

Hotel „Europa* din Bforie-Nord

Bărbatul, dacă • bărbat, 
trebuie să rupă pisica în 
două’. Poate a existat cînd- 
va barbarul obicei, sau poa
te de la început a fost numai 
o vorbă, e greu de stabilit. 
Bătrînii spun numai că mi
rele, înainte de a păși pra
gul casei, ca să-și impună 
puterea șl voința, trebuia să 
rupă în două o pisică. Fe
meia, înspăimîntată din pri
ma clipă, devenea umbra 
mută a celui ce în fafa lumii 
și a legii îi era sof. Pe de 
altă parte zicala „A ajuns 
bărbatul sluga femeii" este 
ilustrarea situafiei inverse.

Deseori, în trecut, deose
birile între stările sociale și 
materiale se transferau și pe 
plan familial. Cînd se con
tractau căsătorii între oameni 
de diferite categorii, contra
dicțiile de natură economică 
peste care se trecea cu greu 
încă din prima clipă tșl gă
seau loc de desfășurare în 
familie. Cel ce conducea 
gospodăria era femeia cu 
zestre sau, mai frecvent, băr
batul bogat sau îmbogăți» 
prin căsătorie. Conducerea 
familiei devenea aproape un 
privilegiu pe Care nu Și-l 
tea asuma decît cel ce 
mina economisește.

lată însă că întîlnim și 
situații în care ciocnirile,

tiranică este mal vechea pre
judecată a superiorității pro
fesionale — și mai ales — 
materiale. Ceea ce e mai cu
rios e însă fapful că cel 
mai adesea „prejudecata au
torității’ și „superiorității* 
apare în căsnicii încheiate 
sub aripa acelei legi atît de 
firești care pune azi, la baza 
familiei, dragostea și comu
nitatea de idealuri și respec
tul reciproc, lege ce ignoră 
și Exclude meschinele calcule 
economice.

De unde apare deodată 
această pretenfie de supre
mație într-o familie în care 
cei doi nu se întrebaseră 
niciodată „cît cîștlg eu și cît 
cîștigi tu ?’, „cît aduc eu în 
casă și cît aduci tu în casă?", 
„care-i mai mare ?” și „care-i 
mai tare ?’. De ce oare mai 
e totuși necesar un efort su
plimentar de realizare în via
ța familiei a principiilor de e- 
galifate ?

Ni se pare
cazuri falsa problemă a a- 
porfului material și a „anilor 
de studiu’ apare în momen
tul în’ care unul dintre sofi 
ignoră sau se sustrage atribu
țiilor specifice care îi revin. 
Atunci se caută „motivările" 
care să justifice, cu orice pref, 
fonul și pozifia de comandă.

Atribuțiile acestea nu Se 
rezumă numai la domeniul

problemelor majore, el ele le 
includ și pe cele mărunte 
care formează complicatul 
mozaic al viefii zilnice. Din 
neînsemnatele atenfii și gin
gășii cu 
viafa în 
trivă, din 
derată atît de des ca „nevi
novată" din oboseala, plic
tiseala cu care-fi întîmpini 
soful sau sofia se constituie 
profilul vie)ii de familie.

în acest domeniu nu există 
refete, soluțiile depind de 
fiecare în parte. Anumite 
probleme de familie și de e- 
ducafie a copiilor necesită o 
anumită experiență, o minte 
ascufifă de femeie, interven
ții delicate și subtile de care 
e în stare mai ales aceasta. 
Femeia este cea care prin 
priceperea și finefea ei tre
buie să' creeze un cadru cît 
mai plăcut acasă 
mosferă în care 
respire pacea, 
tihna. Sofia, mama este aceea 
care răspîndind grafie și căl
dură, unește familia în jurul 
mesei, care înseninează și 
dă farmec după-amiezelor. 
Dacă e aspră, încruntată, re
pezită, veșnic preocupată și 
nemul(umifă copiii se vor 
teme de ea, soful va citi ore 
întregi Ziarul, se va izola, ori 
va lipsi de acasă cît mal 
mult. Confundînd justa co
laborare cu supremafia, o

«upremație dobîndlfM eu 
„trăsnete și fulgere" în nu
mele importantei ei contribu
ții în multiplele probleme ale 
familiei, femeia va crea 
fuații anormale, ridicole, de 
„inegalitate a bărbatului cu 
femeia". Poate există și ase
menea cazuri. Cel mai ade
sea însă, nemulțumirile băr
baților nu provin din preten
țiile de supremație ale fe
meii ci au la bază propriile 
lor dorinfe în acest sens. 
Căci cel mai adesea 
lipsa zîmbetului de pe fa|a 
femeii, neputinfa ei de a crea 
cadrul necesar viefii decurg 
din prea multele ei preo
cupări, din numeroasele griji 
— mari și mici — care o în
soțesc ori de cîte ori bărba
tul pretinde a avea numai 
un rol de supraveghetor. De
sigur, în asemenea situații, 
soful îi poate reproșa în 
continuare că nu știe să-și 
organizeze timpul sau sarci
nile gospodărești, 
le, figurat 
doar bucătării 
nesfîrșit, se gătește, se spală, 
se fac cumpărături, se 
rață, iar se gătește, iar 
spală vase.., în aceste 
nu se mai primesc musafiri, 
oamenii nu mai merg la 
plimbare, n-au timp de citit, 
teatrul și cinematograful sînt 
un lux". De cîte ori, jude
cătorii nu au auzit pe băr-

-

BACAU (coresp. „Scînteii"). — La Urecheni, 
Dulcești, Livezile, Mărăști și în alte 76 de sate 
și comune din regiunea Bacău au fost deschise 
în acest an noi unități de prestații de servicii ale 
cooperației de consum. Predomină în special uni
tățile de croitorie,' tîmplărie, tinichigerie și bru
tărie. Cu acestea numărul unităților pentru de
servirea populației de la sate a ajuns la 750. Pînă 
la sfîrșitul anului vor mai fi construite și ame
najate în satele regiunii alte 90 de unități de 
acest fel.

bafii nemulfumifi aducînd în 
instanfe asemenea acuzații ? 
De cîte ori, sofii indignați 
nu au formulat ți acel ultim 
ți tot atît de îndreptății re
proș care privește în modul 
cel mai strict pe femele, plîn- 
gîndu-se că, o dată cu intra
rea în căsnicie, ea începe să 
renunfe la propria persoană, 
să abdice de la 
atributelor de 
pierzîndu-și din 
gingășie. Dar el uită să 
mintească proporția contri
buției lor în rezolvarea tre
burilor casnice și în realiza
rea „atmosferei ideale". Fe
meia nu poate face singură 
toiul. Toate sarcinile de care 
pomeneam mai sus sînt oare 
specific feminine î Aprovi
zionarea, unele mici treburi 
gospodărești sau altele care 
presupun eforturi ce depă
șesc puterile femeii 
făcute foarte bine și 
și mai bine de către bărbați. 
Această colaborare, acest a- 
jufor trebuie desigur con
cepute cu mult tact. Se știe 
cîf de pufin sînt simpatizați 
acei bărbafi care se ames
tecă cu maximă autoritate, 
dar cu minimă pricepere, în 
absolut toate treburile gos
podărești. In plus, atît soful 
cît și sofia au datoria iniția
tivelor comune : propuneri și 
programe de petrecere a 
timpului liber împreună, de

lărgire a orizontului lor 
preocupări.

E imposibil ca, bărbat sau 
femeie, să conduci singur, in 
mod concret, o gospodărie 
și mai ales o familie. Numai, 
printr-o colaborare și prin- 
tr-un dialog permanent, sofii 
sînt capabili să-și contureze 
cu precizie anumite atitudini 
specifice în fajâ diverselor 
dificultăți pe care le ridică 
existenja, din care să poată 
degaja apoi principii pe care 
să le transmită copiilor lor.

Tocmai de aceea „mai 
presus de căsnicie" este acea 
perfectă unitate a solului și 
sofiei, în care fiecare, cu 
experiența, cu tactul și cu 
înțelegerea Iul, contribuie la 
desfășurarea normală și armo
nioasă a viefii în comun. De 
altfel acolo unde apare a- 
ceastă întrebare, 
că lucrurile nu merg 
Armonia în familie e ca 
sănătatea. Atîta vreme 
există nici nu o simfi, 
simfi lipsa numai atunci cînd 
dispare. E bine deci, să in
tuim lucrurile astfel și să ie 
îndreptăm la timp ca să nu 
ajungem să ne punem 
ceastă întrebare. Să luăm 
model înțelepciunea poporu
lui care a concentrat 
oane de experiențe și a a- 
juns la concluzia că 
balul e grinda casei” 
„nevasta cu mintea bună 
bărbatului cunună".

care 
unor 
păpuși.

Din răspunsul ce ne-a fost adre
sat de Comisia tehnico-artistică pen
tru jucării din Ministerul Învățămîn- 
tului rezultă că, deși problema a 
făcut, în repetate rînduri, obiectul 
unor discuții atît cu ministerul tu
telar, cît și cu întreprinderea produ
cătoare (secția de jucării a fabricii 
de confecții „Botoșani"), în acest 
sector continuă să persiste o seamă 
de dificultăți :

— întreprinderea „Țesătoriile re
unite" livrează plușul în puține cu
lori, în nuanțe închise, iar calitatea 
proastă a plușului „tip 1004" in
fluențează negativ aspectul jucă
riilor.

— datorită talajului umed și a- 
mestecat cu bețe, jucăriile se de
formează ;

— creația este asigurată de doi sa- 
lariați care nu sînt calificați în a- 
ceastă specialitate.

Toate aceste greutăți, precum și 
faptul că secția nu este în profilul 
întreprinderii de confecții, au de
terminat transferarea acesteia la în
treprinderea locală „Flamura roșie" 
— aceasta începînd de la data de 
1 septembrie crt. în urma studierii 
situației, a reieșit însă că măsurile 
ce trebuie luate nu pot fi rezolvate 
doar de întreprinderea producătoare 
în consecință, Comisia tehnico-ar
tistică pentru jucării va face propu
neri corespunzătoare forurilor de 
resort.

Este de așteptat ca prin eforturile 
comune ale celor care concură la 
producerea jucăriilor, prin aplicarea 
unor măsuri îndelung așteptate, să 
se poată da în sfîrșit pe piața ju
cării care să-i bucure realmente pe 
cei cărora le sînt destinate.
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IN CENTRUL • Folosirea mașinilor
și utilajelor A DOTĂRII TEHNICE

DISCUȚIILOR • Calitatea producției A ÎNTREPRINDERILOR
(Urmare din pag. I)
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le vom aduce procesu-Bilanțul realizărilor obținute, 
cele 8 luni care au trecut din 
cest an, evidențiază că textiliștii 
zinei noastre au pășit cu bine 
îndeplinirea prevederilor planului
cincinal. Planul la producția glo
bală a fost depășit cu 0,7 la sută, 
iar la producția marfă cu 1 la 
sută. în această perioadă au fost 
livrate suplimentar 78 tone de fire 
și 94 000 mp de țesături. Compa- 
rînd indicii de utilizare a mașinilor 
de bază obținuți în primele 3 luni 
ale anului cu cei din perioada 
corespunzătoare a anului trecut, 
rezultă o creștere la filatură de 2,6 
la sută, iar la țesătorie 
sută.

Ședința de dezbatere 
lor cincinalului, care a 
zilele trecute în uzina 
ne-a demonstrat totuși că în 
meniul folosirii capacităților 
producție avem încă mari rezerve 
și posibilități. Participanții la dez
bateri s-au referit, îndeosebi, la 
faptul că timpii de staționare a 
mașinilor și utilajelor se mențin 
încă la un nivel destul de ridicat, 
atît la filatură cît și la țesătorie. 
Mulți dintre ei, printre care ’ 
inginerii Maria Rațiu și Ovidiu 
Lungu, maistrul Teodor Blănaru și 
alții, vorbind despre aceste „punc
te riabe" din activitatea noastră, 
au făcut propuneri prețioase pen
tru îmbunătățirea organizării 
calității reparațiilor la mașini 
asigurarea unui decalaj normal în
tre ateliere. Un calcul sumar a- 
rată că pe aceste căi și prin alte 
măsuri tehnico-organizatorice, 
se va cîștiga o capacitate de pro
ducție de 30 de tone fire și 240 000 
mp țesături anual.

Tot în scopul utilizării cu 
superiori a capacităților de 
ducție, am preconizat ca în 
țesătorie să mărim turațiile 
număr de 252 de războaie de țesut 
tip A. Dar, așa cum s-a subliniat 
și în ședința de dezbatere, un fac
tor deosebit de important în folo
sirea cît mai judicioasă a mașinilor 
și utilajelor cu care este și va fi 
dotată în continuare uzina îl con
stituie activitatea neîntreruptă ce 
trebuie desfășurată pentru califi
carea și ridicarea calificării cadre
lor. Este o cerință care se impune 
cu atît mai mult cu cît — deși au 
fost organizate cursuri de ridicare 
a calificării, de instruire practică, 
conferințe 
etc. — nu am 
stadiu ca toți 
sușească și să 
recte mînuiri.

Problemele legate de îmbunătăți
rea continuă a calității și lărgirea 
sortimentului produselor au con
stituit. de asemenea, un punct 
principal în cadrul dezbaterii ci
frelor de plan. Este firească preo
cuparea, deoarece acesta este un 
obiectiv central pus de partid în 
fața colectivelor de întreprinderi, 
o latură esențială a ridicării efici
entei activității economice. Chiar 
dacă anul acesta în uzină s-au fă
cut progrese vizibile în domeniul 
îmbunătățirii calității produselor, 
ele nu pot constitui un motiv de 
autoliniștire, întrucît se înregis
trează încă refuzuri din partea u- 
nor beneficiari. Exigentele în ce 
privește calitatea firelor și țesătu
rilor sînt din ce în ce mai mari si 
pentru a le satisface ne-am propus 
ca, pe lingă perfecționările tehni-

ce pe care
lui de producție, să repartizăm cele 
mai competente cadre care să e- 
fectueze controlul de calitate inter- 
fazic. în vederea lărgirii gamei de 
sortimente în mai multe modele 
și poziții coloristice, se va organi
za o secție de creație dotată cu u- 
tilajul corespunzător.

După cum s-a desprins din dez
bateri, atît creșterea productivi
tății muncii, cît și ridicarea nive-
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mult ră- 

grafic, nu 
fi gata la

de 3,2 la

a sarcini- 
avut loc 

noastră, 
do- 
de

și 
și

indici 
pro- 

secția 
la un

PREVEDERILE
CINCINALULUI
ÎN DEZBATEREA
ÎNTREPRINDERILOR

lului calitativ al produselor sînt 
nemijlocit legate de felul în care 
sîntem aprovizionați în mod rit
mic cu materii prime în sortimen
te corespunzătoare și cu piese de 
schimb. în această privință, mulți 
vorbitori au criticat forurile de 
resort din Ministerul Industriei 
Ușoare, care de ani de zile cunosc 
anumite neajunsuri, dar tărăgă
nează luarea de măsuri corespun
zătoare pentru înlăturarea lor. Cri
tici îndreptățite privind calitatea 
materiei prime au fost aduse și 
Combinatului de fibre artificiale 
Brăila, principalul furnizor de ce
lofibră al uzinei noastre.

Discuțiile s-au oprit pe larg și 
asupra problemelor referitoare la 
realizarea la termenele stabilite a 
noilor lucrări de investiții. Con-

structorul mai are de efectuat 
un mare volum de lucrări atît 
la secția de finisaj, cît și la 
secțiile care au fost date în 
producție. Or, apreciind după mo
dul în care se desfășoară în pre
zent munca pe șantier, 
seama că lucrările sînt 
mase în Urmă, față de 
avem garanția că' vor
timp secțiile care au plan de pro
ducție chiar în trimestrul IV al a- 
cestui an. După părerea noastră, 
rămînerile în urmă ' în realizarea 
investițiilor se datoresc, pe de o 
parte, organizării necorespunză
toare a activității pe șantier, iar pe 
de altă parte, unor omisiuni și ne- 
concordanțe din proiecte. Este 
absolut necesar ca atît Institutul 
de proiectări pentru industria u- 
șoară, cît și întreprinderea de con- 
strucții-montaje Iași, care execută 
lucrările, să ia măsurile cele mai 
potrivite pentru a urgenta darea 
în funcțiune a noilor capacități de 
producție.

Avem convingerea că, aplicînd 
cu perseverență planul de măsuri 
tehnico-organizatorice adoptat cu 
prilejul dezbaterilor cifrelor de 
plan și primind sprijinul cuvenit 
din partea ministerului, vom reuși 
să rezolvăm problemele care le ri
dică realizarea exemplară a pla
nului pe anul în curs și în anii 
viitori. Discuțiile și propunerile 
făcute în ședința de dezbatere au 
scos în evidență încă o dată hotă
rîrea fermă a întregului nostru 
colectiv de a-și pune capacitatea 
și inițiativa sa creatoare în slujba 
îndeplinirii integrale și în condiții 
superioare de eficiență și calitate 
a sarcinilor care-i revin în cinci-

mulat și la Fabrica de scule din 
Rîșnov. Nivelul ridicat al caracte
risticilor tehnico-economice ale 
mașinilor și agregatelor concepute 
și executate în această fabrică a 
stîrnit interesul multor specialiști 
din țară, care au solicitat proiec
tele mașinilor de debitat cu disc 
abraziv și de sudat cap la cap, ca 
și ale diferitelor agregate și cup
toare de tratament termic, folo- 
sindu-le în întregime sau adaptîn- 
du-le specificului fabricației din 
întreprinderile unde ei lucrează.

Evident, rezultatele obținute 
pînă acum în acțiunea de autouti
lare sînt bune, dar posibilitățile de 
care dispun întreprinderile din 
regiune nu au fost nici pe departe 
epuizate. Se manifestă încă, în a- 
cest domeniu, o reținere nejustifi
cată din partea unor conducători 
de întreprinderi, izvorîtă adesea 
din tendința de a nu-și crea pro
bleme, bătaie de cap în plus. Este 
grăitor în acest sens exemplul uzi
nei „Electroprecizia". Aici a sosit 
din import, cu un an în urmă, o 
instalație de capsulat pastile din 
bachelită. Ea stă însă nefolosiță, 
deoarece nu corespunde cerințelor 
procesului tehnologic. Cu un plus 
de inițiativă și mici eforturi, agre
gatul respectiv putea fi executat 
mai bine chiar în uzină, prin mo
dernizarea unei prese existente 
sau, în ultimă instanță, prin folo
sirea documentației tehnice a unei 
instalații similare existente la U- 
zina nr. 2 din Brașov. Sau un alt 
exemplu. Timp de cîțiva ani, pa
leta turbinei de la turbosuflantă, 
agregat care se realizează la uzina 
„Hidromecanica", a făcut ruta 
Brașov-Reșița și înapoi, de mai 
multe ori, pînă a ajuns să fie 
montată. Cauza ? Uzina „Hidrome
canica" a mers pe linia cea mai 
ușoară, de a aștepta sosirea din 
import a agregatului de tratament, 
similar cu cel de la Reșița. Numai 
în urma insistenței comitetului re
gional de partid, conducerea teh
nică a uzinei a trecut la execu
tarea agregatului respectiv cu cre
dite de mică mecanizare.

în lumina rezultatelor obținute 
de numeroase 
structoare de 
noastră și din 
comandărilor 
partidului, se
tea ca acțiunea de 
să-și găsească un cîmp larg de ex
tindere, să fie generalizată în toa
te fabricile și uzinele din această 
ramură industrială. După părerea 
mea, întreaga această acțiune care, 
așa cum arată experiența, se poate 
solda cu rezultate pozitive nebă
nuite, trebuie să capete un carac
ter mai unitar, să fie mai bine 
coordonată de Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, ți- 
nîndu-se seama de nivelul teh
nicii mondiale.

Se ridică însă în mod justificat 
și problema dacă este economică 
întotdeauna execuția în atelierele 
proprii ale întreprinderii a orică
rui tip de utilaj sau mașină. Evi
dent, criteriul economic nu poate 
fi scăpat din vedere și, de aceea, 
nu este indicat să se proiecteze și 
să se execute orice fel de utilaj sau 
agregat. După părerea mea, pot fi. 
construite în ateliere proprii nu
mai acele mașini și instalații care 
nu se realizează în țară, se procură 
din import și în cele mai multe

cazuri nu se poate asigura adu
cerea lor la timp, iar dacă totuși 
pot fi obținute, costurile sînt ridi
cate. Plecînd de la acest ultim 
considerent, colectivul uzinei „Rul
mentul" a ajuns la concluzia că o 
serie de utilaje prevăzute să fie 
importate pot fi realizate în între
prindere într-un timp mai scurt 
și la costuri mai mici. în prezent, 
se găsesc în diferite faze de pro
iectare și execuție un număr de 
27 mașini de rectificat și superfi- 
nisat. în ce privește 
următorul exemplu 
poate de edificator : 
rectificat din import, 
lei care se execută la
costă de două ori mai scump de- 
cît una similară ce se construiește 
în uzină.

Cu prilejul dezbaterii sarcinilor 
ce le revin din planul cincinal, 
multe colective de întreprinderi 
din regiune și-au manifestat hotă
rîrea de a dezvolta în anii viitori 
și mai mult acțiunea de autouti- 
lare, folosind în acest scop în mal 
mare măsură creditele de mică 
mecanizare puse la dispoziție de 
stat. Experiența acumulată pînă 
acum este o chezășie că acțiunea de 
autoutilare va cunoaște în anii ce 
vin o extindere tot mai largă.

costurile lor, 
este cît se 

o mașină de 
de tipul ce- 

„Rulmentul",

întreprinderea de piese radio și1 semiconductori-Bărreasa. închiderea tran- 
zistorilor în atmosferă de aer uscat
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Asemenea realizări au mai obți
nut „Metalul roșu" r«io<on->«
din Cluj, 
tricotaje 
tan“ din 
pildă, la 
Bumbac 
fonduri de tehnică nouă, se expe
rimentează un dispozitiv de îmbu
nătățire a calității firelor de bum
bac, care sesizează neregularitățile 
firului, îndeosebi îngroșările, și le 
remediază pe loc, ceea ce conferă 
firului omogenitate, o calitate și 
un aspect comercial superior.

Cum e și firesc, tot mai multe dm industria-ușoară. nu_ mai exis-

se explică de ce în anumite uni
tăți industriale nu se iau cele mai 
complexe măsuri pentru organi
zarea științifică a producției și a 
muncii. Dacă s-ar lărgi sfera de 
utilizare a fondurilor de tehnică 
nouă, permițîndu-se finanțarea 

■ din ele a acelor măsuri de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii care într-adevăr consti
tuie o creație tehnică, mult mai 
multe întreprinderi ar obține în 
acest dorpeniu rezultate superioare. 

Ar fi nerealist, totuși, dacă aș 
susține că în unele întreprinderi

Noile unități ale industriei bunu
rilor de consum, construite în ulti
mul timp, precum și întreprinderi
le modernizate au fost dotate cu 
tehnică modernă, asigurîndu-se 
astfel condiții optime pentru 
utilizarea unor procedee tehnolo
gice perfecționate, creșterea pro
ductivității muncii și a volumului 
producției, îmbunătățirea calității 
bunurilor de consum, reducerea 
prețului de cost și sporirea acumu
lărilor bănești. In_ acest sens, de 
mare 
liului 
prin 
toate 
celor 
consum, li s-a __
de a finanța introducerea tehnicii 
noi, pe calea calculării unei cote din 
nivelul prețului de cost al produc
ției. Hotărîrea a dat un puternic 
impuls colectivelor din întreprin
derile care au avut și au inițiativă 
în asimilarea unor utilaje cu para
metri tehnico-funcționali superiori 
și a noi procedee tehnologice, în 
sporirea eficienței economice fără 
să greveze prețul de cost al pro
ducției curente. S-a asigurat astfel 
reconstituirea într-o perioadă foar
te scurtă a fondurilor de tehnică 
nouă investite.

Cît de favorabilă este această 
cale de introducere și extindere a 
tehnicii noi se desprinde, de exem- 

■ piu, din practica întreprinderii 
„Dacia" din București. în acest 
an, pe baza fondurilor de tehnică 
nouă, de aproape 650 000 lei, ea a 
realizat fabricarea experimentală și 
apoi, pe scară industrială, a unei țe
sături tip bumbac din polistireni și 
bumbac pieptănat, obținîndu-se 
articolul „Balon tercot" cu șifona- 
bilitate foarțe redusă. Articolul a- ■■ 
mintit corespunde nivelului celor 
similare importate, creîndu-se pre
mise de a se reduce și apoi renun
ța la import.

și „Clujana' 
Fabrica de confecții și 
„București", „Vitrome- 

Mediaș. în prezent, de 
Filatura Românească de 
din Capitală, tot prin

pe teme profesionale 
ajuns încă la acel 
muncitorii să-și în- 
aplice cele mai co-

Vasile CORDOȘ 
directorul uzinelor textile
Moldova"—Botoșani

Culesul strugurilor la G.A.S. Odobești

sarcini 
coope- 
repre- 
coope-

întreprinderi con- 
mașini din regiunea 
alte regiuni și a re
date de conducerea 
desprinde necesita- 

autoutilare

ajutor este Hotărîrea Consi- 
de Miniștri 121 din 1963, 
care întreprinderilor din 
ramurile economice, deci și 
din industria bunurilor de 

creat posibilitatea
întreprinderi din industria ușoară, 
ca și din alte ramuri productive,
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Intre multiplele 
care revin uniunilor 
ratiste se numără și 
zentarea intereselor 
rativelor agricole de produc
ție în raporturile lor cu or
ganele și organizațiile de 
stat și obștești. Aceasta este 
o îndatorire de mare răs
pundere. încă de la consti
tuirea uniunilor cooperatis
te, am acționat, ca să spun 
așa. ca beneficiari direcți, ca 
oameni interesați în rezol
varea operativă, corespunză
toare a cerințelor cooperati
velor agricole de către dife
rite instituții și organizații, 
precum și în mijlocirea unor 
probleme care concură la 
desfășurarea în bune condi
ții a activității economice^ și 
financiare a acestor unități.

în regiunea Argeș ia o 
amploare tot mai mare ac
țiunea de extindere a supra
fețelor irigate. Pentru ame
najarea acestora sînt nece
sare însă proiecte, asistentă 
tehnică în timpul execuției, 
materiale și utilaje etc. Sin
gure, cooperativele agricole 
s-ar fi descurcat mai greu 
în aceste probleme, așa cum, 
de altfel, s-a întîmplat _ în 
anii anteriori. Cu sprijinul 
direct al uniunilor coopera
tiste. care au acționat ferm 
ca reprezentanți ai intere
selor cooperatorilor, aceste 
unități au reușit să obțină 
rezultate bune. Numai în a- 
cest an s-au amenajat pen
tru irigat 12 300 hectare. 
Cum s-a procedat ?

Uniunea regională a sta
bilit o legătură strînsă cu

cu organizațiile de stat și obștești
Direcția regională pentru îm
bunătățiri funciare și orga
nizarea teritoriului. Cunos- 
cînd din vreme suprafețele 
care pot fi amenajate în 
unități, fondurile și forțele 
existente în fiecare coopera
tivă, ea a cerut DRIFOT- 
ului să întocmească la timp 
documentația necesară, să 
indice soluții constructive 
bune, care să asigure o~ efi
ciență maximă. Urmărind 
permanent această proble
mă. solicitînd ori de cite ori 
a fost nevoie sprijinul con
ducerii întreprinderii res
pective și al proiectanților 
s-a reușit să se satisfacă ne
voile unităților. O dată în
cepute lucrările, principala 
noastră grijă a fost ca mem
brii cooperatori să participe 
activ la efectuarea lor.

Un alt domeniu în 
s-a manifestat din plin rolul 
nostru de mijlocitori 
cooperativele agricole și di
feritele organizații de stat și

care

intre

obștești este cel al construc
țiilor agrozootehnice. In co
operativele din regiune se 
ridică sute de obiective. Rea
lizarea cu eficientă maximă 
a investițiilor, darea la timp 
în funcțiune a ■ obiectivelor 
au o mare însemnătate eco
nomică. Tocmai de aceea 
uniunile cooperatiste și-au 
concentrat eforturile spre 
ajutorarea unităților în rea
lizarea lucrărilor de con
strucții, începînd de la în
tocmirea proiectelor și pînă 
la faza finală. în acest scop 
s-a intervenit operativ la 
D.S.A.P.C.-Argeș pentru asi
gurarea documentației ne
cesare. Aici am găsit depli
nă înțelegere. Un exemplu 
este semnificativ. In acest 
an, membrii cooperatori din 
regiune au construit 27 si
lozuri pentru fructe și cîteva 
sute de bazine pentru pru
ne. Documentația tehnică a 
acestor construcții a fost e- 
xecutată de D.S.A.P.C. pes-

te planul de proiectare. îm
preună cu specialiștii consi
liilor agricole am stabilit 
amplasarea silozurilor, am 
intervenit la Bancă pentru 
procurarea creditelor și des
chiderea la timp a finanță
rii, ne-am îngrijit de apro
vizionarea cu materiale de 
construcții.

Bine decurg relațiile uniu
nilor cooperatiste și cu între
prinderea regională de elec
tricitate, 
uniunii, 
clus în planul său electrifi
carea a 
producție, lucrările desfășu- 
rîndu-se în condiții bune. 
Amintesc și faptul că la se
sizarea noastră, districtul de 
gospodărire a apelor din Pi
tești a determinat întreprin
derile petroliere să ia mă
suri pentru purificarea ape
lor pe care le deversau în 
rîurile din zona lor de ac
tivitate, întrucît acestea pe-

La intervențiile
I.R.E.-Argeș a in-

43 cooperative de

riclitau culturile irigate și 
sănătatea animalelor.

După cît se vede, prin in
termediul uniunilor, relațiile 
cooperativelor de producție 
cu o parte din organizațiile 
de stat au intrat pe un fă
gaș normal, decurg bine. 
Alte organizații manifestă 
însă rigiditate, creează încă 
diferite greutăți. Iată cîteva 
exemple. Deși uniunea re
gională a intervenit în ne
numărate rînduri la ICIL- 
Pitești pentru a prelua ope
rativ producția de lapte 
contractată de cooperativele 
agricole, situația nu prea 
s-a îmbunătățit. Or, aceasta 
aduce 
velor 
slabei 
ții de 
cantități de lapte și alte pro
duse se depreciază. între
prinderea respectivă nu, în
țelege să-și pună la punct 
parcul de autocisterne, să

prejudicii 
agricole, 

organizări 
preluare.

cooperati- 
Datorită 

a activită- 
însemnate

ajute unitățile noastre sa-și 
procure bidoane suficiente, 
în care să se păstreze lap
tele. Greutăți de asemenea 
natură ne provoacă și între
prinderea regională de in
dustrializare a cărnii, în
treprinderea Vinalcool. Iși 
așteaptă rezolvare și unele 
litigii existente între coope
rativele agricole și între
prinderile forestiere pe linia 
delimitării terenului agricol 
de cel silvic, a eliberării de 
autorizații pentru punerea 
în funcțiune a unor circu
lare de prelucrare a lemnu
lui, existente în comune.

Multe avem de făcut în 
organizarea mai bună a valo
rificării producției marfă, a 
aprovizionării mai operative 
a < 
utilaje și materiale necesare 
procesului de producție. De 
asemenea. în 1 
facerii cerințelor țăranilor 
cooperatori, trebuie să sta- 
bilim o legătură mai : 
cu uniunea cooperativelor 
de consum și cea a coope
rativelor meșteșugărești pen
tru aprovizionarea satelor cu 
mărfuri și materiale de con
strucții mai multe și în sor
timente mai bogate pentru 
executarea unor lucrări. In 
planul de perspectivă avem 
incluse și probleme legate 
de sistematizarea satelor, 
transformare a acestora 
centre cu nivel ridicat 
civilizație.

I
I
I 
I
I
I
I

rovizionării mai operative n 
cooperativelor agricole cu I 
ilaje și materiale necesare I 

producție. De ■ 
vederea satis- I 
tel or țăranilor ■ 

să sta- | 
strînsă I 
itivelor ■

I
I
I 
I
I
I

de 
în 
de

Nicolae BADULESCU 
președintele Uniunii regionale 
a cooperativelor agricole 
de producție Argeș

doresc să beneficieze pe scară mai 
largă de aceste fonduri, care în ... 
practică asigură serioase avantaje 
economice. Intenția si inițiativa lor 
însă întîmpină anumite greutăți 
generate de reglementările privind 
finanțarea introducerii tehnicii noi. 
Cu toate că Comitetul de Stat ăl 
Planificării, Ministerul Finanțelor, 
Bănea Națională și Direcția Cen
trală de Statistică, pe parcurs, 'au 
perfecționat, potrivit cerințelor, 
vieții, instrucțiunile. de utilizare a 
fondurilor de tehnică nouă, totuși 
după părerea mea, ele mai conțin 
încă prevederi care frînează, în- 
tr-o măsură mai mică sau mai 
mare, inițiativa de care vorbeam. 
De pildă, se știe că cele mai multe 
dintre procedeele tehnologice noi 
și de mare importanță nu pot fi 
studiate și aplicate, fără ca între
prinderea să-și poată procura și 
unele-utilaje necesare experimen
tării lor. Or, reglementarea actua
lă riu permite folosirea fondurilor 
și pentru achiziționarea anumitor 
utilaje sau organizarea unei stații 
pilot.

întrucît' instrucțiunea, contrar 
intențiilor autorilor ei, nu asigură 
obținerea > unei eficiențe mai ridi
cate în utilizarea fondului de teh
nică nouă, propun ca, în cazuri 
bine justificate, să se permită 
procurarea din acest fond și a uti
lajelor absolut necesare experi
mentărilor.

Evident, fondurile citate ar tre
bui folosite și în domeniul or
ganizării științifice a producției și 
a muncii. In accepțiunea adevăra
tă a noțiunii, organizare științi
fică nu înseamnă numai așezarea 
pe baze raționale a procesului teh
nologic și reamplasarea dintr-un 
loc în altul a instalațiilor. Impor
tantă este, după părerea mea. con
cepția care stă la baza unei ase
menea organizări — potrivit pers
pectivei și evoluției tehnicii, ridi
cării sistematice a nivelului ei ca
litativ. Or, aceasta presupune stu
dii aprofundate, elaborarea de va
riante diferențiate, deci o muncă 
de creație științifică.

Cum se procedează acum ? De 
obicei, aceste cercetări și reorga
nizări tehnologice se fac, în secți
ile întreprinderilor, concomitent 
cu realizarea planului de produc
ție. Cheltuielile respective se supor
tă însă din prețul de cost și, în 
unele cazuri, din fondurile de re
parații capitale. Ambele soluții nu 
sînt decît niște improvizații. Așa

fă ingineri și economiști care nu 
acordă atenție și nu se preocupă 
intens de utilizarea fondurilor de 
tehnică nouă. La „8 Mai“-Mediaș, 
„Dorobanțul“-Ploieșți, „Mondiala"- 
Satu Mare și „30 Decembrie"-Arad 
anumiți specialiști manifestă reți
nere pentru a introduce în 
întreprinderile amintite ultimele 
noutăți de natură tehnologi?-*. 
Această rezervă față de metodeie 
moderne de producție, precum și 
restricțiile în folosirea fondurilor 
de tehnică nouă au contribuit ca, 
la sfîrșitul lunii iulie, pe ansam
blul industriei ușoare să nu se

• poată utiliza fonduri constituite 
pentru introducerea tehnicii noi, în 
valoare de 72 milioane lei.

Se mai ridică o problemă. După 
părerea mea, acei specialiști, care 
concomitent cu îndeplinirea exem
plară a sarcinilor curente, stau și 
gîndesc, se preocupă de introduce
rea în fabricație a noii tehnologii, 
a unor utilaje cu parametri teh- 
nico-economîci superiori ar fi bine 
să fie stimulați nu numai moral, 
dar și material. Evident, cointere
sarea lor trebuie să fie nemijlocit 
legată de rezultatele concrete ob
ținute și reflectate în beneficiul 
întreprinderii. Aplicarea unor pro
cedee tehnologice noi, asimilarea 
de utilaje cu parametri ridicați, 
organizarea unor activități în sta
țiile pilot, nu sînt oare cel puțin 
la același nivel cu o raționalizare 
sau inovație ?

întrucît unele din aceste puncte 
de vedere privind utilizarea fon
durilor de tehnică nouă au fost 

. aduse la cunoștință de peste un an 
organelor de sinteză din economie, 
cred că ar fi util să se soluționeze 
cît mai urgent propunerile care 
asigură condiții și mai bune pen
tru introducerea și extinderea teh
nicii noi în industria bunurilor de 
consum.

Paraschiv BAȘTUREA 
economist

1100 agregate 
pentru ploaie 
artificială

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 
teii“). — Uzina de utilaj din 
Tîrgoviște fabrică, începînd cu 
acest an, agregate de irigat 
prin aspersiune. După cum 
ne-a informat șeful serviciu
lui comercial al întreprinderii 
tîrgoviștene, spre unitățile so
cialiste de la sate au fost ex
pediate pînă acum peste 1100 
aspersoare. Cele mai multe au 
fost livrate cooperativelor a- 
gricole de producție din regiu
nile București, Argeș, Oltenia 
care le și folosesc la irigarea 
unor însemnate suprafețe de 
teren. Cu ocazia dezbaterii ci
frelor de plan, colectivul uzi
nei s-a angajat ca pînă la 
sfîrșitul anului să producă 
peste planul inițial 100 agre
gate de aspersiune.
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• ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
film pentru ecran panoramic : Pa
tria - 10i 12,45, 15,45: 18,30:
21,15.
• THfiRf.SE DESQUEYROUX: Re
publica (completare 23 August 
1966) — 9; 11,30: 14, 16,30: 18,45; 
21, Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21; la grădină — 19,15;
21.30. Stadionul Dinamo — 19,45, 
Grivița — 9; 11,15; 13,45; 16; 
18,30; 21.
• MAIGRET ȘI AFACEREA
SAINT-FIACRE : Luceafărul ■ — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Pati
noarul „23 August” — 20, Grădi
na „Doina” — 20, Gloria — 9; 
11,15; 13,45; 16; 18,30; 20,45, Fla
mura — 9; 11,15; 13,30: 15,45;
18,15; 20,45.
• CLEOPATRA — cinemascop 
(ambele serii)) : București (com
pletare 23 August 1966) — 8,30; 
12; 16; 19,30, Grădina „Progresul"
— 19,15, Aurora — 9,30: 13,15;
17; 20,45, Melodia — 8,30; 12,15: 
16; 19,45.
© MILIONUL : Cinemateca — 10, 
12; 16; 18.30; 21.
• REPULSIE : Festival (completa
re Valentin Serov) — 9; 12; 15; 
18; 20,45; la grădină — 19,45.
• 5 000 000 DE MARTORI I : Lu
mina (completare Stăvilirea toren- 
ților) — 8,45: 11: 13,15; 15,45;
18,15: 20,45.
• ALFABETUL FRICII : Victoria
(completare Autobiografie) — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 21. Flacăra 
(completare Pe calea Înfloririi pa
triei socialiste) — 15,30: 18,15:
20.45.
9 BĂIEȚII DE LA TONOMAT : 
Central (completare Orizont știin
țific nr. 4) — 8,45; 11: 13,30; 16:
18,30-, 21. Drumul Sării (completa
re Carnet de schite) — 15.30: 18:
20.30.
• JURNALUL UNEI FEMEI IN
ALB ; Union — 15,30; 18; 20,45,
înfrățirea între popoare — 13,45; 
16: 18,15; 20,30.
«PROGRAM PENTRU COPII: 
Doina — 9.
• PROCESUL DE LA NURNBERG 
(ambele serii) : Doina — 11,30; 16;
19.30.
O PRINTRE NORI — ȘTIINȚĂ Șl 
TEHNICĂ NR. 16 — VREAU SĂ 
ȘTIU TOT NR. 46 — SCRISORI DE 
DRAGOSTE — UN SOLIST ȘI UN 
CUARTET — NUNTĂ ȚĂRĂ
NEASCĂ — POPORUL VIETNA
MEZ VA ÎNVINGE — JURNALUL 
DE ACTUALITĂȚI NR. 28 : Tim
puri Noi — 9—21 în continuare. 
9 COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop : 15; 18: 21, Volga — 
9: 12; 15. 18; 21.
O IN NORD, SPRE ALASKA 1 — 
cinemascop : Feroviar — 10,15;
13; 15,45: 18,30: 21,15, Excelsior
— 9: 11.45: 14,30; 17,15: 20 (la 
ambele completarea Un nasture), 
Tomis (completare Picătura) — 9; 
12: 15: 18. 21; la grădină - 19,15, 
Miorița (completare Far-Wost) — 
8,45: 11,45; 14,45: 17,45; 20,45, Flo- 
reasca (completare Nimeni 
gîndește la 
21.
« FANFAN 
(completare 
13,30 în
21.15.
• URME IN OCEAN : Buzești 
(completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat tn regiunea 
Oltenia) — 15,30: 18: la grădină
— 20
• FANTOMAS — cinemascop : 
Crîngasi - 15.30: 18: 20.
• COPIII MĂRII — cinemascop : 
Bucegi (completare Borodino) — 
9,30: 12: 16: 18.30: 21
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : 
Vitan - 15,30; 18,15
« CASA NELINIȘTITĂ — cinema
scop ; Arta (completare Partidului 
slavă I) — 9: ,1 ‘
18.30. 20,45: la 
« IN FIECARE
— cinemascop : 
re Navigatori 
15,30: 18; 20,30.
® ESCROCII LA MlNĂSTIRE — 
cinemascop : Popular (completare 
Pădurea Bialowieska) — 15,30: 18: 
20,45
® ClINELE DIN BASKERVILLE : 
Moșilor (completare Lfniorii) — 
15,30: 18; la grădină - 20,30 
e COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL: 
Cosmos — 15,30: 18: 20,45, Feren
tari (completare Poveste netermi
nată) — 15,30: 18: 20,45.
• PRIMA DEZILUZIE : Viitorul
(completare N-o să doară ?) —
15,30: 18: 20,30
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE SALTIMBANCI : Modern
— 8,45; 11,15: 13,45: 16,15: 18,45;
21.15, Arenele Libertății — 20.
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ - ci
nemascop : Progresul (completam 
Collegium mains al Universității 
Iage'lone) — 15,30: 18: 20,45.
© MlINE, MEXICUL I : Lira (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Olte
nia) — 
20,30
• CELE 
trocenl 
floriril
17.45. 20,30
o se Întîmplă numai dumi
nica : Grădina „Expoziția" (com
pletare Orizont științific nr. 3) —
19.30.
• AVENTURA : Grădina „Bucegi”
— 19,30.
« SOȚIE FIDELĂ: Grădina „Pro- 
grcsul-Parc" — 20.
« PROCESUL ALB : Grădina „Au
rora” — 20.

se mulțumesc cu puțin, cîteodată 
chiar cu foarte puțin. Nu se poate 
spune că nu vin la școală, că nu 
învață, dar îi trage înapoi împărtă
șirea unei păreri, destul de larg 
răspîndite printre elevi: „Ce, nu 
ne ajung lecțiile? Să mai învățăm 
și în timpul liber?* Pornind de la 
asemenea idei, acești elevi ajung să 
fie bucuroși dacă au obținut o notă 
de trecere și să nu-și dorească alt
ceva. De aici și deprinderea de a 
nu munci serios. Unor astfel de ti
neri le este necesară, poate înainte 
de orice, înțelegerea faptului că 
procesul în continuă amplificare al 
construcției noastre socialiste soli
cită tot mai multe cunoștințe, asi
milarea a tot ce apare nou și va
loros și că a te mulțumi azi cu pu
țin înseamnă a ști mîine și 
puțin.

Adolescentul are nevoie de 
drumare competentă pentru 
forma idealul de viată. El 
ajutat încă de la această 
să-și aleagă drumul tn așa 
posibilitățile, înclinațiile, 
său să fie din plin valorificate prln- 
t.r-o activitate utilă societății. Dru

mul către conturarea 
idealului de viată este 
însă lung și sinuos ,- 
în procesul său de con
stituire intervin nenu- 
mărati factori, 
mare importantă 
dul în care fiecare pro
fesor știe să dezvolte 
interesul elevilor pen
tru materia predată. O 
influență deosebită e- 

xercită cărțile citite, spectacolele, 
filmele, televizorul, contează mult 
activitățile la care participă în 
cadrul organizației de tineret ele. 
La această vîrstă tinerii își for
mează adesea „modele" pe care 
își proDun să le urmeze în via
tă. Marii oameni de știință și 
cultură, inventatorii, cuceritorii 
Cosmosului, performerii în tehnică, 
fruntașii în producție, sportivii re- 
numiți populează acest univers ex
trem de interesant al modelelor 
adolescenților cu ajutorul cărora se 
proiectează în viitor, propunîndu-și 
să le semene cît mai mult. Desco-

Pasiunile aprinse în anii generoși 
ai adolescenței, spunea undeva Hel- 
vetiuș, determină deprinderile oa
menilor și, adeseori, comportarea 
lor în întreaga viață. Și nu intîm- 
plător. „Vîrsta de aur* — cînd be
neficiezi din plin de minunatele da
ruri ce se cheamă sănătate, vigoare, 
optimism — este hotărîtoare pentru 
afirmarea aspirațiilor și năzuințelor 
de viitor, a conduitei morale. Nici, 
o altă generație din țara noastră n-a 
avut fericirea de a avea larg des
chis în fața sa un viitor atît de lu
minos ca tineretul zilelor noastre. 
Desăvîrșirea construcției socialis
mului creează cadrul obiectiv nece
sar fiecărui om pentru a-și forma o 
personalitate multilaterală, dezvol
tată armonios, pentru a fi capabil să 
slujească conștient cea mai nobilă 
cauză : comunismul.

Azi, adolescent a devenit sinonim 
cu școlar în urma generalizării în- 
vățămîntului de opt ani și a cuprin
derii unui număr lot mai mare de 
tineri în licee și școli profesionale. 
Școala a dobîndit un rol 
în educarea multilaterală 
tinerilor care păsesc spre 
te: ea este locul cel 
mai 
celui 
derat 
lui : 
rilor 
rii naționale și uni
versale. Aș putea da 
nenumărate exemple 
de tineri care, pasio
nați să dobîndească 
o pregătire temeinică, 
muncesc cu rîvnă, se 
iese să treacă dincolo de limita sfe
rei cunoștințelor pe care le pretin
de școala. Nu întîmplător se 
vorbește, mai în glumă, mai în se
rios, despre „matematicianul cla
sei*, sau despre „literatul clasei*. 
Atras irezistibil de o pasiune ce se 
conturează, întrezărind drumul pe 
care va merge în viață, un aseme
nea tînăr năzuiește cu toată ființa 
sa spre telul propus, se îndreaptă 
spre el cu seriozitate, cu perseve
rentă și autoexigență. Mă refer la 
acei elevi foarte buni, poște chiar 
cei mai burii dintr-o șcdhră’sau alta,: .. 
la cei care-și impun efortiiri'în plus! perind elevilor — în mai mare mă- 
pentru un anumit scop. Cite" ceasuri' «/un»
nu-și petrec "deasupra unei cărți pel 
care nici un profesor n-a iridicăt-oi 
ca lectură obligatorie, de cîte orf 
nu renunță la un film, la o plimba-’ 
re, pentru a studia uri volum de^ 
specialitate sau a realiza o expe
riență în micul lor laborator. Fără 
îndoială, asemenea tineri 
încurajați, stimulați 
lor, dar și feriți de pericolul de a 
deveni robii unor pasiuni, ce-i drept, 
lăudabile, dar în detrimentul pregă
tirii lor generale. Or, din păcate, 
uneori le facem un prost serviciu’ 
închizînd ochii cînd studiază numai 
la materiile care le plac, sau chiar 
săltîndu-le notele la unele obiecte
„pentru a nu le strica

Există Insă și o altă 
tineri, despre care aș 
că sînt mai copilăroși 
bui Să fie. Poate că și 
ziasmați uneori de Idealuri îndrăz
nețe, dar le vine mai greu să pă
șească spre ele, ultîndu-le repede, 
îndată ce-f îmbie afișul unui nou 
film sau larma unui teren de fotbal. 
Asemenea preocupări nu sînt, de
sigur, un rău în sine. Rea este obiș
nuința de a avea numai preocupări 
ușoare. Acestora cred că trebuie să 
le explicăm mai convingător că a te 
forma, a te pregăti pentru viată în
seamnă să știi cum să-tl organizezi 
timpul, să-ți dozezi eforturile, dispo
nibilitățile, să-ți dezvolți puterea 
de a urmări un tel învlngînd difi
cultățile, chiar cu prețul unor re
nunțări.

Gunosc, din păcate, și tineri care

propice realizării 
mai firesc dezi- 

al adolescentu- 
cunoașterea ma- 
valori ale cultu-

hotărîtor 
a tuturor 
maturita-

o în- 
a-și 

trebuie 
vîrstă 

fel încît 
talentul
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strădu-

trebuie: 
în strădaniile

media', 
categorie de 
putea spune 
decît ar tre- 
ei sînt entu-

Are 
mo

sură decît se face pe alocuri acum 
— ceea ce este comun și esențial 

..pentru toate aceste pilde de viață 
pe care și le aleg: munca bine 
orientată, perseverentă, entuziastă, 
cultivarea voinței, cutezanței, pa
triotismului și altor asemenea trăsă
turi moral-cetătenești, vom putea 
obține rezultate durabile, de mare 
utilitate socială.

Adolescenta este vîrsta formării 
unor convingeri hotărîtoare. în a- 
ceastă perioadă trebuie să-i învă
țăm pe tineri să deosebească clar 
ceea ce e rău de ceea ce e bine, 
ceea ce e adevărat și drept, de ceea 
Ce e fals și nedreDt, să ie impri
măm o conduită demnă de un om al 
zilelor noastre. După" părerea mea 
ar trebui conjugate în mai mare mă
sură eforturile cadrelor didactice și 
ale organizațiilor de tineret pentru 
desfășurarea unei munci educative 
de perspectivă șl, în această pri
vință, în forme cît mai diverse și 
interesante. Aș opina, de pildă, ca 
în sfera acestora să se includă cît 
mai des expuneri atrăgătoare, sim
pozioane, întîlniri cu oameni de 
știință și cultură, activiști de partid 
și de stat, cadre, tehnice și munci
tori fruntași, vizitarea unităților in
dustriale și agricole, eșalonate pe 
întreaga perioadă a școlarizării. 
Cred că numai printr-un asemenea 
complex de acțiuni educative, reali
zat gradai și cu continuitate, pot fi 
ajutati adolescenții să-și fundamen
teze idealuri stabile care dau sens 
vieții, înaripează mințile șl Inimile, 
deschizînd larg porțile către înfăp
tuirea visurilor vîrstei de aur.

Prețuirea arătată cărții în țara 
noastră se concretizează în tira
jele impresionante, în sporirea con
tinuă a numărului de titluri apă
rute și, firește, în creșterea cali
tății conținutului și a prezentării 
artistico-grafice. Confirmarea cea 
mai grăitoare a acestei multiple 
creșteri o dă cititorul — cititorul 
nostru de astăzi, însetat de cultură, 
făuritor de cultură, priceput și toc
mai de aceea exigent. în numele 
acestei exigențe, care funcționea
ză în ansamblu fără greș, cititorul 
acceptă sau respinge o carte — 
creînd ceea ce numim succesul 
sau insuccesul lucrării respective.

Dar cititorul nu este, nu poate fi 
și nici nu trebuie să fie singurul 
factor determinant al difuzării căr
ții. Această operație — mult mai 
importantă decît se consideră une
ori — este întreprinsă din punct 
de vedere organizatoric și econo
mic de către organele specializa
te : sectorul corespunzător din 
Centrala Editurilor și Difuzării Căr
ții, Centrele de Librării și Difuzarea 
Cărții, unitățile de librărie și cele 
ale cooperației de consum. (Un 
rol foarte redus în. această opera
ție — după părerea noastră în mod 
nejustificat — îl. joacă și editurile, 
cele care produc cartea, dar care 
nu au în ultimă analiză nici obli-

gația, nici posibilitatea de a inter
veni operativ și creator în proce
sul de difuzare a ei). Se pro
duce în țara noastră foarte multă 
carte bună, care își găsește la 
timpul potrivit și în măsură tot mai 
mare cititorul. Nu este însă mai 
puțin adevărat, din păcate, că se 
ivesc în această direcție dezacor
duri.

Unul dintre motivele acestor de
zacorduri se poate exprima prin
tr-un singur cuvînt : tirajul. O edi
tură tipărește o carte care nu se 
vinde și atunci se conchide că ti
rajul a fost prea mare. Cititorul 
nu izbutește să-și procure o carte 
care se vinde și atunci concluzia 
apare firească : tirajul a fost prea 
mic. Problema stabilirii tirajului 
unei cărți nu e de loc simplă, in- 
trînd în joc feluriți factori — dintre 
care nu întotdeauna precumpăneș
te cel al necesității reale — și nu 
stă deocamdată în intenția noastră 
să analizăm această problemă. 
Vrem numai să înfățișăm 
pecte „ciudate" ale sale, 
se reflectă ele în țară.

Răsfoind, de pildă, 
C.L.D.C. din Timișoara, 
lesne observa cît de redus este 
adesea numărul de exemplare pri
mite în regiune în raport cu cel de 
exemplare solicitate. Spicuim- a-

CONSTATĂRI

unele as- 
așa cum

scriptele 
se poate
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gere adusă noimei tele
fonice.

Alt exemplu. S-au creat, 
cu cele mai bune inten
ții, magazine de confecții 
de îmbrăcăminte bărbă
tească „la a doua pro
bă". Rațiunea lor de a fi 
e clară : să scurteze tim
pul clientului, făcînd, 
printr-o ajustare rapidă, 
marfa accesibilă, iniediat- 
vandabilă. Iată însă că 
unul din aceste magazine 
îmi oferă pentru finisarea 
costumului de la „a doua 
probă* un termen de o 
lună șl ceya, adică sim
țitor mai mult decît ar 
cere un croitor coopera
tist să facă un rînd de 
haine de la început 1 E 
ca și cînd un tren plecînd 
din Cîmpina ar face mai 
mult pînă la București 
decît unul care pleacă 
din Oradea. Printr-o de
bilă organizare, magazi
nul își desminte însăși 
rațiunea de a fi și se ex-

ridicolului. Cara- 
s-ar amuza copios 

asemenea temă.

pune 
glale 
pe o

Am privit uimit într-o 
stațiune de pe litoral, 
cum se aducea gheața la 
ora 3 p.m. Masa de prînz 
se terminase, cu băutura, 
firește, caldă. Nici masa 
de seară nu era mai fe
ricită, fiindcă, între timp, 
gheața se topea. Dacă, 
sub raportul aprovizio
nării, nimic de zis, 
aducea gheață 
rațiunea de a fi a a- 
cestui 
ghiul consumatorului, era 
practic nulă. O 
care nu răcește ce 
răcit la orele cînd 
să răcească își 
noima. Nu mai e o lacună, 
e un non-sens.

Care e rațiunea de a 
fi a unui orar al autobu
zelor, dacă, de pildă, cu
tare autobuz, așa cum se 
mai întîmplă, trece prin 
stație cu douăzeci de mi
nute înainte de timpul din 
orar, chit că-și compen-

se 
zilnic,

zel, din un-

gheață 
are de 
trebuie 
pierde

sează ulterior avansul 
printr-o staționare arbi
trară, după gustul (ca să 
nu zic după 
rului ?

Care 
a fi a 
festival 
proape 
decît protagoniști, în așa 
fel încît fiecare se alege 
neapărat cu cîte 
devine laureat ?

Fac parte și eu, 
tui alții bănuiesc, 
teva comitete și 
Unele din ele, cele mai 
multe, sînt eficiente, îm
plinesc o treabă utilă. 
Dar sînt și cîteva cu o 
noimă scăzută, anemică. 
Iată la cutare teatru un 
consiliu artistic care nu 
hotărăște niciodată 
mic, sau, dacă e totuși 
consultat, hotărăște ce nu 
trebuie să se joace, nici
odată ce trebuie să se 
joace. Rațiunea lui de a fi 
subțiindu-se, dizolvîndu- 
se, a rămas aceea de a 
ratifica formal. Ce nevoie

setea) șofe-

este 
unui 
în care sînt a- 

mai multe premii

xațiunea de 
concurs sau

ceva,

ca des- 
din cî- 
comiții.

ni-

Bă faci parte dintr-un a- 
semenea organism ? Sau 
iată o comisie culturală 
în care ești convocat o 
dată la un an pentru a 
spune trei vorbe de în
curajare. Sau un birou de 
teatru unde dezbați lu
crurile după ce ele s-au 
cristalizat pe plan admi
nistrativ. Rațiunea de a 
fi a acestor comitete a 
fost teoretic perfectă. Pe 
parcurs, ele s-au confi
gurat ori spre o eficiență 
reală, activă, ori spre o 
tot mai vădită inutilitate, 
și în acest ultim caz ele 
există fără să mai fie. Eu 
cred că limbajul realist, 
eficient, pe care îl vorbim 
tot mai aplicat în toate 
sectoarele vieții noastre 
publice (cu deosebire în 
economie, unde noima 
oricărui lucru are criterii 
bine precizate), ar putea 
să-și extindă virtuțile și 
asupra acelor sectoare 
din cultură (comisii și sub
comisii, consilii și para- 
cohsilfi) care îsi i”«Hfică

rațiunea de a fi numai 
în măsura în care duc la 
ceva pozitiv. Lucrurile și 
organismele devenite pe 
parcurs formale sînt un 
balast și am ajuns, soco
tesc, la o vîrstă destul 
de puternică să ne pu
tem dispensa de o parte 
din ele.

1 Fără să 
dimpotrivă, 
umanismul 
veghea 
tru 
tru 
parea cît mai largă 
maselor la toate treburile 
obștești, socialismul con
ține, în același timp, în- 
tr-însul latențele unei mai 
mari operativități practi
ce decît a oricărui sistem 
social, de cîte ori rațiu
nea de a fi a organisme
lor create de el rămîne 
plenară. Și noi avem da
toria, cred, să luptăm 
pînă la cele mai mici 
exemple ca ea să fie, tot
deauna, plenară cu ade- 
irrzrrrf

părăsească, 
aducîndu-și 
democratic, 

teoretică 
principii 
drepturi,

Și
pen- 
pen- 

partici- 
a

proape la întîmplare titluri din li
teratura română primite în regiu
nea Banat în proporție de aproxi
mativ jumătate din numărul de 
volume comandate : Pădurea spîn- 
zuraților de Liviu Rebreanu, Poezii 
de Lucian Blaga, Viața lui Mihai 
Eminescu de George Călinescu, 
Istoria lui Ștefan cel Mare de Ni- 
colae Iorga, Apus de soare de 
Barbu Ștefănescu Delavrancea, 
Scrieri alese de Anton Bacalbașa, 
Cărțile Horodiței de V. Em. Galan, 
Trandafirul alb de C. Chiriță, O 
singură iubire de I. Vlasiu, De ce 
zboară vuliurul de A. Buzura. Alte 
exemple din literatura universală : 
Caracterele de La Bruyăre, Cărțile 
junglei de R. Kipling, Proza umoris
tică engleză, Vulpile în vie de L. 
Feuchtwanger, Viața și aventurile 
lui Salavin de G. Duhamel, etc. etc. 
Să mai amintim că majoritatea a- 
cestor cărți sînt epuizate ?

Dar părăsind pentru moment do
meniul literaturii beletristice să în
cercăm să ne închipuim cam în ce 
fel s-a putut difuza broșura pri
vind admiterea în învățămîntul su
perior cînd în loc de 6 000 de 
exemplare comandate de C.L.D.C. 
Banat, scontîndu-se primirea edi
ției la 15 iulie, s-au primit la 5—6 
august numai 4 000 de exemplare 1 
Ori poate crede cineva că cele 
2 000 de exemplare din Culegerea 
de probleme 
clasa a IX-a 
tîrziu — au 
sităfile unei 
nu se plîngea oare pe drept cu
vînt responsabilul librăriei din 
Sîntana (regiunea Crișana) că de 
foarte multă vreme n-are de vîn- 
zare nici un fel de dicționar român- 
german și german-român, într-o 
comună cu circa 13 000 de locui
tori din care aproximativ jumătate 
sînt cetățeni ce vorbesc limba ger
mană, iar liceul de cultură ge
nerală are 
re în 
clasele I—VIII ? Nu sînt oare toate 
acestea necesități ?

Dar minusurile în tiraje nu se 
manifestă numai în acest mod „ciu
dat", 
rele de diferite tipuri 
profesorul 
la I.P.C.D. 
sînt foarte 
altele sînt 
cesare studiului literaturii în licee 
și școlile generale — iar altele 
nici nu apar măcar. Cît de utilă 
ar fi, de pildă, o culegere de texte 
pentru analizele gramaticale ? Sau 
o antologie de poezie contempo
rană" (cea apărută în 1964 fiind 
epuizată — n.n.). „De multă vreme 
n-au fost reeditate sau n-au apărut 
o serie întreagă de cursuri univer
sitare — ne mărturisește profesorul 
Romeo Trifa de la liceul din Sîn
tana. Eu sînt student la cursurile 
fără frecvență ale facultății de 
geografie din București și cu foar
te mare greutate îmi pot procura 
materialul de studiu necesar. Și 
mă gîndesc, în același timp, cîți 
nu vor fi în situația mea, pentru 
că nu e vorba numai de dorința 
de a învăța mereu, de a obține o 
calificare superioară, ci de o ne
cesitate imperioasă a progresului*.

Necesar, necesitate — cuvinte 
simple, clare, imperative izvorîte 
din însuși mersul înainte al socie
tății noastre socialiste. Iată, deci, 
cărți care sînt necesare și care 
pentru acest motiv se vînd sau 
s-ar vinde Prezența lor insufi
cientă înseamnă minusuri în tiraj.

Reversul unor asemenea situații 
ni se înfățișează la fel de grăitor 

dintr-o altă serie de exemple, aceea 
a cărților care nu se vînd, sau se 
vînd mult prea încet Din volumul 
Intermezzo de Maria Arsene, se 
aflau astfel, în stoc la C.L.D.C. Ti
mișoara, atît la 1 ianuarie 1965 cît 
și la 1 ianuarie 1966, același nu
măr de exemplare : 117. In situa
ții mai mult sau mai puțin a- 
semănătoare se află Teatru de 
Slovacki, Jurnalul lui Samuel Pepys, 
Mirgorod de Gogol (din care s-au 
cerut în regiunea Banat 900 de 
exemplare și s-au trimis 1 200 I).

Se poate replica, fără îndoială, 
că nu toate cărțile trebuie să se

pentru admiterea în 
— și aceasta apărută 
putut satisface nece- 
regiuni întregi ? Sau

o secție de preda- 
limba germană pentru

„Nu lipsesc numai dicționa- 
ne spune 

Ion Dalea, conferențiar 
Timișoara. Multe cărți 
greu de găsit — între 
insuficiente textele ne

epuizeze într-un timp record, că 
sînt lucrări din diferite domenii 
care sînt necesare în permanență 
în librării și remediul împotriva 
acestor epuizări prea rapide ar 
trebui căutat după părerea, credem 
justă, a unor lucrători din apara
tul de difuzare a cărții din regiu
nea Banat, în continuarea tirajelor 
solicitate, în reluarea lor, concomi
tent cu acordarea unor termene de 
creditare mai îndelungate. Aceas
ta este adevărat. „Ciudat" apare 
însă faptul că în rafturile librării
lor nu „zac" asemenea cărți (pen
tru care tirajele sînt evident insu
ficiente), ci anumite volume cărora 
li s-au acordat din capul locului 
tiraje exagerate, sau care au fost 
greșit distribuite fie centrelor re
gionale, fie de către acestea uni
tăților de librărie în subordine. Alt
fel cum s-ar putea explica existen
ța, de pildă, în librăria din Chiși- 
neu-Criș (regiunea Crișana) unor 
exemplare din romanul Cineva 
scutură cuibul de George Nestor, 
apărut la Editura Tineretului cu 
cinci ani în urmă ? Sau numărul 
destul de mare (mai bine de 20) 
de exemplare care zac în librăria 
din Sîntana din lucrarea Prepara
rea dietetică a alimentelor, apă
rută în 1964 ? Sînt oare acestea, 
ori altele (exemplele, din păcate, 
nu lipsesc) cărțile atît de necesare, 
în locurile unde stochează, încît 
să compenseze lipsa din aceleași 
librării a lui Eminescu, Creangă, a 
dicționarelor sau altor cărți citate 
mai sus, ori necitate ? Sînt în ca
zul unor asemenea volume necesi
tăți, ori avem de-a face cu plusuri 
în tiraje (indiferent dacă aceste 
plusuri provin din acordarea inițial 
nejustă a tirajelor, sau din greșita 
distribuire a volumelor pe teren) î

Pentru a izbuti să plaseze măcar 
unele din aceste plusuri, organele 
de difuzare recurg la fel de fel de 
acțiuni speciale între care și pro
cedeul binecunoscut de a introdu
ce în pachetele de cărți pentru ca
douri cîte un asemenea volum. 
Numai că, în numele exigentei de 
care aminteam, cititorul nu prea 
mai acceptă’ astfel de metode și, 
de la o vreme, organele de difu
zare primesc destul de des recla
mați! din partea celor... păcăliți.

întrebarea care ne-ar putea servi 
și de concluzie este dacă minusu
rile și plusurile în tiraje n-ar putea 
fi evitate. Răspunsul este cu si
guranță pozitiv. Dar pentru aceasta 
ar trebui să existe o cunoaștere 
mai profundă de către cei care 
stabilesc tirajele a necesităților 
reale, o preocupare mai susținută 
din partea editurilor pentru pre
zentarea și popularizarea produc
ției de carte, o distribuire mai ra
țională a cărții către unitățile de 
librărie (și o redistribuire cînd este 
cazul). Sînt 
fie luați în 
vorba de a 
ducătorului 
cititorului.

factori care merită să 
considerare cînd este 
acorda interesele pro- 
de carte cu cele ale

noi) — 9i 12;

LA TULIPE :
Koprivșcița) — 

continuare: 16i

mi se
15: 18:

Dacia
8.30: —

18,30:

11,15: 13,30: 16:
qrădină — 20.

i ZI SĂRBĂTOARE 
Munca (completa- 

care dispar) —

15,30: 18: la qrădină

DOUA ORFELINE : 
(completare Pe calea 
natriei socialiste) —

Co- 
în- 
15.

TEATRE

Mihai VASILIU

18.30
19,20
19.30
20.30
21.15
22,00
22.15 — Filmul : „Siîntul".
23,05 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — Buletinul meteorologic.

• Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN LUNA — 19,30,
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Ia teatrul de vară din parcul He
răstrău) : UL1SE ȘI COINCIDENȚELE — 20.' 
CA^aDElGlUMn’rnUZ'Cal "C TSnase” (9ră<fina Boema) : CU MUZI-

• Circul de stat : CALEIDOSCOP-CIRC — 20.

— Emisiune pentru copii șl tineretul școla- : Știi) să recitați I
— Campionatul european de atletism — Budapesta.
— Telejurnalul de seară.
— Tele-enciclopedia.
— Fotbal : Rapid-Progresul (repriza a Il-a).
— Antena este a dumneavoastră, de data aceasta Constanta.
— Memoria peliculei’

THfiRf.SE


i

SClNTEIA PAGINA 5

VIZITA IN GRECIA A PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

RECEPȚIE CU PRILEJUL ANIVERSĂRII
R. D. VIETNAMPROCLAMĂRII

Vizitele delegației
guvernamentale a R. A. U.

Dineu oferit de președintele
Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste România
Vineri seara președintele Consi

liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit un dineu în o- 
noarea președintelui Consiliului de 
Miniștri al Greciei, Stephanos Ste
phanopoulos.

Au luat parte primul ministru 
S. Stephanopoulos, președintele 
parlamentului, D. Papaspyru, mi
nistrul de externe, I. Toumbas, ma
reșalul palatului, Papathanasiadis, 
ministrul coordonării economice, 
C. Mitsotakis, ministrul comerțu
lui, E. Kothris, ministrul comuni
cațiilor, I. Yamas, alți membri al 
guvernului, președintele Partidului 
progresist, S. Markezinis, purtăto
rul de cuvînt al grupului parla
mentar al Partidului E.D.A., I. 
Iliu. ambasadorul Greciei la Bucu
rești, A. Argyropoulo, și alte per
sonalități ale vieții politice gre
cește

La dineu au luat parte, de ase
menea, persoanele oficiale române, 
care îl însoțesc pe premierul ro
mân și membri ai ambasadei ro
mâne la Atena.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și președintele Consiliului 
de Miniștri al Greciei, Stephanos 
Stephanopoulos, au rostit toasturi.

Salutînd pe primul ministru al 
Greciei, Stephanos Stephanopoulos, 
și pe celelalte persoane oficiale 
din Grecia, prezente la dineu, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
ION GHEORGHE MAURER, a 
spus :

Folosesc acest prilej pentru a 
manifesta adînca gratitudine a de
legației guvernamentale române 
pentru ospitalitatea și atenția cu 
care ne-ați înconjurat din primul 
moment al vizitei noastre.

Aici, unde fiecare colț este o 
mărturie a unei istorii pline de 
strălucire, aducem un omagiu ge
niului creator al poporului grec, 
hare a dat lumii atîtea comori de 
artă, a înscris în istoria culturii 
universale numele unui Homer, 
Aristotel sau Pythagora, dînd o 
contribuție nepieritoare la temelia 
civilizației moderne. în același 
timp, cunoscînd nemijlocit activi
tatea clocotitoare ce pulsează în 
Atena de azi, ne exprimăm pre
țuirea față de eforturile și realiză
rile . reținute de harnicul și talen
tatul popor grec pe calea dezvol
tării contemporane.

Primirea la Maiestatea sa Regele 
Constantin și convorbirile avute cu 
acest prilej, schimburile de păreri 
cu dv., domnule prim-ministru, cu 
domnul ministru al afacerilor ex
terne și cu alte personalități din 
țara dv., convorbiri desfășurate in
tr-un spirit constructiv șl într-o 
atmosferă prietenească — ne dau 
temei să apreciem că vizita noas
tră, care se apropie de sfîrșit, va 
avea rezultate fructuoase pentru 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor dintre România și Grecia. 
Ne exprimăm satisfacția pentru 
reglementarea problemelor finan
ciare, ca și pentru încheierea acor
durilor privind colaborarea econo
mică, schimburile comerciale și 
culturale, în domeniul telecomuni
cațiilor, navigației maritime și ae
riene, fitosanitar. Avem convinge
rea că prin aceasta am creat un 
cadru mai larg pentru adîncirea 
prieteniei și extinderea colaborării 
româno-elene.

Vă rog să-mi îngăduiți să apre
ciez că din discuțiile pe care le-am 
avut a rezultat că țările noastre 
consideră că singura soluție care 
răspunde cerințelor vitale ale ome
nirii este recunoașterea în rela
țiile internaționale a principiului 
coexistenței pașnice. Noi socotim 
că acest principiu constituie unica 
alternativă, nu numai dacă se ține 
seama de pericolul îngrozitor pe 
care îl reprezintă un război termo
nuclear, dar și pentru că în sta
diul în care a ajuns astăzi ome
nirea, cînd cuceririle științei și 
tehnicii au cunoscut progrese im
presionante, configurația politică a 
lumii nu mai poate fi concepută 
ca o simplă așezare pasivă a unor 
entități care se ignoră reciproc. 
Imaginea lumii de astăzi consacră 
ca o necesitate de netăgăduit 
existența unui circuit viu, con
tinuu, care să lege printr-o multi
tudine de fire toate popoarele lu
mii, pentru că fiecare națiune are, 
după părerea noastră, capacitatea 
reală să dea și simte necesitatea 
vitală să beneficieze de fructul 
colaborării internaționale.

Pornind de la importanța pe 
care o are pentru pacea și colabo
rarea internațională înfăptuirea 
securității europene, România de
pune eforturi pentru statornicirea 
și dezvoltarea între statele euro
pene a unor relații de bună veci
nătate. In acest spirit, guvernul 
român a prezentat cunoscutele sale 
propuneri pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și 
colaborării, iar la ultima sesiune 
O.N.U., împreună cu alte state eu
ropene, un proiect de rezoluție ce 
a fost adoptat în unanimitate.

Dar cooperarea internațională 
înseamnă înainte de toate lărgirea 
contactelor bilaterale între state, 
indiferent de orînduirea lor socia
lă și economică. De o mare impor

tantă pentru înțelegerea și cu
noașterea valorilor create de po
poarele noastre în cursul veacuri
lor — ca și a realizărilor actuale 
ale științei, tehnicii și artei lor — 
sînt schimburile cultural-științi- 
fice.

Ne este absolut limpede că în
făptuirea acestui deziderat major, 
care este securitatea europeană, 
cere eforturi răbdătoare și perse
verente din partea tuturor statelor. 
Realizarea ei nu poate fi decît re
zultatul unui proces de evoluție, 
menit să elimine treptat sursele 
de încordare și de neîncredere în
tre state și popoare.

Sîntem bucuroși, domnule prim- 
ministru, să constatăm că în con
vorbirile avute ambele părți au 
relevat vocația țărilor mici și mij
locii de a contribui la soluționa
rea problemelor care frămîntă as
tăzi omenirea, la așezarea relați
ilor dintre state pe bazele sănătoa
se ale principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalită
ții în drepturi a tuturor popoare
lor, respectării dreptului inaliena
bil al fiecărei națiuni de a-si ho
tărî singură soarta, fără nici un a- 
mestec din afară.

Sîntem încredințați că această 
vizită va avea semnificația unui 
moment important în dezvoltarea 
relațiilor româno-elene, în intere
sul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii.

In acest spirit de cordialitate și 
prietenie ridic paharul pentru con
tinua înflorire a relațiilor româno- 
elene ; pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului grec ; pentru să
nătatea și fericirea Maiestății Sale 
Regele Constantin ; în sănătatea 
dv., domnule prim-ministru ; în să
nătatea domnului ministru al afa
cerilor externe și a tuturor celor 
prezenți.

Luînd cuvîntul, primul ministru 
al Greciei, STEPHANOS STEPHA
NOPOULOS, a mulțumit premie
rului român, Ion Gheorghe Mau
rer, pentru cuvintele calde rostite 
la adresa poporului grec și a spus :

Vizita dv. ne-a produs o deose
bită satisfacție, deoarece este vizi
ta conducătorilor unui popor pen
tru care poporul grec a nutrit în
totdeauna sentimente de prietenie. 
In afară de sentimentul de priete
nie, în afară de respectul pe care 
ni-1 inspiră personalitatea dv., 
domnule președinte, încercăm în 
același timp un sentiment de în
credere, de speranțe și încurajare, 
deoarece sîntem convinși că între
vederile care au avut loc vor aduce 
o contribuție substanțială la întă
rirea colaborării internaționale și 
prieteniei dintre țările noastre, 
care sînt animate de idealuri co
mune și aparțin aceleiași civili
zații. '

După cum ați arătat foarte bine, 
domnule președinte, la baza rela
țiilor internaționale trebuie să stea 
ideea coexistenței pașnice. După 
cum ați relevat, de asemenea, a- 
ceastă coexistență nu trebuie să 
fie pasivă, ci să aibă un caracter 
activ, energic. Ea nu trebuie să fie 
numai o lipsă de ostilități sau o 
toleranță reciprocă, ci dimpotrivă 
o colaborare din ce în ce mai 
strînsă.

Recepție oferită 
Republicii Socialiste
Cu prilejul vizitei în Grecia a 

delegației guvernamentale române 
condusă de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, ambasadorul României la 
Atena, dr. Mircea Bălănescu, a o- 
ferit o recepție la reședința sa.

Au participat șeful guvernului 
grec, S. Stephanopoulos, și membri 
ai cabinetului său, lideri ai parti-

Noi considerăm că pericolul nu
clear reprezintă o amenințăre con
siderabilă pentru omenire, că dacă 
energia nucleară nu va fi folosită 
exclusiv în scopuri pașnice conse
cințele pot fi dintre cele mai de
zastruoase.

Din moment ce am putut con
stata că noi gîndim în același fel, 
cred că este necesar ca popoarele 
noastre să se cunoască mai bine, 
să se aprecieze reciproc, să-și 
unească eforturile în scopul întă
ririi legăturilor economice, cultu
rale. Acest lucru nu este greu de 
realizat, dată fiind dorința noastră 
comună.

Consider ca foarte important că 
am ajuns să rezolvăm toate pro
blemele care stînjeneau dezvolta
rea relațiilor dintre țările noastre, 
pe măsura posibilităților.

Cred că din întrevederile și dis
cuțiile pe oare le-am avut v-ați 
putut convinge că poporul grec 
este animat de sentimente de prie
tenie față de poporul român. A- 
ceste sentimente se bazează nu 
numai pe faptul că în țara dv. au 
găsit adăpost luptătorii pentru in
dependența Greciei, ci și pentru 
ceea ce dv. înfăptuit! în prezent 
pe plan internațional. Propunerea 
dv. din cadrul O.N.U. a trezit ad
mirația noastră. Noi credem, de 
asemenea, că aceste eforturi vor 
fi continuate cu perseverență în 
vederea dezvoltării nu numai a 
relațiilor dintre țările noastre, ci 
și între toate țările lumii.

Noi am ascultat cu admirație 
modul cum ați expus liniile politi
cii dv. și am constatat că cele ex
puse au fost confirmate de iniția
tivele luate de dv. în favoarea 
apărării păcii și dezvoltării cola
borării internaționale.

Sper că veți lua cu dv. la ple
care amintiri dintre cele mai fru
moase și vă asigur că si dv. ați 
trezit în inimile noastre respect 
și admirație. Avem convingerea că 
sentimentele de prietenie dintre 
popoarele noastre se vor dezvolta 
tot mai mult.

Credem că relațiile dintre țările 
noastre vor deveni din ce în ce 
mai active și vor determina o co
laborare tot mai strînsă între toa
te țările balcanice. în folosul pă
cii.

In lupta pe care cu siguranță că 
o veți continua în favoarea păcii și 
a cooperării internaționale noi vom 
fi alături de dv. Scopul principal 
al tuturor este apărarea păcii. Noi 
considerăm totuși că libertatea 
este lucrul cel mai important. Pot 
să vă asigur că poporul grec nu va 
comite niciodată vreun act de a- 
gresiune împotriva altor țări, însă 
va pune întotdeauna libertatea 
deasupra oricăror altor consideren
te. In relațiile dintre state trebuie 
să se respecte neamestecul în tre
burile interne, egalitatea în drep
turi, dreptul fiecăruia de a fi stă- 
pîn la el acasă, așa cum, pe drept 
cuvînt, ați arătat dv. Voi adăuga 
că fiecare trebuie să fie stăpîn a- 
supra destinelor sale. Nu poți fi 
stăpîn la tine acasă fără să fii stă
pîn pe destinele tale.

îmi exprim convingerea că dis
cuțiile pe care le-am purtat vor 
contribui, fără îndoială, la deschi
derea unei ere noi în relațiile 
greco-române, în folosul ambelor 
noastre popoare și al cauzei păcii 
în lumea întreagă.

în acest spirit ridic paharul în 
sănătatea președintelui Consiliului 
de Stat al României, în sănătatea 
dv., domnule președinte ; în sănă
tatea domnului ministru al aface
rilor externe ; pentru prosperita
tea Republicii Socialiste România.

de ambasadorul 
România la Atena 
delor politice din Grecia, deputați, 
personalități ale vieții cultural- 
artistice din capitala Greciei.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Atena, 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști greci și străini.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Cu prilejul celei de-a 21-a ani
versări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam, ambasadorul 
R. D. Vietnam la București, Hoang 
Tu, a oferit vineri seara o recep
ție în saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, Constantin Dră- 
gan, Virgil Trofin, membri ai C.C. 

P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
guvernului, conducători ai unor

★

al 
ai

Ambasadorul Republicii Demo
crate Vietnam la București, 
Hoang Tu, a rostit vineri seara o 
cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune, cu prilejul ce

■ TELEGRAMĂ DE
în legătură cu încetarea din via

ță a tovarășului Leontin Sălăjan, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România au primit următoarea te
legramă, semnată de tovarășul Lin 
Biao, vicepremier al Consiliului de 
Stat, ministrul apărării naționale 
al Republicii Populare Chineze:

„Aflînd cu consternare vestea

PE ACROPOLE
Vineri după-amiază, premierul 

român, Ion Gheorghe Maurer, și 
membrii delegației guvernamenta
le române au vizitat colina și Mu
zeul Acropole. Coloana de mașini 
străbate centrul Atenei, trece prin 
fața marelui stadion olimpic și 
apoi urcă serpentinele largi de 
piatră ce conduc spre cele mai im
presionante mărturii ale epocii de 
aur a civilizației antice ateniene. 
Ajunși aici, oaspeții români trec 
pe „Calea sacră" printre propileele 
colinei, coloane de marmură albă 
de o grandoare și măreție deose
bite.

De aici, de pe Acropole, în fața 
ochilor se deschide splendida pa
noramă a Partenonului. Delegația 
română se oprește îndelung în fața 
acestui emoționant simbol al civi
lizației umane, care, străbătînd 25 
de veacuri, a adus contemporanei
tății mesajul artei marelui Fidias. 
Din acest loc. folosit cîndva de e- 
roicul popor atenian drept fortă
reață pentru apărarea libertății 
sale împotriva invaziilor străine, 
capitala elenilor își dezvăluie di
mensiunile. Bulevardele largi stră
juite de siluetele blocurilor mo
derne, noile cartiere de locuințe, 
animația intensă a străzilor oferă 
imaginea unei mari capitale. Re- 
marcînd admirabila așezare a ca
pitalei Greciei, premierul român a 
manifestat interes față de felul în

care se dezvoltă aotualmente ora
șul.

La poalele colinei Acropole, 
oaspeții români se opresc în fața 
milenarului teatru „Herodos Atti
cus". Pe scena sa sînt prezentate 
și astăzi, după multe secole, cu
noscutele tragedii ale lui Sofocle, 
Eschil și Euripide. Vorbind despre 
festivalurile Atenei contemporane, 
gazdele amintesc de frumoasa im
presie lăsată spectatorilor atenieni 
de recenta evoluție pe această sce
nă a artiștilor Teatrului de Operă 
și Balet din București.

Ghidul prezintă oaspeților ro
mâni capodoperele Acropolei, ca
riatidele și Erehteionul. care îm
preună cu Partenonul și propi
leele formează cel mai perfect an
samblu arhitectonic antic care s-a 
păstrat pînă în zilele noastre. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, se intere
sează îndeaproape de modul în 
care valorosul tezaur artistic ate
nian este păstrat, de măsurile care 
se 'iau pentru conservarea lui.

Membrii delegației guvernamen
tale române au vizitat apoi Mu
zeul Acropole, care adăpostește 
cele mai valoroase creații ale ma
rilor artiști din antichitate : sta
tui. statuete, mozaicuri, obiecte de 
artă, adevărate mesaje ale civili
zațiilor care au dus numele Ate- 
knei peste meridiane.

instituții 
obștești, 
tură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republi
ca Socialistă România și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat 
atmosferă de

centrale și organizații 
oameni de știință și cul-

într-o 
caldă prietenie.

(Agerpres)
★

lei de-a 21-a 
mării R. D.

aniversări 
Vietnam.
★

sărbătorii 
Democrate

a procla-

Cu prilejul 
a Republicii 
la magazinul „Filatelia" din Bucu
rești a fost expusă vineri o co
lecție de mărci poștale vietnameze 
cu tema: „Rezistența poporului viet
namez împotriva agresiunii ameri
cane va fi încununată de succes". 

(Agerpres)

naționale 
Vietnam,

CONDOLEANȚE
încetării premature din viață, 
după o grea suferință, a tovară
șului general de armată Leontin 
Sălăjan, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, mi
nistrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, țin să 
exprim condoleanțe și rog să 
transmiteți familiei tovarășului 
Leontin Sălăjan sentimente de 
compasiune".

Vineri dimineață, delegația gu
vernamentală ' a Republicii Arabe 
Unite, condusă de Abdel Mohsen 
Abul Nur, vicepremier al R.A.U. 
pentru agricultură și irigații, a fă
cut o vizită la Ministerul Comer
țului Exterior. Oaspeții au avut 
convorbiri cu Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Ilie 
Voicu și Alexandru Albescu, ad
junct . ai miniștrulpi, și. cu consi
lieri.

A fost de față Mohamed Fahmy 
Hamad, 
București.

Cu acest prilej au fost eviden
țiate de ambele părți posibilitățile 
de dezvoltare a legăturilor econo
mice și comerciale dintre R.A.U. și 
Republica Socialistă România.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

★
Tot în cursul dimineții, delegația 

guvernamentală a Republicii Ara
be Unite a vizitat complexul agro- 
alimentar ,,30 Decembrie" din a- 
propierea Capitalei. Membrii dele
gației au fost însoțiți de Angelo 
Miculescu. prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricul
turii.

La complexul agroalimentar, oas
peții au fost întîmpinați de 
Triță Făniță. secretar general în 
Departamentul Gostat. Aici. An
gelo Miculescu a făcut o expunere

ambasadorul R.A.U. la

asupra organizării. Departamentu
lui Gostat, dezvoltării gospodă
riilor de stat, orientării și per
spectivelor producției în aceste uni
tăți. în continuare, Alexandru En- 
ciu, directorul complexului, a pre
zentat organizarea unității, rezul
tatele obținute în principalele sec
toare de producție.

Membrii delegației au vizitat 
apoi complexul de vaci, combina
tul de păsări și serele.

★
Ambasadorul Republicii Arabe 

Unite la București, Mohamed 
Fahmy Hamad, a oferit vineri un 
dineu cu prilejul vizitei oficiale în 
țara noastră a delegației guverna
mentale a R.A.U., condusă de Ab
del Mohsen Abul 
al R.A.U. pentru 
gătii.

Au luat parte 
vicepreședinte ; 
Miniștri, Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior. Angelo 
Miculescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, Eugen Alexe. prim-vicepreșe- 
dinte al Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Produc
ție, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Cronica zilei

Nur, vicepremier 
agricultură și iri-

■ Petre Blajovici, 
al Consiliului de

(Agerpres)

„Zori noi

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
LA AMBASADA 

R. S. CEHOSLOVACE

la 20 de ani de la apariție
5

Cu prilejul acestei aniversări, 
redacția „Scînteii" felicită călduros 
redactorii, corespondenții voluntari, 
personalul tehnic al ziarului „Zori 
noi", urîndu-le noi succese în 
munca lor de activiști ai presei 
noastre comuniste.

La ambasada R. S. Cehoslovace 
a avut loc vineri la amiază o con
ferință de presă în legătură cu 
apropiata deschidere a Tîrgului 
internațional de ia Brno.

Au participat ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Ambasadorul Cestmir Cisar, con
silierul economic Jindfich Janis și 
consilierul comercial Karel Krejca 
au făcut expuneri și au răspuns 
întrebărilor puse de ziariști în le
gătură cu situația actuală și de 
perspectivă a economiei ceho-

Se împlinesc 20 de ani de la a- 
pariția ziarului „Zori noi", organ 
al Comitetului regional Suceava al 
P.C.R. și al sfatului popular re
gional. Slujind prin cuvîntul scris 
cauza construcției socialiste, in 
toți acești ani ziarul a oglindit și 
oglindește viața colectivelor de 
muncă de la orașe și sate, activi
tatea lor creatoare pentru înflori
rea și dezvoltarea multilaterală a 
economiei și culturii regiunii, a- 
ducînd o contribuție activă și efi
cientă la înfăptuirea de către oa
menii muncii din regiune a politi
cii partidului și guvernului. îndeo
sebi în ultimii ani, ziarul a făcut 
progrese evidente, a devenit mai 
atrăgător și mai căutat de cititori 
datorită strădaniilor rodnice ale 
colectivului de redacție de a-și lăr
gi sfera preocupărilor, de a ridica 
nivelul publicistic al ziarului. Ca și 
întreaga noastră presă, „Zori noi" 
militează cu entuziasm și pasiune, 
mobilizează muncitorii, țăranii și 
intelectualii din această parte a 
țării la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea a) 
Partidului Comunist Român.

La porțile Almei Mater
(Urmare din pag. I)

de limba și literatura română ne-am 
apropiat de avizierul unde s-a afișat 
lista celor care au izbutit să înainteze 
cu un pas spre admiterea la cursurile 
fără frecvență, fiind admiși la exame
nul oral. Nu-l cunosc pe Constanti- 
nescu R. Emil, candidat la cursurile 
fără frecvență și reușit la proba scrisă 
cu nota 9. Mă uitam curios în juru-mi, 
căutînd să-l recunosc în cei peste o 
mie de candidați care forfoteau în hol 
și în curtea universității dinspre bule
vard.

Deși în această grădină a literelor 
mă simțeam acasă, m-am mutat cu 
carnetul de reporter pe strada Polizu, 
în clădirea Institutului politehnic. 
M-am înghesuit la ghișeele de înscrie
re unde, dacă aș mai fi fost o dată 
tînăr și cu o diplomă de bacalaureat 
în buzunar, aș fi ezitat la răscrucea 
a 9 facultăți care deschid și pregă
tesc 32 de frumoase drumuri în viață,

32 de specialități inginerești, de la 
mecanica fină pînă la mecanica 
agricolă, de la electrotehnică la 
automatică. Erau sute de candidați pa
sionați ai algebrei superioare, ai fizicii 
cuantice. Îmi îngăduiam — cu o se
cretă înduioșare și simpatie — să-i 
ascult și să-i privesc ca pe niște 
ingineri în perspectivă, ca pe niște 
eroi despre care voi vorbi peste șase- 
șapte ani reîntîlnindu-i pe platforma 
oțelăriei " — - ■ •
comandă 
getic de 
glele de

32 500 
șiși în toamna asta, după romantica 
tradiție studențească, „balici", îtwă- 
țînd să prețuiască studiul, laboratorul, 
biblioteca, realizând primele lor lucrări 
care nu vor mai fi niște modeste ex
temporale de liceu, ci altfel, sugerînd 
de pe acum activitatea lor creatoare, 
științifică originală. Tuturor le spu
nem cu bucurie „vivat, crescat, flo- 
reat!“.

din Galați, la tablourile de 
ale complexului hidroener- 

la Porțile de Fier, lingă ța- 
aluminiu de la Slatina.
de tineri se vor numi ei în-

slovace și cu ediția din acest an a 
Tîrgului internațional de la Brno.

★
Participants la lucrările reuniu

nii internaționale de experți 
problemele 
universitar 
prezent Ia 
miți vineri 
fan Bălan, 
lui.

Răspunzînd urărilor de bună 
desfășurare a lucrărilor reuniunii, 
rostite de ministrul învățământu
lui. Y. Poliakov, secretar al De
partamentului informațiilor din 
cadrul UNESCO, Jean Baugniet, 
președintele Comisiei naționale 
belgiene pentru UNESCO. Iuri 
Lunkov. directorul Institutului 
pentru problemele tineretului din 
Moscova, J.F.H, Roper, profesor la 
Universitatea din Manchester, și 
Henri Roussel, profesor la Univer
sitatea din Lille, au mulțumit pen
tru buna primire ce li s-a făcut 
și atmosfera de colaborare în care 
are loc reuniunea.

*
„Delegația Comitetului sovietic al 

veteranilor de război, condusă de 
general locotenent în rezervă 
A. M. Pronin, vicepreședinte al 
comitetului, care se află în țara 

'noastră, a făcut, o călătorie în re
giunea Dobrogea. unde a vizitat 
stațiunile de pe litoral, muzee si 
obiective turistice din orașul 
Constanța.

în 
educației tineretului 
care se desfășoară în 

București, au fost ori- 
la amiază de acad. Ște- 
ministrul învățămîntu-

LOTO

(Agerpres)

La tragerea Loto din 2 septembrie 
1966 au fost extrase 
toarele numere .

47 57 14 82 31 49
Premiul special •

Fond de premii : 922 258 lei, din care 
124 511 lei report pentru premiul special.

din urnă urmă-

46 33 26 11
47 49 46

Campionatele 
europene 

de atletism
• CINCI ORE DE ÎNTRECERE LA SĂRITURA
PRĂJINA • PENEȘ Șl VISCOPOLEANU 1N FINALE

Am trecut în a doua jumătate a 
campionatelor și surprizele se țin lanț. 
După Danek și Bambuck — și Skvorțov 
a fost învins. Existau toate motivele 
să se presupună că Brumei a predat 
ștafeta în mîini bune, întrucât schim
bul său pentru europenele de la Bu
dapesta sărea cu regularitate 2,15 m. 
Dacă ar fi reușit și acum măcar o 
astfel de săritură, ar fi urcat primul 
pe podiumul de onoare. Dar, cu 2,09 
m, el nu a putut obține decît medalia 
de bronz. „Aurul" și „argintul" au re
venit francezilor Madubost și Saini 
Rose, ambii cu 2,12 m.

Probele de cumul (decatlonul și 
pentatlonul), poate mai puțin intere
sante pentru spectatori dar extrem 
de dificile pentru concurenți, au dat 
câștig de cauză principalilor favoriți: 
Tihomirova (U.R.S.S.) cu 4787 puncte 
la pentatlon și Werner (R.F.G.) cu 
7740 puncte la decatlon. La pentatlon 
a participat și tînăra româncă Elena 
Vintilă, dar punctajul ei a situat-o 
a 14-a din 24 de concurente.

Finaliștii la prăjină au început con
cursul la ora 13 ștâl-au terminat abia 
după cinci ore, sub privirile răbdă
toare și atente ale publicului și arbi
trilor. Ștacheta s-a înălțat mereu mai 
sus. înălțimea de 5 m. n-au trecut-o 
decît trei săritori — Nordwig (R.D.G.), 
Papanicolau (Grecia) și d’Encausse 
(Franța). Primul, care se impusese a- 
tenției generale cu câteva luni în urmă 
cînd a stabilit un nou record al Eu
ropei, (5,23 m), a cucerit titlul cu re
zultatul de 5,10 m, urmat de Papa
nicolau — 5,05 și d’Encausse — 5 m.

Pentru sportivii noștri ieri a fost 
o zi plină... prin faptul că opt dintre 
ei au intrat în concurs. De dimineață

sulițașele Mihaela Peneș și Marilena 
Ciurea au participat la calificări. Cam
pioana olimpică va fi prezentă și în 
finală (ieri a aruncat 55,02 m.), Ciu
rea însă nu, deoarece n-a obținut de
cît 46,82 m. — sub baremul necesar 
calificării (50 m.). La săritura
în lungime, Viorica Viscopoleanu și 
Elena Vintilă au trecut și ele prin 
emoțiile calificărilor. Examenul l-a 
luat cu bine doar Viscopoleanu: cu 
6,26 m s-a calificat în finală. Vintilă 
a ratat acest lucru sărind numai 5,84 
m. Andrei Barabaș, luînd startul la 
5 000 metri în serie cu Haase, recen
tul campion de la 10 000 metri, nu 
și-a asigurat un loc în finala progra
mată pentru duminică. La start vor 
fi prezenți 15 alergători, între care 
și medaliații cu aur și argint de la 
10 000 metri: Haase și Mecser. Oare 
se va repeta duminică, la 5 000 m, 
această ordine ? Un astfel de event., 
aparent imposibil, n-ar mai surprinde 
pe nimeni; s-au întâmplat. atîtea ne
prevăzute la aceste campionate 1

In fine, spre seară, sub lumina re
flectoarelor, au luat startul concu
rentele de la 800 metri, între care 
și româncele Florentina Stancu, Elisa- 
beta Baciu și Ileana Silai. Dintre ele, 
în semifinale va evolua doar ultima, 
care a cîștigat seria sa cu 2’08”8110.

Finalele probelor de 200 m plat au 
revenit polonezei Kirszenstein (23”II10) j 
și, respectiv, francezului Bambuck | 
(2O”9I1O), la 400 m garduri a cîștigat ! 
italianul Frinolli (49”8I1O), iar sovie
ticul Ianis Lusis s-a clasat pe primul 1 
loc la aruncarea suliței, cu rezultatul 
de 84,48 m.

Ion DUMITRII)

Budapesta, prin telefon

Fotbal: PROGRAMĂRI
SI REPROGRAMÂRI

9

Desfășurarea etapei a treia a cam
pionatului categoriei A de fotbal în
cepe cu meciul Progresul — Rapid, 
(re-] programat astăzi pe Stadionul 
Republicii din Capitală, la ora 19,30. 
A doua partidă interbucureșfeană, 
Steaua — Dinamo, va avea loc mîl- 
ne, începînd de la aceeași oră, pe 
același stadion. Duminică, în provin
cie se vor disputa următoarele înfîl- 
niri : U. T. Arad — Știinfa Craiova, 
C.S.M.S. lași — Dinamo Pitești, Jiul — 
Petrolul Ploiești, Farul Constanfa —• 
Universitatea Cluj.

Pentru amatorii de fotbal, hotărîrea 
federafiei de specialitate de a renun- 
fa la tradifionalul cuplaj interbucu- 
reștean a produs o justificată nedu
merire și părere de rău. E greu de 
crezut că prin programarea celor 
două meciuri în nocturnă și în zile 
diferite s-a urmărit evitarea tempe
raturii atmosferice... destul de scăzu
tă în ultima vreme. în schimb este cît 
se poate de sigur faptul că schim
barea de ultimă oră a pus pe drumuri 
numeroși suporteri care, prevăzători, 
își procuraseră din timp bilete la mult 
așteptatul cuplaj anunfaf inifial pen
tru duminică pe stadionul „23 Au
gust". Un gest nesportiv, care n-ar 
trebui să se mai repete.

Mult mai atentă fafă de amatorii 
de sport, radioleleviziunea română 
s-a străduit, chiar și în aceste con
diții, să ofere ascultătorilor și tele
spectatorilor următorul program : 
sîmbătă : de la ora 20,30, pe micul 
ecran și la radio (programul I) — 
desfășurarea reprizei secunde a me
ciului Progresul — Rapid ; duminică : 
la radio, între orele 16,15 — 19, pe 
programul I, în cadrul emisiunii 
„Sport și muzică", aspecte de la me

ciurile de fotbal din provincie ți, al
ternativ, de la campionatele europene 
de atletism ; meciul de fotbal Steaua 
— Dinamo va putea fi urmărit în în
tregime pe micul ecran, iar desfășu
rarea reprizei a doua — prin inter
mediul radioului (programul I, de la 
ora 20,30).

A. C.

CIRCUITUL CICLIST 
AL REGIUNII BRAȘOV

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
A doua etapă a competiției cicliste 
Circuitul regiunii Brașov, desfășu
rată pe ruta Brașov—-Rupea—Si
ghișoara—Mediaș (157 km), a pri
lejuit o dispută deosebit de atrac
tivă, în ciuda vîntului puternic. La 
Mediaș, la capătul unui sprint viu 
disputat. Emil Rusu (Dinamo) a 
trecut primul linia de sosire înre- 
gistrînd timpul de 4h 16’07”, urmat 
la o secundă de un grup de patru 
alergători (I. Cosma, N. ciumeti, 
G. Moiceanu și V. Ziegler). După 
două etape, în clasamentul gene
ral conduce Valter Ziegler (Di
namo).

De remarcat buna comportare a 
unor tineri rutieri, printre care 
Ștefan Suciu de la „Dezrobirea" 
Brașov: trecînd primul prin loca
litățile Rupea și Sighișoara, el se 
menține în fruntea clasamentului 
general al sprinterilor.
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DE MINIȘTRI, ION GHEORGHE MAURER
ATENA 2. — Trimișii speciali Agerpres, Gh. Secuiu și C. Ale- 

xandroaie, transmit: Ziarele ateniene continuă să publice nu
meroase informații și comentarii despre vizita pe care o face în 
Grecia delegația guvernamentală română condusă de președintele
Consiliului de Miniștri al 
Gheorghe Maurer.

Ziarul „IMERA" scrie : „Vizita o- 
ficială a primului ministru român 
la Atena, convorbirile privind 
dezvoltarea relațiilor economice, 
culturale și științifice între cele 
două țări au un ecou favorabil în 
opinia publică greacă deoarece o 
prietenie seculară unește pe greci 
și români". La rîndul său, ziarul 
„AVGHI" subliniază, între altele, 
atmosfera prietenească care s-a 
făcut simțită în cursul convorbiri
lor avute.

Ziarul „KATHIMERINI" mențio
nează într-un comentariu că „pri
mul.ministru al României a ară
tat că linia de orientare a politicii 
externe a României pornește de la 
posibilitatea pe care o au toate 
statele — mari sau mici — de a 
lua inițiative în scopul înțelegerii 
între ele și dezvoltării relațiilor 
reciproce. Aceste inițiative contri
buie la rezolvarea unor probleme

Republicii Socialiste Romania, Ion

internaționale mai largi. Grecia, 
subliniază ziarul, nu este cu nimic 
împotrivă să se depună tot efortul 
în vederea unei asemenea înțele
geri".

Ziarul „ETNOS" scrie, între altele, 
că Grecia a dovedit prin relațiile 
amicale ce le menține cu vecinii 
săi că urmează în fapt politica de 
coexistență pașnică fără să fie 
împiedicată de deosebirea dintre 
orînduirile sociale. Sîntem bucuroși 
să constatăm că premierul Româ
niei, în declarațiile sale, promo
vează o politică care pornește de 
la aceleași principii.

Cotidianul „VRADINI" scrie că : 
„Sîntem absolut de acord cu de
clarația domnului Stephanopoulos 
adresată oaspeților români, potrivit 
căreia Grecia este gata ca pe baza 
interesului reciproc să dezvolte 
relațiile economice, științifice, cul
turale etc. cu toate țările, indife
rent de regimul lor social".

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS

UNESCO
își reia

activitatea
După o îndelungată vacanță, im

punătorul palat UNESCO din 
Paris începe să se reînsuflețească. 
Joi, 1 septembrie, și-a deschis lu
crările Comitetul special al Consi
liului Executiv al UNESCO, com
pus din 12 membri printre care 
și România. Este numai un început 
al lucrărilor UNESCO. Ulterior 
va avea loc, între 8—16 septembrie, 
cea de-a 73-a sesiune a Consiliului 
Executiv al organizației, a cărei 
ordine de zi cuprinde, între altele, 
discutarea și aprobarea textului De
clarației privind principiile coope
rării culturale internaționale.

Atenția largă de care se bucură 
acest document este subliniată de 
însuși conținutul său, întrucît el 
stabilește o serie de principii me
nite să călăuzească și să stimu
leze colaborarea internațională pe 
planul culturii. Astfel, plecind de la 
principiul că orice cultură își are o

A 21-a aniversare a R. D. Vietnam

Mitingul de la Hanoi

OTTAWA

Greva feroviarilor 
declarată ilegală

OTTAWA 2 (Agerpres). — Ca
mera Comunelor a Canadei a a- 
doptat joi proiectul de lege, pre
zentat de guvern, prin care greva 
declarată în urmă cu o săptămînă 
de 118 000 feroviari este declarată 
drept ilegală.

După cum transmite agenția 
U.P.I., rămîne numai de văzut 
dacă greviștii se vor supune ordi
nului guvernului de a se înapoia 
imediat la lucru. Potrivit agen
ției, numeroși lideri sindicali con
sideră că răspunsul feroviarilor la 
acest ordin va fi negativ.

PLENARA C.C.
AL P.C. DIN JAPONIA

Palatul UNESCO din ParisTOKIO 2 (Agerpres). — După 
cum menționează ziarul „Akaha- 
ta“, între 27 și 30 august a avut loc 
la Tokio plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Japonia. La plenară au fost exa
minate o serie de probleme referi
toare la cel de-al X-lea congres al 
Partidului Comunist din Japonia, 
care urmează să aibă loc în cu- 
rînd. A fost analizat proiectul de 
raport al Comitetului Central și un 
proiect cuprinzînd modificări ale 
statutului.

DECLARAȚIA COMUNĂ
FRANCO - CAMBODGIANA

PNOM PENH 2 (Agerpres). — Vi
neri, la Pnom Penh a fost semnată 
declarația comună franco-cambod- 
giană după vizita oficială între
prinsă de președintele de Gaulle. 
Documentul relevă „comunitatea de 
păreri între cele două țări, atît în 
ceea ce privește situația din Asia de 
sud-est, cît și în legătură cu rela
țiile franco-cambodgiene". Subli
niind că a fost abordată problema 
recunoașterii internaționale a neu
tralității și integrității teritoriale a 
Cambodgiei, declarația comună a- 
rată că „respectarea de către toate 
statele a statutului de neutralitate 
al Cambodgiei ar fi în interesul 
păcii și menținerii echilibrului în

Asia de sud-est". în ceea ce pri
vește Laosul, cei doi șefi de state 
au fost de acord asupra necesi
tății aplicării acordurilor din 1962 
și încetării oricărei intervenții 
străine.

Declarația atrage apoi atenția a- 
supra situației existente în Viet
nam. Pentru a pune capăt acestei 
situații și a se restabili pacea în 
Vietnam — se subliniază în decla
rație — „este necesară aplicarea în 
mod riguros a clauzelor acorduri
lor de la Geneva din 1954, adică 
respectarea independenței și suve
ranității Vietnamului, neamestecul 
în treburile interne ale acestei țări, 
încetarea oricăror acte de război și 
retragerea trupelor străine dip 
Vietnam".

demnitate și o valoare ce trebuie 
respectate și apărate, că orice popor 
are dreptul și îndatorirea de a-și 
dezvolta propria-i cultură, că în va
rietatea, in diversitatea lor toate 
culturile fac parte din același patri
moniu cultural al umanității, Decla
rația trasează punctele cardinale 
fundamentale ale colaborării cultu
rale internaționale t răspîndirea cu
noștințelor și dezvoltarea culturi
lor, dezvoltarea relațiilor pașnice și 
de prietenie între popoare, accesul 
tuturor la știință, artă, literatură, 
îmbunătățirea, in toate regiunile lu
mii, a condițiilor de viață materială 
și spirituală. Se precizează, de ase
menea, că în relațiile lor culturale, 
națiunile, călănzindu-se după prin
cipiul Cartei O.N.U., trebuie să res
pecte egalitatea suverană a statelor 
și neamestecul în treburile interne 
ale fiecărui popor.

Declarația consideră că un obiec
tiv important în. colaborarea cultu
rală internațională il reprezintă e- 
ducarea tineretului în spiritul prie
teniei, înțelegerii internaționale și 
al păcii; este un obiectiv de mare 
importantă contemporană, pentru 
care, după cutn.se știe, România mi
litează activ în cadrul forurilor in
ternaționale.

La elaborarea declarației, Româ
nia, ca și alte state, și-a adus o 
contribuție activă, care a fost larg 
apreciată la UNESCO.

Directorul general al UNESCO, 
Renâ Maheu, a propus ca această 
Declarație să fie votată în ziua de 
4 noiembrie, cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a UNESCO, ceea 
ce subliniază încă o dată importan
ța ce i se acordă.

Al. GHEORGHIU

HANOI 2 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 21 de ani de la 
proclamarea Republicii Democrate 
Vietnam, la Hanoi a avut loc un 
miting, în cadrul căruia a luat cu- 
vîntul primul ministru, Fam Van 
Dong, care a subliniat că anul a- 
cesta aniversarea are loc în con
dițiile cînd întregul popor — răs- 
punzînd apelului lansat de preșe
dintele Ho Și Min — luptă hotărît 
împotriva agresiunii americane. 
Făcînd un scurt istoric al condiții
lor în care s-a dezvoltat R. D. Viet
nam în cei 21 de ani care s-au 
scurs de la victoria revoluției din 
august 1945, Fam Van Dong a a- 
rătat că poporul vietnamez „a 
devenit într-adevăr stăpînul ță
rii sale, a lichidat exploata
rea omului de către om sta
bilind noi raporturi de producție ; 
desfășurîndu-și toate forțele pen
tru realizarea industrializării so
cialiste, el a dezvoltat agricultura 
și industria, știința si tehnica, pro- 
movînd influența revoluției în ra
porturile de producție, revoluția 
tehnică și revoluția culturală și 
ideologică și a trecut cu pas sigur 
la construirea unei economii inde
pendente și suverane și a unei for
țe armate populare din ce în ce 
mai puternice".

Fam Van Dong a subliniat că 
în timp ce populația R. D. Viet
nam își desfășura activitatea în
dreptată spre construirea unei 
vieți noi, imperialiștii americani 
au declanșat în Sud un război de 
agresiune împotriva poporului dor
nic de libertate și unitate. Sub 
conducerea Frontului Național de 
Eliberare, forțele armâte patrioti
ce și populația din Vietnamul de 
sud au repurtat victorii strălucite 
asupra agresorilor. Zona eliberată 
care crește din ce în ce mai mult 
cuprinde zece milioane locuitori 
și patru cincimi din teritoriul Viet
namului de sud — a spus pre
mierul nord-vietnamez. încercînd 
să iasă din situația critică, crea
tă de rezistența hotărîtă a popu
lației din Vietnamul de sud, im
perialiștii americani au început din 
primele luni ale anului 1965 atacu
rile aeriene împotriva R. D. Viet
nam. Agresorii americani s-au lo
vit însă de riposta viguroasă a ar
matei și populației din R. D. 
Vietnam.

în această situație, a arătat în 
continuare Fam Van Dong, lupta 
revoluționară a poporului vietna
mez a intrat într-o etapă nouă ; 
toată țara se află în stare de răz
boi, lupta împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea națio
nală a devenit cauza sfîntă a în
tregului popor. Vorbitorul a sub
liniat hotărîrea tuturor cetățenilor 
țării de a duce lupta pînă la capăt 
și de a învinge.

în continuare, Fam Van Dong 
a arătat că „intensificînd și extin- 
zîrid războiul de agresiune, auto
ritățile americane fac propuneri 
ipocrite privind „tratative de pace". 
Dar manevrele lor nu înșală pe 
nimeni".

Primul ministru al R.D. Vietnam 
a spus: „Dacă imperialiștii ameri
cani încetează războiul de agre
siune în Vietnam, își retrag toate 
trupele, pacea va fi imediat instau
rată. Guvernul nostru și Frontul 
Național de Eliberare, unicul re
prezentant autentic al populației 
Vietnamului de sud, și-au definit 
clar poziția pentru reglementarea 
problemei Vietnamului. Poziția în 
patru puncte a guvernului nostru 
și declarația în cinci puncte a 
F.N.E. constituie expresii conden
sate ale conținutului și spiritului 
fundamental ale acordurilor de la

Geneva-cu privire la Vietnam din 
1954.

Principiul fundamental al pozi
ției în 4 puncte a guvernului nos
tru și al declarației în 5 puncte a 
F.N.E. este următorul: poporul 
vietnamez este pe deplin îndreptă
țit să-și hotărască el însuși soarta, 
are dreptul la independență și su
veranitate în problemele lui in
terne, problema vietnameză tre
buie să fie reglementată de poporul 
vietnamez fără nici un amestec 
străin. Atît timp cît imperialiștii 
americani își vor continua războiul 
de agresiune împotriva țării noas
tre, poporul nostru va lupta în mod 
hotărît împotriva lor pînă la ca
păt. Indiferent de gradul în care 
imperialiștii americani vor intensi
fica și extinde războiul, armata și 
populația întregii noastre țări, 
unite ca un singur om, sînt hotă- 
rîte să învingă pentru a cuceri in
dependența și libertatea".

Vorbitorul a exprimat încre
derea că forțele patriotice și 
populația Vietnamului de sud 
vor zdrobi noile planuri duș
mane, vor infringe trupele de 
agresiune, vor demasca și ză
dărnici farsa așa-ziselor ale
geri generale. „în nord — a arătat 
el — armata și poporul nostru sînt 
în curs de a mobiliza toate forțele, 
de a folosi toate capacitățile laten
te pentru a spori producția și a 
întări apărarea națională cu hotă
rîrea fermă de a zădărnici războ
iul de distrugere dus de S.U.A.".

Relevînd faptul că lupta poporu
lui vietnamez face parte integrantă 
din lupta revoluționară a oameni
lor muncii și a popoarelor opri
mate din lumea întreagă împotriva 
imperialismului, pentru pace, in
dependență națională, democra
ție și socialism. Fam Van Dong 
a scos în evidență ajutorul fră
țesc pe care țările socialiste 
l-au acordat și continuă să-l acor
de, pe plan moral, material, poli
tic și militar poporului vietnamez. 
„Sprijinul călduros — a spus vor
bitorul — și marele ajutor al 
partidelor, guvernelor și popoare
lor din țările socialiste frățești, 
sprijinul activ al clasei munci
toare internaționale, al popoarelor 
Asiei, Africii și Americii Latine 
și al popoarelor iubitoare de pace 
din lumea întreagă constituie un 
mare izvor de încurajare, un pu
ternic aport de forță pentru po
porul vietnamez. Poporul nostru 
exprimă sincerele sale mulțumiri 
pentru acest prețios sprijin și aju
tor".

„Sub conducerea partidului și a 
președintelui Ho Și Min — a spus 
în încheiere primul ministru Fam 
Van Dong — poporul nostru, unit 
ca un singur om. sprijinindu-se ne 
ajutorul devotat al țărilor socialis
te frățești, al clasei muncitoare in
ternaționale. al popoarelor care 
luptă pentru independență și liber
tate și al popoarelor iubitoare de 
pace din lumea întreagă, va duce 
la victorie lupta împotriva agresi
unii americane, pentru salvarea 
țării, pentru apărarea Nordului, e- 
liberarea Sudului și reunificarea 
țării, contribuind astfel la salvgar
darea păcii în Asia de sud-est și 
în lumea întreagă".

Pentru acțiuni concrete 
de apropiere între Est și Vest
Interviu cu Paul Struye, președinte al Senatului belgian

Hotăiîrea de a se transfera cartierul general al N.A.T.O. 
în Europa (SHAPE) pe teritoriul Belgiei a provocat vii reac
ții în capitală ca și în restul țării. O serie de participant ld 
dezbaterile din parlamentul belgian au dat glas preocupării 
din ce în ce mai evidente de a se înlocui sistemul alianțelor 
militare opuse cu un sistem de securitate europeană, eficient, 
care să ducă la înlăturarea barierelor dintre răsăritul și 
apusul continentului.

PAUL STRUYE, autor a numeroase cărți, între care „Evo
luția sentimentului public în Belgia în timpul ocupației', este 
membru al Partidului social-creștin. Fost ministru al justi
ției, iar apoi, între anii 1950—1954, ministru de stat, preșe
dinte al Senatului, a fost reales în 1958 în această înaltă 
funcție. M-a primit în cabinetul său din sediul parlamentului 
și a răspuns cu amabilitate și franchețe întrebărilor cu pri
vire la situația și destinul Europei.

— Harta Europei, am spus 
domnului Paul Struye, evocă tra
seele terestre, drumurile fluviale 
și apariția orașelor, ca urmare a 
schimburilor comerciale dez
voltate de-a lungul veacurilor. 
Curentul schimburilor comer
ciale a avut o puternică influ
ență asupra circulației ideilor, 
valorilor artistice, civilizației 
europene. Cum vedeți evoluția 
viitoare a schimburilor între sta
tele Europei, cu toate deosebi
rile social-politice existente în
tre ele ?
— Sînt partizanul a tot ceea ce 

apropie țările între ele, a tot ceea 
ce — pe baza avantajelor mutuale, 
a respectării independenței națio
nale și a principiilor fundamen
tale de drept internațional — 
poate constitui garanția păcii și a 
justiției. Cred că, paralel cu schim
burile economice, trebuie promo
vate schimburile culturale, știin
țifice și, aș insista, turismul, ca 
mijloace de apropiere, de cunoaș
tere reciprocă, fără distincție în
tre regimuri politice.

— V-aș ruga să vă referiți la 
contribuția țării dumneavoastră 
la cauza cooperării internațio
nale.
— Belgia este o tară mică. Ea 

a fost adeseori invadată. Experi
ența ei, experiența altor țări mici 
demonstrează că acestea sînt vital 
interesate în menținerea păcii. în 
acest spirit, Belgia a aderat după 
primul război mondial la Liga Na
țiunilor, iar după cea de-â doua 
conflagrație mondială la O.N.U. 
După părerea mea, O.N.U. poate 
face mult în favoarea păcii, dacă 
toți membrii săi ar contribui la

destinderea relațiilor internațio
nale. Pe de altă parte însă, aș vrea 
să subliniez că Belgia, fidelă fiind 
Organizației Națiunilor Unite, n-o 
poate susține fără rezerve. Au de
venit oportune unele reforme.

De asemenea, cred că ni'ipirea 
unui ambasador itinerant belgian 
pentru ameliorarea relațiilor in
ternaționale este o inițiativă po
zitivă. Nu știu ce consecințe va 
avea ea, dar o consider un exem
plu de felul cum o țară mică poate 
fi activă în sensul apărării ide'1! 
de pace și cooperare între state.

— Ce credeți despre inițiativa 
guvernului român în vederea 
dezvoltării relațiilor de bună ve
cinătate între țări având sisteme 
sociale diferite, acțiune care si-a 
găsit expresie în respectiva re
zoluție a Adunării Generale a 
O.N.U. ?
— O consider foarte bine venită. 

Nu lozincile pot rezolva proble
mele. Dimpotrivă, sînt alături de 
orice inițiativă de natură să ajute 
la îmbunătățirea climatului între 
Est și Vest, sînt partizanul ori
cărei acțiuni concrete în acest 
sens. După părerea mea, țările 
mici și mijlocii participante la 
cele două blocuri militare sînt in
teresate într-o apropiere care să 
le îngăduie a impune măsuri e- 
sențiale pentru viitorul omenirii. 
Printre aceste măsuri consider ca 
fiind realiste demilitarizarea zo
nelor nevralgice și reducerea bu
getelor militare. Astfel, fondul i 
imense ar putea ți afectate luptei 
împotriva foametei și a sărăciei. 
Este o sarcină mai nobilă și... mai 
omenească.

Horia LIMAN

ÎN SENATUL S. U. A.

Festival 
de cîntece 
si dansuri 
populare

Două sute de tineri și tinere 
din toate colțurile R.S.F. Iugo
slavia și-au dat întîlnire la cel 
de-al patrulea festival de cîn
tece și dansuri populare care 
va avea- loc între 2 și 4 sep
tembrie pe stadionul „Tașmai- 
dan“ din Belgrad. Din Ser
bia, Croația, Slovenia, Bosnia 
și Herțegovina, Macedonia și 
Muntenegru au sosit la Belgrad 
ansambluri și echipe artistice 
de amatori, coruri și soliști vo
cali și instrumentiști, orchestre 
de muzică populară — purtă
tori ai ștafetei miilor de artiști 
populari anonimi care de-a lun
gul veacurilor au creat un te
zaur de cîntece și dansuri.

In Iugoslavia există cîteva 
mari ansambluri de cîntece și 
dansuri populare ; dar piesele 
pe care le execută sînt „stili
zate" și uneori își pierd farme
cul. Artiștii amatori aduc cân
tecele și dansurile de la surse 
nealterate.

Deosebiți uneori ca port sau 
grai, tinerii artiști amatori sim
bolizează însă, unitatea popoare
lor iugoslave înfrățite în lupta 
și munca pentru un viitor fe
ricit.

N. PLOPEANU

Constatînd evoluția satisfăcătoare. 
a relațiilor bilaterale franco-cam
bodgiene, declarația relevă hotărî
rea celor două state de a dezvolta 
în continuare colaborarea economi
că și financiară, schimburile cul
turale, științifice și tehnice, apre
ciind că acestea contribuie la /întă
rirea relațiilor de prietenie și ser
vesc intereselor ambelor țări.

★

Continuîndu-și turneul într-o se
rie de țări asiatice, președintele 
Franței, Charles de Gaulle, a pă
răsit vineri Cambodgia, îndreptîn- 
du-se spre Noumea, capitala Insu
lei Noua Caledonie.

Un interesant proiect

Verificarea teoriei relativității 
în spațiul cosmic

MOSCOVA 2 (A-
gerpres). — Agenția 
TASS transmite: La 
Conferința interna
țională în domeniul

în satele Republicii Arabe Unite locul vechilor pluguri 
cu traejiune animală este luat tot mai mult de mașini 

agricole moderne

temperaturilor joase 
care se desfășoară la 
Moscova, un viu in
teres a suscitat refe
ratul profesorului 
William Fairbanks 
din S.U.A., în care 
autorul propune ve
rificarea teoriei re
lativității a lui Ein
stein în spațiul cos
mic cu ajutorul unui 
satelit artificial al 
Pământului.

La bordul sateli
tului ar urma să fie 
instalată o busolă 
cosmică — un hidro- 
scop — cu ajutorul 
căreia satelitul va 
putea să-și mențină, 
în orice condiții, o 
orientare permanen
tă în spațiu. Hidro- 
scopul va fi înconju
rat de un ecran 
magnetic extrem de 
puternic. ’

Un sistem telesco
pic special va efec
tua necontenit obser
vații și va transmite 
pe Pămînt date cu 
privire la cea mai 
mică modificare a o-

rientării hidroscopu- 
lui. Teoria relativită
ții arată că proprie
tățile fizice ale cor
purilor, în special 
masa și dimensiunile, 
trebuie să se schimbe 
în funcție de vitezele 
cosmice. Această teo
rie poate fi însă ve
rificată numai cu a- 
jutorul unui corp 
care zboară în Cos
mos, cu condiția ca 
acest corp să fie o- 
crotit de orice influ
ențe exterioare. Cer
cetătorii americani 
încearcă să realizeze
tocmai acest lucru.

După cum s-a co
municat la confe
rința de la Moscova, 
hidrogpopul pentru 
satelitâl Pământului
a fost construit la 
Universitatea din
Stanford.

In caz de succes, 
aceasta va fi prima 
verificare a teoriei 
relativității, emisă 
de Albert Einstein
acum 51 de ani.Belgrad. 2
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ARGENTINA

MARI DEMONSTRAȚII 
STUDENȚEȘTI

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 
Starea de tensiune din învățămîn- 
tul superior argentinean a fost din 
nou agravată miercuri seara, cînd 
orașele La Plata și Cordoba, vechi 
centre de învățămînt din Argen
tina, au fost teatrul unor mari 
demonstrații ale studenților. La 
Cordoba, studenții universității, a 
căror grevă a intrat în cea de-a 
11-a zi, au fost împiedicați de po
liție să țină un miting într-una 
din piețele orașului. Poliția a in
tervenit folosind grenade cu gaze 
lacrimogene pentru a împrăștia 
pe manifestanți. 20 de studenți au 
fost arestați.

LONDRA 2 (Agerpres). — La 
Londra, s-a deschis la 2 septembrie 
Tîrgul britanic de produse alimen
tare. Participă firme din țara 
gazdă, precum și firme și întreprin
deri de export din peste 20 de țări, 
printre care și din țara noastră.

După deschiderea oficială a ex
poziției, Frederick Peart, minis
trul agriculturii, pisciculturii și a- 
limentației, a vizitat Pavilionul 
României. Cu acest prilej, minis
trul agriculturii a avut cuvinte 
de apreciere despre realizarea ar
hitecturală a pavilionului și pre
zentarea exponatelor, declarând, 
printre altele: „Avem de pe acum 
relații comerciale bune. Cu țara 
dv. facem schimburi comerciale 
din ce în ce mai încurajatoare. 
Sînt convins că asemenea tîrguri 
și mai ales asemenea pavilioane 
reușite cum este cel al dv. ajută 
la o neîndoielnică stimulare a co
merțului. Sînt optimist în ce pri
vește posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor comerciale cu România 
și îmi exprim speranța că aceste 
posibilități vor fi folosite în viitor. 
Există bune perspective ca ase
menea schimburi să crească".

Rezoluție cerind 
reducerea trupelor 
americane 
în Europa

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Introducerea în Senat a unei re
zoluții prin care se cere o „redu
cere substanțială" a trupelor ame
ricane dislocate în Europa de că
tre un grup de senatori democrați 
dovedește, după cum arată un co
mentariu al agenției U.P.I.. o 
schimbare a liniei politicii externe 
în Senat fată de această proble
mă. în 1951 Senatul a aprobat o 
rezoluție care autoriza pe fostul 
președinte Truman să staționeze in 
Europa șase divizii americane. 
Unii senatori liberali și moderați, 
ca Everett Dirksen, Robert Taft, 
Wayne Morse, Richard Russell, 
William Fulbright, care au luat 
parte la discuțiile în problema sta
ționării militarilor americani în 
Europa și în 1951, pronunțîndu-se 
în favoarea rezoluției adoptate 
atunci, în prezent sînt semnatari 
ai rezoluției care propune retrage
rea acestor trupe. Tot ei consideră 
că în prezent o astfel de măsură 
ar contribui la slăbirea încordării 
internaționale.
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LUSAKA. Numărul greviști- TIRANA. Ansamblul folclo- MOSCOVA. N. Patolicev,
" lor din industria extractivă 
de cupru din Zambia a ajuns 
la 29 000 — ceea ce reprezintă 
circa 85 la sută din mâna de 
lucru folosită în industria mi
nieră a acestei țări. Numai 
două mici mine mai funcțio
nează, existînd pericolul ca 
pînă la sfârșitul săptămânii și 
minerii de la acestea să se ală
ture grevei.

n BUDAPESTA. La invitația
— C.C. al P.M.S.U., o delega
ție a Partidului Socialist Popu
lar din Norvegia, ân frunte cu 
Knut Lofsnes, președintele par
tidului, a făcut o vizită în 
R. P. Ungară. La invitația 
C.C. al P.M.S.U., la Buda
pesta a sosit o delegație a 
P.S.U.G. din Berlinul occiden
tal, în frunte cu Gerhard Da- 
nelius, președintele partidului.

ric de amatori „Argeșul" 
din Pitești, care întreprinde un 
turneu în R. P Albania, a pre
zentat un spectacol în orașul 
Korce. Agenția A.T.A. sublinia
ză că spectacolul s-a bucurat 
de un viu succes.

M CIUDAD DE GUATEMALA. 
™ Forțele armate de rezisten
ță din Guatemala au eliberat 
pe cei doi ostatici răpiți la 4 
mai a.c.. Romeo Augusto de 
Leon, președintele Curții Su
preme, și Baltazar Morales, mi
nistrul informațiilor, în timpul 
guvernării juntei militare a co
lonelului Enrique Peralta Azur- 
dia. Eliberarea lor s-a făcut 
după ce s-a comunicat că auto
ritățile au acceptat punerea în 
libertate a luptătorului revo
luționar Jose Maria Ortiz Vi- 
des.

ministrul comerțului exte
rior al Uniunii Sovietice, s-a 
întîlnit la 2 septembrie cu 
Arigo Olivetti, președintele de 
onoare al concernului italian 
„Olivetti", și cu Aurelio Paccei, 
președintele consiliului de ad
ministrație al concernului, care 
fac o vizită în Uniunea Sovie
tică. Potrivit agenției TASS, au 
fost discutate probleme legate 
de colaborarea dintre „Oli
vetti" și organizațiile sovietice 
de comerț exterior.

LONDRA. Potrivit datelor 
statistice anunțate de tre

zoreria britanică, rezervele de 
aur și devize convertibile ale 
Angliei au scăzut în cursul lu
nii august cu 19 milioane de 
lire sterline, cifrîndu-se în 
prezent la l 126 milioane de 
lire sterline.
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