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Traian de la 
în jurul căreia 
de toate tipu-

Aceasta oglin- 
impetuoasă a 
al economiei 
și extinderea

Stăm de vorbă la Uzina de 
vagoane din Arad cu construc-
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INTIMPINAREA IN ZIARUL DE AZI

CONGRESULUI PARTIDULUI
Au intrat în funcțiune

■ Corelații 
fundamentale 
ale economiei 
naționale

cit în întreg
anul 1959

Peste 1 800 000 metri pătrati de 
fesături din bumbac, 440 000 de 
tricotaje, 250 000 perechi de în
călțăminte cu fe(e din piele, 
confecții în valoare de 62 mi
lioane lei, 2 milioane diferite 
articole de sticlărie sînt princi
palele realizări obținute peste 
planul primului semestru de în
treprinderile industriei ușoare. 
In felul acesta ele și-au înde
plinit angajamentele luate în 
întrecerea socialistă în cinstea 
celui de-al IV-lea Congres al 
partidului. Producția obținută în 
primele șase luni ale anului este 
egală cu cea din întreg anul 
1959.

Extinderea unor procedee 
tehnologice moderne în filaturi, 
țesătorii, precum și la fabricarea 
încălțămintei a dat posibilitate 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor să ridice calitatea pro
duselor și să îmbogățească con
tinuu sortimentele.
derile din 
realizează în 
de articole, 
furi, fată de 
produceau la 
lului.

înfreprin- 
indusfria ușoară 

prezent 40 000 
modele, contex- 

25 000 cîte se 
începutul șesena-

Constructorii
de rulmenți3

din Bîrlad

angajamentele
BlRLAD (coresp. „Scînteii*).— 

Colectivul fabricii de rulmenți 
din Bîrlad și-a îndeplinit anga
jamentele luate în cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al P.M.R. 
De la începutul anului și pînă 
în prezent, fabrica a livrat peste 
plan 11 000 bucăți rulmenți de 
cea mai bună calitate. Valoarea 
producției globale date peste 
plan se ridică la 2 milioane 
lei. Concomitent, au fost înre
gistrate economii suplimentare 
la prețul de cosi în valoare de 
1 600 000 lei, precum și 1 750 000 
lei beneficii peste plan.

FABRICA DE MOBILA DE LA C.I.L. SIGHETUL MARMAȚIEI a început 
ieri să producă. Ca și fabrica de placaj, intrată în funcțiune recent, fa
brica de mobilă a fost proiectată și construită în întregime de specia
liști din țară, utilajele fiind livrate in cea mai mare parte de uzinele 
noastre constructoare de mașini. Procesul de fabricație este complet 
mecanizat și în mare parte automatizat. După atingerea capacităților 
proiectate, cele două fabrici vor produce anual circa 12 000 mc de pla
caje și 15 000 garnituri de mobilă.

SECTIA DE HÎRTIE DE LA FABRICA DE CELULOZA SI HÎRTIE DE LA 
PALAS, cu o capacitate de 18 500 tone, a fost dată în exploatare. Materia 
primă folosită la fabricarea hîrtiei este celuloza din paie, produsă în 
cadrul întreprinderii, precum și celuloza din rășinoase, realizată în 
alte întreprinderi din țară. La Palas se vor fabrica hîrtie și cartoane 
veline, precum și un sort nou : hîrtia cretată direct de mașină.'

UN FOND DE
AL PATRIEI

în perioada planului de 6 ani au 
fost obținute realizări deosebite în 
dezvoltarea impetuoasă a econo
miei naționale. în pas cu crește
rea diferitelor ramuri 
mat zeci și sute 
dre calificate. în 
patru cincimi din 
al muncitorilor 
sînt calificați, iar 
bază, cum sînt industria energiei 
electrice, industria petrolului, con
strucții de mașini, chimie, propor
ția este și mai mare.

Dezvoltarea susținută a econo
miei noastre socialiste se reflectă 
în folosirea rațională a forței de 
muncă, în structura și repartiza
rea ei pe ramuri ale producției 
materiale Forța de muncă repre
zintă un element esențial al for
țelor de producție ale țării, un 
prețios tezaur, un fond de aur na
țional. Repartizarea judicioasă și

- utilizarea eficientă a forței de

s-au for- 
de mii de ca- 
prezent, peste 
numărul total 

din industrie 
în ramuri de muncă constituie un rezultat al 

politicii partidului nostru, al ca
pacității sale de a mobiliza și o- 
rienta imensa energie creatoare a 
făuritorilor bunurilor materiale 
spre folosirea tuturor resurselor 
materiale ale țării, valorificarea 
deplină a potențialului economiei 
socialiste.

Ca urmare a aplicării perseve
rente a liniei stabilite de partid, 
în anii șesenalulu^ s-au produs 
însemnate schimbări structurale 
în forța de muncă a țării. Ele sînt 
oglindite de următoarele proporții:

1959
I n

1965
procente

Total populație ocupată 
din care :

100 100

în ramurile neagricole 
din care :

80 43

în industrie și construcții 17 25
în agricultură 70 57

72 locuri

pînă la 100 kmloră

simplă încălzire cu aburi

arcuri cu foi și elicoidale

frînă simplă

un rînd de geamuri

Din aceste date rezultă că în 
anii șesenalului s-a accentuat pro
cesul de creștere a ponderii celor 
care muncesc în ramurile neagri
cole ale producției materiale. Nu
mărul celor ocupați în ramurile 
neagricole ale producției mate
riale crește >n 1965 față de 1959 cu 
40 la sută, iar numărul celor ocu
pați în agricultură scade cu 15 la 
sută.

Acest proces reflectă o impor
tantă sporire a productivității so
ciale a muncii. Merită subliniat că 
venitul național produs de o per
soană ocupată în industrie, este de 
circa 6 ori mai mare decît în agri
cultură, în transporturi de aproxi-

mativ 4 ori, în construcții de circa 
2,5 ori. în cadrul agriculturii s-au 
produs modificări în ce privește 
utilizarea forței de muncă, mărin- 
du-se ponderea sectoarelor cu o 
productivitate a muncii mai ridi
cată.

Un fapt remarcabil îl constituie 
accentuarea greutății specifice a 
salariaților în totalul populației o- 
cupate de la 30 la sută în 1959 la 
42 la sută în 1965. 
dește dezvoltarea 
sectorului de stat 
naționale, precum 
continuă a învățămîntului, ocroti
rii sănătății și a celorlalte sectoare 
de deservire social-culturală. Tot

Mk 11 11 ■ nminlfilM^

Colectivul Fabrici! de țevi sudate 
din Capitală a obținut succese de 
seamă în întrecerea socialistă, 
în fotografie : un nou iot de țevi 
pe rampa de expediție a fabricii

f

mai multe femei au fost atrase în 
producția socială. Numărul lor 
crește mai repede decît totalul lu
crătorilor.

Unul din avantajele economiei 
noastre planificate constă tocmai 
în faptul că întreaga acțiune de 
pregătire a noi cadre, de ridicare 
a nivelului profesional al munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor 
a avut Ioc în condițiile în care 
cea mai mare parte din spo
rul producției se realizează prin 
mărirea productivității muncii.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, a oferit vineri 
seara o recepție în grădina pa
latului Kiseleff în cinstea primu
lui ministru al Republicii Soma
lia, Abdirazak Haji Hussein, și a 
persoanelor care îl însoțesc.

Au participat Gogu Rădulescu, 
Petre Blajovici, Grigore Geamănu,

secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, și alte persoane 
oficiale, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Română.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

(Agerpres)

Roma

CĂLĂTORIE PLĂCUTĂ
Am plecat cu acceleratul 801 spre 

litoral și iată-ne la... Arad. Fără să 
fi greșit trenul.

Prima călătorie cu noul tip de va
gon construit la Arad am făcut-o 
anul trecut, la Expoziția realizărilor 
economiei naționale. Firește, o că
lătorie imaginară, luînd startul de 
la peronul improvizat din vecină-

Date noi în personalitatea 
„eroului"

torul-șef: inginerul Ștefan Mu- 
reșan.

— Ați putea să ne trasați sumar 
un tablou comparativ, o paralelă 
între noul tip de vagon clasă și 

predecesorii săi ?
Reproducem răspunsul:

Tipuri vechi

iluminat incandescent (lumină gălbuie)

SO locuri 
pînă la 160 kmforă 
iluminat fluorescent eu aprindere instantanee 
(„lumină albă") 
instalație de aer condiționat, temperatură 
glată automat, constant, la nivelul dorit, 
ajutorul termostatelor 
arcuri hidraulice care elimină oscilațiile, 
cînd mersul mai lin 
frînă cu acționare rapidă (în fracțiuni de 
cundă vagonul oprește).
geamuri duble care asigură o perfectă izolație

termică și fonică

Fără termen de comparație cu tipurile
• Coloritul plăcut al compar

timentelor (fiecare comparti
ment e de altă culoare: pere
ții, banchetele etc) • Vagonul 
are patru cabine cu instalații 
sanitare (un indicator optic,

plasat la ambele capete, arată 
de la distanță dacă aceste ca
bine sînt ocupate sau nu) • 
Lemnărie (din plăci melamina- 
te) aspectuoasă, rezistentă la 
uzură, neinflamabila • Toate

vechi

re-
cu

m-
se-

ușile și ferestrele au storuri 
• Ușile compartimentelor au per
forații pentru aerisire continuă, 
iar ușile vagonului sînt pliante, 
funcționînd cu rulmenți, pe 
bile.

Constructorul-șef ne mai infor
mează că, față de primul exem
plar intrat în fabricație de serie, 
se mai introduc și acum — „din 
mers" — diferite perfecționări.

— Cîteva exemple ?
— Am perfecționat sistemul de 

funcționare a ușilor de comunica
ție între vagoane. Am extins ilu
minatul fluorescent și pe coridor. 
Am montat la ferestre un miner 
cu dispozitiv automat de blocare 
pentru ca micii călători să nu fie 
expuși accidentelor. Studiem de 
asemenea înlocuirea plasticului 
care îmbracă banchetele, cu o țe
sătură rezistentă. Vom schimba și 
pînza storurilor. Căutăm așadar să 
sporim confortul, siguranța călăto
riei, potrivit indicațiilor cuprinse 
în proiectul de Directive ale Con
gresului partidului : „VAGOANE 
DE CALATORI CU UN GRAD SU
PERIOR DE CONFORT".

pensionar C.F.R. ; un profesor ; un 
reporter.

Controlorul : Biletele la con
trol... (către pensionar) Aveți 
locul la clasa întîi...

Pensionarul : Dar am ținut să 
merg cu vagonul ăsta nou. Nu 
e vorba că-i frumos, dar e teh
nic superior.

Copilul : Acasă am și eu tren.
Profesorul (către lăcătuș): Fa

bricat la „Bucuria copiilor". 
Dacă am merge cu „aerodina
micul" lui am rămîne în drum. 
S-a stricat rapid

Roma își deapana romantic 
amintirile istoriei sale de a- 
proape trei milenii, vorbindu-ți 
în același timp despre prezent 
prin înfățișarea și tumultul 
străzilor, martore nu numai ale 
vieții cotidiene, cu toată diver
sitatea, poezia și dramatismul 
ei, dar și ale luptei maselor 
pentru revendicări sociale și 
drepturi democratice.

O călătorie prin „Cetatea 
eternă" înseamnă de fapt o 
adevărată incursiune în tre
cut. Nu cred să mai existe un 
alt oraș unde cronologia 
veacurilor să fie atît de pre
zentă. La fiecare pas vestigiile 
îți evocă gloria Romei antice, 
arta Renașterii și a Barocului, 
totul îngemănat cu suplețea 
arhitecturii moderne. Te aili 
într-un uriaș muzeu închis 
sub cupola de cleștar a ceru
lui de un albastru pur, respi- 
rînd prin toți porii parfumul 
magnoliilor înflorite, pe care 
le veghează pinii umbroși cîn- 
tați de Respighi.

La Foro Romano, în chiar 
inima capitalei, pe o vastă în
tindere se înalță coloanele 
brumate de vreme ale tem
plului lui Saturn. Treci pe sub 
arcul de triumf al lui Sep- 
timiu Sever. In alt loc, la tem
plul Vestalelor, reveria ți-o ri
sipește o melodie sincopată 
țîșnită brutal din tranzistorii cu 
care un grup de turiști străini 
își agrementează siesta în 
slipuri „Bikini".

Columna lui 
Fori Imperiali, 
gonesc mașini 
iile, sub ochiul atent al cara- 
binerilor învestmîntați în pito- 
reștile lor uniforme, a rămas 
ca 6 oază în deșert. Nu de-, 
parte domină impunătoare zi
durile de cărămidă ale Coli- 
seului, în al cărui amfiteatru 
locul gladiatorilor l-au luat a- 
cum vînzătorii ambulanți de 
suveniruri și fotografii.

La colțurile modernelor au
tostrăzi, ca și în locurile aglo
merate, municipalitatea a plan
tat panouri care adăpostesc 
cele mai felurite anunțuri. Pri
vești curios inscripția din fier 
forjat plasată deasupra. în
tocmai ca acum cîteva milenii, 
pe ea se poate citi: S.P.Q.R. 
Ceea ce înseamnă Senatus 
Populusque Romanus — Sena
tul și poporul Romei. Pe sub 
bătrîne portaluri ori pe lingă 
zidurile antichității trec auto
buze cu etaj și birje cu 
cai, avînd lingă vizitiul tuns 
cicero aparate de taxat.

8 pasageri fac 
„recepția"

TELEGRAMA
Tovarășului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române

De obicei, în tren ss discută cam 
așa : „Dar dumneata unde mergi ?" 
„Cîți ani are copilul ?" „A plouat 
și pe la dumneavoastră ?" De astă 
dată însă, se vorbește numai des
pre vagonul cu care călătorim. Ai 
impresia că în compartiment se 
ține ședința „comisiei de recepție" 
— o comisie alcătuită ad-hoc din 
călători. Componența ei : un me
dic ; un copil de patru ani ; doi 
tineri logodnici; un lăcătuș ; un

BUCUREȘTI
Dragă tovarășe președinte,
Permiteți-mi să vă transmit dv. și prin dv. Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Române mulțumiri cordiale pentru felicitările și 
urările trimise cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de 
naștere.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura, dragă tovarășe președinte, 
multă sănătate, noi succese în activitatea dv. în slujba construirii 
socialismului în Republica Populară Română, în numele păcii și prie
teniei între popoare.

J. SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole
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Barajul de la Firiza (regiunea Maramureș)
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După apariția anchetei cu titlul de mai sus, („Scînteia' nr. 
6604), s-au primit numeroase scrisori cuprinzînd observații 
care vin să le completeze pe cele din materialul publicat.

Din nou despre

prezentarea grafica
Mulți cititori s-au adresat re-- 

dacției semnalînd neglijențe gra
ve in domeniul prezentării grafice 
a cărții.

„In volumul IV al operelor lui 
Agîrbiceanu lipseau paginile 128- 
161, în „Nababul" și în „Poezii" de 
Ion Pillat am găsit file albe, iar 
în „Noi elevii dintr-a IX-a", file 
zdrențuite și mototolite" —ne scrie 
Elena Ghîndoan din Cluj. Iile 
Berghezean, de la Uzinele „Ba
lanța" din Sibiu sesizează faptul 
că în „Istoria literaturii române", 
reproducerile au un nivel calita
tiv mai scăzut decît în lucrările 
similare anterioare (același lu
cru e valabil și pentru ilustra
țiile Dicționarului Enciclopedic).

Dumitru Bofîrlăianu, din secția 
mecanică a uzinelor „23 August", 
Semnalează de asemenea proasta 
calitate a unor coperți sau ilus
trații : „Coperțile volumului de 
nuvele ale lui Miloslav Krleja 
sau „Crima lui Martin" de V. 
Bahmetiev. aproape indescifrabi
le, sînt., poate, pe placul... rebu- 
Siștilor", arată el.

contemporani, români și străini, 
volume de studii semnate de cri
tici și istorici literari de presti
giu.

O reușită editorială este noua 
copertă a colecției „Biblioteca 
pentru toți". Formula modernă, 
coloritul atrăgător explică inte
resul cu care a fost primită.

în ce privește colecția „Radio 
și televiziune,", Editura Tehnică a- 
preciază în răspunsul pe care ni 
l-a trimis că profilul ei e bine 
precizat. Cu toate acestea, chiar 
din răspuns nu rezultă clar dacă 
e o colecție de „nivel elementar" 
sau „mai de specialitate", dacă se 
adresează unor tehnicieni „cu 
bună calificare în meseria de ra
dio, fonist" sau — cum se spune 
cu cîteva rînduri mai jos — „ma
sei largi a radioamatorilor".

Editura Tehnică arată, pe da 
altă parte, că din ancheta ziarului 
„a tras concluzii utile pentru acti
vitatea sa, în special în ceea ce 
privește stabilirea unor tiraje cît 
mai apropiate de necesitățile rea
le, scurtarea, timpului de elabora
re a lucrărilor și realizarea de 
cărți tehnice din ce în ce mai va
loroase".

Organele de difuzare

Colecțiile și spiritul autocritic

AU CUVÎNTUL CITITORII 
Șl INSTITUȚIILE VIZATE

care răspund de editareaducere
și difuzarea cărții explică și tă
cerea pe care au preferat să o 
adopte pînă acum unele organe 
și instituții subordonate — de

pildă Editura Meridiane, centrele 
de librării și difuzare a cărții din 
regiunile Oltenia, Mureș-ftuto- 
nonă Maghiară, vizate in cadrul 
anchetei.

CUVÎNTUL

sugestiile făcute 
tor! în legătură 
bună programare

IUBITORII

I
I
I
I
!

Teatrul Mic (Str. C. Miile nf> 
16) : Doi pe un balansoar — (o- 
rele 20). Teatrul satiric-muzical 
,,C. Tănase" (sala Savoy) : Revis
ta dragostei — (orele 20), (grădi
na Boema) : Veselie la 174 — (o- 
rele 20). Circul de stat : Allo, ici 
Farfs ’ — (orele 20). Teatrui de 
vară din parcul Herăstrău : 
Nuntă la revistă — (spectacol 
prezentat de Teatrul ,,Barbu De- 
lavrancea" — orele 20).

CINEMATOGRAFE

în ancheta noastră, numeroase 
sesizări se refereau la modul ne
satisfăcător în care apar unele 
colecții. Cu privire la aceasta, 
Editura Tineretului ne-a comuni
cat o serie de măsuri care se vor 
lua în scopul accentuării carac
terului instructiv-educativ al co
lecțiilor sale. începînd de la 1 ia
nuarie 1966, „Biblioteca școlaru
lui" va apărea 
tr-un tiraj de 
destinată claselor V—VIII, 
plus, săptămînal, o nouă colecție, 
„Lyceum", se va adresa elevilor 
din clasele IX—XI. Ea va cuprin
de opere ale scriitorilor clasici și

lunar în- 
masă, fiind 

în

în legătură cu ancheta noastră. 
Centrala editurilor și difuzării 
cărții ne-a trimis un amplu răs
puns prin care respinge majorita
tea sugestiilor și criticilor justifi
cate ale cetățenilor. Direcția Cen
tralei 
chiar 
drul 
unor 
muncii de difuzare. Rezultă că în 
acest sector ar trebui suspendată 
orice critică pentru ca toate tipă
riturile, bune sau proaste, să poa
tă fi băgate pe gitul cititorilor.

Poate că lipsa spiritului auto
critic din partea organelor de con-

Ancheta cu acest titlu publica
tă în „Scînteia" nr. 6610 semnala 
o serie de deficiențe în programa
rea și difuzarea filmelor, în popu
larizarea lor.

Direcția rețelei cinematografice 
și difuzării filmelor ne răspunde 
printre altele : „Aspectele sesiza
te sînt de un real .folos în îmbu
nătățirea muncii cu filmul... Pro
punerea de a se programa filme 
documentare tehnice la cinemato
grafele din raza întreprinderilor 
industriale este binevenită și vom 
ține seama de ea în viitor". Scri
soarea de răspuns, acordînd un 
spațiu larg problemei filmului do
cumentar, arată că se vor lua în 
continuare măsuri pentru o cît 
mai bună popularizare a scurt- 
metrațelor. Se solicită, totodată, 
un sprijin mai substanțial 
partea presei 
ție.

Referitor la 
ni se aduce 
„urmează să, se analizeze posibili
tățile de programare a unui mai 
mare număr de filme cu bogat 
conținut de idei". Ar fi bine ca 
această „analiză a posibilităților 
de programare" să fie urgentată. 
Răspunsul D.R.C.D.F. nu cuprin
de, c>in păcate, nici o referire la

din 
in această direc-

o altă propunere, 
la cunoștință că

TURNE
editurilor ne reproșează 

faptul că, semnalînd în ca- 
anchetei slaba calitate a 
cărți... creăm dificultăți

CORELAȚII FUNDAMENTALE
ALE ECONOMIEI NAȚIONALE
în aprecierea dezvoltării 

economice a unei țări, a e- 
fieacității politicii economi
ce pe care o urmează, un 
element esențial îl consti
tuie evoluția proporțiilor 
fundamentale dintre diferi
tele ramuri și comparti
mente ale economiei.

Acestei probleme funda
mentale îi este consacrat 
volumul recent apărut în 
Editura politică : „DEZ
VOLTAREA COMPLEXĂ 
ȘI ECHILIBRATĂ A ECO
NOMIEI NAȚIONALE", 
cuprinzînd opt studii *).

Volumul evidențiază ca
racterul științific al politi
cii economice a partidului 
și statului nostru, prin a- 
naliza evoluției unor pro
porții fundamentale ale 
dezvoltării economice și a 
capacității determinării an
ticipate a acestora pe bază 
de plan, prin rezultatele 
obținute în toate ramurile 
economiei naționale, în ri
dicarea necontenită a bună
stării populației.

Cifrele edificatoare pri
vind creșterea produsului 
social total (care intre 
1957—1963 a sporit într-un 
ritm mediu anual de 9,3 la 
sulă), a venitului național 
(de 3,7 ori între 1950 și 
1964), a acumulărilor (în 
medie anuală cu 16,7 la 
sută pe perioada 1957—

șl — respectiv — 48,5 la 
sută în 1964.

Subliniind că numai da
torită industrializării so
cialiste s-a ajuns la un ni
vel tot mai ridicat de valo
rificare a materiilor prime, 
studiul consacrat acestei 
probleme arată progresele 
considerabile realizate în 
valorificarea minereurilor 
metalifere și — în conti
nuare — a metalelor, da-

aspectele dezvoltării com
plexe și echilibrate a eco
nomiei naționale. Nu pu
tem decît să regretăm ab
sența unui studiu pe o a- 
semenea temă majoră. în 
aceeași ordine de idei, a- 
preciind meritele temei și 
tratării, ni se pare că stu
diul privitor la sistemul de 
prețuri și rolul lui în dez
voltarea complexă și echi
librată a economiei națio-

NOTE DE LECTOR

*) „Proporția dintre acu
mulare și consum — pro
porție de bază a reproduc
ției socialiste lărgite", de 
I. Răvar ; „Îmbinarea armo
nioasă a industriei și agri
culturii în cadrul dezvoltă
rii complexe și echilibrate 
a economiei naționale” de 
M. Bulgaru ; „Valorificarea 
superioară a resurselor na
turale", de AI. Puiu ; „Dez
voltarea economică a Româ
niei și folosirea forței de 
muncă" de I. Păcuraru ; 
„Dezvollarea economică și 
socială a regiunilor R.P.R.” 
de T. Coșcodan, P. A. Gri- 
gorescu, Gr. Corlan ; „Sis
temul de prețuri și rolul lui 
în dezvoltarea complexă și 
echilibrată a economiei na
ționale" de Șt. Arsene ; 
„Dezvollarea pieței interne 
in condițiile reproducției so
cialiste lărgite” de C. Iaco- 
bovici-Boldișor ; „Progresul 
multilaleral al economiei 
naționale și dezvoltarea co
merțului exterior" de I. 
Burștein.

1963), a investițiilor pe un 
muncitor (cu 8,4 în medie 
anuală), a salariului real 
(de 2,1 ori între 1950—1964) 
converg spre o singură 
concluzie : creșterea impe
tuoasă din toate punctele 
de vedere a potențialului 
economic al țării noastre.

Urmărind studiile cu
prinse în volum, indus
trializarea socialistă . apare 
ca un fir roșu al politicii 
economice promovate de 
partidul și statul nostru. 
Astfel, analiza arată că la 
o creștere a venitului na
țional de 3,7 ori în 14 ani, 
partea provenită din in
dustrie a sporit de 6,1 ori. 
Justețea politicii de indus
trializare socialistă a țării, 
de creștere cu precă
dere a industriei pro
ducătoare de mijloace de 
producție, este ilustrată 
convingător prin influența 
ei hotărîtoare și pozitivă 
asupra dezvoltării celorlal
te ramuri de producție, ri
dicării tuturor regiunilor, 
folosirii forței de muncă, 
lărgirii pieței interne, creș
terii nivelului de trai, e- 
voluției comerțului exte
rior. Schimbările structu
rale determinate de politi
ca de industrializare se re
flectă în creșterea ponde
rii industriei în formarea 
produsului social total și a 
venitului național de la 39 
la sută și respectiv 30,8 la 
sută în 1938 la 57,9 la sută

torită dezvoltării industriei 
metalurgice și industriei 
constructoare de mașini, în 
valorificarea superioară a 
gazelor și țițeiului, a altor 
materii prime (sarea, lem
nul ș.a.), datorită masivei 
dezvoltări. a industriei chi
mice, a industriei lemnului.

Urmările industrializării 
în domeniul folosirii forței 
de muncă sînt înfățișate 
întt-un studiu aparte, în 
care se arată că sporul sa- 
lariaților a fost în 1933, 
față de 1959, de 874 000, 
la o creștere a popu
lației de 523 000 locuitori, 
cu consecințele ce decurg 
asupra structurii reparti
zării populației între me
diul urban și rural, cît și 
pe ramuri de activitate so
cială, profesiuni. Efectele 
industrializării socialiste 
asupra dezvoltării regiuni
lor țării sînt bogat prezen
tate, prin analiza reparti
zării investițiilor, a ampla
sării obiectivelor indus
triale etc.

Concepția tematică justă 
a volumului a permis re
liefarea și a altor proble
me deosebit de importante 
ale dezvoltării economice a 
României : progresele obți
nute în agricultură, creș
terea, sub toate aspectele, 
a bunăstării populației etc.

După părerea noastră, 
tratarea în lucrare a unui 
asemenea parametru ca
racteristic politicii econo
mice a partidului și statu
lui nostru, cum este pro
movarea progresului tehnic 
și a cercetării științifice în 
pas cu cele mai bune cu
ceriri pe plan mondial, ar 
fi întregit, în mod fericit,

nale este excentric contex
tului organic al volumului.

Merită evidențiate și alte 
calități ale volumului re
cenzat. Se vădește efortul 
de a se folosi calcule și co
relații mai puțin uzitate 
pînă acum (în artico
lele semnate de I. Răvar, 
M. Bulgaru, I. Păcuraru), 
precum și de a face unele 
generalizări cu caracter 
teoretic. De pildă, dezvolta
rea ideii devansării indus
triei extractive de către 
industria prelucrătoare 
în studiul semnat de Al. 
Puiu, sau caracterizarea 
principalelor trăsături ale 
procesului de dezvoltare 
economică a regiunilor în 
studiul semnat de T. Coșco
dan, P. A. Grigorescu și Gr. 
Corlan. La fel de merito
rie este preocuparea de a 
defini rolul pieței interne 
în procesul reproducției 
socialiste lărgite, în studiul 
lui C. Iacobovici-Boldișor, 
ca și aceea de a arăta mo
dul cum dezvoltarea com
plexă și multilaterală a 
economiei naționale a dus 
la îmbunătățirea structurii 
exportului, în studiul lui 
I. Burștein.

Enumerînd unele din ca
litățile volumului, ar con
stitui o nedreptate să se 
omită munca de redactare 
depusă pentru a se reali
za unitatea lui pe te
ma centrală propusă. Au 
fost evitate, în cea mai 
mare măsură, repetările 
de idei și cifre, s-a ur
mărit. nu fără succes, 
cursivitatea logică a expu
nerii.

Dacă fiecare studiu In 
parte iși tratează cu suc

ces subiectul propus, — în
tregul, care ar trebui să 
cuprindă în mod primor
dial', fundamentul teoretic 
și trăsăturile proprii, ca
racterizate și analizate ca 
atare, ale „dezvoltării com
plexe și echilibrate a eco
nomiei naționale", este 
greu de reconstituit.

Nu găsim necesar să ne 
oprim asupra unor insufi
ciențe de expunere sau 
stilistice; totuși o inadver
tență trebuie amintită. La 
pag. 124 se vorbește des
pre „suprapopulația la 
sate" ca fenomen caracte
ristic capitalismului. Or, 
intră în informația curen
tă faptul că în unele țări 
capitaliste ponderea popu
lației agrare în totalul 
populației, a forței de 
muncă din agricultură în 
totalul forței de muncă 
este sub 15”/o (Anglia, Ca
nada, S.U.A.) Dacă autorul 
voia să se ocupe de aceas
tă problemă, ar fi fost de 
dorit să o nuanțeze, ținînd 
seama și de situații ca a- 
ceea de mai sus.

★

Problemele tratate în 
volumul „Dezvoltarea com
plexă și echilibrată a eco
nomiei naționale" capătă o 
nouă și vie actualitate în 
lumina proiectelor de Di
rective ale Congresului al 
IV-lea al P.M.R.

Dezvoltarea complexă și 
echilibrată a economiei na
ționale va atinge, prin în
făptuirea Directivelor Con
gresului, noi culmi, va fi 
îmbogățită în mod creator 
cu noi realizări teoretice și 
practice. De aceea, fiind de 
acord cu cele scrise de E- 
ditura Politică în prefață 
că „volumul de față poate 
fi considerat mai de grabă 
o contribuție ce se cere 
continuată, decît o încer
care de sinteză atotcuprin
zătoare", ne exprimăm 
speranța că tema va fi re
luată într-o tratare unita
ră a unuia sau a cîtorya 
autori, care vor înfrunta 
exigențele acestei teme, 
vaste și atît de importante, 
intr-un spirit de cercetare 
inovator, creator și îndrăz
neț.

M. OPRIȘAN

de 
cu 

a 
lor in reluare. Unele filme mai 
vechi de mare valoare, reapăru
te pe afiș în ultima vreme, au fost 
programate la ore nepotrivite. 
Credem de asemenea că, în ciu
da unor dificultăți invocate in 
scrisoarea de răspuns, D.R.C.D.F. 
poate face mai mult pentru buna 
selecționare și difuzarea cit mai 
operativă a filmelor valoroase din 
producția internațională.

Direcția rețelei cinematografice 
și a difuzării filmului se declară 
de acord cu sesizarea privind tra
ducerea neinspirată a titlurilor 
unor filme.

Pentru îmbunătățirea populari
zării filmelor, D.R.C.D.F. ne în
științează că s-au luat o serie de 
măsuri printre care „organizarea 
de expoziții ale afișului de film în 
diferite regiuni ale țării, cu care 
ocazie s-au întocmit formulare- 
anchetă, în care spectatorii și-au 
exprimat părerea in legătură cu 
afișele de film, organizarea unei 
consfătuiri cu artiști plastici, cri
tici de artă, ziariști, etc.".

După cum se arată in răspuns, 
au fost luate măsuri pentru lichi
darea neregulilor constatate la 
unele cinematografe ca „Munca", 
„Ferentari", „Grivița",

Au mai răspuns redacției între
prinderile cinematografice ale re
giunilor Iași și Banat., Aceasta din 
urmă ne sesizează următoarea 
stare de lucruri cu privire la po
sibilitățile de reparare a aparate
lor cinematografice din Reșița : 
„Sfatul popular orășenesc nu a 
asigurat spațiu pentru atelierul 
secției cinematografice, conform 
deciziilor în vigoare".

K

ARTISTICE
X

în urma anchetei privitoare la 
organizarea ■ turneelor artistice 
apărută în numărul 6617 al zia
rului nostru, comitetele pentru 
cultură și artă din regiunile Do- 
brogea, Hunedoara, Brașov, Plo
iești, București, Bacău și din ra
ionul Buzău ne-au răspuns că au 
fost întreprinse analize pe baza 
cărora au fost sancționați cei 
vinovați 
tolerarea 
s-au luat măsuri pentru îmbu
nătățirea calității spectacolelor 
prezentate în turnee.

de organizarea Sau 
unor „șușanele" și

In localitățile mici
Răspunsul Comitetului de cul

tură și artă al regiunii Mureș 
Autonomă Maghiară ne infor
mează : „Criticile aduse in
stituțiilor artistice din Tg. Mureș 
în legătură cu nefrecventarea 
unor localități din regiune (Gă- 
lăuțaș, mina Bă,lan) au fost însu
șite de conducerile acestor insti
tuții, care le vor vizita mai des 
cu spectacole de calitate". De a- 
semenea, din scrisoarea Comite
tului de cultură și artă al re
giunii Dobrogea rezultă că se va 
asigura un număr sporit de tur
nee în localitățile mici.

Pe de altă parte, răspunsul 
primit din partea O.S.T.A. arată 
că : „In acțiunea de coordonare 
a turneelor, instituția noastră în- 
tîmpină greutăți și rezistența tu
turor instituțiilor artistice, care 
cu multă greutate acceptă loca
lități mai mici pe motiv că nu 
ar fi rentabile din punct de ve
dere financiar". Este necesar ca 
toate comitetele regionale de cul
tură și artă să lupte contra spi
ritului îngust al unor instituții 
artistice, pentru asigurarea unor 
spectacole de calitate în locali-

specta- 
o mai 

fllme-

tățile regiunii. Nu putem fi însă 
de acord cu următoarea părere 
cuprinsă în răspunsul O.S.T.A. : 
„Deoarece majoritatea turneelor 
se efectuează cu vagoane C.F.R., 
nu toate instituțiile aflate în 
turneu pot vizita localități care 
nu sînt situate pe linie ferată". 
E oare necesar să informăm 
O.S.T.A. că există și alte mijloa
ce de transport — de exemplu 
autobuze, cu care multe institu
ții artistice sînt înzestrate tocmai 
în scopul organizării turneelor ?

Doar luni, 
marți și miercuri

Conducerea clubului „Indepen
dența" din Sibiu, criticată pen
tru că a refuzat să închirieze 
sala în vederea unui spectacol al 
Teatrului de estradă „Constantin 
Tănase", ne informează că a se
sizat O.S.T.A. să nu programeze 
formații la acest club „clecît în 
zilele de luni, marți și miercuri". 
Și dacă, totuși, unele formații 
teatrale în turneu prin țară nu 
pot trece prin Sibiu într-una din 
zilele anunțate de clubul „Inde
pendența" ? Oare iubitorii de tea
tru din Sibiu nu vor putea ve
dea spectacole în turneu decît 
dacă se potrivesc să vină luni, 
marți sau miercuri ?

Unele răspunsuri subliniază, pe 
drept cuvînt, că teatrele sînt da
toare să-și anunțe din timp tur
neele, pentru a se putea face o 
bună popularizare.

Se lasă așteptate scrisorile de 
răspuns din partea Comitetelor 
regionale de cultură și artă Ar
geș, Suceava și din partea Co
mitetului raional de cultură și 
artă BIrlad.
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Va să zică asta-1 barza... Foto : M. Cioc
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Laleaua neagră — film pentru 
ecran panoramic: Patria (9; li,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). Un lucru făcut 
la timp (completare La cel mai 
Înalt nivel) - Luceafărul (9,30; 
11,45; 14: 16,15; 18,30; 20,45). Gră
dina ..Doina- (Str. Doamne, nr. 9
— orele 20,15). Intilnire la Iscliia
— cinemascop : Republica (com
pletare 180 de zile In Atlantic — 
8,30; 11; 13.30; 16,15; 19; 21,40),
București (completare La cel mai 
înalt nivel — 9.15; 11.30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Grădina „Progresul"
(Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20,30). 
Cum se reușește în dragoste: Ca
pitol (9; 11,30: 14; 16,30; 19; 21,15; 
la grădină — orele 20,30), Expozi
ția realizărilor economiei națio
nale a R.P.R. (Piața Scînteil — 
orele 20,30). America, America 
(ambele serii) : Grivița (comple
tare Miine începe az: — 10; 16;
19.30) , Flacăra (16; 19,30). Miorița
(10; 13,15; 16,30; 20). Ghepardul — 
cinemascop (ambele serii) : Car- 
pați (9.30; 13; 16.30; 20). Săritură 
in întuneric : Floreasca (11; 16; 
18.15; 20,30). Jungla tragică : Fes
tival (9,4b; 12; 14,15; 16.30: 18,45;
21; la grădină — orele 20,3L>, Fe
roviar (9,15; 11.30: 13,45; 16: 18,15;
20.30) , Flamura (10; 12,15; 16; 1815;
20.30) . Caidul (completare Gura
lumii) : Victoria (10; 12: 14; 16.15; 
18.30; 20,45). lannșik — cinema
scop (ambele scrii): Central (9.30; 
13; 16,30: 20). Bădăranii (comple
tare Noi șl soarele) . Lumina 
(9,30: 11,43; 14; 16,15: 18.30: 20,45). 
Spre culmi : Union (18,45; 20,30.
La orele 16, Program do filme 
documentare). Dacia (9—17 în 
continuare ; 19; 21). Program pen
tru copil : Doina (orele 10 dimi
neața). Asta-1 tot ce s-a întîm- 
plat (completare Zilele Sighișoa
ra!) : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30). Trei grăsuni — Caii arabi
— La hotarul a două lumi — A-
colo unde Carpații Înti!ne3c Du-, 
nărea : Timpuri Noi (10—21 în 
continuare). Cara Rlcordi : Giu- 
leștl (15; 18; 21). Femeia necunos-ț 
cută : stadionul Dinamo (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 20,30), 
Arenele Libertății (Parcul Liber
tății — orele 20,30), Buzeșll (9,30; 
12; 15,30; 13), Modern (9,30; 12; 
14,30; 17. La orele 19,30 rulează
Străinul — cinemascop — ambele 
serii). Bulonul regelui ; Grădina 
„Buzeștl" (Str. Buzești nr. 9—11
— orele 20,30). Veselie la Acapulco
(completare Artiști amatori) : 
Cultural (10,30; 14,30; 16.45; 19;
21.15) . Neamul Șoimăreștilor —
cinemascop (ambele serii): Înfră
țirea între popoare (completare 
Șopîrle — 10,30; 16,15; 19.30). Can- 
Can — cinemascop : Kxceislor 
(completare O călătorie spre ini
ma Rcșiței — 9,30; 12,30; 16,30;
19,45). Mofturi 1901) — (completare 
Ultimul rol) : Crîngași (16; 18,15; 
20,30). De doi bani violete : Bu- 
cegi (10; 12,15; 16; 18,30; la gră
dină — orele 20,30). Pădurea 
spînzuraților — cinemascop (am
bele serii) : Unirea (completare 
Delta, raiul albinelor — 16,30; la 
grădină — orele 20,30). Fiul căpi
tanului Blood — cinemascop : TO- 
mls (completare Secolul gindirll 
omenești — 9,30; 11,30; 13,30; 16,30; 
18,30; 21; la grădină — orele 20,30), 
Melodia (completare O zi de iar
nă la Zăbrani — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Două etaje de fe
ricire : Vitan (16; 18,15). Bine ați 
venit 1 ; Munca (completare Ba
letul negru din Senegal — 16;
18,15; 20,30). Oliver Twist : Popu
lar (16; 18,15; 20,45). Winnetou — 
cinemascop : Arta (completare 
Iosif Helmonski — 11, 14; 16,15; 
18,30; 20,45; la grădină — orele
20.15) , Drumul Sării (completare
Gelozie — 16; 18,15; 20,30). Croni
ca unei crime — cinemascop : 
Moșilor (completare Eu șl oglin
da — 15,30; 18; la grădină — li
rele 20,30). Scaramouche — cine
mascop : Viitorul (completare
Pionieria nr. 3/1965 — 11; 16; 13,15;
20.30) . Animalele (completare Pio
nieria nr. 3/1965) : Colentina (16; 
18; 20; la grădină — orele 20.30). 
Hocheiștii — cinemascop : Volga 
(completare Gelozie — 10; 12;
16; 18,15; 20.30). Hanlta : Rahova
(16; 18,15; la grădină — orele
20.30) . Rahy MAtyâs : Progresul 
(15,30; 18; 20,15). Dă-i înainte fără 
grijă : Lira (completare Soare in 
sticlă — 15,30; 18; la grădină ru
lează Umbrelele din Cherbourg
— orele 20,30). Merii sălbatici : 
Ferentari (completare Pulul de 
vultur — 16; 18; 20). Nuntă cu pe
ripeții : Cot.roceni (completare 
Locuința — 15.30' 18; 20,30). Arena 
circului : Pacea (completare Din
colo de cercul polar — 18; 18; 20). 
Regina cîntecelor : Cosmos (13.45; 
16; 18,15; 20,30) Grădina „Vitan" 
(Calea Dudești — orele 20,30). 
Parisul vesel ; Grădina „Progre- 
sul-Parc" (Piața Libertății — o- 
rele 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 19.00 — Jurnalul televi

ziunii. 19,20 — Pentru copii : Po
vestiri pe degete : „Bostanul și 
cățelul". Filmul „Iepurele șl fîn- 
tîna." 20,00 — Tele-enciclopedie.
21,00 — „Dorul meu și-al duml- 
tale". 21,45 — Poezia la ea asară. 
22,05 — Retrospectivă umoristic— 
Emisiunea a VIII-a cu N. STROE. 
în încheiere ■ buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum e vremea

Ieri în țară : Vremea a fost in
stabilă în vestul ți nordul țării 
unde cerul a prezentat Innourări 
mal accentuate. în rest, cerul a 
fost variabil. Au căzut ploi locale 
sub formă de averse tn Ardeal, 
Moldova și !n regiunea de munte 
șl cu caracter izolat în Banat, 
Oltenia și nordul Munteniei. Vîn- 
tul a suflat potrivit prezentînd 
unele intensificări Temperați^' 
aerului la orele 14 înregistra Va
lori cuprinse intre 15 grade la 
Tîrgu Secuiesc și 31 grade la 
Giurgiu. în București : Vremea a 
fost călduroasă, cu cerul varia
bil. Vîntul a suflat potrivit. Tem
peratura maximă a înregistrat 32 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 iulie 1985. In țară: 
Vreme în general frumoasă, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale mai frecvente in ju
mătatea de nord a țării, in pri
ma parte a intervalului. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară la început, apoi 
în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 6—16 grade, iar ma
ximele între 20—30 grade. In 
București : Vreme schimbătoare, 
cu cer temporar noros. Tendință 
de ploaie slabă. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară la început, apoi în creș
tere.
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ERIȘUL Raid-anchetă in regiunile
Oltenia, București, Ploiești, lași
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Se poate
De la o zi la alta secerișul cuprinde lanuri tot mai 

întinse. în zonele din sudul țării, unde griul este bun 
de recoltat pe întreaga suprafață, au fost concentrate 
mii de combine și secerători, care, în cele mai multe 
unități, lucrează cu întreaga ior capacitate. în același 
timp, țăranii cooperatori muncesc de zor cn coase și 
seceri pentru ca în ceî mai scurt timp recolta să a- 
jungă in hambare.

La sfîrșitul acestei săptămîni. după datele primite 
la Consiliul Superior al Agriculturii, grîul era recoltat 
în întreaga țară de pe 530 000 ha. Cele mai mari su
prafețe au fost recoltate in regiunea București — 
230 000 ha. în unele raioane din această regiune s-a

strîns mai mult de jumătate din recolta, de grîu. Recol
tarea este avansată și în multe unități agricole socia
liste din regiunile Galați, Oltenia, Dobrogea și Plo
iești. Dar și în aceste regiuni sînt unități și chiar ra
ioane în care strînsnl recoltei nu se desfășoară în ace
lași ritm. , v‘.

Succesul deplin al recoltărilor de vară depinde de 
folcsirea combinelor și secerătorilor cu întreaga lor 
capacitate, a coaselor și a seceriior în toate lanurile în 
care nu pot lucra combinele și, concomitent, de trans
portarea recoltei în hambare, căratul paielor, executa
rea arăturilor.

Damă extreme:
64 Ia sută 
în Băilești, 
28 la sută 
în Vînjti Mare

în aceste zile, în raioanele din 
sudul regiunii Oltenia mii de 
tractoare, combine, secerători și 
cosași harnici au luat cu asalt la
nurile aurii. Pretutindeni se vede 
grija pentru strîngerea recoltei 
la timp și fără pierderi. Tov. ing. 
Mihai Băluță, președintele Consi
liului agricol regional Oltenia, 
ne-a relatat că în acest an cam
pania de recoltare a fost pregă
tită din vreme, pînă în cele mai 
mici amănunte. între nordul și 
sudul regiunii existînd un deca
laj de 7—8 zile, s-au repartizat 
mijloacele mecanizate de recolta
re în raioanele de sud. Pentru 
transportul grînelor s-au întocmit 
grafice în care s-a prevăzut con
cret activitatea permanentă a 
1 300 de camioane și 130 de re
morci, care vor duce recolta în 
hambare. Pentru grăbirea ritmu
lui recoltării, alături de combine 
se folosesc și uneltele de mină — 
coase și seceri. Așa se și explică, 
de altfel, ritmul intens realizat la 
seceriș. De la cîteva sute de hec
tare pe zi, recoltate la începutul 
săptămînii, s-a ajuns acum la 
28 000 ha. Numai în raionul Cala
fat, de pildă, s-au recoltat ma
nual în ultimele 5 zile aproape 
7 000 ha.

Străbătînd satele regiunii în a- 
ceste zile îți dai seama că, într-a- 
devăr. secerișul constituie acum 
preocuparea de căpetenie a 
tuturor lucrătorilor din agricul
tură. Obiectivul activității lor 
este scurtarea la maximum a dru
mului recoltei din lan în ham
bare. în raionul Băilești, unul din 
principalele grînare ale regiunii, 
recolta de grîu a fost strînsă, pînă 
la 9 iulie, pe 64 la sută din su
prafața cultivată cu această plan
tă. Acest raion se află, ca și in 
campania de primăvară, în frun
tea regiunii. Cooperativa agricolă 
de producție din Măceșu de Jos, 
raionul Băilești, a terminat prac
tic, în cursul zilei de 9 iulie recol
tatul păioaselor de pe cele 800 ha 
cultivate. Paralel au fost elibe
rate și arate peste 100 de ha, iar 
30 dintre ele au și fost însămîn- 
țate cu porumb pentru nutreț. 
Atît în raionul Băilești, eît și în 
raioanele Calafat, Corabia sînt 
multe cooperative agricole care au 
terminat secerișul și acum gră
besc treierișul și celelalte lucrări 
de vară.

Alături de unitățile fruntașe 
sînt și altele unde lucrările merg 
cu viteză de melc. încet se des
fășoară secerișul in raioanele 
Craiova, Caracal și Vînju Mare. 
In acest ultim raion, recolta 
s-a strîns abia pe 28 la sută 
din suprafață. Nu sînt posi
bilități ca în aceste raioane sece
rișul să țină pasul cu raioanele 
vecine ? La această întrebare se 
răspunde aici invocîndu-se „moti
ve obiective" : „Vîntul care a bă
tut acum cîteva zile cu putere 
ne-a ținut pe loc". Dar vîntul a 
bătut și în unele raioane frun
tașe. Faptele arată că nu vîntul 
a încetinit ritmul recoltării, ci 
slaba organizare a muncii în cam
panie, lipsa de operativitate în 
rezolvarea diferitelor probleme 
ce se ivesc acum Iată cîteva e- 
xemple întîlnite cu prilejul raidu
lui.

în Lunca Jiului, la Teascu, raio
nul Craiova, în punctul numit 
„Zăvoi Enacha", președintele co

operativei, șeful brigăzii de trac
toare și cîțiva mecanizatori se 
chinuiau din greu să pună in lan 
una din cele 3 combine aflate la 
capătul tarlalei. Era singura spe
ranță, pentru că celelalte două 
erau de nefolosit. De altfel, la 8 
iulie din cele 133 combine ale 
S.M.T. Cîrcea, doar 70 au lucrat 
la recoltat și treierat. în aceeași 
zi, în raionul Caracal, în timp ce 
vîntul scutura „aurul" din spice, 
68 de combine nu au lucrat de 
loc. Se impun de urgență măsuri 
concrete pentru organizarea mai 
bună a muncii, remedierea opera
tivă a defecțiunilor.

Dar recolta de miine ?

Paralel cu strîngerea recoltei 
este necesar să se elibereze tere
nurile pentru a se putea face ară
turi. Numai că executarea arătu
rilor este mult întîrziată. Care 
este cauza ? In primul rînd trac
toarele sînt folosite prost. La se
diul brigăzii S.M.T. Poiana Mare, 
care deservește cooperativa de 
producție din Ghidiciu, raionul 
Calafat, 15 tractoare se „topeau" 
de cîteva zile sub arșița soare
lui. Ing. Nicolae Tunaru, șeful 
serviciului producție de la S.M.T. 
Poiana Mare, ne-a declarat ne
mulțumit : „Tractoarele stau pen
tru că nu au ce lucra. Inginerul a- 
gronom al cooperativei Ghidiciu, 
pe care o deservim, a uitat să 
stabilească un program de lucru 
și tractoarelor". Faptul ne-a tre
zit alte semne de întrebare, deoa
rece din situația operativă rapor
tată la raion reiese că la Ghi
diciu pînă la 7 iulie s-au arat 
20 de hectare. I-am întrebat 
și pe tractoriști : Cîte hecta
re ați arat pînă acum ? „Nici 
unul" — a fost răspunsul lor. 
Alte 5 tractoare stăteau încă 
de luni (5 iulie) la sediul brigăzii 
a Il-a a S.M.T. Cîrcea, din raio
nul Craiova, care deservește* co
operativele de producție din Bra- 
tovoești și Georocu Mare. „Unde 
o să arăm ? Terenurile nu sînt e- 
liberate ca să putem băga plugul 
în brazdă" — ne-au spus tracto
riștii.

Din discuția avută cu tov. ing. 
Marin Mateescu, șeful serviciului 
S.M.T. de la Consiliul agricol re
gional Oltenia, a reieșit că, în ul
timele zile, în cele 11 S.M.T.-uri 
care deservesc raioanele Craiova, 
Calafat, Băilești, Caracal, Corabia 
au stat nefolosite aproape 1 000 de 
tractoare. Rămîne ca organele 
locale de partid și de stat să-și 
spună părerea referitor la felul 
în care se folosește zestrea tehni
că a ogoarelor, acum cînd este 
mai multă nevoie de ea.

Timpul, fiecare combină, coasă 
și seceră au devenit foarte pre
țioase în aceste zile. Cine nu ține 
seama de acest lucru păgubește. 
Important este faptul că păgubeș
te nu numai o unitate sau alta, 
dar și economia în ansamblu. 
Există posibilități de a grăbi se
cerișul, treierișul și celelalte lu
crări. Ele trebuie să fie folosite 
cu mai multă răspundere și simț 
gospodăresc.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

Ritm intens, 
dar și calitate

Pînă în seara zilei de 8 iulie în 
gospodăriile de stat din regiunea 
București s-a recoltat 32,5 Ia sută 
din suprafața cultivată cu grîu. 
în cele mai multe locuri mașinile 
sînt folosite din plin. La G.A.S. 
Borănești brigadierii, împreună cu 
directorul gospodăriei, Alexandru 
Cocoșilă, erau mereu pe urma 
combinelor și aveau grijă ca fie

care tractorist să regleze mașinile 
în funcție de starea de umiditate 
a plantelor. Din loc în loc, tarla
lele erau marcate pentru colecta
rea sacilor de pe combină. în fe
lul acesta, conducătorii auto ve
deau de la distanță locul stabilit 
pentru încărcarea camioanelor. în 
același timp, cele zece prese de 
balotat lucrau de zor, iar trac
toarele disponibile erau la arat. 
Pe măsură ce pe o tarla recolta
tul se încheia, o parte din com
bine treceau la locul unde urma
să se continue strînsul griului. 
Astfel, timpul și mașinile erau fo
losite din plin. Asemenea exemple 
sînt multe în regiune. în cele mai 
multe gospodării de stat se lu
crează intens. Oamenii muncesc 
cu hărnicie, cu grija de a nu pier
de nici un bob din noua recoltă.

Cu toate acestea, din pricina 
unor defecțiuni în repartizarea 
mașinilor și organizarea muncii, 
ritmul de lucru în unele gospodă
rii nu poate fi considerat satisfă
cător.

în gospodăriile de stat din re
giune grîul a fost recoltat de pe 
o suprafață de 106 000 ha, ceea ce 
reprezintă 33 la sută din plan. 
Realizările la seceriș diferă de la 
un trust Gostat la altul. în timp 
ce la Fetești s-au realizat 35,3 
la sută, la Călărași procentul este 
de 21,2 la sută, iar la Urziceni 
28,7 la sută. De ce în gospodăriile 
din aceste trusturi ritmul este mai 
lent ? Iată care este situația în 
gospodăriile de stat din trustul 
Urziceni.

Pînă în seara de 8 iulie în gos
podăriile de stat din cadrul aces
tui trust s-au recoltat 5 460 din 
cele 19 000 ha cultivate cu grîu. 
Dacă se ține seama că au trecut 
aproape cinci zile de la începerea 
secerișului și că în gospodăriile de 
stat din acest trust există 380 de 
combine, rezultă că ritmul de lu
cru este sub posibilități. La gos
podăria de stat Dor Mărunt se 
recoltează, în medie, aproape 9 ha 
pe combină, iar la G.A.S. Urzi
ceni, în aceleași condiții de lucru, 
numai cîte 5 ha.

La gospodăria de stat Balaciu, 
pentru cele 1 138 ha cultivate cu 
grîu sînt 45 combine, 34 camioa

Mecanizatorul Petre Simion, unul dintre fruntașii de la G.A.S. Movila 
Vulpi!, regiunea Ploiești, depășește zilnic planul la recoltatul griului

ne și 16 prese de balotat paie. 
Pînă în seara zilei de 8 iulie s-a 
strîns recolta de pe 575 ha, rezul- 
tînd, în medie, cîte 3 ha pe zi de 
fiecare combină, ceea ce este 
foarte puțin. Din cele 16 prese de 
balotat nu lucrau decît 4, din cau
ză că nu s-au pregătit din timp 
mecanizatori care să le mînuiască. 
Tov. Ion Nicoară, directorul gos
podăriei, și Voicu Sergiu, ingine
rul șef, susțin că nu vor grăbi 
recoltatul în detrimentul calității. 
Așa și trebuie. Dar este ne
cesară mai multă operativitate 
în mișcarea mașinilor, o mai bună 
organizare în brigăzi. în ziua de 
8 iulie s-a terminat recoltatul pe 
o tarla la brigada a IlI-a condu
să de Nicolae Rovența la ora 11, 
dar pînă la ora 18' încă nu ajun
seseră toate combinele pe tarlaua 
unde urmau să continue lucrul. 
Masa se servea la sediul brigăzii, 
la o distanță de peste 2 km, ca
mioanele stăteau ore întregi pînă 
să fie încărcate, în timp ce pe 
tarlale erau stive de saci plini cu 
grîu. Cît privește afirmația că nu 
se va admite risipa, ea nu e con
firmată de fapte. La brigada a 
IlI-a o parte din combine recol
tau grîul de sus, iar spicele cul
cate de vînt rămîneau în urmă, 
nerccoltate. De asemenea, la une
le combine, nereglate, spicele erau 
doar pe jumătate treierate. Pe 
tarlale se mai găseau saci plini și 
grîu risipit. Brigadierul și chiar 
unii tovarăși din conducerea gos
podăriei se consolau cu ideea că 
producția va fi totuși mai mare 
decît cea planificată. Asemenea 

atitudini dăunătoare trebuie com
bătute cu toată tăria. Dacă recol
ta este bună, nu înseamnă să o 
risipim, ci, dimpotrivă, să o strîn- 
gem cu toată grija.

Unele lipsuri s-au constatat și 
la gospodăria de stat Măineas- 
ca. După fiecare combină era 
un om care strîngea spicele răma
se pe miriște. Această cheltuială 
făcută în plus se putea reduce 
printr-o mai mare atenție a celor 
ce lucrează pe combine, prin re
coltarea mai de jos a plantelor și 
reducerea suprafeței de tăiere la 
combină. Așa se procedează în 
unitățile fruntașe unde risipa este 
evitată.

Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

Defecțiunile să fie 

remediate 

operativ
în regiunea Ploiești ponderea 

cea mai mare în cultura cerea
lelor o au raioanele Buzău, Mi- 
zil, Ploiești. Aici, în aceste zile 
cîmpul este împînzit de sute și 
sute de cosași, iar combinele lu
crează din plin. Pînă în seara 
zilei de 8 iulie, în întreaga re
giune s-a secerat grîul de pe 
28,6 la sută din suprafața cul
tivată. Treieratul a început în 
mai toate cooperativele agricole.

Dacă în cele mai multe locuri 
pe întinsul holdelor se întîlnesc 
sute de secerători, în alte părți 
nici gînd de așa ceva. La coope
rativa agricolă Nehoiașu, raionul 
Cislău, se așteaptă să pornească 
combinele fără a fi folosite mij
loacele manuale existente. Iată 
de ce în timp ce cooperativa 
agricolă vecină, Pătîrlagele, se 
găsea cu secerișul pe sfîrșite, la 
Nehoiașu această lucrare abia 
începuse. Este nevoie ca peste 
tot unde nu se poate re
colta la timp cu mijloace meca
nizate, să se folosească la maxi
mum toate uneltele de mină.

Ritmul de lucru în strîngerea 
recoltei trebuie accelerat mai 
ales în raioanele Cislău, Tîrgo- 
viște, Teleajen, care au secerat 
între 5—12 la sută din supra
față; aici să se folosească din plin 
mijloacele manuale concomitent 
cu cele mecanizate.

în raionul Buzău se semna
lează defecțiuni în organizarea 
ariilor. La una din ariile coope
rativei agricole de producție 
Smeeni din saci curgea grîu.

— De ce această risipă ?
— Să vedeți, sacii au fost prea 

mult încărcați și acum au ples
nit sforile. Se mai întîmplă...

Dar de ce să se întîmple o 
asemenea risipă, cînd mii da 
oameni pe întinsul holdelor luptă 
pentru a nu se pierde nici un 
bob din noua recoltă ?

în unele părți sacii nu au fost 
controlați din timp, iar acum se 
constată că o parte sînt ciuruiți 
sau nu sînt bine scuturați; la 
baza de recepție din Pogoanele 
în grîu se află semințe de floa- 
rea-soarelui, porumb etc. Ase
menea neglijențe sînt inadmisi

bile. Conducerile bazelor de re
cepție trebuie să manifeste mai 
multă grijă pentru manipularea 
și depozitarea griului.

Tov. Petre Roșea, șeful bazei 
de recepție Pogoanele, spunea că 
aici cîntărirea și luarea probe
lor de grîu, încărcatul și descăr
catul nu durează mai mult de 25 
de minute la un loc. Dar, după 
„operativitatea" cu care se făcea 
cîntărirea, era limpede că în mai 
puțin de o oră camioanele nu 
vor putea pleca înapoi în coope
rative. Nici la Mizil, preluarea 
griului nu se face într-un ritm 
corespunzător. Autocamioanele 
gospodăriei de stat Dulbanu s-au 
întors de la baza Mizil după 
multe ore.

O serie de greutăți se creează 
și datorită faptului că Direcția 
regională C.F.R. București nu 
repartizează ritmic vagoanele 
planificate. Baza de recepție Po
goanele are planificate zilnic 20 
de vagoane pentru transportarea 
griului în spațiile de depozitare 
create la Rm. Sărat și Cili- 
bia, dar în trei zile nu s-au 
repartizat decît opt. De ce s-au 
repartizat atît de puține va
goane ? Oare pentru Direcția re
gională C.F.R. București nu e va
labilă obligația de a respecta pla
nurile întocmite, de a face iot 
posibilul pentru transportarea 
mai rapidă a cerealelor ? Proble
ma asigurării mijloacelor de 
transport a griului trebuie să fie 
analizată și rezolvată în cele mai 
bune condiții posibile.

Se cere mai multă operativi
tate în organizarea ariilor și re
distribuirea forțelor dintr-un loc 
în altul. Este nevoie să se ia 
măsuri ca la bazele de recepție, 
în zilele de vîrf, grîul să fie pre
luat mai repede.

Constantin CÂPRARU 
coresp. „Scînteii"

Toate mijloacele 
folosite din plin

Recoltarea cerealelor păioase a 
început și în regiunea Iași, mai 
cu seamă în raioanele din sud — 
Bîrlad, Huși și Vaslui. Tov. ing. 
Petru Chiriac, președintele Con
siliului agricol raional Bîrlad, ne 
informează că pînă în prezent 
s-a terminat recoltarea orzului, 
iar grîul s-a adunat de pe apro
ximativ 5 000 ha din cele 21 400 
ha existente. Această lucrare 
continuă din plin în mai bine de 
jumătate din cele 40 de coopera
tive agricole de producție și în 
toate gospodăriile agricole de 
stat din raza raionului.

Din primele zile se constată 
că acolo unde conducerile gospo
dăriilor agricole de stat și coo
perativelor agricole de producție 
au luat măsurile necesare, lu
crările de recoltare se desfășoară 
în bune condiții. Pe tarlaua 
Țiplica, aparținînd gospodăriei 
de stat Zorleni, lucrau din plin 
11 combine. Ing. Petre Dragomir, 
directorul gospodăriei, ne-a spus 
că recoltarea celor 500 ha se va 
isprăvi în cel mult 6 zile. Gos
podăria va mai primi în ajutor 
acum, la început de campanie, 
încă 10 combine din raionul Paș

cani, unde recoltarea începe mai 
tîrziu. De asemenea, la G.A.S. 
Murgeni recoltarea griului se 
execută intens cu toate cele 13 
combine.

Și în cooperativele agricole 
Cîrja, Fălciu, Blăgești, Țuțcani, 
Ivești, Epureni și altele se recol
tează din plin. Cooperatorii din 
Cîrja, spre exemplu, au împînzit 
cu seceri și coase aproape toate 
lanurile de grîu. Dar se consta
tă acum, la început de campanie, 
că nu se lucrează peste tot in 
ritm intens. La cooperativa agri
colă din Murgeni nu erau decît 
doi cosași, care încercau să facă 
drum prin lan pentru combine. 
Acestea însă nu lucrau, șeful de 
brigadă motivînd că grîul este 
„în putere". Două dintre combi
ne se aflau încă la sediul bri
găzii.

„Mai așteptăm, că ne pare 
grîul verde" — ne-a spus și to
varășul I. Patrichi, președin
tele cooperativei agricole Rîn- 
zești. Asta în timp ce vecinii lor- 
de la cooperativa din Fălciu re
coltaseră cu combinele și cu se- 
cerile, în mai puțin de 3 zile, 
peste 150 ha cu griu. Și dacă grîul 
este verde, de ce combinele nu 
sînt trimise pentru 2—3 zile la 
G.A.S. Murgeni sau Fălciu din a- 
propiere, unde este nevoie de ele, 
dar se așteaptă combine tocmai 
de la Pașcani ?

De fapt, in raionul Bîrlad nu 
se practică măsura indicată ca, 
acum, la începutul campaniei, 
combinele de la unitățile care 
încep mai tîrziu recoltatul să fie 
deplasate spre cele unde recolta 
s-a copt mai repede.

în unele locuri, printre care și 
cooperativa agricolă de produc
ție Fălciu, unde ritmul de lucru 
zilnic este mulțumitor, combi
nele lucrează fără colector de 
paie și saltele pentru pleavă, 
ceea ce îngreunează eliberarea 
terenului, astfel că tractoriștii 
nu pot trece imediat și la execu
tarea arăturilor și însămințarea 
culturilor duble. La G.A.S. Făl
ciu și Zorleni, transportul sacilor 
de la combine nu se face opera
tiv. în ziua raidului nostru, pe la 
orele 17, spre exemplu, la amîn- 
două aceste gospodării de stat se 
găseau la capătul lanului un mare 
număr de saci stivuiți, așteptînd 
să fie transportați la bază. La 
G.A.S. Fălciu, o parte din com
bine nu lucrau din lipsa sacilor 
goi. O astfel de situație nu poate 
fi tolerată nici o oră. în legătură 
cu transportul operativ al recol
tei la bazele de recepție se sem
nalează și alte deficiențe. La ba
zele Epureni, Murgeni, Fălciu și 
altele spațiile destinate recoltei 
de vară sînt eliberate, curățate 
și dezinfectate. La Epureni și la 
Murgeni însă, drumurile nu sint 
în stare bună, ceea ce creează 
mari greutăți în circulația cami
oanelor.

Acestea sînt cîteva observații 
care se desprind din mersul lu
crărilor de recoltare în primele 
zile. Comitetul raional de partid, 
sfatul popular raional și in pri
mul rînd Consiliul agricol raio
nal Bîrlad au datoria să ia mă
suri pentru înlăturarea operati
vă a deficiențelor care se ivesc, 
îneît recoltarea cerealelor păioa
se să se facă la timp și fără 
pierderi.

Manele CORCACI 
coresp „Scînteii*
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— Dafi-ne orice temă, zise cercetătorul, și o vom rezolva. 
Problema este: în cit timp, la ce cost, cu cit folos.
— Și atunci, care este greutatea principală ?
— Tocmai alegerea. La ce să ne oprim ? Unde investim 
sufletul, energia, creierul nostru ? Aici intervine rolul legăturii, 
marea punte dintre noi și omul din uzină.

O anchetă Intre cercetașii științei. Cum iși dau mina doi 
reprezentanți tipici ai progresului modern: cercetătorul și 
omul producției. La ce lucrează institutele noastre științifice ? 
Ce ajutor dau ele practicii ?

De ani șl ani, două planete surori se învîrtesc tot mai repede în 
jurul omului. Știința și producția se ațiță reciproc, acceierînd progresul. 
In iiecare mașină modernă ce iese pe porțile uzinelor se ailă mal puțină 
muncă iizică, dar mai multă gindire, mal multă cercetare și proiectare : 
munca fizică se strămută în ante-muncă, în calcul și cercetare. în lume, 
la flecare zece ani, armata cercetătorilor iși dublează rîndurile. în țara 
noastră, numărul, specializarea și varietatea institutelor științifice fac 
să fie tot mai necesară, dar și explicabil de dificilă, o activitate de 
coordonare a cercetătorilor de specialități diferite. Deosebirile și apro> 
pierile dintre acești oameni, dintre ei și producție, reflectă complexi
tatea vieții moderne. Numai Academia are 37 de institute, iar în depen
denta ministerelor mai simt alte zeci t pe schemele de salarizare ale 
științei figurează șaizeci de mii de oameni. în orice fabrică ați merge, 
în orice loc unde există oameni care se pricep, dacă încercați să radiați 
de pe listă vreunul din aceste institute veți vedea că, dimpotrivă, vi se 
propune înființarea a încă unuia, sau măcar a unui laborator al său 
ori a unui birou de coordonare. Fiecare e util și fiecare ar vrea să fie 
și mai util.

Cum T pe ce cale T Ce ajutor dau producției institutele 7 Care sînt 
problemele aflate în fața contemporanului nostru, cercetătorul ?

ÎNCOTRO

ÎNTINZI MINA

Jenîndu-se să folosească 
anticul carnețel, un repor
ter stătea în laborator, mî- 
nuind un mic magnetofon. 
Cercetătorul, în ciuda tim
pului liber de care se pre
supune că dispun acești 
oameni, stătea mereu cu o- 
chii pe cadranele de con
trol.

— Dacă v-am înțeles bi
ne, zise reporterul, dum
neavoastră afirmați că ați 
putea da producției orice 
fel de ajutor: chestiunea 
este dacă merită sau nu.

— Dați-ne orice temă, 
zise cercetătorul, și o vom 
rezolva. Problema este: în 
cît timp, la ce cost, cu cît 
folos.

— Și atunci, care e greu
tatea principală 7

— Tocmai alegerea. La 
ce să ne oprim 7 Sînt sute 
de probleme. In care dintre 
ele investim sufletul, creie
rul, energia noastră 7 Aici, 
înainte ca producția să ne 
ceară ceva, îi cerem noi ei 
să ne facă cererile cele 
mai întemeiate: aici inter
vine rolul legăturii, al pun
ții dintre noi și omul din 
uzină, o punte mare pe 
care să se poată circula 
în ambele sensuri.

Cum nu era primul cer
cetător care să ne vor
bească astfel, ne-am adre
sat, spre confirmare, docto
rului în științe IULIU MOL
DOVAN, director adjunct la 
un institut ale cărui inițiale 
răsună tot mai des în ramu
ra chimiei — ICECHIM-ul.

— Trăim accelerații ne
obișnuite. Din 1959 pînă 
acum, în fiecare an pro
ducția chimică a fost 
cu un sfert (24 la sută) 
mai mare decît în a- 
nul trecut. (Și în fiecare 
an sfertul s-a raportat la 
un total mai mare). Cît din 
creșierea de pînă acum ni 
se datorează nouă, cerce
tătorilor 7

— E tocmai una din în
trebările pe care aș fi do
rit să vi le pun.

— E întrebarea pe care 
și-o pune orice cercetător. 
E clar, munții indus
triali, ramuri întregi de 

producție nu pot crește 
decît din munca unui po
por întreg : politica par
tidului i-a dat țării pu
tința de a-și pune în valoa
re o familie de bogății din
tre cele mai mari, materiile 
prime ale chimiei moderne. 
Noi simțim că in „formula' 
acestui progres mare se 
află și cîte un atom din 
munca noastră, dar fieca
re om de știință își dă 
seama că institutele noas
tre pot să dea practicii 
un ajutor mai mare.

— Și atunci, cum rămîne 
cu afirmația că orice temă 
e rezolvabilă 7 Așa este 7

— Așa e, spune tov. Mol
dovan. Cînd un lucrător 
științific afirmă că orice 
problemă poate fi rezolva
tă, el nu se referă lă mișca
rea perpetuă sau la limite 
considerate teeretic de ne
depășit, cum ar ii viteza ab
solută. încolo însă, totul se 
poate rezolva, numai că a- 
ceste condiții de timp, fo
los și cost sînt foarte im
portante. Un proces între 
două trusturi americane — 
în chestiunea bioxidului de 
titan — a scos la iveală că 
una din firme, ca să poată 
înlocui atacul cu acid sul
furic prin metoda clorură
rii, a cheltuit zece ani și 
cincizeci de milioane de 
dolari.

— Institutul dumneavoas
tră lucrează, pare-se, mai 
ieftin.

— Ați spus-o în glumă, 
dar eu vă răspund serios : 
depinde ce ne cereți. Ca să 
ai succes în cercetarea u- 
nei teme, trebuie să știi 
ce vrei. Dacă o termini 
cu succes sau nu, asta 
atîrnă de alegerea pe 
care ai făcut-o. Dați-mi 
voie să stărui, pentru că 
aici imaginea pe care și-o 
face despre noi omul fără 
legătură directă cu știința, 
cel mai adesea nu cores 
punde cu realitatea. Spre 
deosebire de unele proble
me în genul cancerului, la 
noi, în ramurile științifice 
care au măcar un sector 
comun cu producția, există 
mii de probleme gata re
zolvabile. parcă așezate în 
raft, așteptindu-te să în
tinzi mîna, iar fiecare nouă 
rezolvare deschide calea 
spre alte o sută : dar a- 
ceastă „întindere a mîinii", 
alegerea a ceea ce ai de 
descoperit, e prima condi

ție a succesului. Dacă pe 
mine m-ar pasiona, să zi
cem, magneziul, n-are rost 
să mă apuc să studiez teh
nologia lui numai pentru 
că îmi place mie. Dacă 
însă peste cinci ani, să zi
cem, se va construi o- fa
brică de magneziu, atunci 
eu trebuie să mă apuc de 
treabă de pe acum.

— Cum s-ar zice, cu 
cinci pași înaintea produc
ției.

— înainte sau chiar 
după, depinde de caz.

— Cum adică, după?

UN FILM

CARE
RULEAZĂ 

ÎNCONTINUU
— Au intrat în probe 

uzinele de aluminiu de la 
Slatina și, respectiv, Ora
dea. Patentul pe baza că
ruia au fost construite este 
la ora actuală tot ce există 
mai nou Ce înseamnă 
asta? Că peste vreo cinci
sprezece ani va fi vechi, 
că de pe acum, în sertare
le firmei care vinde un pa
tent trebuie să se afle pa
tentul următor. Prin urmare 
noi gqnim, întîi ca să adu
cem fiecare uzină nouă la 
parametrii proiectați — ori
ce intîrziere costă mult — 
și apoi ca să pregătim de 
pe acum capacitățile mă
rite. Și, din cauză că in
dustria noastră chimică se 
dezvoltă vertiginos — și 
cred că și alte institute pă
țesc la fel, pentru că trăim 
o eră a accelerațiilor socia
liste — problemele rezol
vabile sînt sute și mii, din 
care trebuie ales esenția
lul.

— Adică ce e mai conve
nabil să cumpărăm și unde 
ne concentrăm forțele pro
prii.

— La întîlnirea conducă
torilor de partid și de stat 
cu oamenii de știință s-a 
atras atenția, pe bună drep
tate, împotriva tendinței de 
a cumpăra lucruri pe care 
le putem realiza noi înșine. 
Noi, cercetătorii, știm bine

PUNTE

că pînă și pentru o cumpă
rare — unde s-ar părea că 
totul îți vine de-a gata — 
trebuie să efectuezi o cer
cetare foarte complexă. De 
altfel, și la export lu
crurile stau la fel : dăm 
unei țări îndepărtate in
stalații industriale, să zi
cem petroliere, dar ca să 
corespundă trebuie să le 
adaptăm pentru ei.

— Vă gîndiți la clima 
tropicală 7

— Nu numai la asta. In 
plin ev industrial-științific, 
omul e totuși mult legat de 
natură. Nici o tehnologie 
existentă acum pe lume — 
oricît ar fi de perfectă — 
nu poate servi destul de 
bine la sărurile noastre de 
potasiu. Aș putea cita și 
alte minereuri ale noastre 
care sînt „originale". De a- 
ceea, știința e chemată să 
facă un fel de livrare la 
domiciliu, să găsească nu 
soluția ideală, ci soluția 
cea mai potrivită pentru 
noi — pentru clima, materia 
noastră primă, produsul pe 
care îl vrem etc, — sau 
pentru țările în care expor
tăm, să găsească soluții 
în unele cazuri înainte, în 
altele după.

— Să vă facem o mărtu
risire. Știința și calculul e- 
conomic sînt prea... științi
fice. Am fi vrut să dăm ci
titorului cîteva exemple 
simple, ca la școală : uite, 
tovarășe, trei cazuri în ca
re institutele noastre au a- 
jutat producția, uite și un 
caz unde n-au ajutat; un
de a ajutat, să-i dea înain
te, iar ce nu s-a făcut, să 
se facă I

— O listă a problemelor 
rezolvate sau nu ar fi 
extrem de lungă și în 
termeni aproape de 
neînțeles. Am însă impre
sia că pe cititor îl intere
sează, ca și pe noi, modul 
de a gîndi o problemă 
pentru a ajunge la suc
ces. Filmul cercetării 
este un film care trebuie să 
ruleze încontinuu. O proble
mă e abia în stadiul de 
studiu, alta în cercetare, 
alta a atins vîrsta de pilot 
— știți probabil că pilotul 
e numele pe care-1 dăm noi 
unei instalații ce reprodu
ce condițiile marii produc
ții — iar altă temă a in
trat, cum se spune și în 
sport, în etapa de finali
zare.

— Și, ca și în sport, ca- 
je e condiția pentru a... fi
naliza mai des 7

•— Firește, contează a- 
paratura de care dispui, 
numărul de cadre, docu
mentația, mijloacele de a 
experimenta direct în indus
trie, dar repet: problema 
problemelor e alegerea.

— Din cîte ați spus, bănu
iesc că alegerea temelor 
ar reveni, după părerea 
dumneavoastră, altora.

— N-am încotro. Avem 
laboratoare de uzină foar
te bune: am colabo
rat bine cu Năvo
dari, Baia Mare, avem la
boratoare bune la Săvi- 
nești, orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Făgăraș și 
așa mai departe. Aici însă 
ajutorul nostru e de asisten
ță, vioara întîia devine la
boratorul uzinal. Și atunci, 
dacă eu sînt un conducător 
slab, institutul poate face 
niște descoperiri splendide, 
excepționale, dar care n-au 
cum și unde să fie aplica
te. Ca să mă orientez, tre
buie să știu încotro merge 
ramura. Mai mult: cînd e- 
laborez un mod de fabrica
ție, am nevoie de un pro
iectant care să-mi dea pes
te mînă: „Aici vei avea un 
consum prea mare, dincoa
ce prevezi o instalație pe 
care eu n-o s-o pot reali
za". Așadar, tematica tre
buie să emane — după 
părerea mea — nu atît de 
la institutele de cercetare, 
cît de la proiectare, de la 
direcțiile tehnice ale mi
nisterelor și de la uzine 
înseși.

★
Prof. CONSTANTIN APE

TREI este unul dintre cer
cetătorii cei mai favorizați : 
institutul de energetică ac
tivează într-un sector 
căruia documentele de 
partid care se află acum 
în atenția țării îi consacră 
un plan aparte, planul de 
zece ani pentru valorifica
rea surselor de energie ale 
țării.

I,-am felicitat și i-am ce
rut părerea în problemele 
de mai sus.

— Cercetarea poate fi 
împărțită în trei categorii 
mari. Mai întîi, problemele 
care apar din necesitățile 
lăuntrice de dezvoltare a 
cercetării. Din iscodirea 
structurii intime a nucleului 
atomic n-a izvorît nici un 
rezultat practic imediat, dar 
nu poți să te miști în știin
ță dacă nu te afli la bordul 
teoriei celei mai înalte.

— Iar a doua categorie 7
— Problemele de pers

pectivă ale economiei na
ționale. Aici avem aceas
tă mare cerință : factorii 
din afara institutului, adică 
ministerele, Comitetul de 
Stat al Planificării să par
ticipe mal mult la fi
xarea obiectivelor de cer
cetare științifică. Uneori, 
sîntem mai solicitați pentru 
categoria a treia, necesită
țile imediate ale economiei. 
Propunerea mea și a multor 
altora cere existența unui 
for coordonator. De altmin

teri, o propunere în acest 
sens a mai apărut în „Soîn- 
teia", în pagina care dez- 
bătea problemele științei 
după întîlnirea ce avusese 
loc cu tovarășul1 Nicolae 
Ceaușescu. E nevoie de un 
for coordonator.

— Nu vă temeți de o co
misie în plus 7

— Cltuși de puțin. In sec
torul nostru — mă refer la 
institutele de cercetare — 
coordonarea a devenit o 
problemă de mare măiestrie 
și știință. Partidul, prin pla
nurile grandioase care vor 
fi supuse dezbaterilor Con
gresului, ne dă liniile fun
damentale, directivele in 
mare. Comuniștii, toate 
competențele din fiecare 
sector de activitate (oa
meni care, de altminteri, au 
participat mai mult sau mai 
puțin direct la elaborarea 
acestor directive) în desci
frarea, defalcarea, în tradu
cerea în practică a acestor 
mari țeluri, sînt datori să 
depună o mare muncă de 
conexiune.

— Vă înțeleg perfect. 
Poate ne-ați da și un e- 
xemplu, ca teorema aceas
ta clară să capete carnație 
concretă.

— Ne ocupăm acum de 
o problemă de mare im
portanță (arderea intensifi
cată a combustibililor so
lizi în focarele ciclon). In 
loc să vă explic despre ce 
e vorba, mă voi mulțumi să 
spun că nu-i o problemă 
care să ducă lipsă de ama
tori, de beneficiari, ci dim
potrivă' ea îi interesează 
pe oamenii producției și 
din metalurgie, și din con
strucțiile de mașini, și din 
ramura energiei electri
ce. Cînd lucrarea va fi 
gata, desigur că amatorii 
nu vor lipsi, dar cine con
tribuie la procesul de cer
cetare pînă la aplicarea în 
practică 7 Ca să revin la 
ideea mea principală: cred 
că e necesară o gindire pe 
ramură, pe termen lung, o 
gindire de coordonare ge
nerată de un for anume 
constituit.

Dacă acesta e punctul de 
vedere al institutelor, nu 
strică să vedem ce ne spu
ne, de pe trotuarul de viza
vi, unul din oamenii com
petent! ai coordonării mi
nisteriale.

— La drept vorbind — 
ne-a declarat tov. ION POPA, 
de la direcția tehnică a mi
nisterului metalurgiei — 
perspectiva largă este sau 
uneori ar trebui să fie și 
una din calitățile cele mai 
importante ale C.S.P.-ului.

— Dar ministerul dum
neavoastră, credeți că se 
poate declara mulțumit 7

CARATELE

GiNDIRII
— Să recunoaștem sin

cer că nu prea. Cercetăto
rii au dreptate mai des

■
■
I
I
I
■
■

decît ne-ar plăcea s-o re
cunoaștem. Cîteodată gî- 
fîim. Punem în fața lor mai 
puține probleme de pers
pectivă decît ar trebui. A- 
vem 60—70 qe planuri de
partamentale, așa că n-are 
rost să vă dau exemple. 
E un fapt pozitiv însă 
că în ultima vreme ne-am 
mișcat mai energic spre 
descongestionarea științei 
de chestiunile curente, pu- 
nîndu-le pe umerii laborato
rului și serviciului de cerce
tări din uzină. Determinăm 
și o „alunecare" lină a ca
drelor, ca să scoatem din 
exploatare ingineri aflați 
dedesubtul calificării lor și 
să-i aducem spre muncile 
de concepție și cercetare. 
Acum însă, după ce am 
recunoscut că în unele ca
zuri perspectiva nu e des
tul de largă, aș Întoarce 
întrebarea pusă de tovară
șul Iuliu Moldovan, aș în
toarce-o îndărăt către in
stitute : cîte teme aduc ele 
în planurile departamenta
le 7 De ce să nu încerce 
înriurirea mai puternică a 
„gindirii pe ramură" 7 Noi 
avem multă muncă curentă: 
mă miră să aud că ni se ce
re numai să „comandăm" 
anumite cercetări. Dacă 
nici institutele nu pot gîndi 
pe ansamblu, cine mal 
poate 7

— Obișnuiți cu mecanis
mul mersului înainte, nu 
vedem în „tragerile la răs
pundere" vreun semn de 
slăbiciune, ci dimpotrivă, o 
seînteie menită să provoace 
explozia zilnică necesară 
motoarelor cu explozie. To
tuși, unde cade accentul și 
ce este de făcut 7

întrebarea am adresat-o 
unuia din oamenii de știin
ță care are multe puncte 
comune cu arta coordonă
rii, a informațiilor și comen
zilor: GHEORGHE TUNSOIU, 
directorul institutului de 
proiectări în automatizare.

— Legătura dintre știință 
și producție — ne spune 
ing. Tunsoiu — oricîte de
clarații frumoase de princi
piu am face eu sau altul, 
se rezolvă în practica zil
nică pe baza unor stimuli 
reali. Ce se întîmplă? C.S.P. 
și sistemul financiar ne o- 
rientează, pe bună drepta
te, spre contractele directe: 
beneficiarul și cu mine, in
stitut, încheiem un contract. 
Iar asta e bine, pentru că 
leagă știința de nevoile 
producției. Dar beneficiarul 
e o cunoștință veche, are și 
el logica și nevoile lui. Mai 
precis, el lucrează pe prin
cipiul gospodăriei chibzui
te. Cum fac unii cînd merg 
la doctor — dar la doctor 
vii pe gratis, pe cînd la un 
contract costă — el vine 
la mine, la institut, cînd îl 
împinge o nevoie pe termen 
scurt. Aici e și primejdia: 
nu poți rezolva bine o pro
blemă dacă n-ai în spate o 
activitate de ani în cerce
tarea problemelor largi, ge
nerale. Al cui copil sînt ele?

— Ceea ce ne surprinde, 
în oarecare măsură, este a- 
cordarea unei atenții atît 
de mari tematicii, în vreme 

ce calitatea gindirii științi
fice e parcă mai puțin ținu
tă sub microscop. In artă se 
dă atenție mai mare formei; 
să fie oare știința indife
rentă la ea 7

— Nu, deloc, spune 
tov. Tunsoiu. Unele din pro
blemele discutate pînă aci 
sînt și probleme ale lui 
CUM. Exemplu: nevoia cer
cetătorului de a avea lingă 
el pe proiectantul care să-1 
tragă de mînecă. Ca să ai 
succes în producție, trebuie 
sâ muți dinainte în gîndi- 
rea științitică toate obstaco
lele și surcelele de care te 
poți împiedica în hală. Fi
nalizarea cu succes, „mar
carea punctului", eu o cred 
mai des posibilă în cazurile 
pe care le-aș numi „proiec
tare cu experimentare". Sis
temul de telemecanică AF 
311 l-am obținut lucrînd 
pînă la ultima iază: nu pre
dai lucrarea unui proiec
tant, ca pe un baston de 
ștafetă, ci amîndouă func
țiile, cercetare și proiectare, 
parcurg împreună tot tra
seul pînă la practică.

•— Dacă e vorba de cali
tatea gindirii — ne-a spus 
tov. VĂSILE NITU (institulul 
său este tot de studii și 
proiectări energetice, dar 
cel pomenit anterior, la 
care lucrează tov. Apetrei, 
ține de Academie) —•
eu aș adăuga o caracteris
tică generală. Știința îl îm
pinge pe cercetător la spe
cializare, dar caracterul 
socialist al vieții noastre îl 
duce spre multilateralitate 
și gindire de ansamblu. La 
introducerea termoiicării în 
țara noastră au existat 
multe argumente contra, in
clusiv din partea unor 
specialiști străini : ba că 
sîntem țară sudică, unde 
perioadele reci ar fi
mai scurte, ba că o
anumită urbanistică n-ar 
permite încălzirea centrală. 
Studiul făcut de cercetătorii 
noștri a fost multilateral și 
a dus la succes: numai în 
anul acesta economisim 
vreo 800 000 tone combusti
bil convențional prin termo- 
ficare. La calitatea gindirii 
însă — și ați putut să vă 
convingeți de cîte calcule 
foarte subtile e nevoie, în- 
globînd și tehnica, și eco
nomia și multe alte unghiuri 
de vedere — la realizarea 
acestei glndiri de ansamblu 
a proprietarului socialist al 
ansamblului, a poporului, 
este nevoie, neapărat, de o 
mecanizare înaltă a muncii 
de calcul și analogie. Dacă 
un chimist ar spune, de pil
dă, că nu poate face cerce 
tare fără eprubete, n-ar fi 
nevoie să argumenteze, toa
tă lumea l-ar înțelege. Ma
șina de calcul însă ne tre
buie tuturor, chimișli sau e- 
nergeticieni sau orice om ar 
fi e auxiliarul indispensabil 
al inteligenței științifice 
moderne : noi le folosim tot 
mai mult, la maximum, dar 
setea noastră e inepuizabi
lă în acest domeniu, iar în
zestrarea noastră trebuie să 
crească.

E MAI IEFTIN

SĂ FII 

ORIGINAL

—■ Dacă ne somați să 
vorbim despre calitatea le
găturii cu producția, spune 
tov. Moldovan, se cuvine 
să amintim nu numai suc
cese — elaborarea unor 
tehnologii noi, pentru țara 
noastră și pentru străinăta
te — dar și cazuri cînd am 
bătut cinci ani pasul în loc, 
la un procedeu de aecupra- 
re, numai pentru că eram 
în căutarea unei soluții cla
sice. Mai avem de muncit 
fiecare pentru o gindire e- 
liberată de prejudecăți, în
drăzneață, aș zice obraz
nică față de principiile so
cotite sacrosancte în știin
ță, o gindire înfiptă, criți- 
că, elastică, de dialecti

ÎN LOC DE CONCLUZII

Cu cît mai mare e com
plexitatea problemelor cu
prinse pînă aci, cu atît 
mai clar se desprind cî
teva principii de temelie :

Ținînd loc laboratorului 
uzinal și celorlalte verigi 
ale producției, institutul își 
pierde locul de gînditor al 
ramurii, privirea în perspec
tivă; dar uitînd de necesi
tățile producției, el ajunge 
la invenții gata învechite 
înainte de a-și ti găsit a- 
pltcația.

Mersul pe „punte" din
spre producție spre știință, 
influența producției, punc
tul de vedere al omului din 
uzină, uneori și criticile 
sale față de cercetător me
rită o tratare separată, am
plă și documentată. Mai 
este oare nevoie sa spu
nem că nu e bună nici pa
sivitatea cercetătorului 
care așteaptă să i se „co
mande", nici cea a repre
zentanților producției 7 Se 
pare că da, mai e nevoie 
să se amintească de acest 

cian!. Cercetătorii, In aju
nul Congresului partidului, 
se simt angajați față de 
popor pentru elaborare* 
unor soluții originale.

— Găsirea rezultatelor în 
exterior, prost înțeleasă, 
poate duce la lenevire, 
spune tov. Apetrei. Recente
le documente de partid au 
marele merit de a ne mo
biliza și a ne pune în gar
dă. Nu vrem să fim prezenți. 
în toate domeniile și nici o 
țară nu poate reuși asta. 
Dar, chiar în cazuri în care 
ne-am însușit azi nivelul 
cel mai avansat, trebuie tot 
azi să ne punem pe mun
că, pentru a fi siguri că 
peste zece-cincisprezece 
ani păstrăm avansul. Țara 
noastră, prin cercetătorji ei, 
și-a găsit o serie de sd uții 
care au arătat clar: pentru 
noi, originalitatea nu e nu
mai o chestiune de dorință 
sau mîndrie, ci un avantaj. 
Oriunde e vorba de știință, 
calitatea primează. într-o 
serie bogată de cazuri, e 
mai ieftin să fii original.

SPRE

REDES

COPERIREA

OMULUI

întrunite la redacția zia
rului, o seamă de compe
tențe din institutele de cer
cetări și din uzine — afară 
de cei de mai sus vom mai 
enumera pe tovarășii ingi
neri TRAIAN SECELEANU, 
AUREL CONSTANTINESCU, 
VASILE BURAGA, VASILE 
STANESCU, VASILE VASI- 
LIEV, s-au ocupat de cei 
trei factori care stau 
la baza unei legături 
rodnice între știință și pro
ducție, așa cum i-a enume
rat ing. Aurel Constan- 
tinescu : 1) omul (cercetă
torul) 2) tematica 3) apara
tura și documentația.
In privința omului, unani

mitatea tovarășilor care lu
crează la institutele de cer
cetare au semnalat greută
țile pe care le au în for
marea garniturii lor de ti
neret, din două cauze. Sta
giul de trei ani în producție 
— prima dintre cauze — a 
fost o măsură necesară, 
dar e depășită. Pentru a-și 
însuși cunoștințele unei ra
muri, omul modern trece de 
vîrsta biologică optimă 
pentru creație (25 de ani) 
și abia pe la 28—30 de ani 
dobîndește titlurile superi
oare sau etapa înaltă de 
cunoaștere necesară pen
tru creație. Cercetarea cere 
cunoștințe speciale și mai 
ale» talent (care — spu
nea unul dintre pârtiei- 
panții la discuție — nu es
te neapărat echivalent cu 
notele bune obținute în 
școală). După trei ani, in
ginerul s-a profilat pentru 
producție șl s-a „lipit" de 
ea, mai ales că aici inter
vine a doua dintre cauzele 
enumerate, faptul că ingi
nerul din uzină sau de la 
proiectare are o salarizare 
superioară față de colegul 
său cercetător.

— Noi avem în institut șl 
proiectare și cercetare — 
ne-a spus tov. Tunsoiu — 
și am observat clar această 
disproporție dintre un sec
tor și celălalt.

După cum a propus tov. 
Apetrei, stagiul în produc
ție — scurtat în oarecare 
măsură — ar trebui făcut 
ca om al institutului, care 
ia parte activă la proce
sul de cercetare legat de 
nevoile uzinei. Avem cî
teva talente tinere excep
ționale. De ce cercetarea 
să nu se bucure la fel ca 
și învățămîntul de dreptul 
de a-i recruta direct 7 Atît 
descoperirea cunoștințelor 
cît și predarea lor, cred 
că au, din acest punct de 
vedere, drepturi egale.

fapt. O diviziune utilă a 
muncii nu poate răsări din 
poziția pasivă : diviziunea 
eficientă se obține de pe 
poziții active, în care fie
care e interesat și de în- 
rîurirea celuilalt.

Busola care arată nordul 
— interesul general — 
este partinitatea, partidul. 
Proiectul Directivelor re
prezintă un grad foarte 
înalt de armonizare a știin
ței cu practica la scara 
întregii țări, pe baza teo
riei marxist-leniniste și a 
cunoașterii tuturor condi
țiilor concrete.

Oamenii de știință văd în 
Directive un instrument de 
lucru, de mobilizare a com
petențelor, talentelor, in
teligențelor, agentul de 
înălțare a valorii octanice 
a unuia dintre combusti
bilii care provoacă explo
ziile zilnice ale motorului 
nostru spre progres — 
combustibilul numit gin
dire.
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Vizita primului ministru al Republicii Somalia 
Abdirazak Ha ji Hussein

Continuîndu-și vizita în regiunea 
Dobrogea, primul ministru al Re
publicii Somalia, Abdirazak Haji 
Hussein, și persoanele care îl în
soțesc au vizitat vineri dimineața 
cooperativa agricolă de producție 
Cumpăna.

Au fost vizitate apoi noile car
tiere de locuințe ale orașului Con

stanța, Muzeul arheologic regional 
și moscheia din localitate. Preșe
dintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Con
stanța, Petre Nicolae, a oferit în 
cinstea oaspeților un dejun.

După amiază, oaspetele sottialez 
s-a înapoiat în Capitală.

Cronica
zilei

PLECAREA DELEGAȚIEI 
R. P. ROMÂNE

LA CONGRESUL MONDIAL 
PENTRU PACE DE LA HELSINKI

Vineri a plecat spre Finlanda, 
pentru a participa la lucrările Con
gresului mondial pentru pace, in
dependență națională și dezarmare 
generală, care se desfășoară la 
Helsinki între 10—15 iulie, dele
ga,ia mișcării pentru pace din 
R. P. Română, condusă de acad. 
Athanase Joja, președintele Comi
tetului național pentru apărarea 
păcii din țara noastră.

Din delegație fac parte : acad. 
Geo Bogza, vicepreședinte al Co
mitetului național pentru apărarea 
păcii, Radu Beligan, artist al po
porului, prof. univ. Ion Creangă, 
rectorul Universității Al. I. Cuza 
din Iași, Mia Groza, vicepreședintă 
a Consiliului național al femeilor, 
Nestor Ignat, președintele Uniunii 
ziariștilor, prof. univ. George Ivaș- 
cu, redactor șef al revistei „Lu
mea", Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
Justin Moisescu, mitropolitul Mol
dovei și Sucevei, prof. univ. Costin 
Murgescu, redactor șef al revistei 
„Viața economică", Sanda Ran- 
gheț, secretar al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii din 
R. P. Română.

SEMNAREA PROTOCOLULUI 
COMERCIAL PE ANUL 1965 

ȘI PARAFAREA ACORDULUI 
PE PERIOADA 1966—1969

ÎNTRE ROMÂNIA ȘI ITALIA

între 15 iunie și 8 iulie o dele
gație italiană condusă de Felice 
Di Falco, director general în Mi
nisterul Comerțului Exterior al 
Italiei, a dus discuții la București 
cu privire la stabilirea volumului 
schimburilor comerciale între Ro
mânia și Italia pe anul 1965 și 
pe perioada 1966—1969.

în urma tratativelor purtate la 
Ministerul Comerțului Exterior, a 
fost semnat Protocolul comercial 
pe anul 1965 în cadrul Acordului 
de durată pe perioada 1962—1965.

De asemenea, a fost parafat noul 
Acord pe termen lung, valabil pe 
perioada 1966—1969. S-a convenit 
ca acest acord să fie semnat la fi
nele lunii septembrie la București 
de către miniștrii comerțului ex
terior ai celor două țări.

Urmarea ce'or convenite, schim
burile comerciale dintre cele două 
țări se vor dezvolta în continuare.

CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A REPUBLICII ARGENTINA

Pe agenda diplomatică a zilei de 
vineri, s-a înscris și recepția cu 
prilejul sărbătorii naționale, a Re
publicii Argentina. Răspunzind in
vitației însărcinatului cu afaceri 
al Argentinei la București, Do
mingo Alfredo French, la recepție 
au luat parte Mihail Petri, mi
nistrul comerțului exterior, Gheor- 
ghe Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ 
A COOPERAȚIEI

A 43-a zi internațională a coo
perației a fost marcată în țara 
noastră print.r-o adunare festivă 
care a avut loc vineri la București, 
unde au participat cadre de con
ducere și lucrători din Centro- 
coop, UCECOM și unități coope
ratiste.

Despre însemnătatea acestei zile, 
despre dezvoltarea cooperației de 
consum și a cooperației meșteșu
gărești în țara noastră, a vorbit 
Francisc Țapoș, vicepreședinte gl 
Uniunii centrale a cooperației de 
consum.

în încheierea adunării, s-a dat 
citire unei telegrame adresate Ali
anței Cooperatiste Internaționale 
cu prilejul Zilei Cooperației.

GALĂ A FILMULUI MONGOL

„Ecoul vieții" s-a intitulat filmul 
mongol prezentat vineri, la cine
matograful „Republica" din Capi
tală, în cadrul unui spectacol de 
gală organizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, cu prilejul 
sărbătorii naționale a R. P. Mon
gole. La spectacol au luat parte 
Pompiliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ale
xandru Bălăci, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ambasadorul R. P. Mon
gole, Togoociin Ghenden, și alți 
membri ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, regizorul 
Manole Marcus a vorbit despre rea
lizările cinematografiei din R. P. 
Mongolă, făcînd apoi o prezentare 
a filmului „Ecoul vieții".

LA ANIVERSAREA ARMATEI 
POPULARE ALBANEZE

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a Armatei populare alba
neze, ambasadorul R. P. Albania la 
București, Răpi Gjermeni, a oferit 
vineri după-amiază un cocteil la 
care au participat Gh. Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din 
M.A.E., generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință și cultură.

INAUGURAREA LINIEI AERIENE 
INTERNAȚIONALE 
BUCUREȘTI-ROMA

Vineri dimineața, de pe aero
portul Băneasa a decolat primul 
avion TAROM pe noua linie inter
națională aeriană directă Bucu- 
rești-Roma. Pe această rută circu
lă avioane turbopropulsoare IL-18. 
în fiecare vineri avionul are ple
carea de la București la ora 9,55 
și sosește la Roma la ora 12,05 
(ora locală) ; reîntoarcerea are loc 
în aceeași zi cu plecare de la Roma 
la ora 14 (ora locală) și ateriza
rea pe aeroportul Băneasa la ora 
18,10.

în prezent, Bucureștiul este le
gat prin linii aeriene TAROM de 
15 mari orașe europene.

(Agerpres)

Noile construcjii ieșene, sursă de 
inspirație

Foto : R. Costin

ȘTIRI CUL
„România la congrese și confe

rințe internaționale" a constituit 
tema simpozionului care a avut loc 
vineri seara în sala mică a Pala
tului R.P. Române din Capitală. Au 
luat cuvîntul: acad. Horia Hulubei, 
acad. Ion Făgărășanu și prof. univ. 
Călin Popovici.

★
La plenara lărgită a Consiliului 

teatrelor din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, care s-a 
desfășurat vineri, secretarul con
siliului, Nicolae Munteanu, a fă
cut o expunere cu privire la reali
zarea repertoriului teatrelor dra
matice în stagiunea recent înche
iată și asupra propunerilor de re
pertoriu în următoarea stagiune. 
Participanții la plenară au dezbă
tut în continuare aspecte ale îm
bunătățirii proiectelor de reperto
riu prezentate pentru stagiunea 
teatrală 1965—1966. în încheierea 
discuțiilor, a luat cuvîntul Vasile 
Dinu, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă.

★
Corul de cameră „Madrigal" al 

Conservatorului „Ciprian Porumbes- 
cu" din București, condus de artis
tul emerit Marin Constantin, a În
treprins recent un turneu in Repu
blica Democrată Germană. Presa a 
apreciat concertele sub titluri ca: 
„Un cor de cameră de clasă mon-

TURALE 1 I 
dială" (Neues Deutschland), „Emi- s 
nentul cor bucureștean" (Neueste „ 
Nachriten) „Furtună de aplauze la a 
Madrigal" (Der Neue Weg) etc. a 
„Formația a realizat o omogenitate - 
a sonorității așa cum numai in cele I 
mai fericite cazuri se întilnește", a B 
scris „Leipziger Volkszeilung". In _ 
cronica ziarului „Neues Deutschland" I 
se spune, printre altele,: „Concertul H 
corului „Madrigal" din București a _ 
arătat ce perspective stau in fața S 
artei corale dacă se depune o mun- " 
că perseverentă, plină de fantezie", n

* ICătre slirșitul acestei luni, Tea- B 
trul de Operetă va prezenta, in g 
mai multe orașe din Italia, specia- I 
cole cu „Vinzătorul de păsări" de " 
Zeller, „Prințesa circului" de Kal- ■ 
mann și „Lăsați-mă să cint“ de Ghe- I 
rase Dendrino. ®* BInvitat să participe la Olimpiada ■ 
internațională a teatrelor de revis- ” 
fă, care se desfășoară in prezent la B 
teatrul „Olimpia" din Paris, colecti- I 
vul artistic al Teatrului satiric-mu- ■ 
zical „C. Tănase" din București va ■ 
oferi publicului parizian o serie de | 
aproape 30 de spectacole cu un pro- « 
gram alcătuit din selecțiuni — a 
„Buca rest ’65".

Spectacolul colectivului bucu- ■ 
reștean cuprinde ctntece lirice și sa- ■ 
titice, tablouri coregrafice, cuplete E 
și scenete comice. S

PE PESTE HOTARE
Studenți spanioli trimiși in judecată

LONDRA 9 (Agerpres). — Au
toritățile franchiste au deschis la 
8 iulie procesul împotriva unui 
grup de studenți ai Universității 
din Madrid. Studenții au fost acu
zați că au difuzat, manifeste „cu 
caracter opoziționist" în timpul 
demonstrației din aprilie a munci

torilor din Madrid, care cereau 
majorarea salariilor și crearea u- 
nor sindicate libere. Din momen
tul arestării (din aprilie), scrie co
respondentul agenției Reuter, stu
denții se află în închisoare. Ei 
sînt amenințați de condamnări 
grele.

9

UN FOND DE AUR
AL PATRIEI

(Urmare din pag. I-a)

Actualitatea
ALEXANDRA NICOLAU CONTI

NUA SA CONDUCĂ în turneul in
ternational de la Briansk, totalizînd 
5 puncte după 6 runde. Nicolau este 
urmată în clasament de Ajenova 
(Bulgaria), Ranniku și Kozlovskaia 
(U.R.S.S.) cu cîfe 4 puncte, Borisenko 
(U.R.S.S.). în runda a 5-a Nicolau 
a remizat cu Jurczinska, iar în runda 
a 6-a a învins-o pe Kazmina. Alte 
rezultate din runda a 6-a : Ranniku- 
Asenova remiză ; Kozlovskaia-Lazare- 
vici 1—0; Borisenko-Eretova remiză.

ș a h i st ă
MECIUL DINTRE TAL $1 PORTISCH, 

din cadrul preliminariilor campiona
tului mondial de șah care are loc ia 
Bled, s-a încheiat înaintea consumă
rii celor zece partide prevăzute în 
regulament. Tal a cîștigat cea de-a 
8-a partidă și scorul a devenit 
5,5—2,5 în favoarea sa. Fostul cam
pion mondial urmează să joace în 
semifinale cu învingătorul meciului 
Larsen-lvkov, în care primul conduce 
cu 4,5—1,5 (1).

A

In cîteva rin duri
• Vineri, în penultima zi a campio

natelor republicane universitare la 
jocuri sportive s-au disputat întîlniri 
de handbal și volei. în competiția de 
HANDBAL au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : masculin : Bucu
rești I — Petroșeni 29—10 ; Iași — Cluj 
16—11 f Galați — Brașov 29—20 i femi
nin : București II — Iași 9—5 ; Bucu
rești — Galati 12—1 ; Timișoara — 
Cluj 19—7. în cele două clasamente 
conduc echipele orașului București.

Rezultate de la VOLEI : feminin : 
Cluj — Iași 3—0 ; masculin : Bucu
rești II — Timișoara 3—2 ; Bucu
rești I — Brașov 3—0. Astăzi au loc 
ultimele întreceri.

• Ieri, la Brăila echipa masculină de
vole! Constructorul a învins cu scorul 
de 3—0 (13, 8, 9) echipa secundă a
Franței. Astăzi are loc meciul revanșă, 
urmînd ca duminică oaspeții să evo
lueze la Galati.

• în sala „Coubertin" din Paris au 
continuat vineri campionatele mondiale

de scrimă. în turneul final la sabie 
s-au calificat Rilski (U.R.S.S.), Horvath 
(R. P. Ungară), Pezsa (R. P. Ungară), 
campion olimpic la Tokio, Pawlovski 
(R P. Polonă). Mezsena (R. P. Ungară) 
și Mavlikanov (U.R.S.S,).

în preliminariile probei de spadă pe 
echipe s-au înregistrat următoarele re
zultate : Austria — Belgia 8—7 ; An
glia — Finlanda 9—5 ț Elveția — Olan
da 9—7 î U.R.S.S. — Japonia 12—4 ; 
R. P. Polonă — Luxemburg 12—4 i Ita
lia — Danemarca 13—3.

LOTO
La tragerea Loto din seara zilei de 

9 iulie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

90 36 9 1 87 33 3 61 67 83
Premii suplimentare : 17 50 80
Fond de premii: 752 756 lei

în prezent, nivelul acestui in
dicator în industrie este cu 63 la 
sută mai înalt decît în 1959. Creș
terea productivității muncii va a- 
sigura aproape 70 la sută din spo
rul producției industriale prevă
zute a fi obținută în anul 1965.

O amploare însemnată a căpătat 
calificarea cadrelor cu pregătire 
superioară și medie. în anii 1960— 
1965 economia națională a primit 
peste 78 000 de specialiști cu studii 
superioare și 97 000 specialiști cu 
studii medii. în comparație cu a- 
nul 1959, numărul absolvenților de 
școli profesionale a fost în 1964 cu 
111 la sută mai mare, iar al mun
citorilor calificați Ia locul de mun
că, prin cursuri de scurtă durată, 
cu 342,6 la sută. Este un merit al 
partidului și statului nostru că, 
luînd măsuri pentru dezvoltarea 
multilaterală, echilibrată, a econo
mici naționale, pentru creșterea 
cu precădere a producției mijloa
celor de producție, au acordat o a- 
tenție deosebită gccelerării ritmu
lui de pregătire a cadrelor nece
sare.

în perioada noului plan cinci
nal, potrivit proiectului de Direc
tive ale celui de-țil IV-lea Congres 
al P.M.R., economia națională va 
cunoaște un nou și puternic avînt. 
Industria, construcțiile, agricultu
ra, transporturile și telecomunica
țiile vor fi dotate cu noi mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate, vor 
fi puse în funcțiune noi întreprin
deri și secții la nivelul cerințelor 
tehnice moderne. Mecanizarea și 
automatizarea vor fi extinse. Ri
dicarea nivelului tehnic al mijloa
celor de muncă în această peri
oadă este ilustrată și de faptul că 
înzestrarea cu energie electrică pe 
un muncitor în industrie va crește 
de la 8 300 kWh în 1965 la 13 100 
kWh în anul 1970, adică cu circa 
58 la sută.

Acest complex de măsuri, pre
cum și perfecționarea în conti
nuare a organizării producției și a 
muncii, a instrumentelor cointere
sării materiale, vor crea condiții 
pentru sporirea continuă a pro
ductivității muncii. Aproximativ 
două treimi din sporul produc
ției industriale ce se va rea
liza in anul 1970 în compa
rație cu anul 1965 va fi ob
ținut pe seama creșterii producti
vității muncii. Un procent de 
creștere a productivității muncii 
în industrie va reprezenta în anul 
1970 un volum de producție de 
peste 1,7 ori mai mare ca valoare 
absolută decît în anul 1965 și de 
aproape 4 ori mai mare decît în 
anul 1959. Nivelul productivității 
muncii în diferite ramuri econo
mice, contribuția sporită a aces
tora la creșterea venitului națio
nal oglindesc un proces de utili
zare superioară a forței de muncă 
a țării, concomitent cu progresul 
rapid al tehnicii.

Creșterea în proporțiile arătate 
a productivității muncii constituie 
o condiție de bază pentru a se pu
tea asigura nivelul de producție 
prevăzut, sporirea venitului na
țional, a veniturilor populației, 
satisfacerea tot mai bună a nevoi
lor oamenilor muncii. Merită sub
liniat că sporirea însemnată a 
numărului de salariați, utilizarea 
tot mai rațională a forței de muncă 
și ridicarea calificării ei vor 
avea loc în condițiile creșterii gra
dului de automatizare și mecani
zare a producției — ceea ce con
stituie unul din avantajele econo
miei socialiste planificate. în noul 
cincinal, dezvoltarea economiei 
naționale în proporțiile prevăzute 
reclamă sporirea numărului de 
salariați cu 900 000 oameni, ceea 
ce reprezintă o creștere de peste 
21 la sută. Este interesant de rele
vat faptul că, datorită nivelului 
mereu mai ridicat al productivi
tății muncii, sporul absolut al nu
mărului de salariați în ramurile 
producției materiale în anul 1970 
față de 1965 este cu peste 19 la 
sută mai mie decît cel realizat în 
anii 1961—1965. Numărul supli
mentar de salariați necesari dez
voltării economiei naționale în 
următorul cincinal depășește în
tregul spor al populației active 
din această perioadă, diferența la 
nivelul anului 1970 ridieîndu-se la 
circa 400 000 oameni.

De unde va lua economia națio-

nală acest supliment de forță de 
muncă ? Mai întîi din agricultură 
și aceasta ca urmare a creșterii 
productivității muncii; ponderea 
celor care lucrează în această ra
mură va scădea de la 57 la sută din 
totalul populației ocupate în anul 
1965 la circa 50 la sută în anul 
1970, concomitent cu creșterea nu
mărului celor ocupați în ramurile 
neagricole (industrie, construcții, 
transporturi etc.) de la 43 la sută 
în anul 1965, la circa 50 la sută în 
1970. Așadar, la sfîrșitul viitorului 
cincinal ponderea populației ocu
pate în agricultură se va reduce la 
jumătate din totalul populației o- 
cupate față de trei sferturi în 1950. 
Este evident că acest proces început 
în aceste două decenii va continua 
în perioada următoare.

în 1970, din numărul total al sa- 
lariaților ocupați în sfera produc
ției materiale, circa 80 la sută vor 
fi calificați, ceea ce va contribui 
la asigurarea ritmului ridicat, de 
dezvoltare a economiei. Numărul 
salariaților ocupați în economia 
națională — atît în sfera producției 
materiale cît și în sfera neproduc
tivă — va deveni precumpănitor 
în anul 1970, ponderea acesto
ra în totalul populației ocu
pate reprezentând peste 51 la sută, 
față de 42 la sută in 1965 și 30 
la sută în anul 1959. Aceasta va 
constitui o mare realizare a parti
dului și statului nostru, reflectând 
înaintarea țării pe calea desăvîrsi- 
rii construcției socialismului, ridi
carea muncii poporului nostru pe 
o treaptă mai înaltă, care atrage 
după sine creșterea veniturilor ce
lor ce muncesc corespunzător 
schimbărilor intervenite în struc
tura forței de muncă.

Sporirea însemnată a numărului 
de salariați în anii următorului 
cincinal creează necesitatea și în 
același timp asigură posibilitatea 
atragerii într-o proporție mai mare 
a femeilor în producția Socială. 
Ponderea femeilor în totalul for
ței de muncă este de aproximativ 
50 la sută. Se înțelege că este mai 
potrivit ca femeile să fie încadrate 
în primul rînd nu în industria ex
tractivă, siderurgie, ci în ramurile 
producătoare de bunuri de consum, 
în sfera deservirii populației.

Dotarea tuturor ramurilor eco
nomiei naționale în perioada 1986- 
1970 cu un -volum tot. mai mare 
de mașini și utilaje de un nivel 
tehnic ridicat, aplicarea în produc
ție de procedee și tehnologii noi, 
precum și exigența mereu sporită 
pentru calitatea produselor fac 
necesară continuarea efortului sus
ținut pentru ridicarea calificării 
cadrelor. Pentru meseriile care 
necesită o calificare mai ridi
cată se vor pregăti numai prin 
școli circa 310 000 muncitori, pon
derea celor pregătiți pe această 
cale, în numărul total al muncito
rilor calificați, existenți în econo
mia națională, urmînd să crească 
de la 19,3 la sută în anul 1965 la 
peste 23 la sută în anul 1970.

Ministerele și celelalte organe 
centrale au îndatorirea ca, în con
formitate cu nevoile producției și 
complexitatea lucrărilor cerute a 
fi executate de muncitori, să stabi
lească cît mai just profilul mese
riilor pregătite în școlile profesio
nale și durata de școlarizare pen
tru fiecare meserie sau grupă de 
meserii. O atenție deosebită tre
buie acordată pregătirii prin școli 
intr-o proporție mai mare a mun
citorilor calificați în meseriile ho- 
tărîtoare pentru creșterea produc
tivității muncii.

In perioada 1966—1970 vor fi 
pregătite circa 130 000 cadre medii 
de specialitate necesare diferitelor 
ramuri și sectoare de activitate ale 
economiei naționale. Sporirea în
semnată a numărului de cadre cu 
pregătire medie tehnică și eco
nomică este necesară pentru asi
gurarea conducerii operative a 
procesului de producție și pentru 
perfecționarea continuă a acestei 
conduceri. Această necesitate este 
determinată de dezvoltarea între
prinderilor atît ca număr și mai 
ales ca dimensiune, de complexi
tatea crescîndă a problemelor pe 
care le ridică realizarea ritmică a 
producției, adîncirea cooperării 
dintre întreprinderi, îmbunătățirea 
calității producției, stabilirea ju
dicioasă și realizarea integrală a 
indicatorilor tehnico-economici 
planificați. In perioada 1966—1970 
economia națională va primi 
110 000 noi specialiști absolvenți 
ai institutelor de învățămînt su
perior.

Atragerea în ritm accelerat a 
resurselor de muncă în producție, 
folosirea și repartizarea rațională 
a forței de muncă constituie un 
rezultat al dezvoltării armonioase 
a economiei, al conducerii ei pla-

nificate. Factorul determinant al 
acestui proces este industrializarea 
socialistă neabătută, care asigură 
creșterea în ritm susținut, pe un 
drum mereu ascendent, a econo
miei naționale.

CĂLĂTORIE
PLĂCUTĂ

(Urmare din pag. I-a)
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Tînăra logodnică : Cînd te 
gîhdgști că am văzut expus 
astă vară vagonul cu care mer
gem... Acum călătorim cu el... 
Dar modele de pantofi din cei 
de la Expoziție nu găsești în 
magazine. O fi mai greu de fă
cut un pantof decît un vagon 1

Tînărul logodnic (zîmbind): E 
un atac la adresa mea. Sînt 
muncitor pielar.

Lăcătușul : 
are un vagon 
te 9 500. _

Reporterul (către lăcătuș): I 
Parcă v-am mai întîlnit unde- B 
va... Sînt ziarist... Lucrați cum
va la Arad ?

Lăcătușul : Da. Chiar la fini
sajul vagoanelor de tipul ăsta- 
Știu ce vă interesează : mă nu
mesc Gheorghe Albu și plec la 
Eforie-Sud în concediu.

Băiețelul se 1 
banchetă. Tatăl face fețe-fețe. 
Se apleacă și-l întreabă ceva 
la ureche. Copilul scutură ener
gic din cap, apoi duce repede 
palmele la spate. Are pantalo
nașii umezi. Ceilalți rîd.

Medicul : Din cauza canapelei 
de plastic. Proastă soluție. O- 
mul transpiră...

Călătorii ar avea de făcut și 
cîteva sugestii : soluții mai adec
vate pentru perdele — acum sînt 
numai de o singură culoare moho- 
rîtă, care 
vesel pe 
celorlalte materiale întrebuințate ; 
o mai armonioasă asamblare a cu
lorilor in fiecare compartiment.

Sesiunea Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R. și-a incheiat 
lucrările

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Cea 
de-a 5-a sesiune a Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R. și-a încheiat 
lucrările adoptînd o serie de mă
suri în vederea îmbunătățirii co
merțului și alimentației publice în 
R.S.F.S.R. Au fost' constituite co
misiile permanente care se vor o- 
cupa de construcții, de gospodăria 
comunală și de amenajări.

peru Ciocniri intre trupe 
guvernamentale 
și partizani

LIMA 9 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, 
trupe ale guvernului peruvian au 
încercat să oprească o coloană de 
aprovizionare a partizanilor din 
regiunile muntoase din centrul 
Perului. în cursul ciocnirilor care 
au avut loc în apropiere de orașul 
Huancavelica s-au înregistrat pier
deri grele de ambele părți.

apen Greva muncitorilor
de la

ADEN 9 (Agerpres). — In sudul 
Peninsulei Arabe, la Aden, conti
nuă greva muncitorilor de la fi
liala companiei petroliere engleze 
„Shell". Compania aprovizionează 
cu combustibil avioanele care de
servesc transporturile civile și 
orășenești și navele aeriene co
merciale. Datorită grevei, cîteva 
centre de desfacere a combustibi
lului au fost închise. Aeroportul 
din Aden a anulat o parte din 
cursele regulate spre diferite lo
calități, precum și zborul unor a- 
vioane care fac legătura între

apro- 
com-

Aden și protectoratele din estul 
Peninsulei Arabe.

Greva, la care participă 
ximativ 400 de salariați ai 
paniei, a fost declarată în semn de
protest împotriva concedierii a 130 
de muncitori care deservesc avioa
nele engleze de la aeroportul mi
litar Khormaksar. Un reprezen
tant al comandamentului forțelor 
militare aeriene engleze, dizlocate 
în Aden, a declarat că în locul 
muncitorilor concediați, la aero
portul militar Khormaksar vor 
folosiți militari englezi.
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contrastează cu aerul 
care-1 degajă coloritul

Comod pentru călători, 
dar C.F.R.-ul ce facel
Cu o grijă și o delicateță ce se 

cuvin apreciate de călători, 
constructorii s-au gîndit la toate 
amănuntele care pot face o călă
torie cît mai plăcută. Iată, de 
pildă, ce s-a întreprins în mult 
dezbătută problemă a fumatului : 
vagonul are cinci compartimente 
marcate limpede : „PENTRU FU
MĂTORI" ; alte cinci : „PENTRU 
NEFUMATORI". Organele C.F.R. 
nu țin însă seama de această 
împărțire, casierii n-au primit 
dispoziții în această direcție.

— Bine, bine —- ne-a spus un 
casier — dar dacă am epuizat 
locurile din compartimentele pen
tru fumători și vine 
bilet un fumător ?

— Simplu. îi dai 
tori", iar dumnealui, 
are bilet, cînd vrea 
iese pe coridor.

Nici noul procedeu de numero
tare a locurilor nu a fost valori
ficat. La vechile vagoane nume
rotarea e fixă. După noul 
sistem introdus de constructorii 
arădeni, numerele sînt mobile : 
conducătorul le poate schimba 
mecanic ordinea la capătul liniei, 
astfel îneît călătorul să știe că nu
merotarea începe întotdeauna din 
același loc, luînd ca punct de re
per sensul de mers al trenului. 
Dar C.F.R.-ul ignorează „i 
preferă să scrie cu vopsea 
gră numerele (de fapt mînjește 
pereții — vezi vagonul BALFD 
74029 din garnitura acceleratului 
202).

Constructorii au prevăzut în fie
care compartiment spații pentru 8 
difuzoare în interiorul „răzămă- 
toarelor de cap". Cine vrea ascul
tă, cine nu — nu. Deocamdată 
însă nimeni nu ascultă nimic. 
C.F.R.-ul n-a instalat încă nici 
stații de radioficare în comparti- 

microfoane. De ce 
de față 
pasul 
și cu

mente, nici 
oare în cazul 
C.F.R. nu țin 
constructorilor 
confort ?

nu.

să-mi ceară

la „nefumă- 
știind unde 
să fumeze,

organele 
cu eforturile 

cerințele de

★
Noile vagoane de 

lătoresc în număr din ce în 
mai mare pe drumurile de %fier 
ale țării. Fiecare vagon pare a fi 
și mesagerul unei calde urări a 
constructorilor arădeni : drum bun!

pasageri că-
ce

MONTREAL (Canada) : Polițiști reprimind o demonstrație a separatiști
lor de limbă franceză. In cursul incidentului au fost arestate 55 de per

soane (Telefoto : Agerpres)

//LA STRADA"
(Urmare din pag. I-a)

în Piața Spaniei, pe sutele 
trepte în stil barpeo-roman 
Ia ceasurile amiezei studenți 
băieți și fete — purtînd sub braț pa
chetul de cursuri legate cu o pan
glică. în locul sălilor din bibliote
cile supraaglomerate, tinerii prefe
ră acest amfiteatru în aer liber pen
tru a repeta în preajma examene
lor și colocviilor. Cînd arșița ți se 
scurge parcă în corp, la celebra 
Fontana Trevi vizitatorii se adună 
în grupuri. Și dacă aruncă o mone
dă potrivit tradiției, pentru a se mai 
întoarce o dată în „Cetatea eter
nă", se simt totodată îndemnați să 
facă și o baie în apa rece și 
transparentă. Dar, în vecinătate e 
la post carabinerul. Pe Corso Ro
mano ca și în piața Veneția tineri 
cu bărbi sau fără sînt gata fie 
să-ți facă pe loc portretul, fie să-ți 
vîndă cine știe ce tablou. Lupta 
pentru existență nu ocolește arta.

O dată cu căderea nopții, pe 
marile bulevarde se țese broderia 
de lumini multicolore, în care se 
simte mina unei armate întregi de 
specialiști în reclame. Firmele și 
vitrinele sînt adevărate jocuri de 
culori. Reclama e într-adevăr su- 
iletul comerțului. înserarea scoate 
în stradă vînzătorii de ziare și de 
castane, de lozuri ale diferitelor 
loterii și negustori ambulanți care 
se oferă să-ți facă oricîte demon
strații vrei pentru a te convinge 
că cel mai bun lucru pe care l-ai 
putea face este să cumperi un a- 
parat de stors lămîie. La magazi
nele declarate în stare de fali
ment proprietarii organizează li
citații fulger, în vreme ce în fața 
noului „Piper club" din chiar ini
ma orașului, grupuri de tineri ad
miratori ai „Beatles-ilor" englezi 
fac o hărmălaie de nedescris.

Strada romană e și o tribună de 
discuții. Pe la colțuri vezi pilcuri 
de oameni vorbind grăbit, gesti- 
culînd, punctîndu-și dialogurile cu 
expresii tari sau numai cu obiș
nuita „mamma mia". La porți, 
gospodinele conversează cu veci
na de la etajul 3 și să te ferească 
sfîntul să nimerești în mijlocul 
unor „tifosi" cum sînt numiți aci 
„microbiștii" fotbalului. Nici măcar 
celebrul H.H., antrenorul lui „In
ter", nu e mai specialist ca ei în 
problemele unei partide de „cal- 
clo".

Străzile Romei își conturează 
personalitatea și prin construcțiile 
ce poartă pecetea contemporanei
tății. în noile cartiere se înalță 
case elegante semănînd cu orășe
lele din munții Italiei. La margine, 
în mijlocul unor parcuri s-au ri

dicat multe clădiri noi, foarte

de 
stau

frumoase. Aici își au sediul re
prezentanțe ale celor mai mari 
firme, locuiesc cei avuți care își 
pot permite luxul unor chirii exor
bitante. In schimb, periferia își 
păstrează nealterată fața, prezen- 
tîndu-ți o îngrămădire de case in
salubre, vechi, incit te miri cum 
so mai țin zidurile. Chiriile mari 
obligă familiile nevoiașe să tră
iască in condiții pe care presa ita
liană le numește inumane.

La sfîrșit de săptămînă se pro
duce exodul romanilor, cu. cele mai 
felurite mijloace de locomoție, 
spre locurile de odihnă. Unul din
tre 
al 
nii 
să 
însorit al mării zidurile cetății, așa 
cum au făcut-o la vremea lor ate- 
nienii pînă la Pireu. Numai că 
marea a fugit parcă de Ostia, în- 
depărtindu-se mereu.

Roma îți oferă însă și alte ima
gini ale freamătului străzilor sale. 
Nici vuietul sirenelor poliției, nici 
tropotul cailor 
izbutesc 
marilor demonstrații muncitorești. 
Am văzut coloanele parcă fără de 
sfîrșit ale muncitorilor din trans
porturile publice blocînd circula
ția pe arterele principale. Am vă
zut grupurile de polițiști luînd cu 
asalt porțile ferecate ale între
prinderii „Romanagaz", unde gre
viștii blocați de două zile cereau 
condiții mai bune de lucru, înce
tarea concedierilor. Cîteva mii de 
studenți, asistenți și profesori uni
versitari au străbătut mînă în 
mînă marile bulevarde ale orașu
lui, scandînd lozinci, ridieîndu-și 
glasurile împotriva acțiunilor gu
vernamentale care împiedică re
forma democratică a învăță- 
mîntului superior. In zilele gre
vei lucrătorilor de la tramvaie 
și autobuze, Roma arăta ca un 
oraș în stare de asediu. Nu circu
lau decît autocamioane ale mu
nicipalității care transportau ce
tățenii.

Aproape n-a fosi zi în care mii 
de demonstranți să nu iasă ta 
stradă, cerînd retragerea trupelor 
americane din Vietnam și din Re
publica Dominicană. Roma luptă
toare își făcea puternic auzit gla
sul de protest.

La 21 aprilie 
2 718 ani de la 
Străzile „Cetății 
pină astăzi oaspeții cu căldură și 
prietenie, cu inima larg deschisă 
ca a întregului popor italian, har
nic și iubitor de pace. Străvechea 
Romă, mereu tluără și frumoasă, 
îți vorbește prin minunății săi lo
cuitori despre Talia muncitoare 
care pășește înainte.

acestea este Ostia, fostul port 
Romei de odinioară. Cu mile- 
în urmă, împărații au plănuit 
prelungească pînă pe țărmul

carabinierilor nu 
să acopere tumultul

s-au aniversat 
fondarea Rome», 
eterne" își întîm-



Franța respinge 
propunerile 
lui McNamara

Iert ziarul vest-german „DIE 
WELT" a publicat o corespon
dentă din Paris în care se men
ționează :

„GUVERNUL FRANCEZ A 
RESPINS PROPUNEREA AME
RICANĂ DE A SE CREA ÎN 
SÎNUL N.A.T.O, UN COMITET 
MINISTERIAL ÎNSĂRCINAT 
SĂ STUDIEZE O PROCEDURĂ 
DE CONSULTARE ÎN DOME
NIUL STRATEGIEI ATOMICE" 
Este vorba de propunerea fă
cută Ia 30 mai de ministrul a- 
părării al S.U.A, McNamara, la 
sesiunea ministerială N.A.T.O. 
ce a avut loc la Paris. Așa 
numitul „comitet selectiv", for
mat din 4—5 membri (S.U.A.. 
Anglia, Franța, R.F.G. și even
tual Italia) urma să examineze 
posibilitățile elaborării unei 
strategii nucleare a N.A.T.O 
in încercarea de a atenua con
tradicțiile ce s-au ivit în a- 
ceastă problemă în sînul alian
ței atlantice.

„Refuzul Franței, arată „Die 
Welt", a fost clar exprimat la 
Consiliul permanent al 
N.AT.O., unde reprezentantul 
francez a declarat într-un mod 
neașteptat că guvernul său nu 
vede utilitatea unui astfel de 
comitet pentru că membrii a- 
lianței nu sînt de acord asupra 
bazelor activității sale". În pri
mul său comentariu, după ce 
McNamara a prezentat sus- 
amintita propunere, ziarul „LE 
MONDE" anticipa că Washing
tonul n-a dorit decît să pună 
la încercare dorința Franței de 
a colabora cu N.A.T.O

Agenția FRANCE PRESSE a 
confirmat în cursul zilei de vi
neri știrea publicată de ziarul 
„Die Welt". Referindu-se ia 
cercuri autorizate, A.F.P. arată: 
„Guvernul francez consideră că 
propunerea lui McNamara riu 
prezintă interes pentru Franța". 
Oficialitățile franceze, relevă 
agenția, au fost surprinse însă 
că la puțin timp după ședința 
restrînsă a Consiliului perma
nent al N.A.T.O., în cadrul că
reia a fost abordată problema 
respectivă, unele ziare (în spe
ță și „Die Welt" — N.R.) au 
și relatat despre această reu
niune „foarte confidențială" 
De unde concluzia că repre
zentanții anumitor țări s-au 
grăbit să facă cunoscută pozi
ția Franței

După demisia 

lui Taylor

0 MISIUNE
LIPSITĂ DE GLORIE

In Consiliul Economic
și Social al O. N. U.
Intervenția delegatului R. P. Române

AÎE NA

SITUAȚIE 
POLITICĂ 
ÎNCORDATĂ

In capitala Greciei domină 
părerea că în scurt timp si
tuația politică, care se menți
ne încordată de peste o săptă
mână, va lua un curs hotărî- 
tor. Intr-o ediție specială de 
azi după-amiază, ziarul de 
centru „Ta Nea" subliniază că 
regele a refuzat să semneze 
decretul trimis de premierul 
Papandreu la palat, prin care 
cerea destituirea ministrului 
apărării Garouf alias și și-a 
manifestat opoziția față de in
tenția premierului de a-l des
titui pe Ghenimatas din func
ția de șef al statului major. 
Totodată, se subliniază în e- 
diția specială a cotidianului 
„Ta Nea", regele a refuzat să 
acorde audiență premierului.

Atena trăiește ore de inten
sitate și neliniște, așteptînd 
confirmarea din partea pre
mierului a celor relatate de 
ziarul guvernamental. Obser
vatorii politici au fost sur
prinși de atitudinea regelui, 
întrucit constituția țării pre
vede că acesta este obligat 
să-și dea asentimentul de 
destituire a unui ministru, 
dacă premierul a prezentat în 
acest sens o cerere oficială.

După cum am mai anunțat, 
premierul s-a văzut silit să 
ceară destituirea ministrului 
apărării Garoufalias întrucit 
acesta a refuzat să fie de a- 
cord cu Șeful guvernului pri
vind epurarea armatei de ele
mentele de dreapta, care au 
pus la cale fel de fel de com
ploturi cu scopul de a lovi în 
prestigiul și autoritatea gu
vernului.

Din surse competente am a- 
flat că în ciuda situației create 
premierul Papandreu este ho- 
tărît să nu-și prezinte demi
sia cu toată neîncrederea ară
tată de palat.

Intre timp în întreaga țară 
au avut loc mari mitinguri 
populare organizate de parti
dele Uniunea de centru și 
E.D.A. în sprijinul hotărîrii 
premierului de a neutraliza 
elementele complotiste ale 
dreptei din armată.

C. ALEXANDROAIE
9 iulie, prin telefon.

O dată trecut efectul de surpriză, provocat de ho- 
tărîrea neașteptată a președintelui S.U.A., la Saigon 
se exprimă îndoieli asupra semnificației reale a nu
mirii lui Lodge și asupra șanselor de succes în cea 
de-a doua misiune a sa. (France Presse).

• Pleacă Lodge — vine Lodge
• Schimbare într-o perioadă critică

Maxwell Taylor, doctrinarul 
politicii militare a S.U.A. în Asia 
de sud-est, a. abandonat postul 
de ambasador la Saigon. în ca
pitala americană și în cea sud- 
vietnameză, știrea a stîrnit con
fuzie Iaiă cîleva declarații ale 
unor lideri ai celor două partide, 
republican și democrat, după 
demisia lui Taylor și numirea 
succesorului în persoana... pre
decesorului său Ia Saigon, Henri 
Cabot Lodge : „Un dezastru"; 
„sînt șocat și profund neliniștit" 
(Clement Zablocki) ; „O reală 
surpriză" (William Fulbright) ; 
„O asemenea schimbare în a- 
ceastă perioadă critică m-a lă
sat perplex" (G. Ford).

Se știe că înlocuirea lui Lodge, 
diplomat de carieră, cu Taylor, 
președintele Comitetului mixt al 
șefilor de stat major, dublat — 
fapt fără precedent — de un ad
junct, Alexis Johnson, a consti
tuit, după cum scria corespon
dentul din Saigon al agenției 
Associated Press, „o angajare 
mai fermă și creșterea implicării 
militare a S.U.A. în Asia de sud- 
est". în practică aceasta a în
semnat o intensificare a luptei 
împotriva forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud și „escalada
rea" războiului spre nord, adică 
trecerea la o fază de o deosebi
tă gravitate, bombardarea teri
toriului R. D. Vietnam.

Această „super-echipă", scria 
Associated Press, ar trebui „să 
producă rezultate excepționale 
și maximum posibil în ce priveș
te îmbunătățirea situației S.U.A.". 
La Washington se recunoaște însă 
deschis impasul tot mai preg-

nant al politicii americane. 
„Perspectivele militare din Viet
namul de sud sînt mai sumbre 
decît se poate spune în cuvinte", 
— constată Walter Lippmann.

Observatorii politici occiden
tali consideră că Taylor își în
cheie Ia Saigon o misiune lip
sită de glorie. Ei citează decla
rația senatorului democrat 
Wayne Morse : „Atît situația po
litică, cît și cea militară s-au

★

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon John
son a ținut vineri seara la Casa 
Albă o conferință de presă în 
cursul căreia a abordat probleme 
internaționale și interne. Confe
rința a fost dominată de si
tuația din Vietnam. Johnson a a- 
nunțat că în viitor se așteaptă ca 
în Vietnam să se înregistreze mai 
multe pierderi în rîndul trupelor 
americane. Cu toate acestea, după 
cum a spus el, „Statele Unite vor 
satisface orice cerere de trupe și 
armament pe care o va face ge
neralul Westmoreland, comandan-

agravat In timpul cît Taylor a 
fost ambasador". Cît privește per
soana „noului" fost ambasador la 
Saigon, senatorul republican H. 
Gross se îndoiește că Lodge ar 
putea să aibă mai mult succes 
decît Taylor. „Misiunea lui 
Lodge în jurul lumii pentru a ex
plica acțiunile S.U.A. în Vietnam 
— arată Gross — a eșuat lamen
tabil".

Dumitru ȚINU

★

tul șef al trupelor americane din 
Vietnam. Referindu-se la înlocui
rea ambasadorului S.U.A. la Sai
gon, președintele a ținut să subli
nieze că între Taylor și guvernul 
american nu au existat divergențe 
în ce privește problema vietname
ză, dar că Lodge „este cel mai bun 
om disponibil în prezent în S.U.A. 
pentru a îndeplini funcția" de 
ambasador în Vietnamul de sud. 
El a apreciat că situația generală 
din Vietnam „mai curînd se va 
înrăutăți decît va deveni mai 
bună".

ÎMPOTRIVA AGRESIUNII S.U.A.

GENEVA 9. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
La Geneva continuă lucrările Con
siliului Economic și Social al 
O.N.U. în Comitetul economic, care 
dezbate probleme legate de refor
ma agrară, au luat cuvîntul nu
meroși delegați, care au scos în e- 
vidență însemnătatea aplicării re
formei agrare.

Reprezentantul român lacob Io- 
nașcu a declarat că înfăptuirea re
formei agrare se impune ca o con
diție a progresului economic și so
cial și a scos în evidență necesi
tatea creării și întăririi serviciilor 
de credit, aprovizionare, comercia
lizare și cercetări agricole. El s-a 
pronunțat pentru lichidarea rămă
șițelor feudale în structurile agri
cole, întrucit fără lichidarea lor 
nu vor putea fi rezolvate nume
roasele probleme umane, sociale, 
de progres tehnic și de produc
tivitate din agricultură. în Româ
nia, a declarat vorbitorul, s-a 
creat un colectiv de specialiști în 
domeniul agriculturii care, cu con
cursul experților Secretariatului

O.N.U., se străduiesc să împărtă
șească din experiența lor în do
meniul reformei agrare și al co
operativelor agricole. Referindu-se 
la convocarea în 1966 a Conferin
ței internaționale asupra reformei 
agrare, inițiată de secretarul ge
neral al O.N.U. și F.A.O., delegatul 
român a adresat celorlalte delegații 
și instituții specializate ale O.N.U. 
apelul de a contribui activ la 
succesul acestei conferințe.

în cadrul ședințelor aceluiași co
mitet delegatul Iranului a vorbit 
despre măsurile de reformă agra
ră întreprinse în țara sa. Delega
tul Uniunii Sovietice a subliniat 
necesitatea continuării eforturilor 
pentru înfăptuirea reformei agra
re, sugerînd ca în cadrul Secreta
riatului O.N.U. să se creeze o uni
tate specială de experți care să se 
ocupe de problemele agrare. De
legații Mexicului, Irakului și Pa
kistanului au susținut necesitatea 
unei bune pregătiri a viitoarei 
Conferințe internaționale asupra 
reformei agrare din 1966 de la 
Roma.

| DIN PRESA
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Republica Dominicană

Junta lui Barreras se pronunță 
împotriva unui guvern de coaliție

O precizare 
a Agenției 
vietnameze 
de presă

HANOI 9 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității la 9 iu
lie Agenția vietnameză de presă 
arată că așa-numita „misiune de 
pace în problema vietnameză" for
mată de premierul englez, Wilson, 
cu prilejul întrunirii primilor mi
niștri ai Commonwealthului, nu 
este decît o înșelătorie ca și așa- 
numitele „tratative de pace" pro
puse de președintele Johnson.

în legătură eu aceasta agenția 
V.N.A. a fost autorizată să declare 
următoarele : „Guvernul R. D. 
Vietnam nu acceptă să primească 
așa-numita „misiune de pace". 
Orice zvonuri care tind să consi
dere actuala vizită în R. D. Viet
nam a deputatului englez Harold 
Davies drept o eventuală accep
tare a „misiunii de pace" condusă 
de primul ministru Harold Wil
son, sînt în întregime lipsite de 
temei și rău intenționate".

★
HANOI 9 (Agerpres). — La 8 iu

lie, numeroase avioane cu reacție 
americane aparținînd flotei a 7-a 
și pornind de la bazele din Vietna
mul de sud și Tailanda au pătruns 
în spațiul aerian al R. D. Vietnam 
și au bombardat numeroase re
giuni populate și obiective econo
mice.

!n timpul mitingului de protest împotriva agresiunii americane în 
Vietnam care a fost organizat recent, în Piața Trafalgar din Londra,

• Misiunea de legătură a înal
tului comandament al Armatei 
populare vietnameze a trimis un 
mesaj Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet
nam, în care protestează împotri
va bombardării, în zilele de 5 și 7 
iulie, a zonei „D“ din Vietnamul 
de sud de către bombardiere grele 
americane „B-52".

• Șeful statului Cambodgia con
damnă amestecul tot mai intens al 
S.U.A. în Vietnamul de sud. 
într-un mesaj adresat lui Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, se 
spune : „Cu cît participarea tru
pelor S.U.A în luptele din Viet
namul de sud este mai directă cu 
atît devine mai clară în fața în
tregii lumi politica agresivă a im
perialiștilor americani". Prințul 
Sianuk declară, printre altele, că 
guvernul cambodgian este solidar 
cu popoarele din Indochina în 
lupta pentru eliberare națională și 
împotriva uneltirilor imperialiste.

• F.D.I.F. a adresat președinte
lui Johnson o telegramă de protest 
împotriva agresiunii americane in 
Vietnam și a bombardării în mod 
barbar a teritoriului R. D. Viet
nam.

♦ NOTE

Clinii și lira sterlină

După gîște, onorate 
pentru salvarea Capito- 
liului, după lupoai
ca lui Romulus și 
Remus, iată că și cîi- 
nelui, se pare, i se pre
gătește un loc în istorie. 
Poate că școlarii brita
nici vor învăța o dată 
că acest splendid caniș, 
a cărui fotografie o re
producem din săpfămî- 
nalul „L'Express”, și alte 
exemplare de aceeași 
rasă au contribuit la sal
varea lirei sterline, după 
cum scrie revista pari
ziană.

Desigur povestea pare 
a fi o mostră de umor 
britanic. Dar „băfrîna 
doamnă", cum este de
numită la Londra Banca 
Angliei, nu are acum 
poftă de glume. Rezer

vele . de aur și valută 
sînt în scădere. Lira 
sterlină a atins, nu de
mult, la bursă, cel mai 
scăzut curs de la înce
putul anului. Costul vie
ții a crescut cu aproxi
mativ 4 la sută de la 
venirea la putere a la
buriștilor. Se pot face 
ironii într-o asemenea 
situație ? Atunci ce cau
tă cîinii, se pot întreba 
unii naivi în problemele 
financiare. Sir Richard 
Glyn și-a asumat sarci
na de a lămuri această 
problemă : „Exportul de 
cîini este excelent pen
tru ba!an|a noastră de 
plăfi". Pentru o deplină 
înfelegere trebuie pre
cizat că Sir Richard este 
președintele aristocrati
cului club al proprieta
rilor cîinilor de rasă și 
de vînătoare. în analele 
clubului sînt înscrise 
datele privind arborele 
genealogic al patrupe
zilor demni să poarte 
titluri de noblețe ca
nină. Certificatele elibe
rate cu semnătura lui Sir 
Richard privind purita
tea rasei (la cîini) nu 
servesc însă celor care-și 
plimbă animalele în 
Hyde Park, ci drept pa
șapoarte de calitate — 
la export. Și aci inter
vin cifrele. Se estimează

că 6 000 de cîini vor 
fi trimiși dincolo de a- 
pele britanice în cursul 
acestui an. Americanii, 
mari amatori, după cum 
se vede, nu numai de 
castele cu stafii în Sco
tia, vor cumpăra 3 000 
de cîini care pot lustrui 
blazonul unui busi
nessman din Arizona 
sau Texas. Restul „pro
ducției” se va îndrepta 
spre Canada și Franța. 
Dar, ne informează cu 
exactitate Sir Richard, 
cererea crește și în Ja
ponia care se pare că va 
deveni, după Statele U- 
nife, cel mai bun client 
pentru cîinii proveniți 
din Anglia. Să mai 
spună cineva că eco
nomia britanică suferă 
din cauza concurentei 
japoneze I

Din acest export, în sa- 
feurile „bătrînei doam
ne’ vor intra aproxima
tiv 1 500 000 de lire 
sterline. Prilej de mîn- 
drie pentru Sir Richard 
și- membrii clubului său 
din Londra, care în
cearcă să umple, bieții 
oameni, cu o picătură 
deficitul de milioane al 
balanfei comerciale en
gleze.

Sergiu BRAND

SANTO DOMINGO 9 (Agerpres). 
— într-un discurs radiodifuzat, co
lonelul Caamano, șeful forțelor 
constituționaliste din Republica 
Dominicană, a anunțat că joi a avut 
loc o reuniune a cabinetului său 
cu participarea reprezentanților 
partidelor care-i sprijină pe con- 
stituționaliști. Participanții au că
zut de acord, în cele din urmă, să 
accepte propunerea misiunii O.S.A. 
ca Hector Garcia Godoy (fost mi
nistru de externe în timpul pre
ședintelui Bosch) să formeze un 
guvern provizoriu, care să organi
zeze alegeri generale într-un ter
men de șase sau nouă luni. Surse 
ale O.S.A. afirmă că hotărîrea con- 
stituționaliștilor ar constitui un pas 
important pe calea soluționării cri
zei politice. Pînă în prezent, însă,

junta condusă de Barreras, cealal
tă parte aflată în conflict, se pro
nunță împotriva oricărui guvern 
provizoriu.

Totodată, guvernul colonelului 
Caamano a anunțat că a cerut Or
ganizației Națiunilor Unite și Orga
nizației Statelor Americane să tri
mită observatori pe teritoriul aflat 
sub controlul său pentru a se evita 
incidentele armate. Șeful statului 
major din guvernul constitutiona
list, colonelul Juan Lora Fernan
dez, care a transmis aceste propu
neri, a subliniat că incidentele din 
ultimele zile pun în pericol acor
dul de încetare a ostilităților, pre
cum și negocierile privind încheie
rea unui acord politic între părțile 
aflate în conflict.

în jurul crizei Pieței comune

INTENSE CONSULTĂRI DIPLOMATICE
BRUXELLES 9 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe al Bel
giei, Paul Henry Spaak, s-a întîl- 
nit în cursul zilei de vineri, pen
tru convorbiri „pur informative", 
cu primul ministru al Luxembur
gului, Pierre Werner. Ei au discu
tat probleme legate de criza Pie
ței comune, precum și măsurile ce 
ar trebui luate pentru a-i pune 
capăt.

Spaak și-a asumat rolul de „in
termediar", încercînd să închidă 
diferendul dintre Franța și parte
nerii săi din Piața comună. în a- 
cest sens, el s-a consultat deja, in 
cursul zilei \de joi, la Dusseldorf 
cu președintele Comisiei executi
ve a Pieței comune, Walter Hall
stein, de la care a aflat că este în 
curs de pregătire un șir de pro
puneri pentru soluționarea crizei, 
dar că nu le va face cunoscute 
decît după ce se va găsi o cale

pentru ca ele să fie examinate îm
preună cu Franța.

Tot joi, ministrul de externe al 
Olandei, Joseph Luns, a făcut o 
vizită la Bruxelles pentru a dis
cuta aceeași problemă — situația 
din Piața comună.

Din cercurile diplomatice s-a a- 
flat că Spaak va face cunoscute 
punctele de vedere ale parteneri
lor consultați, cu prilejul întreve
derii stabilite pentru marți, la Pa
ris, cu ministrul de externe fran
cez, Couve de Murville. Din ace
leași surse s-a aflat că Spaak in
tenționează să afle „care sînt con
dițiile pe care le pune guvernul 
de la Paris pentru a-și modifica 
politica de blocare a comunității și 
pentru reînceperea negocierilor în 
problemele finanțării politicii a- 
gricole".

★
DUSSELDORF 9 (Agerpres). — 

Președintele Saragat și ministrul

de externe, Amintore Fanfani, s-au 
întrunit ieri la Dusseldorf cu pre
ședintele Comisiei executive a Pie
ței comune, Hallstein, cu care au 
examinat acțiunile ce urmează să 
fie întreprinse pentru a determina 
Franța „să-și modifice poziția in
transigentă adoptată în acest or
ganism".

Giscard d'Estaing 
va lipsi de la Stresa

PARIS 9 (Agerpres). — Guver
nul francez a făcut cunoscut că 
ministrul de finanțe, Valery Gis- 
card d’Estaing, nu va lua parte 
la reuniunea celor șase miniștri de 
finanțe ai Pieței comune, progra
mată să aibă loc la 19 iulie la 
Stresa (Italia).
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AMERICANO-
JAPONEZE

în legătură cu deschiderea 
™ apropiată a sesiunii Comite

tului mixt americano-japonez 
pentru afacerile economice și 
comerciale, ziarul burghez 
„Asahi" scrie :

în relațiile economice din
tre cele două țări continuă să 
se manifeste și în prezent ine
galitatea și consecințele poli- 
ticii de ocupație americană. 
S.U.A. limitează importul de 
mărfuri japoneze, extinde 
zona interzisă pentru pescui
tul japonez și, în același timp, 
cere Japoniei liberalizarea 
continuă a comerțului.

Ziarul amintește că Stanele 
Unite împiedică comerțul ia- 
poniei cu R. P. Chineză. Nu 
rare sînt cazurile de discrimi
nare în relațiile dintre Japo
nia și Statele Unite. Acum, 
cînd au trecut 20 de ani de la
război, scrie „Asahi" este 
timpul ca asemenea tratate și 
acorduri inechitabile să fie
revizuite.

„Scandalul 
tutunului"

Referindu-se la acțiunea 
deschisă împotriva fostului 
ministru Trabucchi, senator 
din partea partidului demo- 
crat-creștin italian, agenția 
France Presse menționează:

Pentru prima oară de la in
staurarea republicii în Italia 
un fost ministru va fi che
mat in fața celor două ca
mere la cererea majorității 
parlamentarilor de a fi pus 
sub acuzație. Trabucchi es
te implicat în „scandalul 
tutunului", dezvăluit în presă 
în urmă cu un an. în timp 
ce era ministru de finanțe în 
1962, el a autorizat două fir
me particulare să cultive tu
tun în Mexic. Producția aces
tor firme era importată de 
Italia și plătită la tariful pro
ducătorilor naționali. Aceasta 
a permis celor două firme să 
realizeze un beneficiu de
peste 1 miliard de lire ita
liene.

In cadrul Expoziției interna
ționale de transporturi de la 
Miinchen (R.F.G.) a lost pre
zentată această garnitură 
nouă a trenului austriac 
„Transalpin" care circulă pe 
ruta Viena—Innsbruck—Basel
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PARIS. S-a încheiat Con
gresul internațional al arhitec- 
ților. Setul delegației române, 
arh. Nicolae Bădescu, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare, a fost ales membru 
al Comitetului Executiv al 
U.I.A. In cadrul Festivalului in
ternational al filmului de arhi
tectură, organizat de U.I.A., 18 
uniuni naționale au prezentat 
32 de filme. Filmul românesc 
„Arta monumentală" a fost dis
tins cu premiul „Forme ac
tuale".

MOSCOVA. La 9 iulie Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe 
Takeo Miki, ministrul industriei și 
comerțului exterior a) Japoniei. In 
cursul convorbirii au fost aborda
te probleme privind situația inter
națională actuală, precum și o sfe
ră largă de probleme referitoare la 
relațiile sovieto-japoneze, inclusiv 
încheierea unui nou acord comer
cial pe termen lung și a unui a- 
cord cu privire la comunicațiile ae
riene.

SOFIA. în capitala R. P. Bulga
ria a sosit într-o vizită oficială dr. 
Bruno Kreisky, ministrul afaceri
lor externe al Austriei.

SCURTE ȘTIRI
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RABAT. La Rabat a fost dat pu
blicității un comunicat în care 
este confirmată in mod oficial de
misia, din motive de sănătate, a 
ministrului turismului, artizanatu
lui, industriei și minelor, Moham
med Laghzaoui.

Reluarea convorbirilor 
între Anglia și R.A.U.

LONDRA. Noi convorbiri ofi
ciale privitoare la relațiile dintre 
Anglia și R.A.U. vor avea în cu
rînd loc intre reprezentanți ai gu
vernului .britanic și un emisar al 
președintelui R.A.U., Gamal Ab
del Nasser. Din surse bine infor
mate s-a aflat că din partea 
R.A.U. la convorbiri va lua parte 
Hassan Heykal, directorul ziarului 
egiptean „Ăl Ahram", și unul din
tre colaboratorii apropiați ai pre
ședintelui Nasser. El se și află la 
Londra, de cîteva zile, intr-o vi
zită particulară.

BONN. Guvernul landului Rena- 
nia-Palatinat a hotărît suspendarea 
din funcție a procurorului general 
din Mayence, Leo Drach, și a prim- 
procurorului Josef Wienecke. 
Consiliu] de Miniștri al acestui

XIENG KUANG. în cursul lunii iunie, forțele patriotice din Laos au 
doborît în provincia Sam Nea și Xieng Kuang 19 avioane americane cu 
reacție și au avariat multe altele, a anunțat postul de radio „Vocea Pa
tel Lao". în această perioadă, S.U.A. au intensificat bombardamentele 
asupra regiunilor eliberate, controlate de forțele patriotice. în timpul 
unui bombardament efectuat în regiunile situate de o parte și de alta 
a șoselei nr. 6 din provincia Sam Nea, avioanele americane au aruncat 
sute de bombe cu napalm, provocînd mari daune populației locale.

land a fost nevoit să ia această 
măsură împotriva celor doi procu
rori din cauza activității lor na
ziste.

CARACAS. în ciuda opoziției gu
vernului, studenții din Venezuela 
l-au reales pe Freddy Munoe ca pre
ședinte al Federației centrelor uni
versitare. Munoe se află de peste 
un an deținut în închisoarea de la 
San Carlos și urmează să fie jude
cat de un tribunal militar. Ei a par
ticipat activ la lupta împotriva re
presiunilor guvernamentale.

LONDRA. Primul ministru al 
Marii Britanii a anuntat în Came
ra Comunelor că ministrul de ex
terne britanic Michael Stewart, va 
face o vizită oficială in Polonia in 
luna septembrie a. c.

CAIRO. A fost semnat un acord 
comercial între Republica Arabă 
Unită și Sierra Leone. Acordul 
prevede o sporire a volumului co
merțului între cele două țări.

VIENA. Agenția France Presse 
relatează că în cursul' nopții de 
joi spre vineri au fost înregistrate 
în Austria trei cutremure de pă- 
tnînt a căror intensitate a variat 
între 6 grade și 3 grade pe scara 
Richter. în urma acestor mișcări 
seismice numeroase case au avut 
de suferit. Nu au fost înregistrate 
victime omenești.

LONDRA. Unul din principalii 
membri ai bandei care a comis în 
august 1963 faimosul atac împo
triva unui tren, reușind să fure din

vagonul poștal suma de 2 500 000 
lire sterline, a fugit din închisoa
rea londoneză Wandsworth. Buggs 
este al doilea membru al bandei 
care evadează.

BRASILIA. Guvernul brazilian a 
pus sub controlul său direct pro
gramele de radio și televiziune. 
Potrivit agenției Reuter, observa
torii consideră că această acțiune 
este îndreptată împotriva guver*' 
Datorului Carlos Lacerda din sta
tul Guanabara, care a adresat o 
serie de critici violente președin
telui Castelo Branco. Lacerda este 
candidatul Uniunii democratice 
naționale, partid de dreapta, la a- 
legerile prezidențiale iixate pen
tru anul viitor.

BELGRAD. La 9 iulie a sosit la 
Belgrad Bernardo Mattarella, mi
nistrul comerțului exterior al Ita
liei, care conduce delegația italia
nă la sesiunea Comitetului mixt 
iugoslavo-italian. La sosirea pe ae
roport Mattarella a declarat că re
lațiile economice dintre Italia și 
Iugoslavia marchează un progres 
continuu și și-a exprimat convin
gerea că vizita sa va contribui la 
extinderea acestora.

CIUDAD DE MEXICO. Un număr 
de 230 de șoferi de autobuze au 
declarat greva foamei, deoarece 
autoritățile consideră ca „inexisten
tă" o grevă anterioară în sprijinul 
cererii de recunoaștere a sindica
tului lor. Mai multe organizații sin
dicale din capitala Mexicului au 
declarat, de asemenea, greve în 
sprijinul revendicărilor șoferilor de 
autobuze.
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