
A PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAi

jflilliEln
"'Organ al Comitetului Central al P.M.R.

Anul XXXIV Nr. 6678 Mărfi 13 iulie 1965 6 PAGINI — 30 BANI

PROIECTELE
DE DIRECTIVE
ALE CONGRESULUI
AL IV-lea AL P. M. R.
ÎN DEZBATERE

Agricultura

COMUNICAT COMUN
ROMÂNO SOMALEZ

AIN ÎNTlMPINAREA
CONGRESULUI PARTIDULUI

n
mea

largă

întreprinderile
brașovene
și au îndeplinit
angajamentele
BRAȘOV (coresp. „Scînfeii"). 

— Colectivele întreprinderilor 
industriale din regiunea Brașov 
raportează partidului cu legitimă 
mîndrie că și-au îndeplinit an
gajamentele luate în cinstea ce
lui de-al IV-lea Congres al 
P.M.R. De la începutul anului, 
industria regiunii Brașov a reali
zat peste sarcina de plan la pro
ducea globală 190446000 lei, 
față de 160 775 000 lei cît pre
vedea angajamentul luat ; depă
șirea planului produejiei marfă 
se ridică la suma de 200 800 000 
lei, cu 800 000 lei mai mult față 
de angajament. In aceeași pe
rioadă s-au înregistrat importan
te economii suplimentare la pre
țul de cost și beneficii peste 
plan. în frunte, pe panoul de 
onoare al industriei regiunii, se 
situează și de data aceasta 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii din întreprinderile construc
toare de mașini. Colectivele uzi
nelor „Steagul Roșu", „Tracto
rul" și „Rulmentul" din Brașov 
au livrat peste prevederi canti
tăți importante de produse de 
bună calitate. Succese de seamă 
au obținut, de asemenea, Com
binatul chimic din Făgăraș, uzina 
„Tîrnava” din Mediaș, Fabrica 
de postav din Prejmer ș.a.

ÎN PROBE
TEHNOLOGICE

Fabrica de acid sulfuric 
de la Copșa Mică

La Copșa Mică au intrat 
luni în probe tehnologice noua 
fabrică de acid sulfuric și in
stalațiile de prelucrare a con
centratelor de zinc și plumb 
în furnal. Evenimentul consti
tuie un important succes re
purtat în cinstea celui de-al 
IV-lea Ci igres al partidului 
de colectivul de constructori 
și montori. Lucrările au fost 
executate de constructori cu 
o bogată experiență, care și-au 
legat numele și de alte obiec
tive importante ale industriei 
chimice, de oameni veniți aici 
după ce au coborît schelele 
marilor construcții industriale 
de pe Valea Trotușului, de la 
Brăila, Suceava și de pe alte 
șantiere. Ei au folosit metode 
moderne și o industrializare 
pe scară largă a lucrărilor, 
ceea ce le-a permis să obțină 
ur ’ritm intens de execuție.

Potrivit proiectelor, instala
țiile de prelucrare a concen
tratelor de zinc și plumb au 
o capacitate anuală de 50 000 
de tone, iar fabrica de acid 
sulfuric de 100 000 de tone. La 
tablourile de comandă, sus pe 
platformele din marile hale 
luminoase, și la furnal, munci
torii, inginerii și tehnicienii 
sînt prezenți la posturile lor.

Fabrica de furnire 
de la C. I. L
Tt Severin

O nouă realizare în cinstea 
celui de-al IV-lea Congres al 
partidului ne-a fost anunțată 
de la Tr. Severin. La Combi
natul de industrializare a lem
nului din această localitate 
au fost produse ieri, în cadrul 
probelor tehnologice, primele 
cantități de furnire estetice. 
Alături de celelalte unități in
trate în producție — fabricile 
de placaj și de mobilă — fa
brica de furnire va contribui 
la valorificarea superioară și 
complexă a lemnului din ma
sivele forestiere ale Mehedin- 
țiului și Cernei. Noua fabrică 
este dotată cu instalații și uti
laje la un înalt nivel tehnic, 
care îi asigură o productivi
tate ridicată și obținerea de 
produse de cea mai bună ca
litate.

Raid-anchetâ
ARGEȘ

într-un articol apă
rut zilele trecute în 
ziarul nostru se ară
ta, printre altele, că 
în regiunea Argeș se
cerișul se desfășoară 
într-un ritm nesatisfă
cător, în mare măsură 
și din cauză că mași
nile nu funcționează 
cu întreaga capacitate, 
lipsind o serie de 
piese de schimb. A- 
cum lucrurile s-au în
dreptat. „La interven
ția noastră, pe lingă 
O.C.A.T.M. din Con
siliul Superior al A- 
griculturii, ne spune 
tov. Gh. Costache, 
președintele consiliu
lui agricol regional

fost rezolvată și pro
blema deficitului de 
cauciucuri și a diferi
telor piese necesare 
mașinilor. Alături de 
alte măsuri luate, a- 
ceasta a contribuit ca 
în ultimele zile ritmul 
de lucru să crească 
simțitor".

Intr-adevăr datele 
centralizate la consi
liul agricol regional 
arată că secerișul s-a 
intensificat. în raio
nul Drăgănești-Olt re
colta a fost strînsă 
de pe 54 la sută din 
suprafața cultivată.

A

IAȘI
Cel dinții raion din 

regiunea Iași unde 
secerișul a început 
este Bîrladul. Au ur
mat apoi raioanele 
Huși și Vaslui. De 
trei zile s-a dat star
tul recoltării și în ra
ionul Iași.

Discutăm despre a- 
cest lucru cu tov. ing. 
V. Bouroș, președin
tele consiliului agri
col raional. ,,Am reu
șit în acest an să pre
gătim mai bine cam
pania de recoltare. în 
unele cooperative a- 
gricole, printre care 
Dumești, Popești, Bo- 
sia și altele, orzul a și 
fost treierat, incercin-

du-se cu acest prilej 
toate combinele și ba
tozele ce le au la dis
poziție. Tot in acest 
timp, la cooperativele 
de producție Prisăcani, 
Popricani, Bivolari, 
Popești și altele s-a 
trecut și la recoltarea 
manuală a grîțilui. 
Sini suprafețe însem
nate culcate din cauza 
viatului. După verifi
cările noastre in te
ren, considerăm că 
există, in fiecare uni
tate suprafețe ajunse 
în faza de pirguire,

regiunile
BANAT

în cooperativele a- 
gricole din regiunea 
Banat, recoltatul griu
lui s-a făcut pe 12 la 
șută din suprafețele ' 
cultivate. Cele mai 
bune realizări au fost 
obținute în raioanele 
Timișoara, Sînnicolau 
Mare, Deta și altele. 
Solicitat să aprecieze 
rezultatele obținute, 
tov. Gheorghe Hu- 
nu, vicepreședinte al 
consiliului agricol re
gional, ne-a declarat: 
„Strînsul griului se 
desfășoară din plin, 
însă ritmul diferă de 
la un loc la altul. A- 
ceasta nu întotdeau- 

datorită „condi-
(Continuare 
în pag. a V-a)

(Continuare 
în pag. a V-a)

Foto : M. AndreescuIn lanurile de grîu ale G.A.S. Mihâilești, regiunea București

100 000
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obștesc nu este o in
să găsească cu orice 
papură, ci un ajutor 
voluntar dat de cetă-

• Detașamentul celor 50 000 de contro
lori obștești • „Critici" și criticați față-n 
față • Din an în paște • Confruntare: 
între vorbe și fapte • Drumul unui semnal 
critic • Eficacitatea —un capitol absent 
din referate • Au cuvîntul cetățenii, se 
pregătesc forurile

Cine n-a auzit de controlul ob
ștesc ? „O foarte largă formă de par
ticipare a maselor la îmbunătățirea 
activității de deservire... O formă 
de critică colectivă..." Pentru un 
supliment de explicații, vă invităm 
să-l ascultați pe specialistul Con
siliului Central al Sindicatelor 
în materie de control obștesc, tov. 
Petre Cîmpeanu : „Imaginați-vă 
în acțiune un detașament de 50 000 
de oameni de cele mai diferite pro
fesii — strungari și medici, fo- 
chiști și ingineri, tehnicieni și pro
fesori. Ei sînt aleși în adunările 
sindicatelor din întreprinderi și în
vestiți cu dreptul de a controla ac-

tivitatea feluritelor sectoare de de
servire la care apelează marele pu
blic. li întîlnim adesea în unitățile 
comerciale... Ei urmăresc dacă a- 
cestea sînt sau nu bine aprovizio
nate, dacă este menținută curățe
nia, dacă cumpărătorii sînt bine 
serviți. Ii mai întîlnim la spitale și 
policlinici, în farmacii, la depozite
le de lemne, în unitățile de alimen
tație publică, în piețe. Observă, 
cercetează, se sfătuiesc cu cetățenii, 
fac propuneri. Anual ei fac sute de 
mii de controale"...

...Brăila, Ploiești, Tg. Mureș, 
Constanța... Nu intenționăm să în- 
șiruim toate orașele în care contro-

Iul obștesc e la înălțimea exigențe
lor actuale. Cum este organizat 
controlul în aceste orașe ? Ca pre
tutindeni : se aleg oamenii, sînt al
cătuite echipele, li se face instrui
rea și... activul intră în acțiune. 
Dar mai departe ?

„Controlul 
specție pusă 
preț nod în 
competent și
țeni pentru perfecționarea modului 
de funcționare a unităților de de
servire". Cuvintele aparțin vicepre
ședintelui Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc Tg. 
Mureș, tov. Aurel Gal. Contro
lorii obștești consemnau zil
nic un noian de fapte — ne-a 
spus el în continuare. Ce să 
facem cu ele ? Rezolvarea fiecă
rui caz în parte cerea timp, cores
pondență, bătaie de cap. Experien
ța ne-a învățat să alegem apele. 
Iată cum procedăm acum : semna
lările mai simple le rezolvă opera
tiv, pe loc, șefii de unități. Restul?

țiilor obiective", cum 
caută să 
unii. Avem 
cu situații

’ toare, insă cu diferen
te la recoltat. Aș 
menționa unitățile a- 
gricole din 
Oravița și 
unde, deși 
află in faza 
nu s-a Început recol
tatul manual, 
tind combinele. Con
siliul agricol a initial 
o serie de măsuri me
nite să ducă la gră
birea recoltatului.

motiveze 
raioane 

asemănă-

raioanele
Lipova 

griul se 
de pîrgă,

aștep-

La invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Române, Ion Gheorghe 
Maurer, primul ministru al Repu
blicii Somalia, Excelența Sa Dom
nul Abdirazak Haji Hussein, a fă
cut, între 6 și 11 iulie 1965, o vizită 
în Republica Populară Română.

în timpul șederii în Republica 
Populară Română, Excelența Sa 
Abdirazak Haji Hussein și persoa
nele care l-au însoțit au vizitat o- 
biective economice și culturale din 
București, regiunea Ploiești și Con
stanța, luînd astfel cunoștință de 
unele din realizările poporului ro
mân. Pretutindeni oaspeților soma
lezi li s-a făcut o primire cordială 
și plină de simpatie.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române, 
Chivu Stoica, a primit pe primul 
ministru al Republicii Somalia, Ex
celența Sa Abdirazak Haji Hussein, 
și persoanele care l-au însoțit, cu 
care a avut o întrevedere cordială.

în cursul vizitei, între președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Române, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul minis
tru al Republicii Somalia, Exce
lența Sa Abdirazak Haji Hussein, 
a avut loc un schimb de vederi cu 
privire la relațiile dintre cele două 
țări, precum și asupra unor pro
bleme internaționale actuale. Dis
cuțiile s-au desfășurat într-o at
mosferă de sinceritate și prietenie.

La convorbirile oficiale au parti
cipat : din partea română, Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Mihail Petri, ministrul comerțului 
exterior, Adrian Dimitriu, minis
trul justiției, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Ionescu, adjunct 
al ministrului industriei petrolului 
și chimiei, și Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului ; iar 
din partea somaleză, Ahmed Yusuf 
Dualeh, ministrul afacerilor exter
ne, Ahmed Shire Egal Lawaha, șe
ful cabinetului primului ministru, 
Hassan Nur Elmi, ambasador al 
Republicii Somalia în Republica 
Tanzania, Salah Mohamed Aii, 
consilier comercial, și Abdulkadir 
Mohamud Mohamed, consilier eco
nomic.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mâne și primul ministru al Repu
blicii Somalia și-au exprimat do
rința de a dezvolta relații multi
laterale și reciproc avantajoase 
între cele două țări pe baza egali
tății în drepturi și neamestecului 
în treburile interne, a respectării

suveranității și independenței 
ționale.

Subliniind această dorință, 
vernul Republicii Populare 
mâne și guvernul Republicii

na-

(Continuare 
în pag. a V-a)

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Române

gu. 
Ro- 
So- 

malia au hotărît să stabilească re
lații diplomatice la rang de am
basadă.

S-a convenit, totodată, ca orga
nele de resort din cele două țări 
să studieze posibilitățile și căile 
corespunzătoare în vederea reali
zării unei colaborări economice, 
tehnice și culturale.

în cursul convorbirilor' părțile 
au constatat cu satisfacție identi
tatea sau apropierea punctelor lor 
de vedere față de principalele pro
bleme internaționale.. Ele au fost 
de părere că în condițiile situației 
actuale, menținerea și consolida
rea păcii, stabilirea unei atmosfe
re de prietenie între popoare 
constituie o răspundere esențială 
a tuturor statelor lumii.

Cele două părți și-au reafirmat 
hotărîrea de a depune în continua
re eforturi pentru aplicarea în 
practică a principiului universali
tății Organizației Națiunilor Unite 
în scopul ca aceasta să-și poată 
îndeplini, în mod eficient, rolul 
ce-i revine în asigurarea 
dezvoltarea colaborării 
ționale.

Părțile și-au .exprimat 
tatea deplină cu lupta popoarelor 
pentru libertate și independență 
națională, subliniind dreptul ina
lienabil al acestora de a-și orga
niza viața în conformitate cu pro
priile lor interese și aspirații.

Ambele părți au apreciat că vi
zita în Republica Populară Română 
a delegației somaleze și discuțiile 
care au avut loc au contribuit la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre România și Somalia.

Excelența Sa Abdirazak Haji 
Hussein și-a exprimat aprecierea 
și recunoștința sa cea mai adîncă 
pentru primirea călduroasă și 
ospitalitatea generoasă ce i s-a 
acordat personal și membrilor de
legației somaleze de către guvernul 
și poporul Republicii Populare Ro
mâne.

Primul ministru al Republicii 
Somalia, Excelența Sa Abdirazak 
Haji Hussein, a adresat președinte
lui Consiliului de Miniștri al Re-1 
publicii Populare Române, Exce
lența Sa Ion Gheorghe Maurer, in
vitația cordială de a vizita Soma
lia la o dată convenabilă. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Române a ac
ceptat cu plăcere această invitație.
Abdirazak haji hussein 

Prim-ministru 
al Republicii Somalia

păcii și 
interna-

solidari-

București, 10 iulie 1965

înalta menire
cercetării
științifice
Acad. Remus RÂDULEȚ

Formulînd sarcinile viitorului 
plan cincinal, proiectele de Direc
tive ale Congresului partidului a- 
cordă o atenție deosebită rolului 
cercetării științifice în soluționarea 
problemelor concrete ale produc
ției, în promovarea tehnicii avansa
te. Iată de ce, mai mult ca oricînd, 
oamenii de știință sînt preocupați 
de creșterea eficacității social-eco- 
nomice a muncii lor, de mai buna 
ei organizare, coordonare și do
tare.

Prevederile proiectelor de Di
rective privitoare la îmbinarea ar
monioasă — nu numai posibilă, ci 
și necesară — a cercetărilor fun
damentale cu cele aplicative por
nesc de la o constatare de cea 
mai mare importanță: poporul nos
tru a reușit să ridice industria na
țională pînă la gradul de maturi
tate, la care nevoile ei practice 
pot fi satisfăcute atît prin cerce
tări aplicative derivate din cele 
fundamentale (care rămîn mereu 
necesare), cît și prin cercetarea 
științifică fundamentală, care tre
buie să cunoască o dezvoltare tot 
mai accentuată. Nu ne des
part decît două decenii de vre
murile cînd industria înapoiată 
a României nu făcea apel nici 
măcar la cercetările aplicative de
rivate. în acele condiții, problemele 
pasionante de studiu și proiectare, 
care unesc descoperirea științifică 
cu procesul tehnologic, cu mate
rialul sau obiectul fabricat, erau 
rezervate în principal specialiștilor 
străini.

„De multe ori, plecînd de la cer
cetarea aplicativă — a arătat pe 
bună dreptate tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința organiza
ției de partid a orașului Bucu
rești — s-a ajuns la descoperiri 
fundamentale care au rămas 
istoria societății omenești. De 
ceea, noi considerăm că este ne
cesar ca cercetarea fundamentală 
și cea aplicativă să se îmbine ar
monios, să meargă mină în mină, 
să se completeze reciproc și, îm
preună, să slujească interesele po
porului, progresul științei și cultu
rii". Aș evoca în această pri
vință un exemplu concludent. In 
prima jumătate a secolului trecut, 
cînd Carnot a căutat condițiile de 
realizare a unor mașini termice cît 
mai perfecționate, cercetarea sa 
aplicativă l-a condus la descope
rirea celui de-al doilea principiu al

termodinamicii, adică a reprezen
tat totodată o cercetare fundamen
tală. Situațiile „Carnot" demon
strează inconsistența despărțirii ce
lor două tipuri de cercetare.

în cele ce urmează, aș vrea să 
mă refer la cîteva probleme ale 
cercetării științifice în viitorul cin
cinal. După părerea mea, o cerin
ță importantă o constituie scurta
rea — chiar substanțială — a pe
rioadei dintre începutul unei cer
cetări și aplicarea rezultatelor ei 
în producție. Consider că alcătuirea 
tematicilor de cercetare în colabo
rare cu specialiștii unităților be
neficiare și existența în aceste uni
tăți a unui plan special de aplica
re a rezultatelor cercetărilor, plan 
a cărui realizare să fie urmărită 
chiar de către membrii colectivelor 
de cercetare, ar reprezenta pîrghii 
puternice pentru a obține scurtarea 
dorită.

(Continuare în pag. a Il-a)
La Șantierul naval Galați

Foto : Gh. Vințilă

Moscova prin telefon

Harap Alb"
pe ecranul Festivalului
// fi...

în
a-

La Moscova conti
nuă să se desfășoare 
a IV-a ediție a Festi
valului cinematogra
fic internațional. Fil
mele sînt urmărite de 
un public numeros, 
de cineaști și ziariști 
sosiți din aproape 70 
de țări ale lumii.

Duminică seara, pe 
ecranele festivalului 
a rulat filmul româ
nesc „De-aș fi... Ha
rap Alb". înaintea 
proiecției, membrii 
delegației române la 
festival au fost pre
zentați publicului. 
Filmul a fost aplau
dat călduros la „sce
nă deschisă". După 
spectacol, regizorii 
Grigori Roșal, Mihail

Kalatozov, Alexandr 
Alov, Vladimir Nau
mov și alți cunoscuți 
cineaști au venit să-l 
felicite pe Ion Po- 
pescu-Gopo, creatorul 
filmului, și pe inter- 
preții prezenți.

„Mi-a plăcut mult 
filmul — ne-a decla
rat Grigori Roșal. 11 
recunoști imediat pe 
Gopo, cu trăsăturile 
originale ale talentu
lui său, cu umorul 
său. Sînt frumoase 
culorile și decorurile. 
Păcat că există și u- 
nele lungimi". M. Ka
latozov : „E un film 
făcut cu autentic 
bun gust. Ca de fie
care dată, și acum

Gopo se dovedește a 
fi original și talen
tat".

In holul Sălii Con
greselor, und# se 
desfășoară festivalul, 
Ion Popescu-Gopo și 
interpreții filmului au 
fost înconjurați de 
spectatori care le-au 
solicitat autografe.

Tot 
fost 
Casa cineaștilor 
filmul 
scurt metraj „Lecție 
în infinit", în regia 
lui Sergiu Nicolaes- 
cu. Filmul s-a bucu
rat de un frumos 
succes.

duminică 
prezentat

românesc

a 
la 
și 

de

Silviu PODINĂ
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PE URMELE
ARTICOLELOR „SCÎNTEII"

Continuăm publicarea răspunsurilor primite in 
urma apariției in „Scinteia” a unor articole și 
anchete privind activitatea unor întreprinderi 
Industriale și șantiere de construcții. In scriso
rile trimise, conducerile întreprinderilor și șan
tierelor vizate, precum și torurile lor tutelare co
munică redacției măsurile luate in vederea 
înlăturării deficientelor semnalate. Din alte răs
punsuri se desprinde însă o insuficientă analiză 
a cauzelor care au generat anumite neajunsuri.

^(calitatea mobilei O întrebare și 5 răspunsuri
SUBIECTUL: punerea in funcțiune

a Fabricii de ciment de

la termen

la Bîrsești

■ Xv.-Z 4 «A-

Măsurile unilaterale
mențin deficientele

Bagatelizarea spiritului
în interviul publicat sub acest 

titlu se arăta că o serie de între
prinderi aparținînd Ministerului 
Economiei Forestiere produc și 
mobilă de calitate mai slabă.

în scrisoarea de răspuns, con
ducerea Complexului de indus
trializare a lemnului din Blaj co
munică redacției : „Ne însușim in
tegral critica adusă. într-adevăr, 
nu am reușit să lichidăm încă re
fuzurile de mobilă din partea or
ganelor comerciale. Anul trecut, 
pe adresa noastră au sosit 209 re
clamații. Anul acesta, pînă la 15 
mai, nu am mai primit decît 60. 
Ne vom strădui să înlăturăm com
plet refuzurile și reclamațiile".

Este însă de-ajuns această ga
ranție, pentru ca mobila fabricată 
la C.I.L.-Blaj să fie de cea mai 
bună calitate ? Răspunsul „am în
tărit controlul tehnic de calitate și. 
exigența la recepție" nu poate fi 
considerat satisfăcător, deoarece o 
asemenea măsură are caracter li
mitativ. Controlul de calitate are 
doar rolul de a preveni pătrunde
rea în fabricație a semifabricatelor 
necorespunzătoarc, de a depista 
defectele unui produs. Esențial este 
ca acțiunea de ridicare a calității 
produselor să aibă la bază măsuri 
tehnice și organizatorice care să 
fie aplicate pe întreg fluxul teh
nologic. întrebăm conducerea de la 
C.I.L.-Blaj: ce a întreprins pentru 
perfecționarea tehnologiei de fa
bricație, cum se desfășoară acțiu
nea de ridicare a calificării mun
citorilor, ce mai trebuie făcut 
pentru îmbunătățirea finisajului ?

$1 răspunsul primit de la 
IPROFIL-Dej se referă numai 
la întărirea controlului tehnic de 
calitate. E drept, se mai indică 
două măsuri : „S-au constituit 
puncte fixe de control al calității 
pe faze ale procesului de fabri
cație (ce fel de control era acela 
care se practica înainte, era el efi
cient ? — n.r.). La recepție se pre
zintă numai... garnituri apte pen
tru livrare, care corespund din 
>unct de vedere calitativ".

Conducerea întreprinderii conchi
de : „în urma acestor măsuri, 
vom livra mobilă de calitate su
perioară,- care să corespundă ce
rințelor mereu sporite ale cumpă
rătorilor". Un răspuns asemănător, 
care conține cîteva măsuri pentru 
întărirea controlului tehnic de 
calitate, ne-a trimis și conducerea 
C.I.L.-Comănești.

Se înțelege că toate aceste răs-

pun suri nu sînt mulțumitoare. 
Crearea de posturi fixe și întări
rea exigenței controlorilor trebuie 
să fie întregite de măsuri tehnice 
și organizatorice care să excludă, 
chiar pe parcursul procesului ele 
fabricație, orice posibilitate de a- 
parlție a unor produse defecte. 
Dacă asemenea măsuri nu se au 
permanent în vedere, este evident 
riscul ca întreprinderile să conti
nue realizarea de produse de sla
bă calitate, care nu vor putea 
trece „bariera" controlului. Ele în
seși își creează astfel greutăți, imo- 
bilizîndu-și o parte a producției și 
a fondurilor destinate acesteia.

In alt răspuns, trimis de con
ducerea IPROFIL-Focșani, se 
spune: „în trimestrul I din acest 
an, recepționerii comerțului au re
fuzat, dar nu definitiv, unele gar
nituri „Miorița". Ele prezentau 
scursuri de lac sau baiț, deosebiri 
de culoare între masive și panouri, 
mici lovituri mecanice datorate 
manipulării neglijente, defecte 
care s-au înlăturat pe loc. Men
ționăm însă că aceste garnituri 
sînt în lichidare".

De ce aceste „căderi" la cali
tate ? Se pare că ia conducerea 
întreprinderii din Focșani există 
concepția că produsele „în lichi
dare", a căror fabricare este pe 
cale de a fi încheiată, trebuie să 
fie... lichidate și din punct de ve
dere calitativ. Specialiștii din co
merț sînt însă de părere că lovi
turile, diferențele de culoare și 
alte asemenea defecte nu pot fi 
remediate pe loc. Mai degrabă 
este vorba de o cîrpeală.

Din lectura acestor răspunsuri 
se desprind cîteva concluzii. To
varășii de la C.I.L.-Blaj susțin : 
„calitatea mobilei s-a îmbunătățit 
mult". în patru luni și jumătate, 
întreprinderea a primit însă 60 de 
reclamații. în alte răspunsuri se 
consideră că inexistența reclama- 
țiilor poate garanta nivelul cali
tativ al mobilei și de aceea se 
preconizează cu prioritate măsuri 
de întărire a controlului de cali
tate. Desigur, reclamațiile consti
tuie un indiciu, dar nu redau ve
ridic nivelul Calității produselor. 
Centrul de greutate al preocupării 
conducerilor din aceste întreprin
deri trebuie deplasat în domeniul 
perfecționării tehnologiei, folosirii 
măi bune a utilajelor, ridicării ca
lificării muncitorilor, adică spre 
măsurile care contribuie efectiv la 
îmbunătățirea calității mobilei.

de răspundere
în ancheta întreprinsă de ziarul 

nostru privind stadiul lucrărilor de 
construcții-montaj pe șantierul Fa
bricii de ciment de la Bîrsești 
erau semnalate și unele rămîneri 
în urmă în execuția locuințelor, a- 
limentării cu apă și a altor lucrări 
indispensabile punerii în funcți
une a acestui obiectiv industrial. 
Referindu-se la criticile formulate 
la adresa sa, conducerea Trustului 
regional de construcții Oltenia a- 
rată în răspunsul trimis redac
ției : „într-adevăr, față de grafice, 
stadiul lucrărilor pe șantierul de 
locuințe din Tg. Jiu este rămas 
în urmă cu circa două luni. A- 
ceasta se datorește lipsei de zidari 
și de depozite pentru descărcarea 
materialelor, precum și spațiului 
insuficient pentru cazarea munci
torilor. în ultimul timp, aceste 
probleme au fost rezolvate în 
bună măsură : s-au executat o li
nie de garaj și magaziile de ma
teriale necesare, sînt în curs de 
amenajare dormitoare și se lu
crează intens la terminarea a 6(1 
de apartamente semifinisate pen
tru cazarea muncitorilor construc
tori. Forțele de muncă au fost 
completate cu încă 40 de zidari".

După publicarea anchetei, re
dacția a primit răspuns și de la 
Sfatul popular regional Oltenia. E 
vorba însă de un răspuns formal, 
de justificări incredibile. în el se 
arată că proiectele de execuție 
n-au fost definitivate la timp. Dar 
tocmai această întîrziere a fost 
criticată. Cui îi revenea, dacă nu 
comitetului executiv, sarcina de a 
asigura predarea lor la timp ? Era 
de așteptat ca, în răspunsul trimis, 
comitetul executiv să comunice 
redacției ce își propune să între-
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Înalta menire
a cercetării
(Urmare din pag. I-a)

Reducerea duratei cercetării, 
păstrînd totodată nivelul ei ridicat, 
implică, pe de o parte, selecționarea 
exigentă a cadrelor de cercetători, 
pe de altă parte dezvoltarea bazei 
materiale moderne. Cred că îndru
marea elementelor specializate în- 
tr-un anumit domeniu de cercetare 
exclusiv spre munca în domeniul 
în care s-au pregătit ar contribui 
într-o mare măsură atît la grăbirea 
ritmului în activitatea de cercetare, 
cît și la ridicarea nivelului ei. De
oarece cercetarea modernă presu
pune adesea muncă în colectiv, 
trebuie să se evite fărîmițarea e- 
chipelor care și-au dovedit prin 
rezultatele de pînă acum capacita
tea de cercetare. în ce privește 
baza materială, prevederile proiec
telor de Directive privitoare la ex
tinderea înzestrării institutelor și 
laboratoarelor cu aparatură mo
dernă au umplut de bucurie inimile 
oamenilor de știință. Specializarea 
unor unități pentru producerea apa
raturii de cercetare ar ușura, după 
părerea mea, echiparea corespun
zătoare a muncii științifice.

Numeroase ramuri ale indus
triei noastre au atins astăzi un ni
vel la care reclamă cercetări pro
prii aplicative cu caracter funda
mental, cercetări a căror desfășura
re pe un front larg ridică probleme 
complexe de organizare și coordo
nare pe scară republicană. Consi
der util că, în lumina necesităților 
care apar, cercetările fundamenta
le să fie organizate în unități dis
tincte de cele de proiectare. Institu
tele care se ocupă în principal de 
cercetări fundamentale ar putea 
ii structurate în subunități (sec
toare, laboratoare etc) profilate 
pe direcții de cercetare, iar in
stitutele în care se vor 
în principal cercetări de proiectare 
ar urma să fie structurate în 
subunități, (sectoare, birouri etc.) 
profilate potrivit obiectelor cerce
tate ceea ce cred că va duce 
la un înalt grad de eficiență a 
muncii.

O sarcină a coordonării activi
tății științifice pe scară republica
nă o constituie și stabilirea ramuri
lor industriale care reclamă cu 
prioritate inițierea de cercetări 
lundamentale, examinarea modului

efectua

în care ele pot fi rezolvate prin u- 
nitățile de cercetare existente. Ar 
trebui să se examineze 
dacă amploarea 
mentale de care 
mură industrială 
sau nu existența 
cercetare fundamentală în acele ra
muri. Gruparea rațională în insti
tute a problemelor de cercetare, 
stabilirea rețelei și a mărimii aces
tor institute, astfel încît să fie po
sibilă specializarea lor, este, cred, 
o sarcină tot atît de importantă a 
coordonării la nivel național.

In domeniul tematicii se simte 
nevoia unui plan unic, care să fi
xeze în linii mari direcțiile de cer
cetare pe un termen mai lung, prio
ritatea problemelor, luîndu-se ca 
punct de plecare sarcinile econo
mice ale unei perioade anumite, în 
diferite ramuri de activitate. în e- 
nergetică, bunăoară, se conturează 
cîteva direcții principale pentru 
cercetarea de viitor. Intervenția în 
circuitul nostru energetic a com
bustibililor nucleari alături de cei 
clasici, îmbinată cu sporirea a- 
portului energiei apelor, ridică pe 
primul plan problema aprofundă
rii cercetărilor de economie ener
getică. Cercetările în domeniul e- 
nergeticii nucleare trebuie să cu
prindă, în primul rînd, încadrarea 
corectă a centralelor electronuclea- 
re în sistemele energetice actuale 
și prospectate, optimizarea ciclu
rilor termice specifice acestor cen
trale. Creșterea considerabilă a 
ponderii cărbunilor în bilanțul 
energetic al țării — creștere pre
văzută în proiectele de Directi
ve — ne impune să intensifi
căm cercetarea în domeniul utili
zării lor energetice și energo-tehno- 
logice, să dezvoltăm cercetarea 
proceselor intime ale arderii, in
fluența structurii și caracteristicilor 
asupra procesului de ardere, de
terminarea arhitecturii interioare a 
instalațiilor de ardere în unitățile 
energetice de mare și foarte mare 
putere.

însemnătatea socială crescîndă a 
științei în patria noastră, prețuirea 
și atenția cu care o înconjoară 
partidul și întregul popor constituie 
pentru oamenii de știință un înalt 
stimulent și un îndemn de a-și con
sacra toate forțele propășirii eco
nomiei naționale și binelui obștesc.

totodată 
cercetârii funda- 
are nevoie o ra- 
sau alfa impune 
unor unități de

prindă pentru îmbunătățirea acti
vității șantierelor din regiune, în
tre care și a celui din Tg. Jiu. Cu 
atît mai mult cu cît pe șantierele 
de locuințe lucrările continuă să 
se execute și acum într-un 
ritm nesatisfăcător. în locul unor 
măsuri concrete, se fac vagi 
promisiuni : „comitetul executiv a 
luat toate măsurile pentru ca în
treaga suprafață locuibilă prevă
zută în planul pe 1965 să fie reali
zată". Dar care sînt toate aceste 
măsuri, de vreme ce nu se indică 
nici una ? Cînd vor fi aplicate și 
ce eficiență vor avea? Redacția era 
îndreptățită să primească din par
tea Comitetului executiv al Sfa
tului popular regional Oltenia nu 
un răspuns formal, ci o scrisoare 
in care să se indice în mod res
ponsabil măsurile luate pentru 
gentarea lucrărilor pe acest 
portant șantier.

★
După publicarea anchetei

primit răspuns și de la Ministerul 
Industriei Construcțiilor, în care 
se arată : „Pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă și respectarea 
termenelor de punere în funcțiune 
a primelor linii tehnologice la Fa
brica de ciment din Bîrsești au fost 
mărite efectivele șantierului de in- 
stalații-montaj și s-a extins or
ganizarea lucrului pe schimburi. 
Concomitent, ministerul a trimis pe 
șantier ingineri și tehnicieni din 
cadrul Trustului 21 instalații — 
București, precum și echipe de 
muncitori de la alte unități ale 
sale. Măsurile tehnico-organizato- 
rice stabilite pe șantier sînt urmă
rite îndeaproape de conducerea 
Direcției generale de construcții- 
montaj din minister".

ur- 
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Flori, mii de tlori
Foto : M. Cioc

NOTE DE LECTOR

ALBUMUL „CIUCURENCU”

Orice reînfîlnire cu aria 
lui Ciucurencu se dovedește 
o bucurie mereu nouă. Ve
rific acest lucru răsfoind al
bumul apărut recent, după 
cele consacrate lui Grigores
cu, Luchian, Corneliu Baba.

Este adevărat că selecția 
oferită de autorul albumului 
— criticul de artă Dan Gri
gorescu — cuprinde, și e 
bine așa, numeroase opere 
din colecții mai greu accesi
bile; cele mai multe sînt to
tuși lucrări bine cunoscute, 
clasice am zice, prezente în 
muzee și expoziții, des re
produse și discutate, in
trate definitiv în conștiința 
publicului. Toate au o tine
rețe neștirbită; uzura timpu
lui nu le atinge. Cele 59 de 
imagini ale albumului — 
multe excelent reproduse — 
au meritul de a pune în lu
mină tocmai această purita
te inalterabilă, incandescența 
și fervoarea arfei lui Ciucu
rencu, bucuria interioară pe 
care o iradiază tablourile 
sale izvorîfe dintr-o mare 
pasiune și vocație de pictor, 
străbătute de o caldă ome
nie, de o dragoste mereu 
reînnoită pentru înfățișările 
multiple ale oamenilor și ale 
lucrurilor.

Am subliniat prin 
meritul principal al 
album publicat de
„Meridiane”, acela de a se 
situa în ansamblul său la ni
velul unei opere atît de pres
tigioase, de a rezista con
fruntării cu spiriful și, une
ori, chiar cu litera artei lui 
Ciucurencu, atît de familiară 
și totodată atît de rafinată și 
de subtilă. Lucrarea 
monstrează posibilități și 
surse interne care nu au 
folosite întotdeauna la 
blicarea albumelor anterioa
re. Calitatea unora dintre re
produceri, tnodul în cate ele 
sugerează factura, vibrația 
tușei, strălucirea pastei colo
rate sînt aproape fără greș, 
chiar dacă compararea cu ori
ginalele ar putea învedera 
inevitabile diferențe de deta
liu. Am deseori în fața ochi
lor reproduceri după opere 
ale lui Ciucurencu, pe planșe 
de mai mari dimensiuni, exe
cutate fie în Elveția, fie în ti
pografii germane de veche

aceasta 
noului 

editura

de- 
re- 

fost 
pu-

fradifie. Cel pufin ci leva din 
reproducerile cuprinse în al
bumul nostru nu) le sînt cu 
nimic mai prejos. Poligrafia 
românească de artă frece cu 
acest album un nou examen 
dificil, ureînd cu publicarea 
lui o treaptă care o onorea
ză, dar o.și obligă. Sînt, e 
adevărat, și planșe mai pujin 
izbutite și e păcat că printre 
ele se află și cea consacra
tă unei opere atît de Impor
tante ca „Ana Ipătescu la 
1848" sau reproducerile unor 
foarte cunoscute portrete, 
cum e acela al compozitoru
lui Alfred Alessandrescu.

Albumul reprezintă o evi
dentă reușită și în ce pri
vește machetarea, formula 
grafică generală. Aș putea 
spune că, o dafă cu acest vo
lum, a fost găsită o formulă 
în același timp mai elegantă 
și mai economică a acestei 
serii. Au dispărut în sfîrșit 
reproducerile care nu acope
reau decît treimea sau sfer
tul de sus al paginii și erau 
copleșite sau înghițite de al
bul imens al hîrtiei. Mă de
clar de asemenea de acord 
cu publicarea textului român 
și a traducerilor sale în ca
drul aceluiași volum. Esle 
un lucru care ușurează, cred, 
difuzarea lucrării peste ho
tare.

Una din problemele aces
tor albume o constituie pre- 
fafa și textele explicative. A 
spune mult în puține pagini, 
a contura cu claritate pentru 
cititorul din fără, familiarizat 
cu problemele artei noastre, 
dar și pentru cel din străină
tate, personalitatea întotdea
una complexă a unui artist, 
a realiza în sfîrșit o selecție 
semnificativă, definitorie, a 
operei sale, iată obligafii a 
căror dificultate o cunosc tofi 
cei ce și le-au asumat vreo
dată. Autorul prezentului al
bum le-a rezolvat în genere 
cu succes. Urmărim, străbă- 
tînd filele lucrării, etapele 
esențiale ale activității 
torului, regăsim unele 
operele sale cele mai 
cărcate de frumusefe: 
tretul mamei artistului, 
lăforeasa” din colecfia
G. Oprescu, peisaje îngîndu- 
rate uneori, cu toată somp
tuozitatea materiei, cum esle

peisajul de iarnă cu case din 
colecția Dona, alteori de o 
puritate și transparență de 
acuarelă („Peisajul din Tul- 
cea"), admirabile peisaje in
dustriale, riguros compuse, 
dar învăluite de aceeași ine
fabilă poezie, flori de o exu
beranță și de o vitalitate pro
fundă ca aceiea reproduse pe 
coperta albumului, portrete și 
compoziții care punctează 
magistral creația pictorului, 
exprimîndu-l mai direct sen
surile, adînca gravitate, ade
ziunea la ideile, și spiritul re
voluționar și umanist al epo
cii socialismului.

Ordinea cronologică a 
prezentării Imaginilor, ușor 
de stabilit, este de cîteva 
ori întreruptă în chip inex
plicabil, altfel decît prin con
siderente de paginație ori 
de varietate tematică. Perso
nal înclin spre o mai mare 
rigoare, ori de cîte ori e po
sibilă, în respectarea crite
riului firesc de succesiune 
cronologică a imaginilor. 
Este adevărat că unitatea 
lăuntrică a operei lui Ciucu
rencu face ca asemenea in- 
fervertiri să nu devină nici
odată stridențe.

Prefața albumului este un 
elogiu lucid și entuziast tot
odată al arfei lui Ciucurencu. 
Dan Grigorescu știe să des-

prindă cu discernămînt cali
tăți esențiale ale acesfui ar
tist cu preocupări și înzes
trări multiple, colorist rafinat, 
dăr și desenator riguros, 
temperament puternic, explo
ziv uneori, capabil însă de o 
severă autodisciplină, cuce- 
rindu-și dreptul de a impro
viza, de a se exprima cu o 
suverană libertate prinfr-o 
muncă titanică, în permanen
ță condusă și controlată de 
rațiune și de o mare exi
gență. Opfînd în prefață 
pentru o expunere mai mult 
eseistică, Dan Grigorescu nu 
caracterizează însă decît a- 
luziv etapele activității artis
tului, momenlele de înnoire, 
afîf de evidente, mai ales în 
operele din ultimii ani, de 
altfel foarte larg reprezenta
te în selecția de imagini ofe
rită de album. Pe de altă 
parte, tocmai pentru că tex
tele explicative — prefața, 
cronologia, legendele lucră
rilor — trebuie să fie foarte 
sumare, nu cred că e bine să 
se renunțe la o bibliografie 
esențială, care să cuprindă 
lucrările și studiile mai im
portante, ca și cataloagele de 
expoziții retrospective.

Prin concepția și prin ca
litatea sa, albumul consacrat 
lui Alexandru Ciucurencu 
este un cuvenit omagiu adus 
acestui mare artist, cu care ne 
mîndrim și a cărui operă este 
una din manifestările cele 
mai înalte ale culturii româ
nești a acestui secol.

Mircea POPESCU

POETUL SI TIMPUL SĂU

,pic- 
din 
jn- 

por- 
„Spă- 
acad.

în răstimpul de 
scurs de la moârtea 
etui Mihu Dragomir a 
printre cititorii săi ca 
zență vie.

Ne reîntîlnim cu 
întoarcerii armelor, 
recentul volum Șarpele 
fantastic, îngrijit și. postfa- 
tat de criticul Aurel Martin. 
Fiind un volum postum, nu 
toate poeziile cuprinse în el 
au atins stadiul ultim de fi
nisare Cu toate acestea car
tea de versuri pe care o a- 
vem in fată reprezintă, cred, 
în ansamblul ei, o treaptă 
superioară, deoarece ea con
centrează trăsăturile carac
teristice. ale personalității.lui 
Mihu Dragomir,. care .va ră- 
mîne unul dintre poeții cei 
mai reprezentativi ai litera
turii române contemporane. 
Un poet al timpului său, lu
minat de filozofia clasei 
muncitoare ; un poet al nobi
lelor eforturi de construire a 
socialismului, un cintăreț al

un an, 
sa, po- 
rămas 
o pre-

poetul 
prin

marilor tradiții revoluționa
re, al momentelor de răscru
ce din istoria poporului său 
și al pămîntului nostru, al 
frumuseților patriei; un pa
sionat al ideilor grave și 
dramatice ■, un rapsod entu
ziast al forței celei mai îna
intate, partidul : ,,/ncă nu 
știu cuvintul, încă nu știu 
cintecul. / Dar fiecare zi 
mi-e încercarea unui sunet, 
/ pur ca un zbor stelar, pen
tru partid" (Dacă...) Intiiul 
cintec —■ o poezie de adînci 
ecouri umane — este un imn 
înălțat partidului care prin 
lupta sa eroică a dat sens 
deplin existenței omului 
„ce-a rătăcit cu anii / prin 
negre stincării și ripi silhui", 
reintegrîndu-1, cu demnitatea 
regăsită, „între ai lui".

Solicitat , necontenit de 
poezia vieții actuale, de înăl
țătorul cîntec al patriei, 
Mihu Dragomir, avînd sen
timentul că „orișicite cintece 
ar fi, nu pot / să-ncapă astăzi

tof ce cintă — o fără" — nu 
se refugiază în zone sterile, 
în experiențe infructuoase, 
ci păstrează permanent le
gătura intimă cu viața po
porului, cu acel izvor nese
cat de poezie, în fața căruia 
se apleacă, cu un gest de so
bră recunoștință : „Aici, de 
unde cintece (ișnesc, / met 
las pătruns de cruditatea de 
lumină, / cu gestul cel mai 
simplu și firesc / al celui 
care, ca să bea izvorul, se 
înclină" (Căutătorul de co
mori). Poezia gravă șl ro
bustă a lui Mihu Dragomir 
este expresia unei deschideri 
largi către viață, a unei 
bucurii neostoite de a trăi, 
de a lupta și de a cunoaște. 
E poezia unui gîndltor neli
niștit de marile întrebări ale 
veacului, a unui suflet sen
sibil care-nțelege în toate 
nuanțele acel profund și răs
colitor sentiment al dorului, 
surprins aici sub forma u- 
nor cintece de lume, glume
țe și dureroase. Filonul 
doric, asimilat organic, 
una din coordonatele 
damentale ale poeziei 
Mihu Dragomir care reali
zează în versurile lui o sin
teză între tradiție și contem
poraneitate. Poeziile Țigan
că, Lupească, Teiul, Foaie 
verde, Chira Chiralina și al
tele din ciclul Dor ilustrea
ză această dimensiune a li
ricii sale. Străvechi mituri 
românești sînt convertite in 
simboluri cu semnificații ac
tuale și de o emoționantă 
forță expresivă (Nuntă sim
plă, Șarpele fantastic).

Se simte în versurile lui 
Mihu Dragomir o neîntre
ruptă legătură cu marile tra
diții culturale (ciclul Perma
nente închinat lui Eminescu, 
Enescu, Arghezi, Einstein). 
Poet de o cultură temeinică 
și multilaterală, stăpînit de 
o pătimașă dorință de a 
descifra marile taine ale 
universului, Mihu Dragomir 
a fost solicitat, în același 
timp, de poezia cosmosului, 
care revine și î.n acest vo
lum, cu rezultate remarca
bile in ciclul : Muzica sfe
relor.

Vibrind cu entuziasm în 
fața transformărilor revolu
ționare din patria noastră, 
poetul evocă totodată amin
tiri din anii unei copilării 
legate de cartierele periferi- 
ce ale Brăilei natale, de cîm- 
pia Bărăganului, de apele 
Dunării, de luptele eroice 
ale muncitorimii, arătîndu-se 
cu deosebire preocupat de 
prefacerile morale 
loc în conștiința omului

Șarpele fantastic e •— 
spuneam — un volum 
sinteză a coordonatelor 
cii lui Mihu Dragomir, 
piatră de marmură nobilă ce 
păstrează amintirea unui a- 
devărat poet.

fol- 
este 
fun- 

lui

care au 
nou.
cum 

de 
liri- 
e o

I. D. BALAN

TEATRE
Teatrul satiric-muzical „C. Ti» 

nașe" (grădina Boema) : Veselit 
la 174 (orele 20). Circul de stat i 
Spectacol exceptional (orele 20). 
Teatrul de vară din parcul H» 
răstrău : Casa cu trei fete (spec*  
tacol prezentat de Teatrul de ope
retă — orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru 

ecran panoramic (completare A 
cui e vina) : Patria (9 ; 11,30 ; 14; 
16,30; 19; 21,30). Inttlnlre la Is
chia — cinemascop : Republica 
(completare Spre cer — Ș.30; 
10,45; 13,15; 16; 18,45; 2" *15),
București (completare Elevul t de 
serviciu — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Arenele Libertății (com
pletare O călătorie spre inima Re- 
șfțel — Parcul Libertății — orele
20.30) , Grădina „Progresul" (com
pletare Elevul de serviciu — Str. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 20,30), 
Excelsior (completare Melodiile 
străzii — cinemascop — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Grivița (com
pletare Melodiile străzii — cine
mascop -— 10; 12,30; 15; 17,30;
20). Modern (completare O călă
torie spre inima Reșiței — 9;
11,30 14; 16,30; 19; 21,30). Un lu
cru făcut la timp : Luceafărul 
(completare Elevul de serviciu — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Festival (completare A cui e vina
— 9,15; 11,30; 13,45, 16r15; 1 «5,
21,15; la grădină — Pasajul- Efo
rie — orele 20,30), Expoziția rea
lizărilor economiei naționale a 
R.P.R. (completare A cui e vina—- 
Piața Scînteii orele 20,30), Fero
viar (completare A cui e vina —i 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30ț.
Valsul nemuritor: Carpați (10, 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Cum se 
reușește în dragoste : Capitol 
(completare Mtine Începe azi —< 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15 -t 
la grădină orele 20,30), Floreasca 
(completare Caii arabi — 11; 14, 
16; 18,15; 20,30), Flamura (com
pletare 180 de zile în Atlantic —i 
10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Win- 
netou — cinemascop : Victoria 
(completare Drumuri — 9; 11,15, 
13,30; 16; 18,30; 21). Pace noului 
venit: Central (10,15; 12,15; 14,15, 
16,15 ; 18,15; 20,30). Jungla Tragi- 
că: Lumina (9,15; 11,45; 14; 16,15, 
18,30; 20,45), Flacăra (15,45; 18;
20.15) , Grădina „Tomis" (Calea
Văcărești nr. 21 — completare 
Sport nr. 3/1984 — orele 20,45). 
De doi bani violete : Union (com
pletare La cel mai înalt nivel —> 
15,30; 18; 20,30). Program pentru 
copii: Doina (orele 10 dimineața) 
Umbrelele din Cherbourg : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
Tudor — cinemascop : (ambele se
rii) : Grădina „Doina" (Str. Doam
nei nr. 9 orele 20,30). Oltenii din 
Oltenia — Melodiile străzii — ci
nemascop — La cel mai înalt ni
vel — 180 de zile tn Atlantic —■ 
Sport nr. 3/1965 : Timpuri Noi 
(10—21 tn continuare). Nuntă cu 
peripeții : Giulești (completare 
Mtine Începe azi — 1’6;' 18,15;
20.30) . Arena circului : Cultural
(completare Plctfnd natura ■— 16, 
18,15; 20,30). Fiul căpitanului
Blood — cinemascop : înfrățirea 
între popoare (completare Bun 
gust... gust bun — 10,30; 15,45; 
18; 20,15), Miorița (completare 
O călătorie spre inima Reșiței — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Cînd Martin avea 14 ani : Dacia 
(completare Pionieria nr. 3/1965— 
9,15—21 în continuare). Neamul 
Șoimăreșttlor — cinemascop (am
bele serii) : Buzești (completare 
Șoplrle — 15,30; 18,30 ; la grădi
nă orele 20,30), Popular (comple
tare Laminorul de țevi — 10,30, 
16,15; 19,30). Alerg după o stea : 
C-rîngași (16; 18,15; 20,30). Bădă
ranii : Bucegi (completare La ho
tarul a două lumi — 10 ; 12,15; 16; 
18,30; la grădină orele 20,30). 
Spre culmi: Unirea (16; 18,15; 
la grădină orele 20,30), Colentina 
(15; 17; 19; 21; la grădină orele
20.30) . Săritură în întuneric : To
mis (completare Sport nr. 3/1965
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45),
Volga (completare 180 de zile în 
Atlantic — 9,45; 12; 14,15; 16,30, 
18,45 ; 21). Doi băieți ca plinea 
caldă : Vitan (completare Oltenii 
din Oltenia — 16; 18; 20). Sca- 
ramouche — cinemascop : Munca 
(completare Acolo unde Carpații 
înttlnesc Dunărea — cinemascop
— 10,30; 14; 16,30; 19; 21,15).
Hocheiștii — cinemascop : Arta 
(completare Soare Jn sticlă — 16;
18.30) . Roșu și Negru — ambele
serii : Moșilor (15,30 ; 19,15; la
grădină orele 20,30). lanoșik — 
cinemascop (ambele serii) s Cos
mos (16,15; 19,45). Animalele : 
Viitorul (completare Sport nr. 
3/1965 — 16; 18,15; 20,30), Rahova 
(completare Trei grăsuni — 16; 
18,15; la grădină orele 20,30). 
Femeia necunoscută : Stadionul 
Dinamo (completare La cel mai 
Înalt nivel — Șos. Ștefan < 11 
Mare orele 20,30), Melodia (com
pletare La cel mai Înalt nivel — 
9,45; 12,30; 15,30; 18,15; 21,15).
Micul pescar — cinemascop : 
Progresul (15,30; 18; 20,15). Oli
ver Twist : Lira (15; 17,15; 19,30; 
la grădfnă orele 20,30), Pacea (16; 
18,15; 20,30). Spărgătorul — cine
mascop : Grădina „Vitan" (Calea 
Dudești orele 20,30). Regina cin- 
tecelor : Grădina „Progresul-Parc" 
(Piața Libertății — orele 20,15). 
Bufonul regelui : Grădina „Arta" 
(Calea Călărași nr. 153 — orele
20.15) America, America — am
bele serii : Drumul Sării (comple
tare Locuința — 16; 19,30). Asta-i 
tot ce s-a întîmplat : Ferentari 
(completare Zilele Sighișoarei - 
16; 18,15; 20,30). Procesul maimu
țelor : Cotroceni (15,30; 18; 20,30).

Cum va ii vremea

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 iulie. în țară : 
Vreme frumoasă, cu cerul Varia
bil, mai mult senin noaptea și di
mineața. înnourări parțiale se vor 
produce in jumătatea de nord a 
țării, unde vor cădea averse de 
ploaie. Vint slab, pînă la potri
vit. Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 10 
și 20 grade, iar maximele între 22 
și 32 grade, tn București : Vreme 
în general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vînt slab, Temperatura în 
creștere.
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prevăzută a producției și

o mai mare stabilitate a

recoltelor, se vor executa

importante lucrări de hidro

1970 se va amenaja pen

AGRICULTURA

a meii orații. In anii 1966

truirigații o suprafață de

PROIECTELE DE DIRECTIVE ALE

corespunzătoare

I sfirșitul perioadei

gatâ de peste 600 mii ha

ajungă la o suprafață iri

cu o pregătire

Nicolae ZAMFIRESCU
profesor emerit

Institutul Agronomic „N. Bălcescu 
București

IN DEZBATERE

crarea va fi susținută în 
fața unei comisii formate 
din specialiștii facultății și 
inginerul șef al gospodă
riei interesate. Desigur, un 
astfel de proiect înfocmif 
sub îndrumarea cadrelor 
didactice, înarmează pe 
inginerul agronom, ca și 
unitatea agricolă, cu un 
plan concret, care doar 
trebuie pus în aplicare. 
Prin adoptarea acestui 
mod de pregătire se sta
bilește nu numai o strînsă 
legătură între școală și 
producție, ci vor fi co
interesate înseși unitățile 
la formarea specialiștilor 
de care au nevoie.

în ce constă specializa
rea în tehnica irigației ? 
Consider că în acest scop 
este necesar să ia ființă

„Pentru a obține creșterea

CE AȘTEPTAM 
DE LA CERCETAREA
ȘTIINȚIFICA

Ing. Dumitru NASTASE 
președintele Consiliului agricol 

regional Galați

Cercetările în domeniul iri
gațiilor să fie coordonate de un 
singur for 
tent".

științific, compe

„Consider că e necesar ca în 
Directive să se prevadă măsuri 
menite să asigure formarea 
unor buni specialiști pentru cele 
600 mii hectare care vor fi iri
gate pînă în 1970".

Irigarea terenurilor a- 
gricole antrenează, în mod 
obligatoriu, un întreg 
complex de măsuri care 
diferă remarcabil de cele 
aplicate la plantele culti
vate în mod obișnuit. Ri
dicarea nivelului umidită
ții din sol presupune re
considerarea tuturor celor
lalți factori ambianți ce 
pot fi influențați prin teh
nica de cultivare și depla
sare a lor spre un nou 
echilibru. In asemenea 
condiții este necesar să se 
utilizeze doze mai mari 
de îngrășăminte, să se 
modifice rotația culturilor 
spre a cuprinde numai 
plante și soiuri ce răspund 
pozitiv la irigație, să se 
evite vîrfurile în distribui
rea apei. Totodată, lucră
rile solului, ca și cele de 
întreținere a culturilor 
trebuie să urmărească 
menținerea unor condiții 
fizice, chimice și biologi
ce cît mai favorabile în 
sol, așa cum le pretind 
plantele care se cultivă, 
într-un cuvînt, tehnica 
culturilor irigate are par
ticularități mult deosebite 
de aceea folosită pe tere
nurile obișnuite.

Asigurarea apei în can
titate optimă reclamă cu
noașterea temeinică a so
lului, a nivelului apei frea
tice, stabilirea cu exacti
tate a momentelor de 
udare, finîndu-se seama 
de umiditatea aflată în sol 
și trebuințele plantelor, 
însăși metoda de distri
buire a apei se alege cu 
mult discernămînt și se 
aplică în funcție de sol, 
relief, plantă etc. Specia
listul în irigații trebuie să 
aibă în vedere și alte ce
rințe.

I

apa adusă pe teren este 
aidoma unei săbii cu două 
tăișuri, pe care o poate 
mînui numai un om cu o 
pregătire corespunzătoare. 
Aceasta înseamnă că

I tehnica irigației 
este o specialitate 
pretențioasă, care 
trebuie stăpînită 
perfect. Ținînd sea
ma de toate aces
tea, consider nece
sar ca în Directive 
să se prevadă mă
suri care să asigure 
formarea unor buni 
specialiști, pentru 
cele 600 mii hectare 
care vor fi irigate 
pînă în 1970.

Cum îi putem forma ? 
In legătură cu aceasta îmi 
permit să fac cîteva pro
puneri.

Planul de învățămînt al 
facultăților de agronomie, 
aflat în vigoare, începînd 
cu anul școlar 1962-1963, 
cuprinde și o disciplină 
de culturi irigate, căreia 
i s-au afectat 58 ore de 
curs și 28 ore de lucrări 
practice. După proporțiile 
reduse pe care le are, 
disciplina este menită să 
dea o orientare generală 
în problema culturilor iri
gate, fără să formeze însă 
specialiști într-o tehnică 
atît de pretențioasă. Pe 
de altă parte, nici nu este 
necesar și nici recoman
dabil ca să specializăm în 
acest domeniu pe toți ab
solvenții facultăților de a- 
gricultură.

I

un grup de spe
cializare, alcătuit 
din 3 discipline și 
anume: resursele
naturale ; amena
jarea și întreține
rea sistemelor de 
irigație ; tehnica a- 
plicării irigațiilor.

Cursurile să fie însoțite 
de lucrări practice, de
monstrații și excursii de 
studiu. Ar fi deci o 
specializare legată strîns 
de 
se
Ș' 
agricole beneficiare, 
aceea, ea trebuie 1 
dințată numai 
agronomice, care prin po
ziția lor se găsesc în raza 
acestor zone.

Cred că e util să luăm 
chiar de pe acum măsuri 
pentru pregătirea temei
nică a specialiștilor în teh
nica irigației, fiindcă sar
cinile sînf mari și timpul 
nu

zonele în 
va extinde 
de anumite

care 
irigația, 

unităfi 
. De 
încre- 

instifutelor

așteaptă.

circa 400 mii ha, incit la

(Din ,,Proiectul de Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres al P.M.R.").

Apa Dunârii pornește spre ogoare

Foto : R. Costin

La stabilirea do
zelor de apă și a 
momentului udării 
este necesar. în pri
mul rînd, să se țină 
seama de „fazele 
critice" și de cele de 
„eficiență maximă" 
a consumului de 
apă la diferitele 
plante.

De asemenea, tre
buie să se aibă în 
vedere că udarea cu 
dcțe prea mari de a- 
plș duce la ivirea 
fenomenelor de să
răturare secundară, 
de înmlăștinire a te
renurilor și deci la 
scoaterea lor pen
tru multă vreme 
din circuitul agricol.

Astfel de fenomene 
ele proporții catastrofa- 
le s-au produs înfr-o 
serie de țări unde iri
gația este folosită de mul
tă vreme. Dar ele s-au 
ivit, pe alocuri, și la noi 
in țară, în unele orezării 
unde nu s-au respectat 
principiile unei irigații ra
ționale. Reiese de aci că

Consider mult 
mai nimerit ca a- 
semenea specialiști 
să fie formați după 
terminarea studii
lor, și anume ime
diat după susține
rea examenului de 
stat și repartizarea 
în producție, prin- 
tr-un sistem de în- 
vățămînt 
versitar.

post-uni-

Absolvenții care sînt 
repartizați la unitățile a- 
gricole — gospodării de 
stat sau cooperative de 
producție — care posedă 
suprafețe amenajate pen
tru irigare, să fie școla
rizați, în continuare, timp 
de 6-8 luni sau atît cît 
se va socoti necesar pen
tru a deveni stăpîni pe 
tehnica irigației. De pre
gătirea viitorului specia
list, care lucrează într-o 
gospodărie de stat sau 
cooperativă agricolă, va 
răspunde astfel nu numai 
școala ci și unitatea res
pectivă. în timpul afectat 
specializării, el va fi obli
gat să întocmească și un 
studiu privind posibilită
țile de irigare sau chiar 
un proiect pentru unita
tea agricolă respectivă. La 
încheierea studiilor, lu-
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APA

în ultimii ani, în regiu
nea Galați au fost între
prinse importante lucrări 
de îndiguire și amenajare 
a terenurilor în vederea 
irigării. în viitorul plan 
cincinal, suprafețele iri
gate vor crește mult. Re
cent, a fost întocmit un 
studiu tehnico-economic 
din care rezultă că în re
giunea noastră pot fi ex
tinse suprafețele amena
jate pentru irigat, cu 
cheltuieli minime, pe cir
ca 180 000 ha.

în prezent, în regiunea 
Galați suprafața amena
jată pentru irigat este de 
33 000 ha, din care 28 000 
ha se află în incintele în
diguite. De pe aceste su
prafețe, cele mai multe 
gospodării agricole de 
stat și cooperative agri
cole de producție au ob
ținut producții bune. Sînt 
însă și unități agricole în 
care recoltele de pe tere
nurile irigate sînt mici și 
nu justifică investițiile 
făcute. Pentru înlăturarea 
unor asemenea neajun
suri eu socotesc că un 
mare rol revine cercetă
rii științifice în domeniul 
hidroameliorațiilor. 
prezent, eforturile ce se 
fac sînt fărîmițate. în re
giunea Galati, de pildă, 
se întreprind cercetări în 
acest domeniu de către 
Institutul central de cer
cetări agricole și Comi
tetul de Stat al Apelor., 

I

în

Cred că am avea 
foloase mult mai 
multe și mai rapide 
dacă cercetările în 
domeniul irigațiilor 
ar fi coordonate de 
un singur for știin
țific competent.

Și în cadrul I.C.C.A., 
care efectuează cel mai

mare volum 
se studiază 
bleme de irigații, dar se
parat, pe secții. Aceasta 
se răsfrînge și în activi
tatea stațiunilor agricole 
experimentale. Secția de 
pedologie are în studiu, 
prin Stațiunea experi
mentală de la Brăila, de 
exemplu, mai multe teme 
pe terenurile din incinte
le îndiguite. La fel are și 
secția de agrofitotehnie. 
Rezultatele sînt comuni
cate. separat. Cercetările 
în comun pe asemenea 
terenuri, redate 
rînd circuitului 
ar prezenta un 
mai mare. De
nea, secția de economie 
agrară ar putea între
prinde cercetări în dome
niul organizării eficiente 
a muncii în sistemul de 
irigații. Asemenea teme 
nu sînt abordate în sta
țiunile experimentale din 
regiunea noastră și din 
lipsă de specialiști în iri
gații. Eu cred că profila
rea Stațiunii experimen
tale agricole de la Brăila 
spre rezolvarea proble
melor de hidroameliorații 
ar putea fi deplin justifi
cată.

de cercetări, 
diferite pro-

de cu- 
agricol, 
interes 
aseme-

I Totodată ampla
sarea în unită
țile agricole, ca
re au suprafețe 
mari amenajate 
pentru irigat, a u- 
nor puncte de spri
jin dotate cu apara
tura de laborator 
necesară, ar lărgi 
baza cercetărilor 
științifice, ar cons
titui un sprijin real 
pentru specialiștii 
din producție.

Șl PRODUCȚIA AGRICOLĂ
„Propun ca în proiectul de Directive să se prevadă ca, 

paralel cu amenajarea a noi terenuri pentru irigat, să se acorde 
atenția cuvenită și modernizării sistemelor existente și utiliză
rii lor raționale astfel ca și ele să asigure obținerea de produc
ții mari și rezultate economice superioare".

în proiectulde Directive se 
arată că, în perioada 1966— 
1970, gospodăriile de stat ur
mează să sporească produc
ția agricolă la suta de hecta
re cu peste 50 la sută față 
de perioada precedentă. Pe 
lingă mecanizare și chimi
zare, această sarcină se va 
realiza și prin irigarea unor 
suprafețe întinse de teren. 
După cum se știe, irigarea 
este o măsură care asigură 
obținerea de producții mari 
pe unitatea de suprafață, 
constante, indiferent de 
dițiile climatice.

Gospodăriile de stat 
pun de aproape 100 000 
hectare amenajate 
irigat. în multe unități, orga- 
nizîndu-se bine munca, apli- 
cîndu-se alături de udări și 
celelalte măsuri agrotehnice, 
s-au obținut producții mari. 
Din cele 144 de gospodării 
de stat, care au cultivat în 
1964 porumb irigat, 39, cu o 
suprafață de 7 360 hectare, au 
realizat, față de cultura nei- 
rigată, sporuri de 2 000— 
3 000 kg boabe Ia hectar. 
Totodată, s-a realizat și o re
ducere a prețului de cost.

In unele unități, producția 
și prețul de cost la culturile 
irigate nu au fost satisfăcă
toare. Această situație se da- 
torește, în parte, defecțiunilor 
de ordin tehnic și funcțional 
ale unor sisteme existente. O 
suprafață de peste 10 000 de 
hectare, deținută de gospo
dăriile de stat Bejani, Stăn- 
cuța, Bertești — din incinta 
Călmățui-Gropeni, Oltenița, 
Minăstirea, Spanțov și altele, 
nu se irigă deoarece siste
mul defectuos de amenajare, 
necorelat cu cel de desecare, 
a dus la apariția fenomene
lor de sărăturare și înmlăști- 
nire. Datorită soluției con
structive necorespunzătoare

Ing. Triță FĂNIȚA 
secretar general în Trustul 

Central. G.A.S.

con-

dls- 
de 

pentru

a canalelor, se pierde multă 
apă prin infiltrație, nu se a- 
sigură norme de udare su
ficientă, îndeosebi în perioa
dele de vîrf. Totodată, actua
lul sistem de canale deschise 
face să se irosească mult te
ren, diminuînd astfel sporu
rile globale de producție. A- 
numite greutăți sînt provoca
te și de iaptul că agregate
le de aspersiune pe care le 
iolosim au randament scăzut, 
performanțe tehnice slabe.

Amenajările pentru 
irigații sînt 
care se fac pentru o 
perioadă lungă de 
timp. De aceea, ele 
trebuie realizate la un 
nivel care să cores
pundă nu numai actu
alei etape, ci să per
mită folosirea lor cu 
eficiență sporită în 
viitor.

I lucrări

Sînt de părere că alegerea 
soluțiilor de irigare trebuie 
făcută cu mult discernământ, 
numai în urma unor studii a- 
mănunțite ale condițiilor exis
tente în diferite zone ale țării 
și ale rezultatelor obținute la 
irigat, precum și a cercetării 
realizărilor din țările cu ex
periența cea mai avansată 
în acest domeniu. E bine să 
se aibă în vedere sistemul 
cu conducte îngropate. Pe 
unele terenuri nu trebuie 
însă exclusă aducțiunea apei 
pe jgheaburi de beton, pe ca
nale deschise căptușite și

conducerea ei la plante prin 
conducte sau pe brazde.

Alegerea soluției 
tehnice trebuie să ga
ranteze o durabilitate 
cît mai mare a lucră
rilor și în același timp 
să reducă procentul de 
teren ocupat de con
strucțiile hidrotehnice 
și rețele de canale, să 
permită o mecanizare 
a lucrărilor, să se rea
lizeze costuri reduse 
asigurînd recupera
rea investiției înta-un 
timp scurt.

Socotesc necesar, de 
asemenea, ca paralel 
cu amenajarea de noi 
terenuri pentru irigat 
să se acorde atenția 
cuvenită și moderni
zării sistemelor exis
tente și utilizării lor 
raționale, și propun 
ca lucrul acesta să se 
prevadă în Directivele 
Congresului al IV-lea 
al partidului.

în ultima vreme au fost 
alocate importante fonduri 
pentru a se putea remedia 
defecțiunile de amenajare. 
Prin lucrările de redimensio- 
narp a canalelor și de im- 
permeabilizaTe a lor, execu
tate la gospodăriile de stat 
Vădeni, Baldovinești, Lati- 
nu, din regiunea Galați, Gea
la, Aradu-Nou, Șemlac, din 
regiunea Banat etc., ș-a mă-

i

rit substanțial gradul de ex
ploatare a sistemelor vechi.

l Consider necesar ca, 
la întocmirea docu
mentațiilor tehnice, 
organele de proiec
tare să țină seama de 
toate elementele spe
cifice fiecărei zone (sol, 
climă, condiții social- 
economice, performan
țele tehnice ale utila
jelor și agregatelor 
care vor fi folosite), în 
scopul stabilirii unor 
parametri care, în ori
ce condiții, să permită 
irigarea la timp și în 
totalitate a culturilor 
agricole.

Dintre cele 400 000 ha, care 
vor fi amenajate în următorul 
cincinal, cea mai mare par
te revine gospodăriilor de 
stat. Realizarea acestor lu
crări hidroameliorative ne
cesită investiții importante și 
o bază materială corespun
zătoare. Pentru ca fondurile 
respective să fie recuperate 
într-un timp scurt și să se 
obțină rezultatele scontate, 
trebuie avut grijă ca

I amenajările pentru 
irigații să înceapă să 
se execute în primul 
rînd în acele zone și 
pe acele terenuri care 
asigură obținerea unui 
spor maxim de re
coltă.

Investițiile făcute de statul 
nostru pentru extinderea lu
crărilor de irigații vor tre
bui recuperate prin obținerea 
de producții sporite, prin rea
lizarea de beneficii mari. A- 
cest lucru impune specialiș
tilor din gospodăriile de stat 
să folosească rațional și in
tegral terenurile amenajate, 
să lichideze o serie de defi
ciențe legate de utilizarea în
grășămintelor în sistemele 
Irigate, de executarea corec
tă, la momentul oportun a 
udărilor.

Investifii 
care să aducă 
venituri și nu pierderi

Ing. Marin COSTEA 
președintele Consiliului agricol 

raional Drăgănești-Olt

Extinderea irigațiilor și a- 
sigurarea apei în cantitățile 
necesare plantelor necesită o 
serie de utilaje, dintre care 
motopompele au un rol hotă- 
rîtor. Cu ajutorul acestora apa 
poate fi condusă din rîuri sau 
lacuri acolo unde este nevoie 
de ea. în raionul Drăg'ănești- 
Olt, cooperativele agricole au 
extins mult suprafețele irigate 
și mai ales cele cultivate cu 
orez. Pentru asigurarea apei 
ele au solicitat motopompele 
necesare ca și alte utilaje. In
dustria noastră este în măsură 
să satisfacă aceste cerințe. Din 
experiența de pînă acum, pri
vind asigurarea și folosirea 
acestor utilaje, se pot trage 
unele concluzii de care să se 
țină seama în viitor.

Consider necesar ca pentru 
fiecare unitate să se asigure 
motopompele la un debit care 
să corespundă instalației de 
irigat. Cooperativele agricole 
de producție din Radomirești, 
Călinești, Frunzaru, Gostavățu 
și Sprîncenata au procurat, 
prin Districtul de gospodări
re a apelor Argeș, 9 motopom- 
pe „Brateș 350“. Utilizarea a- 
cestora în cadrul fiecărei coo
perative s-a dovedit a nu fi 
rentabilă deoarece posibilită
țile și capacitatea lor sînt 
mult mai mari decît nevoile 
unităților respective. Este mult 
mai bine

I
să se organizeze sta
ții mari de pompare, 
în subordinea organe
lor Comitetului de Stat 

al Apelor și care să 
deservească mai multe 
unități agricole.

Pentru funcționarea norma
lă a motopompelor trebuie 
luate, în continuare, o serie

de măsuri. In primul rînd 
trebuie ridicată calitatea mo
toarelor produse de Uzinele 
Timpuri Noi. Motoarele D 80 
au o pornire greoaie, chiula- 
sele. sînt puțin rezistente, sis
temul de ungere defectuos, iar 
consumul de ulei ridicat. în 
timpul exploatării ele au avut 
defecțiuni a căror remediere a 
costat bani mulți. Dacă a- 
vem în vedere cheltuielile 
mari făcute cu reparațiile, ca 
și cele de exploatare, rezultă 
că folosirea acestor moto- 
pompe nu aduce venituri co
respunzătoare unităților. Este 
adevărat că nici cooperative
le agricole nu s-au îngrijit 
de exploatarea și păstrarea în 
cele mai bune condiții a a- 
cestor utilaje din lipsa meca
nicilor cu pregătire corespun
zătoare. Ținind seama de toate 
acestea, propunem ca moto
pompele aflate în stare de 
funcționare să fie predate 
contra cost Districtului de 
gospodărire a apelor Argeș, 
mai ales că și sistemul de iri
gare a fost preluat de acest 
organ. Propunerea noastră 
este motivată și de faptul că 
Districtul de gospodărire a a- 
pelor a fost cel care a întoc
mit proiectul de amenajare și 
exploatare a stației de pom
pare și a indicat tipul și nu
mărul de motopompe nece
sare pentru fiecare cooperati
vă agricolă.

Consider că în viitor orga
nele de specialitate trebuie să 
îndrume cooperativele agricole

I
să dea banii numai 
pe utilaje a căror fo
losire să ducă la o 
creștere corespunză

toare a producției a- 
gricole și a veniturilor 
bănești.
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6. Bustul reginei
Nofretete

Acad. G. OPRESCU

Bustul reginei Nofretete a 
fost executat în timpul di
nastiei a XVIII-a, într-o pe
rioadă de glorie din istoria 
Egiptului, cea cunoscută cu 
numele de Regatul Nou, și, 
după toate probabilitățile, il 
putem data prin anul 1370 
î.e.n, In această vreme asis
tăm la evenimente atit de in 
contradicție cu părerile noas
tre obișnuite despre imobili
tatea milenară a situației re
ligioase și artistice a vechiu
lui Egipt, la schimbări atit de 
fundamentale, in cei aproape 
25 de ani, cînd capitala țării 
este mutată din Teba în lo
calitatea numită Achet-Aton 
(Orizont al Soarelui), pe care 
o cunoaștem mai ales sub nu
mele ei arab de Tell A- 
marna, incit e necesar să ne 
oprim, și să analizăm cauzele 
care au produs acele surprin
zătoare schimbări.

Faraonul Amenofis al IV- 
lea, pentru motive perso
nale, care țin de psiho
logia lui de visător și de cer
cetător în domeniul teologiei, 
poate și de starea, sănătății 
sale, încetează de a mai adora 
vechile divinități, și în spe
cial pe Amon, și își îndreap
tă rugăciunile, ofrandele și în
treaga sa gîndire către discul 
solar și razele lui binefăcă
toare, către Aton, inițiind 
pentru prima dată în istoria 
culturii religioase a unui mare 
popor o îndreptare fățișă spre 
un monoteism, altul decît cel 
practicat de un trib ameste
cat printre alte seminții asia
tice și, prin urmare, cu mari 
repercuții, mai tîrziu, în lu
mea de atunci afro-asiatică.

Acest eveniment în care fa
raonul, prin firea sa înclina
tă spre cugetare, reverie și 
simțire ne apare hotărît să 
iasă din viața rutinieră, face 
din epoca in care dom
nește Amenofis una cu ade
vărat marcantă în istoria cul
turii omenești. Pornind de la 
observația că Egiptul dato- 
rește Soarelui frumusețea și 
fertilitatea, el îl adoptă ca o 
divinitate singură și universa
lă în contradicție cu credința 
Egiptului de pînă atunci, în 
care numărul divinităților era 
considerabil.

Această schimbare este ur
mată de negarea celorlalte 
divinități, de persecutarea ima
ginilor lor, de distrugerea 
templelor care le erau închi
nate șt, în cele din urmă, de 
construirea unei noi capitale, 
orașul lui Aton, în Nubia, în 
dreptul celei de-a IlI-a ca
taracte a Nilului. In chipul a- 
cesta, toată viața Egiptului ia 
un nou curs.

Dar nu numai aspectul ex
terior pe care-l avea înfățișa
rea noului oraș este diferit 
de cel pe care-l prezenta 
vechea Tebă. Viața însăși a 
suveranului și a curții sale 
are un ritm nou și neașteptat, 
care se cuvine, de asemenea, 
să fie pus în lumină. Cunoaș
tem aproape toate detaliile a- 
cestei vieți, și ea diferă total, 
cel puțin în reprezentările 
care ne-au rămas, de cea oa
recum secretivă și solemnă 
pe care faraonii din trecut, fii 
ai Soarelui, le aveau în re
prezentările numeroase ce a- 
copereau în picturi și în 
sculpturi, palatele și templele 
fondate de ei. De unde fa
raonul și soția lui erau repre- 
zentați aproape totdeauna ală
turi de zei, ei înșiși asemenea 
zeilor, numai de dimensiuni 
mai mici, ori de cîte ori Ame
nofis și soția lui Nofretete 
sint reprezentați, ei sînt ară- 
tați în atitudini care-i apro
pie de umanitatea comună și 
care astfel creează o apro
piere de realitate pe care n-o 
cunoscuse arta veche. Iată 
deci două trăsături sugestive, 
moderne, am putea zice, care 
caracterizează epoca de la 
Tell-Amarna: apropierea de 
monoteism, și cea de realita
tea umană obișnuită.

Pe regina Nofretete, înainte 
de a o vedea în splendidul 
bust din Muzeul din Berlin, 
am fi putut-o vedea în nume
roasele scene, sculptate pe pe
reți, constituind chiar subiec
te de gen, de neînchipuit în 
arta egipteană mai veche: 
mîncînd. cu regele, răspindind 
parfum pe trupurile lor, îm
preună într-o grădină, stind 
de vorbă într-un interior, și 
mai ales beneficiind de razele 
binefăcătoare ale discului so
lar Aton, pe care le vedem 
descinzînd și atingîndu-le mîi- 
nile în momentul în care li se 
aduc ofrande de flori.

Amplasamentul capitalei fa
raonului care, în momentul în 
care își transportă reședința 
își schimbase și numele, ca să 
nu mai conțină pe cel al zeu
lui Amon și devenise Eh
naton (Aton e mulțumit, în loc 
de Amon e mulțumit), a fost 
cercetat amănunțit de o misi
une germană de egiptologi, în 
urma unei convenții cu Egip
tul. Cu această ocazie, savan- 
ții germani au avut norocul, 
săpînd, între multe descope
riri, să găsească și atelierul, în

care Tutmosis, sculptorul fa
raonului, executa statuile ne
cesare pentru împodobirea 
templelor și palatelor. Era o- 
biceiul în Egipt ca pentru fie
care statuie să se facă mai 
înainte un bust colorat, în pia
tră sau în gips, care rămînea 
în atelier; și așa s-a dat peste 
busturile tuturor membrilor 
familiei lui Ehnaton, deci și 
peste cel al reginei Nofretete. 
Această descoperire senzațio
nală a fost ținută însă ascun
să de egiptologii germani, care 
au izbutit să transporte pe as
cuns tot acest prețios tezaur 
în Germania. Autoritățile din 
Cairo au avut astfel surpriza, 
după mai mulți ani, să vadă 
statuile găsite în atelierul lui 
Tutmosis. în sălile Muzeului 
din Berlin. Și așa, regina No
fretete (Frumoasa este de 
față), se găsește astăzi în acel 
muzeu. Este de calcar, peste 
care s-a revenit cu culoare, 
ca să. ne dea impresia vieții. 
Așa cum apare astăzi, puține 
detalii sînt schimbate de la 
forma lor primitivă, fie că 
s-au rupt și au dispărut prin 
accident, fie că au fost întru- 
cîtva măcinate de vreme : un 
ochi, între altele, si șarpele 
din coafura reginei, care con
stituia insigna ei de soție de 
faraon. In starea ei visătoare, 
este o făptură cu o delicatețe

de trăsături neînchipuit de 
frumoase, poate și din cauza 
bolii de care ea, ca și farao
nul, ca și toți copiii lor, su
fereau. Pe cap poartă coafura 
regală, de culoare albastră, 
ornată de o panglică cu pă
trate și dreptunghiuri multi
colore, de-a curmezișul ei, 
panglică ce înconjoară forma 
atit de curioasă a acestui aco- 
perămînt al capului. Pe frun
te și la spate apar vizibile 
părți din ceea ce constituia 
căptușeala coafurii. Costumul, 
din care se vede numai partea 
de sus, este și el ornat cu o 
broderie multicoloră. Tenul 
pieliței e de un roz mergind 
spre brun, ca de femeie oa
cheșă, cum sînt obișnuit tenu 
rile femeilor din Orient. In
tre trăsăturile feței totul este 
de o armonie impecabilă. Un 
desen fin, al fiecărei părți, 
este evident și cînd o privim 
din față, și cînd o privim din 
profil, cum foarte adesea a-' 
pare în reproduceri. Ceea ce 
mai ales impresionează este 
irezistibila atracție feminină, 
dar totuși perfect castă, a a- 
cestei femei tinere, simple, 
privind încrezătoare. Încă o 
trăsătură care merită să fie 
atent examinată este că artis
tul a căutat să pătrundă indi
vidualitatea modelului. El a 
încetat să mai gîndească la 
ceea ce ar fi constituit un tip, 
tipul regal de soție de faraon, 
și și-a dat osteneala să expri
me însușiri particulare, carac
teristice, umane, căci ceea ce 
ne farmecă în această statuie 
este tocmai ce este omenesc 
în ea, asemănări cu ce am 
putea găsi și la alte femei, din 
tipul fizic căreia ea îi apar
ține.

Tell-Amarna are însă o 
viață scurtă. După moartea, 
faraonului, către 1353 î.e.n., 
rămîn două fete, ai căror băr
bați succed unul după altul, 
la tronul lui Ehnaton. Pri
mul nu domnește decît un 
singur an, cel de-al doilea 
este faimosul faraon Tutan- 
kamon, al cărui mormînt. a 
constituit cel mai minunat te
zaur ce s-a descoperit vre
odată în legătură cu arta egip
teană. In momentul în care el 
succede socrului său, el poar
tă numele de Tutankaton, 
menține adică in numele său 
numele discului solar. Dar 
nici părerile lui Amenofis, 
și nici personalitatea atit de 
puternică a acestuia nu-i apar
țin și lui; el mută din nou ca
pitala, la Teba, își schimbă 
numele, și totul își reia cursul 
vieții egiptene de mai înainte. 
Din splendida și atit de inte
resanta perioadă de la Tell-A
marna rămîn nenumărate o- 
pere de artă, printre care 
strălucește, ca una din cele 
mai fermecătoare pe care le 
cunoaște arta, bustul reginei 
Nofretete.
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Un business

de miliarde:

STUPEFIANTELE
Cele mai importante reviste americane și compania de 

televiziune „Columbia Broadcasting System" (C.B.S.) au con
sacrat de la începutul anului 1965 reportaje zguduitoare 
unei probleme pe care au etichetat-o „flagelul numărul 
unu al Statelor Unite" — stupefiantele.

New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco sint ma
rile centre ale „beției albe". Numărul exact al toxicomani
lor din S.U.A. nu este cunoscut. Aprecierile oscilează între 
100 000 și 200 000. Dacă în S.U.A. traficul de stupefiante ri
dică problemele cele mai acute, toxicomania cîștigă teren și 
în alte țări, a constatat recent congresul Interpolului — Or
ganizația internațională de poliție criminală — reunit la Rio 
de Janeiro. Traficul de stupefiante e, totodată, o afacere gi
gantică, controlată pe scară mondială de Mafia, prin repre
zentanții săi de la Beirut, din Sicilia, de la Marsilia și Pa
ris. „Nici o afacere — a raportat un specialist din brigada 
poliției americane de luptă împotriva stupefiantelor — nu 
aduce beneficii atit de mari". Emisiunea C.B.S. se intitula 
de altfel „The Business of Heroin" („Business-ul heroi
nei").

Papaver 
somniferum album

Cocaina este extrasă din arbo
rele de coca. Acesta crește în A- 
merica de Sud, mai ales în Bolivia 
și Peru. Marijuana sau cînepa in
diană, care se fumează amestecată 
în tutun, este produsă mai mult în 
Liban. Dar importanța acestor stu
pefiante — și ele răspîndite — este 
mică în comparație cu derivatele 
opiului. Acesta se recoltează cres- 
tînd înainte de maturizare capsu
lele plantei Papaver somniierum 
album, macul, care crește pe po
dișurile înalte ale Asiei și mai cu 
seamă în Turcia. O parte impor
tantă din recolta turcă este revîn- 
dută pe piața neagră unor con
trabandiști. Alep, oraș în Siria, si
tuat la 50 km de frontiera turcă, 
este un important centru al stupe
fiantelor, unde contrabandiștii de 
opiu vin în contact cu cumpărăto
rii. Din Siria în Liban, trecerea 
este relativ ușoară, iar din Liban 
— pe mare și pe calea aerului — 
încărcăturile de morfină sau he-
roină sînt transportate în Sicilia 
și Marsilia.

Obișnuința și toxicomania sînt 
cele două criterii reținute de 
Organizația mondială a sănătății 
pentru alcătuirea listei de droguri 
nocive. Din acest punct de vedere, 
primul loc îl dețin derivatele opiu
lui. Iar heroina le întrece cu mult pe 
toate celelalte. Ea este ușor trans
portabilă, aduce traiicanților cîști- 
gurile cele mai mari și le asigură 
clientela cea mai vastă. Obținută 
prin sinteza moriinei, heroina — 
clorhidratul de diacetil morfină, se 
prezintă sub formă de pulbere 
cristalină, albă, amară, fără miros 
și este solubilă în apă.

Portocale 
și heroină

Ingeniozitatea de care dau do
vadă traficanții pentru transporta
rea heroinei este demnă de cauze 
mai bune. Tuburi etanșe înghițite 
de cămile, blocuri de marmură, 
verze, nuci — toate aceste mijloace 
au fost folosite spre a înșela po
liția.

Din Sicilia în Europa, Mafia a or
ganizat timp de mulți ani transpor
tul heroinei în portocale de ceară, 
special fabricate. Goale pe di
năuntru, cu o circumferință de 27 
cm și cîntărind 115 g fiecare, aces
te portocale erau similare tipului 
de export denumit „98", după nu-

lncă o injecție cu heroină...

mărul ce încăpea într-o ladă stan
dardizată. Printr-un orificiu de 4 
mm, disimulat abil în partea de jos 
a „fructului", se introduceau cu se
ringa cîte 110—120 g de stupefiante. 
Fiecare fruct ajungea astfel la 
225—235 g, greutate corespunzătoa
re cu a unei portocale adevărate 
O ladă de 19—20 kg cu asemenea 
fructe conținea 11 kg de stupe
fiante 1

Don Calogero Vizzini, temut șef 
al Mafiei din Sicilia, a instalat la

Palermo o fabrică de bomboane 
care în scurt timp a reușit să-și ex
porte marfa în Germania, Franța, 
Irlanda, Canada și Statele Unite. 
Ziarul „Avânți 1" din Roma a publi
cat, în prima sa pagină, un articol 
intitulat „Țesături și bomboane pe 
calea stupefiantelor", arătînd că în 
locul sîmburilor de migdale pot ii 
introduse cu ușurință două sau trei 
grame de stupefiante în fiecare 
bomboană. Articolul era însoțit de 
o fotografie care înfățișa fațada fa
bricii din Piața San Francisco. 
Scriitorul italian Michele Pantaleo- 
ne a arătat, în cartea „Mafia și po
litica", urmările fulgerătoare ale 
acestei intervenții. In aceeași noap
te, fabrica își demonta instalațiile 
și trăgea obloanele. Lucrătorii 
„specializați" au fost îmbarcați în 
larg pe un vas turcesc, care i-a 
transportat clandestin în Statele 
Unite. Don Calogero, deși ducea o 
viață de huzur, care-l costa peste 
70 000 de lire pe zi, la moartea lui 
a lăsat o avere formată din pămîn- 
turi, mine de sulf și cîteva miliarde 
de lire în bani lichizi.

Magnafii 
„paradisului 
artificial"

Dar averea bătrînului șef al Ma
fiei siciliene rămînea cu mult tn 
urma celei „agonisite" de asociatul 
său Salvatore Lucania, din Lerca- 
ra, devenit faimos sub numele de 
Lucky Luciano. Gangsterul ameri
can, recunoscut ca „rege” al trafi
cului de stupefiante timp de multi 
ani, s-a bucurat de „imunita
te", datorită, pare-se, relațiilor 
strînse cu anumite servicii spe
ciale din S.U.A. Mort în împre
jurări rămase misterioase, pe aero
portul Capodichino din Neapole, 
F.B.I.-ul a presupus că el a fost 
otrăvit deoarece era pe cale să 
facă mărturisiri importante care ar 
fi dus la arestarea unor căpetenii 
din lumea traiicanților de stupe
fiante. Această lume secretă, în
chisă, bănuitoare se caracterizea
ză prin trăsături deosebite de cele 
ce definesc lumea interlopă obiș
nuită. Rareori traficanții participă 
la vreun act de agresiune sau co
mit furturi banale. Andre Cesari, 
arestat în 1964 de poliția franceză 
la vila sa „La Roseraie", unde se 
ascundea un laborator pentru fa
bricarea heroinei, nu avusese ni
ciodată încurcături cu justiția.

Adevărații magnați ai stupefian
telor au acumulat însă averi fabu
loase în S.U.A., unde traficul „para
disului artificial*  constituie pentru 
ei o adevărată ploaie de aur.

...61 kg de heroină în valoare de 
13,5 milioane de dolari au fost cap
turate anul trecut de brigada de 
luptă împotriva stupefiantelor din 
New York. Ancheta, care s-a termi
nat cu arestarea lui Salvador Pardo 
Bolland, fost ambasador al Mexicu
lui în Bolivia, a uruguayanului

Carlos Aritzi și a francezului Rene 
Bruchon, a necesitat acțiuni coor
donate pe o perioadă de mai mulți 
ani. La ele au participat polițiile 
din S.U.A., Franța, Canada și Mexic. 
Ziarul „New York Times" a scris 
despre acest caz că a fost „una 
dintre cele mai importante afaceri 
cu stupefiante din cîte s-au desco
perit vreodată în Statele Unite". 
Narcoticele urmau să fie vîndute 
la New York, Chicago, Boston, Phi
ladelphia și Detroit. In comerțul cu 
„amănuntul*,  ele valorau aproxi
mativ 52 milioane de dolari 1

Poliția americană apreciază 
însă că peste 65 la sută dintre 
traficanți scapă de orice urmărire. 
Pentru a se asigura un control efi
cient, afirmă ea, numărul vameși
lor ar trebui înzecit. Alte organis
me internaționale apreciază că 80 
la sută din traficul de heroină iz
butește să ocolească rețeaua po
liției. Pentru demascarea unei 
bande de traficanți sînt necesare 
cercetări migăloase, care durea
ză ani îndelungați. In cele mai 
multe cazuri, în mîinile poliției ni
meresc doar contrabandiști mă
runți sau oameni care transformă 
în laboratoare morfina în heroi
nă. „Regii*  traficului cu stupefian
te, cei care au conturi de milioane 
la băncile din multe țări, rămîn 
adăpostiți și izbutesc în scurt 
timp să refacă circuitul întrerupt.

„Needle Park"— 
parcul acului

In „buna societate" din S.U.A. 
fumatul marijuanei este o modă 
răspîndită. Cît de nociv este acest 
stupefiant continuă să rămînă o 
problemă discutată. Totuși cei 
care îl fumează sînt tentați să cau
te senzații tot mai „tari", pe care 
le găsesc în injecțiile cu heroină.

Dar efectul heroinei este de- 
gresiv. Toxicomanii au nevoie de 
cantități din ce în ce mai mari. In 
medie, un „junkie", cum este nu
mit toxicomanul în argo-ul lot 
special, consumă zilnic 5—7 
„bags"-uri („săculețe" cu heroi
nă). Este o cheltuială de peste 20 
de dolari. Pentru a-i dobîndi, fe
tele se prostituează, iar băieții 
fură. Peste jumătate din furturile 
săvîrșite la New York au ca autori 
astfel de „junkies". „Trebuie să 
furi mărfuri de cel puțin 100 de 
dolari pe zi pentru ca să capeți 
20. Pretutindeni sînt tăinuitori care 
ne exploatează", se lamenta unul 
dintre ei. La New York există ma
gazine care cumpără, la prețuri 
de nimic, obiectele furate de toxi
comani.

Sherman Square, colț cu strada 
71 pe Broadway. Acesta este cen
trul traficului de stupefiante din' 
New York. In jargonul folosit de 
„junkies", locul acesta este numit 
„Needle Park" — Parcul Acului. El 
este, desigur, înțesat cu polițiști de
ghizați din brigada de luptă îm
potriva stupefiantelor. Dar vînză- 
torii heroinei, de cele mai multe 
ori, sînt ei înșiși toxicomani și au 
suficient fler pentru a-i recunoaș
te de departe pe agenții poliției.

Amatorii de heroină patentați, 
cei care-și injectează în braț cu 
seringa pudră albă diluată cu 
apă, nu trăiesc decît pentru heroi
nă. „Pentru mine ea este dumne
zeul, tatăl și mama mea, și toate 
femeile din lume laolaltă", a spus 
un asemenea narcoman unui repor 
ter new-yorkez care făcea f " 
anchetă. „Trăim între noi. Sin
gura noastră preocupare, singurul 
nostru subiect de conversație este 
cum s-o procurăm. Heroina de la 
X este oare mai bună decît cea 
de la Y ? Cum să faci ca senzația 
să dureze cît mai mult ?"

La New York funcționează 40 
de centre medicale unde narco- 
manii pot încerca să se dezinto
xice. La Lexington, în statul Ken
tucky, există, de asemenea, un 
centru imens unde formalitățile de 
intrare sînt reduse la minimum. 
Dar proporția vindecărilor este 
foarte mică. De aceea, în ultima 
vreme, în S.U.A. se fac auzite 
glasuri — dintre care și cel al se
natorului Robert Kennedy — care 
susțin că este necesară o nouă 
orientare. Aceasta constă în ata
carea cauzelor fundamentale : șo
majul, „slums"-urile, bandele de 
minori, discriminarea rasială și 
tot ceea ce contribuie, în Statele 
Unite, să formeze tineri inadaptați 
social.

La congresul Interpolului, care 
a avut loc la Rio de Janeiro, s-a 
pus accentul pe un control 
strict asupra vînzării de produse 
chimice necesare fabricării de he
roină și cocaină. Unele succese 
au fost obținute pe această cale 
de poliția franceză. Nu este sem
nificativ însă că în raportul pre
zentat Consiliului economic și so
cial al O.N.U. se constata lipsa de 
progrese în ultimii 25 de ani în 
lupta împotriva traficului ilicit de 
stupefiante ? Flagelul continuă să 
dăinuie.

Lucian SACHELARIE

Cunoaștem cu toții sem
nificația zicalei ironice „A 
descoperit America !*.  Ceva 
mai puțin cunoscut este însă 
faptul că lui Columb însuși 
ar fi trebuit să i se aplice a- 
ceastă zicală pentru simplul 
motiv că la data memorabi
lei sale călătorii (1492) A- 
merica fusese de mult des
coperită.

S-ar putea astfel aminti 
de ipoteza savantului ame
rican) A. Hrdlicka in sen
sul că America de Nord a
fost colonizată, încă din 
timpurile preistoriei, de 
populații asiatice, care, prin 
peninsula Ciukotsk — ex
tremitatea Asiei cea mai a- 
propiată de America — au 
ajuns pînă în noul conti
nent. Această ipoteză, după 
cum anunța la 12 iunie 1965 
revista engleză „Illustrated 
London News", a căpătat 
noi confirmări în urma 
cercetărilor efectuate în pe
ninsula Ciukotsk și Kam- 
ceatka, sub conducerea doc
torului în științe istorice Ni
kolai Dikov.

în cele ce urmează nu ne 
vom referi însă la acele 
timpuri străvechi, ci la o 
epocă mult mai apropiata 
de zilele noastre.

Istoricul francez Augus
tin Thierry a descris astfel 
călătoriile normanzilor pe
mare:

„Pe drumul lebedelor, 
cum se spune în poezia lor 
națională, pirații călătoreau 
voioși. Pindindu-și dușmanii 
la strimtori, pe lingă golfu
rile largi sau prin locuri de 
ancorare — de aceea au și 
căpătat numele de vikingi, 
adică copiii golfurilor — ei 
se strecurau cînd pe lîngă 
țărmuri, cînd în largul mă
rii, unde-și urmăreau duș
manii. Rîdeau de vinturile
și valurile care nu erau în 
stare să-i vatăme și cîntau: 
furia furtunii, ajută brațele 
vîslașilor noștri, uraganul e 
în slujba noastră și ne a- 
runcă acolo unde vrem și 
noi să mergem".

Astăzi, majoritatea isto
ricilor recunosc că, prin a- 
nul 1000, navigatori nor
manzi porniți din Groenlan
da au debarcat pe țărmul 
de nord-est al Americii, au 
construit colibe din lemn 
și s-au statornicit în tinutul 
denumit de ei Vinland. De
sigur aceasta nu dimi
nuează cu nimic meritele 
și implicațiile descoperirii 
lui Columb, cu atit mai 
mult, cu cit expediția con
dusă de el, înfăptuită în alte 
condiții istorice și generală 
de alte cauze economice și 
sociale, a avut consecințe

• „Uraganul este în slujba noastră" • Bjarni Herjulfsson 

descoperă un continent... din greșeală • Țara Vinland și 

enigmele ei • L'Anse au Meadow, anul 1000

uriașe, în timp ce acțiuni
le vikingilor pe coasta de 
nord-est a Americii au ră
mas lipsite de finalitate. 
Problema în sine merită 
însă atenție, prezentînd in
teres istoric. De altfel, re
cent ea a fost proiectată din 
nou in actualitate de omul 
de știință și exploratorul 
norvegian Helge Ingstad, 
fost guvernator al insulelor 
Spitzbergen. într-un amplu 
articol publicat în noiem
brie 1964 in cunoscuta re
vistă „National Geographic" 
organul Societății naționa
le de geografie a S.U.A., el 
relatează despre descope
rirea (prima de acest fel) a 
urmelor materiale ale unei 
așezări normande in Ame
rica.

Trebuie spus de la bun 
început că, în afara ecouri
lor pe care legendarele ex
pediții ale vikingilor le-au 
lăsat în faimoasele poeme, 
islandeze saga, cercetătorii 
actuali nu dispuneau de 
nici un fel de indicii mate
riale.

Acele saga care evocă 
debarcarea in „Vinland" au 
fost scrise prin secolele 
XIII și XIV și ele pomenesc 
mai întîi pe viteazul Bjarni 
Herjulfsson și apoi pe Leif 
Ericson, („un om înalt 
și puternic, de înfățișare 
impunătoare, intelept, și in 
toate privințele cumpătat și 
drept la minte"), care a por
nit pe urmele lui Bjarni, s-a 
apropiat de coasta zărită 
de acesta in învolburarea 
furtunii. Acel ținui nelocuit 
(probabil insulele Baffin de 
astăzi) el le-a denumit Hel- 
luland, pămîntul pietrelor 
turtite

Leif Ericson Ferlcilul, du
pă cum îl poreclește poetul 
anonim, a continuat să na

vigheze spre sud, ajungînd 
într-o regiune împădurită, 
mărginită de plaje, al căror 
nisip alb lucea in soare. A- 
cest ținut (probabil Labrador) 
Ericson l-a botezat Markland, 
tara pădurilor. Apoi el a na
vigat mai departe spre sud, 
cale de două zile și două 
nopți, pînă ce la orizont a 
apărut o coastă primitoare: 
în apropiere se zăreau pă
șuni bogate, apele păreau a 
mișuna cu pește, iar jur îm
prejur, lemn din belșug. Aci 
— spune saga — au debar
cat oamenii lui Leif și au 
clădit „case mari", iar „pă- 
mîntului i-au dat numele de 
Vinland, pe măsura lucruri
lor bune ce le-au găsit aci".

Să părăsim acum lumea 
semilegendară a poemului 
și să ne întoarcem Ia cer
cetările actuale, subliniind 
că, pină nu de mult, tocmai 
denumirea „Vinland" a in
dus în eroare pe istorici. în 
adevăr s-a crezut că Vinland 
înseamnă „țara vitei sălba
tice", ceea ce i-a făcut pe 
multi să plaseze această pri
mă colonie normandă in A- 
merica mult mai departe spre 
sud, fie lingă Boston, fie pe 
Capul Cod, fie in Long Is
land, fie în alte locuri unde 
ar fi putut crește vita sălba
tică. Helge Ingstad, susținui 
si de filologul suedez Sven 
Sdderberg, a emis însă pă
rerea că vin nu are aici nici 
o legătură cu vita de vie și 
trebuie luată în considerare 
vechea accepțiune normandă 
a cuvîntului; „iarbă", „pă
șune". Părerea i-a fost întă
rită de studierea faimoasei 
hărți islandeze a lui Sigurd 
Slefansson, din secolul al 
XVI-lea. în adevăr, pe aceas
tă hartă figura un Promon- 
torium Winlandiae, ale cărui

contururi se asemănau în 
mod remarcabil cu insula 
Newfoundland, unde, desi
gur, nu era nici pomeneală 
de viță de vie. Din 1953 soții 
Ingstad, sprijiniți de mai 
multe societăți științifice 
norvegiene, americane și ca
nadiene, au început exploră
rile pentru verificarea noii 
teorii, și anume că Vinland, 
prima bază a vikingilor în 
America, trebuie să se fi a- 
flat undeva în nord (poate 
în Newfoundland?), într-un 
loc unde s-ar fi găsit condiții 
prielnice: pășuni pentru vite, 
mult pește și vînat, lemn 
pentru construirea de case 
și de ambarcațiuni. Cercetă
rile s-au efectuat in mod sis
tematic, din avion și cu vase 
de-a lungul coastei: în Rhode 
Island, Massachusetts, Nova 
Scotia și, în cele din urmă, 
în insula Newfoundland. 
Nici un rezultat. Pînă cînd, 
pe coasta de nord a insulei, 
lîngă cătunul de pescari 
L’Anse au Meadow (Golful 
pășunii), în locul denumit 
Black Duck Brook (Pîrîul ra
tei negre), au tost descope
rite urmele unei așezări mul
tiseculare (case de locuit, 
fierărie etc). Dar cine a fon- 
dal-o ? Poate eschimoșii ? 
Poate indienii ? Sau poate 
europenii stabiliți pe aceste 
meleaguri după expediția lui 
John Cabot din anul 1497 ?

Săpăturile s-au desfășurat 
în ritm febril. S-au efectuat 
analize minuțioase cu carbon 
radioactiv pentru stabilirea 
datei construcției. Au fost 
consultați arheologi islan
dezi, suedezi și norvegieni, 
care au confirmat că zidurile 
și întregul mod de organiza
re a așezării poartă pecetea 
culturii normande. Dr. Wi
lliam E. Taylor, șeful secției

de arheologie de la Muzeul 
Național al Canadei, dr. Hen
ry Collins, de la Smithsonian 
Institute, și dr. Junius Bird, 
de la Muzeul American de 
Istorie Naturală, au confir
mat concluziile specialiștilor 
norvegieni.

Normanzii statorniciți cu 
secole în urmă pe coasta 
canadiană nu au dăinuit 
multă vreme. S-au adeverit 
astfel spusele fratelui lui 
Leif Fericitul, Thorvald, pe 
care saga ni-1 înfățișează 
luptînd cu băștinașii ame
ricani („skraelings") și că- 
zind răpus de o săgeată: 
„Am cucerit o tară frumoa
să și bogată, dar nu ne va 
fi dat să ne bucurăm în tih
nă de cucerirea noastră". 
Nedispunînd de arme de foc 
și fiind în inferioritate nu
merică fată de „skraelings", 
normanzii au pierit fără 
urmă. Ultima mențiune, in
directă, despre ei, în ana
lele islandeze datează din 
1347, cind se pomenește 
despre un vas sosit din 
Markland în Islanda.

De pe urma normazilor nu 
au rămas decît legende. Și... 
ruinele din Newfoundland.

Să ne întoarcem, împreună 
cu Helge Ingstad, cu multe 
veacuri in urmă.

„L'Anse au Meadow — 
scrie Ingstad — clipește, au
rie, în amurg. Spre miază
noapte Belle Isle apare ca 
un castel al zînelor. Departe, 
in zare, abia se distinge 
coasta Labradorului, de un
de călătorii spre Vinland 
și-au îndreptat cursul spre 
miază-noapte acum aproape 
un mileniu. Pot să-mi închi
pui aievea scena. Văd fumul 
încolăcindu-se deasupra fie
răriei și aud loviturile ritmi
ce ale ciocanelor. Grupuri, 
grupuri stau în case, chirciți 
în jurul focurilor, discutînd 
despre pămîntul uimitor pe 
care l-au descoperit. Gîridi- 
ti-vă la curajul acestor nor
manzi care se avîntau pe o- 
cean în bărci deschise. Ei 
luau cu ei, uneori, soțiile — 
dar niciodată o busolă! — 
împinși de dorul de aventură 
și de necesitatea de a găsi 
pămînturi bune, pentru a se 
stabili acolo împreună cu 
familiile lor. Așa s-a făcut că 
odată, e mult de atunci, ti
neri marinari strînși sub o 
pînză pătrată umflată de 
vint priveau cu uimire la 
orizont, acolo unde o coastă 
stranie se ridica din ape — 
Lumea Nouă".

I. NIȚESCU



I

SCINTEIA PAGINA 5

Cronica
zilei RITMUL SECERIȘULUI Cu 100 000 de ochi

RECEPȚIE CU OCAZIA 
ZILEI VICTORIEI REVOLUȚIEI 

POPULARE MONGOLE

Răspunzînd invitației ambasa
dorului R. P. Mongole la Bucu
rești, Togoociin Ghenden, persoa
ne oficiale au participat la recep
ția oferită cu prilejul celei de-a 
44-a aniversări a Zilei victoriei 
revoluției populare mongole. Au 
luat parte Mihai Dalea, Gogu Ra
dulescu, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
ș' guvernului, precum și diplomați 
străini.

PRIMIRI LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

La 12 iulie 1965, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, a primit în audiență pe noul 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Arabe Si
ria la București, Nabih Al-Sabbagh, 
în legătură cu apropiata prezenta
re a scrisorilor sale de acreditare.

aceeași zi, Corneliu Mănescu, 
rr . .strul afacerilor externe, a 
primit în audiență pe noul amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia la București, 
Iaksa Petric, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare.

CU PRILEJUL 
„DUMINICII CULTURII 

R. P. POLONE"

în cadrul manifestărilor prile
juite de apropiata sărbătoare na
țională a R. P. Polone, în ziua de 
11 iulie s-a desfășurat. în Capitală 
„Duminica culturii R. P. Polone", 
în cursul dimineții, în pavilionul 
C din Parcul de cultură și odihnă 
Herăstrău s-a inaugurat expozi
ția „700 de ani ai orașului Varșo
via". Au luat cuvîntul Vasile 
Drăgoescu, secretarul Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
Capitalei, și ambasadorul Republi
cii Populare Polone în țara noas
tră, Wieslaw Sobierajski. La des
chidere a participat și delegația 
Sfatului popular al orașului Var
șovia, sosită în țară cu acest pri
lej. în alte pavilioane s-au mai 
deschis „Expoziția afișelor polone
ze premiate în 1964“, o expoziție 
consacrată vieții și creației lui 
Chopin și o expoziție filatelică 
avînd temă „Mărcile aniversării a 
20 de ani a R. P. Polone". Cele 
șase biblioteci din parc au ame
najat expoziții și vitrine cu cărți, 
albume, reviste și obiecte de arti
zanat poloneze.

★

Ambasadorul R. P. Polone la 
București, Wieslaw Sobierajski, a 
invitat luni la amiază oameni de 
artă și cultură, reprezentanți ai 
Sfatului popular al Capitalei, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști, pentru 
a lua parte la o întîlnire priete
nească cu membri ai delegației 
Sfatului popular al orașului Varșo
via și ai Ansamblului artistic din 
R. P. Polonă.

(Agerpres)

„Și totuși nu văd niciunde 
Natura / Ci pretutindeni mina 
omului și pecetea pe care mina 
sa / o impune materiei". Sînt 
versuri din poemul „Paris" pe 
care Alfred de Vigny îl scria 
la începutul anului 1S31.

Au trecut mai bine de o sută 
treizeci de ani și ar fi ab
surd ca atunci cînd mergi 
pentru întîia dată la Pa
ris să cauți o imagine pes
te care s-au așternut atî- 
tea decenii. Și totuși, la ca
pătul a două săptămâni de că
lătorie prin Franța versurile 
lui Vigny iți revin în minte. 
Intr-adevăr, chiar dacă în a- 
cest timp ai cunoscut nu nu
mai Parisul, ci și splendidele

- întruchipări ale naturii Sudu
lui, chiar dacă ai străpuns 
serpentinele, cînd line, cînd 
abrupte, ale Alpilor maritimi 
șt. ai coborît apoi spre cîmpia 
liniștită ce te duce la Aix-en- 
Provenge și Marsilia, trecînd 
prin pajiștile smălțuite de ma
cii primăverii; peste tot — așa 
cum spune poetul — „mâna o- 
mului" este prezentă.

Armonii vechi 
și moderne

Am aflat aici una din tradițiile 
ce cred că definesc cel mai bine 
spiritul francezului obișnuit, al mi
lioanelor de oameni care prin e- 
«orturile lor și-au puș amprenta 
neștearsâ asupra naturii : tradiția 
muncii. O recunoști în Franța pre
tutindeni, o urmărești cum s-a ma
terializat prin secole. Mergi — de 
pildă — de-a lungul Ronului și 
întîmplarea face să poposești la 
Avignon într-un moment al zilei 
pe care Victor Hugo îl socotea cei 
mai potrivit pentru a admira acest 
peisaj : „Să ajungi la Avignon în 
timp ce un soare frumos apune..." 
Soarele tocmai apunea cînd am a- 
juns și noi acolo și de pe terasa a- 
celui masiv și straniu castel, despre 
care ne vorbește istoria, am privit 
podul de la Avignon despre care ne 
vorbesc cîntecele. Construcție im
punătoare, mărturie a unei vechi 
civilizații, a unei munci temeinice 
și a unui simț artistic remarcabil. 
Lași în urmă podul și castelul și 
nu peste multă vreme te oprești 
pe același curs de fluviu. Ai par-

A apărut

„LUPTA DE CLASĂ"
nr. 7j1965

Numărul pe luna iulie al revistei „Lupta de clasă" cu
prinde sub titlul
„DEZBATEREA PROIECTELOR DE DOCUMENTE
ALE CONGRESULUI AL IV-lea AL P. M. R. 
următoarele materiale .

— Baza energetică a României în viitorul dece
niu de BUJOR ALMĂȘAN ;

— Investițiilor, o înaltă eficiență economică de 
ION TULPAN ;

— Cooperarea între întreprinderi de IOAN 
BORDAȘ;

— Coordonatele muncii într-o fabrică nouă de 
ION MITRAN ;

— Specialiștii și cerințele agriculturii de EMIL 
NEGRUȚIU ;

— Munca colectivă — principiu suprem al acti
vității de partid de VIRGIL CAZACU ;

— Activitate competentă, multilaterală de 
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU ;

— Legătura indisolubilă a partidului cu masele 
de GHEORGHE NECULA;

— Perspectivele învățământului superior de 
JEAN LIVESCU ;

— Unele probleme ale școlii de cultură generală 
de ANA BUGHICI, GR. I. SIMIONESCU- 
GLEB ;

— Sănătatea omului de IOAN MORARU.

Revista mai publică articolele : Raportul dintre artă și so
cietate și unele tradiții ale esteticii progresiste românești de 
GRIGORE SMEU, Sensul criticii în viața teatrală de VA
LENTIN SILVESTRU, Mituri și realități despre „neocapita- 
lismul" italian de EUGEN PHOEBUS, documentarul „Deca
dența" în cultura americană de JOHN HOWARD LAWSON, 
precum și scrisori primite de la : Comitetul executiv al 
Sfatului popular raional V. I. Lenin și Gheorghe Boboș, 
candidat in științe juridice.

Plenara Consiliului pentru răspindirea 
cunoștințelor cultural - științifice

Unele aspecte ale activității de 
popularizare a valorilor științei și 
culturii, desfășurată pînă acum și 
perspectivele activității viitoare în 
acest domeniu în lumina proiecte
lor de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres al partidului au fost 
dezbătute luni într-o ședință ple
nară a Consiliului pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cultural-științi- 
fice.

După referatul prezentat pe a- 
ceastă temă de prof. univ. M. Ghel- 
megeanu, vicepreședinte al consi
liului, au luat cuvîntul numeroși 
participanți — academicieni, ca
dre didactice din învățămîntul uni
versitar, conducătorii unor institu
ții cu caracter cultural-științific.

Vorbitorii au relevat amploarea 
activității de răspîndire a științei și 
culturii la orașe și sate, gama lar
gă de acțiuni — conferințe, simpo
zioane, brigăzi științifice, universi
tăți populare — organizate pentru 
popularizarea științei și culturii și 
au făcut numeroase propuneri pen
tru îmbogățirea acestei activități. 
Ei au accentuat necesitatea abordă
rii și popularizării mai operative a 
celor mai actuale probleme ale 
științei, artei și culturii contempo
rane sub forme cît mai atractive 
care să stîrnească interesul larg al 
publicului. De asemenea s-a subli
niat necesitatea organizării unor 
acțiuni diferențiate după gradul de 
pregătire și sfera preocupărilor ce
lor cărora li se adresează, astfel în- 
cît ele să asigure o eficacitate 
maximă.

curs cîțiva kilometri, dar cînd te 
oprești la barajul de la Donzere- 
Mondragon îți dai seama că ai 
străbătut secole. Privești această 
construcție modernă, care imblîn- 
zește apele Ronului, folosindu-le 
pentru navigație, irigație șl elec
tricitate.

Și chiar dacă nu ai o pregătire 
de specialitate pentru a putea 
descifra și tainele imenselor a- 
gregate dirijate numai de cîțiva 
oameni, emoțiile estetice nu sînt 
cu nimic mai prejos de cele pro
curate de vestigiile Avignonului. 
Nu vorbesc de faptul că apele Ro
nului îți apar modelate după vo- 

ÎNSEMNĂRI de călătorie

Prin Franfa de astăzi
inta umană, domolite sau învolbu
rate, netezi ca suprafața unui lac 
sau înspumate ca o mare bîntuită 
de furtună, ci și de geometria so
bră a camerei de comandă unde 
sute de semnale se aprind și se 
sting, compunînd acea armonie a 
tehnicii moderne.

Fluxul și refluxul 
Parisului

Și dacă de-a lungul a două săp
tămîni ești ispitit să cauți urme de 
personalități celebre, monumente 
și opere de artă, nu-i mai puțin a- 
devărat că Franța cea de toate 
zilele, Franța oamenilor obișnuiți 
te atrage în mod irezistibil și do
rința de a o cunoaște stă de multe 
ori în cumpănă cu cealaltă cu
riozitate. Dacă la începutul călăto
riei bănuiești că Parisul, de pil
dă, esie unul din acele orașe în care 
„stau veacurile unul lîngă altul", 
ca să parafrazez un vers de Ale
xandru Philippide, mai apoi Pari
sul îți apare așa cum l-a văzut

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul I. Moraru, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.Simpozionul „Compuși macromolecular?1

în Capitală au început luni lu
crările simpozionului „Compuși 
macromoleculari" organizat în în- 
tîmpinarea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului de către 
Institutul de cercetări chimice 
ICECHIM. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de ing. Elena Ceaușescu, 
directorul institutului. Din partea 
Ministerului Industriei Petrolului 
și Chimiei a luat cuvîntul Atanase 
Diaconescu, adjunct al ministru
lui. Reprezentanți ai Academiei, 
numeroși cercetători și specialiști 
din institute de cercetări și pro
iectări, institute de învățămînt su
perior, laboratoare Uzinale și în
treprinderi chimice din țară fac 
cu acest prilej un schimb de păreri 
asupra rezultatelor obținute de 
cercetarea științifică în domeniul 
macromolecular. Sint prezentate 
referate privind sinteza, prelucra
rea și utilizarea polimerilor în in
dustrie, agricultură și în producția 
bunurilor de larg consum, proble
me studiate și experimentate în 
cadrul ICECHIM.

(Agerpres)

Baudelaire în cunoscuta-i poezie 
„Crepusculul dimineții*  :

„Aurora tremurătoare în rochie 
roză și verde 

Înainta încet pe Sena pustie 
Și-ntunecatul Paris, frecîndu-și 

ochii, 
Lua în mină uneltele, bătrîn 

harnic".

Așa l-am cunoscut în fiecare 
dimineață, îndreptîndu-se spre lu
cru, așa l-am privit seara întor- 
cindu-se spre casă. Acesta e ma
rele flux și reflux ăl Parisului co
tidian, orele cînd spre uzine și 

instituții se îndreaptă un fluviu 
parcă nesfîrșit de oameni. Unii 
dintre ei merg spre uzinele „Re
nault", regie de stat, pe care le-am 
vizitat într-o dimineață, unde, 
după ce am ascultat istoricul a- 
cestei cetăți industriale, ne-am o- 
prit la marea bandă de montare 
a motoarelor. Pe alții i-am 
întîlnit în portul Marsilia, a- 
tunci cînd am străbătut cei două
zeci și șapte de kilometri ai cheiu- 
rilor sale, cînd i-am privit cum 
muncesc în hangare și antrepozite, 
la șantierele de reparat nave. Sînt 
metalurgiștii și docherii, fii ai unei 
clase muncitoare cu vechi tradiții 
revoluționare și care, chiar în ulti
mele luni, au înscris admirabile pa
gini de dîrzenie — la Peugeot, la 
uzina de motoare „Hispanosuisse", 
la uzina constructoare de mașini 
electronice Bull etc. — în apărarea 
drepturilor și intereselor lor vitale. 
Pe unii din ei i-am văzut îndrep- 
tîndu-se grăbiți spre școli și uni
versități, așteptînd și discutînd în
frigurați în fața localurilor unde 
aveau să se desfășoare examenele. 
I-am văzut și seara după lucru ve-

(Urmare din pag. I-a)

ARGEȘ
Examinînd situația operativă din 

seara zilei de 10 iulie rezultă însă 
diferențe mari intre raioane și uni
tăți. în raionul Slatina, de exemplu, 
în care sint condiții asemănătoare 
de lucru ca și in Drăgănești-Olt, 
ritmul de recoltare e nesatisfăcător. 
Aici nu s-a realizat nici a 6-a parte 
din procentul obținut in Drăgănești- 
Olt. Cauza ? Nefolosirea in sufi
cientă măsură a forțelor existente 
în unități. La cooperativa agricolă 
din Mărgineni nu s-a strins griul 
decît pe 7 ha din cele 700 ha exis
tente. Aici ți se „explică"; „Griul, pe 
multe parcele, este copt. Cele 7 
combine pe care le avem sînt gata 
să pornească în lan. Nu începem 
încă pentru că așteptăm sosirea a 
încă 4 combine promise". De ce tre
buie să pornească toate mașinile 
o dată ? Combinele nu lucrează nici 
In comuna vecină, Mogoșani, unde 
nu s-a recoltat aproape nimic. Patru 
dintre ele au „scuze" : sint defecte. 
Pe aci a trecut și directorul S.M.T. 
Vlaici, tov. Cornel Molea: le-a 
văzut și... dus a fost.

Recoltatul griului se desfășoară 
în ritm nesatisfăcător și în comu
nele Bălteni, Dumbrăvița, Priseaca, 
Potcoava și Negreni. Pe ici pe colo 
se motivează că cerealele nu s-au 
copt încă. Această motivare nu este 
valabilă peste tot. Cooperativa a- 
gricolă din Piatra Sat este vecină 
cu cea din Piatra Olt. în prima s-au 
recoltat pînă acum circa 250 ha cu 
grîu, iar în a doua de 5 ori mai pu
țin, cu toate că lanurile sînt vecine.

în raionul Slatina nu sînt folosite 
din plin, alături de combine, nici 
celelalte forțe existente in unități. 
Pentru tov. Nicolae Georgescu, 
prim secretar al comitetului raional 
de partid, este de-a dreptul supără
tor să-i spui acest lucru. „Nu e 
chiar așa, spune dînsul. Participă 
lume multă". Realitatea este că doar 
în cîteva unități (Coteana și Brîn- 
coveni) poate fi vorba de o partici
pare mai evidentă.

Datoria organelor regional și ra
ionale de partid, a sfaturilor popu
lare și specialiștilor de la consiliile 
agricole este să îndrume mai îndea
proape unitățile și îndeosebi pe cele 
rămase în urmă.

Gheorghe CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

IAȘI
Combinele nu se pot folosi peste 

tot și de aceea am iridrumat coope
rativele să treacă la recoltarea ma
nuală a griului cu toate torțele. Sint 
insă și locuri unde nu s-au luat mă-

ÎN EDITURA POLITICĂ 
a apărut:

K. MARX-F. ENGELS
Opere, voi. 22

Volumul cuprinde lucrările 
scrise de F. Engels în ultimii ani 
ai vieții lui, în perioada 1890— 
1895.

nind spre centrul Parisului sau ple- 
cînd grăbiți spre casele îndepăr
tate de la marginea orașului. Iar 
la cumpăna nopții, cînd pașii mei 
de călător solitar și întîrziat mă 
duceau în metrou, am mers împre
ună cu cei ce termină lucrul tîrziu. 
I-atn văzut pe podurile Senei odih- 
nindu-se pe o bancă sau așa cum 
spunea Verlaine, sprijiniți în coa
te, „visînd cu inima și părul în 
vînt".

Este această imagine a Parisu
lui, a Marsilie!, a satului fran
cez unde am întîlnlt oameni 
ce muncesc, oameni frământați și 
preocupați de ziua de mîine, care 

trăiesc de pe urma trudei brațelor 
și minții lor — cu totul altă imagi
ne decît aceea a Coastei de 
Azur, a marilor cazinouri și a ma
rilor săli de spectacole, a baruri
lor de noapte unde o lume ele
gantă își prelungește existența 
lipsită dp griji către orele dimi
neții. O lume care se închide între 
zidurile plajelor particulare și ale 
hotelurilor cu tot confortul și cu 
prețuri exorbitante și nu rareori fa
buloase. Este o altă lume decît a- 
ceasta a Franței cea de toate 
zilele.

Pe toate drumurile Franței în- 
tîlnești acele plăci comemorative 
în memoria patrioților uciși de fas
ciști, a ostașilor căzuți în luptele 
pentru eliberarea Franței. Aseme
nea inscripții, buchetele de flori tot
deauna proaspete care le străju
iesc te emoționează și rămîn un 
simbol mereu viu al năzuinței de 
pace a poporului francez. Se armo
nizează cu această năzuință și se 
bucură de aprecierea opiniei pu
blice franceze acele măsuri oficiale 
care sînt îndreptate spre dezvol
tarea relațiilor multilaterale cu toa- 

șurile necesare pentru a se recolta 
manual griul.

— La început — ne spunea ing. 
Pavel Harghel de la C.A.P. Bosia — 
și la noi a fost tendința de a se face 
numai drumuri prin lanuri pentru 
combine. I)ar văzind că intr-o tarla 
de la Braniște, unde griul s-a copt 
mai repede, combinele puse la în
cercat înaintau foarte incet deoa
rece cupele nu dovedeau să ridice 
boabele, am schimbat pe loc plani
ficarea. Pe lanul stabilit pentru a fi 
recoltat cu combinele au intrat de 
îndată și 100 cosași și secerători pen
tru a grăbi recoltatul.

Analizînd rezultatele primelor 
zile se constată însă că nu există 
peste tot un ritm susținut de lucru. 
La Popești, de pildă, simbătă 10 iulie 
se găseau la seceră doar 20 de oa
meni, iar la Bivolari, după ce s-au 
secerat vreo 5—6 ba, în special că
rările prin lan pentru combine, lucra
rea manuală s-a oprit. Mai mult de
cît atit la C.A.P. Țuțora, Roșcani, 
Trifești, Vlădeni, Mogosești și în alte 
părți, deși sînt lanuri ajunse în pîr- 
gă, nu s-a trecut la secerat.

Pentru strîngerea recoltei de grîu 
la timp și fără pierderi este necesar 
ca, o dată cu startul recoltatului, să 
se asigure și un ritm mai susținut.

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"

BANAT
Am vizitat mai multe unități agri

cole pentru a vedea cum se desfă
șoară lucrările.

La cooperativa agricolă din Ban- 
loc l-am întilnit pe inginerul Con
stantin Calu și președintele coo
perativei, Iosif Corozmici, în mijlo
cul lanurilor, dînd indicații mecani
zatorilor și cooperatorilor cum și 
unde trebuie recoltat. „Aproape oră 
de oră am controlat lanurile — ne 
spunea inginerul. Acolo unde am 
găsit parcele bune de lucru am 
grupat un număr mai mic de com
bine. Nu așteptăm numai com
binele. 80 de cosași lucrează zilnic, 
mai ales acolo unde griul este 
culcat".

Cu toate forțele s-a lucrat în a- 
ceste zile și la cooperativele agri
cole Topolovățu Mare, Lenauheim, 
Biled, Lovrin, Cenad și multe altele. 
Alături de aceste unități fruntașe 
sînt și altele, unde, datorită slabei 
organizări, munca se desfășoară în 
ritm de melc. în ziua de 11 iulie 
la cooperativa agricolă Belinț, com
binele au intrat în lan abia la ora 
13. Aceasta nu pentru că griul n-a 
fost copt, ci pentru că ing. Ion Di- 
hel, necontrolînd situația din te
ren, a îndrumat mecanizatorii spre 
tarlalele unde griul nu ajunsese în 
faza de coacere. La Chizătău, me
canizatorii ședeau la marginea la
nului, deși griul era bun de recol
tat. Ei nu puteau începe lucrul 
deoarece conducerea cooperativei 
nu s-a îngrijit să deschidă din vre
me drumuri prin lan pentru accesul 
combinelor. Organele raionale de. 
partid, consiliile agricole trebuie să 
ia măsuri operative de îmbunătățire 
a situației intrucît mijloacele și for
țele destinate recoltării nu sint 
folosite din plin.

Ion CHIUJDEA
coresp. „Scînteii"

te statele, fără deosebire de regim 
social.

Interesul pentru România
Și peste tot pe unde am mers, 

de la Paris pînă în îndepărtata 
provincie, în discuțiile avute cu 
personalitățile cele mai diferite, de 
la membri ai parlamentului francez 
pînă Ia membrul consiliului comu
nal din Nyons, de la „clasicii se
colului XX" Andră Maurois și 
Frangois Mauriac, pînă la criticii 
Gaetan Picon sau Pierre de Boisde- 
ffre interesul pentru țara noas
tră a fost unanim. Cei care 

n-au vizitat-o încă doresc s-o 
cunoască. „Acolo se fac lu
cruri extraordinare", ne-a spus 
despre România un domn în vîrstă 
care stătuse de vorbă cu compa- 
trioți ai săi care ne vizitaseră 
țara. în planurile de voiaj ale 
multor francezi litoralul românesc 
figurează la loc de cinste. Comorile 
de artă populară, frescele mînăsti- 
rilor noastre sînt vestite și aici. A- 
flăm peste tot unde poposim o at
mosferă caldă și nu numai o 
dată emoționantă. Cum am pu
tea vreodată uita primirea mișcă
toare de la Nyons, atmosfera in
timă creată acolo la care au con
curat deopotrivă venerabili gene
rali în retragere și fermecătoare 
reprezentante ale tinerei generații 
din partea locului. Se stabilește 
repede un limbaj comun. Domnul 
Beranger, de la uzinele Renault, ne 
spune cum a însoțit în urmă cu 
cîțiva ani delegația parlamentară 
română care a vizitat Franța ; iu 
componența ei se afla și George 
Călinescu. își amintește și acum 
de scînteietoarele și originalele 
sale interpretări asupra marilor

(Urmare din pag. I-a)

Lunar organizăm la sfatul popular 
o adunare în care punem față în 
față pe „critici" și pe cei criticați 
și, cum s-ar spune, nu ne ridicăm 
de pe scaune pînă nu scoatem la 
iveală cauzele lipsurilor și stabilim 
măsurile ce se impun".

Chibzuită treabă. Totul se desfă
șoară simplu și lesne. Așa se pe
trec lucrurile peste tot ? Să ne con
tinuăm raidul.

Nimeni nu știe nimic
Alcătuirea echipelor, profilarea 

lor, instruirea periodică, într-un 
cuvînt tot ceea ce ține de latura 
organizatorică, e hotărî tor în reuși
ta controlului obștesc. De aceea, 
prima întrebare pe care am pus-o 
tovarășului Ion Popescu, președin
tele Consiliului local al sindica
telor din Galați, a fost următoa
rea : „CUM ESTE ORGANIZAT 
CONTROLUL OBȘTESC?".

Răspuns : „Avem un mare număr 
de echipe. Multe activează, dar a- 
mănunte nu vă pot da. Le aflați 
de la tovarășul care se ocupă direct 
de problemă — Gheorghe Zgondea. 
Atîta știu, atîta vă spun".

Mergem întins la tovarășul Zgon
dea, dar investigațiile nu înaintează 
deloc. Nici „tovarășul care se ocupă 
direct de problemă" nu știe nimic. 
Reușim totuși să dăm de cîteva 
acte. Din lectura lor înțelegem că 
din 500 de unități de deservire 
„supuse controlului", doar jumătate 
au fost vizitate. Nu există nici un 
fel de continuitate a muncii, nici 
un obiectiv precis. Instruirile se fac 
din „an în paște", iar listele cu nu
mărul controlorilor sînt întocmite 
de ochii lumii. Au renunțat tova
rășii din consiliul local al sindica
telor la organizarea și îndrumarea 
controlului obștesc ?

Ne continuăm raidul. La Bucu
rești punem aceeași întrebare ca 
și la Galați. Ne răspund: tovarășul 
Tudor Răgălie, membru în bi
roul consiliului local al sindicate
lor, și Ion Beloiu, secretarul Con
siliului raional al sindicatelor din 
raionul 23 August.

Tudor Răgălie : „Cum să nu fie 
bine organizat ? S-ar putea altfel ? 
De aceea sîntem puși aici 1"

Ion Beloiu : „La Noi ? Bine".
Și acum pe teren...
După prima vizită — o surpriză. 

La uzinele „23 August", membrii 
multor echipe lucrează în schim
buri diferite. Dacă echipa este for
mată din trei muncitori •— unul lu
crează dimineața, altul după-amia- 
ză și ultimul noaptea. De vreme ce 
ei nu se pot întruni niciodată, 
cînd controlează unitățile ?

— ...Și nu este singurul caz. Cu
noașteți situația ?

Tovarășul Ion Beloiu a stat un 
moment pe gînduri.

—■ Păi... mai avem și lipsuri.

„Cant, insuf. la vînz."
Controlorii obștești fac anual 

sute de mii de observații, propu
neri, sugestii. Ce se întîmplă cu 
ele ? Sau mai precis : are efica
citate controlul obștesc ?

Sîntem în raionul 23 August 

1
personalități ale Franței: „Ori de 
cîte ori ajungeam într-un loc istoric 
— ne relatează domnul Beranger — 
tăceam cu toții, dornici să aflăm lu
cruri noi de la domnul Călinescu". 
Domnul Gaude, reprezentantul ca
merei de comerț din Marsilia, om 
al preocupărilor practice, iubește 
muzica și teatrul. Schimbăm im
presii despre muzicienii francezi, 
despre trupele de teatru, orches
trele și formațiile de cameră ce 
ne-au vizitat țara. Sînt nume multe 
și de aleasă calitate, încît distinsul 
nostru interlocutor spune în toastul 
său de la sfîrșitul mesei că pen
tru ceea ce ascultăm noi în Româ
nia, putem fi invidiați chiar de... 
francezi. La rîndul lor sînt mulți 
francezi care cunosc opera, tea
trul, muzica românească pe ai că
ror reprezentanți i-au aplaudat la 
Paris.

Cunoscutul critic Gaetan Picon 
privește cu interes un număr din 
revista „Secolul XX”. Se oprește 
asupra picturilor dintr-un album 
Tonitza și cercetează atent repro
ducerile după pînzele lui Țuculescu.

Dar nu numai pe planul cultu
rii, pe care noi l-am cunoscut în 
primul rînd, ci și pe acela al re
lațiilor economice. A fost expri
mată de persoane oficiale din 
Franța, ca și de oameni care lu
crează în acest domeniu, dorința 
ca volumul schimburilor reciproce 
pe tărîm economic, în plină dez
voltare, să capete în viitor o 
amploare și mai mare. Și mi 
se pare astfel semnificativ cu
vîntul rostit de reprezentantul 
camerei de comerț din Marsi
lia, care ilustrează dorința de 
care vorbeam mai sus : „Le
găturile existente între orașul 
nostru și România sînt vechi. A 
existat totdeauna un comerț tra
dițional cu Marea Neagră și în 
special cu Constanța... Sperăm în 
mod ferm că aceste schimburi se
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vor dezvolta cu repeziciune. Și n 
cum ar putea fi altfel cînd Franța I 
și România au semnat un acord ■ 
care trebuie să dubleze în cinci y 
ani comerțul franco-român"...

Este un fapt, din multele cunos- ■ 
cute în această vizită, ce mărtu- □ 
risește dorința comună a celor B 
două țări de a dezvolta neconte- ■ 
nit relații bune, prietenești în toate s 
domeniile de activitate.

Valeriu RAPEANU . 

din Capitală. Am pornit de la 
două sesizărj. 1. — O echipă de 
control obștesc a semnalat faptul 
că la magazinele de desfacere a 
pîinii din raion lipsesc în mod sis
tematic anumite sortimente. 2. — 
O altă echipă a constatat că la 
policlinica „Doctor Stîncă" lipseș
te un aparat necesar acestei uni
tăți. Aparatul respectiv prisoseș
te policlinicii „23 August". S-a 
făcut propunerea ca aparatul în 
cauză să fie preluat de colectivul 
policlinicii interesate.

Urmărim pe rînd ce s-a întîm- 
plat cu fiecare semnal critic în 
parte. Cel privitor la lipsa sorti
mentelor de pîine a ajuns la O.C.L. 
Pîinea, filiala 23 August. A fost 
înregistrat la secretariat, a trecut 
pe la serviciul comercial, pe la bi
roul de sesizări, pe la merceologi 
etc. După atîta umblet și zbucium, 
la consiliul raional al sindi
catelor a sosit — cam după o 
lună — un răspuns original în fe
lul lui. îl transcriem integral: „La 
unit, nu erau cant. suf. la vînz.“. 
Nu e vorba de vreun cifru secret. 
Tovarășii din conducerea filialei 
au informat, cu autoritatea lor, 
consiliul local asupra lipsurilor 
constatate de echipă. Ar fi fost in
teresant de știut și ce „măs." au 
fost luate. Dar despre acestea răs
punsul nu suflă o vorbă.

Cea de-a doua sesizare a con
trolului obștesc s-a împotmolit. 
Pe colțul hîrtiei unde se propu
nea transferul aparatului amintit, 
tovarășul director H. Iancu a scris 
cîteva cuvinte : „Să se facă demer
suri". Cine să le facă ? Casa de a- 
jutor reciproc ? Vreo agenție Loto- 
prono ? Sesizarea a fost înregis
trată în aprilie, dar nu s-a rezol
vat nici în iulie. Era și de aștep
tat : dispoziția nu era adresată ni
mănui.

Dar să revenim la răspunsurile 
care se dau totuși consiliilor le- 
cale. Ce fac tovarășii de aici cu 
ele ? Iată-ne din nou la Consiliul 
raional al sindicatelor din raionul 
23 August.

— Ce faceți cu răspunsurile ? 
Secretarul consiliului, Ion Be

loiu, și-a dus muchia palmei spre 
gît și a zis: „Sîntem sătui de ele 
pînă aici".

Ciudat. Deși tocmai hîrtiile pă
reau să-1 necăjească cei mai tare, 
el însuși întocmise chiar atunci un 
referat voluminos. Iar la baza re
feratului stăteau — nici n-ai cre
de — răspunsurile formale ale u- 
nităților de deservire criticate de 
controlul obștesc !

— întocmiți multe referate din- 
tr-acestea ? — l-am întrebat.

— Nu multe. Patru pe an — 
ne-a răspuns. Din trei în trei luni.

— Și ce faceți cu ele ?
— Le trimitem forului imediat 

superior — Consiliul local al sin
dicatelor din orașul București.

La ce servesc tovarășilor de la 
consiliul local aceste documente ? 
Aflăm că referatele întocmite de 
consiliile raionale, (Capitala are 
opt raioane), formează baza unui 
alt referat. Aici sînt cuprinse 
numai „probleme grele". Și mai 
departe ? îi dăm cuvîntul tovară
șului Răgălie :

„Mai departe, informăm Inspec
ția comercială de stat, organele 
superioare unităților controlate, 
C.C.S.-ul și... gata!".

Care va să zică — gata. Cu a- 
ceastă ultimă formalitate „ciclul" 
se încheie; Acesta o fi scopul con
trolului obștesc ? Să avem multe 
sesizări, multe răspunsuri, să în
tocmim informări „bogate “?

Era de așteptat ca din multitu
dinea de observații ale echipelor 
de control obștesc să se tragă con
cluzii operative, atenția echipelor, 
a colectivelor din unitățile contro
late, a consiliilor raionale să fie 
îndreptată spre problemele majo
re de care depinde buna deservi
re, iar acestea să fie rezolvate la 
nivel corespunzător. Cînd colo, 
constatăm că în acest sector atît de 
important al activității obștești 
și-a făcut loc o mare doză de for
malism. Hîrtiuțele, informările și 
referatele se învîrtesc într-un cerc 
mărunt și închis, măsurile sînt lă
sate îndeosebi pe seama unor ca
dre de mai mică răspundere, se 
pierd din vedere perspectiva, ne
cesitatea de a se asigura esenția
lul : EFICACITATEA.

In loc de concluzii

Controlul obștesc — această for
mă de participare a maselor la 
rezolvarea treburilor obștești — 
capătă o importanță din ce în ce 
mai mare. în acest domeniu s-a 
acumulat de-a lungul anilor o bo
gată și valoroasă experiență. Dar, 
așa cum rezultă din constatările 
făcute, ca și din relatările partici- 
panților la ancheta de față, nu 
peste tot controlul obștesc și sem
nalele lui se bucură de interesul 
și atenția cuvenite. Controlul ob
ștesc, organizarea, îndrumarea și 
asigurarea eficacității acestuia 
trebuie să constituie obiectu 
preocupării sistematice a condu
cerilor sindicatelor, comiteteloi 
executive ale sfaturilor populari 
și altor organe centrale și locale 
De aceea, așteptăm cu interes cu
vîntul lor cu privire la măsurile ce 
se preconizează pentru perfecțio
narea controlului obștesc spre a-1 
aduce la cunoștința cititorilor.

Anchetă realizată de Gheor
ghe GRAURE, Radu APOSTOL, 
Lorand DEAKI.
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Intensă activitate diplomatică 
interoccidentală
■ Âzl se deschide reuniunea Consiliului N.A.T. O. 
H Criza Pieței comune pe primul plan al discuțiilor

In aceste sile, în capitala Franței se desfășoară o intensă activitate 
diplomatică. Marți se deschide reuniunea consiliului ministerial al 
N. A. T. O. care după părerea observatorilor, va avea de exa- 

- minat, în primul rînd, criza majoră a Occidentului: Piața Comună, 
j In cursul zilei de luni ministrul de externe al Franței, Couve de Murville, 
■i a avut întrevederi cu subsecretarul de stat al S.U.A., George Ball, și 
,i cu ministrul de externe al Olandei, Luns. Iată ce scrie presa interna- 
* țlonală în legătură cu aceste evenimente.

într-o declarație fă
cută corespondenților 
de presă, după întîl- 
nirea sa cu ministrul 
de externe francez, 
George Ball a mențio
nat că în cadrul între
vederii a fost abordată 
problema vietnameză 
și alte probleme inter
naționale. Din surse 
guvernamentale fran
ceze s-a aflat că Couve 
de Murville a expus 
poziția Franței, de a 
nu-și asuma vreo o- 
bligație în cazul ex
tinderii războiului din 
Vietnam în care ar fi 
implicate Statele U- 
nite.

întrevederea cu mi
nistrul francez este 
prima din seria de 
convorbiri pe care 
Ball le va avea cu alți 
miniștri de externe 
sau locțiitori ai aces
tora din Anglia, R.F.G. 
Italia, Belgia și Olan
da, în timpul șederii 
sale la Paris.

în legătură cu în
trevederea Luns — 
Couve de Murville, 
ziarul francez „LE 
FIGARO" scria că 
„Convorbirile celor 
doi miniștri riscă să 
fie negative, deoarece 
ministrul olandez nu 
înțelege, contrar co
legului său belgian, să 
separe aspectele teh
nice de cele juridice 
și politice ale crizei 
Pieței comune".

„Speranțele unei re
glementări rapide a 
crizei Pieței comune 
se axează pe cele trei 
reuniuni care vor a- 
vea loc în cursul a- 
cestei săptămîni între 
ministrul francez al 
afacerilor externe, 
Couve de Murville, și 
colegii săi belgian și 
olandez, și între pre
ședintele de Gaulle 
și președintele Italiei, 
Saragat", relatează 
din Paris corespon
dentul agenției D.P.A. 
Observatorii de aici, 
scrie corespondentul, 
avertizează, însă, îm
potriva unor speranțe 
prea optimiste de pe 
urma acestor trei re
uniuni. „în afară de 
dorința de a sta de 
vorbă nu există alte 
semne privind posibi
litatea unui compro
mis în cadrul convor
birilor de la Paris".

„LA NATION" men
ționează că „Nu tre
buie să ne așteptăm ca 
sesiunea N.A.T.O. să 
servească drept suport 
pentru o mediere între 
Franța și partenerii 
săi din Piața comună. 
După cum se vede, din 
atitudinea Parisului nu 
se observă nici o 
schimbare care ar pu
tea confirma o astfel 
de ipoteză".

Cercurile autorizate 
lasă să se înțeleagă

Dispută în Camera
Comunelor

LONDRA 12 (Agerprhs). — O 
dispută aprinsă a izbucnit în Ca
mera Comunelor în legătură cu o 
declarație a ministrului de finanțe, 
James Callaghan, care atribuia u- 
nora dintre deputății conservatori 
legături strînse cu trusturile și 
speculanții de bursă. El spunea : 
„Atunci cînd privesc la unii 
membri conservatori ai Came
rei Comunelor nu văd în ei 
pe onorabilii domni X, Y, Z. îi 
privesc și spun : investiții ale trus
turilor, speculanți cu capital sau 
oameni de bursă care obțin profi
turi din specularea acțiunilor gu
vernamentale". Deputății conserva
tori au reacționat cu violență ce- 
rînd efectuarea unei anchete și 
sancționarea ministrului. Președin
tele Camerei Comunelor a dat curs 
cererii conservatorilor, trimițînd 
plîngerea lor Comitetului pentru 
privilegii. Aceasta a provocat ne
mulțumirea mai multor membri la
buriști a căror comportare față de 
președinte ar putea duce la demi
sia lui.

în acest mod, lucrurile se vor 
termina în defavoarea laburiști
lor, deoarece președintele este în 
prezent conservator, și numirea 
unui laburist în această funcție va 
reduce și mai mult slaba majori
tate de care dispune guvernul în 
Camera Comunelor. Se știe că, în 
caz de balotaj, președintele, indife
rent de apartenența sa de partid, 
votează din oficiu în favoarea gu
vernului. 

că diferitele întîlniri 
diplomatice de la în
ceputul săptămînii vor 
servi, în orice caz, 
drept cadru pentru o 
prezentare din nou a 
problemei Pieței co
mune.

Editorialul ziarului 
„PARIS JOUR", a- 
propiat cercurilor ofi
ciale, apreciază că 
„Franța nu-și va mo
difica poziția. Dacă 
s-a vorbit de o pozi
ție mai puțin dură a- 
ceasta nu poate fi de- 
cît în modul de pre
zentare a ei. Parisul 
nu- va admite o nouă 
diversiune și nici o 
pauză artificială, ca 
aceea pe care o visea
ză Schroeder".

„COMBAT" apre
ciază că există posi
bilitatea de a reînnoi 
firul și a duce la bun 
sfîrșit negocierile și 
pentru aceasta va fi 
suficient „să se ac
cepte de o parte și de 
alta că obiectivul ur,- 
mărit este unitatea or
ganică a Europei".

★
La Luxemburg s-a 

anunțat oficial că, în 
ciuda boicotului fran
cez, reuniunea Consi
liului . ministerial al 
Comunității Europene 
a Cărbunelui și Oțelu
lui se va ține totuși 
marți, așa cum s-a sta
bilit inițial.

Declarația primului ministru
al Algeriei

ALGER 12. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : La 
Alger a avut loc luni o recepție, 
în cadrul căreia colonelul Houari 
Boumedienne, președintele Consi
liului Revoluției și prim-ministru 
al Algeriei, i-a prezentat presei 
algeriene și străine pe membrii 
noului guvern. Au fost de față, de 
asemenea, membri ai Consiliului 
Revoluției. Cu acest prilej, primul 
ministru a rostit o scurtă cuvîn- 
tare în care s-a referit la princi
palele aspecte ale politicii interne 
și externe a guvernului algerian. 
în domeniul politicii interne, a 
spus el, guvernul va veghea la

IRAK

Sase miniștri 
au demisionat

BAGDAD 12 (Agerpres). — Pos
tul de radio Bagdad relatează că 
președintele Irakului a acceptat 
demisia unui număr de șase mi
niștri, 'printre care ministrul cul
turii și al educației, ministrul afa
cerilor interne, ministrul econo
miei, și alții. Totodată, au fost nu
miți noii titulari ai departamente
lor respective. Potrivit relatărilor 
presei, demisiile din guvernul ira
kian se datoresc unor divergențe 
privind politica internă a țării.

GRECIA Criza politică 
a fost evitată
Consiliul de Miniștri s-a pronunțat 
pentru înlăturarea ministrului apărării

ATENA 12. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite: Luni a avut loc o reuniune a 
cabinetului grec în cadrul căreia 
a fost discutată situația politică 
din țară. La sfîrșitul ei, a fost 
dată publicității o declarație gu
vernamentală în care se precizea
ză că „toți miniștrii au dezapro
bat atitudinea lui Garoufalias, mi
nistrul apărării, și au fost de acord 
să voteze pentru excluderea aces
tuia din partidul de guvernămînt, 
Uniunea de centru". Primul mi-

BELGIA

Incertitudinea 
continuă 
să domnească

BRUXELLES 12 (Agerpres). — 
„Belgia trece oare printr-o nouă 
criză de regim?" — aceasta este 
întrebarea pe care și-o pune zia
rul conservator catolic „LA LIBRE 
BELGIQUE" oglindind iritația care 
a început să se manifeste în rîn- 
durile opiniei publice belgiene. 
Incertitudinea politică continuă să 
domnească, deși criza guverna
mentală a intrat în a 49-a zi, de
pășind ca durată criza din anul 
1950, care a dus la abdicarea re
gelui Leopold al treilea.

Potrivit agenției France Presse, 
disputele dintre social-creștini și 
socialiști, cărora li se datorează 
impasul actual, au fost provocate 
de dezacordul în chestiunile econo
mice, financiare și fiscale mențio
nate în programul guvernamental. 
Ca urmare, se crede că este puțin 
probabil să se formeze noul guvern 
pînă la data de 21 iulie, ziua săr
bătorii naționale. Belgia, lipsită 
de un guvern de la 24 mai, va tre
bui, în cel mai bun caz, să aștepte 
sfîrșitul lunii iulie sau începutul 
lunii august pentru formarea noii 
echipe ministeriale.

restaurarea ordinei în instituții, 
la garantarea independenței na
ționale și formarea unei economii 
realiste, socialiste.

Referindu-se la politica externă, 
a Algeriei, colonelul Boumedienne 
a declarat că Algeria va milita 
pentru consolidarea unității țări
lor arabe și africane. Politica ex
ternă a Algeriei, a adăugat el, se 
bazează pe strîngerea relațiilor cu 
țările socialiste și cu toate po
poarele care luptă pentru liberta
tea lor, și pe stabilirea de. relații 
cu alte țări pe baza respectului 
reciproc și a neamestecului în tre
burile interne ale altor state.

Epilogul luptei 
din partidul Mapai

TEL AVIV 12 (Agerpres). — 
Conducerea partidului Mapai a 
adoptat duminică o rezoluție prin 
care, în mod practic, grupul mi
noritar, în frunte cu Ben Gurion, 
a fost exclus din partid. Primul 
ministru Levi Eshkol, bucurîn- 
du-se de majoritate în Mapai, a 
reușit să determine adoptarea unei 
rezoluții (203 voturi pentru, 9 — 
contra și 29 abțineri), potrivit că
reia „toți cei care se pronunță pen
tru o listă separată în vederea ale
gerilor parlamentare s-au autoex- 
clus din partid". (Ben Gurion ho- 
tărîse să formeze o asemenea listă). 

nistru Papandreu a declarat, de 
asemenea, presei că, „fără excep
ție, toți miniștrii au aprobat po
ziția lui în problema înlocuirii lui 
Garoufalias, și au declarat că din 
moment ce primul ministru a ho- 
tărît demiterea lui, datoria sa este 
să-și prezinte imediat demisia", 
înlăturarea din guvern a lui Ga
roufalias, apreciază observatorii 
politici, poate fi considerată ca 
realizată, deoarece chiar dacă nu-și 
va prezenta personal demisia, va 
fi totuși elaborat un decret privind 
destituirea lui.

Presa greacă comentează pe larg 
situația politică la zi. „Criza care 
amenința țara, scria ziarul „Ta 
Nea", și care ar fi putut avea con
secințe mult mai grave decît o 
criză guvernamentală obișnuită, a 
fost evitată. Planurile cercurilor 
de dreapta, ale complotiștilor, au 
naufragiat din nou". Presa de cen
tru relevă că la insistența premie
rului, regele a amînat cu două zile 
semnarea decretului de destituire 
a lui Garoufalias, adică pînă după 
întrunirea Consiliului de Miniștri 
și a grupului parlamentar al par
tidului Uniunea de centru.

VIETNAM

SANTO DOMINGO

Un acord în legătură cu formarea 
guvernului provizoriu
• Garcia Godoy a obținut consimțămintul celor două grupări 
opuse • Forțele constituționaliste și ale juntei militare cer 

ca trupele de ocupație să părăsească țara
SANTO DOMINGO 12 (Agerpres). — La Santo Domingo con

tinuă eforturile de creare a unui guvern provizoriu care să organizeze 
alegeri generale. Misiunea O.S.A. desfășoară în continuare consultări 
cu reprezentanții constituționaliștilor și ai juntei militare, cu scopul 
de a obține sprijinul acestora în alcătuirea unui guvern provizoriu,
condus de Hector Garcia Godoy, 
președintelui Bosch.

Garcia Godoy a declarat că a 
luat legătura cu liderii celor 
două grupări opuse și că a ob
ținut acordul acestora pentru a 
forma guvernul provizoriu. El a 
precizat că, în prezent, se ocupă 
intens de selecționarea membrilor 
viitorului cabinet provizoriu, dar 
că lui îi revine numai sarcina de 
a face propuneri. Dat fiind proce
sul extrem de anevoios al com
pletării listei cabinetului provizo
riu, surse informate de la Santo 
Domingo precizează că s-ar putea 
să treacă o săptămînă sau mai 
mult pînă cînd guvernul va fi for
mat și instalat. Pentru funcția de 
vicepreședinte al guvernului pro
vizoriu, comisia O.S.A. i-a sugerat 
lui Godoy pe Eduardo Read Bar-

Noi trupe americane 
debarcate la Can Ranh

• Pierderi masive suferite de intervenționiști în ulti
mele zile • F.N.E. condamnă sporirea efectivelor 

militare ale S.U.A., Coreei de sud, Australiei 
și Noii Zeelande

Trupe americane debarcă în golful Can Ranh
Telefoto : Agerpres

MITING LA HANOI
HANOI 12 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția V.N.A., la Ha
noi a avut loc un miting organizat 
de Comitetul orășenesc al Uniunii 
tineretului muncitor din R. D. 
Vietnam, în legătură cu plecarea 
primei unități din capitală a „bri
găzii tinerilor voluntari care vor 
lupta împotriva agresorilor ame
ricani, pentru salvarea națională". 
Luînd cuvîntul cu acest prilej, Bu 
Kuang, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M.V., a declarat că : „Brigada 
aceasta este o forță. specială de 
muncă a tineretului, o brigadă de 
muncă eroică și creatoare, o școa
lă a muncii, unde tinerii sînt pre
gătiți și antrenați în toate dome
niile". Membrii brigăzii vor primi, 
de asemenea, o pregătire militară 
și vor fi gata să lupte pînă la vic
toria finală — a adăugat vorbi
torul.

Agenția menționată relatează că,

fost ministru de externe în guvernul

reras, în prezent ambasadorul Re
publicii Dominicane la Roma.

Potrivit agențiilor de presă, în 
condițiile formării guvernului pro
vizoriu, misiunea O.S.A. preconi
zează rămînerea în continuare la 
Santo Domingo a trupelor inter- 
americane pe o perioadă de nouă 
luni cu un efectiv de 12 000 de 
soldați, care să „asiste" la desfă
șurarea campaniei și alegerilor 
generale viitoare. Atît forțele con
stituționaliștilor conduse de colo
nelul Caamano cit și cele ale jun
tei militare în frunte cu generalul 
Imbert Barreras, și-au exprimat 
dorința ca trupele de ocupație, în 
majoritate aparținînd Statelor 
Unite, să părăsească țara, cît mai 
curînd posibil, după formarea gu
vernului provizoriu.

răspunzînd apelului U.T.M. din 
R. D. Vietnam aproape 10 000 de 
tineri din Hanoi s-au înrolat pînă 
în prezent în rîndurile „brigăzii 
tinerilor voluntari".

★
Ministerul Afacerilor Externe al 

R. D. Vietnam a dat publicității, la 
11 iulie, o declarație în care pro
testează energic împotriva hotărî- 
rii guvernului sud-coreean de a 
trimite o divizie în Vietnamul de 
sud pentru a participa direct la 
războiul de agresiune împotriva 
poporului vietnamez.

★
în cursul zilei de 11 iulie, anun

ță agenția V.N.A., Armata Popu
lară Vietnameză a doborît alte trei 
avioane militare americane, care 
au pătruns în spațiul aerian al 
R.D.V. Cu aceasta, numărul total 
al avioanelor americane doborîte 
din august 1964, se ridică la 378.

Lucrările Congresului 

Mondial al Păcii
HELSINKI 12. — Trimisul spe

cial Agerpres, N. Ionescu, trans
mite :

După ce au ascultat la ședințe
le plenare ale Congresului pentru 
pace, independență națională și 
dezarmare rapoartele asupra pro
blemelor celor mai actuale și ur
gente ale contemporaneității, dele
gații au trecut la dezbaterea* * ’jbr 
amănunțită în comisii. i

SAIGON 12 (Agerpres). ■— Un 
nou contingent de trupe america
ne, alcătuit din 3 000 de oameni, a 
debarcat luni în golful Can Ranh 
din Vietnamul de sud. Este vorba 
de un batalion întărit al primei 
divizii a armatei americane ampla
sate în statul Kansas (S.U.A.). „A- 
ceste elemente vor fi urmate în 
următoarele zile de debarcarea al
tor efective din aceeași divizie, în- 
tr-un loc care n-a fost dezvăluit 
pînă acum de oficialitățile ame
ricane". „Este pentru prima dată 
cînd unitățile americane sosesc în 
Vietnam, venind direct din S.U.A.", 
relatează A.F.P.

★
Reuter relatează că forțe ale 

Frontului național de eliberare din 
Vietnamul de sud s-au infiltrat în 
noaptea de 11 spre 12 iulie în a- 
propierea bazei americane de la 
Da Nang. Ele au scos din luptă 
mai mulți americani aparținînd 
trupelor de marină.

Agenția V.N.A. relata la 11 iu
lie, citind surse occidentale, că 
trupele americane au avut pier
deri masive în ultimele 10 zile în 
Vietnamul de sud. în cursul lupte
lor, 111 militari americani au fost 
omorîți sau răniți.

★
HANOI 12 (Agerpres). — într-o 

declarație a Frontului național de 
eliberare din Vietnamul de sud 
este condamnată trimiterea de noi 
trupe ale agresorilor americani și 
ale sprijinitorilor lor — Coreea de 
sud, Australia și Noua Zeelandă — 
pentru a extinde războiul în 
Vietnamul de sud. Hotărîrea S.U.A. 
și a celor trei țări, se arată în de
clarație, de a spori efectivul lor 
militar în Vietnamul de sud con
stituie un act . agresiv împotriva 
poporului sud-vietnamez și o se
rioasă amenințare, la independența 
și securitatea țărilor indochineze. 
Frontul național de eliberare a- 
vertizează serios S.U.A. în legătură 
cu acțiunea lor de introducere de 
trupe expediționare, destinate să ia 
parte la războiul din Vietnamul de 
sud. Datorită acestei acțiuni ile
gale a guvernului S.U.A., „Fron
tul național de eliberare are tot 
dreptul să ceară, cînd va fi nece
sar, voluntari din R. D. Vietnam 
și din țările prietene pentru a se 
opune agresiunii americane", se 
spune în declarație.

în comisia nr. 1, care dezbate 
problema vietnameză, au luat cu
vîntul delegați din Belgia, India,
R. P. Chineză, Irak, Italia, Ceho
slovacia, Pakistan, Franța, U.R.S.S.,
S. U.A., Bulgaria, Cuba, Japonia, 
R.P.D. Coreeană, Ceylon, R.D.G. și 
alte țări. Cuvîntările lor au fost 
străbătute de cererile de a se pune 
capăt imediat agresiunii S.U.A. în 
Vietnam.

Lucrările se desfășoară, de ase
menea, și în celelalte comisii ale 
congresului, care dezbat probleme 
actuale ale contemporaneității ca 
dezarmarea, mișcarea de eliberare 
națională, lichidarea urmărilg '' ’e- 
lui de-al doilea război mono.., Ași 
altele.

Luînd cuvîntul în cadrul lucrări
lor comisiei a patra, conducătorul 
delegației române, A. Joja, a sub
liniat necesitatea lichidării rămăși
țelor celui de-al doilea război mon
dial și a creării unui sistem de 
securitate colectivă în Europa.

Vorbitorul a subliniat necesita
tea ca pe baza coexistenței paș
nice să fie intensificate schimbu
rile economice și culturale între 
state avînd sisteme social-politice 
diferite. „Mișcarea pentru pace din 
țara noastră, a spus el, sprijină 
inițiativele guvernului român pri
vind stabilirea unei largi colabo
rări internaționale și eforturile pe 
care el le desfășoară în sud-estul 
Europei în scopul obținerii instau
rării în Balcani a unor relații de 
bună vecinătate, de colaborare 
pașnică. Considerăm că aceasta re
prezintă o formă a contribuției pe 
care orice stat mare sau mic poate 
s-o aducă la promovarea raportu
rilor de colaborare în lumea con
temporană". în încheiere, vorbito
rul a arătat că „unirea eforturilor 
tuturor forțelor păcii este cerută 
cu insistență de însăși evoluția e- 
venimentelor. Barierele care se ri
dică în calea agresiunii și a răz
boiului trebuie să devină de netre
cut".
în cadrul lucrărilor comisiei a doua 

a luat cuvîntul, printre alții, Radu 
Beligan, care s-a ocupat de pro
bleme legate de eliberarea po
poarelor aflate sub jugul colonial, 
menținerea suveranității naționale 
și apărarea ei împotriva oricărei 
încălcări. Delegatul român, G. 
Ivașcu, a vorbit în comisia a treia 
despre problemele dezarmării. 
Luînd cuvîntul în comisia a cincea 
care discută despre suveranitatea 
economică a națiunilor, C. Murges- 
cu a subliniat necesitatea elimină
rii din relațiile economice interna
ționale a tuturor practicilor incom
patibile cu principiul dreptului su
veran al fiecărui popor de a-și 
hotărî soarta. Despre consecințele 
sociale și economice ale cursei 
înarmărilor a vorbit în comisia 
șasea Nestor Ignat.

încheierea unor acorduri 
intre U. R. S. $. 
și R. D. Vietnam

MOSCOVA 12 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că în urma 
tratativelor care au avut loc la 
Moscova între o delegație guverna
mentală sovietică condusă de Vla
dimir Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și delegația R. D. Vietnam, condu
să de Le Thanh Nghi, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, au fost încheiate 
acorduri care prevăd că Uniunea 
Sovietică va acorda ajutor supli
mentar R. D. Vietnam în dezvol
tarea economiei naționale și întă
rirea capacității ei de apărare. 
După încheierea tratativelor, dele
gația guvernamentală a R. D. Vie 
nam a plecat în R. P. Chineză. ■

O senzațională 
„vînătoare de oa
meni" se desfășoa
ră tn Anglia in tir 
ma evadării din
închisoarea de la 
Wandsworth a pa
tru deținuți, prin
tre care Ronald
Biggs, condamnat 
la 30 de ani pen
tru participare la 
faimosul atac, din 
august 1963, asu
pra trenului poștal 
Glasgow • Londra. 
După cum se știe, 
bandiții au jefuit 
atunci 2 600 000 de 
lire sterline, dintre 
care numai o mică 
parte a putut fi re
cuperată.

Ga intr-un sce
nariu de film, amintind spumoasele comedii engleze avînd ca subiect evadări
de deținuți, fuga celor 4 s-a produs astfel : zilele trecute, un camion de trans
portat mobilă s-a oprit lingă unui din zidurile închisorii ; un individ și-a făcut 
apariția pe acoperișul camionului și a aruncat peste zid o scară mobilă. In timp 
ce o parte din deținuții aflați In curte îl împiedicau pe gardieni să intervină, 
cel patru s-au repezit la zidul înalt de 7 metri, I au escaladat și au dispărut, 
prin acoperiș, în Interiorul camionului. Părăsind îndată camionul, el au urcat 
în trei mașini, care-i așteptau, pornind în tot atîtea direcții.

Scandalul este cu atît mai mare în Anglia, cu cît Biggs este al doilea din
tre autorii jefuirii trenului poștal care a evadat din închisoare.

Camionul cu care a dispărut Biggs a fost regăsit (în fotografie : lingă zidul 
închisorii).

INCIDENTE ÎN SUDAN
KHARTUM. Cil toate măsurile luate de guvernul central de Ia Khartum 

de a asigura securitatea în provinciile meridionale aie Sudanului, în ultimele 
zile au lost semnalate noi incidente. După cum relatează agențiile de presă, 
iorțele de securitate au intervenit în mai multe localități împotriva rebelilor. 
Agenția France Presse relata că în acțiunile care au avut loc în satul Mala- 
keia peste 400 de rebeli sudiști au fost omorîți. Nici un comunicat oficial n-a 
fost dat publicității în urma incidentelor de la Malakeia.

NEW YORK. în diferite locali
tăți din Statele Unite au avut loc 
noi acțiuni organizate de mili- 
tanții pentru drepturile civile ale 
populației de culoare. La Chicago 
s-a desfășurat un marș in semn de 
protest împotriva practicilor dis
criminatorii in școlile din locali
tate. Un alt marș de protest împo
triva discriminării rasiale a avut 
loc la Bogalusa (Louisiana).

PEKIN. Agenția China Nouă anunță 
că, la 11 iulie, patru avioane ameri
cane au pătruns în două grupuri dea
supra regiunii Hokow, provincia 
Iunnan, din R. P. Chineză, după ce 
au bombardat și mitraliat regiuni din 
provincia Lao Cai, din R. D. Viet
nam, aliată de cealaltă parte a rîu- 
lui Hokow. Intr-o declarație iăcută 
unui corespondent al agenției China 
Nouă, un reprezentant al autorităților 
chineze a declarat că aceasta consti
tuie un nou act grav de provocare șl 
că armata populară chineză este, în 
prezent, gata să dea o ripostă vi

guroasă acestor acțiuni. De asemenea, 
el a avertizat guvernul S.U.A. că va 
purta Întreaga răspundere pentru 
consecințele serioase pe care Ie im
plică aceste provocări de război îm
potriva Chinei.

PNOM PENH. Agenția cambodgia- 
nă de presă relatează că guvernul 
Cambodgiel a transmis guvernului 
Tailandei un protest energic în legă
tură cu încălcarea de către forțe ar
mate tailandeze a teritoriului cam
bodgian, în perioada 20—22 iunie a.c.

LONDRA. Răspunzînd invitației 
secretarului parlamentar al Minis
terului învățămîntului și Științei al 
Angliei, Jenny Lee, a sosit la Lon
dra E. A. Furțeva, ministrul cultu
rii al U.R.S.S.

BELGRAD. La 11 iulie au luat 
sfîrșit lucrările sesiunii Comitetu
lui mixt iugoslavo-italian pentru 
colaborare economică și tehnică.

Cu acest prilej a fost semnat un 
document privind colaborarea pe 
mai departe în domeniul econo
miei.

PEKIN. Agenția China Nouă 
transmite că la invitația lui Ciu De, 
președintele Comitetului perma
nent al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină, o de
legație a Adunării Naționale a

MOSCOVA. Mihail Suslov, mem
bru al Prezidiului, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., și Boris Ponomariov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., au a- 
vut o convorbire cu membrii de
legației Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare — Tullio Vec- 
chetti, secretar general, și Dario 
Valori, membru al secretariatului. 
Au fost discutate probleme ale 
mișcării muncitorești și a avut loc 
un schimb de opinii in legătură

SCURTE ȘTIRI
R. D. Vietnam, condusă de Floang 
Van Hoan, vicepreședinte al Co
mitetului permanent al Adunării 
Naționale, membru în Biroul Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, a sosit la Pekin, 
pentru o vizită de prietenie în Re
publica Populară Chineză.

cu lupta pentru pace în situația 
actuală.

ULAN-BATOR La 12 iulie, J. 
Țedenbal, D. Molomjamt, B. Lham- 
suren s-au întîlnit la sediul C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol cu delegația P. C. din Irak, 
care se află în R. P. Mongolă la 
invitația C.C .al P.P.R.M.

GEORGETOWN. La 11 iulie la Georgetown. — capitala Guyanei Brita
nice — peste 10 000 de locuitori au participat la o demonstrație care s-a în
cheiat cu un miting în iața reședinței guvernatorului britanic. Participanțli 
au adoptat o rezoluție în care se cere acordarea deplinei independențe a 
acestei colonii britanice.

PEKIN. La 12 iulie, anunță agen
ția China Nouă, dr. Milton Obote, 
primul ministru al Republicii Ugan
da, a sosit la Pekin într-o vizită ofi
cială în R. P. Chineză. în aceeași 
zi a avut loc o convorbire intre 
premierul Ciu En-lai, însoțit de 
alte oficialități chineze, cu dele
gația condusă de Milton Obote.

SOFIA. La 12 iulie, dr. Bruno 
Kreisky, ministrul afacerilor ex
terne al Austriei, a avut convoț- 
biri cu Todor Jivkov, președinteJL 
Consiliului de Miniștri al R.‘ ?«■ 
Bulgaria, și cu Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare. După cum relatează a- 
gentia B.T.A., au fost discutate 
probleme referitoare la situația 
politică din Peninsula Balcanică, 
în aceeași zi, miniștrii afacerilor 
externe ai celor două țări au sem
nat un acord cu privire la desfiin
țarea vizelor de intrare și tranzit 
pentru pașapoartele diplomatice și 
o convenție veterinară.

DELHI. Intr-o cuvîntare radiodifu
zată, primul ministru ai Indiei Lai 
Bahadur Shastri a declarat luni că a 
tost încheiată operațiunea de evacua
re a trupelor pakistaneze din regiu
nea Kutch, care a constituit cauza 
unor serioase ciocniri indo-pakista- 
neze.
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