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O discuție obișnuita
Mitrea și Cristina Dociu — de la fabrica de încălțăminte „Progresul" din Capitală

între fruntașii în întrecerea socialista — brigadierul Marin Mihalache și mașiniștii Ștefan
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întreprinderile regiunii Cluj
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iNTiMPINAREA
prinderile
din
C apitală

Oamenii muncii din 
întreprinderile Capitalei 
raportează că au îndepli
nit angajamentele luate în 
cinstea Congresului parti
dului. Planul producției 
globale a fost depășit 
în primul semestru al 
anului cu 390 milioane lei. 
față de 281000 000 lei, cît 
prevedea angajamentul 
luat; valoarea producției 
marfă date în plus se ri
dică la 208 milioane lei. 
iar productivitatea muncii 
a crescut cu 1,1 la sută. In 
această perioadă, între
prinderile industriale din 
Capitală au livrat peste 
prevederile planului 3 360 
tone țevi, 918 tone lamina
te finite pline, 298 000 mp 
țesături, 960 000 perechi de 
încălțăminte cu fețe din 
piele, zeci de mii de con
fecții, tricotaje și alte pro
duse. Totodată, au econo
misit aproape 1 300 tone de 
metale feroase și neferoa
se, 800 tone de cherestea, 
aproape 21 tone de talpă 
etc. In întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea planu
lui și a angajamentelor, 
cele mai de seamă realizări 
au fost obținute de colec
tivele uzinelor „Republi
ca", „23 August", „Grivița 
Roșie", „Timpuri Noi", 
Uzinei de mecanică fină. 
Fabricii de confecții și tri
cotaje „București" și altele.

ft

Prof. ing. GH. CARTIANU
membru corespondent al Academiei R. P. Române

Raportăm îndeplinirea 
angajamentelor

COMERȚUL SOCIALIST 
IN CINCINALUL VIITOR

Mihail LEVENTE 
ministrul comerțului interior

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 
Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din întreprinderile regiu
nii Cluj și-au îndeplinit anga
jamentele luate în cinstea 
Congresului partidului. Pe în
treaga regiune s-a realizat o 
producție globală a cărei va
loare depășește cu mai bine de 
76 795 000 lei planul, și cu peste 
22 milioane de lei angajamen
tul luat; producția-marfă su-

plimentară
84 590 000 de
milioane de lei mai mult fată 
de angajament. Totodată, pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu 1,3 la sută față de plan. 
Au fost livrate peste plan: 
822 tone de oțel, 905 tone lami
nate, 1 269 tone sodă calcinată, 
21 000 perechi de încălțăminte, 
5 543 tone de ciment și altele.

se zidică 
lei, cu peste 30

în proiectele de Directive 
ale celui de-al IV-lea Con
gres al partidului se arată 
că învățămîntul superior va 
pregăti în viitorii cinci ani 
110 000 de specialiști. O 
bună parte dintre ei vor ab
solvi cursurile institutelor 
tehnice.

Este evident că forma
rea a zeci de mii de ingineri 
pentru ramurile industriei, 
construcțiilor, transporturilor 
și agriculturii socialiste 
implică perfecționarea conti
nuă a diferitelor laturi ale 
procesului instructiv-educa- 
tiv. în cele ce urmează aș 
vrea să mă refer la un as
pect important al acestui 
proces : lucrările de proiect 
de an și de diplomă ale stu
denților.

Realizarea lucrărilor amin
tite contribuie la îmbogăți
rea, sistematizarea și con
cretizarea cunoștințelor teo
retice căpătate de student, 
la dezvoltarea deprinderilor 
de calcul și de desen. Cu 
alte cuvinte, studentul se fa
miliarizează cu o metodică 
de lucru specific inginereas
că, învață să cerceteze în 
vederea unui scop precis.

utilizînd materialele biblio
grafice printr-o prismă per
sonală.

Din păcate însă, la multe 
catedre există păreri gre
șite cu privire "la lucră
rile de proiect de an. Așa 
se tape că, din dorința de a 
oferi tinerilor un „cîmp larg” 
de lucru, tematica acestor 
proiecte se stabilește fără a 
se ține seama în măsura cu
venită de posibilitățile reale 
ale studenților. De multe ori 
se cere studentului să abor
deze teme prea vaste, cu 
largi implicații în domenii 
de specialitate încă necu
noscute de el în momentul 
respectiv. Consecința fireas
că e întocmirea unor pro
iecte formale.

Deși în ultimii ani s-a mic
șorat numărul de proiecte 
care se cer anual, cred că 
s-ar mai putea renunța la 
unele din ele. Cel mai indi
cat ar li ca viitorii ingineri 
să lucreze în fiecare an de 
studiu la două sau cel mult 
trei proiecte, față de care să 
se formuleze exigențe deo
sebite.

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

rii
Tradiții ale cultu 
militante
A fi contemporan

Tn desfășurarea întregii sale ac
tivități, în rezolvarea sarcinilor 
sale complexe, comerțul socialist 
se bizuie pe succesele industriali
zării țării, pe rezultatele procesu
lui de cooperativizare a agricul
turii, pe progresele înregistrate în 
domeniul ridicării sistematice a 
nivelului de trai 
muncii. Cifrele sînt 
în anul 1965, 
mărfuri s-au dublat față 
anul 1959 ; în aceeași perioadă, 
populația României a crescut nu
mai cu circa 4 la sută. Comparația 
celor doi indicatori vorbește de la 
sine.

Specialiștii în economia con
sumului au stabilit și o ierarhie a 
necesităților pe care oamenii țin 
să și le satisfacă, pe măsură ce 
cresc disponibilitățile lor bănești. 
Pe prima treaptă a acestei ierar- 
h , Se plasează produsele alimen
tare ; urmează apoi îmbrăcămin
tea și încălțămintea, mărfurile care 
răspund nevoilor culturale și de 
confort casnic, mărfurile și servi
ciile care satisfac dorința de a fo
losi cît mai bine timpul liber. Ci
frele arată că vînzările de produse 
nealimentare au crescut mai repe
de decît vînzările de produse ali
mentare ; iar dintre produsele 
nealimentare, cel mai repede au 
crescut vînzările de articole me- 
talo-chimice și electrotehnice — 
în 1965, de 2,7 ori, iar cele de mo
bilă de peste 2,5 ori — față de anul 
1959. Anul trecut, numai populația 
sătească a cumpărat mărfuri în 
valoare de aproape 15,5 miliarde 
1 .,-in afară de mărfurile cumpă
rate din magazinele orașelor. Vîn
zările de mărfuri au crescut 
în mod mai accentuat într-o serie 
de regiuni considerate în trecut 
înapoiate din punct de vedere eco
nomic, ca Dobrogea (89,2 la sută), 
Iași (81 la sută), Bacău (70 la sută), 
Oltenia (100,7 la sută) etc. Datele 
care ne stau la îndemînă, diferen
țiate pe medii și regiuni, confirmă 
caracterul profund uman al poli
ticii economice a partidului, grija 
deosebită acordată îmbunătățirii 
nivelului de trai al populației de 
la orașe și sate, ridicării econo
mice a tuturor regiunilor țării.

Aprovizionarea lesnicioasă 
populației este condiționată 
existența unei rețele 
suficient de largi, 
plasate și bine utilate. în anii 
1960—1964. suprafața comercială 
a crescut cu circa 750 000 m p, 
adică cu aproape 29 la sută 
față de anul 1959. Numai în 1964

il oamenilor 
concludente : 

desfacerile de 
dublat față de 
aceeași

a 
de 

comerciale 
judicios am

au fost date în folosință 2 817 uni
tăți ale comerțului socialist. încep 

. să funcționeze tot mai multe com
plexe comerciale în clădiri sepa
rate, astfel concepute încît să poa
tă asigura concentrarea cumpără
turilor și, deci, economisirea tim
pului cetățenilor. Autoservirea, 
expunerea deschisă a mărfurilor, 
plata la vînzător se practica as
tăzi în toate orașele țării și în 
unele sectoare vor fi în curînd 
precumpănitoare.

(Continuare în pag. a V-a)
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întreprinderile regiunii Argeș
PITEȘTI (coresp. „Scînteii'). 

Colectivele întreprinderilor in
dustriale din regiunea Argeș 
și-au îndeplinit sarcinile în 
primul semestru al anului, 
realizînd o producție globa
lă mai mare cu 38 milioane de 
lei și o producție-marfă cu 
42 970 000 de lei față de 
prevederile planului, depă- 
șindu-și angajamentele luate

cu 13 157 000 de lei și, respec
tiv, cu 12 673 000 de lei. Suc
cese importante au obținut 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la Uzina de piese auto 
Colibași, Uzinele de produse 
sodice Govora, Fabrica de 
confecții din Curtea de Argeș, 
Uzina mecanică Muscel și al
tele.

Deunăzi, avînd de dat o te
legramă, am așteptat la ghișeu 
pînă ce funcfionara amabilă a 
transcris textul unui cetățean cu 
LITERE DE TIPAR. Vina cetățea
nului : de ce să obligi oamenii 
să-ți citească scrisul de mină, 
cind e mai citeț cu MAJUSCU
LE ? Pe formularul de telegra
mă nu era tipărită rugămintea 
NU SCRIEȚI CU PASTĂ. Vina 
instituției : de unde să ghicești ? 
Trebuia un anunț : lipsa lui i-a 
făcut pe cîțiva să piardă bani — 
ar fi fost ieftin, zece bani for
mularul — dar mai ales timp, ca 
să-și rescrie texfele.

Repet că funcționara era foar
te amabilă cu toată lumea și îi 
ajuta pe toți. Și mie mi-a zîmbit 
și mi-a spus „dumneavoastră”. 
La mine însă, sentimentul dem
nității funcționează în mod a- 
normal. Nu mă interesează atîf 
formula sau zîmbetul de poli
tețe despre care scriem adesea 
în presă, cît cantitatea de timp 
pe care o pierd sau nu : a sta 
în căldură, în picioare, a pierde 
vreme de pomană și în mod sî- 
cîitor e un lucru pentru care nu 
mă consolează zîmbetul cel mai 
politicos. Altfel spus, pentru 
subsemnatul — și cred că mai 
sînt cetățeni în această catego
rie — politețea e în mare parte 
o chestiune de timp.

Industria
pe 
de

„Fizicienii" 
scena Teatrului 

Comedie

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
DE CĂTRE AMBASADORUL REPUBLICII ARABE SIRIENE

La 14 iulie, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Române, Chivu Stoica, a pri
mit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii

Arabe Siriene in Republica Popu
lară Română, Nabih Al-Sabbagh, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare. (In pag. a V-a cuvân
tările rostite).

PRIMIREA LA CONSILIUL DE MINIȘTRI A PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI EXECUTIV AL UNESCO

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, împreună cu 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit 
miercuri pe Mohammed El Fasi, 
președintele Consiliului 
al UNESCO și rector al

executiv 
universi-

tătilor din Maroc, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, și Valentin Lipatti. 
delegatul permanent al R. P. Ro
mâne la UNESCO. (Agerpres)

Stabilirea de relații diplomatice 
intre R. P. Română și Republica Ruanda

(Continuare în pag. ■ II-a)
In dorința unei mai bune cu

noașteri reciproce și a dezvoltării 
colaborării între Republica Popu
lară Română și Republica Ruanda,

guvernele celor două țări au ho- 
tărît să stabilească relații diplo
matice la rang de ambasadă.

GRĂBIȚI SECERIȘUL!
După ultimele date, secerișul griului în cooperativele agricole s-a realizat in proporție de 

78" o in regiunea Galați, București, 64% Oltenia, 63% Ploiești, 33% Dobrogea etc. Există posi
bilități ca in zilele următoare, pe baza organizării mai bune a muncii, recoltatul să se intensifice. 
Pe lingă combine trebuie folosite din plin și alte mijloace — coase, seceri — îndeosebi acolo unde 
griul este căzut. Aceeași grijă trebuie acordată transportului și înmagazinării recoltei.

• Secerișul se apropie

de sfîrșit în raioanele

Făurei, Brăila, Zim-

nicea, Drăgănești -

Vlașca, Alexandria

• Atenție recoltatului

in regiunile din nordul

Bine la seceris
3

slab la treieriș

și miercuri s-a făcut o nouă redistri
buire a mașinilor. 160 de combine 
din raioanele Brăila și Făurei au fost 
repartizate în unitățile agricole din 
raionul Bujoru, unde griul s-a copt 
mai tîrziu. Ca urmare
•uri, în cooperativele agricole 
producție s-a recoltat pînă acum 
la sută din suprafața cultivată 
grîu și secară.

a acestor mă-

tării!

în ultimele trei zile, în regiunea 
Galati, timpul a fost schimbător. A 
plouai în multe comune din raioa
nele Tecuci, Bujoru și Galați. Rit
mul secerișului însă n-a scăzut. Tov. 
ing. Dumitru Năstase, președintele 
consiliului agricol regional, ne infor
mează că unitățile agricole au fost 
îndrumate să recolteze manual, folo
sind în acest scop timpul bun de lu
cru dintre ploi. Așa se face că s-a 
strînș recolta de pe suprafețe mari, 
multe unități agricole fiind pe ter
minate cu această lucrare.

Cu prilejul raidului întreprins 
ne-am oprit în comuna Milcovu, ra
ionul Focșani. în punctul Nedelcu 
lucrau peste 600 de țărani coopera
tori Președintele cooperativei. Con
stantin Scutaru, afirmă că în 4 zile 
se va termina
mimă vecină, la Gologanu.

peste. 900 de țărani cooperatori. La 
consiliul agricol'regional se aprecia
ză că-prin buna folosire a mașinilor 
si altor mijloace se recoltează 
6 500—7.000 , ha pe zi.

Pentru grăbirea recoltatului marți

Cind te prinde
a 
în

început 
raionul

seceri- 
Adjud. 
condu
și coo-

secerișul. într-o co-
lucrau

De cîteva zile 
șui păioaselor și 
Se constată că acolo unde 
cerile gospodăriilor de stat
perativelor agricole de producție 
au luat din vreme măsurile nece
sare, lucrările de recoltare se des
fășoară în bune condiții. Roa
dele organizării temeinice a mun
cii se văd și la gospodăria de stat 
Pufești. Pe una din tarlalele cu

grîu lucrau din plin 35 de combine. 
Inginerul Corneliu Brudiu, direc
torul gospodăriei, ne-a spus că se
cerișul de pe cele 1200 ha se va is
prăvi în cel mult 8 zile. Și în coo
perativele agricole de producție din 
Păunești, Valea Seacă, Homocea și 
Ploscuteni .se recoltează din plin.

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a V-a)

vremea nepregătit

RAID-ANCHETA ORGANIZAT IN REGIUNILE GALATI 
SI BACĂU DE CORESPONDENȚII NOȘTRI Radu 
APOSTOL Șl Gheorghe BALTA
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Steagul glorios
al partidului

Puțin timp ne mai desparte de 
evenimentul așteptat cu interesul 
cel mai profund de întregul po
por : Congresul partidului.

în aceste zile însuflețitoare, 
cînd în fața noastră se deschid 
perspectivele luminoase de viitor 
conturate cu atîta claritate în 
documentele Congresului, noi. 
membrii de partid mai vechi, ne 
gîndim adesea la anii grei din 
trecut, la luptele revoluționare 
în care s-a călit partidul comu
niștilor ca forță conducătoare a 
clasei muncitoare și a tuturor 
celor ce muncesc.

Este o mîndrie să faci parte 
din partidul comuniștilor care în 
ciuda terorii aparatului de re
presiune al regimului burghezo- 
moșieresc a stat neabătut în 
frun.tea maselor muncitoare, a 
fost mobilizatorul și organizato
rul maselor în lupta împotriva 
curbelor de sacrificiu, a conce
dierilor, a tuturor umilințelor la 
care erau supuse în trecut. De 
numele și activitatea partidului 
comunist sînt legate cele mai im
portante evenimente din istoria 
clasei muncitoare, a patriei noas
tre din prima jumătate a acestui 
secol.

Partidul nostru a organizat și 
condus glorioasele lupte ale mun
citorilor ceferiști și petroliști din 
1933, care au constituit un mo
ment de cotitură în istoria parti
dului și a întregii mișcări mun
citorești, o repetiție generală a 
asaltului ce a dus la eliberarea

Ion TURCU
membru de partid din 1934

țării, la cucerirea puterii de că
tre clasa muncitoare. Ca parti
cipant la luptele de la Grivița — 
fusesem ales atunci membru în 
comitetul de acțiune de la Ate
liere — mi-am putut da seama, 
încă în acei ani, de puternicul 
ecou pe care l-a trezit în masă 
activitatea partidului comunist, 
de capacitatea sa de a se lega cît 
mai strîns de masele muncito
rimii și de a uni în lupta pentru 
apărarea intereselor lor vitale pe 
toți muncitorii, comuniști, social 
democrați, membri ai altor par
tide sau care nu erau înscriși în 
nici un partid. Atunci, în focul 
luptelor muncitorilor ceferiști și 
petroliști, în condițiile de adîncă 
ilegalitate, în ciuda prigoanei și 
în ciuda politicii reacționare a 
unor conducători social demo
crați de dreaptă, s-â realizat 
frontul unic de jos al muncitori
lor. Unul din principalele învă
țăminte ale luptelor a fost toc
mai acela că forța clasei munci
toare stă în unitatea ei, că numai 
unită- ea va putea izbîndi în 
lupta împotriva claselor exploa
tatoare.

Ideea unității, cultivată cu 
stăruință și grijă de partid, ă 
călăuzit tot timpul activitatea 
noastră în anii care au urmat.

Tocmai \pe baza unității munci
torești, comuniștii au izbutit să 
organizeze în perioada 1934—37 
puternice acțiuni de masă — 
greve,: manifestații și demonstra
ții de ! stradă, împotriva politicii 
de fascizare a țăirii și de pregă
tire a Războiului, urmată de gu
vernele \ burghezo-moșierești. Nu 
o dată noi am izbutit să transfor
măm mifiinguri convocate de par
tide burgheze în puternice de
monstrația împotriva fascismului, 
participanții însușindu-și lozin
cile de luptă ale partidului co
munist.

Experiența dobîndită de parti
dul nostru în acei ani, ca și în 
marile I lupte revoluționare ce au 
urmat. în înfăptuirea insurecției 
și apoi (a revoluției populare, ab
negația și devotamentul cu care 
ă slujit întotdeauna interesele 
poporului, ll-au ridicat că forță 
conducătoare a întregului nostru 
popor, i-au atras dragostea și 
prețuirea tuturor oamenilor 
muncii.

Drumul urmat pînă acum sub 
conducerea partiduRii ne îndrep
tățește convingerea că și în vii-’ 
tor vom cîștiga sub steagul lui 
noi și strălucite victorii.

Personal am primit cu deose
bită satisfacție propunerea de 
schimbare a denumirii partidului 
în „Partidul Comunist Român". 
Această denumire, de care sînt le
gate luptele și jertfele celor mai 
buni fii ai clasei muncitoare, ai 
poporului, este scumpă inimii fie
cărui membru de partid, fiecărui 
om al muncii.

Cu bucurie am aflat propune
rea făcută la plenara Comitetului 
Central de către tovarășul Nico- 
lae Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., ca membrilor 
P.M.R. care în anii regimului 
burghezo-moșieresc, fără să fi 
fost membri de partid, au desfă
șurat o activitate permanentă în 
mișcarea revoluționară sub con
duceri directă a Partidului Co
munist ! Român sau în organizații
le de masă Conduse de partid și 
au avut o comportare demnă față 
de dușmanul de clasă, să li se a- 
corde vechimea în partid din mo
mentul intrării în mișcarea revo
luționară. Aceasta arată prețui
rea înaltă cu care partidul, între
gul popor, înconjoară pe militan- 
ții mișcării revoluționare din țara 
noastră.

De asemenea, apreciez ca jusță 
prevederea din Statut ca primirea 
de noi membri de partid să se 
facă fără stagiu de candidat. A- 
ceasta este posibil, ținîndu-se sea
ma de întărirea organizațiilor de 
partid, de creșterea experienței și 
maturității lor politice, de creș
terea influenței partidului în rîn- 
dul maselor, de dezvoltarea con
științei socialiste a celor ce mun
cesc.

Apreciez ca bună și propunerea 
de a se da dreptul membrilor de 
partid ieșiți la pensie să rămînă 
în organizația de partid din care 
au făcut parte, unde și-au adus 
contribuția în producție, întrucît 
aceasta îi face să se simtă mereu 
legați de tovarășii în jurul cărora 
au muncit o viață întreagă.

Urmînd mereu partidul, sin- 
tem siguri că cele mai scumpe 
năzuințe ale noastre vor deveni 
realitate. înfăptuirii mărețelor o- 
biective puse de pârtid, a sarci
nilor pe care le va trasa Congre
sul partidului nostru iubit să-i 
dăruim toată energia, experiența 
și capacitatea noastră.

Interesant 1... Foto : A. Cartojan

Exercifiul gîndirii 

inginerești 
pe băncile facultății

(Urmară din pag. I-a)

Adeseori sfe face greșea
la de a nu se cere ca în 
proiecte să fie abordate as
pectele economice și teh
nologice ale temei studia
te, deși este știut că me
seria de inginer este arta 
de a realiză economic, 
în minimum de timp, insta
lații, mașini și aparate cu 
cele mai bune performanțe 
și cu o mare siguranță de 
funcționare. în activitatea de 
proiectare, studenții vor tre
bui să acorde în viitor o a- 
tenție sporită tehnologiei, 
modului concret în care este 
realizat un aparat, materia
lului folosit, procesului de 
prelucrare și finisare.

în cazul proiectelor de di
plomă, problema se puiie, fi
rește, altfel. în acest caz e 
necesar ca tema să fie mai 
cuprinzătoare, să solicite o 
amplă documentare și o anu
mită contribuție personală. 
Elaborarea proiectelor de di
plomă cred că va trebui să 
presupună în viitor un studiu

individual mai susținut, ba
zat aîît pe cunoașterea 
cursurilor și tratatelor, ă re
vistelor de specialitate, cît și 
a realităților din producție. 
Ar putea fi studiată și posi
bilitatea ca, în unele cazuri, 
proiectele de diplomă să fie 
însoțite de realizări practice. 
Pe lîngă alte căi de legătură 
cu producția, poate că ar fi 
nimerit ca un număr mai mare 
de absolvenți decît pînă a- 
cum să trateze în lucrările 
lor de diplomă teme propuse 
de uzine. Totodată, se im
pune scoaterea din uz a 
obișnuinței de a se fixa teme 
care pot fi rezolvate numai 
pe baza cunoștințelor însuși
te la cursuri sau prin aplica
rea mecanică a Unor formu
le. Din păcate, în proiectarea 
de aparate se folosesc de 
multe ori materiale cu pro
prietăți ipotetice, neglijîn- 
du-se considerentul că lucra
rea de diplomă a unui ab
solvent nU trebuie să fie o 
ficțiune.

Mi se pate că dacă ca
drele didactice ar urmări cu

o mai mare atenție activita
tea desfășurată de student 
pentru întocmirea proiectului, 
multe din neajunsuri și în 
special munca în asalt ar fi 
evitate. PentrU îmbunătățirea 
asistenței științifice și me
todice ce se acordă stu
denților, cred că nu e nece
sară redactarea unei meto
dici de proiectare, cum se 
preconizează uneori, deoare
ce aceasta ar frînă spiritul 
de inițiativă. Studenții au 
nevoie mai degrabă de în
drumări zilnice pe care lec
torii, conferențiarii, profesorii 
au datoria să le acorde. Pen
tru a se Crea absolvenților 
condiții mai bune în vederea 
elaborării unor proiecte de 
diplomă valoroase, consider 
că ar fi indicat ca prin planul 
de învățămînt să fie desti
nate întocmirii acestora mai 
mult de 80 zile cît se pre
vede în prezent. Să nu uităm 
că întocmirea acestor im
portante lucrări trebuie să 
constituie exercițiul gîndirii 
inginerești pe băncile facul
tății.

Rețeliștii la lucru
Foto : M. Cioc

Politețea scrisului
(Urmare din pag. I-a)

Un funcfionar foarte drăguț și 
foarte politicos mi-a spus deu
năzi _ în timp ce-mi scria un 
bon — că a avut un văr la 
Turnu Severin care era coleg cu 
un avocat pe care îl chema ca 
pe mine, numai că acela a mu
rit, așa că probabil nu sînt eu. 
In instrucțiunile pe care le po
seda, nu se pomenise de inven
ția care se cheamă scrisul pre
scurtat. El voia chiar să mă con
vingă că prescurtarea ar (ine de 
„nivel’ și nu de instrucțiunile 
simple sau complicate pe care 
le are. El voia să scrie nu că sînt 
din Buc, ci numaj din Bucu
rești, regiunea București (a nu 
se confunda cu alte Bucureșfiuri), 
iar numărul de serie al buletinu
lui n-avea pentru el nici o va
loare fără numărul dinăuntru și 
invers, ca la păsărelele insepa
rabile. Vînzătorul care î|i con
fecționează un bon e și harnic 
și politicos : nu prescurtează cu- 
vîntul ciorapi nici dacă sînt nu
mai trei sferturi sau șosete, iar 
în magazine s-a organizat în așa 
fel solemnitatea de la casierie, 
încît stai pînă ce casierița scrie 
diferite date înfr-o sifuafie mare, 
fapt care te înaltă în propriii tăi 
ochi și te face să-fi dai seama 
de însemnătatea obiectului pe 
care l-ai cumpărat și a tranzac
ției efectuate.

Sute de funcționari stau zilnic 
să-și strice ochii deasupra unor 
adrese și cereri scrise necitef nu 
din cauză că omul nu s-ar pri
cepe să scrie mai bine, ci nu
mai pentru că nu s-a insistat și 
nu i s-a dat un model al felu

lui cum poate să scrie. Dar ce 
înseamnă asta, model 1 Unii își 
închipuie că cele de mai sus ar 
fi o chestiune de școală sau in
teligentă. După părerea mea 
însă, aici e vorba de un cod, 
o sumă de reguli foarte simple, 
pe care trebuie să le faci cunos
cute, ca omul să Știe Ce are de 
făcut : scriefi cu litere de tipar, 
fără pastă, uite așa se face cu
tare cerere, uite aici un chestio
nar, un imprimat, un model. 
Chiar cînd există modele și în
dreptare, ele lasă de dorit.

La ora actuală, avem pretu
tindeni oameni cu carte și bun 
Sim) — și totuși unele institufii 
își permit să afișeze anunțuri 
scrise neglijent, cum pofi vedea 
la mesageriile poștei. Primești 
un aviz : să te prezinfi la ora ’ 
(o pată), la adresa 1 (oficiul 
poștal numărul, apucă-fe și află 
unde vine, dacă pofi) în scopul 
bzcrampt (sau așa ceva), negli
jentă pentru care semnează fov 
Indescifrabil. Era cîndva la mod? 
un cîntec, „Spune-mi unde, ctnd 
și cum", care ar trebui reintro
dus în reperforiul multor insti
tuții. Neglijentele sînf permise 
poate, în familie. De în
dată însă ce e vorba de rela
țiile cu publicul, de un lucru 
scos la iveală In public, pe pe
retele unei instituții, înfr-o cores
pondență, pe geamul unui ma
gazin, atitudinea fafă de neîn- 
grijire trebuie să fie intolerantă. 
Orice politețe începe cu corec
titudinea și este inutilă, falsă sau 
inexistentă dacă n-are la bază 
respectul real fafă de Măria Sa 
Publicul.

Modelarea reprezintă unul din 
procedeele generale ale științei, 
fiind la fel de vechi ca și știința 
însăși. Orice știință înlocuiește ana
liza directă a fenomenelor complexe 
din realitatea obiectivă prin studiul 
unei construcții simplificate, mate
riale sau teoretice, care reține esen
țialul, pe scurt prin studiul unui 
model. în ultima vreme, în primul 
rind în fizica teoretică și în ciber
netică, procedeul modelării se folo
sește pe scară largă, ceea ce deter
mină un interes crescînd pentru 
problemele generale ale modelării.

„Rolul modelului în cunoașterea 
științifică" constituie obiectul nou
lui volum, cel de-al X-lea, apărut 
în Editură politică în ciclul „Mate
rialismul dialectic și științele na
turii", cuprinzînd 27 de studii *).

Culegerea se înscrie pe linia con
tribuțiilor la clarificarea unor as
pecte generale ale folosirii modelu
lui în cunoaștere, ea și a specifi
cului modelării în diferite științe. 
La baza multora din studiile care 

ÎS alcătuiesc volumul se află refera
tele și intervențiile principale din 
cadrul simpozionului dedicat rolu
lui modelului în cunoaștere, orga
nizat în toamna anului trecut de 
comitetul de partid al Academiei.

Cîteva studii (cele despre valoa
rea teoretică și practică a modele-

*) Un exemplu de model In logica 
neclasică de Gr. C. Moisil ; Sistemele 
formale de C. Constantinescu ; Logica 
formală și modelarea proceselor de gîn- 
dire pe mașini de calcul automate de 
I. Zamfirescu ; Modelarea activității 
logice de Edmond Nicolau ; Experiența 
pe modele cibernetice și valoarea ei 
gnoseologici de Bacal Marta, Comșa G„ 
Grecescu Mihai și Eli Katz ; Modela
rea și dezvoltarea matematicii de C. 
Foiaș ; Metoda modelării în geometrie 
de Toth Imre ; Teoria probabilităților 
și modelarea probabilistă de Gh. Ciu- 
cu ; Căi și mijloace în Constituirea 
epistemologiei matematicii de Tonoiu 
Vasile ; în jurul problemei organizării 
materialului științific de V. M. Popov ; 
Obiectul și metodele logicii cercetării 
științifice de Cornel Popa ; Neorâțio- 
nalismul — un curent antipozitivist în 

H filozofia burgheză de Clara Dan ; De 
I la forme Ionice la semne fizice de H. 

I® Wald ; Unele probleme gnoseologice

Teatrul satiric-muzicai (grădina Boe
ma) : Veselie la 174 — (orele 20). Circul de stat : Spec, 
tacol excepțional — (Orele 20). Teatrul de vară din 
parcul Herăstrău : Mam-zelle Nitouche — (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat de operetă — orele 20).

TELE VIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,20 — Pentru 

copii : filmele ..Școala de la Meri" și „Căciulită cu 
ciuc roșu". 19,45 — Clubul tinereții. 21,15 — Filmul do
cumentar „Bună-dimineața, aluminiu 21,45 — In 
obiectiv. 22.00 — De la o melodie la alta. 22,30 — Spec
tacol folcloric „Pe ulița satului" — Transmisiune de 
la Muzeul Satului. în încheiere : buletin de știri, bu
letin meteorologic. v-

CINEMâBGRME
LALEAUA NEAGRA — film pentru ecran panora

mic : Patria (completare A cui e vina) — 9; 11,30; 14; 
,16,30; 19; 21,30. INTILNIRE LA ISCHIA — cinema
scop : Republica (completare Spre cer) — 8,30; 10,45; 
13,15; 16; 18,45; 21,15, București (completare Elevul de 
serviciu) — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, Arenele Li
bertății (completare O călătorie spre inima Reșiței) — 
Parcul Libertății — orele 20,30, Grădina „Progresul" 
(completare 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
(completare Melodiile străzii — cinemascop) — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20, Modern (completare O călătorie spre 
mima Reșiței) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. UN LU 
CRU FĂCUT LA TIMP : Luceafărul (completare F'^ 
vul de serviciu) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20 ’ 
Festival (completare A cui e vina) — 9,15; 11,30; 13. j; 
16,15; 18,45; 21,15; la grădină — Pasajul Eforie — Orele 
20,30, Expoziția realizărilor economiei naționale a 
R.P.R. — Piața Scinteii — (completare A cui e vina) — 
orele 20,30, Feroviar (completare A cui e vina) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. HAMLET — cinemascop : Car- 
pați — 10; 13; 16,30; 19,30. CUM SE REUȘEȘTE IN 
DRAGOSTE ; Capitol (completare MÎine începe azi) — 
9: 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15; la grădină — orele 20,30, 
Floreasca (completare Caii arabi) — 11; 14; 16; 18,15; 
20,30, Flamura (completare 180 de zile în Atlantic) — 
10; 12,15; 16; Î8,15; 20.30. WINNETOU — cinemascop : 
Victoria (completare Drumuri) — 9; 11,15; 13 30- 16;
18,30; 21. PACE NOULUI VENIT i Central — 10,15; 
12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,30. JUNGLA TRAGICA : Lu
mina — 9,1Ș.; 11,45:. 14; 16,15; 18,30;. 20,45, Flacăra — 
15,45; 18; 20,15, Grădina „Tomis" — Calea Văcărești nr. 
21 —■ (completare Sport nr. 3/1965) — orele 20,45. DE DOI 
BANI VIOLETE : union (complețare La cel mai înalt 
nivel) — 15,30; 18; 20,30. PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina (orele 10 dimineața). UMBRELELE DIN CHER
BOURG : Dblha — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). NEA
MUL ȘOIMAREȘTILOR — cinemascop (ambele serii): 
Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9) — orele 20,30. 
OLTENII blN OLTENIA — MELODIILE STRĂZII — 
LA CEL MAI ÎNALT NIVEL — 180 DE ZILE IN AT
LANTIC - SPORT NR. 3/1965 : Timpuri Noi - 10-21 
in continuare. NUNTA CU PERIPEȚII: Ciulești (Com
pletare Miine îheepe azi) — 16; 18,15; 20,30. ARENA
CIRCULUI : cultural (completare Pictînd natura) — 
lfi; 18,15; 20,36. frlUL CĂPITANULUI flLOOD — cine
mascop : înfrățirea între popoare (completare Bun 
ghst... gust buh) — 10,30; 15,45; 16: 20,15, Miorița (com
pletare O călătorie spre inima Reșiței) — 9,30: 11,45; 14: 
16,15; 18,30: 20,45. CIND MARTIN AVEA 14 ANI : Da
cia (completare Plonieria nr. 3/1965) — 9.15—21 în con
tinuare. NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR — cinemascop 
(ambele serii) : Buzești (completare Șopirle) — 15,30; 
18,30; la grădlfiă — orele 20,30, Popular (completare 
Laminorul de țevi) — 10,30; 16,15; 19,30. ALERG DUPĂ 
O STEA : Crtrlgași — 16; 18,15: 20.30. BĂDĂRANII :
Bucfegl (cgmbifetare La hotarul 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; îl; la grădină — orele 20,30. SĂRITURA 
IN ÎNTUNERIC : Tomis (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. boi 
BĂIEȚI CA PîiNEa CALDA ; Vitan (comDletare Olte
nii dlh Oltenia) — 16; 18; 20. SCARAMOUCH! — cine
mascop : Munca (completare Acolo unde Carpații în- 
tilnest Dunărea — cinemascop) — 10.30, 14: 16.30: 13: 
21,15. HOCHEtȘTIi — cinemascop ; Arta (completare 
Soare In sticlă) — 16; 18,30. roșu și negru — am
bele Serii : Moșilor — 15,30: 19,15; la grădină — orele 
20,30. CĂPITANUL FRACASSE — cinemascop : Cos
mos — 13,45: 16: 18,15; 20,30. ANIMALELE : Viitorul 
(completare Sport nr. 3/1965) — 16; 18,15: 20,30. Rahova 
(completate Trei grăsuni) — 15.30: 18; la grădină — 
6rele 20,30. FEMEIA NECUNOSCUTA : Stadionul Di
namo — Șos. Ștefan cel Mare (completare La cel mai 
înalt nivel) — orele 20,30. Melodia (completare La 
tăi mai Înalt hlvel) - 11,45; 12,30; 15,30; 18,15; 21.15.
MICUL PESCAR — cinemascop : Progresul — 15,30: 
18: 20,15. OLIVER TWIST : Liră — 15; 17,15; 19.30: la 
grădină — orele 20,30, Pacea — 16; 18,15; 20,30. SPAR- 
GATORUl — cinemascop : Grădina „Vitan" (Calea 
DudtȘtl) — orele 20,30. REGINA CINTF.CELOR : Gră
dina „Progresul-Parc" (Piața Libertății) — orele 20,30. 
BUFONUL REGELUI: Grădina „Arta" (Calea Călărași 
nr. 153) — orele 20.15. AMERICA, AMERICA (ambele 
serii) : Drumul sării (cotnnletare Locuința) — 16: 19,30. 
ASTA-i tot CR S-A INTIMPLAT : Ferentari (com
pletare Ziltle Slghișoâfti) — 16; 18,15; 20.30. PROCE
SUL MAIMUȚELOR : Cotroceni — 16,30; 19; 21,30.

I
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Timpul probabil pentru zilele de 1«, 17 și 18 iulie. 
In țară : Vremea se menține călduroasă și în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil. Innorări măi accen
tuate se vor produce în nbrd^vestul țării Unde vor 
cădea ploi locale. îfi rest ploi izolate. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere la început, apoi 
în scădere ușoară. Minimele vor îi cupHilse între 12 
și 22 grade, iar maximele între 25-^-35 grade. în Bucu
rești : vremea se menține călduroasă și în general 
frumoasă. Cerul vă fi variabil. Vînt în general slab. 
Temperatura în creștere lă început, apoi staționară

PROBLEME ACTUALE
ALE CUNOAȘTERII ȘTIINȚIFICE

lor, modelarea în mecanica medii
lor deformabile, experiența pe mo
dele cibernetice și valoarea ei gno
seologică) ridică probleme generale 
cu privire la conținutul noțiunii de 
model, valoarea gnoseologică a mo
delării, dialectica procesului de 
modelare. Alte studii analizează 
aspecte ale modelării în științe 
particulare — astronomie, biochi
mie, biologie și medicină, psi
hologie, lingvistică, geometrie. Stu
diul consacrat teoriei probabilități
lor și modelării probabiliste atrage 
atenția asupra unui aspect actual 
al modelării matematice în diferite 
domenii ale științei în care inter
vin colective statistice, iar cel des
pre modelare și dezvoltarea mate
maticii scoate în evidență dialec
tica dezvoltării matematicii și a

ale sistemelor formale de I. Mărcules 
cu ; Aspecte ale metodei modelării în 
astronomie de Călin Popovici ; Mode
larea în mecanica mediilor deformabile 
de C. Teodosiu și V. Visarion ; Nive
lurile de organizare a materiei vii și 
unele legi specifice lOr in lumina ma
terialismului dialectic de N. Botnariuc; 
Despre valoarea teoretică și practică a 
modelelor de V. Săhleanu ; Modelajul 
homăostaziei de E. Repcluc, P. Con
stantinescu și I. Filotti ; Aspecte ale 
modelării în biochimie de V. Eșanu ; 
Modelarea neurofiziologică a fenome
nelor de memorie de M. Steriade ; As
pecte ale modelării în biologie și me
dicină de E. Bittman ; Modelarea în 
cercetarea lingvistică de Sorin Stati ; 
Informație și semnificație de Victor 
Preda ; Informație și reflectare de Eli 
Katz ; Reflectare și informație de Ion 
Irimle ; Reflectarea în lumea vie de 
I. Cotăescu.

Acad. prof.
N. TEODORESCU

Conf, univ A. HALANAY

raporturilor dintre aceasta și cele
lalte științe.

întreg acest ansamblu de studii 
aduce puncte de vedere interesante 
și originale în probleme de cea 
mai mare actualitate ale metodolo
giei științifice, reflectînd și expe
riența cercetătorilor din țara 
noastră. Din lectura lor se des
prinde limpede caracterul uni
versal al modelării în cunoașterea 
științifică, faptul că ea reprezintă 
un procedeu deosebit de valoros 
al științei. Tocmai de aceea este 
actuală și utilă discutarea valorii 
gnoseologice a modelelor și a me
todei modelării de pe poziția ma
terialismului dialectic, înțelegerea 
justă a mecanismelor modelării 
fiind de o mare însemnătate pen
tru dezvoltarea științelor înseși. 
Așa cum remarcă mai mulți au
tori, în discuțiile asupra modelării 
nu există nici unitate de termeni, 
nici un acord deplin asupra defini
ției modelului, asupra relației din
tre model și analogie, dintre modei 
și teorie etc. Această lipsă de uni - 
tate nu împiedică însă înțelegerea 
a ceea ce este fundamental și co
mun — deplasarea investigației de 
la original spre model. De aici re
zultă fecunditatea modelării, con
tradicțiile dialectice care-i sînt ca- 
ract^^stîco. limitele ei.

Interesante în sine, aducînd un

bogat material informativ, stu
diile relative la modelarea activi
tății logice și la modelajul homeo- 
staziei conțin prea puține ele
mente de generalizare filozofică 
și nu-și găsesc pe deplin locul în- 
tr-o astfel de culegere. De alt
fel, echilibrul dintre interpre
tarea filozofică și informația știin
țifică propriu-zisă nu este com
plet respectat nici în alte studii 
cuprinse în culegere (ultima parte 
a studiului despre modelarea fe
nomenelor de memorie, într-o anu
mită' măsură studiul cu privire la 
modelarea probabilistă, cel despre 
modelarea în geometrie). Or, asi
gurarea acestui echilibru este o 
problemă centrală pentru asemenea 
lucrări : materialul de informare 
științifică, de exemplificare, tre
buie să apară ca esențial necesar 
pentru desprinderea ideilor gene
rale, a concluziilor filozofice, iar 
nu că un scop în sine.

Prezintă interes grupul de studii 
cuprinse în culegere care se referă 
la probleme cu caracter general 
privind logica cercetării științifice, 
precum Și cele privind logica ma
tematică și sistemele formale. Stu
diul „Un exemplu de model în 
logica neclasică" cu care se des
chide volumul constituie o intere
santă introducere în unele proble
me ale logicii matematice. Stu
diile asupra sistemelor formale a- 
duc o contribuție importantă la 
discutarea problemelor privind in
terpretarea și valoarea de cunoaș
tere a acestora, legătura dialectică 
dintre formal și intuitiv. Consi
derăm însă că studiul „Logica for
mală și modelarea proceselor de 
gindire pe mașini de calcul auto

mate" conține chestiuni expuse în 
alte studii din culegere, și do 
aceea, utilitatea includerii lui în a- 
ceastă culegere este discutabilă.

Volumul cuprinde un materia! 
bogat și variat, tratat în majori
tatea studiilor cu o profunzime pâre 
oferă cititorului prilejuri fructuoase 
de a face cunoștință cu un dome
niu foarte important al cunoașterii 
științifice.. Faptul că în unele stu
dii se angajează discuții, se ex
primă puncte de vedere diferi— '< 
contribuie la clarificarea pronie- 
melor. Volumul .depășește insă 
tematica anunțată în titlu, cu- 
prînzînd o serie de chestiuni care 
nu sînt direct legate de mPde- 
lăre și care ar fi putut consti
tui nucleul unei tematici distincte. 
Așa sînt, de exemplu, studiile 
relative la informație și reflectare. 
Cu tot interesul său particular, stu
diul : „Neoraționallsmul — un cu
rent antipozitivist in filozofia bur
gheză", de pildă, nu contribuie la 
unitatea volumului, in care apâre 
ca o singularitate atrăgătoare. De 
asemenea, studiui „Nivelurile de 
organizare a materiei vii și uftfele 
legi specifice lor în lumina mate
rialismului dialectic" — referitor 1" • 
probleme fundamentale ale bf&K» " 
giei —- este în foarte mică măsură 
legat de tematica generală a volu
mului și nu se încadrează în nici 
unul din ciclurile prezentate mai 
sus. De altfel nici ordinea plasării 
diverselor Studii în cadrul culege
rii nu contribuie întotdeauna la 
accentuarea unității ei tematice. 
Deși conțin o serie de observații 
juste și interesante, unele studii — 
între care cel asupra epistemolo
giei matematicii — pierd datorită 
unor formulări greoaie.

Observațiile făcute, atît relativ 
la unele studii, cit și la structura 
generală a culegerii, nu diminuează 
meritul Editurii politice, care a reu
șit și de data aceasta să pună la 
dispoziția cercetătorilor științifici, 
cadrelor didactice și altor catego
rii de intelectuali o informare pre
țioasă în probleme actuale ale cu
noașterii științifice, de pe pozițiile 
solide ale materialismului dialectic.
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intate în toate ramurile economiei
accelerat a tehnicii celei mai îna
intate în toate ramurile economiei 
naționale reprezintă o condiție prin-
1

anii

ci pală pentru îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor prevăzute în planul pe 
1966-1970
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(Din proiectul de Directive)

INDUSTRIAHB

liniilor tehnologice lucreze la 
automate, 
dobtndite 

de perfen- 
însă insufi-

baza de 
industria 
Colecti- 

îi revine
în viitorul

că industria con-

Soluții eficiente

să urmărească

încă de la proiectare

Cum folosim „zestrea"
tehnică a fabricii

„La omologarea mașinilor și utila
jelor noi, prototipurile să fie supuse 
unui număr suficient de încercări și 
experiențe practice și să se țină sea
ma de părerea beneficiarilor".

„Consider necesar să se continue 
concentrarea industriei prelucră
toare de țiței în unități mari, care să 
asigure prelucrarea complexă a 
materiei prime, valorificarea superi
oară a produselor și subproduselor, 
lărgirea gamei de sortimente".

în ultimii ani, datorită mijloa
celor moderne puse la dispoziția 
industriei de prelucrare a țițeiului, 
aceasta și-a lărgit mult domeniul 
de activitate, devenind 
materii prime pentru 
chimică și petrochimică, 
vului institutului nostru 
sarcina de a proiecta
cincinal noi instalații și capacități 
de producție pentru rafinării.

Instalațiile ce se vor construi 
sînt menite să contribuie la creș
terea producției, la adîncirea pro
ceselor de prelucrare a țițeiului.

Pentru ca fabricarea com
bustibililor și uleiurilor să 
devină mai economică și să 
se obțină cantități sporite de 
materii prime pentru indus
tria chimică și petrochimică, 
consider necesar să se conti
nue concentrarea industriei 
prelucrătoare de țiței în uni
tăți mari, care să asigure 
prelucrarea complexă a ma
teriei prime, valorificarea 
sunerioară a produselor și 
subproduselor, lărgirea ga
mei de sortimente.

stalație de desalinare electrică și 
alta de cocsare — care au o efica
citate economică ridicată. în viito
rul cincinal vom fructifica din plin 
experiența dobîndită pentru a pro
iecta la un înalt nivel tehnic alte 
procese tehnologice din această 
ramură industrială.

Instalațiile moderne puse în 
funcțiune în ultimii ani au un grad 
ridicat de automatizare și fac po
sibilă obținerea benzinei cu cifră 
octanică ridicată (peste 95). de mo
torine pentru noile motoare Diesel 
și alte produse petroliere cu însu
șiri superioare constante. Deoare- 
le automatizarea producției în ra
finării este facilitată de posibilita
tea efectuării unui control opera
tiv al parametrilor procesului teh
nologic și al calității produselor.

propun ca în proiectele ce 
se vor elabora în anii urmă
tori să se adopte principiul 
analizatorilor de calitate pe 
flux și — pe baza lor — să 
se introducă automatizarea 
parțială sau complexă a pro
ceselor tehnologice.

Fac această propunere bizuin- 
du-mă pe experiența reușită de la 
Rafinăria Brazi unde s-au constru
it, după proiecte și cu utilaje fabri
cate în țară, instalații complexe de 
mare capacitate — .secția de disti- 
lație atmosferică și în vid cu o ca
pacitate anuală de 3 milioane tone 
materie primă, combinată cu o in-

După părerea mea, concomitent 
cu achiziționarea unor linii de pro
ducție moderne, trebuie să se de
pună eforturi sporite pentru con
struirea de noi instalații de prelu
crare a țițeiului, bazate pe cerce
tări și proiectări proprii. Pentru a 
cîștiga timp,

este necesar ca institutele de 
cercetări să îmbine cît mai

strîns cercetarea fundamen
tală cu cea aplicativă, conlu- 
crînd îndeaproape cu insti
tutele de proiectări. Sînt de 
părere ca șeful de proiect aî 
unui nou obiectiv să fie din 
cadrul institutului de proiec
tare, iar tehnologul șef al 
procesului tehnologic să fie 
cercetătorul principal.

O astfel de colaborare a existat 
la realizarea instalației de aditivi 
polifuncționali construită la Rafi
năria Teleajen ; proiectul, întocmii 
de institutul nostru, s-a întemeiat 
pe cercetările efectuate de către 
Institutul „Petrochim" din Ploiești. 
Datorită colaborării strînse între 
cercetători și proiectanți, instalația 
a fost pusă în funcțiune după trei 
ani și jumătate de la începerea ex
periențelor de laborator.

în anii șesenalului, construcțiile 
metalice și majoritatea utilajelor 
pentru noile instalații din rafinării 
au fost realizate în uzine din țară. 
Pentru a mări aportul industriei 
la fabricarea 
proiectate de institutele noastre,

socotesc
structoare de mașini trebuie 
să lărgească sortimentul de 
produse nu numai în direc
ția utilajelor și agregatelor, 
ci și a materialelor și piese
lor de mare consum nece
sare montajului, cum sînt: 
fitinguri forjate, armături, 
robinete, flanșe.

Aceasta va contribui la scurtarea 
substanțială a duratei de execuție 
a instalațiilor. Oare nu este ana
cronică situația existentă, cînd 
pentru livrarea unor asemenea ma
teriale mărunte se așteaptă uneori 
luni de-a rîndul 9

Colaborarea strînsă dintre cer
cetători, proiectanți, constructori și 
uzinele care furnizează, utilaje și 
instalații tehnologice va da posibi
litatea ca obiectivele industriale ale 
noului cincinal să fie construite și 
date în funcțiune la termenele pla
nificate și la un înalt nivel tehnic.

z &

Fabrica noastră a fost 
dezvoltată și moderni
zată în ultimii ani, statul 
investind pentru con
strucții și reutilări fon
duri în valoare de pes
te 300 de milioane de 
lei. Pînă acum s-au 
montat 744 de războaie 
automate de țesut, nu
meroase cards, canetie- 
re, urzitoare, mașini de 
încleiat și altele.

Folosirea cu maxi
mum de eficacitate a 
tehnicii noi, a mașini
lor și utilajelor perfec
ționate impune o te
meinică cunoaștere a 
acestora de către mun
citorii care lucrează la 
ele si, totodată, o asis
tență tehnică permanen
tă și calificată la fiecare 
loc de muncă. La noi în 
fabrică, necesitatea în
tăririi asistenței tehnice 
a apărut mai evidentă 
o dată cu montarea noi
lor utilaje. în ultimul 
timp, toate țesătoarele 
au fosf instruite pentru 
a trece să 
războaiele 
Cunoștințele 
la cursurile 
fionare sînt 
cienfe. De aceea, con
ducerea întreprinderii 
și comitetul sindicatului 
au atras afenfia maiștri
lor 
atent cum lucrează fie
care muncitoare, să le 
ajute în însușirea celor 
mai bune mînuiri la ma-

Ing. Marcel TIMUȘ 
laureat al Premiului de Stat, 
directorul Institutului de proiectări 
instalații petroliere Ploiești Laminoarala Hunedoara! sînt dotate cu utilaje de înaltâ tehnicitate

această acțiune 
ne-am lovif însă de 
greutatea că mulți maiș
tri, absolvenți din ul
timii ani ai școli
lor tehnice de maiș
tri, deși sînt pregătiți 
teoretic, au prea puțină 
experiență practică. A- 
sistența tehnică pe care 
ei o acordă se rezumă 
la indicații generale, 
care nu pot să înlocu
iască îndrumarea con
cretă, practică, 
considerent 
deamnă să 
tn școlile 
șl tehnice.

Acest 
mă în- 

propun ca 
profesionale 
programele

analitice să prevadă 
mai multe ore de prac
tică tn produefie, astfel 
ca absolvenfii, 
cînd ajung în 
să fie capabili 
creze la mașini 
cunoască principiile lor 
de funcționare pînă în 
cele mai mici amă
nunte.

Aprovizionarea teh- 
nică-materială influen
țează direct asupra fo
losirii mașinilor și uti
lajelor. In fabrică există 
un flux închis — de la 
bumbac la țesături fini
te. Conducerea fabricii 
a urmărit ca pe între
gul flux tehnologic să 
se obțină semifabricate 
de cea mai bună cali
tate, deoarece numai 
în acest fel în faza ur
mătoare a procesului de 
fabricație se poate lu
cra cu productivitate 
înaltă. Firele pe care 
le producem —• de care 
depinde în mare mă
sură randamentul la 
războaiele de țesut — 
corespund exigențelor 
țesătoriei, fiind folosite 
la urzeli. în schimb uti
lizăm fire pentru bătă
tură pe care ni le fur
nizează mai multe în
treprinderi textile: „Mol- 
dova”-Botoșani, „Bu- 
cegi"-Pucioasa, F.R.B.- 
București. Uneori, ele nu 
sînt de calitate cores
punzătoare și, de a- 
ceea, randamentul răz
boaielor noastre de țe
sut este cu 5—10 la 
sută mai mic decît a- 
tunci cînd se folosesc 
fire de calitate superi
oară. Greutăți ne creea
ză și utilizarea loturilor 
mici de fire, cu torsiune 
și rezistență variate. 
Pentru rezolvarea aces
tei situații, consider că 
ar fi bine să se studie
ze posibilitatea de a se 
stabili un singur fur
nizor care să ne apro
vizioneze cu firele ne
cesare, iar noi, de ase
menea, să livrăm fire 
pentru urzeli unul sin
gur beneficiar.

Mașinile și utilajele

atunci 
fabrici, 
să Iu
ți să

noi produse în țară, in
stalate recent în fabri
ca noastră, dau rezul
tate foarte bune în ex
ploatare. Numai la ra- 
tierele produse de uzi
na „Unirea" din Cluj 
apar o serie de defec
țiuni în funcționare. 
Cînd s-a omologai a- 
cest utilaj, fabrica noas- 
fră a tost solicitată să 
trimită specialiști care 
să-și spună părerea. Ei 
au arătat că prototipul 
necesită anumife per
fecționări. Totuși, rafiera 
a fost omologată, iar 
fabrica noastră a pri
mit ulterior 434 de bu
căți. în exploatare s-au 
dovedit necorespunză
toare : se dereglează, 
unele articole nu pot ți 
prelucrate, piesele se 
uzează repede. Pentru 
a nu împiedica bunul 
mers al producției, am 
fost nevoiți să modifi
căm din punct de ve
dere constructiv, pes
te 100 de ratiere. De 
aceea, socotim ca, la 
omologarea mașinilor șl 
utilajelor noi, prototi
purile să fie supuse 
unui număr suficient de 
încercări și experiențe 
practice și 
seama de 
neficiariior.

Fabrica 
dezvoltat, 
fost înzestrate cu 
șini noi. Ne lipsesc 
o serie de aparate pen
tru controlul fabricației. 
Este greu să credem că 
direcția noastră gene
rală nu știe că reali
zarea de produse la un 
înalt nivel calitativ
este de neconcepuf 
fără aparate de măsură 
și control pentru deter
minarea caracteristicilor 
materiilor prime, semi
fabricatelor și produse
lor finite. Atunci, de ce 
nu ne sprijină în pro
curarea aparaturii nece
sare controlului calității 
producției ?

să se 
părerea

noastră 
secjiile

țină 
be-

s-a 
au 

nia- 
însă

Ing. Maria BURLACU 
fabrica „Țesâfura"-lașî

Utilajele șantierelor
înzestrarea tehnică a organiza

țiilor de construcții să se facă avîn- 
du-se în vedere gradul de dotare 
existent, volumul și natura lucră
rilor pe care acestea le au de execu
tat, cerințele reale ale șantierelor".

dobindite pledează pen
tru extinderea cofraje- 
lor glisante : un bloc cu 
nouă etaje a fost ridicat în 
Pitești în numai 15 zile, în 
timp ce altul, cu patru eta
je, îl construim „la roșu" în 
trei luni.

fapt care mărește costul 
construcțiilor. Potrivit ar fi 
ca pentru șantierele noastre 
să se producă și macarale 
de 10 și 20 tm. Unele ar 
putea fi realizate pe pneuri, 
ceea ce le-ar face mai mo
bile, ușor de transportat.

tipuri de betoniere — sîsjt 
necesare numai în anumite 
perioade.

Maistrul Dumitru Zantir din secția prelucrări mecanice a uzinei „Timpuri 
Noi" din Capitală realizează numai produse de bună calitate și se preo

cupă îndeaproape de ridicarea calificării tinerilor
Foto : R. Costin

Pentru ridicarea nivelului 
tehnic al execuției — se a- 
rată în proiectul de Direc
tive pentru viitorul cin
cinal — organizațiile de 
construcții-montaj vor fi 
dotate cu un bogat parc 
de utilaje, cu dispoziti
ve și scule perfecțio
nate, volumul investițiilor 
alocate acestei ramuri fiind 
de circa 6,5 miliarde lei. 
Pentru constructori, aceasta 
înseamnă posibilități spori
te de a extinde mecaniza
rea lucrărilor, de a folosi 
mai larg metodele indus
triale și materialele noi, de 
a spori productivitatea 
muncii.

Trustul nostru a fost do-

fat cu o serie de utilaje, 
ceea ce a 
creșterea 
mecanizare 
îndeosebi 
grele și 
de muncă.
velul de înzestrare tehnică 
a șantierelor din regiune 
nu merge în pas cu ritmul 
și complexitatea lucrărilor, 
ceea ce constituie un impe
diment în aplicarea meto
delor avansate de execuție 
Să dau un exemplu. Din 
cauză numărului redus de 
seturi și instalații de cofra- 
je glisante, noi folosim a- 
ceastă metodă după aproa
pe cinci ani de la introdu
cerea ei. Or, rezultatele

contribuit la 
gradului 
a

a
cu

de
lucrărilor, 

operațiilor 
volum mare 
Totuși, ni-

De aceea socotesc 
necesar ca înzestrarea 
tehnică a organizații
lor de construcții să se 
facă avîndu-se în ve
dere gradul de dotare 
existent, volumul și 
natura lucrărilor pe 
care acestea le au de 
executat, cerințele re
ale ale șantierelor.

în ce privește dotarea 
trustului cu unele utilaje, 
doresc să fac o remarcă. 
Macaralele turn de 40 și 
100 tm sînt mult prea mari 
față de lucrările pe care le 
executăm. în dese cazuri, 
ele nu pot fi utilizate decît 
la jumătate din capacitate,

De asemenea, con
sider că este necesar 
să se simplifice opera
țiile de întocmire a 
documentației tehnice 
pentru omologarea și 
fabricarea prototipu
rilor noilor utilaje, o- 
perații care 
încă mult.

durează

In acest fel, 
nu vor mai primi 
laje noi după ce în tehni
că au apărut altele mai 
perfecționate, cu randa
mente mult mai ridicate.

în construcții există si
tuații cînd unele utilaje — 
excavatoare, buldozere, ci
lindri compresori, diferite

șantierele 
unele uti-

Ne exprimăm păre
rea ca utilajele defi
citare și cu folosire 
periodică să fie con
centrate la o singură 
unitate sau la cîteva 
centre interregionale, 
care să le închirieze 
trusturilor la cerere, 
pe un timp limitat.

Pentru satisfacerea 
cerințelor mereu cres- 
cînde ale unităților 
de construcții socotesc 
că ar trebui să se 
treacă neîntîrziat la 
producția de serie a 
utilajelor de mică me
canizare.

Avantajele folosirii micii 
mecanizări sînt valorificate 
insuiicient, mai ales la lu
crările de finisaj. De regu
lă, la aceste lucrări pro
ductivitatea muncii este cu 
aproape 50 la sută mai re
dusă decît la executarea 
structurii de rezistență. 
Dintr-un calcul făcut de 
ÎNCERC a reieșit că prin 
extinderea micii mecanizări 
la jumătate din lucrările de 
finisaj sporul de producti
vitate ar ii de 20 la sută.

S-ar asigura o coordonare 
mai judicioasă a fabricării 
tipurilor solicitate, precum 
și ridicarea nivelului lor 
tehnic. Aceasta nu înseam
nă ca trusturile să aștepte 
totul de-a gata. Fiecare 
trust și șantier trebuie să 
antreneze inginerii, teh
nicienii și maiștrii cu expe
riență la acțiunea de me
canizare, cu posibilități 
proprii, a unul volum cît 
mai mare de lucrări.

Ing. Constantin OLTEANU 
directorul Trustului regio
nal de construcții-Argeș
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TRADIȚII
ALE CULTURII ÎNTÎMPINAREA

MILITANTE
CONGRESULUI

PARTIDULUI
îndemnul adresat oame

nilor de litere și de artă, cu 
prilejul întîlnirii lor cu con
ducătorii de partid și de 
stat, de a continua cu 
cinste tradițiile înaintate 
ale poporului nostru, izvo
răște din principiile de 
bază ale partidului, înde
plinite cu neabătută con
secvență de-a lungul istoriei 
sale.

In tot decursul existen
ței sale, stînd în fruntea 
luptei poporului român îm
potriva asupririi sociale, 
Partidul Comunist Român 
ia fost în același timp apă
rătorul și promotorul cul
turii progresiste. Deceniul 
al patrulea al veacului 
nostru a prilejuit una din 
etapele semnificative ale 
acestei bătălii. După Con
gresul al V-lea al Partidu
lui Comunist au urmat 
marile evenimente din 1933 
care au zguduit din teme
lii statul burghez, au ridi
cat la un nivel înalt con
știința de clasă a munci
torimii din România și au 
produs profunde frămîn- 
tări în rîndurile tuturor Pa
turilor sociale. Firește, nici 
intelectualitatea nu a pu
tut rămîne în afara acestor 
frămîntări, nu s-a putut 
izola de gravele probleme 
ale timpului. „Tumul de 
fildeș’ s-a dovedit a fi o 
mare iluzie sfărimată de 
realitate.

Cercetătorul atent al a- 
celor ani ajunge în mod 
obiectiv la concluzia că 
Partidul Comunist Român 
a exercitat o influență deo
sebită asupra dezvoltării 
culturii în România și în
deosebi asupra dezvoltării 
literaturii.

Desigur că, în abordarea 
problemei, trebuie ținut 
seama în primul rînd de o 
realitate : Partidul Comu
nist se afla în ilegalitate 
din 1924, adică abia după 
trei ani de la înființarea 
lui. Ilegalitatea însemna 
muncă organizatorică în 
condiții deosebit de grele, 
legată de mari riscuri și 
pericole. In ciuda durei 
ilegalități, partidul a dispus 
de mijloace de propagan
dă, de ziare, reviste, publi
cații, posibilități de edita
re. Totul se făcea cu mari 
eforturi dar, spre cinstea 
partidului nostru, trebuie 
spus că n-a existat nici o 
pauză în difuzarea în ma
sele largi din România a 
poziției Partidului Comu
nist Român, față de toate 
problemele la ordinea zi
lei : economice, politice, 
sociale, culturale.

In afară de mijloacele

George MACOVESCU

ilegale, partidul a știut să 
folosească posibilitățile le
gale cu o mare pricepere 
și perseverență. în anumite 
ziare, reviste, edituri, de la 
tribuna unor organizații 
profesionale, a unor socie
tăți și asociații științifice, 
culturale, de pe catedrele 
școlilor medii și ale univer
sităților s-a auzit glasul 
partidului, în ciuda prigoa
nei polițienești, în ciuda o- 
poziției reacțiunii din Ro
mânia. Partidul Comunist 
era singurul partid care 
chema poporul, în mod 
consecvent, la lupta pen
tru libertatea patriei, pentru 
o viață mai bună, lipsită 
de exploatare. în anii 1932- 
1940 au apărut în țara noas
tră numeroase ziare și re
viste legale scoase din ini
țiativa și sub conducerea 
Partidului Comunist. Multe 
dintre aceste publicații a- 
veau o existență efemeră 
(1-2 numere), dar în locul 
uneia suprimate de cenzu
ră apărea alta. (în parante
ză fie spus, cred că a sosit 
momentul să se întreprindă 
studii asupra acestor pu
blicații, despre care pînă a- 
cum s-a scris sporadic, in
complet și uneori dintr-un 
unghi de vedere destul de 
îngust).

în perioada la care mă 
refer, partidul a făcut să 
circule ideile cele mai îna
intate cu privire la artă și 
literatură. Din inițiativa par
tidului s-au purtat discuții 
despre realism în artă și li
teratură, despre rolul scrii
torului în societate, despre 
umanismul artei, despre 
caracterul național al artei 
și literaturii, despre apăra
rea tradițiilor culturale ale 
poporului român, despre 
arta populară, despre va
loarea marilor creatori de 
artă și literatură română 
din trecut. Desigur, cerce
tătorul nu va găsi punctele 
de vedere ale partidului în 
aceste probleme concentra
te într-o singură publicație 
sau simpozion, dar răsfoind 
cu atenție ziarele și revis
tele din acea vreme, legale 
și ilegale, le va descoperi 
fie exprimate direct, fie în 
reacția literaților față de 
ele.

Cum s-au reflectat aceste 
discuții în creația literară? 
Tratatul Istoriei 
române — acel 
cărui volume
contemporaneității se lasă 
atît de mult așteptate —

literaturii 
tratat ale 
consacrate

va înregistra fără îndoială 
că al patrulea deceniu a 
produs o literatură valo
roasă în ansamblul ei. Mi
hail Sadoveanu, Liviu Re- 
breanu, Camil Petrescu, Ce
zar Petrescu, George Căli- 
nescu au ridicat în acea 
perioadă proza română pe 
o treaptă superioară față 
de deceniile trecute. Rea
lismul acestei proze — în
țeles în sensul larg al no
țiunii — era o consecință a 
problematicii vremii res
pective, la rîndul ei deter
minată de lupta maselor 
muncitoare conduse de 
Partidul Comunist Român. 
Nu e o întîmplare că în 
acel deceniu de mari fră
mîntări sociale în Româ
nia, de greve muncitorești, 
răzmerițe țărănești, de pro
teste ale intelectualilor, de 
luptă patriotică pentru a- 
părarea independenței ță
rii, împotriva fascismului, 
Sadoveanu a conceput și 
scris în parte „Frații Jderi’, 
Liviu Rebreanu a publicat 
„Răscoala", Camil Petres
cu — „Patul lui Procust', 
Cezar Petrescu — „1907". 
Nu e o întîmplare că în 
acea vreme, cînd forțe a- 
caparatoare din afară, 
sprijinite pe cele mai reac
ționare cercuri din interior, 
tindeau la deplina înrobire 
politică și economică a ță
rii și în acest scop ne con
testau trecutul, 
continuitatea 
noastre și în special pre
zența unei culturi românești 
de-a lungul veacurilor, 
George Călinescu a scris 
„Istoria literaturii române 
de la origini și pînă în pre
zent' și „Viața lui Mihail 
Eminescu’.

Partidul Comunist Ro
mân a militat întotdeauna 
și mai cu seamă în cel 
de-al patrulea deceniu, 
cînd fascismul pregătea 
războiul de agresiune, 
pentru drepturile inaliena
bile ale poporului român, 
justificate prin valorile 
materiale și spirituale cre
ate de-a lungul secolelor 
pe pămîntul acestei țări. 
Pe lîngă formele pe care 
le lua această luptă pe 
plan politic, partidul a fo
losit și 
mijloace 
influența 
pentru a 
curente 
care să se opună valului 
fascist alimentat din afa
ră și dinăuntrul țării. Co-

contestau 
existenței

pe plan cultural 
variate pentru a 

intelectualitatea, 
da naștere unor 

largi de opinii

muniștH s-au aflat pretu
tindeni unde trebuia dată 
o luptă, unde trebuiau a- 
părate și afirmate intere
sele vitale ale poporului, 
în ședințele Societății 
scriitorilor români, ale a- 
sociațiilor profesionale ale 
ziariștilor, 
dului 
gularitate, 
deseori să 
punctul său 
se demaște 
țiunii. Cînd 
istoria acestor lupte se va 
constata că alături de co
muniști s-au găsit întot
deauna mari figuri ale cul
turii noastre care, deși nu 
erau comuniști, știau totuși 
că susțin punctul de vede
re ale Partidului Comunist.

Unii dintre ei au trecut 
în lumea umbrelor, alții 
sînt încă în viață. Ar fi 
vremea ca, unind cerce
tarea mărturiilor scrise cu 
amintirile, să se elaboreze 
acest 
luptei 
pentru 
culturi 
slujba

Cunoscîndu-se mai bine 
aceste tradiții — care încă 
nu au fost aduse la supra
față în întregimea lor șl 
nu au fost supuse întot
deauna unei analize apro
fundate, în complexul 
tuației de atunci — se 
lumina și mai puternic 
mizele procesului de 
voltare și înflorire ce 
petrece astăzi în domeniul 
artei și literaturii în țara 
noastră.

Avem o frumoasă tradi
ție de luptă condusă de 
partid, care ne obligă față 
de prezent și viitor. Crea
torii de artă, de literatură 
de astăzi au marea respon
sabilitate de a continua a- 
ceste tradiții pe trepte noi, 
superioare. Istoria nu se 
repetă și cu atît mai puțin 
experiențele artistice, dar 
pe de altă parte nimic nu 
apare pe un teren gol. Să 
nu uităm 
perioada 
lismului, 
societate 
puternic 
altă orînduire 
pînă acum de istorie, 
fluența reciprocă și conti
nuă este determinantă. Prin 
specificul lor arta, literatu
ra au un mare rol în for
marea omului nou. Socia
lismul este făurit de oa
meni înaintați, cu o minte 
și un psihic bogat — iar 
artele sînt chemate să-l îm
bogățească mereu pe acest 
nou Hercule care a luat 
cerul cu asalt.

cuvîntul parti- 
a fost auzit cu re- 

ajungîndu-se 
se impună 

de vedere, să 
pozițiile reac- 
se va cerceta

capitol din istoria 
conduse de partid 

promovarea unei 
înaintate, puse în 
maselor populare.

si- 
vor 

pre- 
dez- 

se

nici o clipă că în 
construirii socia- 
raportul individ- 
funcționează mai 
decît în oricare 

cunoscută 
In-

Expozifft»

spectacole,

simpozioane
f

Membrii filialei din &fuj 
a Uniunii artiștilor plastici 
prezintă, in cadrul unor ex
poziții deschise recent In 
Cluj și Zalău, lucrări de 
pictură, sculptură și grafică 
realizate in cinstea celui 
de-al IV-lea Congres ai 
partidului. Ele redau viata 
nouă de pe meleagurile re
giunii, portrete de muncitori, 
țărani cooperatori și intelec
tuali, peisaje.

Tot la Cluj a avut loc un 
simpozion despre „Legea 
fundamentală a României 
socialiste" și „Știința româ
nească pe meridianele lu
mii", organizat in cinstea 
Congresului de Comitetul 
orășenesc de cultură și artă.

★

La Slghetul Marmaflei, 
ansamblul folcloric regional 
de amatori a prezentat spec
tacolul intitulat „Din Gutll 
pină-n Chioar", care a adus 
In scend frumusețea portu
lui popular, a cintecului și 
dansului maramureșean, iar 
la Casa de cultură a sindi
catelor din Baia Mare a 
avut loc simpozionul „Ro
mânia, orizont international 
1965". Cu mult interes vizi
tează băimărenii expoziția 
de artă plastică, care reu
nește cele mai bune lucrări 
de pictură, grafică și sculp
tură realizate de artiști 
amatori.

colectivul 
de stat „Mihail 
din Botoșani a 

miercuri seara la 
poemul dramatic

★

în cadrul manifestărilor 
culturale închinate Congre
sului partidului. 
Teatrului 
Eminescu 
prezentat 
Suceava
„Marele fluviu Iși adună a- 
pele" de Dan Tărchilă, care 
evocă lupta comuniștilor in 
ilegalitate pentru libertatea 
poporului muncitor. Specta
colul va fi prezentat și in 
alte localități din regiunea 
Suceava.

„Jucătorul de șah

&ttnga)

CORNELIU BABA

I CONTEMPORA

ION PACEA

Muncitoare'

tdreaptaA

Interesul și dragostea pentru om, 
înaltul spirit de dreptate și echita
te socială pentru care luptă clasa 
muncitoare constituie imboldul 
principal care stă la baza activi
tății artiștilor plastici și, din acest 
punct de vedere, putem afirma că 
arta noastră este nouă în chiar e- 
sența ei. în etapa actuală, cînd 
toate forțele Republicii se desfă
șoară în direcția lărgirii și adînci- 
rii acțiunilor menite să consolideze 
tot mai temeinic cuceririle revolu
ționate, să dezvolte și să întăreas
că conștiința socialistă a maselor, 
este o onoare pentru noi, artiștii, 
să fim alături de toți aceia care 
muncesc spre binele patriei.

în arta noastră apar aspecte și 
fenomene în care nu numai că se 
simte profilul luminos al epocii 
noastre cu imensa ei bogăție tema
tică, dar se simte o tot mai con
centrată atenție îndreptată în di
recția unei expresii plastice sub
ordonate gîndirii. Se discută 
aprins, se lucrează intens, se 
dezvoltă o varietate de stiluri, idei
le se ciocnesc și implicit crește o 
tensiune în care se simt pașii 
viitorului.

Sculptori, pictori și graficieni, 
mulți dintre ei au izbutit în ultimii 
ani să facă lucrări care, privite în 
ansamblu, atestă o intuiție sigură 
a mijloacelor de exprimare. Mate
ria este solicitată cu procedee teh
nice mai ingenioase care extind 
registrul opticei plastice substan
țial.

Pictorii, unii chiar foarte tineri, 
cum sînt Grigore Vasile, Alin 
Gheorghiu și alții, se îndreaptă 
fără șovăire spre o viziune perso
nală, îndrăzneață, deschizînd dru
mul unui lirism cromatic 
strîns legat de realitate.

Sculptorii, luptînd cu mai 
greutăți tehnice, caută 
de expresie mai largi, 
semnul fanteziei înnoitoare
dintre ei atacă materialul direct —

să nu

foarte

mari 
forme 

sub 
Mulți

„Fizicienii' de Friedrich DQrren- 
matt este o piesă lucidă care se 
petrece într-o casă de nebuni. 
Eroul piesei este reprezentantul ge
nial al unei științe pe care o reneagă 
și o acuză. Dintr-un instrument al 
progresului și civilizației, afirmă el, 
descoperirile epocale ale fizicii s-au 
transformat într-o amenințare pen
tru viitorul speciei noastre. Dar nu 
dezintegrarea atomului îl îngrijo
rează în primul rînd pe autor, ci 
dezagregarea unei societăți în care 
cuceririle 
inevitabil 
Pentru ca 
tă fi puse 
bius, cel 
turor timpurilor, preferă să-și nimi
cească manuscrisele, să se prefacă 
nebun și să se retragă într-un ospi
ciu „Ori ne sacrificăm pe noi — 
ori ucidem pe alții. Ori consimțim 
să rămînem noi aici, în casa de ne
buni — ori întreaga lume se va 
transforma într-un imens ospiciu. 
Ori vom dispărea noi din memoria 
oamenilor — ori vor dispărea toți oa
menii de pe pămînt' Logica îl
obligă pe Moebius să abdice de la 
orice logică. Nebunia (simulață) 
pare a fi unica lormă de înțelep
ciune permisă savantului în lumea 
capitalistă de astăzi.

Diirrenmatt este profund alarmat 
de soarta omului în mijlocul aces
tei lumi contradictorii, haotice, su
puse unor Jegi sălbatice, nefirești, 
iraționale Omul înseamnă însă 
pentru dramaturgul elvețian indivi
dul izolat, prins într-o capcană fără 
ieșire El este văzut, de aceea, în 
puterea hazardului, a arbitrarului, 
acțiunea sa conștientă nu primește 
din partea autorului sorți de reuși
tă Alternativa unei solidarități 
umane și a utilizării uriașelor ener
gii ale atomului în scopuri con
structive nu există în piesă. Aceas
tă viziune limitată determină finalul 
sceptic al „Fizicienilor". Moebius 
a renunțat la o carieră strălucită, 
și-a părăsit pentru totdeauna soția 
și copiii, și-a ucis iubita, pe sora 
Monica, de teamă să nu-i dea taina 
în vileag — și toate jertfele sale se 
dovedesc în 
Manuscrisele 
în secret de 
descendenta 
mintal, a familiei aristocratice pru
sace von Zahnd. Acest personaj 
grotesc și sinistru, aflat în fruntea 
celui mai primejdios trust întemeiat 
vreodată, e o întruchipare a for-

minții omenești se întorc 
împotriva omenirii însăși, 
invențiile sale să nu poa- 
în slujba distrugerii, Moe- 
mai mare fizician al tu-

cele din urmă inutile, 
sale au fost copiate 

directoarea ospiciului, 
degenerată, alienată

țelor militariste demente, care rîv- 
nesc la stăpînirea lumii.

Pornind de la fenomene reale, 
neliniștitoare, ale istoriei contem
porane, piesa lui Dilrrenmatt e stră
bătută de un puternic patos uma
nist, de un nobil sentiment de res
ponsabilitate pentru destinele ome
nirii. Ea este, în același timp, dra
ma căutării zadarnice a unei soluții 
pe care eroul nu reușește s-o gă
sească. Moebius respinge orice an
gajare, 
cu idee'a 
se poate

se amăgește mult timp 
că poate evada, 
situa el singur

că 
(sau

v

Sugerînd ineficacitatea soluției 
alese de Moebius, piesa nu încheie 
discuția, ci abia o deschide Ea 
trebuie privită și înțeleasă în con
textul acelei dramaturgii occiden
tale 
sea 
fică 
face 
atrage 
unor probleme acute ale contem
poraneității 
zicienilor" 
conținutului 
o realitate

înaintate care, rămînînd ade- 
străină de cunoașterea știinti- 
a legilor dezvoltării sociale, își 
o datorie de conștiință din a 

atenția oamenilor asupra

Forma dramatică a „Fi- 
corespunde întrutotul 
său. Pentru a oglindi 

plină de contradicții.

le-am putut vedea în sala din spa
tele Poștei. Și este firesc, este bine 
așa, pentru că acest teatru trebuie 
să cuprindă, atît în privința reper
toriului,

o
pînă la tragicomedie, de la Cehov 
pînă la Caragiale, de la comedia 
lirică pînă la vodevil. Ca și în ca
zul „Rinocerilor", regizorul Lucian 

și scenograful Dan 
au ocolit convențiile ex- 
facile, au pus în lumină 
generalizator, metaforic 
pe baza unui strict și

tare,
cît și a stilului de interpre- 
arie largă, de la farsă și

Giurchesou 
Nemțeanu 
terioăre și 
substratul 
al piesei,

O PIESA PARADOXALĂ

DESPRE O LUME
CONTRADICTORIE

împreună cu colegii săi, falsul 
Newton și falsul Einstein) în a- 
fara conflictelor ideologice și so
ciale. Faptele infirmă însă pozițiile 
individualiste, demonstrînd că sa
vantul. omul contemporan în gene
re, nu se poate sustrage unei ale
geri. „Odată zămislite, cuceririle 
științei nu mai pot fi revocate', va 
constata eroul piesei. Dacă aceste 
cuceriri nu sînt în mod deliberat 
folosite în interesul umanității, ele 
riscă să ajungă pe mîna acelor 
forțe întunecate pe care le simboli
zează doctorița Mathilde von Zahnd. 
Dramaturgul însuși, în cele «21 de 
puncte în legătură cu „Fizicienii"», 
spunea că „încercările singulare de 
a rezolva pe cont propriu ceea ce 
se referă la întreaga omenire sînt 
condamnate la eșec". Și, trăgînd o 
concluzie care lipsește, din păcate, 
în textul piesei, el sublinia : „Ceea 
ce interesează pe toți oamenii poa
te fi rezolvat numai de către în
treaga omenire".

Dilrrenmatt își poartă spectatorii din 
paradox în paradox. Explicîndu-i, 
de pildă, inspectorului de poliție ce 
este un contact electric, 
ajunge brusc la ideea că 
principii ale fizicii au dat 
tatea fabricării bombei 
Paradoxul este, din punct 
dere al autorului, forma prin care 
devenim deodată conștienți, în si
tuațiile cele mai banal-cotidiene, 
de prezența apăsătoare a marilor 
probleme care pun în joc viața 
omenirii. Scenele de comedie poli
țistă se învecinează cu momentele 
tragice, elementele grotești cu aver
tismentul grav și cutremurător. Ex
celent scrisă, piesa te tulbură toc
mai prin acest joc al contrastelor, 
prin caracterul viu, polemic, ardent 
al dezbaterii, la care ești solicitat 
să participi direct, intelectual și 
afectiv.

Spectacolul realizat de Teatrul de 
Comedie diferă structural, ea fac
tură, de alte reprezentații pe care

Newton 
aceleași 
posibili- 
atomice.
de ve-

„FIZICIENII**
pe scena 

Teatrului de Comedie

pătrunzător adevăr psihologic. Res- 
pectînd cu maturitate stilul și spiri
tul textului, regia a relevat în mij
locul situațiilor comice drama adîn- 
că pe care o parcurg personajele, 
a creat pe scenă atmosfera de îngri
jorare, a sugerat dilema în care se 
află Moebius ca rezultat al atitudi
nii sale individualiste — și care-i 
cuprinde apoi și pe ceilalți doi fi
zicieni. Cu cît avansează conflictul 
cu atît crește sentimentul de nesigu
ranță, de lipsă de perspectivă, iar 
„pactul’ celor trei fizicieni de a ră- 
mîne departe de lume apare ca un 
penibil compromis care nu rezolvă 
nimic. Tensiunea dramatică este ac
centuată puternic datorită decoru
lui strălucit al lui Dan Nemțeanu 
— o încăpere strivitoare prin con
fortul ei rece, prin corectitudinea și 
rigiditatea formelor, prin imobili
tatea greoaie și întunecată a spa
țiilor și volumelor. Descoperirea 
inspirată a scenografului o constituie 
tocmai această masivitate cvasi-na-

turalistă care în montarea altei pie
se, sau în altă viziune regizorală, 
ar fi putut apărea prăfuită, vetustă : 
încă o dată se dovedește că nu exis
tă în teatru nici tabu-uri, nici rețete 
„moderne", criteriul fundamental 
fiind fidelitatea față de ideea artis
tică.

Echipa actoricească s-a remarcat 
prin omogenitate, prin caracteriza
rea exactă a relațiilor dintre per
sonaje. Desigur, cei trei nebuni si- 
mulanți puteau fi înzestrați cu mai 
multe ticuri comice, dar mi se pare 
preferabilă interpretarea reținută, 
foarte umană, pe care au dat-o fi
zicienilor Florin Scărlătescu (Moe
bius), Mircea Șeptilici (Newton) și 
Mihai Pălădescu (Einstein). Cred 
însă că sub resemnarea tristă și 
însingurată a lui Moebius, bine re
dată de Florin Scărlătescu, ar fi 
trebuit să răzbată mai vizibil ezi
tările și incertitudinile dureroase 
ale personajului, și în cele din urmă 
conștiința de a fi ajuns într-un im- ' 
pas. Dintre variatele modalități 
în care putea 
doctoriței von 
Guști a ales-o — 
treaga concepție 
cea mai puțin ostentativă. Nebunia 
și ferocitatea directoarei de ospi
ciu sînt cu atît mai periculoase au 
cît nu sînt sesizabile decît pentru 
cine-i află obsesiile și planurile, pe 
cînd în fața lumii Mathilde von 
Zahnd rămîne o personalitate im
punătoare. Actrița ne-a oferit astfel 
imaginea interesantă și subtilă a 
unei artistocrate „de Tasă", pe care 
o crezi capabilă să înfăptuiască 
cele mai mari monstruozități cu 
zîmbetul pe buze, cu nepăsare, cu 
„distincție" chiar. Merită relevată 
de asemenea contribuția valoroasă 
a lui Mircea Balaban (Oscar Rose), 
Tilda Radovici (Lina Rose), Liliana 
Țicău (sora Monica), Ștefan Tapa- 
lagă (inspectorul de poliție). Marin 
Moraru (polițistul Blocher).

Regizorul a găsit ritmul potrivit 
dezbaterii grave de idei. Sînt însă 
de părere că acest ritm nu trebuie 
păstrat uniform pe toată durata 
spectacolului. Tratarea mai alertă, 
poate chiar mai bufă a momente
lor comico-polițiste ar sublinia con
trastul, trecerile neașteptate de la 
comic la tragic, caracterul parado
xal, șocant și răscolitor al acestor 
alternanțe specifice lui Diirrenmatt.

fi tratat
Zahnd, 

în acord 
regizorală

rolul 
Nineta 
cu în-
— pe

Andrei BALEANU

lemn, piatră sau metal, lărgind 
considerabil cîmpul expresiei, 
multă vreme limitat la posibilitățile 
modelajului pe lut. Gheorghe 
Apostu a făcut o expoziție în între
gime în piatră și lemn, cioplind di
rect, cu un mod liric personal de-a 
arhaiza volumele, dovedindu-se un 
interpret foarte sensibil al unor 
teme banalizate, între timp, de a- 
matorii formei exterior frumoase.

Grafica se află poate într-un 
stadiu și mai înaintat : delimitîn- 
du-și cu claritate pozițiile de gen, 
graficienii au ajuns să se poată 
exprima cu deosebită suplețe, în- 
globînd în preocupările lor un tot 
mai larg cîmp de probleme.

Aceste bune aspecte sînt, însă, 
umbrite de unele tendințe care de 
la o vreme dau loc unor motivate 
nemulțumiri din partea publicului.

Imagini saturate de culoare, u- 
neori meticulos meșteșugite, pe 
motive naive (o floare, o cană, o 
scoică), monocrome și inevitabil 
monotone, pot fi văzute curent la 
Galeriile Fondului Plastic, sub o 
semnătură sau alta. Astfel de lu
crări debutează în numele fante
ziei, dar privite atent, lipsa lor de 
substanță iese la iveală, ca întot
deauna cînd îndrăzneala interpre
tării nu are un suport temeinic.

Colocviul filozofic al artiști
lor cu natura e străvechi și 
poate fi continuat, dar
se scape din vedere că natura, 
oricît de irumoasă ar fi în oricare 
din ipostazele ei, nu este artă. O 
piatră șlefuită de ape, trunchiul u- 
nui pom, munții, pădurile, viețui
toarele au o irumusețe atemporală, 
sălbatică. In artă sîntem noi, cu 
rațiunile existenței colecliv-umane, 
cu aspirațiile și dorințele noastre, 
cu timpul și istoria în care ne iden
tificăm. O rădăcină, oricît de suges
tivă ar părea, nu are stil, iar cel 
care o prezintă cu titlu de sculptu
ră comite un atentat juvenil împo
triva artei. Arta nu imită, ci împru
mută principii constructive din na
tură : forme, linii, ritmuri, pe care 
artistul le organizează sensibil și 
conștient în direcția unui 
uman.

Unii, crezînd că esența 
are nimic comun cu viața 
tînd elementele de construcție, rea
lizează imagini lipsite de putere 
emotivă și în care, uneori, chiar 
frumusețea decorativă este iluzorie.

Divorțul dintre artă și viață s-a 
soldat cu apariția în Occident a 
unor curente care au subțiat e- 
sența progresistă a artei, sub- 
minînd bazele măiestriei, com- 
promițînd, în consecință, și încre
derea oamenilor în valoarea artei 
și chiai încrederea artiștilor în 
rațiunea existenței lor.

Fără îndoială, artistul, căutînd 
noi forme de expresie, poate și 
trebuie să devanseze nivelul me
diu al publicului. Istoria artelor 
cunoaște destule cazuri cînd ar
tiști și opere neacceptate de 
contemporani au fost admira
te postum ; totuși, e riscant ca 
astfel de cazuri să fie ridicate la 
rang de principiu. Nu putem să dis
prețuim simpatia contemporanilor 
noștri, fiindcă acest lucru ar însem
na să disprețuim viața lor, senti
mentele, rațiunile, aspirațiile, pe 
care în mod legitim ei le respectă 
și ar vrea să le găsească oglindite 
frumos în arta noastră. Un artist cu 
o gîndire progresistă nu poate 
trece pe lîngă această solicitare și 
am convingerea că acel artist care 
poate răspunde cu nesilită gravi
tate găsește de la sine cel mai 
bun răspuns la întrebarea — cum 
să fim contemporani î

Stereotipa obiecție cu privire 
la insuficienta cultură a publicu
lui nu motivează exhibițiile. Cul
tura estetică se dezvoltă paralel 
cu manifestările artei. Experiența 
ultimelor două decenii ne demon
strează că publicul nostru nu nu
mai că urmărește foarte îndea
proape activitatea artiștilor, ci își 
formează treptat o receptivitate 
tot mai mare. Publicul ți-1 apropii 
singur, atrăgîndu-1 în sfera de in
fluență a operei tale.

Să nu uităm că poporul nostru, 
căruia în primul rînd Si închinăm 
munca noastră, este creatorul unei 
arte de înalt nivel estetic, în care 
el se recunoaște, iar cînd această 
artă trece peste hotare este pri
mită cu entuziasm.

E bine să fim atenți ca nu cum
va, printr-o greșită înțelegere a 
libertății spirituale de care ne 
bucurăm, să pătrundă în arta noas
tră forme și moduri de expresie

conținut

artei nu 
și exal-

superficiale. O anumită sobrieta
te a gîndirii, un mai acut simț al 
răspunderii artistice ne vor ajuta 
să evităm ușurința care duce la 
pastișă, la imitație, cu un cuvînt 
la o artă care, negăsindu-și în 
viață punctul de echilibru, își 
caută justificarea în forme împru
mutate.

La întîlnirea conducătorilor de 
partid și de stat cu oameni de cul
tură și artă, primul secretar al Co
mitetului Central, tovarășul Nico- 
lae Ceaușescu, ne-a sfătuit cu în
țelepciune, în cuvîntul său, să sor
bim de la izvorul bogat și minu
nat al vieții.

Sculptura, 
sînt menite 
omenească 
tatea ei spirituală și ideologi
că. Pictorii, de exemplu, țin 
mult la lumină și culoare, iar 
sculptorii la rîndul lor țin la for
mă și ritm. E foarte bine să recu
noaștem elementele esențiale ale 
organizării operei plastice, însă 
aceia care fac un scop în sine din 
ceea ce este doar mijloc greșesc. 
Lipsindu-și operele de substrat vi
tal, calitate care dă artei valoare 
istorică, adică viață 
spațiu, își pregătesc 
larea.

Oglindirea în arta 
unui conținut pornit din viață și 
adresat vieții se poate face și în 
forme directe, adică nu numai prin 
intermediul motivelor figurate. A- 
vem exemplul lui Brâncuși. în a 
cărui operă, idei mari ale epocii 
sînt exprimate în forme sugestive, 
care polarizează voința și energia 
umană. Aceasta e o învățătură pe 
care ne-o putem însuși din arta sa. 
Să-l imităm ar fi însă prea ușor. 
Nici pe el, nici pe alții, fiindcă 
imitația obosește spiritul societă
ții și arta are datoria să-l stimu
leze.

Sensul sculpturii decorative îl 
înțelegi fără caznă, ca drumeț 
simplu, trecînd prin satele româ
nești cu porți încrustate. Ușorii de 
stejar au fost băgați în pămînt 
cu rădăcini cu tot, iar încrustătura 
se împletește crescînd ca să se 
întîlnească în curba unei boite pe 
care, în trecere, omul o atinge cu 
capul. Sculptura astfel înțeleasă 
aduce în viața omului o poezie 
prezentă fără ostentație, cu mij
loace tehnice simple, dar cu o gîn- 
dire estetică înțeleaptă ca a na
turii. Bîta înfrumusețată cu semne, 
cu care țăranul pleacă în drume
ție, furca de tors sînt și acestea 
niște sculpturi pe care mîna și 
ochiul celui care le-a făcut nu-și 
pierd niciodată căldura. In toate 
vibrează dorința de înfrumusețare 
a vieții — cuvinte care rezumă o 
gîndire. Restul e fantezie : forme 
și linii care fixează lumina, un
ghiuri și curbe ritmate, care dau 
identitate umană și frumusețe u- 
nei bucăți de lemn.

Nu e greu să înțelegi rostul La .■ 
sculpturi, dar dacă o faci fără 
rost e urîtă. Rostul ei este 
să fie a vieții omului, să fie cu el, 
să-1 bucure ca natura; o a doua 
natură. în care omul se înscrie ca 
ființă superioară.

Mă gîndeam la toate acestea în 
timp ce lucram o machetă în ve
derea unei sculpturi pentru unul 
din parcurile noi ale Bucureștiului. 
Arhitecții, după ce au izbutit să 
axeze osatura unei urbanistici 
monumentale deasupra celei vechi, 
dezordonată, dînd Bucureștiului 
altă înfățișare, festivă și trainică 
totodată, s-au gîndit la noi, sculp
torii. Sarcinile sculpturii pot fi șl 
de ordin decorativ, dar și în ,c 
zul acesta sculptorul nu treofek» 
să uite că opera sa e adresată 
omului, și chiar neîncărcată cu 
un mesaj grav, adresîndu-se mai 
mult ochiului, e necesar să stimu
leze afectivitatea privitorilor. Dar, 
pe lîngă lucrări cu caracter de
corativ, trebuie să punem mai 
presus preocuparea de a realiza 
monumente care să consacre ma
rile personalități ale culturii noas
tre și în general personalitățile 
marcante ale trecutului nostru 
sau contemporane.

Dacă în cele spuse pînă aici 
există o concluzie, aș fi bucuros 
să fie înțeleasă ca un apel la 
simpatie și respect pentru oame
nii cu care se împletește viața 
noastră zi de zi; doar pe această 
cale talentul își poate găsi echili
brul.

pictura și desenul 
să exprime viața 

în toată complexi-

în timp și 
singuri izo-

plastică a

Ion VLASIU
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Republicii Arabe Siriene 

Cuvîntările rostite
în cuvîntarea rostită cu a- 

cest prilej, ambasadorul Nabih 
Al-Sabbagh a transmis din partea 
președintelui Consiliului Preziden
țial al Republicii Arabe Siriene 
salutări călduroase președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Române și cele mai sin
cere urări de prosperitate și suc
ces poporului român.

Arătînd că Republica Populară 
Română și Republica Arabă Si
riană au vederi comune asupra 
unui mare număr de probleme im
portante ale contemporaneității, 
ambasadorul sirian a scos în evi
dență colaborarea dintre cele două 
țări pe plan internațional.

în continuare, ambasadorul Na
bih Al-Sabbagh a dat o înaltă pre
țuire sprijinului acordat de Repu
blica Populară Română popoarelor 
arabe și relațiilor existente între 
România și Siria. El și-a exprimat 
convingerea că există bune con- 
a;ții și posibilități pentru dezvol- 
tctea și consolidarea în continua
re a legăturilor de prietenie și 
cooperare dintre cele două țări și 
popoare.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a rugat pe ambasadorul Sirian să 
transmită președintelui Consiliului 
Prezidențial al Republicii Arabe 
Siriene mulțumiri pentru salutările

adresate, precum și cele mai bune 
urări de fericire personală, de 
pace și prosperitate poporului si
rian.

Menționînd că Republica Popu
lară Română dorește să dezvolte 
multilateral relațiile sale cu toate 
țările, indiferent de orînduitea lor 
social-economică, pe baza respec
tării independenței și suveranită
ții naționale, a egalității în drep
turi și neamestecului în treburile 
interne, președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoică, a subliniat 
bunele perspective existente pen
tru lărgirea continuă a relațiilor 
româno-siriene.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Române a 
urat ambasadorului sirian succes 
în activitatea sa, asigurîndu-1 că 
se va bucura de tot sprijinul Con
siliului de Stat, al guvernului ro
mân și al său personal.

între președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și ambasadorul 
Nabih Al-Sabbagh a avut apoi loc 
o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbi
re au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

(Agerpres)

în sala Consiliului local al sindicatelor din Capitală s-a deschis Ex
poziția gazetelor de perete din orașul București evidențiate in concur
sul organizat de Comitetul orășenesc al P.M.R. in cinstea Congresului 
al IV-lea al partidului. Cele 30 gazete de perete reflectă dezbaterea vie, 
creatoare de către oamenii muncii din diferite domenii a proiectului de 
Directive și rezultatele obținute în întrecerea socialistă organizată în 
cinstea Congresului. Expoziția cuprinde și numeroase albume cu mate
rialele publicate de gazetele de perete respective de la începutul 

acestui an.

Cronica
zilei

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A FRANȚEI

„Hotel Nord"

Fierul, betonul, marmura, cris
talul, ceramica glazurată și alte 
materiale și-au dat întîlnire la 
construirea noului complex turis
tic „Hotel Nord", de pe Calea 
Griviței din Capitală. în momen
tul de față se execută ultimele lu
crări de finisaj. Cele 252 de ca
mere vor putea primi în curînd 
oaspeții. întreprinderile din 
Ghimbav și Făgăraș au pregătit 
un mobilier elegant, a cărui cu
loare diferă de la un etaj la al
tul. Telefonul din fiecare cameră, 
dispozitivele de semnalizare op
tică și acustică pentru solicitarea

personalului, materialele fonoizo- 
lante contribuie și ele la asigu
rarea unui înalt grad de confort.

Un restaurant cu aproape 400 
de locuri, o grădină interioară, un 
bar, un salon pentru micul dejun, 
o sală de recepție, alta pentru 
lectură și corespondență, o a- 
genție O.N.T., saloanele de fri
zerie și coafură, un loc de par
care și un garaj completează do
tarea acestui hotel, a cărui clă
dire se înscrie în noua arhitecto
nică a ansamblului din vecină
tatea Gării de Nord.

Recepția pe care a oferit-o 
miercuri după-âmiază ambasado
rul Franței la București, Jean Louis 
Pons, cu prilejul sărbătorii națio
nale a țării sale — ziua de 14 iu
lie — a reunit numeroși reprezen
tanți ai vieții noastre publice : 
membri ai conducerii unor mi
nistere, deputați în Marea Aduna
re Națională, conducători de insti
tuții centrale și organizații Obștești, 
academicieni, generali și ofițeri 
superiori, ziariști. Printre Invitați 
se aflau Avram Bunaciu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
GrigOre Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, pre
cum și șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți di- 
plOmați.

Peste 60 de fotografii de înaltă 
ținută artistică cuprinse in expo
ziția „Imagini franceze", care a 
fost deschisă miercuri la amiază 
la Casa de cultură a I.R.R.C.S. din 
Capitală, oferă vizitatorului un ta
blou al vieții și activității de azi 
a poporului francez. La vernisa
jul acestei expoziții, organizate de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea cu prile
jul Zilei naționale a Franței, au 
luat cuvîntul criticul de artă Mir
cea Deâc și ambasadorul Franței 
la București, Jean Louis Pons. 
Printre numeroșii participant se 
aflau Ion Pas, președintele insti
tutului, Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
acad. Ion Jalea, președintele Uniu
nii artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură, diplomați străini.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Fran

ței, 14 iulie, ambasadorul acestei 
țări lă București, Jean Louis Pons, 
a rostit o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.
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DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

„Tunuri
La Institutul de 

hidrodinamică din 
Novosibirsk au fost 
construite mai multe 
tipuri 
care acționează 
un 
sub 
Una 
instalații sfarmă cu 
ușurință, cu ajutorul 
unui jet de apă, chiar 
și stîncile. Ea va fi 
folosită in industria 
extractivă. Un alt 
„tun" proiectează la 
mare înălțime încăr-

de „tunuri" 
cu 

curent de apă 
presiune înaltă, 

dintre aceste

In secția de transforma
toare de mare capacita
te a uzinei de electro- 
aparataj „V. Kolarov" 

din Sofia

ii c u apă
de cite 10 kgcaturi

de apă. „comprima
tă". In aer, apa se 
transformă în nori 
de ploaie. Instalația 
va fi folosită la stro
pitul viilor. Pentru 
una din uzinele me
talurgice din Siberia 
a fost construită aici 
o hidrocameră în 
care, cu ajutorul 
unor instalații asemă
nătoare, sint 
te de stratul 
sură piese

curăța- 
de ar- 
turnate

de dimensiuni im
presionante. Datorită 
presiunii înalte, je
tul de apă, mai sub
țire decît degetul cel 
mic, capătă duritatea 
pietrei. Dacă îl atin
gem cu un băț gros 
de lemn, bățul se 
rupe. Cu ajutorul a- 
cestei metode, piese 
turnate cîntărinfy mai 
multe tone 
curățate de 
de arsuri în 
cîteva minute.

pot fi 
stratul 
numai

La 20 de ani de existentă
Institutul de științe agricole din Gbdollb (R. P. 

Ungară) împlinește 20 de ani de existență. In cele 
două decenii el a pregătit peste 7 000 de mecani
zatori, medici veterinari, horticultori, specialiști 
în economia forestieră. în prezent, la institut în
vață peste 3 000 de studenți. Institutul de la G6- 
dOllO este totodată și un important centru de cer
cetări științifice.

G a 1 i u
La uzina ,,Skolana“ — 

orașul Kaznejov, din a- 
propiere de Plzen (Slova
cia de vest) s-au obținut 
primele kilograme de ga- 
liu pur, un element rar, 
de două ori mai scump

EXEMPLUL
UNEI COOPERATIVE

pur
decît aurul, pe care pînă 
acum Cehoslovacia il 
importa. Uzina va pro
duce galiu in cantități 
mari incepind din anul 
viitor, după terminarea 
construcției unei secții 
speciale. Galiul pur va ii 
folosit în special la ter
mometrele pentru măsu
rarea temperaturilor foar
te înalte.

COMERȚUL SOCIALIST IN CINCINALUL VIITOR

(Urmare din pag. I-a)

în proiectul de Directive ale 
Congresului ăl IV-lea, măsurile 
care vor ridica pe o treaptă supe
rioară activitatea de aprovizionare

a populației sînt exprimate Sintetic 
în ritmul de creștere a celor <5ouă 
grupe ale industriei — A și B — 
în următorii cinci ani față de cei 
cinci ani anteriori .*

A 11

B 10
în perioada 
1966—1970 față de

14,4

9,00
în perioada , 
1961—1965

Tractoare 
de 100 cp

R. P. Chineză produce 
în prezent mai multe 
tipuri de tractoare, de 
la cele mai mici dimen
siuni, pînă la tractoare 
grele de 100 cp. Ele au 
fost proiectate și con
struite în conformitate 
cu condițiile naturale 
specifice Chinei și cu 
cerințele diferitelor cul
turi. Astfel, tractoarele 
„Steagul roșu” de 100 
cp sint folosite la lu
crările de îmbunătățiri 
funciare. Un alt trac
tor, de 75 cp, este 
folosit pe terenurile a- 
gricole din nord-estul și 
nordul Chinei. Un trac
tor de mici proporții, 
cu o viteză de 25 km/h, 
este folosit pentru cultu
rile de bumbac, porumb 
etc. Tractorul „Recoltă 
bogată" lucrează pe te
renurile orezăriilor din 
provinciile sudice. în 
sfîrșit, tractorul de 7 cp 
este folosit în grădini 
șl livezi.

A 16-a ediție 
a Jocurilor 
de vară

în orașul Dubrovnik 
din Iugoslavia a fost 
inaugurată în mod fes
tiv cea de-a 16-a ediție 
a Jocurilor de vară — 
tradițională trecere în 
revistă a creațiilor tea
trale și artistice din Iu
goslavia. în cadrul aces
tei manifestări cultu
rale, care va dura pînă 
Ia 24 august, vor fi pre
zentate 79 de spectacole.

Comerțului i se alocă investiții 
importante, precum și sume dis
tincte care să ducă la dublarea 
spațiilor hoteliere existente astăzi 
în țara noastră, necesare dezvoltă
rii turismului. în același timp, se 
va împlini o lipsă care dăinuie de 
mulți ani: se vor construi silozuri 
moderne pentru conservarea legu
melor și fructelor, organizațiile co
merciale vor fi dotate în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de trans
port, sortare, preambalare și pre
zentare a acestor produse. Direc
tivele mai cuprind o prevedere 
deosebit de prețioasă, corespunză
toare unei cerințe ce nu a fost în
totdeauna respectată în anii pre- 
cedenți, și anume necesitatea dării 
în folosință a unităților comerciale, 
de alimentație publică și prestări 
d .servicii concomitent cu noile 
i istrucții de locuințe.

Experiența trecutului și știința 
economică ne arată că sporirea ve
niturilor bănești ale populației 
duce la schimbări în structura ce
rerii populației. Aici intervine ro
lul comerțului, care are datoria nu 
numai să sesizeze astfel de schim
bări atunci cînd ele se produc, ci 
să le și prevadă din vreme, spre 
a nu se crea un decalaj între for
marea cererii și satisfacerea ei. Se 
impune deci o atenție sporită pen
tru cercetarea modificărilor actua
le și previzibile ale cererii de 
mărfuri prin valorificarea comple
tă a datelor obținute pe baza evi
denței tehnico-operative a mișcă- 

mărfurilor, prin anchete și son
daje, prin organizarea de expoziții 
pentru prezentarea noilor produse 
înaintea perioadelor de contracta
re, prin continuarea și dezvoltarea 
practicii, ce s-a dovedit utilă, a 
punerii în vînzare a unor partide 
reduse de mărfuri (capete de se
rie), contractarea acestor articole 
în serii normale urmînd a fi făcu
tă numai după cunoașterea reac
ției cumpărătorilor.

★
Realizarea sarcinilor stabilite de 

Directive este legată de ridicarea 
pe o treaptă superioară a activită
ții tuturor verigilor comerțului. A- 
ceasta presupune, în continuare, 
îmbunătățirea sistemului de rela
ții cu furnizorii și o influențare cît 
mai activă a industriei și impor
tului. Pentru lărgirea și înnoirea 
sortimentului de mărfuri, Ministe
rul Comerțului Interior !și propu
ne să organizeze expoziții perma

nente de mostre, să contribuie la 
mai buna valorificare a mostrelor 
ce au fost aduse pînă acum de di
ferite organe și instituții, să în
drume colectivele de creație. Mă
surile de mai sus se referă la faza 
de documentare și de concepere a 
noilor sortimente. în privința fa
zei de omologare a noilor articole 
(acceptarea produsului), apare ne
cesară modificarea actualei pro
ceduri în sensul descentralizării 
acestei operații. Este recomanda
bilă o cît mai largă inițiativă din 
partea întreprinderilor producă
toare și comerciale în îmbogățirea 
gamei produselor, precum și o mai 
strînsă îmbinare a operațiunilor 
de omologare și de fixare a pre
țurilor.

Sint susceptibile a fi îmbunătă
țite și modalitățile în baza cărora 
se desfășoară operațiunile de con
tractare. Apare excesivă contrac
tarea centralizată a unui număr 
prea mare de sortimente. Este ne
cesară și o mai judicioasă etapizare 
a operațiunilor de contractare în 
raport cu fazele elaborării, lansă
rii și definitivării planurilor de 
producție în corelare și cu sezo- 
nalitatea desfacerii — domeniu în 
care trebuie, de asemenea, să in
tervină îmbunătățiri. O justă or
ganizare a contractărilor presupune 
ca, în principiu, cererea popu
lației — exprimată pe plan central 
ca volum și structură în mai mică 
măsură de către organele Ministe
rului Comerțului Interior și în 
principal de întreprinderile comer
ciale — să decidă conținutul con
tractelor. O mai mare emulație în
tre întreprinderile producătoare 
sub aspectul varietății sortimentale, 
al termenelor de livrare, al calității 
și modului de prezentare a mărfu
rilor ar avea drept corolar posibi
litatea întreprinderilor comerciale 
de a-și alege furnizorii. în același 
timp, va fi necesar să se diferen
țieze perioadele de contractare 
după produse ; aceste perioade pot 
fi trimestriale, semestriale, anuale 
și, în unele cazuri, pentru articole 
așa-zis „clasice", chiar și de doi 
sau trei ani.

în ce privește produsele agri
cole vegetale și animale, întreprin
derile și organizațiile comerciale 
au datoria să întărească rolul e- 
eonomic șl stimulativ al contrac
telor, să pună lă temelia relațiilor 
lor cu furnizorii de asemenea pro
duse principiul bunei învoieli și 
al avantajului reciproc. De ase

menea, trebuie să se introducă 
forme mai operative de stabilire 
a prețurilor la legume și fructe.

Scurtarea căilor de aducere a 
mărfurilor de la locul de producție 
la cel de consum va trebui să ră- 

, mină în atenția întreprinderilor 
"'' producătoare și comerciale. Este 

’(necesar ca unitățile producătoare 
gsă fie astfel stabilite în raport 
Țf'cu beneficiarii îneît să se obțină 

T cel mai redus preț la locul de des
facere ; cu alte cuvinte, criteriul 
economic al amplasării să fie pre
țul comercial complet (prețul de 
cost plus totalitatea cheltuielilor 
ocazionate de circulația produsu
lui).

Proiectul de Directive prevede 
și o sporire considerabilă a diferi
telor servicii oferite populației. 
Comerțul socialist poate și trebuie 
să asigure o gamă variată de ser
vicii, începînd cu livrarea mărfu
rilor la domiciliu și terminînd cu 
darea de consultații calificate pen
tru amenajarea interioară a locu
ințelor și, în general, să îmbună
tățească deservirea potrivit exi
gențelor crescînde ale oamenilor 
muncii.

în legătură cu toate acestea, or
ganele comerciale vor trebui să a- 
plice o serie de noi măsuri menite 
să ducă la perfecționarea pregăti
rii profesionale a lucrătorilor, pre
cum și la stimularea materială în 
mai strînsă legătură atît cu volu
mul desfacerilor și beneficiul rea
lizat, cît șl cu nivelul calitativ al 
deservirii clienților.

în perioada 1966—1970, comerțul 
va trebui să-și aducă contribuția și 
la dezvoltarea bazei materiale a 
turismului intern și internațional. 
Vor trebui utilizate forme cît mai 
variate de cazare și alimentație 
publică, care să satisfacă cerințele 
diferitelor categorii de turiști.

Un factor de seamă pentru per
fecționarea activității comerțului 
— în afară de mijloacele atribuite 
și măsurile organizatorice luate — 
îl constituie cercetarea atentă a 
numeroaselor propuneri, a diferi
telor sugestii sau critici ale publi
cului, comunicate fie direct, fie 
prin intermediul presei sau pe alte 
căi. Observațiile și cerințele cum
părătorilor joacă rolul unui per
manent barometru al evoluției 
gustului și diversificării preten
țiilor populației și reprezintă un 
sprijin important în munca lu
crătorilor noștri, care trebuie să-l 
ia în considerație ca atare.

Folosind experiența acumulată, 
depunînd eforturi pentru îmbună
tățirea continuă a metodelor de 
muncă și pentru mărirea eficien
ței activității lor, lucrătorii din 
comerț se pregătesc să facă față 
sarcinilor sporite ce le vor 
reveni în viitorul cincinal, ale că
rui linii directoare vor fi aprobate 
de Congresul al IV-lea al Partidu
lui Muncitoresc Român, ca și de 
întregul nostru popor.

Președintele Consiliului executiv 
al UNESCO a făcut o vizită 
miercuri la Ministerul învățămîn- 
tului, unde ă avut o convorbire cu 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, și Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului.

Ministrul învățămîntului a ofe
rit în cinstea oaspetelui un dejun.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
L* tragerea Pronoâxpres din 14 iulie 

1965 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere : 29 16 44 38 2 5. Nu
mere de rezervă : 3 17.

Fond de premii : 847.290 lei din care 
203.760 lei report Categoria L

AGRICOLE
Ogoarele cooperati

vei agricole Hong Thai 
din provincia Hai 
Duong (R. D. Viet
nam) aveau mult de 
suferit de pe urma 
inundațiilor. Membrii 
cooperativei au ridicat 
274 diguri de orezarii 
ți 48 diguri de cîmp, 
au săpat 70 km de ca
nale și au construit 27 
de poduri și ecluze 
mai mari și mai mici 
care le-au permis să 
redea agriculturii 400 
ha de pămînt arabil.

* Recoltele au sporif 
simțitor. Anul trecut, 
membrii cooperativei 
au obținut 2112 kg de 
orez de vară la hec
tar și 2700 kg de orez 
de iarnă, față de res
pectiv 1400 și 2400 kg 
în 1960. în afară de a- 
ceasta au cultivat 120 

$ ha cu batat (cartof dul
ci ce) și 100 ha cu orez 

de toamnă. Pe malu
rile canalelor au plan
tat 3000 de pomi fruc
tiferi, iar pe o întin
dere de 355 ha de 
orezărie au început

să practice piscicul
tura.

Exemplul cooperati
vei Hong Thai a avut 
o mare înrîurire în în
treaga țară. A luat 
naștere o puternică 
mișcare în cadrul că
reia aproape 5000 de 
cooperative din 12 
provincii ale R. D. 
Vietnam au pornit 
întrecerea pentru efec
tuarea unui număr cît 
mai mare de lucrări de 
ameliorare.

„Autotelefon"
Pentru organizarea u- 

nei rețele publice de 
radiotelefonie, la între
prinderea de stat Funk- 
■werk din Dresda (R.D.G). 
au fost construite apa
rate radiotelefonice pe 
unde ultrascurte. Din 
noile realizări fac par
te și o stație fixă de 
emisie-recepție pe unde 
ultrascurte și radiotele- 
fonul miniatural, de
numit și „autotelefon", 
care poate fi montat în 
tabloul de bord al unui

turism. Cu acest radio 
telefon se poate vorbi 
prin intermediul stației 
de emisie-recepție, folo- 
sindu-se rețeaua telefo
nică publică. Este po
sibilă, de asemenea, și 
stabilirea legăturii de la 
rețeaua telefonică pu
blică cu turismul res
pectiv. Autotelefoanele 
au un număr de apel cu 
cinci cifre. Alimentarea 
lor cu curent se face 
de la acumulatorul au
tovehiculului.

Una din noile construcții din Phenian (R. P. D. Coreeană)

GRĂBIȚI SECERIȘUL!
Bine la seceriș -
slab la treieriș
(Urmare din pag. I-a) -1—----- ,------------------- .
Fruntașe sînt raioanele Făurei, unde 
griul a fost strîns în proporție de 
90 la sută, și Brăila — 87 la sută. 
In regiune, 30 de cooperative agri
cole de producție, printre care Mo
vila Miresii, raionul Brăila, Călieni, 
raionul Galați, Furceni, raionul Te
cuci și altele au terminat recoltatul 
griului.

Intrucît in regiunea Galați au fost 
secerate manual suprafețe mari se 
pune problema grăbirii treierișului. 
Din constatările de pe teren, pre
cum și din situația de la consiliul a- 
gricol regional, rezultă că această 
lucrare a rămas vizibil in urmă. în
tre recoltat și treieriș se păstrează 
un decalaj de aproape 50 000 ha. De 
ce această situație ? La Milcovu, 
raionul Focșani, de pildă, batoza so
sită cu 3 zile Înainte de la S.M.T. 
n-a fost instalată și nimeni nu cu
noaște starea ei. La Movileni și Cîr- 
lomănești, râionul Tecuci, treierișul 
cu batozele merge incet din cauza 
deselor defecțiuni. Am fost infor
mați Că in cooperativele agricole de 
producție s-au amenajat 211 arii de 
treier. La cîte se lucrează efectiv 7 
Nimeni nu știe. în regiunea Galați 
sint 2785 combine. Ele nu sint folo
site din plin. în ziua de 12 iulie, de 
pildă, 850 de combine nu au lucrat 
din cauza timpului neprielnic «au 
a unor defecțiuni. După aprecierea 
multor specialiști, ele puteau fi fo
losite Ia treierișul staționar La In
dependenta și Piscu, raionul Galati,

Răstoaca și Slobozia-Ciorăști, raio
nul Focșani, o parte din combine au 
stat toată ziua. Fiecare oră, fiecare 
zi de întîrziere înseamnă pierdere 
de recoltă.

Organele de partid, consiliile agri
cole care au dovedit pe deplin ca
pacitatea lor de organizare și con
ducere în bune condiții a muncii in 
actuala campanie de recoltare, tre
buie să-și îndrepte în aceste zile 
mai mult atenția spre intensificarea 
treierișului.

Cînd te prinde 
vremea nepregătit
(Urmare din pag. I-a)

în ziua de 13 iulie, pe tarlalele 
cooperativei agricole din Păunești 
lucrau sute de oameni. în 
timp ce unii secerau, alții trans
portau snopii la arii și treierau. 
Unde coacerea griului a fost mai 
avansată lucrau 6 combine. în 
numai două zile bune de lucru, 
au fost recoltate peste 300 ha din 
cele 640 ha cultivate cu grîu.

Cu aceeași hărnicie lucrau și 
cooperatorii din comuna Valea Sea
că. Președintele cooperativei, Ni- 
colae Budescu, ne-a informat că 
planul operativ pe campanie pre
vede ca recoltatul celor 500 ha să 
se facă într-o săptămînă, dar așa 
cum se muncește, nu va dura nici 
4 zile.

Acum la început de campanie se 
constată însă și o serie de deficien
țe care fac ca secerișul să nu se 
desfășoare peste tot în ritm intens. 
La cooperativa agricolă Adjudu 
Vechi o combină staționa defectă

la sediul brigăzii, iar 7 (trimise aici 
din raionul P. Neamț să ajute in 
campanie) stăteau nefolosite pe 
tarlaua de la satul Șișcani. M-am 
interesat care este cauza că a- 
ceste mașini nu lucrează. „— Stăm 
de două zile de pomană — spune 
tractoristul Vasile Popa. Nu avem 
oameni care să ne ajute pe combi
ne, lipsesc și sacii. Dimineață 
a venit pe aci și inginerul coope
rativei, tov. Jan Dumitrașcu, care 
a spus că pleacă după oameni și 
dus a fost". Am cerut părerea tov. 
Ion Toma, președintele cooperati
vei agricole. —„ Ne-a prins vre
mea cam nepregătiți. Gîndeam că 
griul mai așteaptă. Dar iată că 
ne-am trezit fără saci suficienți, 
fără sfoară, sîrmă pentru balotat 
paiele. Dar într-o zi, două le re
mediem pe toate". Optimismul pre
ședintelui e bun. Numai că grîul 
nu așteaptă. în această unitate nu 
se folosesc la recoltat nici brațele 
de muncă, în afară de cîțiva sece- 
rători, care fac „drum" combinelor.

Motivul că grîul este încă „în 
putere" l-a invocat și tov. Calistrat 
Popa, președintele cooperativei din 
Pufești, cînd l-am întrebat de ce 
nu funcționează cele 9 combine de 
la secțiile Pufești și Domnești ale 
unității. Dar în timp ce acestea 
stăteau la marginea lanului, ală
turi, la secția Ciorani, se lucra din 
plin. Și în cadrul acestei coopera
tive nu s-au făcut toate pregăti
rile necesare strîngerii recoltei. 
Lipsesc încă vreo 400 de saci pen
tru transportul grîului, ceea ce 
face ca și autocamioanele să nu 
fie folosite din plin.

Este necesar ca organele raiona
le de partid și de stat să ia mă
suri urgente pentru ca asemenea 
deficiențe să fie lichidate opera
tiv, pentru a nu se pierde nimic 
din recolta acestui an.

FOTBAL : Rapid-,, 17 Noiem
brie" Tirana 3—1 (2—1)

Pe stadionul Republicii din Capi
tală, în cadrul „Cupei balcanice" la 
fotbal, s-a disputat aseară meciul 
dintre echipele Rapid București și „17 
Noiembrie” Tirana. Victoria a reve
nit fotbaliștilor români cu scorul de 
3—1 (2—1). Punctele echipei Rapid 
au fost înscrise de Jamaischi, Dinu 
și Ion lonescu (din lovitură de la 
11 m). Pentru oaspeți a marcat Gu- 
koviti. (Agerpres)

★
Tn continuarea turneului pe care-l 

întreprinde în țara noastră, echipa 
de fotbal Aufbau Magdeburg (R. D. 
Germană) a jucat ieri la Arad cu for
mația locală U.T. Arad. Meciul s-a 
terminat cu scorul de 3—2 (1—0) în 
favoarea fotbaliștilor români. Au mar
cat Chivu, Mețcas, Cernega pentru 
gazde, Ruholff ți Eckardt pentru 
oaspeți.

De peste hotare
Cel de-al 52-lea tur ciclist al Fran

ței s-a încheiat ieri la Paris cu victo
ria tînărului rutier italian Felice Gi- 
mondi, care cîștigase anul trecut com
petiția de amatori „Tour de l’Avenir". 
în nrma lui Gimondi s-au clasat : Pou- 
lidor (Franța) la 2’40’’, Motta (Italia) 
Ia 9’18”, Anglade (Franța) la 12’43’’ 
etc.

★

Cu prilejul unui concurs atletic des
fășurat miercuri seara la Oslo, sporti
vul australian Ron Clarke a stabilit un 
nou record mondial în proba de 10 000 
m cu timpul de 27’39 ’4/10. Vechiul re
cord (neoficial) deținut de același a 
tlet era de 28’14”. Totodată, Clarke a 
corectat și recordul mondial ta 6 mile 
în 26’47 ”.



DE PESTE HO TARE
Lucrările Congresului mondial Orașul Da Nang aproape încercuit De la corespondentul

Pieței comune de la Helsinki I

nostru

■

Opinii, previziuni
BONN 14 (Agerpres). — Cance

larul Ludwig Erhard a acordat un 
interviu ziarului „Muenchner 
Merkur" în legătură cu criza Pie
ței Comune, în care și-a exprimat 
convingerea că vor putea fi găsite 
„soluții interimare" pentru a men- 

.•ține „unitatea C.E.E. pînă în anul 
1970". El a exprimat părerea că 
retragerea Franței de Ia convorbi
rile de la-Bruxelles trebuie pri
vită „în lumina refuzului președin
telui de Gaulle de a renunța la su
veranitatea națională". Problema 
principală, a spus Erhard, este dacă 
atitudinea Franței este o „acțiune 
tactică" sau constituie o îndepăr

tare fundamentală de Comunitatea 
economică vest-europeană.

„Cele mai nefavorabile pre
viziuni cu privire la Comunita
tea economică europeană s-au 
materializat acum... în cazul cel 
mai bun, organizația celor șase 
țări a „înghețat* pe o perioadă 
de cîteva luni ; în cazul cel mai 
rău Comunitatea se va dezinte
gra cu repercusiuni care vor a- 
fecta întreaga structură interna
țională a comerțului, inclusiv in
vestițiile americane în Europa 
occidentală și negocierile rundei 
Kennedy'. (NEW YORK TIMES)

Alegerea noului Consiliu 
Mondial al Păcii

i

• „S.U.A. nu

de forțele de eliberare națională

se mai pot bizui pe trupele 
regimului - marionetă11 • O declarație a 

D. VietnamM. A. E. al R. I
HELSINKI 14. — Trimisul spe

cial Agerpres, N. Iohescu, trans
mite : Comisiile constituite în ca
drul Congresului mondial pentru 
pace, independență și dezarmare 
s-au întrunit miercuri pentru a 
adopta comunicările — întocmite 
de comitetele de redactare — care 
urmează să fie prezentate joi în 
ședința plenară.

în comisia întîia, care dezbate 
problema vietnameză și în 
a șaptea, ale cărei lucrări 
consacrate măsurilor în 
creării unei atmosfere favorabile 
păcii, au fost adoptate documen
tele respective. Celelalte comisii 
și-au continuat lucrările în cursul 
după-amiezii și serii.

Grupul de lucru, alcătuit din re
prezentanți ai fiecărei delegații, 
care a examinat problemele pri
vind mișcarea mondială pentru 
pace și organizarea Consiliului 
Mondial al Păcii și-a încheiat lu
crările. A fost adoptată hotărîrea 
de a se alege un nou Consiliu 
Mondial al Păcii. Din Consiliu fac 
parte aproximativ 500 de persona
lități care reprezintă mișcarea

comisia 
au fost 
vederea

pentru pace din 104 țări. Din par
tea Mișcării pentru pace din R. P. 
Română au fost aleși in Consiliul 
Mondial al Păcii — Athanase Joja, 
Horia Hulubei, Geo Bogza, Nestor 
Ignat și Sanda Rangheț.

In legătură cu propunerile fă
cute în sensul modificării organi
zării și funcționării viitorului con
siliu, s-a hotărît ca peste șase 
luni să fie convocați reprezentan
ții mișcărilor pentru pace, în 
scopul adoptării hotărîrilor defi
nitive. în prealabil acestea voi' fi 
examinate în cadrul fiecărei orga
nizații naționale.

La inițiativa delegației finlande
ze, a avut loc o dezbatere — la 
care au participat numeroși de
legați — cu tema „Cum pot con
tribui oamenii de cultură la men
ținerea păcii mondiale".

Totodată, au continuat reuniu
nile pe profesii. La 14 iulie s-au 
întîlnit și au vorbit despre munca 
și experiența lor medicii, juriștii, 
oamenii de știință, personalitățile 
religioase, tinerii — prezenți la 
congres.

LUPTELE DIN SUDAN
Ofensiva sudiștilor asupra orașelor Wau, ]uba 
și Malakal

Din cele trei provincii meridio
nale ale Sudanului — Nilul Supe
rior, Bahr el Gh.az.al.și Equator ia — 
sosesc știri care reflectă creșterea 
tensiunii. Dacă pînă zilele trecute 
agențiile de presă anunțau acțiuni 
ale lorlelor guvernamentale îm
potriva insurgenților, de data a- 
cegsta sudiștii sînt cei care au 
preluat ofensiva. Folosind condițiile 
favorabile create de ploile abunden
te, în urma cărora Nilul alb s-a re
vărsat împiedicînd trimiterea de în
tăriri de către forțele guvernamenta
le, insurgenții au dezlănțuit atacuri 
împotriva cîtorva localități impor
tante. Orașul Wau, principalul cen
tru din provincia Bahr el Ghazal, a 
fost primul obiectiv atacat. Potrivit 
relatărilor de ieri ale agenției 
„France Presse", între cele 
părți s-au desfășurat lupte pentru 
fiecare casă. Un comunicat 
anunță că 73 de oameni din 
atacanfilor au fost omorîți; nu 
dă cifra pierderilor suferite de for
țele guvernamentale. Se consideră, 
de asemenea, că aproape 2 000 de 
oameni din forțele sudiste continuă 
să dețină puncte importante situate 
împrejurul orașului Wau, ceea 
presupune intenția de a declanșa 
nou atac.

Intr-o situație asemănătoare 
ailă localitatea Juba, capitala pro
vinciei Equatoria. Zilele acestea, 
insurgenții au pătruns în oraș și nu
mai cu greu au izbutit forțele gu
vernamentale să respingă atacul. A- 
pelurile adresate la Khartum de că
tre autoritățile locale arată că aces
tea se tem de o nouă tentativă de 
atac din partea insurgenților. în cea 
de-a treia capitală provincială 
din Sudanul meridional. Mala
kal, reședința provinciei Nilul Supe
rior situația este, de asemenea, în
cordata.

Evenimentele din partea meridio
nală a Sudanului sînt cauzate de

in cea mai 
din arabi, 
deceniilor 
economică

a eveni-

care separa

la Juba din 
Sudului a

două

oficial 
rîndul 

se

ce
un

se

nordul

1954 a 
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factori de ordin politic și economic. 
Cele trei provincii sudice locuite de 
triburi negroide, spre deosebire de 
populația din nord care 
mare parte este formată 
au fost ținu te de-a lungul 
într-o stare de înapoiere 
și culturală.

Desfășurarea ulterioară
mentelor n-a fost de natură să mic
șoreze prăpastia 
de sud.

Conferința de 
reprezentanților
ca cele trei provincii să rămînă în 
cadrul Sudanului numai cu condiția 
formării unui guvern federal. Ulte
rior. cind s-a văzut că cererile popu
lației privind acordarea autonomiei 
interne n-au fost luate în seamă, în 
rîndurile sudiștilor s-a acreditat 
ideea separării de nord. Organizația 
Anyanya („săgeata strivită"), pre
cum și o serie de partide sudiste 
preconizează crearea unui stat in
dependent care să cuprindă cele 
trei provincii. Unii comentatori sînt 
de părere că o asemenea atitudine 
poate fi pusă în legătură și cu in
fluenta anumitor cercuri din afară, 
interesate să submineze indepen
denta Sudanului.

O nouă încercare de reglementare 
pașnică a problemei Sudului s-a fă
cut în martie a.c., cu ocazia confe
rinței „mesei rotunde" de la Khar
tum. în ciuda succesului aparent, 
conferința n-a dus la soluții pozitive, 
fapt care a marcat reluarea ostili
tăților. La cîteva zile după formarea 
actualului guvern sudanez, autorită
țile de la Khartum și-au anuntat in
tenția de a lua „toate măsurile ne
cesare pentru asigurarea ordinii în 
regiunile amenințate de rebeli". Ac
țiunile forțelor guvernamentale s-au 
lovit însă de rezistenta sudiștilor, 
favorizată de condițiile climatice 
deosebite din această perioadă.

Nicolae PLOPEANU

Declarația P. C. 
din Argentina

BUENOS AIRES 14 (Agerpres). 
TASS transmite : Partidul Comu
nist din Argentina a dat publici
tății o declarație în care condamnă 
energic campania anticomunistă 
dezlănțuită în țară. „Scopul princi
pal al acestei campanii este de a 
pregăti condițiile pentru înnăbu- 
șirea mișcării muncitorești și 
populare care susține revendicările 
poporului și se pronunță împotriva 
transmiterii avuțiilor naționale ale 
țării în mîinile imperialiștilor a- 
mericani".

In declarația Partidului Comu
nist se spune în continuare că „din 
păcate, guvernul se situează pe o 
poziție nehotărîtă, cedează ofensi
vei reacțiunii". în declarație sînt 
reafirmate țelurile democratice, pa
triotice și antiimperialiste pentru 
care luptă partidul comunist și sa 
face apel la unitatea cea mai lar
gă a clasei muncitoare și a poporu
lui pentru realizarea acestor țeluri.

SAIGON 14 (Agerpres). 
Miercuri dimineața, în apropiere 
de Da Nang au avut loc noi lupte 
între forțele de eliberare națională 
din Vietnamul de sud și trupele 
guvernamentale. 26 de soldați gu
vernamentali au fost scoși din 
luptă. Agenția Reuter relatează că 
orașul Da Nang este aproape în
cercuit de forțele de eliberare na
țională, care efectuează o manevră 
de învăluire în sud. Lupte înver
șunate se duc, de asemenea, în re
giunea localităților Dac Sut, la 
nord de orașul Kontum și Dac To.

WASHINGTON 14 (Agerpres).— 
Sporirea contingentelor trupelor 
americane din Vietnamul de sud 
este calificată de numeroși obser
vatori 
ca un 
vernul 
bizuie 
de la Saigon și intenționează să-și 
asume în întregime ducerea răz
boiului din Vietnam. „Există in
dicii grăitoare că planurile mili
tare ale guvernului prevăd folosi
rea unităților de luptă americane 
în lupte masive împotriva regiuni
lor de sprijin ale partizanilor", 
scrie ziarul .Washington Post". 
Același ziar menționează că ac
țiunile guvernului S.U.A. sînt dic
tate într-o măsură considerabilă 
de descompunerea armatei guver
nului de la Saigon.

de presă 
indiciu al
S.U.A. nu
pe trupele guvernamentale

din Washington 
faptului că gu- 
poate să se mai

WASHINGTON 14 (Agerpres). 
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a avut la Casa Albă o între
vedere cu Henri Cabot Lodge, 
noul ambasador al Statelor Unite 
la Saigon. în cursul întrevederii a 
fost abordată problema situației 
din Vietnam. Cabot Lodge ur
mează să plece împreună cu mi
nistrul apărării, Robert McNama
ra, âpre Saigon.

„Un nou pas
în escaladarea războiului"

HANOI 14 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității - la > 14 
iulie o declarație în care condam
nă guvernul S.U.A. pentru inten-

THE O. GOLD PROBLEM
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Revista „U. S. News and World Report" din 12 Iulie a publicat graficul 
de mai sus din care rezultă că S.U.A. au un stoc de aur disponibil în- 
sumînd 14 miliarde dolari, dintre care aurul „liber" pentru satisfacerea 
creanțelor din străinătate totalizează 5,2 miliarde dolari. în același timp 
pretențiile ce pot fi prezentate de străini spre a ii onorate cu aur ame

rican se ridică Ia suma de 27,5 miliarde dolarirlcan se ridică Ia suma

NEW YORK. Obiectul zburător 
neidentificat apărut pentru prima 
oară deasupra Antarcticii și sem
nalat apoi deasupra Americii La
tine, Portugaliei și Ciprului a -fost 
observat marți de mii de persoane 
din statele Ohio, Pennsylvania, 
Virginia și Maryland (S.U.A.). La 
început s-a crezut că acest obiect 
ar putea fi un balon meteorologic 
lansat de serviciile de specialitate, 
dar nici un astfel de serviciu nu 
a confirmat lansarea unui balon. 
Unii emit părerea că misteriosul 
obiect ar putea fi un satelit miti

celor ce muncesc din Vietnam, 
care se află într-o vizită de priete
nie în R. P. Chineză.

LONDRA. Adlai Stevenson, re
prezentantul Statelor Unite la Or
ganizația Națiunilor Unite, a înce
tat din viată miercuri la Londra, 
în urma unui atac de cord. Steven
son se afla în capitala britanică în 
drum spre Washington, după ce a 
participat la Geneva, Ia reuniunea 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. Diplomatul american era 
în vîrstă de 65 de ani.

SCURTE ȘTIRI
3

ELVEȚIA. Yvette și Michel Vou
cher au escaladat zilele acestea 
peretele din nord al virfului 
Matterhorn. Este prima oară cind 
o femeie reușește această per

formanță

ROMA. In capitala Italiei a fost 
dat, publicității un comunicat în le
gătură cu convorbirile care vor 
avea loc la 16 iulie între președin
tele Franței, de Gaulle, și președin
tele Ităliâi, Saragat, cu 'prilejul 
inaugurării tunelului din Mont 
Blanc. în comunitat se subliniază 
ca acesta este un prilej pentru, ca 
cei doi președinți „sa ia o poziție 
fermă și leală în legătută cu situa
ția actuală a. unității Europei, (oc- • 
cidentale) în lumina atitudinii ne
gative a Franței din ultima vreme".

tar. Descrierile acestui corp zbu
rător făcute de noii martori ocu
lari sînt similare cu cele făcute 
de martorii oculari din Portugalia.

PEKIN. La 14 iulie, Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și Cen I, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, au avut o întrevedere cu 
membrii delegației Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam, condusă 
de Hoang Van Hoan, vicepreședin
te al Comitetului permanent al A- 
dunării Naționale, membru în Bi
roul Politic al C.C. al Partidului

VARȘOVIA. în vederea semnă
rii acordului de colaborare econo
mică, industrială și tehnică între 
Polonia și Italia, la Varșovia a 
sosit Bernardo Mattarella, minis
trul comerțului exterior al Italiei.

COPENHAGA. Sub auspiciile A- 
sociatiei de prietenie Danemarca-Ro- 
mânia, în aula Muzeului Național din 
Copenhaga a avut loc recent o ma
nifestare culturală românească. S-a 
ținut o conferință despre arta popu
lară românească și au fost vizionate 
filme documentare despre arta noas
tră populară.

FESTIVITĂȚILE 
DE LA BAGDAD

BAGDAD. — Miercuri di
mineața au început la Bagdad 
festivitățile în legătură cu îm
plinirea a 7 ani de la procla
marea Republicii Irak. Cu 
acest prilej a avut loc o pa
radă militară. Intr-o cuvîntare 
rostită marți seara la postul 
de radio Bagdad, președintele 
Aref a subliniat necesitatea 
unității naționale a țării și a 
eforturilor pentru dezvoltarea 
și întărirea economiei. Refe- 
rindu-se la politica externă, 
el a spus că Irakul va urmări 
unitatea arabă; totodată el a 
reafirmat sprijinul acordat 
eforturilor poporului yemenit 
pentru consolidarea regimului 
republican și luptei de elibe
rare națională a popoarelor 
arabe aflate încă sub domina
ția colonială.

UN LEȘIN CU IMPLICAȚII... POLITICE

LONDRA. Ședința de marți după-amiază a Camerei Co
munelor a fost suspendată în momentul în care un deputat 
laburist a leșinat. Acest fapt provoacă o mare îngrijorare în 
rîndul membrilor laburiști ai Camerei Comunelor, situația 
guvernului fiind serios amenințată. Se știe că partidul labu
rist dispune de o majoritate de numai trei voturi în Camera 
Comunelor. îmbolnăvirea unui nou deputat a redus la nu
mai două voturi această majoritate.

INCIDENT ARMAT ÎN CIPRU
NICOSIA. Potrivit declarației u- 

nui purtător de cuvînt al forței 
O.N.U. din Cipru, un grup de sol
dați ai gărzii naționale cipriote a 
deschis marți focul asupra unei 

1 patrule canadiene din cadrul for
ței O.N.U. care se afla în misiune 
de control în apropierea satului 
Livera. Guvernul cipriot a anunțat 
că va deschide o anchetă pentru a 
elucida cauzele acestui incident.

sificarea războiului împotriva R.D. 
Vietnam.

în numai cinci zile, de la 9 la 
13 iulie 1D65, se subliniază în de-, 
clarație, avioanele americane au 
bombardat și mitraliat în repeta
te rînduri numeroase regiuni 
populate, precum si capitalele pro
vinciilor Yen Bai și Lao Cai.

Este pentru prima dată, se men
ționează în declarație, cind avi
oane americane pătrund foarte 
adînc pe teritoriul R. D. Vietnam, 
făcînd un nou pas extrem de pri
mejdios în „escaladarea" războiu
lui, amenințînd serios pacea în 
Indochina și în Asia de sud-est.

Guvernul R. D. Vietnam, se a- 
rată în declarație, protestează îm
potriva noilor aventuri militare 
americane și cere cu hotărîre ca 
guvernul S.U.A. să pună capăt ac-

telor de război împotriva R. D. 
Vietnam, să înceteze războiul a- 
gresiv în Vietnamul de sud, să-și 
retragă toate trupele și armamen
tele de acolo, să respecte și să a- 
plice cu strictețe acordurile de la 
Geneva din 1954.

★

în mesajul de protest adresat 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control din Vietnam, 
misiunea de legătură a înaltului 
Comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze subliniază că la 
12 iulie mai multe formațiuni de 
avioane americane cu reacție au 
pătruns în repetate rînduri în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam. în 
timpul raidurilor întreprinse îm
potriva capitalei provinciei Yen 
Bai, avioanele au bombardat și 
mitraliat spitale și instituții sa
nitare. 47 de persoane au fost 
omorîte, iar alte 20 rănite. De 
asemenea, avioanele au bombardat 
și mitraliat mai multe obiective e- 
conomice din provinciile Phu Tho, 
Ngne An și Ha Tinh.

Lucrările Consiliului Economic și Social al O. N. U.

Tarile în curs de dezvoltare 
și asistența tehnica

GENEVA 14. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite: 
In Comitetul de asistență tehnică 
al Consiliului Economic și Social 
al O.N.U. au început discuțiile pe 
marginea raportului prezentat de 
delegatul Argentinei în legătură 
cu problemele legate de furniza
rea de asistență tehnică țărilor în 
curs de dezvoltare. Reprezentanții 
Pakistanului și Republicii Chile au 
susținut necesitatea ca asistența 
tehnică acordată de O.N.U. să spri
jine în primul rînd dezvoltarea 
industrială a țărilor în curs de 
dezvoltare. Delegatul cehoslovac a 
criticat excesele organelor de asis
tență tehnică in materie de chel
tuieli administrative și a relevat 
aspectul pozitiv al vizitelor de stu
dii. Delegații Franței, Luxembur
gului și Japoniei s-au referit la 
aportul țărilor respective în acor
darea asistenței tehnice. Repre
zentantul Uniunii Sovietice a sub
liniat necesitatea ca asistența teh
nică să fie îndreptată îndeosebi 
spre sectoarele cheie, ca, de exem
plu, industria.

Delegatul român, P. Mâteescu, a 
arățat. că eficiența asistenței teh
nice se măsoară după contribuția 
pe care o aduce la progresul eco
nomiei naționale a țărilor în curs 
de dezvoltare, ținînd seama de 
necesitatea consolidării indepen

denței lor politice și economice. El 
a sugerat ca organele executive 
ale programelor de asistență teh
nică, în colaborare cu secretarii 
executivi ai comisiilor economice 
regionale ale O.N.U., să aibă în 
vedere la elaborarea programelor 
posibilitatea de a finanța partici
parea specialiștilor din țările in
teresate la seminarii, simpozioane 
și călătorii de studii organizate de 
comisiile economice regionale.

Comitetul social al Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. și-a în
cheiat dezbaterile generale asupra 
raportului comisiei drepturilor 
omului. In cadrul dezbaterilor, 
delegatul român, Romulus Neagu. 
a subliniat că nu se poate vorbi 
despre drepturile omului fără a se 
înfiera acțiunile agresive între
prinse de Statele Unite împotriva 
Vietnamului și Republicii Domini
cane. în continuare vorbitorul s-a 
referit la faptul că acum în Ro
mânia are loc o largă dezbatere 
asupra proiectului noii Constituții, 
care consemnează principiile drep
turilor omului. El a propus ca acțiu
nile din cadrul Anului internațio
nal al drepturilor omului, care se 
vor desfășura în 1968, să fie axate 
pe lupta pentru lichidarea colonia
lismului, a discriminării rasiale și 
a manifestărilor neofasciste.

14 IULIE LA PARIS
Paris, miercuri 14 iulie 1965. 

Locuitorii capitalei franceze au 
împînzit străzile încă din primele 
ore ale dimineții, cu tot cerul 
închis, îndreptîndu-se spre 
Champs Elysees. Largul bulevard 
a cunoscut din plin, de la, . a 
Concordiei și pînă la monumen
talul Arc de Triumf, freamătul 
mulțimilor care au participat la 
sărbătoarea națională a Franței.

Festivitățile au început încă de 
marți seara, cînd la Paris și în 
alte orașe au fost organizate ser
bări populare. Un semnal dat de 
posturile de radio a declanșat 
în întreaga țară jocuri de arti
ficii.

Miercuri dimineața, pe Champs 
Elysees a avut loc tradiționala 
paradă militară. Președintele de 
Gaulle a trecut în revistă tru
pele masate în jurul Arcului de 
Triumf și pe marele buleW'H, 
după care a luat loc în trib na 
oficială. Orchestra gărzii repu
blicane din Paris și corul radio- 
feleviziunii au intonat imnurile 
tradiționale. Pe Champs Elysees 
pînă departe au răsunat apoi 
acordurile Marsiliezei.

La festivitate au asistat membri 
ai guvernului, ai parlamentului 
și ai corpului diplomatic. După 
defilare, președintele Franței a 
oferit o recepție în grădinile 
Elysee-ului. în cursul după-amie
zii, pe scenele teatrelor au avut 
loc spectacole festive. O dată cu 
lăsarea serii, în piefele Bastilia, 
Națiunii și Republicii, ca și în 
orașele de provincie, au avut 
loc baluri populare, retrageri cu 
torte și jocuri de artificii.

Parisul mulțimilor a rămas treaz 
pînă tîrziu, serbările populare 
prelungindu-se pînă după mie
zul nop(ii.

Al. GHEORGHIU

„Mariner-4" în apropierea 
planetei Marte

NEW YORK 14 (Agerpres). Nava 
cosmică „Mariner-4" urmează să 
înceapă fotografierea planetei Mar
te joi la 00,20 G.M.T., în momentv.l 
în care se va afla la 11 200 de kilo
metri de ea. In perioada care a tre
cut de la lansarea navei (28 noiem
brie anul trecut), aceasta a par
curs 520 milioane kilometri. In to
tal, se prevede transmiterea spre 
Păinînt a 21 de imagini. Semnalele 
radio lansate în direcția navei sau 
care sîht emise de aceasta parcurg 
în prezent 12 minute. Incepînd de 
miercurea trecută, cind „Mariner- 
4“ a început să „simtă" atracția 
planetei, viteza ei de deplasare a 
sporit la 16 000 km pe oră, iar în

cursul nopții de miercuri spre joi 
la 18 400 km.

William Pickering, conducătorul 
programului „Mariner-4", intr-o 
conferință de presă ținută la Pasa
dena (California), a avertizat totuși 
împotriva optimismului exagerat, 
declarînd că „este posibil să nu ob
ținem nici un clișeu". El a amintit 
însă că „Mariner-4“ a emis cons
tant. în perioada care a trecut de 
la lansare, informații științifice a- 
supra radiației în spațiul interpla
netar, timpului magnetic și prezen
ței micrometeoriților în Cosmos. In 
afară de transmiterea de fotografii, 
„Mariner-4" va sonda și atmosfera 
planetei Marte.

H. Wilson respinge 

înarmarea atoirJca 

a R. F. G.
LONDRA 14 (Agerpres). — Pre

mierul britanic, Harold Wilson, a 
avertizat că orice pas al Germaniei 
occidentale spre acumularea de ar
mament nuclear ..provoacă încor
dare îh alianța occidentală și va 
avea urmări deosebit de periculoa
se", scrie comentatorul diplomatic 
al ziarului „The Sun", referindu-se 
la declarația primului ministru en
glez făcută la recepția oferită la 
Asociația ziariștilor străini din 
Londra. „în acest caz, nu o singură, 
ci mai multe puteri aliate ar fi ne
voite să procedeze la o reconside
rare a atitudinii lor față de 
N.A.T.O.", a adăugat Wilson.

Premierul britanic a răspuns apoi 
la o întrebare a uriui ziarist vest- 
german, care i-a cerut să-și spună 
părerea in legătură cu declarația 
ministrului de externe al R.F.G., 
Schroder, referitoare la faptul că 
Germania occidentală „va fi nevoi
tă să-și procure" arma atomică, 
dacă nu vor fi realizate proiectele 
de creare a forțelor nucleare mul
tilaterale ale N.A.T.O.

Primul ministru, scrie observato
rul ziarului „The Sun", și-a expus 
clar părerea în această problemă, 
amintind interzicerea (înarmării a- 
tomice a R.F.G. — n.r.) prevăzută 
de acordurile de la Paris referitoa
re la crearea Uniunii Europei occi
dentale.

TORINO. Muncitorii din industria textila demonstrind pe străzile din cen
trul orașului în semn de protest împotriva hotârîrii patronilor de-a 
reduce masiv numărul muncitorilor, ca rezultat al „planului de moder
nizare” a fabricilor. 100 000 de textlliști, scrie ziarul „l'Unita"- aproape 
un sfert din totalul muncitorilor ocupați în acest sector din întreaga 
țară, vor fi eliminați din producție. Acesta va fi rezultatul planului de 

„modernizare"

Coreea de sud

TRIBUNA PARLAMENTUL? 
LUATĂ CU ASALT
DE OPOZIȚIE

7

SEUL 14 (Agerpres). — Parla
mentul sud-coreean, convocat în
tr-o ședință extraordinară pentru 
a ratifica tratatul privind relațiile 
dintre Coreea de sud și Japonia, 
și-a amînat miercuri pentru a doua 
oară lucrările.

Agenția France Presse relatează 
că reprezentanții opoziției au lyat 
cu asalt tribuna parlament?" ’r 
ocupind locul președintelui 
dărnicind dezbaterile. Tribuna’s-a 
transformat într-un adevărat tea
tru de luptă între membrii opo
ziției și ai partidului de guvernă- 
mînt.

Tratatul privind „normalizarea" 
relațiilor între Japonia și Coreea 
de sud a fost semnat la 22 iunie 
la Tokio, după convorbiri care au 
durat mai bine de 13 ani. Semna
rea lui a fost urmată de puternice 
demonstrații de protest atît în Ja
ponia cît și în Coreea de sud. Pen
tru a asigura securitatea membri
lor Adunării Naționale, scrie agen
ția Associated Press, miercuri, în 
jurul sediului Parlamentului sud- 
coreean au fost dizlocate puternice 
unități ale armatei și poliției spre 
a preîntîmpina eventuale demon
strații.
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