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Vizita tovarășului
Ion Gheorghe Maurer in Iran
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Rafinăria din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej asigură valorifi
carea superioară a unei impor
tante bogății — țițeiul. în foto
grafie una din instalațiile com
plexului de reformare catalitică

Foto : Gh. Vințilă

Lărgirea continuă a democrației 
interne de partid, încetățenirea 
muncii și conducerii colective în 
toate verigile organizatorice ale 
partidului constituie una dintre 
trăsăturile caracteristice ale vieții 
interne a partidului nostru și tot
odată unul din obiectivele impor
tante spre care Congresul al 
IX-lea al P.C.R. a orientat efortu
rile tuturor organizațiilor de 
partid.

Ne vom referi în cuprinsul a- 
cestui articol la unul dintre aspec
tele principale ale democrației in
terne de partid, aspect care repre
zintă esența acesteia, cea mai 
pregnantă formă de manifestare — 
participarea activă a tuturor co
muniștilor la viața organizației de 
partid din care fac parte, la elabo
rarea și aplicarea politicii parti
dului. Referindu-se la însemnăta
tea acestei laturi a muncii colec
tive, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia în Raportul C.C. prezentat 
la Congresul al IX-lea al P.C.R. : 
„Și în viitor va trebui să asigurăm 
ca principalele probleme ale poli
ticii partidului să fie elaborate cu 
participarea unui larg activ de 
partid, să fie supuse dezbaterii co-

Miu DOBRESCU 
prim-secretar al Comitetului 

regional lași al P.C.R.

muniștilor, astfel ca ele să repre
zinte părerea întregului partid, să 
corespundă cît mai bine realități
lor și necesităților țării noastre".

Subliniind necesitatea dezvoltă
rii democrației interne de partid, 
caracteristică activității partidului 
nostru, Statutul P.C.R. prevede 
dreptul fiecărui membru de partid 
de a participa activ la dezbateri și 
adoptarea hotărîrilor, de a-și ex
prima liber părerile în cadru or
ganizat asupra tuturor probleme
lor politicii partidului nostru. Con
sider că această prevedere repre
zintă chintesența normelor demo
crației interne de partid.

Ce înseamnă asigurarea condi
țiilor pentru exercitarea de către 
fiecare membru de partid a acestui 
drept ? înseamnă în fond desfășu
rarea unei munci cu adevărat co
lective nu numai la nivelul orga
nelor, ci și al organizațiilor de 
partid, începînd cu organizațiile de

Interviu cu ing. Constantin NICOLAU,
secretar general în Ministerul Industriei Alimentare

— Unde se află 
în prezent vasele 
•noastre de pes
cuit oceanic și 
care sînt per
spectivele aces
tui sector in 
cincinal 1

— în aceste zile 
nava „Constanța", 
după o activitate la 
pescuit de circa 110 
zile în Oceanul At
lantic, s-a întors în 
țară pentru descăr
carea cantităților de 
pește pescuite și 
spre a se pregăti 
pentru o nouă cursă, 
de această dată la 
sud de Terra Nova. 
Cealaltă navă, „Ga
lați", pescuiește a- 
cum la George Banc, 
zonă bogată în pește, 
la sud de insulele 
Terra Nova, unde în
cepe sezonul de he
ringi. Merită subli
niat că datorită bu
nei pregătiri a echi
pajului — cunoaș
terea locurilor de 
pescuit, a anotimpu
rilor. a migrației peș
tilor — navele noas
tre de pescuit ocea
nic ating și depășesc 
parametrii proiectați. 
S-a reușit scurtarea

unui voiaj de pescuit 
la mai puțin de 120 
zile. în cursul acestui 
cincinal flota noastră 
de pescuit oceanic se 
va completa cu alte 
nave care vor con
tribui la aproviziona
rea pieței cu cantități 
importante de pește. 
Pregătim în pre
zent și personalul — 
navigatori, pescari, 
ofițeri — care va 
alcătui echipajele 
viitoarelor nave de 
pescuit oceanic.

— Se pare că 
există încă une
le rețineri la 
consumul pește
lui oceanic, anu
mite preferințe 
pentru cel de 
apă dulce ? Dacă 
lucrurile stau 
așa, ce se face 
pentru dezvol
tarea pescuitului 
de apă dulce ?

— Curiozitatea a 
fost mai mare decît 
reținerea și foarte 
curînd după apari
ția primelor cantități 
de pește oceanic, ca
litățile lui l-au im
pus. Firește, există 
gusturi și preferințe. 
Dacă s-a întîmplat

că în regiunea Ma
ramureș cererile de 
pește oceanic să fie 
comparativ mai mici 
decît în alte zone ale 
țării. acest lucru 
este valabil acolo și 
pentru peștele de 
apă dulce. Poate 
că și comerțul n-a 
făcut tot ce trebuie 
pentru a prezenta 
calitățile gustative și 
hrănitoare ale peș
telui oceanic. în ce 
privește dezvoltarea 
pescuitului de apă 
dulce, s-au luat mă
suri ca acesta să se 
dezvolte ; mai mult 
încă, să se transfor
me pescuitul obișnuit 
în piscicultura diri
jată. Pentru aceasta 
se fac amenajări în 
incintele îndiguite 
stuficole.

— Unde se 
fac și care este 
eficiența unor 
amenajări de 
acest fel ?

— în mod obișnuit, 
de pe un hectar lu
ciu de apă, în condi
ții naturale, neame- j

bază ale partidului. Nouă nu ne 
poate fi indiferent dacă din cei 
75 000 de comuniști cîți are orga
nizația noastră regională, un nu
măr cît de mic se rezumă doar la 
participarea fizică la adunările ge
nerale ale organizațiilor de partid 
și la plata cotizației. Orice om 
al muncii care a aderat la 
Partidul Comunist Român a ac
ceptat nu numai să recunoască sta
tutul și programul partidului, ci 
și să participe efectiv la realizarea 
prevederilor lor. îndeplinirea a- 
cestei îndatoriri statutare, care se 
concretizează în aportul efectiv al 
comuniștilor la transpunerea în 
viață a liniei politice a partidului, 
la activitatea obștească, depinde în 
bună măsură de modul în care 
fiecare birou de organizație de 
bază stimulează inițiativa, capaci
tățile, aptitudinile comuniștilor, de 
felul în care asigură respectarea 
neabătută a normelor democrației 
interne de partid.

în această direcție orientăm noi 
activitatea desfășurată de organi
zațiile de bază privind respectarea 
strictă a normelor democrației in
terne de partid. La instruirea bi
rourilor comitetelor raionale și 
orășenești de partid și a aparatu
lui lor, ca și la pregătirea periodi
că a secretarilor și a celorlalți 
membri ai birourilor organizațiilor 
de bază și ai comitetelor de partid, 
insistăm asupra îmbunătățirii me
todelor de muncă pentru antrena
rea tuturor comuniștilor la activi
tatea organizației. După părerea 
noastră, elementul esențial în a- 
ceastă privință îl constituie faptul 
că birourile organizațiilor de bază, 
menținînd un contact viu și per
manent cu comuniștii, cu ceilalți 
oameni ai muncii, se află, cum se 
spune, mereu ,,pe fază", au posibi
litatea să cunoască toate probleme
le mari și mici de la fiecare loc de 
muncă.

Eficiența acestui stil de muncă 
este ilustrată între altele de ex
periența organizației de bază de la 
secția I a Fabricii de antibiotice 
Iași. Sesizîndu-se de randamentul 
scăzut obținut la subsecția extrac
ție, biroul organizației de bază a 
încredințat unui colectiv larg de 
comuniști din rîndul cadrelor teh
nice să analizeze cauzele acestei 
stări de lucruri. Concluziile au fost 
larg dezbătute în adunarea gene
rală a organizației de bază : au 
fost scoase eu acest prilej la iveală 
deficiențe ale procesului tehnolo
gic și ale muncii politico-educati
ve. Membrii de partid au făcut 
numeroase propuneri judicioase 
care au fost incluse în planul de 
măsuri adoptat. Aproape toți mem
brii organizației de bază participă 
în mod concret la aplicarea măsu
rilor stabilite ; toate acestea au 
contribuit ca randamentele la ex
tracție să crească acum simțitor 
față de anul trecut.

Dreptul comuniștilor de a-și ex
prima liber părerile în cadrul orga
nizat asupra tuturor problemelor 
politicii partidului — drept ce 
decurge din înseși normele demo
crației interne — este în același 
timp o îndatorire a fiecărui comu
nist. De aceea unul din criteriile 
principale de apreciere a activi
tății organizațiilor de bază este 
gradul de participare a comuniști
lor la înfăptuirea sarcinilor trasa
te de partid.
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a chimiei românești 
NICOLAE TECLU
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din Anglia 
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„Cupei României"
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Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
plecat marți dimineața în Iran 
pentru a lua parte la solemnitatea 
înmînării însemnelor titlului de 
doctor honoris causa pe care Uni
versitatea din Teheran i l-a de
cernat.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tovarășii 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Emil Bodnaraș, prim-vi-

cepreședințl ai Consiliului de Mi
niștri, Ilie Verdeț, Gheorghe Ră- 
dulescu, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Janos Fazekas, Gheorghe Gas
ton Marin, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Adrian Dimi- 
triu, ministrul justiției, Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei, și 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Sosirea la Teheran
TEHERAN 12. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae lonescu, 
transmite : Marți după-amiază, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a so
sit în capitala Iranului.

Pe aeroportul Mehrabad, oaspe
tele român a fost întîmpinat de 
Amir Abbas Hoveida, prim-minis- 
tru al Iranului, Aii Naghi Alik- 
hani, ministrul economiei, Ansari 
Abdolreza, ministrul de interne, 
Houchang Ansari, ministrul in
formațiilor, Saniie Assadollah, mi
nistrul apărării, de alți membri ai 
guvernului iranian, precum și de 
Jahan Saleh, rectorul Universită
ții din Teheran și membri ai 
corpului profesoral. Erau prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la Teheran, ziariști. De 
asemenea, au fost de față Ion 
Drînceanu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Iran, și 
membrii ambasadei.

La coborîrea din avion, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, â fost salutat

călduros de primul ministru ira
nian, Amir Abbas Hoveida. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
României și Iranului, după care cei 
doi șefi de guverne au trecut în 
revistă garda de onoare.

După ceremonia primirii, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
însoțit de primul ministru iranian, 
a făcut o vizită la Palatul de 
marmură — una din reședințele 
șahinșahului din capitala iraniană 
— unde a semnat în Cartea de o- 
noare a Curții imperiale.

în după-amiaza aceleiași zile, 
Ion Gheorghe Maurer a avut o în
trevedere prietenească cu Abdol 
Reza Pahlav-i, fratele suveranului 
Iranului, iar seara a participat la 
recepția oferită în cinstea sa de 
primul ministru Hoveida.

Au participat membri ai guver
nului iranian, președintele Sena
tului, rectorul universității, sena
tori și deputați, oameni de artă și 
cultură, oameni de afaceri, ziariști. 
Au fost de asemenea prezenți Ion 
Drînceanu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Iran, și 
membri ai ambasadei.

SENTIMENTE
de Gheorghe DUMITRESCU

(Continuare 
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în construcție

Intre Tarnița ți Holda, între Lețul Ursului și 
Ostra, între Valea Bistriței și Valea Moldovei 
se înălța inaccesibil pînă mai ieri parapetul ma
siv al munților, cu piscuri de gresii aspre, 
cu păduri negre și dese ca părul de 
mistreț. Ca să ne lămurim, putem aprecia se
veritatea locurilor chiar și pe hartă. De la Holda 
în sus, drumul spre Dorna se strecoară prin- 
tr-un culoar întunecos, prin care abia își face 
loc Bistrița. Ajuns la Leșul Ursului te întrebi 
unde oare s-ar putea cățăra o așezare minieră. 
Mina e sus, în munte, spre răsărit, pe o altă 
vale și mai strimtă, iar ca să ajungi la ea tre
buie să te cațeri pînă la Cota 900, cale de

de Paul ANGHEL

unui munte, au fierăstruil muntele Aluniș prin- 
tr-un tunel. A rezultat cel mai lung drum sub
teran din țară — 11 km I —, iar această ispra
vă se cuvine pomenită și lăudată mereu, fi

urcușul era atît
con-

cîțiva kilometri. Geologii 
și constructorii au urcat 
aici cu greu, adueîndu-și 
uneltele pe cai, legate la 
tarnița.

Dacă
de anevoios, dacă 
strucția minei a fost ope- 

îndrăzneață de alpi- 
, transportul la vale 

se anunța 
Pe unde să 

unde anume 
de pirite cuprifere pe 

zilnic această mină ? Pe 
abia își face loc rîul și 

spre răsărit Valea 
liberă, dar zarea era închisă de pa

ră 
nism, 
al minereului 
imposibil, 
scoți și 
de tone 
produce 
Bistriței 
Dincolo, 
deschide
rapelul munților, cu crenelurile lor de gresii. 
A fost meritul proiectanților, iar apoi al con
structorilor care au știut să laie în mod ma
gistral acest nod gordian. Ei au unit cele două 
puncte, Leșul Ursului și Ostra, prinfr-o linie 
dreaptă și, cum această linie trecea prin inima

să depozitezi miile 
care le

Valea 
rîul și drumul. 

Moldovei se

indcă se leagă de ceea ce numim curent 
eroism.

Mă simt dator, încă de cînd am poposit în- 
tîia oară pe aceste locuri, să tălmăcesc cititori
lor acest cuvînt, fie și printr-un singur fapt. 
Asaltul subteran a fost deosebit de greu. Mun
tele se apăra cum putea. Infiltrații de apă, a- 
devărate erupții de izvoare subterane, iar peste 
toate presiunea surdă a masivului, cu falii de 
straiuri grafitoase care alunecau unele peste al
tele, se rupeau, se prăbușeau. Intr-o anume zi, 
la un atac, falca muntelui s-a strîns din nou, 
sugrumînd între măsele de stîncă piciorul unui 
miner. 11 chema Grigore Slăvoacă. Era un bun

șef de echipă, un flăcău bălan cu ochi de co
pil, venit dintr-un sat cu nume frumos, Capul 
Codrului, din părțile Humorului unde se află 
și o bisericuță colorată de pe vremea lui Pe
tru Rareș. Grigore Slăvoacă n-a mai participat 
la clipa străpungerii, cînd echipele lui Nisfor 
Fluture și Crișan s-au înfîlnit victorioase în 
munte, dar nostalgia acestui succes o poartă și 
astăzi, stînd la poartă în cîrje. Minereul de la 
Leșul Ursului a ajuns deci la Ostra, ca o încu
nunare a luptei, pe drumul cel mai scurt.

Nu mai puțin ușor ca drumul subteran se arată 
a fi drumul aerian ce se construiește acum. El 
leagă cele două văi, punctul Tarnița dinspre 

Valea Moldovei, cu sa
tul Holda, de pe Valea 
Bistriței, printr-o șosea 
capricioasă care te suie 
pe creste și te coboară 
spre prăpăstii înfășurînd 
munții cu o panglică lată 
și netedă de beton. Și 
aceasta este o operă de 
alpinism, prefinzînd nu 
mai puțin curaj.

Dar ajuns dincolo, în cealaltă vale, relieful 
se calmează dinfr-o dată, iar ca semn al liniștii 
te întîmpină... o moară.

*
Tarnița...
Din munte, prin gura tunelului iese la zi 

frenuțul cu „saci". Fuge la vale cu boabele 
mineraliere, ca să le descarce la moară la Tar- 
nița — nume cum nu se poate mai potrivit 
pentru o moară dintre sate de ciobani. Dar 
sosit aici dimensiunile se cer revizuite.
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Din impresiile mul
tor oaspeți străini
care ne-au vizitat
țara și ne-au cunos
cut realizările, preo
cupările, am reținut 
ca foarte semnifica
tivă o observație ce 
revine adesea ca un 
leit-motiv și după 
care ceea ce impre
sionează în mod deo
sebit pe oricine vine 
in contact cu realități
le noastre noi este 
sentimentul acut al 
oamenilor că strădu
ințele, eforturile, pla
nurile lor își au o 
justificare istorică, 
se înscriu într-un 
proces social amplu, 
început cu multe se
cole în urmă, care 
s-a dezvoltat de-a 
lungul timpului, a 
crescut calitativ și 
își află împlinirea 
sub ochii noștri, în 
anii socialismului. în- 
tr-adevăr, 
martorii unor 
tuiri pe care 
tașii noștri cei 
luminați le-au
și le-au întrezărit cu 
fierbinte dragoste 
față de popor Avem 
conștiința că există 
un consens între 
ceea ce construim 
noi astăzi și năzuin
țele seculare ale 
înaintașilor. pentru 
că politica partidului 
nostru se sprijină în 
abordarea marilor 
probleme ale prezen
tului. în Investigarea 
viitorului si pe 
tezaur de idei 
s-a depozitat în
de cronică și în ex
periența istorică 
poporului.

Răsfoim paginile 
Istoriei patriei și ne 
minunăm cu cîtă în- 
dîrțire. cu cită 
cepere și vitejie 
iost ele scrise 
poporul nostru.

sîntem 
înfăp- 
înain- 

mai 
dorit

acel 
care 

file

a

pri- 
au 
de 

Pen-

md

tru artist, bogăția de 
fapte, dar mai ales 
de nobile semnifica
ții care se desprind 
din evocarea lor con
stituie un nesecat iz
vor de inspirație în 
crearea unor opere 
mari, durabile.- Iluștri 
artiști români
gîndesc la un Odo- 
bescu, Aman.
nescu, Grigorescu, 
Delavrancea, Rebrea- 
nu, Camil Petrescu, 
Lucian Blaga, Paul 
Constantinescu, Ar- 
g’nezi și la' mulți’ alții 
— au desprins din 
marea frescă-a isto
riei naționale momen
te impresionante pe 
care le-au transfigu
rat cu fermecata lor 
pană în valori artis- 

neprețuite. Mai 
ca oricînd, as- 
artiștii.. trăind 
plin realitățile 

se

Emi-

tice 
mult 
tăzi 
din
contemporane, 
simt totodată încli
nați să-și aplice cu 
dragoste fruntea asu
pra faptelor mărețe 
ale trecutului, să 
desprindă din ele 
teme pentru creațiile 
lor

Privind lucrurile cu 
înțelegere largă, lim
pede nu mi se pare 
justificat modul în 
care se absolutizea
ză uneori problemele 
sursei de inspirație, 
în discuțiile literare 
mai ales pe de o 
parte cele de prove
niență is(orică. pe de 
alta cele contempo- 
rane Este o 
între tot 
valoros 
tot ceea 
astăzi
așa cum spunea 
mare cărturar, 
ria patriei este 
singură, ea cuprinde
deopotrivă trecutul 
șl prezentul A te in
spira din trecutul is
toric, bineînțeles din

unitate 
ce a fost 
în trecut și 
ce înfăptuim 
în realitate, 

un 
isto 
una

ce are el progre
sist, luminos însem
nează a evoca cu 
intenția de a găsi 
însuflețitoare exem
ple pentru prezent, a 
avea în vedere 
și nu 
privi 
sîntem 
dinea 
pentru 
cu rnintea și cu ini
ma a marilor idei u- 
maniste, patriotice, 
eterne de-a lungul a- 
nilor, veacurilor.

în ultimii ani, de 
altfel, artiștii noștri 
au creat opere valo
roase, cu un acut 
caracter contempo
ran, inspirîndu-se din 
bogăția de fapte . a 
istoriei naționale. 
Cred însă că operele 
lor n-au cuprins nici 
pe departe cele mai 
interesante, cele mai 
elocvente momente și 
figuri eroice ale 
toriei 
n-au 
ceașcă dintr-o 
pectivă largă 
mite situații 
consecință 
dării oracticiste a a- 
cestot teme, a abso
lutizării termenilor 
Istoric și contempo
ran. conceput! într-o 
anumită Izolare unul 
de altul pe de o par
te s-au reconsiderat 
unele fapte’în func
ție de păreri subiec
tive ale noastre, ale 
celor de azi. despre 
evenimentele respec
tive ignorîndu-se a- 
devărul istoric (apt 
asupra căruia recent 
a atras atentia 
varășu) 
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(Continuare 
tn pag. a IV-a)

Paralel cu reînzestrarea 
tehnică și dezvoltarea sta-, 
țiunilor de mașini și tractoa
re cu utilaje, in acest an se 
construiesc alte 8 S.M.T.-uri 
noi. Ele au fost amplasate în 
zone care erau cuprinse mai 
greu de către stațiunile exis
tente. Sediul acestora este în 
comunele Drăgănești-Olt — 
Argeș, Moinești — Bacău, 
Ucea de Jos — Brașov, Sin- 
martin — Crișana. Băcești — 
Iași, Moftinu-Mare — Mara
mureș, Vișina Veche — Olte
nia și Liteni — Suceava.

Noile stațiuni, construite, 
după proiecte tip adaptate 
specificului local, cuprind un 
atelier mecanic modern, remi- 
ză-magazie-garaj. platformă 
betonată pentru gararea ma
șinilor, rampă de spălare pen
tru tractoare înainte de a fi . 
introduse în reparații, depozit, 
de carburanți și un sediu ad
ministrativ prevăzut cu o 

. cantină încăpătoare. Noile 
S M.T.-uri vor dispune de in
stalații de alimentare cu apă, > 
canalizare și încălzire centra
lizată. în apropierea lor vor i 
fi construite locuințe pentru 
personal.

Record
în abataj
în noul bazin carbonifer al 

Olteniei — Motru. la mina Ho- 
răști a intrai în funcțiune o 
nouă combină pentru înaintare 
în abataj Este unul dintre cele 
mai perfecționate utilaje exis
tente în industria minieră. Cu 
ajutorul combinei, la Horăști a 
fost atins un record în viteza 
de înaintare în abataj, la des
chidere, de 60 m într-o lună, 
față de 50 de metri cît permite 
înaintarea cu mijloace obiș
nuite

Mina Horăști este considera
tă în prezent. cea mai 
mecanizată din tară Un arad 
asemănător urmează să-l afin- 
Qâ și mina Leurda. unde se fac 
preqătiri pentru punerea în 
funcțiune a unui complex me
canizat pentru tăiere, susținere 
și înaintare în abatajele cu 
front lung Ridicarea qradului 
de mecanizare a minei Leur
da va face ca. la sfîrșitul a- 
cestui an, ea să dea o produc
ție zilnică de 3 000 tone de căr- 
bune- (Agerpres)



PAGINA 2 SCINTEIA

Aplicarea practică a principiului 
democrației interne de partid

(Urmare din pag. I)

Concluzia ce se desprinde din 
experiența organizației regionale 
de partid Iași -\ste că forul compe
tent să activizeze în cel mai înalt 
grad pe toți comuniștii, să contro
leze modul cum își îndeplinesc co
muniștii sarcinile încredințate și 
să le stimuleze activitatea, este a- 
dunarea generală a organizației de 
bază. Prezentarea cu regularitate 
de către birourile organizațiilor de 
bază a dărilor de seamă asupra ac
tivității lor în fața organizațiilor 
respective, aducerea la cunoștință 
a modului cum au tost îndeplinite 
hotărîrile adunării generale prece
dente, prezentarea de scurte infor
mări ale unor comuniști privind 
felul cum și-au îndeplinit îndato
ririle de producție și obștești, sta
bilirea în acest cadru a direcțiilor 
de activitate pentru viitor re
prezintă forme deosebit de efici
ente de creștere a răspunderii co
muniștilor, de antrenare a lor la o 
participare tot mai activă la înde
plinirea sarcinilor ce stau în fața 
colectivului de muncă respectiv. 
Mi se pare concludentă în această 
privință grija organizației de bază 
din brigada a Vil-a a cooperativei 
agricole de producție din Vetrișoa- 
ra. raionul Huși, de a asigura par
ticiparea efectivă a tuturor comu
niștilor în campania de însămînț.ări 
și întreținere a culturilor în pe
rioada optimă și în cele mai bune 
condiții agrotehnice. Adunarea ge
nerală de la începutul acestei cam
panii a avut ca temă tocmai a- 
ceastă problemă. Dezbaterile am
ple, vii, la obiect, au permis nu 
numai o temeinică analiză, dar și 
stabilirea de sarcini concrete pen
tru toți cei 29 de membri ai orga
nizației. Fiecare dintre ei își cu
noștea bine locul și rolul ce-i re
venea în pregătirea semințelor, re
pararea atelajelor, organizarea 
muncii în brigadă. Rezultatul a 
fost cel scontat, brigada a fost 
fruntașă în campania de însămîn- 
țări și întreținere a culturilor, iar 
acum acționează cu toate forțele 
pentru recoltatul și treieratul pă- 
ioaselor într-un timp cit mai scurt.

După părerea noastră, atragerea 
tuturor membrilor de partid la o 
participare activă la viața organi
zației depinde în mare măsură de

atenția acordată pregătirii și des
fășurării adunărilor generale ale 
organizației de bază, cunoscut fiind 
că ele constituie unul din cele mai 
potrivite mijloace de dezbatere co
lectivă a principalelor aspecte ale 
muncii de partid, de soluționare a 
acestora cu gportul tuturor mem
brilor organizației. Adunarea ge
nerală este cadrul cel mai potrivit 
de valorificare a experienței și în
țelepciunii colective a comuniștilor, 
ea asigură fiecărui participant po
sibilitatea dc a-și spune cuvîntul 
în legătură cu problema dezbătu
tă, să ajute prin propunerile, su
gestiile sale la adoptarea unor ho- 
tărîri judicioase.

Ce se cere pentru ca fiecare a- 
dunare generală a organizației de 
bază să valorifice din plin aceste 
premise favorabile ?

Este necesar, ca, prin întreaga ei 
desfășurare, adunarea generală să 
creeze o atmosferă prielnică schim
bului de opinii, să stimuleze afir
marea punctului de vedere al fie
cărui membru de partid, confrun
tarea părerilor.

Tocmai în această direcție este 
orientată desfășurarea adunărilor 
generale prin prevederile Statutu-, 
lui P.C.R. și indicațiile Comitetului 
Central. Și aplicarea lor are 0 de
osebită importantă, pentru că orice 
manifestare de rigiditate, orice în
călcare fie și minoră a normelor de 
conducere â adunărilor dăunează 
climatului propice acestora. Parti
cipam, deunăzi, la ședința unei or
ganizații de bază; după cuvîntul 
unuia dintre pârticipanți. alt tova
răș din sală a solicitat să i se per
mită să dea o lămurire într-o pro
blemă ridicată de antevorbitor. 
Fără să consulte adunarea, cei care 
conduceau ședința nu i-au per
mis însă să ia cuvîntul pe motiv... 
că nu figura pe lista vorbitorilor. 
Iată o manifestare de rigiditate, 
care nu are nimic comun cu grija 
îndreptățită pentru ordinea desfă
șurării adunărilor.

Efecte negative are și întrerupe
rea celor care iau cuvîntul de către 
tovarășii din prezidiu. Mai ales 
cîpd asemenea intervenții se pro
duc în legătură cu anumite re
marci critice, este evident că ele 
sînt departe de a stimula exprima
rea părerilor proprii. Bineînțeles, 
nimeni nu contestă dreptul prezi

diului sau al altor tovarăși de a 
pune întrebări sau de a cere unele 
lămuriri vorbitorilor atunci cînd 
este cazul, dar aceasta trebuie fă
cut cu grijă și tact, la fel cum i 
trebuie procedat în cazul că se fac I 
propuneri sau critici nejuste — de ! 
fiecare dată însă cu preocuparea | 
de a încuraja libera exprimare a 
părerilor. Ar fi nerealist să emi
tem pretenția ca fiecare vorbitor 
să enunțe numai păreri fără 
cusur, esențialul este ca el să 
se situeze pe o poziție partinică, să 
caute căi de îmbunătățire a mun
cii ; chiar și acele luări de poziție 
parțial valoroase merită relevate 
în scopul încurajării efortului de 
gîndire și a spiritului de răspunde
re pentru treburile obștești.

Aș vrea să mă refer și la un alt 
aspect, care ar putea părea formal, 
dar care totuși nu e lipsit de sem
nificație. Mă aflam la o ședință de 
instruire a secretarilor organizații
lor de bază din raionul Bîrlad; se 
discuta, la un moment dat, despre 
adunările generale ale organizații
lor de bază. La întrebarea — cine 
face parte din prezidiile adunărilor 
generale, mai mulți secretari de' 
organizații au dat un răspuns șa
blon : instructorul comitetului ra
ional. secretarul comitetului de 
partid, președintele cooperativei 
agricole de producție, un brigadier 
și inginerul agronom. Firește, a 
trebuit nu numai să fie combătut 
un asemenea punct de vedere, dar 
să se și arate netemeinicia lui. Dacă 
în prezidiu au loc „de drept" doar 
cadrele cu munci de conducere, 
atunci care este aportul masei 
largi a membrilor de partid la con
ducerea adunării generale ?

Experiența, dovedește că aplica
rea consecventă a principiului 
muncii colective dezvoltă spiritul 
de inițiativă și participarea co
muniștilor la dezbaterea probleme
lor fundamentale ale politicii par
tidului, la aplicarea liniei sale ge
nerale. înfăptuind cu perseverență 
indicațiile trasate în acest dome
niu de Congresul al IX-tea al 
P.C.ft., Comitetul regional de par- i 
tid Iași va acționa și în viitor p®n- >. 
tru încetățenirea principiului mu> f 
cii colective în activitatea tuturor 
organelor și organizațiilor de par
tid, pentru asigurarea participării 
active a tuturor comuniștilor la 
elaborarea și înfăptuirea politicii ’ 
partidului.

SfBiNTA COMITETULUI EXECUTIV ÎL IICEM
Ieri a avut loc o 

ședință a Comitetului 
executiv al Uniunii 
Centrale a Cooperati
velor Meșteșugărești- 
UCECOM care a 
dezbătut o serie de 
probleme actuale lega
te de îmbunătățirea 
deservirii cetățenildr. 
La primul punct al or- 
dinei de zi a fost pusă 
în discuție definitiva
rea planului cincinal 
al cooperației mește
șugărești. în referatul 
prezentat și în discu
țiile care au urmat s-a 
pus accent pe dezvol

tarea pe mai depar
te a rețelei de deser
vire a populației, pe 
introducerea produc
ției de serie mică la 
unele articole de îm
brăcăminte și încăl
țăminte, precum și pe 
Crearea condițiilor 
materiale necesare în
deplinirii acestor sar
cini. S-a prezentat, în 
continuare,, o informa
re asupra realizării 
planului cooperative
lor meșteșugărești pe 
primul semestru al a- 
nului în curs și a mă
surilor ce se iau pen
tru îndeplinirea pla

nului anual. S-a făcut 
apoi o amplă prezen
tare a dezvoltării re
țelei de deservire a 
populației pe 1966, în 
conformitate cu ce
rințele. Ultimul punct 
înscris pe ordinea de 
zi a fost consacrat 
discutării unor mă
suri menite să pro
moveze, în rîndul 
cooperatorilor, o atitu
dine corectă, conștiin
cioasă, și să asigure 
mijloace mai bune 
de cunoaștere a pă
rerii cetățenilor des
pre felul cum au fost 
serviți.

Sezonul cald
A * rf V

in piața 

și la „Alimentara11
Pe cartea de vizită a unei localități se imprimă, inevitabil, șl organi

zarea complexă a comerțului local. Din scrisori recent sosite la redacție, 
desprindem aprecieri, diferite, asupra deservirii în sectorul alimentar 
— magazine, piețe, bufete — cît și unele sugestii și propuneri.

Unde-s locuințele

Noua pasarelă pentru accesul pietonilor în portul Constanța Foto ; A. Cartojan

VOI FI?

Intre efort
L-am văzui prima oară acum vreo 

15 ani. Ședea la o masă, la „Cina1-, 
ți vorbea despre proiectele sale li
terare. Vorbea tare și gesticula. A- 
vea de gînd să scrie un roman — 
„ceva în genul lui Proust, nu ca 
fleacurile astea — o piesă de 
teatru — „...pe care o gîndesc 
încă din liceu, un Hamlet al zilelor 
noastre" — și un scenariu de film 
— „că e timpul să facem și noi un 
film mare'... La un moment dat, 
ospătarul îi spuse că este chemat la 
telefon. Telefonul viitorului roman
cier, dramaturg și scenarist era te
lefonul restaurantului „Cina”... Avea 
pe atunci cam 25 de ani.

L-am revăzut deseori. Intra sau 
ieșea din restaurantele centrale, la 
orele cele mai diferite, cu aerul u- 
nui om care intră sau iese din pro
pria sa locuință. Cunoștea multă 
lume și, cu toate că nu făcea ni
mic, devenise cineva. E un fel de 
a spune că nu făcea nimic. Scria, 
deocamdată, în gînd. Părea că 
așteaptă o zi anume, o zi solem
nă, o zi fastă, ca să treacă de la 
masa de restaurant la masa de scris. 
Iar cînd nu vorbea despre sine și 
despre proiectele sale, îi defăima pe 
cei care scriau cu adevărat. De-a 
dreptul sau pe ocolite, în funcție de 
numărul paharelor băute. Trăia din 
împrumuturi, exploatînd cu predilec
ție naivitatea unor reprezentante ale 
sexului slab, cărora le dedica cu 
generozitate operele sale viitoare.

Dar impostura e o haină care se 
uzează repede. Lumea a început să-l 
ocolească. Un ciudat spirit de con
servare, sau neputința de a se trezi, 
l-a dus la convingerea că el a re
nunțat la oameni. Totuși fînjește după 
admiratori. Și cînd izbutește să re
cruteze vreunul care îl scapă pen
tru un ceas, două de singurătate, 
proiectele de acum 15 ani ies din 
nou la iveală...

Idealul a apărut, ca o albină in
trată întîmplător pe fereastră, în 
timp ce decupa dinfr-o revistă fo
tografii de actori. Charles Boyer, A- 
lida Vally, Assia Norris, Jean Gabin 
îi zîmbeau și... o invitau între ei. 
Ce frumos e să fii actriță ! Să fii a- 
plaudată, să dai autografe, să fi se 
decupeze fotografia din reviste... S-a 
privit în oglindă. A zîmbit în mai 
multe feluri și s-a încruntat în mai 
multe feluri. „Ce zici, mămico, nu-i 
așa că sînt talentată ?” Mămica de 
mu1? avea certitudinea că o fată ca 
a ei nu mqi există pe lume.

La institut a avut prilejul să în
țeleagă ce înseamnă, de fapt, ta
lentul și vocația. Totuși, n-a renunțat. 
Dimpotrivă. Se agăța de himere, ca 
de tot afîtea baloane colorate, plu
tind sub un cer plin de făgăduieli. în 
timp ce colegii ei făceau exerciții 
de dicțiune, ea își exersa surîsul 
în vederea ieșirii la rampă, sub o 
ploaie de flori.

Repartizată într-un teatru de pro
vincie, s-a simțit ca Ovidiu la To
mis, în ciuda condițiilor excelente de 
studiu și a posibilităților de afir

mare, care i se oferiseră. Vechiul 
ideal a suferit o metamorfoză 
nesesizată de ea. Totul, inclu
siv munca intensă care se desfășura 
în preajma ei, o plictisea. Singurul 
lucru pe care îl dorea era să ajun
gă într-un teatru bucureștean, orica
re, numai bucureștean să fie. De aici 
ți un anumit fel de trai, caracteristic 
omului gafa de plecare.

La primul concurs a căzut. Acasă, 
ți-a desfăcut valiza, dar a pus-o la 
îndemînă, pentru alte drumuri la 
București, în legătură cu alte con
cursuri. Pe colegii care își vedeau 
de treabă îi compătimea. Săracii, ce 
orizont îngust I A căzut și la al doi
lea concurs. N-a dezarmat nici de 
data asta. Baloanele colorate o pur
tau sub același cer plin de făgă
duieli, dar anii treceau, treceau... Un 
nou concurs, un nou eșec, pînă cînd 
nu s-a mai putut prezenta la con
cursuri fiindcă depășea limita de 
vîrstă. Juca între timp, dar juca *n 
silă. Și se simțea mereu nedreptă

țită. O dată, s-a supărat că nu i s-a 
încredințat rolul X din piesa Y. Sus
ținea că i se potrivește ca o mă
nușă. Înlîmplarea a făcut să aflu că 
nici nu citise piesa...

Și-a ratat și viața personală. Cînd 
î s-a oferit locuință, a refuzat-o, ca 
să nu fie legată de orașul respec
tiv. Și din aceeași pricină nu s-a 
măritat. Unul cîfe unul, baloanele co
lorate s-au spart. Azi, actrița T. e 
un om supărat pe existență... își spu
ne că existența a fost nedreaptă cu 
ea. Și asta e singura ei consolare.

Trei ani de științe juridice, unul 
de filologie și încă unul de medi
cină. Acestea sînt „studiile" superi
oare ale lui P., studii care, firește, 
nu-i dau dreptul la nici un fel de 
diplomă. El esle convins că ar fi a- 
juns un maestru al barei, sau un 
profesor eminent, sau un medic ce
lebru, dar e departe de a regreta 
că n-a ajuns nimic din toate acestea. 
După cum, ori de cîte ori a fost 
„în primejdie" de a se califica în
tr-o meserie, a făcut fot posibilul ca 
să se salveze. Himera lui P. este „li
bertatea". O libertate sui generis, 
care constă în fațtul de a nu munci 
așa cum muncesc toți semenii săi. 
Pentru a-și procura bani, P. recurge 
la tot soiul de îndeletniciri sezonie
re, atît de indiferent îneîf nu m-aș 
mira dacă anul acesta l-aș ve
dea ajutor de bucătar la Mamaia, 
în restul timpului, P. se desfată în 
strania sa libertate, măsurînd bu
levardele Capitalei, cu popasuri în 
toate cafe-barurile, vizifînd magazi
nele, dar și expozițiile, pentru că, 
se înțelege, P. se pretinde a fi in
telectual. își compătimește amicii ca
re lucrează opt ore pe zi, dar nu

ss sfiește să le ceară bani cu îm
prumut. Considerînd încă din prima 
tinerețe că toate bucuriile vieții i-au 
fost hărăzite, P. s-a ' pomenit încol
țit de sărăcie și nu înțelege de ce.

La patruzeci ți ceva de ani, P. 
n-are nici un rost în viață, dar viața 
îl va sili, în cele din urmă, să-și 
facă acest rost, probabil unul umil, 
ceva care va însemna epilogul fi
resc și trist al unei existențe iro
site.

...Sînt portrete în care predomină 
cenușiul. Portretele unor oameni care 
își creează o falsă realitate, trăind 
din himere și care, mai devreme sau 
mai tîrziu, eșuează. Cu atît mai bi
zară, cu cît în vremea noastră vi
surile cele mai îndrăznețe sînf în
suși semnul sub care se desfășoară 
pregătirea și afirmarea cadrelor în 
toate sectoarele de activitate.

li înfîlnim rar, totuși îi întîlnim 
încă ; deși nu constituie decît niște 
nefericite excepții, o atitudine se 
impune. Pentru că însăși nefericirea 
lor trebuie preîntîmpinafă și pentru 
că, uneori, datorită unui fals pito
resc, cei în cauză exercită o in
fluență nefastă. Dar implicațiile so
ciale nu se rezumă la acest din urmă 
aspect.

în trecut, ratații constituiau o a- 
devărată categorie socială. între cele 
două războaie s-au scris zeci de 
cărți despre oameni incapabili să 
parvină, refuzînd mijloacele parveni
rii într-o lume bazată pe legea jun
glei. Idealurile frumoase aveau soar
ta florilor într-o încăpere fără fe
restre. Iluziile premergeau inevitabil 
deziluziilor. Cauzele ratării erau, de 
cele mai multe ori, exterioare.

Viața pe care o trăim astăzi se 
caracterizează, între altele, prin asi
gurarea condițiilor optime de studiu, 
de muncă, de creație. Nimic nu se 
împotrivește visului, dar visului ge
nerator de fapte, nu visării sterpe, 
rod al plictiselii sau al unei exa
gerate iubiri de sine. Astăzi, ger- 
menele eșecului trebuie căutat, în 
majoritatea cazurilor, în individul res
pectiv. Egocentrismul, infatuarea, se- 
midoclismul, snobismul, lenea — ia
tă unii din acești germeni. în loc să 
se certe cu ei înșiși, cei despre care 
vorbim se ceartă cu existența...

Revenind la necesitatea unei ati
tudini active, critice față de aceste a- 
nacronice prezențe, țin să subliniez 
că ceea ce pare a fi o chestiune per
sonală, în care poate să ni se per
mită sau să nu ni se permită să ne 
amestecăm, este, de fapt, o proble
mă a colectivității și, în consecință, 
sîntem obligați să intervenim. A fugi 
după baloane colorate cînd semenii 
tăi nu-și precupețesc eforturile și 
cînd, vrînd-nevrînd, beneficiezi de 
pe urma acestor eforturi, echivalea
ză cu o evadare ; o evadare din a- 
devărafa realitate într-o pseudoreali- 
tate, o evadare de pe pămînțul ferm 
al activității constructive în nisipu
rile mișcătoare ale dezordinii și ale 
îndeletnicirilor sterile.

Gheorghe ȘTEFAN

După publicarea anchetei 
cu titlul de mai sus, la re
dacție au sosit numeroase 
scrisori. Publicăm cîteva în 
cele ce urmează.

Prof. Vasile Fetescu, di
rectorul liceului nr. 3 lași : 

întrebarea „Ce voi fi ?" 
— totodată titlul unei 
anchete sociale publicate 
în „Scînteia" —• și-o pun 
nu numai tinerii care pără
sesc băncile liceelor, dar 
și miile, zecile de mii de 
absolvenți ai școlilor gene
rale. Prin înființarea, înce- 
pînd cu anul școlar 
1966—67, a liceelor de 
specialitate, absolvenți
lor școlilor generale li se 
deschid noi și multiple po
sibilități de afirmare. înfr-o 
discuție cu un grup de ab
solvenți ai clasei a Vlll-a în 
legătură cu viitoarea pro
fesie, am constatat că toți 
au auzif despre înființarea 
noilor licee. Mai puțin se 
cunoaște însă rețeaua și 
profilul acestor școli. Toc
mai de aceea cred că în 
perioada premergătoare se
siunii de toamnă a con
cursului de admitere ar tre
bui mai larg popularizată.

înclinațiile trebuie 
atent cultivate

Orientarea profesională 
mai ridică și o altă pro
blemă, îndrumarea elevilor 
din liceele teoretice în ale
gerea secției reale sau 
umaniste. Părinții și educa
torii trebuie să acorde cît 
mai multă atenție rezolvă
rii chibzuite a acestei dile
me, fiindcă de alegerea u- 
nei căi sau a alteia depin
de orientarea adolescenți
lor mai tîrziu. Noi, profeso
rii, șfim că unii elevi ur
mează secția reală pur și

simplu pentru că... „s-au 
înscris și alții' ori pentru 
că așa vor părinții, sau cu 
gîndul că bagajul de cu
noștințe respectiv permite 
înscrierea la facultăți „de 
mare viitor”. Diriginții și 
părinții au însă datoria de 
a-i ajuta pe tineri să-și alea
gă drumul spre care se simt 
efectiv atrași și pentru 
parcurgerea . căruia, sînt 
realmente înzsșlrați. . .,

în ancheta menționată 
se pune problema infor
mării precise, amănunțite, 
a tinerilor în legătură cu 
profesiile pe care și le pot 
alege. Este absolut necesar,

tive organizate în școa
lă s-a urmărit cultivarea 
în rînduriie elevilor a inte
resului pentru o profesiune 
sau alta, formarea convin
gerii lor că toate profesiu
nile sînt frumoase și va
loroase, că alegerea o- 
cupației de mai tîrziu 
trebuie făcută potrivit în
clinațiilor și aptitudinilor 
îndelung Studiate și înțele
se de .ei. înșiși, pentru 
adîncirea motivației înalte 
care trebuie să stea la baza 
acestei alegeri.

Am folosit în acest scop 
un întreg complex de ac
țiuni : convorbiri și anchete

dat nu și suficient. Tinerii 
trebuie ajutați să-și cunoas
că înclinațiile, capacitatea, 
spre a-și alege ocupația 
doar în funcție de acești 
importanți factori și nu 
atrași, superficial, doar de 
„frumusețea” exterioară a 
unei profesii, de faptul 
că „sună” bine la ure
che. întrucîf de alege
rea chibzuită a profesiei 
depind mai tîrziu calitatea 
pregătirii și randamentul 
muncii în producție, este 
necesar ca acestui impor
tant moment din viața unui 
tînăr să i se acorde o mai 
mare însemnătate.

Prof. V. Dumitrache, di
rectorul liceului „Gh. 
Gheorghiu-Dej”-Bîrlad :

în munca sa de orientare 
profesională a elevilor, 
colectivul didactic al liceu
lui nostru pornește de la 
premisa că alegerea profe
siunii de către un tînăr 
absolvent de liceu consti
tuie, în condițiile construc
ției vieții noi, un act de 
răspundere socială. Prin 
toate activitățile educa

în parcul „Poporului" din Craiova

gtitoruloi
în cadrul orelor de dirigen- 
ție ; discuții individuale 
cu elevii ; întîlniri cu 
studenți de la diferite 
facultăți ; discuții cu spe
cialiști din producție sau 
cu cadre didactice uni
versitare ; activități în ca
drul cercurilor pe materii ; 
vizite în întreprinderi, mu
zee, expoziții ; spectaco
le, excursii cu caracter 
științific, acțiuni cu părinții, 
emisiuni la stația de radio- 
ficare locală și a școlii. 
Ele au antrenat conducerea 
școlii, diriginții claselor si 
profesorii, organizația U.T.C. 
și părinții elevilor.

Un rol deosebit a fost a- 
cordat orelor de dirigenție, 
a căror tematică a urmărit 
trezirea interesului elevilor 
pentru autocunoașfere și 
pentru alegerea drumului 
în viață. S-au purtat discu
ții pe următoarele teme : 
„Cum m-am dezvoltat și am 
evoluat în ultimii ani”, 
„Cum putem deveni folosi
tori societății", „Dacă vreau, 
pot să-mi realizez idealu
rile", „Ca să-mi aleg profe
sia trebuie să mă cunosc", 
„Ce mă atrage spre profe
siunea aleasă", „Cu cine 
vreau să semăn în cariera 
aleasă".

în meseria aleasă 
te poți realiza 
numai prin 
muncă perseverentă

O acțiune comună între
prinsă de direcția școlii și 
diriginți la începutul tri
mestrului al lll-lea a fost 
ancheta privind profesia 
aleasă, motivația acestei 
alegeri, sursa de informare 
folosită și ceea ce doresc 
elevii să mai cunoască în 
legătură cu viitoarea lor 
profesie. Pe baza răspunsu
rilor date de elevi a fost 
inițiată o convorbire între 
un grup de tineri specia
liști, proaspeți absolvenți 
ai facultăților de filologie, 
matematică, medicină, ai 
Institutului politehnic și 
elevii claselor a Xl-a. A- 
ceastă convorbire a fost 
înregistrată și transmisă la 
stația de radioficare a șco
lii și la cea locală. în

timpul vacanței de iarnă a 
studenților au fost organi
zate întîlniri și discuții 
cu studenții, foști elevi ai 
școlii, care au împărtășit 
elevilor impresii și le-au 
întărit convingerea că în 
orice meserie aleasă nu te 
poți realiza decit prin mun
că perseverentă. In cursul 
anului au avut loc '.în clu
bul școlii convorbiri între 
cadre didactice universita
re din lași și elevii clase
lor a Xl-a, în scopul orien
tării lor către diferite pro
fesii.

Prin grija conducerii șco
lii și a organizației U.T.C. 
au avut loc la club, încă 
de la începutul anului, în
tîlniri cu specialiști (me
dici, ingineri, actori, profe
sori, tehnicieni, maiștri) ca
re au împărtășit elevilor 
din experiența lor profesio
nală. O preocupare deose
bită a școlii a fost dezvol
tarea aptitudinilor elevilor 
deosebit de înzestrați, prin 
activitatea în cercuri pe 
materii, prin vizite la 
muzee, expoziții și între
prinderi cu înalt nivel teh
nic, prin excursii cu carac
ter științific și întîlniri cu 
scriitori și oameni de ști
ință.

Ing. Dumitru Dinescu,
București :

Desigur că în copilărie 
imaginile pe care ni le fa
cem despre o meserie sau 
alta nu pot corespunde tot
deauna realității. . De aici și 
o atracție formală a celor 
mici spre una sau alta din
tre ocupațiile -vîrsfnicilor 
din. jur, de multe ori spre 
munca unuia dintre pă
rinți, în general a tatălui. 
Cu anii însă, aptitudinile 
și personalitatea copilu
lui, completate treptat de 
cunoștințele primite în 
școală, se conturează din 
ce în ce mai limpede. 
Socot că în primul rînd 
părinții, aflați permanent în 
preajma copilului, perma
nent observîndu-l și pu- 
nîndu-l chiar într-adins în 
fața a tot felul de „probe 
practice", sînt în măsură să 
constate vocația sau lipsa 
ei. Bineînțeles și profesorii. 
Călăuzirea spre ocupația 
cea mai potrivită cere ob
servație atentă și răbdare, 
în cazul meu, îmi îndemn 
fiul să devină inginer nu 
pentru că aceasta este ocu
pația mea, ci doar pentru 
că îl văd pasionat de teh
nică. Tot atît de ferm l-aș 
fi îndrumat să devină con
tabil, de pildă, sau altceva 
dacă înclinațiile lui ar fi 
fost altele.

★
Asupra fiecărui tînăr tre

buie să vegheze toți cei 
din jurul său — familia, 
școala, organizația U.T.C. — 
cărora societatea le încre
dințează misiunea înaltă de 
a călăuzi de timpuriu pașii 
cetățenilor și specialiștilor 
de mîine spre alegerea și 
însușirea profesiunii ce li se 
potrivește cel mai bine. In 
felul acesta satisfacția rea
lizării personale se va îm
bina cu cea a slujirii inte
reselor majore ale colecti
vității noastre.

și unde-i magazinul
Dacă în unele orașe localurile ma

gazinelor alimentare sînf, în general, 
corespunzătoare — așa cum reiese 
din scrisorile trimise de VICTORIA 
GILESCU din Lupeni, GHEORGHE 
FLUCSĂ din Tim’șoara, ISZLAI 
ADALBERT d'n Ciuj etc. amplasarea 
lor nu este prefuiindeni satisfăcă
toare.

„La intersecția șoselei Cățelu cu 
sir. Caporal Ruică, ne scriu mai mulți 
locatari din cartierul bucureștean 
Balta Albă, s-a construit un com
plex alimentar... incomplet. Lip
sește aici un compartiment dintre 
cele mai importante și anume un cen
tru „Alimentara” cu articole de băcă
nie, precum și un magazin cu pro
duse din făină. în cartierele mărgi
nașe ale Făgărașului, ne sesizează 
MARIA GHIRCO1AȘ, problema am
plasării unităților de acesl fel este 
foarte discutabilă. Ele sînt puține și 
situate la mare depărtare una de alta, 
din care pricină în unele se creează 
aglomerație, mulți cetățeni au de stră
bătut distanțe mari pînă la sursele 
de aprovizionare.

De la 
magazie la raft

Cum sînt aprovizionate unitățile co
merciale alimentare? Cum sînt depo
zitate produsele ? Din unele localități 
scrisorile ne aduc informații pozitive. 
Cele patru unități de desfacere a le
gumelor și fructelor din Tg. Ocna sînt 
aprovizionate direct de cooperative 
agricole de producție din apropierea 
orașului ; ele asigură o bună deser
vire a consumatorilor cu produse de 
sezon, proaspete, de bună calitate. 
.Același procedeu, și cu bune rezul
tate, folosesc în aprovizionare și uni
tățile nr. 7, nr 8, nr. 14 ale Oficiu
lui regional de valorificare a legume
lor și fructelor din Timișoara. La a- 
dresa unității O.C.L. Alimentara nr. 42 
din Brăila, ION V. MARIN are doar 
cuvinte de laudă. Aici, după cum ne 
relatează în scrisoarea sa, aprovizio
narea se face ritmic, cumpărătorii sînf 
bine serviți. Altă mentalitate vă
dește însă responsabila centrului nr. 
20 Aprozar — se arată în aceeași 
scrisoare. Magazia esle încărcată cu 
zarzavaturi proaspete, dar responsa
bila le vinde doar „pe rind, în ordi
nea primirii". După acest piocedeu, 
legumele se vînd numai... veștede.

În hafe 
și sub cerul liber

Nu putem încheia această trecere 
în revistă a scrisorilor primite la re
dacție, pe tema deservirii în secto
rul alimentar, fără a include unele 
probleme în legătură cu piețele. 
Din unele orașe ni se semnalează ciu
dățenii care vorbesc despre lipsa de 
operativitate a unor organizații co
merciale în stabilirea prețurilor, de 
lipsă de exigență față de calitatea Și 
prospețimea legumelor și (rudelor 
puse în vînzare. „în unele zile — 
relatează ISZLAI ADALBERT din Cluj 
— anumite legume se pot cumpăra 
ma; ieftin de la producători decît de 
la unitățile Aprozar. La cartofi noi, de 
pildă, diferența de preț a ajuns la 50 
de bani pe kg". De asemenea, cile 
odată magazinele pentru desfacerea 
legumelor și fructelor nu pun în vîn
zare mărfuri proaspete. De multe ori, 
una îți înfățișează vitrina magazinu
lui și alta găsești înăuntru, pe tej
ghea.

Lipsa de spirit gospodăresc se ca
racterizează și prin alte aspecte. 
GHEORGHE FLUCSÂ sesizează în 
scrisoarea sa că spațiul de desfacere 
al piețelor timișorene este, în gene
ral, neîngrijit, în mare parte mărfu
rile zac pe jos, în ploaie sau soare. 
Ar fi necesar ca Sfatul popular al ora
șului Timișoara să organizeze depozi
tarea legumelor și fructelor în hale, 
așa cum se face în alte orașe ale țării. 
Neîncăpătoare și necorespunzător a- 
menajafă, cu 2-3 unități „Aprozar" 
este și piața din Făgăraș.

In scrisoarea amintită a unui grup 
de locatari din cartierul Balta Aibă al 
Capitalei se mai menționează că de 
mai bine de un an s-a proiectat în
ființarea unei piețe în spațiul cuprins 
între blocurile 31—34 (Bd. Muncii și 
sir. Caporal Ruică). Ba, mai mult 
chiar, aici au început cîndva și lucrări 
de nivelare a terenului. La un momen’ 
dat însă ele au încetat. Piața 
trebuia să fie dală în folos'nță 
la... 31 decembrie 1965. Să recunoaș
tem, termenul e „puțin" depășit I La 
fel se tărăgănează terminarea și 
dorea în folosință a pieței „Concor
dia din Brăila, menită sa deservească 
unele cartiere mărginașe ale orașului. 
Lucrările de amenajare au începui 
încă din aprilie, dar s-au împotmolit 
la., montarea unor v'frîne. De men
ționat că constructorul — I.G.L.A.C., 
— este subordonat direct sfatului 
popular a> orașului.,.

★
Gospodarii orașelor, organizatorii 

comerțului local ~ebuie să acorde a- 
tenfia cuvenită amenajării, aprovizio
nării ritmice a magazinelor și piețelor 
alimentare, dovedind prin aceasta res
pectul datorat publicului consumator.
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Furnalul nr. 8 de la Hunedoara 
spre cota finală

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). — Furnalul 
nr. 8 de 1 000 de metri cubi de la Hunedoara —• 
important obiectiv al siderurgiei, românești în 
actualul cincinal — înaintează rapid spre cota 
finală. Acum cîteva zile experimentații construc
tori hunedoreni au raportat terminarea înainte 
de vreme a construcției metalice a furnalului. 
Această lucrare deosebit de pretențioasă din 
punct de vedere tehnic a presupus ridicarea și 
asamblarea la mari înălțimi a aproape 7 000 
de tone de construcții metalice. Constructorii din 
echipele conduse de Alexandru Cîmpeanu, Va
lentin Bețe și Ion Tîrnă, în urma verificării ă- 

samblărilor metalice, au primit calificativul foar
te bine.

Sînt de menționat, de asemenea, și alte lucrări 
executate exemplar: hala de turnare, casa tro- 
liilor și aparatelor de măsură și control, precum 
și zidăria refractară a vetrei furnalului și a 
cauperelor nr. 2 și 3. Concomitent cu aceasta se 
desfășoară restul lucrărilor la conducta de aer, 
clădirea ultimului cauper și celelalte instalații 
auxiliare. întregul mers al lucrărilor dovedește 
hotărîrea constructorilor hunedoreni de a realiza 
înainte de termen acest mare obiectiv indus
trial.

V

f La prima vedere s-ar părea că 
într-o întreprindere industrială 
nouă, modernă, nu se pun pro
bleme deosebite în ce privește or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii. Aceasta întrucît prin 
proiecte se dau, de obicei, indi
cații de ordin organizatoric. Dar 
experiența noastră a demonstrat 
că nu ne putem declara mulțumiți 
cu ceea ce a stabilit proiectantul.

In cazul combinatului nostru, 
formularea unei concepții moderne

Măsurile luate pentru organiza
rea pe baze științifice a producției 
și a muncii au contribuit la crea
rea condițiilor favorabile îndepli
nirii planului în mod ritmic, la toți 
indicatorii. Producția globală ' și 
producția marfă planificate pe pri
mul semestru al anului au fost 
realizate cu 12 zile mai devreme.

Rezultatele bune obținute pînă 
în prezent
vingerea că trebuie să perseve-

ne-au întărit con-

TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

de conducere a proceselor tehno
logice, îmbunătățirea metodelor de 

. organizare a producției' și a muncii 
s-au pus cu atît mai mult cu cit 
în perioada probeloi- tehnologice și 
în continuare au existat o serie de 
neajunsuri în funcționarea norma
lă a instalațiilor, generate îndeo
sebi de calitatea necorespunzătoa
re a unor utilaje și aparate. Prac
tic, ce s-a întreprins ? Din iniția
tiva organizației de partid, anul 
trecut conducerea combinatului 
a studiat un timp, cu ajutorul ca- 

i drelor tehnice și economice din în
treprindere, căile de- perfecționare 
a angrenajului producției și reali
zării integrale a sarcinilor de 
plan. In principal, s-a Urmărit de
pistarea și eliminarea locurilor în
guste, raționalizarea și optimiza
rea producției de celuloză în func
ție de capacitatea instalațiilor din 
grupul chimic, determinarea cau- 
zeloi- care provocau stagnări la 
secția hîrtie și regenerare, stabili
rea judicioasă a necesarului de 
muncitori, tehnicieni și maiștri la 
fiecare loc de muncă.

Una din problemele care se ce
reau urgent rezolvate a fost înlătu
rarea strangulării în aproviziona
rea ritmică a secției de hîrtie cu 
fibra necesară realizării producției 
planificate. După experimentări și 
confruntări comparative, s-a ajuns 
la soluția de a se intensifica pro
cesul de fierbere. Dar în urma 
aplicării ei a apărut un loc în
gust la grupul chimic. Deci trebuia 
soluționată și această chestiune. 
Prin completări de utilaje și prin 
punerea la punct a agregatelor e- 
xistente, au fost înlăturate opriri
le dese în funcționarea instalații
lor și pînă la urmă secția de hîrtie 
a început să primească ritmic ma
teria primă.

Pe baza studiului întocmit de 
specialiștii combinatului s-au apli
cat numeroase măsuri în vederea 
perfecționării fluxurilor tehnologi
ce. In atelierul de spălare a celu
lozei, de exemplu, pompele au fost 
dublate și reamplasate potrivit 
cerințelor unui proces tehnologic 
modern. Tot aici s-au adus unele 
modificări în circuitul de sortare 
a celulozei. Ce e drept, ele nu 
s-au dovedit capabile să rezolve 
definitiv problema minusului de 
capacitate de producție și condu
cerea combinatului preconizează 
înlocuirea sortatoarelor existente 
cu altele mai mari.

Măsuri bine gîndite au fost apli
cate și în vederea îmbunătățirii 
programării comenzilor de saci De 
mașini în secția confecții, meca
nizării transportului intern al pro
duselor, repartizării mai raționale 
a muncitorilor pe secții și instala
ții. In acest ultim domeniu, de pil
dă, pe baza fotografierii timpului 
de lucru s-au redistribuit sarcini
le și răspunderile pe oameni, în 
așa fel ca fiecare secție să se în
cadreze în planul forței de muncă. 
Muncitorii care erau în plus la 
secția confecții, încă din perioada 
probelor tehnologice, au fost re
partizați la atelierul de regenerare 
pentru deservirea unei instalații 
de dizolvat sodă solidă, care nu a 
fost prevăzută în proiect. Studiul 
gradului de ocupare a personalu
lui din secția hîrtie a dat posibi' 
litatei să se asigure din f 
existente completarea echipelor de 
ambalat saci pentru export.

răm pe linia perfecționării forme- 
. lor de organizare a muncii și a 
producției. Intre altele, conduce
rea combinatului și-a propus să 
întărească activitatea serviciului 
organizarea muncii. Aici se simte 
necesitatea unui nucleu de cerce
tare și concepție, care să se ocupe 
exclusiv de problemele organiză
rii producției. In acest comparti
ment vor trebui să lucreze cele 
mai calificate și competente cadre 
de ingineri și economiști care să 
împletească organic gîndirea teh
nică cu cea economică.

Frederic SCHIEBER, inginer
Ion BEJAN, economist 
Combinatul de celuloză 
și hîrtie Suceava
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najate, se pescuiesc, în me
die, 15—20 kg de pește, alcă
tuit din specii mai mult sau 
mai puțin economice — babușcă, 
somn, știucă, lin, caracudă. In in
cintele amenajate și populate cu 
puiet selecționat de crap, fără fu
rajare, se obține o producție de 
peste 100 kg la ha. Experiențele 
făcute în incinta Rusca pe o su
prafață de circa 3 000 ha confirmă 
aceasta. Anul acesta a intrat par
țial în funcțiune marea pepinieră 
de la Stipoc din îndiguirea Par- 
dina care va avea o suprafață de
1 400 ha. Puietul obținut va popu
la incintele Pardina și Sontea, 
amîndouă însumînd o suprafață de 
circa 35 000 ha. In curînd va înce
pe construcția altor pepiniere în 
Delta Dunării.

O atenție deosebită se acordă 
valorificării lacului Razelm, care 
are o suprafață de peste 60 000 ha. 
In dreptul satelor Sarinasuf și Va
lea Nucarilor s-au amenajat peste
2 000 ha de pepiniere avînd rolul 
de a furniza puiet de crap. In con
diții de furajare a peștelui, aici se 
pot obține 1 500 kg pește la ha. Din 
vînători ai peștelui, pescarii din 
această zonă devin crescători de 
pește.

Pentru a valorifica bogata vege
tație subacvatică a acestui mare 
lac, ichtiologii au aclimatizat și a- 
levinii unor pești fitofagi originar! 
din China care cresc mai repede 
decît crapul autohton.

Toate aceste 
ză să ducă la o 
ției de pește de 
de la 9 000 tone 
te 25 000 tone la finele cincinalu
lui.

amenajări urmea- 
creștere a produc- 
apă dulce în Deltă 
în acest an la pes-

— în afară de unitățile mi
nisterului, cine se mai ocupă 
de producția peștelui ?

— Unele gospodării de stat, co
operative agricole de producție și 
sfaturi populare. Cantitatea obți
nută se ridică la mai multe mii de 
tone pe an. Cu sprijinul ministe-

Președintele cooperativei

agricole de producție

Straja, regiunea

Dobrogea, ne spune:
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Recent, prin punerea în funcțiune a 
noului grup de 50 MW, s-a termi
nat prima etapa a construcției ter
mocentralei electrice de la Ișa'lnifa. 
în prezent lucrările la etapa a ll-a 
se desfășoară într-un ritm intens

”1 
I 
I

rului nostru și al 
cercetări piscicole 
proiecte pentru 
pește de pe lacul 
„23 August" din fața orașului Ga
lați, pepiniera Ciocănești lîngă Ol
tenița și altele. Socotim că există 
încă mari rezerve care pot fi va
lorificate — locurile joase, însu
mînd cîteva mii de hectare, din 
insula Brăilei, care nu pot fi folo
site pentru agricultură, locuri ase
mănătoare în fosta luncă inundabi
lă a Dunării. Unele eleștee și cres
cătorii mai mici există și în coo
perativele agricole de producție.

— Ați făcut mai înainte o 
remarcă referitoare la activi
tatea comerțului în Maramu
reș. In alte Ioduri însă,J unde 
peștele este solicitat de cum
părători, vezi vînzători cio
plind blocul congelat, de sar 
așchii de gheață și pește în 
jur; impresia nu este din cele 
mai plăcute. In alte unități, 
tava cu pește este expusă în 
fața, ușii s-o topească soarele; 
Oare peștele nu se poate des
face în condiții corespunză
toare ?

— Nu numai că se poate, dar 
peștele trebuie desfăcut în condiții 
civilizate. In unitatea noastră de 
prezentare' „Delta Dunării" din 
Capitală, unde se desfac ■ și semi- 
preparate de pește,1 asemenea , ta
blouri nu vi se oferă. Noi am dat 
rețelei comerciale sugestii asupra 
modului de desfacere a peștelui! 
S-au popularizat prih presă, tele
viziune și radio unele moduri de 
oreparare. Desfacerea blocurilor 
de pește înghețat, despre care 
vorbeați, trebuie făcută în prealabil 
pentru cantitățile prevăzute 
vînzare.
aspectul comercial și calitatea pro
dusului “ ‘ -•
buie completat încă lanțul frigo
rific al rețelei comerciale și in- 
struiți mai bine lucrătorii ei.

Institutului de 
au fost făcute 
crescătoria de 
Brateș, incinta

la 
bineînțeles în așa fel ca

să nu sufere. Firește, tre--

Interviu realizat
de Al. PLAIEȘU

Cum asigurăm cooperatorilor 
avansuri bănești lunare
Cu fiecare an ce trece, puterea 

economică a cooperativei noastre 
crește. Producțiile sînt tot mai 
mari, veniturile bănești sporesc 
continuu. Acest urcuș neîntrerupt 
a fost determinat de numeroși fac
tori. In cele ce urmează am să mă 
opresc doar la unul dintre ei. Este 
vorba de acordarea avansurilor 
bănești lunare, în funcție de zi- 
lele-muncă efectuate de fiecare co
operator. Ce avantaje și ce im
portanță prezintă acest sistem?

Cu ani în urmă, cînd nu acordam 
avansuri lunare, în anumite peri
oade ale anului (ianuarie — aprilie 
și octombrie — decembrie) parti
ciparea la lucru era mai slabă și 
ca urmare lucrările care trebuiau 
executate în perioadele respective 
întîrziau. In prezent, acordarea de 
avansuri bănești a stimulat pe co
operatori să lucreze zi de zi In co
operativă, să execute la timp ți bine 
lucrările agricole, ceea ce a dus la 
obfinerea unor producții fot mai mari. 
Edificator în acest sens este ur
mătorul exemplu. In 1959—1960 
prașila I manuală la porumb și 
floarea-soarelui a durat 20—22 zile 
lucrătoare. Acum, această lucrare 
se execută în numai 8—10 zile, deși 
suprafețele cultivate cu aceste 
plante au crescut. Aceeași situa
ție se petrece și în sectorul viti
col, legumicol; în zootehnie, ca ur
mare a aplicării acestei măsuri am 
reușit să permanentizăm îngriji
torii.

Un alt aspect, deosebit 
fant, pe care l-am avut 
atunci cînd am trecut la 
de avansuri bănești a fost 
satisfacerii mai operative 
cooperatorilor. Astăzi, 
numeroși cooperatori care, împreu
nă cu membrii lor de familie, pri
mesc lună de lună, drept avans 
bănesc, cîte 1 000—1 200 lei. Or, din 
acești bani cîte nevoi curente, care 
se ivesc în gospodăria personală 
a fiecăruia, nu se pot acoperi?

Pentru prima dată am introdus 
această formă de cointeresare a 
cooperatorilor în 1963. în acel an 
valoarea mijloacelor fixe ajunsese 
la 7 611 000 lei, iar veniturile bă
nești la 5 800 000 lei. De atunci, în

fiecare an, pe măsura dezvoltării 
proprietății obștești, și veniturilor 
cooperativei agricole, cîștigurile 
cooperatorilor au fost tot mai mari,

iar partea cuvenită ca avansuri lu
nare, mereu mai ridicată. Acest lu
cru este oglindit în tabelul de 
mai jos;

ANII 1963 1964 1965

Mijloace fixe 
(în lei) 7 611 000 8 649 000 10 102 000

Venituri realizate (în lei) 5 800 000 6 400 000 7 511 000

Valoarea zilei 
muncă (în lei) 33 37 41

Avansuri lunare 
pentru o zi muncă 
(în lei) 8 10 12

de impor- 
in vedere 
acordarea 

și acela al 
a nevoilor 

putem cita

Se pune totuși o întrebare: cum 
reușim să obținem K în tot timpul 
anului asemenea venituri care, pe 
de o parte, să ne permită să sa
tisfacem cheltuielile de producție 
și investiție ale cooperativei, iar 
pe de altă parte să împărțim avan
suri lunare tot mai mari? Răs
punsul este următorul: Deivoltînd 
multilateral produefia (în sectorul ve
getal noi ne-am concentrat eforturile 
spre cultura cerealelor și plantelor 
tehnice, iar In zootehnie spre creș
terea vacilor și a păsărilor], sporind 
an de an cantitățile de produse vln- 
dute statului pe bază de contract, 
am creat un adevărat „conveer" pen
tru obfinerea de venituri bănești în 
tot timpul anului. Concret, procedăm 
în felul următor.

In luna decembrie încheiem con
tracte pentru produsele pe care 
le vom vinde statului în anul ur
mător. O parte din avansurile pri
mite constituie sursa din care 
plătim cooperatorilor avansuri bă
nești lunare în intervalul de timp 
ianuarie-aprilie. Veniturile reali
zate în primul trimestru din sec
torul zootehnic ne asigură avansu
rile bănești din lunile mai-iulie. In 
iulie, cînd livrăm grîul și legume
le contractate din noua recoltă, rea
lizăm alte venituri din care putem 
acorda în continuare avansurile 
bănești. în sfîrșit, pînă la finele 
anului sumele necesare pentru a- 
vansurile lunare se realizează din

vînzarea fasolei, florii-soarelui, po
rumbului, strugurilor și a produ
selor din zootehnie. In anul urmă
tor, ciclul este reluat din nou, de 
data aceasta însă pe scară lărgită 
ca urmare a investițiilor făcute. 
Aceasta permite obținerea și con
tractarea unor cantități sporite de 
produse agricole și prin urmare 
realizarea de venituri-și mai mari.

Anul acesta vindem statului, pe 
bază de contract, 2 500 tone cerea
le, 450 tone floarea-soarelui, ?550 tone 
legume, 180 tone struguri, 5 000 hi 
lapte etc. Avansurile primite din par
tea statului pentru produsele contrac
tate se ridică la aproape 3 000 000 lei. 
De la începutul anului, membrii co
operatori au primit lunar ca avans 
cîte 12 lei pentru fiecare zi-muncă e- 
fectuată. In lunile care urmează avan
surile vor ajunge, progresiv, la 20 lei. 
In total, potrivit prevederilor, valoa
rea zilei-muncă va crește în acest an 
la 48 lei, din care, în numerar, 35 
lei.

In continuare, ne vom îngriji să 
sporim și mai mult averea obșteas
că, acesta fiind principalul mijloc 
de creștere a producției cooperati
vei, de ridicare a nivelului de trai 
al țăranilor cooperatori.

Tudor BOLBOAȘA 
președintele cooperativei 
agricole Straja, 
regiunea Dobrogea

Evidenta operativă — componentă importantă

a conducerii întreprinderii

Complexitatea crescîndă a între
gii activități de producție și de 
conducere a întreprinderilor gene
rează necesitatea unui volum spo
rit de informații pe care trebuie să 
le furnizeze documentația tehni- 
co-operativă pe locul de produc
ție și contabilitatea pe întreprin
dere. O evidență organizată știin
țific, obiectivă, operativă permite 
cadrelor de conducere din între
prinderi să cunoască în orice mo
ment tabloul exact al situației 
aprovizionării, fabricației și desfa
cerii producției, să intervină 
prompt prin măsuri concrete în 
vederea lichidării încă din „fașă" a 
deficiențelor.

După cum s-a arătat la Con
gresul al IX-lea al partidului, ac
tualul sistem informațional, de evi
dență, care se practică în între
prinderi, este rămas mult în urmă 
Se folosește un numeros per
sonal pentru culegerea, centraliza
rea și înregistrarea datelor conta
bile. iar timpul necesar unei ana
lize. care ar trebui să fie operativă, 
este de șăptămîni și chiar luni. De 
mult.e ori informațiile și datele ce 
se obțin sînt inoportune, tardive și 
uneori, aproximative,’ neputîndu-se 
interveni prompt pentru înlătura
rea unor neajunsuri care apar în 
diferite faze ale procesului de pro
ducție. Tocmai de aceea consider 
că, înainte de toate, ar fi util să se 
procedeze Ia o mecanizare, respec
tiv o automatizare a memorării, 
prelucrării și înregistrării informa
țiilor. Tehnica modernă înlătură 
metodele de lucru . învechite și 
costisitoare, asigurînd totodată ca
litate, cantitate. exactitate și rapi
ditate în'-sistemul informațional.

Se vorbește adesea de mecaniza
rea contabilității. Se poate spune 
însă că așa ceva nu există 
pînă in prezent. Ne găsim numai

într-un stadiu de „mecanografie", 
adică de scriere pe cale mecanică a 
unei părți sau categorii din docu
mentele necesare contabilității. 
Ceea ce se obține azi prin mijloa
ce de prelucrare rapidă și mecani
că — unele referințe privind ges
tiunea materialelor, anumite ope-

instalații nu sînt însă adaptate și 
ca atare capabile să dea in
formații contabile sintetice des
pre desfășurarea procesului de 
producție la nivel de întreprindere. 
Fapt este că, pînă în'prezent, nu se 
cunoaște existența unei instalații 
de mecanizare a evidenței con
tabile. După părerea mea. soluțio
narea acestei probleme ar fi po
sibilă numai printr-o colaborare 
fructuoasă între specialiștii cunos
cători ai condițiilor ce trebuie să 
le îndeplinească o asemenea ma-

Prof. dr. docent Ștefan DUMITRESCU

rațiuni financiare, calcularea și 
întocmirea de facturi, a statelor de 
salarii, extrase de cont ale clienți- 
lor sau furnizorilor și alte „felii" 
din contabilitate— nu pot fi consi
derate ca o rezolvare a mecanizării 
contabilității.

Sînt cîteva. foarte puține în
treprinderi, care dispun de instala
ții proprii de prelucrare rapidă a 
unor informații, iar altele care au 
acces la centre mecanografice sau 
de calculatoare electronice. Aceste

șină : contabili, matematicieni și 
ingineri electroniști.

Contabilii vor trebui să rezolve 
în primul rind trecerea la planul 
zecimal de conturi. Cred că printr-o 
regrupare și o sistematizare a con
turilor. astfel ca ele să fie simboli
zate după o clasificare zecimală, 
s-ar putea ușura mult înțelegerea, 
utilizarea, dar mai ales mecaniza
rea prelucrării datelor furnizate de 
contabilitate. în multe țări se fo
losește. cu rezultate bune, sistemul 
unui plan zecimal de conturi. Sar-

Ședința lărgită 
a Colegiului 
Ministerului 
Petrolului

La 12 iulie a.c. a avut loc 
. în sala Institutului de petrol, 

gaze și geologie din București 
o ședință lărgită a Colegiului 
Ministerului Petrolului pri
vind analiza modului de res
pectare a legalității socialiste- 
în industria de petrol și gaze, 
în probleme privind discipli
na în muncă, apărarea avutu
lui obștesc, litigiile economice 
etc. La ședința lărgită a Co
legiului au participat repre
zentanți ai conducerii minis
terului și unor organe centra
le de stat, juriști și directori 
din unitățile Ministerului Pe
trolului.

Materialele prezentate și 
discuțiile care au avut loc au 
precizat rolul și sarcinile ce 
revin conducerilor de unități 
și oficii juridice pe linia întă
ririi legalității socialiste.

Peste 300 
parchete noi 
în bazinele

maramureșene
In acest an în pădurile re

giunii Maramureș au fost 
deschise peste-300 parchete în 
bazinele greu accesibile sau 
înfundate din masivele Lăpu- 
șului superior, Baicu Țibles 
și altele. Ele dispun de peste 
1 300 000 mc masă lemnoasă.

Pentru ca lucrările de ex
ploatare a masei lemnoase să 
se desfășoare în condiții cit 
mai bune, rețeaua drumurilor 
auto-forestiere a fost extinsă 
cu peste 100 km, iar între
prinderile forestiere din Bor- 
șa, Vișeul de Sus, Baia-Mare, 
Tg. Lăpuș și altele au fost. în
zestrate cu noi funiculare 
pentru scos și apropiat mate
rialul lemnos, precum și cu un 
număr sporit de autocami
oane.

(Agerpres)

are încă rezerve nejus- 
această chestiune.

operațiilor contabile, 
sistematizarea lor în

cina studierii și aplicării noului 
plan de conturi în țara noastră ar 
reveni, după părerea mea. Direcției 
de normare și îndrumare din Mi
nisterul Finanțelor, care, nu înțe
leg de ce. 
tificate în

Analiza 
precum și
conturile codificate într-un plan de 
conturi zecimal ar permite ca 
acestea să fie exprimate în cîteva 
formule matematice. Operînd cu 
astfel de formule în cadrul teoriei 
mulțimilor — întrucît conturile nu 
sînt decît «mulțimi» sau «catego
rii de mulțimi și submulțimi» — 
se vor obține informații exacte și 
operative despre existența mijloa
celor și rezultatelor economice. 
Privind sub aspectul geometric — 
în forma „șah" — sau a teoriei mul
țimilor — în jurnalul Order — ma
tematicienii vor putea să găsească 
posibilități de programare a ope
rațiilor contabile și de mecanizare 
nu numai a unor calcule, ci a în
săși contabilității. Pe baza progra
melor întocmite de matematicieni, 
electroniștii — care pînă în pre
zent au rezolvat o serie de proble
me mult mai complicate — vor 
găsi o cale de transpunere a gîn- 
dirii contabile în mașini electroni- 

. ce. care să poată efectua sute și 
mii de înregistrări în timp foarte 
scurt, astfel ca informarea sinteti
că asupra activității întreprinderii 
să se reducă de la zile și șăptămîni 
la cîteva secunde sau minute.

Oricum, pînă la soluționarea a- 
cestor probleme, cred că ar fi bine 
să se experimenteze, în vederea 
mecanizării, memorarea și prelu
crarea fluxului de informații în 
formă și poziționare specific con
tabilă. la mașinile Hollerith. Po
wers ori S.A.M. cu cartele perfo
rate. Ia care personal. în urma unei 
experiențe făcute, am obținut re
zultate bune. Chiar mai mult, am 
constatat că folosind aceste ma
șini, existente în multe orașe din 
tară, se poate trece, pentru început, 
la mecanizarea contabilității.
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O selecția de fotografii 
sugestive alcătuiește ex
poziția „Monumente de ar
hitectură din țara noastră" 
de lingă clădirea Univer
sității din București. Dru- 
beta. Istria, Sarmisegetu- 
za,... monumente istorice 
bimilenare. Ruine antice, 
construcții feudale, palate, 
clădiri 
instituții 
veacuri 
perindă prin fața 
asemenea unei ample cro
nici a arhitecturii construc
țiilor de pe teritoriul 
triei 
tape 
rice.

administrative și 
de cultură din 
mai recente se 

ochilor

pa- 
noastre din diferite e- 
ale dezvoltării ei isto-

prin 
fața Observatorului Astrono
mic Popular de pe bulevar
dul Ana Ipătescu, am văzut

curînd, frecînd

realizează „Lunik sau „Ge- 
mini’, de ceea ce se înfîm- 
plă în galaxia noastră și în 
întregul univers, la depărtări 
de mii de ani lumină. Nu 
poți în zilele noastre, în mă
sura în care ții pasul cu vre
mea și nu mucegăiești înfr-o 
mentalitate vetustă, să nu 
participi, cu vibrație interioa
ră, la îmbogățirea continuă 
și accelerată pe care o aduc 
cunoașterii umane progresele 
științei în toate domeniile de

cenfo-ul Renașterii, Picco 
della Mirandola declara că 
„știe tot ce se poate ști”, e 
limpede că acest confort spi
ritual nu putea fi atins 
proporții de masă.

în a doua jumătate a 
cului XX, 
cunoștințe 
atîf 
în 
fei 
să ții pasul cu toate des
coperirile. Cu mare rapidita-

în

vea- 
de 

însă 
îneîf chiar 

i a șfiin- 
imposibil

multitudinea 
umane este 

de imensă, 
fiecare ramură 
este practic

jînd-o și, în cele din urma, 
anihi)înd-o pe cea calitativă. 
Lucrarea filozofului german 
abundă de erudiție culturală 
— dar merge alături de rea
lități. E adevărat că, astăzi, 
electronica sau chimia noi
lor materiale, genetica mole
culară și astrofizica creează 
o amplificare cantitativă a 
puterilor omenești, de ne
conceput pentru oamenii al
tor culturi, în epoci care au 
precedaf-o pe a noastră. Vi-

O mare

Orizont larg și specializare 
în cultura contemporană

pe gardul instituției o gaze
tă de stradă intitulată : „Ac
tualitatea cosmică". Faptul 
mi s-a părut deosebit de 
semnificativ. în epoca noas
tră trecătorul este presupus a 
fi interesat nu numai de tre
burile Iui personale, profe
sionale — ci și de ceea ce

de prof. univ. Marcel BREAZU

cercefare. Altădată această 
curiozitate neistovită era apa
najul unor personalități ex
cepționale și dacă, în quatro-

C. Ciopraga

Etapă necesară 
indispensabilă pe 
lea elaborării unor 
ple sinteze, monogra
fiile apărute în ultimii 
ani — îndeosebi în 
cadrul seriei publicate 
de Editura pentru lite
ratură — reprezintă o 
contribuție însemnată 
la cunoașterea vieții
și operei unor figuri 
proeminente ale isto
riei literaturii noastre. 
Pentru a ajunge la de
finirea cea 
vingătoare 
dualității și personali
tății unui anumit scrii
tor, fie că valoarea a- 
cesfuia a fost unanim 
recunoscută, fie că ea 
a tost apreciată în 
mod contradictoriu, 
este însă necesar, de 
cele mai multe ori, un 
studiu exhaustiv, ce
nu se poate realiza
decît pe baza investi
gării unor arii mereu 
mai cuprinzătoare, prin 
exprimarea mai multor 
puncte de vedere.

în acest sens ni se 
pare cît se poate de 
binevenită și cartea 
recent apărută a criti
cului Const. Ciopraga 
despre 6. Topîrceanu, 
deși creația autorului 
„Baladelor vesele și 
triste’ a constituit în 
anii din urmă obiectul 
mai multor ediții, al u- 
nei monografii aparți- 
nînd lui Al. Săndules- 
cu (ESPLA, 1958) și a 
numeroase studii, cro
nici și însemnări.

Poet ce s-a bucurat 
și se bucură de o 
deosebită audiență în 
cercuri largi de 
tori, apreciat de 
scriitori 
frunte ai epocii 
dar și 
alții, G. 
rămîne totuși 
cum conchide autorul 
monografiei, 
dintre 
scriitori 
opera sa, 
valoare, se 
însă reușite certe, în
deosebi dintre balade 
sau rapsodii dacă ne 
gindim la versurile 
poetului, pagini din 
„Scrisoii fără adresă” 
sau „Pirin Pianina’ 
dacă ne îndreptăm a- 
tenția spre activitatea 
lui de prozator,

Apropiindu-se 
înțelegere de creația 
scriitorului, Const. Cio
praga își propune să-i 
descifreze printr-un 
studiu minuțios trăsă-

cifi- 
unii 

și critici de 
șale, 

contestat de 
Topîrceanu 

după

„unul 
cei mai iubiți 
români". Din 

inegală ca 
desprind

cu

furiîe caracteristice, 
subliniind calitățile care 
îi conferă semnificația 
unui moment deosebit 
în evoluția 
noastre din 
patru decenii ale aces
tui secol, 
reprezintă, 
biografie a 
paralel cu

Monografia 
de fapt, o 
omului în 

aceea a 
operei și cu o analiză 
atentă, la obiect, me
nită să-i reliefeze as
pectele fundamentale. 

Bogatul material do
cumentar valorificat de 
semnatarul monogra
fiei — aducînd adese
ori în discuție scrisori 
sau mărturii inedite — 
se integrează organic 
într-o expunere sobră 
și expresivă, care re
constituie în datele 
sale esențiale traiecto
ria vieții și activității 
scriitorului studiat. Re
feririle permanente la 
creația acestuia relie
fează multiplicitatea 
preocupărilor poetului, 
prozatorului sau pu
blicistului Topîrceanu, 
permițîndu-i lui Const. 
Ciopraga să revină în 
partea ultimă a lucrării 
la direcțiile fundamen
tale ale activității scrii
torului și să pună în 
evidență, prinfr-o aten
tă analiză, acele trăsă
turi care îi definesc o- 
riginalifatea. Aceste 
capitole vădesc, de 
altfel, din plin, calită
țile de subtil exeget 
ale autorului monogra
fiei.

Pătrundem în aceste 
pagini în laboratorul 
de creație al poetului, 
înțelegînd că „elegan
ța liniei clasice, purita
tea și concizia" celor 
mai reprezentative ver
suri ale sale 
unei intense 
artistice, al 
tinue șlefuiri 
unor facile improviza
ții. Universul intim al 
creației poetului este 
explorat cu un profund 
spirit analitic, pornind 
în fapt de la afirma
ția sa că un artist ade
vărat „trebuie să în
truchipeze (...) forma 
sensibilității speciale a 
epocii în care a trăit". 
Cu finețe sînt disociate 
notele fundamentale 
ale poeziei lui Topîr
ceanu, atitudinile sale 
lirice, sesizîndu-se 
anțe subtile de la 
morul cu unduiri 
ironie", la cel „< . 
mist, menit să îneînte", 
la tristețea și sarcas-

sînt rodul 
elaborări 

unei con- 
și nu al

: nu- 
i „u- 

de 
,opfi-

mul ce se Insinuează 
în unele versuri, la 
fonul patetic sau jovial 
al altora — pentru a 
aminti doar cîteva din
tre ipostazele cele 
mai frecvente — pînă 
la versurile „ușoare și 
ocazionale’ care, evi
dent, nu sînt reprezen
tative.

Tot în această direc
ție a activității scrii
torului, cercetarea con
tribuției sale la afir
marea parodiei, a sen
surilor critice pe care 
i le atribuie, duc la 
concluzia că Topîrcea
nu este creatorul de 
necontestat al acestui 
gen în literatura 
noastră.

Preocuparea de a 
releva sensurile 
adînci ale operei 
evidentă și în 
stanțialul capitol 
dicat 
prozei sale, „sprintenă, 
concisă", „pledînd 
pentru valorile uma
ne", proză lipsită însă 
de amploarea și vigoa
rea caracteristice scrie
rilor unora dintre con
temporanii săi.

Atenția îndreptată 
spre cercetarea anali
tică am fi vruf-o une
ori susținută de pagini 
cu un mai accentuat 
caracter de sinteză, 
care să delimiteze con
cluziile studiului, deta- 
șînd sensurile majore 
ale creației scriitoru
lui. Integrarea lui To
pîrceanu în atmosfera 
vremii lui credem că 
ar fi putut fi însoțită 
de o raportare 
susținută la 
epocii, ceea 
contribuit la 
și mai exactă 
nalității operei sale.

Însoțită de o cuprin
zătoare bibliografie, 
precum și de un grupaj 
de fotografii și facsi
mile, monografia criti
cului Const. Ciopraga, 
una dintre lucrările se
rioase și temeinice a- 
părute în ultima vre
me, constituie un 
port prețios la stu
dierea vieții și operei 
lui G. Topîrceanu, de- 
monstrînd convingător 
că „realismul consec
vent, suportul popu
lar, umorul robust, o- 
puse cosmopolitismu
lui și anxietății bur
gheze, îi asigură poe
tului un loc de seamă 
în galeria creatorilor 
contemporani".

Sorin MOVILEANU

note

LECTOR

te fizica, chimia, biologia sau 
filozofia își înmulțesc „spe
cialitățile", și mereu fiecare 
nouă subdiviziune a științe
lor „clasice" se diversifică și 
dă naștere unor subdiviziuni 
mai restrînse și mai riguroa
se. Este o condiție sine-qua- 
non a pregătirii omului de 
știință contemporan, nevoia 
de adîncire a competenței în 
domenii cît mai restrînse. 
Cum s-a spus adesea, devi
ne din ce în ce mai impe
rios necesar, pentru eficien
ța cercetării, nu să știi „mul
te despre toate”, ci „mult 
despre un singur lucru".

Numai că, în condițiile in
terdependenței ramurilor 
științifice este imposibil 
știi „mult", dacă nu ai 
perspectivă largă și 
celor „multe". Biologul 
se poate dezinteresa 
de rezultatele 
fundamentale ale fizicianului 
sau chimistului, sociologul nu 
poate neglija constatările e- 
conomisfului sau ale istori
cului, filozoful nu se poate 
mulțumi cu elaboratele „ra
țiuni pure’, fără să cunoas
că realizările de bază con
temporane ale tuturor celor
lalți. Dacă Linnâ a putut să-și 
elaboreze lucrările 
tanică, fără să 
strădaniile lui 
pentru a ajunge 
stituirea chimiei 
dacă Darwin a putut 
„Originea speciilor" ignorînd 
geometria Iui Lobacevski — 
astăzi o lucrare de ecologie 
este înjesafă de formule chi
mice, iar un manual de chi
mie nu poate face abstracție 
de datele ultime ale fizicii 
nucleare.

Dar nu numai atîf. Omul 
de cultură contemporan nu 
se poate izola azi de intensa 
efervescentă artistică a zile
lor noastre. în deceniul al 
treilea al veacului 
Oswald Spengler, 
carte, care a făcut 
vîlvă la aparifie, „I 
occidentului", încerca să de
monstreze că spiritualitatea 
lumii moderne își încheie 
ciclul său de evoluție și se 
apropie de sfîrșit, pentru că, 
lunecînd de la „cultură” la 
„civilizație", ea a pus ac
centul pe latura cantitativă, 
exterioară" a culturii, negii-

să 
o 

asupra 
nu 

astăzi 
cercetărilor

lui de bo- 
cunoască 
Lavoisier 
la con- 

moderne, 
scrie

XX, 
într-o 
mare 

Declinul

tezele de deplasare se mă
soară acum la nivel cosmic, 
pămîntul devine o minusculă 
„localitate" galaxică, mijloa
cele de comunicare capătă 
pentru mentalitatea, de încă 
acum cîteva decenii, aspecte 
mirifice. Dar asta nu în
seamnă că ne dezvoltăm nu
mai pe linie cantitativă și că 
dimensiunea noastră spiri
tuală rămîne închircită. Va
lorile noastre capătă adîn- 
cimi noi. Astăzi, odată cu 
uriașa revolujie a știin
ței și tehnicii contempo
rane, odată cu insondabila 
revoluție a relațiilor sociale 
de pe mai bine de o treime 
a suprafeței globului, asistăm 
la o nemaipomenită trans
formare calitativă a valorilor.

întregul 
poran de 
cunoaștere 
și o stăpînire mai deplină a 
naturii apare lipsit de sens 
dacă nu este însoțit de con
știința lucidă că progresul 
științei este menit să ducă la 
amplificarea bucuriei de 
viață, la intensificarea conti
nuă a vibrației umane în fața 
realității cunoscute și sfăpî- 
nite.

Tocmai pentru a resimți 
mereu acest sens al existenței 
noastre, al strădaniilor omu
lui pentru cunoașterea și do
minația forțelor naturale, toc
mai pentru ca dezvoltarea 
„cantitativă" a civilizației 
noastre să-și afle temeiul — 
omului calificat într-un do
meniu definit de preocupări 
nu-i pot fi străine, cel puțin 
liniile mari ale preocupări
lor celorlalți. Rigoarea cerce
tărilor lui de specialitate nu 
poate fi lipsită de orizontul 
larg al umanismului contem
poran. Dacă astăzi nu mai 
putem realiza performanta 
lui Picco della Mirandola de 
a ști „tot ce se poate ști", 
avem însă obligația de a lua 
în serios ceea ce altădaiă 
Voltaire spunea cu maliție 
despre umanistul italian.: tre
buie să știm „încă ceva pe 
deasupra" totalității cunoștin
țelor științifice contemporane. 
Acest „ceva" este tocmai 
ceea ce leagă cunoștințele 
într-un fot unitar, ceea ce dă 
orizont 
cârcă cu 
imens al 
plutește 
creația 
findeni.

efort 
acces 
mai

contem- 
către o 

complexă

vast, ceea ce în- 
sens uman oceanul 
cunoașterii, pe care 
azi investigația și 
oamenilor de pretu-

jurul Palatului 
culturii din Iași există 
importante monumente 
istorice, printre care 
biserica St. Nicolae 
Domnesc, ctitorie a Iui 
Ștefan cel Mare, bi
serica Trei Ierarhi, 
ctitorie a lui Vasile 
Lupu, Casa Dosoitei, 
monument arhitectonic 
laic din secolul XVII, 
sau 
bune, 
curți domnești datind 
din prima jumătate a 
secolului XV, din vre
mea lui Alexandru cel 
Bun, și altele. Acest 
complex de monu
mente istorice const!- 
tue un punct de atrac
ție atit pentru local
nici cit și pentru tu
riști.

Pentru a scoate mai 
mult în relief valoarea 
acestor monumente is
torice, sfatul popular 
orășenesc a luat mă
suri pentru executarea 
unor lucrări de ame
najare a spațiilor verzi 
ce le 
acest 
zează 
piatră 
de 
Si. Nicolae și al Casei 
Dosoftei, precum și cel 
al vechii curți dom
nești. Totodată, se con
struiește un zid din 
piatră de 45 metri lun
gime și de aproape 3 
metri înălțime, prevă
zut cu coloane, con
sole și capiteluri orna
mentale, cu nișe în 
care se vor așeza ele
mente arhitectonice 
moldovenești din di
ferite epoci: inscripții 
pe pietre, steme, pietre 
funerare, printre care 
și cea atribuită lui Di- 
mitrie Cantemir, bal
conul de fier al casei 
de unde Alexandru 
Ioan Cuza a vorbit po
porului cind a fost a- 
les domnitor etc. Capi
telurile. coloanele cit 
și întregul zid vor re
prezenta diferite /sti
luri de construcții fo
losite in 
decursul

și mai stră- 
ruinele vechii

încadrează. Cu 
prilej se reali- 

și marcarea cu 
a vechiului zid 

incintă al bisericii

Moldova In 
vremurilor.

CORCAC1Manole
coresp. „Scînteii

Istoria științei relatează în filele 
ei creația și activitatea prodigioa
să, pasiunea în căutarea și des
chiderea de căi noi gîndirii uma
ne, viața de dăruire a unor 
eminente personalități ale culturii 
mondiale — între care savanți 
români a căror operă a rămas o 
pildă pentru generațiile viitoare, 
în rîndul acestora se află și chi
mistul român Nicolae Teclu, de la 
moartea căruia se împlinesc zilele 
acestea 50 de ani. U.N.E.S.C.O. a 
recomandat țărilor membre come
morarea acestei date, ca o cinstire 
a meritelor marelui savant român, 
o prețuire a contribuției lui la te
zaurul științei universale.

Născut la Brașov în anul 1836, 
Nicolae Teclu urmează școala în 
orașul natal, continuîndu-și apoi 
studiile la Viena. Fiind atras atîf 
de știință, cît și de artă, se înscrie 
întîi la Politehnica din Viena și 
mai tîrziu la Academia de arte 
frumoase din Miinchen și Berlin — 
secția de arhitectură. Reîntorcîn- 
du-se, ca tînăr arhitect, în Tran
silvania, nu-și poate aplica cunoș
tințele dobîndite și pleacă înapoi 
la Viena, unde se consacră stu
diului chimiei, făcînd paralel 
practică la o mare fabrică de hîr- 
tie. Intenția lui era să pună teme
liile unei industrii chimice în țară. 
Nereușind, se întoarce din nou la 
Viena, unde i se încredințează ca
tedra de chimie tehnică a Acade
miei comerciale, iar curînd după 
aceasta este numit profesor defi
nitiv de chimie generală și anali
tică.

Chimistul român Nicolae Teclu 
se bucura de un prestigiu deose
bit. Astfel el a putut ocupa, în pa
ralel, și funcția de profesor pentru 
chimia pigmenților la Academia 
de arte frumoase, de chimist la 
monetăria statului austro-ungar, 
de chimist al imprimeriei imneria- 
le, precum și alte funcții oficiale. 
Dar el păstra mereu vii legăturile 
cu țara, cu pămîntul patriei, cu 
fiii ei cei mai luminați. Pe Nicolae 
Teclu îl vizitau la Viena Eminescu 
și Slavici, care asistau la intere
santele experiențe pe care profe
sorul le prezenta compatrioților 
săi.

Activitatea lui Teclu îmbrățișea
ză un foarte larg cerc de proble
me. Prima sa lucrare științifică re
prezintă un studiu chimic al unor 
meteoriți căzuți în India, urmat de 
alte cercetări în domeniul chimiei 
anorganice. Combustia gazelor și 
studiul flăcării, cercetarea feno
menului arderii, reprezintă un ca
pitol căruia Nicolae Teclu i-a 
acordat o importanță deosebită și 
care l-a preocupat toată viața. în 
acest domeniu a publicat multe 
studii, a realizat becul de gaz 
„Teclu', cu reglare a curentului 
de aer și gaz, folosit și azi în 
toate laboratoarele din lume.

O altă problemă pe care o stu
diază chimistul român este „capa
citatea de explozie a diferitelor 
amestecuri de gaze”. Ca o apli
cație a acestor cercetări, Nicolae 
Teclu construiește un aparat pen
tru semnalarea în fiecare moment 
a compoziției amestecului de me
tan și aer, ce se produce în mi
nele de cărbuni.

Alte studii importante efectuate

de Teclu se referă la producția 
industrială a hîrtiei. Cercetările îl 
conduc la construirea unui dispo
zitiv original pentru determinarea 
rezistenței hîrtiei și a grosimii ei, 
tilnd primul român care aduce 
contribuții științifice originale în 
tehnologia hîrtiei. Bogata lui ac
tivitate de cercetare s-a concreti
zat în 52 de lucrări publicate 
și peste 60 de descoperiri și 
invenții, între care un aparat de 
concepție proprie pentru determi
narea transparentei corpurilor, 
aparate pentru preparat ozon, 
bioxid de carbon, pentru despica
rea și inversiunea ilăcării, pentru 
sinteza și descompunerea apei și 
multe altele.

Un interes deosebit prezintă me
todele initiate de Nicolae Teclu 
pentru determinarea conținutului 
de fibre lemnoase în hîrtie etc., 
de reapariție a scrisului pe hîrtii 
care au suferit carbonizări par
țiale, metodă folosită și astăzi în 
toată lumea.

Prin activitatea sa depusă timp 
de 45 de ani ca profesor, cercetă
tor și inventator, Nicolae Teclu 
s-a afirmat ca un savant chimist 
de valoare excepțională, fiind ales 
membru al Academiei Române în 
anul 1879.

Așa cum se sublinia mai înain
te, deși lucra în străinătate, el s-a 
simțit totdeauna legat de propriul 
său popor — o expresie a aces
tei trainice leqături fiind și aceea 
că timp de 37 de ani a participat 
cu regularitate la sesiunile Aca
demiei Române. Din nepăsare,-: 
oficialităților vremii, el nu a reușit 
însă să obțină așa cum dorea, un 
post de profesor, pentru a-și pu
tea valorifica cunoștințele nemiț- 
locit spre folosul poporului român, 
în nenumărate rînduri, auvernul a 
refuzat alocarea fondurilor nece
sare construirii unui laborator a- 
decvat la București, strict necesar 
continuării activității sale. în- 
tr-una din scrisorile sale, Teclu 
spunea: „Cu mult mai mult pot 
eu activa în sensul national dacă 
eu continui aici să mă perfecțio
nez ca specialist, pentru ca, o dată 
cu cunoștințe si renume exceptio
nal, să mă 
mei într-un 
tate, poate 
București*.

Si, deși
aducă la îndeplinire această do
rință, totuși,' denarte de tară, el a 
militat pentru dezvoltarea chimiei 
în România. „Chimia, a spus el 
într-un discurs Ia Academia Ro
mână, este mama industriei și 
într-o țară cer aceasta, cu resurse 
atîf de boqate, ea trebui să fie 
un focar pentru ridicarea bunei 
stări materiale, prlntr-o activitate 
cît mal extinsă industrială”. Ma
rele vis al lui Teclu — dezvolta
rea industriei chimice în România 
— a devenit realitate în Românir 
de astăzi, în care poporul este sin- 
aur stăpîn pe soarta sa, pe boaă- 
tiile patriei, pe care le valorifică 
din plin, cu ațutorul științei, în in
teresul înfloririi patriei, ridicării 
poporului român sore culmi tot mai 
înalte ale civilizației.

Conf. dr. Felicia CORNEA 
Facultatea de chimie 
Universitatea București

alătur conaționalilor 
cerc mare de activi- 
la Universitatea din

mai 
literatura 
ce ar fi 
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schematic, sărăcăcios, din lip
să de pătrundete, de talent, de 
imaginație evocatoare și de suflu 
poetic. Nu avem încă ample plăs
muiri artistice din care să se des
prindă ideea continuității unor fap
te de către altele, în operele cu subi
ect istoric lipindu-se forțat unele ele
mente contemporane, iar în operele 
cu subiect din viața contemporană 
nefiind utilizate, sau fiind utilizate 
stîngaci, argumente istorice. Ca să 
fiu mai explicit, vreau să spun că 
sînt rare operele de înaltă calitate 
artistică din care să rămînem cu 
ideea că dezvoltarea noastră isto
rică are un caracter organic, logic, 
că nimic nu a apărut pe un teren 
pustiu sau fără luptă, fără dure
roase zbateri și căutări. N. Iorga 
și George Călinescu au arătat, fie
care la timpul său, că există un 
stil de viață și de manifestare a 
fiecărui popor, rezultat al unei 
mulțimi de factori istorici. Așadar, 
ceea ce trebuie să urmărească ar
tistul este nu numai să descrie 
(uneori chiar cu amănunte foarte 
prețioase, documentate) un erou și 
un moment din istorie, ci să anga
jeze, bizuindu-se pe fapte istorice, 
o polemică, o dezbatere de idei 
sau o reconsiderare în care infor
mațiile istorice, evocarea istorică 
să constituie argumente de viață. 
Nu poate fi vorba despre o operă 
profundă, emoționantă prin a- 
devărurile ei, dacă nu este capa
bilă să producă în spiritul oame
nilor o vie tulburare, răsturnarea 
unor prejudecăți, o viziune nouă, 
inedită, asupra unor lucruri de 
mult statornicite.

Desigur, cele arătate mai înainte 
se pot referi la muzica programa
tică, la producțiile cu text ca ope
ra, poemul vocal-simfonic și simfo
nic, la oratorii, operetă etc. Dar 
muzicii îi sînt specifice multe alte 
genuri care n-au posibilitatea, și 
nici menirea, să articuleze literar 
idei. Limbajul ei este adesea foarte 
abstract. Cum pot pătrunde în mu
zică prețuirea față de trecutul isto
ric, marile sentimente de dragoste 
de țară, față de înfăptuirile po
porului ? Aș fi înclinat să răspund

idei si sentimente
ca acel teoretician al artei care a 
declarat că ne vom putea lămuri 
abia după ce un mare artist va fi 
făcut într-o operă remarcabilă 
acest lucru. Atunci ne vom putea 
explica, nici vorbă, mai multe as
pecte. Dar anumite elemente diri
guitoare cred că am putea des
prinde.

Mă gîndesc că istoria ne-a lăsat 
multe mărturii nu numai în epica 
faptelor, ci și în spiritul cu care a 
îmbogățit producții seculare, artis
tice în special. Mă gîndesc din nou 
la stilul românesc. Trăsături ca 
dragostea de viață, optimismul, ro
bustețea morală, echilibrul, 
bilitatea pentru armonios și 
braț, limpezimea, eroismul, 
derea față de viitor sînt tot 
calități 
sonată 
vioară 
că în . 
inestimabilă, a folclorului ca și în 
opera marelui George Enescu sau 
a unor creatori ca Paul Constanti- 
nescu, Jora se văd clar, ca o am
prentă a specificului național, a- 
ceste trăsături. Istoria are un sens 
și acest sens este, de fapt, un ma
terial inspirator fecund și generos.

Nu am de gînd să intru în pole
mică cu unii compozitori care cred 
că sînt contemporani doar pentru 
faptul că împrumută procedee teh
nice de o noutate nu numai bru
tală, dar văzută ca scop în sine. 
Personal, creațiile lor îmi dis
plac. Altora ele pot să placă. 
Dar nu despre aceasta este vorba, 
ci despre niște principii. Chiar în 
cele mai îndrăznețe încercări și ex
periențe ale noastre, este necesar 
să ținem seama de unele realități 
proprii și caracteristice poporului 
nostru, istoriei lui. Trăsături ca a- 
celea pe care le-am amintit mai 
sus (și lor li se pot adăuga încă 
altele) mi se par însă de o reali
tate mult mai apropiată de noi, de 
gîndirea și năzuințele noastre de- 
cît oricare altele. Pentru că ne sînt 
mai la îndemînă, nu văd de ce 
le-am considera mai puțin valo- . 
roase. După părerea mea, studiul 
atent al istoriei, pătrunderea noas
tră de învățămintele ei ne vor în-

sensl- 
echili- 
încre- 
atîtea 
într-ocare se pot afirma 

sau într-un concert pentru 
și nu este locul să insist 
producția, de o valoare

lesni să ajungem mai repede la 
realizarea năzuințelor noastre ar
tistice, să adăugăm artei naționale 
asemenea valori nepieritoare îneît 
cei care vin după noi să le recu
noască și să le prețuiască așa 
cum. la rîndu-ne, prețuim cu toată 
dragostea creațiile moștenite de la 
înaintași.

La ora 17,15 :— Fotbal ; Semifinalele Cupei Republicii Socialiste România. 
Meciul dintre echipele Steaua—Rapid 9 19,00 — Telejurnalul de seară o 19.15 
— Pentru școlari : Pe ulițele satului românesc © 19,35 — Din viața animalelor 
O 20,00 — Cabinet medical TV : Diabetul, participă prof. dr. I. Pavel și conf 
dr. R. Prlșcu • 20,25 — Campionatul mondial de fotbal — 1966 : întîlnirea 
dintre echipele Ungariei și Portugaliei — transmisiune de la Manchester — 
Anglia © 22,20 — O invitație pentru cei care n-au vizitat încă... Izvoarele 
Dîmboviței O 22,30 — Telejurnalul de noapte.

9 Teatrul „C. I. Nottara' (la Teatrul de vară din parcul 
Herăstrău) : UN LUP MlNCAT DE OAIE — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase'1 (sala Savoy) :
NEGRU PE ALB — 20, (grădina Boema) : NU ADUCE------
CE ADUCE NOAPTEA — 20.
• Circul de stat : SENZAȚIONAL-CIRC — 19,30.

ZIUA

CINEMA
pano-• COLIBA UNCHIULUI TOM - film pentru ecran 

ramie : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ: Republica . 
pletare Orizont științific nr. 3) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15.
• ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : Victoria 
(completare Apartamentul) — 9,15;
21, Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 16;
— 11; 15,30; 18; 20,30 (la ambele 
asculți pe mămica I).
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : 
13,30; 16; 18,30; 21, Excelsior — 
18,30; 21 (la ambele completarea Simfonie în alb), Grădina 
„Doina" — 20,30.
e NOAPTEA AMINTIRILOR : Cinemateca — 10; 12; 16; 
18,30; 21.
• CELE DOUĂ ORFELINE: București — 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21, Feroviar — 9; 12; 15; 18; 21, Grădina „Pro
gresul" — 20,30 (la toate completarea Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Argeș), Melodia — 8,30: 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30, Stadionul ,,Dinamo’ — 21 (la 
ultimele două _ ____ . .
9 MONEDA ANTICĂ : Capitol (completare Partidului, 
slavă I) — 9;
Gloria —-9;
August” — 20,30 (la ambele completarea Stuf), Modern — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21,15, Arenele Libertății - 20,30 
(la ultimele două completarea Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Oltenia).
• M1INE, MEXICUL I : Festival (completare Crimea) — 
8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21 ; la grădină — 20,30. Grivița 
(completare Orizont științific nr. 3) — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21.

(com-

11,30; 13,45: 16; 18,30; 
18,30; 21, Drumul Sării 
completarea Sandi, să

Luceafărul — 8,30; 11; 
9; 11,30; 13,45; 16,15;

,,Dinamo1 
completarea Parlidului, slavă !).

11,15; 13,30; 16; 18,30; la grădină — 20,30, 
11; 13,15; 15,45; 18, 21,15, Patinoarul „23

• TOM JONES : Lumina (completare O zi din viața lui 
Tică) — 9; 12; 15; 18; 21.
• EU SÎNT CUBAI : Central — 9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45. 
9 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Union — 10; 
15; 18: 20,45.
9 FANFAN LA
13,45: 16; 18,30;
18: 20,45.
9 DRAGOSTEA
15,30: 18,15: 20,45.
9 GENTLEMANUL DIN COCODY - 
rea între popoare (completare Crimea)
20.30, Cosmos (completare 
20,45.
• SERBĂRILE GALANTE : Dacia (completare Linierii) — 
9,45—14,45 în continuare ; 16,45: 19: 21, Volga (comple
tare Stuf) — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30: 21, Lira (completare 
Lucrările Consfătuirii lucrătorilor din industria constructoa
re de mașini) 15,30; 18: 20,30: la grădină - 20,30.
® NOAPTEA IGUANEI : Buzești - 15; 17,30; 20: la gră
dină — 20,45 (cu completarea Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Argeș).
9 LA PORȚILE PĂMlNTULUI — cinemascop : Crîngași 
(completare Un bloc neobișnuit) — 15,30; 18,15; 20,45.
9 ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Bucegi — 9: 
12; 15: 18: 21: la grădină — 20,30, Rahova — 15,30; 18: 
20,45; la grădină — 20,30 (la ambele completarea Crimea), 
a FANTOMAS — cinemascop : Tomis (completare Stuf) — 
9; 11,15: 13,30: 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30, Aurora 
(completare Simfonie în alb) — 8,30; 11; 13,30- 16;
18,30; 21.
9 ȘAH LA REGE : Vitan (completare Tractorul ’66) — 16;
18.30.
9 DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ: Arta — 9; 1130; 15; 
17,30: 21.
® HAIDUCII — cinemascop : Viitorul (completare Liniorii)
— 15,30; 18; 20,45.
9 PROCESUL ALB — cinemascop : Grădina „Expoziția"
— 20,30.
9 CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Grădina

TULIPE : Doina (completare Stuf) — 11,30:
21, Popular (completare Crimea) — 15,30:

ȘI MODA : Giulești (completare Stuf) —

— cinemascop : înfrăți- 
:___ ) - 14; 16; 18,15;

Lumea însetată) — 15,30; 18;

16,45; 19; 21, Volga (comple-

„Arta” — 20,45.
9 CARTIERUL VESELIEI : Grădina
• DRAGOSTE LA ZERO GRADE : 
(comnietarc Cotidiene) — 20.30.
• DUMINICĂ LA ORA 6 : Grădina ...____
• NEAMUL ȘOIMĂRESTILOR — cinemascop (ambele serii): 
Grădina ..Moșilor'' — 20,30.
9 STRĂINUL (ambele serii) : Grădina „FToqresul-Parc" 
— 20.30.
• VALURILE DUNĂRII : Grădina „Vitan" — 20,30.

„Unirea" — 20,15.
Grădina „Colentina

,, Aurora" — 20.30.



SCINTEIA PAGINA 5

„MONDIALELE" 
DE FOTBAL

Rezultate tehnice
BRAZILIA—BULGARIA 2—0 (1—0). Au mar

cat : Pele (min. 15) si Garincha (min. 63).
U.R.S.S.— R. P. D. COREEANA 3—0 (2—0). Au 

marcat : Malafeev (min. 31 și 88) și Banisev- 
ski (min. 32).

R. F. GERMANA—ELVEȚIA 5—0 (3—0). Au 
marcat : Held (min. 15), Haller (min.20 și 76) 
și Beckenbauer (min. 39 și 52).

Meciul de debut al campionilor 
lumii, susținut ieri la Liverpool în 
compania echipei Bulgariei, a po
larizat firesc atenția tuturor iubi
torilor de fotbal. Tribunele au fost 
arhipline, iar majoritatea posturi
lor de televiziune din lume au re
transmis jocul. După răsturnarea 
de calcule produsă în prima par
tidă a turneului se opina că n-ar 
fi exclus ca o surpriză să se pro
ducă și în acest meci. Dar, deși 
fotbaliștii bulgari au făcut o par
tidă curajoasă, avînd uneori chiar 
inițiativa în fata brazilienilor 
(ceea ce, trebuie recunoscut, este 
un lucru apreciabil), victoria a re
venit echipei braziliene cu 2—0. 
Demn de reținut, fapt unic în is
toria „mondialelor", este că cele 
două goluri au fost înscrise din 
situații identice : beneficiind de 
lovituri libere de la 18 m de poar
tă, brazilienii au șutat direct în 
plasă. Primul gol l-a înscris Pele, 
iar cel de-al doilea „veteranul" 
Garincha. Șuturile lor năpraznice

nu i-au dat posibilitatea lui Nai- 
denov să schițeze nici un gest!

Meciul a fost aprig disputat, în 
special în repriza secundă, pînă la 
înscrierea celui de-al doilea gol. 
Incursiunile brazilienilor, tot
deauna periculoase, au fost oprite 
cu promptitudine de apărarea 
bulgară. Portarul Naidenov s-a 
remarcat prin cîteva intervenții 
fenomenale la șuturile puternice 
ale lui Pele (din minutele 40, 47 
și 82). înaintarea echipei bulgare 
a atacat curajos, dar a întîrziat 
finalizarea sau, așa cum au făcut 
de cîteva ori Kolev, Asparuhov și 
mijlocașul Zecev, au șut.at impre
cis. Un joc bun a făcut Iakimov — 
util și insistent în majoritatea fa
zelor ofensive.

Victoriile selecționatelor U.R.S.S. 
și R. F. Germane apar destul de 
normale, chiar și la scorurile se
vere înregistrate. Nu trebuie omis 
că ambele echipe emit pretenții 
justificate la ocuparea unor locuri 
fruntașe în ierarhia mondială.

Vizitele directorului general [
al UNESCO i

CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA TELEGRAME EXTERNE

Marți la amiază, directorul ge
neral al UNESCO, dl. Rene Maheu, 
care se află în țara noastră la in
vitația Universității din București, 
a avut o convorbire cu Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă.

Au luat parte Valentin Lipatti, 
delegatul permanent al Republicii 
Socialiste România pe lîngă 
UNESCO, și vicepreședinți ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

★
Ministrul afacerilor externe, 

Corneliu Mănescu, a oferit marți 
un dejun în cinstea directorului 
general al UNESCO, Rene Maheu.

Au luat parte acad. Athanase 
Joja, președintele Comisiei națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia pentru UNESCO, Pompiliu 
Macovei, Mircea Malița, Valentin 
Lipatti și alte persoane oficiale.

★
Roman Moldovan, vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri, președin
tele Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, a primit marți 
după-amiază pe dl. Rene Maheu, 
director general al UNESCO, cu 
care a avut o convorbire.

Au fost de față Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, Ilie Dicu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, și

Valentin Lipatti, reprezentantul | 
permanent al Republicii Socialiste I 
România pe lîngă UNESCO.

*

în cursul după-amiezii, directo- | 
rul general al UNESCO s-a întîl- _ 
nit cu redactori ai presei centrale. K 
Cu acest prilej, dl. Renâ Maheu a | 
redat unele impresii despre vizita _ 
făcută în țara noastră și a răspuns ■ 
la întrebări ale ziariștilor.

* DMarți seara, acad. Athanase Jo- | 
ja, președintele Comisiei naționale® 
române pentru UNESCO, a oferit ■ 
un cocteil la Casa oamenilor de | 
știință în cinstea directorului ge- ■ 
neral al UNESCO, dl. Rend Maheu, g 
care se află în vizită în țara noas- S 
tră. ■

Au participat Pompiliu Macovei, n 
președintele Comitetului de Stat | 
pentru Cultură și Artă, Miron i 
Nicolescu, președintele Academiei, ■ 
Mircea Malița, adjunct al minis- | 
trului afacerilor externe, Jean Li- ■ 
vescu, adjunct al ministrului învă- m 
țămîntului, Valentin Lipatti, dele- | 
gat permanent al Republicii Socia- ■ 
liste România pe lîngă UNESCO. ■ 
Vasile Vlad. director adjunct în B 
Secretariatul UNESCO, academici- I 
eni. oameni de artă, știință și cui- . 
tură, funcționari superiori din Mi- | 
nisterul Afacerilor Externe, zia- 3 
riști. (Agerpres) „

După
■ • • '

.^Victime sigure a- 
cești uruguayeni", „o 
simplă formalitate pen
tru englezi” — cam 
așa arătau majoritatea 
pronosticurilor înain
tea meciului premieră 
Anglia-Uruguay. Flu
ierul final al arbitrului 
Zsolt a lăsat însă ze
cile de mii de spec
tatori englezi nedez- 
meticifi. Nu le venea 
să creadă. Nici chiar 
„băieților” lui Alf 
Ramsey. Patru dintre 
ei nici n-au mai rămas 
să salute publicul ; au 
fugit direct la vestia
re, „pentru a-și ascun
de dezamăgirea", du
pă cum se exprimă 
„Daily Mail”.

Rezultatul — un 
neașteptat scor alb, — 
constituie acum tema 
comentariilor presei 
britanice. Ziarele se 
întrec în explicații și 
analize, unii cronicari 
încercînd să demon
streze că Anglia ar fi 
jucat mai slab iar 
Uruguay mult mai bine 
decît se aștepta lu- 
țnea. Pentru fotbaliștii 
englezi — marii și, 
încă, neîndoielnicii fa- 
Vorifi — nimeni nu 
admite însă nici o scu
ză, mai ales că, după 
cum sublinia ieri ziarul 
„Guardian", „pînă a- 
cum în această com
petiție nici o echipă 
engleză nu a intrat 
atît de complet pre
gătită”. Englezii nu au 
jucat deloc slab ci, 
dimpotrivă, comentato
rii sînf aproape una
nimi atunci cînd afirmă 
că au daf fot ce au 
putut, că „au luptat și 
alergat pînă la ultima 
suflare" („Times").

premieră...
A existat oare o 

subestimare a adver
sarilor sud-americani ? 
Se pare că da. Aceș
tia din urmă au urmat 
cu precizie indicațiile 
antrenorului Ondino 
Viera, au ridicat în 
fafa por)ii lor ceea ce 
presa numește acum 
„un val de apărare" 
de netrecuf, au depă
șit pe englezi în toa
te duelurile aeriene 
și au blocat lifera1- 
mente orice posibilita
te de pătrundere spre 
poartă. Tehnicieni su
perbi — cum îi califi
că presa britanică — 
uruguayenii au repliat 
7, 8 și chiar 9 jucători 
în fafa careului pro
priu, pentru ca apoi, 
Înfrăți în posesia ba
lonului, să se destindă 
ca un acordeon, calm 
și demonslrînd o 
tehnică perfectă, de 
o rară spectaculozi
tate. După păre
rea multor specialiști, 
uruguayenii au reușit 
să „răcească" de fie
care dată impetuozi
tatea debordantă a 
englezilor, scofîndu-i 
complet din jocul lor 
și sufocîndu-i prin in
terminabile pase late
rale. Ultimele minute 
ale jocului au fost toc
mai de aceea aprecia
te ca o „agonie brita
nică", cînd disperatele 
atacuri engleze, de
clanșate pripit, crispat, 
se desfrămau unul 
după altul, o dată cu 
șansele victoriei, în 
fafa impecabilului me
canism al apărării sud- 
americane.

După înfîlnire, an
trenorul Ramsey a 
declarat : „Sînf de

cepționat de rezultat, 
dar nu și de specta
col”. Continuînd să 
rămînă optimist, Ram
sey a spus : „încă 
sînt convins că putem 
cîștiga cupa mondia
lă". După cum se pro- 
nunfă și „Daily Mail", 
„este o decepție, dar 
încă nu un dezastru". 
Mulfi și-au schimbat 
însă părerea inițială 
despre echipa engle
ză, cum face de pildă 
„Sport Informations 
Diensf" din Dussel
dorf : „Anglia nu va 
cîștiga cupa mon
dială".

Afirmafii premature 
și hazardate. Multi își 
reamintesc că la edifia 
din 1954 echipa R.F.G., 
învinsă drastic „în se
rii" de echipa Unga
riei, a reușit totuși să 
cîștige titlul de... cam
pioană mondială. Un 
lucru însă apare cert 
după prima întîlnire 
de pe „Wembley". Și 
anume că au fost dere
glate multe din calcu
lele experfilor privind 
scara valorilor în a- 
cest pasionant turneu 
final.

Părerile despre jo
cul Anglia — Uruguay 
sînt, după cum se 
vede, controversate. 
Specialiștii apreciază 
totuși că șansele fot
baliștilor englezi rămîn 
destul de mari. Bine
înțeles, nu mai mari 
decît ale lui Pele și 
coechipierilor săi care, 
la Liverpool, nu și-au 
dezminjif faima.

Liviu RODESCU

Londra

SOSIREA MINISTRULUI 
DEZVOLTĂRII 

SI LOCUINȚELOR 
AL IRANULUI

Marți după-amiază a sosit în 
țara noastră dr. Houshang Naha- 
vandi, ministrul dezvoltării și lo
cuințelor al Iranului, împreună cu 
soția, care va face o vizită la in
vitația guvernului român.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
•sa, ministrul iranian a fost salutat 
de Dumitru Mosora, ministrul in
dustriei construcțiilor, funcționari 
superiori din Ministerul Industriei 
Construcțiilor și Ministerul Aface
rilor Externe.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Marți, adjunctul ministrului a- 
facerilor externe, George Maco- 
vescu, a primit în audiență pe am-

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoa

să și a continual să se încălzească. 
Cerul a fost variabil, mai mult senin 
în sudul șl estul țării. Unele înnorați 
mai accentuate s-au produs în Banat, 
Crișana și Maramureș, unde cu totui 
izolat s-au semnalat descărcări elec
trice. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit, din sectorul sud-estic. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila intre 22 
de grade la Miercurea Ciuc și Intor- 
sura Buzăului și 30 de grade la Băi- 
lești și Răuți. în București : Vremea a 
fost frumoasă, cu cerul mai mult se
nin. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 30 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 iulie: Vreme In general căldu
roasă. Cerul va fi variabil. Unele în
norări mai accentuate se vor produce 
în nordul țării și regiunea muntoasă, 
unde vor cădea averse locale. In rest, 
averse izolate. Vîntul va sufla slab, 
pînă la potrivit, din sectorul sud-vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele între 
22 și 32 de grade. în București : Vre
me în general călduroasă. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vîntul va sufla slab, pînă Ia po
trivit din sectorul șud-vestic. Tempe
ratura în creștere ușoară.

basadorul extraordinar șî plenipo
tențiar al Republicii Mali în Re
publica Socialistă România, Ya 
Doumbia, în legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

★
Iubitorii artei fotografice din 

Capitală găsesc, începînd de marți 
seara, la sala Asociației artiștilor 
fotografi din str. Brezoianu, Ex
poziția de fotografii „Paris-Vi- 
vant“, organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. La 
festivitatea de deschidere au asis
tat funcționari superiori din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Ministerul Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai vieții cul- 
tural-artistice bucureștene, artiști 
fotografi, precum și un numeros 
public.

Au asistat ambasadorul Franței 
la București, membri ai ambasadei, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Cu prilejul vernisajului au luat 
cuvîntul Silviu Comănescu, secre
tar general al Asociației artiștilor 
fotografi, și Jean Louis Pons, am
basadorul Franței.

(Agerpres)
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în U.R.S.S., sfrăduinfele oamenilor 
de știință au deschis în ultimii ani 
atomului căi noi, lărgind aplicațiile 
lui pașnice puse în slujba omului.

Depășind zidurile laboratoarelor, 
atomul s-a „angajat", printre altele, 
„controlor" de producție. Cine frece 
azi pe la uzina de carburatoare din 
Moscova nu poate să nu remarce 
noile linii automate cu insfalafii de 
control bazate pe izotopii radioac
tivi. Piesele, în curgerea lor pe ben
zile rulante, sînt supravegheate de 
„controlorul atomic" — o cutie care 
emite radiații izotopice. Razele pă
trund în interiorul piesei și semnali
zează cu promptitudine orice fisură, 
determină calitatea și înlătură rebu
turile. Asemenea insfalafii se folo
sesc și în alte uzine, aducînd econo
mii de milioane de ruble.

în U.R.S.S., atomul a început să 
pătrundă în exploatările petroliere. 
Energia lui inepuizabilă ajută pe pe
troliști să scoată din adîncurile pă- 
mîntului „aurul negru". Metodele de 
cercetare radioactive permit să se 
deosebească straturile de petrol de 
cele de apă sărată și să se stabi
lească granifa de contact înlre apa 
sărată și petrol.

în multe regiuni ale lumii, insufi
ciența cantității de apă potabilă con
stituie încă o problemă foarte acută. 
U.R.S.S. ocupă unul din primele 
locuri în lume în ce privește resur
sele de apă, dar această bogăție este 
răspîndită neuniform. Numai două
zeci la sută din cursurile de apă stră
bat acele regiuni unde densitatea 
populației este mai mare și unde este 
situată baza industrială a țării. Una 
din regiunile cele mai deficitare în 
apă potabilă este Donbasul. De in
suficiența apei suferă Crimeea și 
nordul Caucazului. La țărmul de ră
sărit al Mării Caspice apa de băut 
este transportată cu cisternele, iar la 
exploatările petroliere din vestul 
Turkmeniei apa e adusă cu avioane
le. Un metru cub de apă „aeriană" 
costă peste o sută de ruble. Pe în
tinderile pășunilor din Kazahstan s-ar 
putea crește încă zeci de milioane 
de oi dacă ar exista apă. Nu de 
mult, la Șevcenko a început construi
rea unei centrale atomice care va 
transforma apa sărată a Mării Cas
pice în apă potabilă. în 1969, cînd 
atomocenfrala va fi terminată, va 
produce 150—350 mii kilowați și va 
furniza o sută de mii de metri cubi 
de apă potabilă pe zi. Centrala ato
mică de la Șevcenko va avea de fapt 
trei „profesii" : ea va asigura pro
ducerea pe scară largă a combusti
bilului nuclear prin transformarea u- 
raniului naiural în plutoniu 239, va 
produce energie electrică și va de- 
saliniza apa.

Un loc central în lărgirea „profe
siei" pașnice a atomului în U.R.S.S. 
îl ocupă construcția de reactoare. în 
ultimii ani, oamenii de știință sovie

tici au creat numeroase tipuri de ge
neratoare atomice de energie, do la 
mici stafii mobile, pînă la stațiile 
atomoelectrice de la Beloiarsk sau 
Novovoronej. Cu doi ani în urmă, 
institutul „Kurceatov" din Moscova a 
pus în funcțiune o instalație care 
transformă energia nucleară direct în 
energie electrică. Instalația a primit 
poetica denumire de „Romașka* (ro- 
manița) și nu întîmplător : în instala
ție, combustibilul nuclear este dispus 
sub forma petalelor de romaniță. „Ro
mașka" și-a cîștigaf acum un renume 
în lumea tehnică și științifică. Con
structorii de reactoare din Uniunea 
Sovietică își pun acum problema de 
a crea reactoare atomice care să fie 
folosite în cele mai diverse condiții. 
La Meiekes, nu departe de Ulianovsk, 
colaboratorii Institutului de energie 
atomică au creat așa-numita instalație 
„Arbus”, care dezvoltă o putere de 
cinci suie de kilowați. Mica stație e 
mobilă și poate ti transportată oriun
de, cu trenul sau cu avionul. O dată 
ajunsă la locul de destinație, ea este 
montată rapid și produce energie 
electrică. Asemenea stafii au și în
ceput să funcționeze pe întinsul Si
beriei, în locuri unde construcțiile de 
centrale electrice sînf dificile.

Remarcînd necesitatea construirii de 
centrale atomice electrice în U.R.S.S., 
A. Petrosianf, președintele Comitetu
lui de stat pentru folosirea energiei 
atomice, scria nu de mult că uriașele 
zăcăminte de petrol, gaze și cărbuni 
de care dispune Uniunea Sovietică 
fiind răspîndite neuniform, în regiu
nile depărtate de sursele de com
bustibil, este necesar să se constru
iască centrale atomoelectrice.

Prima centrală atomoelecfrică a fost 
construită în U.R.S.S. în 1954 la 
Obinsk, în regiunea Kaluga. în ulti
mii ani, pe harta țării au apărut alte 
asemenea centrale. Cea de la Belo
iarsk, intrată în funcțiune cu doi ani 
în urmă, avea o putere de o sută de 
mii kilowați. Anul acesta, la Belo
iarsk se instalează un nou bloc cu o 
putere de două sute mii de kilowați. 
La Novovoronej a intrat în funcțiune o 
centrală atomică cu o putere de peste 
două sute mii de kilowați. Cea mai 
nouă atomocentrală intrată în funcțiu
ne în U.R.S.S. este cea de la Meie
kes. Puterea ei este deocamdată de 
50 000 kilowați. Ea reprezintă un mo
ment important în munca de cerce
tare. Aici se folosește reactorul așa- 
numit „de apă fiartă". Oamenii de 
știință sovietici dau o mare importan
ță acestui tip de reactor, care des
chide perspective largi în construc
ția de centrale atomice.

Pe măsura progresului științei și 
tehnicii nucleare, atomul în U.R.S.S. 
își diversifică „profesiunea", slujind 
celor mai variate cerințe ale omului.

Ambrozie MUNTEANll

Dolores Ibarruri 

despre lupta 

poporului spaniol
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Cu 

prilejul împlinirii a 30 de ani de 
la începutul războiului revoluțio
nar al poporului spaniol împotri
va fascismului, la Moscova a a- 
vut loc o adunare la care Dolores 
Ibarruri, președintele Partidului 
Comunist din Spania, a vorbit des
pre semnificația luptelor duse de 
poporul spaniol, despre participa
rea la aceste lupte a antifasciștilor 
din numeroase țări. Vorbitoarea 
s-a referit, de asemenea, la necesi
tatea democratizării Spaniei, a eli
berării ei de dictatură și de oligar
hia monopolistă și a subliniat că 
în această direcție Partidul Comu
nist din Spania „va acționa cu în
treaga hotărîre, de comun acord cu 
acele grupuri și forțe politice care 
recunosc voința poporului".

PREMIERUL INDIEI

A SOSIT LA MOSCOVA
MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 

invitația guvernului sovietic, marți 
a sosit la Moscova într-o vizită 
oficială Indira Gandhi, primul mi
nistru al Indiei. Ea este însoțită de 
Sardar Swaran Singh, ministrul 
afacerilor externe al Indiei, și alte 
persoane.

Pe aeroportul Vnukovo oaspeții 
au fost întîmpinați de Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Andrei Gro- 
rnîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., și de alte persoane ofi
ciale. în aceeași zi, Alexei Kosî- 
ghin a avut o convorbire cu In
dira Gandhi.

FUNERALIILE
LUI A. RUDAKOV

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 
12 iulie au avut loc la Moscova 
funeraliile lui A. Rudakov, mem
bru al C.C. și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Biroului 
C.C. al P.C.U.S. pentru industrie 
și construcții, deputat al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. în Piața 
Roșie din Moscova a avut loc un 
miting de doliu. Urna cu cenușa 
lui A. Rudakov a fost așezată a- 
poi într-o nișă în zidul Kremli
nului.

Astăzi îșl fac debutul și 
celelalte 8 participante la tur
neul final al „Mondialelor". La 
Londra are loc meciul Fran|a— 
Mexic (grupa A), la Birmin
gham întîlnirea Spania—Argen
tina (grupa B), la Manchester 
meciul Ungaria — Portugalia 
(grupa C), iar la Sunderland 
Chile—Italia (grupa D).

Posturile noastre de radio 
transmit meciul Spania—Ar
gentina, iar studioul de televi
ziune pe cel dintre Ungaria și 
Portugalia. Transmisiile încep 
în jurul orei 20,30 (ora Bucu- 
reștiului).

LOTO
Rezultatele tragerii premiilor mari

Loto din 12 iulie 1966

Faza I: Extragerea I 74 38 35; 
Extragerea a II-a 23 85 84; Extra
gerea a IU-a 42 73 44; Extragerea 
a IV-a 3 37 67; Extragerea a V-a 
48 76 21.

Faza a n-a: Extragerea a Vl-a 
27 74 14; Extragerea a Vil-a 30 36 
9; Extragerea a VIII-a 85 84 9; Ex
tragerea a IX-a 31 42 72.

Faza a III-a : Extragerea a X-a 
8 78 16; Extragerea a XI-a 53 74 77.

Faza a IV-a : Extragerea a Xll-a 
47 4 1.

Fond de premii: 1 847 697 lei.

SEMIFINALELE 
„CUPEI ROMÂNIEI"

BUCUREȘTI: Steaua - Rapid 
PITEȘTI: Farul - U. T. A.

Semifinalele „Cupei României" 
la fotbal se vor desfășura astăzi 
după-amiază, cu începere de la 
ora 17,15. Partida Steaua — Ra
pid are loc pe stadionul „23 
August" din Capitală, iar parti
da Farul — U.T.A., pe noul sta
dion din Pitești.

Posturile noastre de radio vor 
transmite alternativ, de la Bucu
rești și Pitești, aspecte din des
fășurarea celor două partide.

„MOARA"
(Urmare din pag. I)

Obișnuit cu morile de apă de pe 
Moldova și Suceava, cu morile elec
trice de pe aceleași rîuri, ești sur
prins cînd te afli în fată, la mar
ginea unei păduri, cu o vastă con
strucție industrială, prinsă între refe- 
le de înaltă tensiune, — moara de 
măcinat minereu I Vagoanele sînt 
descărcate într-un imens depozit a- 
coperif de unde minereul curge prin 
scocuri spre instalațiile de măcinat.

Ineditul unei asemenea con
strucții în acest peisaj idilic ne-a 
obligat să poposim. La intra
re, înfr-un birou, l-am găsit pe 
„morarul" șef, un fînăr în salopetă, 
cu ochii înroșiți de nesomn, așa cum 
se cuvine unui morar cu îmbulzeală 
la măciniș : capacitatea uzinei — 
1 500 de tone de minereu în 24 de 
ore. Cea de-a patra linie aflată în 
consfrucfie va mai adăuga încă 500 
de tone de minereuri prelucrate 
pe zi.

— Insfalafiile uzinei noastre, îmi 
explică morarul — inginerul Savel 
Corogeanu — urmează într-adevăr, 
pînă la un anume punct, schema u- 
nei mori moderne. Diferentele le 
vefi observa pas cu pas.

Am trecut de la depozit la insta
lațiile de sfărîmat minereul. Cele trei 
mori măcinau din plin. Sînt trei uriașe 
rofi de ofel care se învîrt înfr-un 
zgomot infernal, măcinișul pefrecîn- 
du-se în interiorul fiecăreia, prin zdro
birea pietrelor cu ajutorul unor bile 
grele.

— Fiecare roată, îmi explică gaz
da, are în inferior cîfe 30 tone de 
bile. Prin rostogolire se produce ca
nonada, adică sfărîmarea minereului 
și deci măcinișul...

Interesantă și grea a fost însă, după

DE LA TARNIJA
cum mi s-a explicat, tocmai dirijarea 
tirului, rînduirea ghiulelelor pe cali
bre, amestecul bilelor după o anume 
rețetă, astfel îneîf canonada să pro
ducă efectul total, rezultînd din pia
tră... făină. Operajia aceasta de cali- 
brare a cerut zile și nopji de muncă, 
cercetări și experimentări. Trei insta- 
lafii-anexe, așa-numitele clasoare, de 
fapt niște site de cernut făina de 
piatră, reintroduc în circuitul canona
dei boabele mai mari de minus 0,74 
mm, lăsînd să freacă la vale numai 
făina pură.

Coborînd la vale pe fluxul făinei, 
am intrat de fapt în zona chimiei. 
Zeama mineralieră trece prin succe
sive insfalafii, pe care nu le mai pu
tem descrie, numeroase circuite de 
băi în care se picură acizi și reactivi, 
pentru ca la capătul acestui drum, 
alte uriașe roți să răstoarne aluatul 
metalifer gafa prelucrat.

— Problema de bază, îmi spune in
ginerul Save1 Corogeanu, era aceea 
a reducerii pierderilor de cupru. Con
form proiectului, uzina noastră avea 
admis un procent mai mare de pier
deri, dar situația nu ne-a mulfumif și 
am hotărîf să schimbăm circuitul de 
flofare pentru a objine un rezultat su
perior.

Pentru un nespecialisf toate acestea 
sînt dificil de înjeles, dar gazda mi-a 
desenat schema noului circuit de 
flotare, iar apoi m-a condus la fafa 
locului, pentru a aprecia rezultatele 
practice. Ceea ce se cuvine rejinut 
și lăudat este și aici efortul, spiritul 
inovator, pasiunea acestor specialiști 
care nu s-au dezlipit de lîngă insta
lații cîteva luni pînă n-au objinut re
zultatul optim. Efortul lor se leagă 
cu efortul minerilor din galerii, fiindcă 
pirita trece din mină în mînă. Cum
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uzina era nouă, au venit în ajutor g 
specialiști de la uzinele cu tradiție. B 
Trebuie să menționăm aportul colec- ■ 
tivului format din ing. Emil Popa, ing. H 
Rodica Popovici, ing. Silvia Lazăr de I 
la IPROMIN, ca și al colectivului for- o 
mat din ing. Sergiu Ganianschi (Baia B 
Mare), ing. Vasile Popa (Cluj), cum și B 
al specialiștilor localnici în frunte cu S 
șeful seefiei preparare, ing. Radu | 
Drăgănescu. H

Uzina a atins parametrii proiectaji, 
înainte de termenul planificat, iar în 
momentul de față își depășește sarci
nile de producție. Preparatorii sînt 
foji localnici. Foști plutași, foști cio
bani, foști tăietori de lemne de la 
Ostra și de la Sfulpicani, de la Pălfi- 
noasa și de la Frasin, vreo 200 de ti
neri care au învăfaf noua meserie în 
cîteva tuni. Șeful secjiei, inginerul 
Corogeanu, a absolvit acum un an și, 
de pe băncile facultăjii a venit direct 
aici, la Tarnifa.

...Făina minerală se încarcă din 
nou în saci, adică în vagoane. Ace
lași trenuj o duce la vale, încărcînd-o 
apoi în trenurile mari ce iau drumul 
marilor uzine. Un transport se descar
că Ia Baia Mare, un altul la Turnu 
Măgurele, un altul...

Abia acolo, trecînd prin alte in
stalații, făina neagră de la Tarnifa 
capătă culoarea solară a sulfului, 
culoarea învăpăiată a aramei. Roșul 
aramei e dominant. în el, cu toate 
aceste succesive prelucrări ce desper
sonalizează și ridică la abstract va
loarea muncii, se mai păstrează totuși 
un reflex din efortul și abnegajia risi
pite aici. Un strop de roșu arde și în 
amintirea acelui flăcău bălan, cu och:
de copil, venit dintr-un sat cu nume 
frumos — Gura Codrului.

I
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

Recentele întîlniri 
secrete ale ambasa
dorilor americani în 
tarile Orientului A- 
propiat, precum și 
instrucțiunile date 
confrațilot lor brita
nici de către guver
nul de la Londra, au 
determinat pe obser
vatorii politici arabi
— care urmăresc cu 
îngrijorare desfășu
rarea manevrelor im
perialiste — să ajun
gă la concluzia că 
puterile occidentale 
încearcă să-și reor
ganizeze politica în 
această parte a lu
mii. „Pentru politicie
nii acestor puteri —- 
remarcă săptămîna- 
lul arab „Observer"
— a sosit timpul ma
rilor manevre diplo
matice".

Aceste manevre 
pornesc de la fap
tul că influența An
gliei, considerată în 
mod tradițional drept 
apărătoarea intere
selor occidentale în 
Orientul Mijlociu, în
deosebi în ce pri
vește petrolul a- 
rab, se restrînge 
din ce în ce. După 
cum se știe, sub pre 
siunea mișcării de e- 
liberare națională 
din Arabia de sud, 
Anglia s-a văzut ne
voită să declare in 
luna februarie că în 
1968 va evacua baza 
militară din Aden. 
Trupele cantonate 
aici vor fi transfera
te în insulele Bahre
in, care vor deveni 
astfel principalul 
punct de sprijin al 
Angliei în Orientul 
Apropiat. Dar alege-, 
rea n-a căzut în mod 
întîmplător asupra
micului arhipelag. In 
regiunea Golfului
Persic se găsesc u- 
riașe rezerve de pe
trol, evaluate la a- 
proximativ 20 mili
arde de tone (de pa
tru ori mai mari de
cît cele ale S.U.A.). 
Mutîndu-și principala 
bază militară din O- 
rl9ntul arab în chiar 
mijlocul acestui pa
radis al petrolului, 
Anglia speră să-și 
consolideze pozițiile, 
să-și asigure pentru

cît mai mult timp ex
ploatarea. Aceasta 
nu este totuși decît 
una din metodele 
prin intermediul că
rora cercurile impe
rialiste încearcă să-si 
prelungească domi
nația în Orientul A- 
propiat.

O atenție deosebită 
este acordată înfăp
tuirii așa-zisului pact 
islamic. înveșmîntat 
în straie religioase și 
prezentat de princi
palul său susținător, 
regele Feisal al Ara- 
biei Saudite, ca un 
„mijloc de strîngere

arme, inclusiv ra
chete antiaeriene de 
tipul HAWK, în va
loare de 400 mili
oane dolari. Londra 
a acceptat să con
struiască un aero
drom în Arabia Sau- 
dită, nu departe de 
frontiera cu Yeme
nul. Aceasta arată 
că furnizarea de ar
me Arabiei Saudite 
face parte dintr-un 
plan de agresiune 
militară împotriva 
Yemenului republi
can în scopul re- 
instaurării monar
hiei, fapt confirmat,

a legăturilor* dintre 
statele arabe, pactul 
ar constitui, în fapt, 
o coaliție a forțelor 
reacționare menită să 
susțină interesele mo
nopolurilor america
ne și engleze. „Pac
tul islamic — scrie 
cunoscutul ziarist e- 
giptean Heikal — 
este mult mai a- 
proape de Statele 
Unite și de Marea 
Bntanie decît de 
dumnezeu, el este 
mult mai aproape de 
președintele Johnson 
și primul ministru 
Wilson decît de pro
fetul Mahommed".

Statele Unite și An
glia, căutîndu-și ali- 
ați în rîndurile forțe
lor reacționare din 
interiorul lumii a- 
rabe, se sprijină 
pe Arabia Saudită 
care patronează 
pactul islamic. Ele 
au încheiat deja a- 
corduri cu ea pen
tru furnizarea de

de altfel, de eveni
mentele petrecute în 
ultimele zile, cînd 
trupe engleze au pă
truns pe teritoriul Ye
menului într-o regiu
ne unde au loc lup
te aprige între repu
blicani și regaliști.

între Statele Unite 
și Anglia există aci, 
ca și în alte părți 
ale lumii, nu nu
mai raporturi de 
colaborare împotriva 
mișcărilor de elibe
rare, dar și de apri
gă concurență. Fapt 
este că S.U.A. caută 
să-și întărească pro
pria ei influență asu
pra Arabiei Saudite, 
ca și asupra altor 
țări considerate „do
menii" tradiționale 
ale Angliei. De cu- 
rînd au avut loc 
contacte între con
ducătorii celor două 
țări cu ocazia vi
zitei regelui Feisal 
în Statele Unite. De
monstrațiile de forță

ale flotei a șasea a- 
mericane în estul 
Mediteranei, subli
niază într-un articol 
ziarul „Al Akhbar" 
din Cairo, fac parte 
din planurile impe
rialiștilor americani 
de a-și pregăti te
renul pentru interven
ție în afacerile inter
ne ale țărilor arabe 
independente. Pen
tagonul, adaugă zia
rul, pune flota în 
serviciul intereselor 
comune anglo-ameri- 
cane, deoarece poli
tica britanică denu
mită „la est de Suez" 
nu este altceva decît 
un plan american 
purtînd marca brita
nică. Guvernul bri
tanic depinde din ce 
în ce mai mult de 
Statele Unite, la care 
a făcut apel pentru 
a-1 ajuta din punct 
de vedere financiar 
în politica sa la „est 
de Suez". Totuși, gu
vernul laburist în
cearcă să-și mențină 
bazele militare din 
Orientul Mijlociu cu 
toate că, după cum 
remarca de curînd 
„Al Akhbar", lichi
darea lor este o mă
sură care se impune 
din punct de vedere 
economic Retrage
rea forțelor britanice 
de la „est de Suez", 
adaugă ziarul, ar e- 
conomisi anual 250 
milioane lire sterline 
tezaurului englez, 
ceea ce echivalează 
cu 8 la sută din to
talul rezervelor bri
tanice de valută.

Nu este vorba însă 
numai de criteriul e- 
conomic. în primul 
rînd trebuie să se ți
nă seama de voința 
popoarelor din a- 
ceastă regiune, care 
se angajează tot 
mai mult în lupta de 
eliberare împotriva 
oricărei prezențe im
perialiste pe terito
riile lor. După cum 
scria „Al Akhbar", 
speranța anglo-ame- 
Hcanilor că totul se 
Va petrece în Orien- 
lul arab așa cum vor 
iei este zadarnică.

C. OPRICĂ
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Puternicul ecou al Declarațiilor adoptate

la Consfătuirea de la București
ACȚIUNI INUMANI ALE AGRESORILOR

5

Bombardiere americane distrug diguri
și sisteme de conservare a apei în R. D. Vietnam

Plenara C. C

al P.C. Bulgar

APORT IMPORTANT
LA LUPTA PENTRU PACE

HANOI 12 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că la 12 iulie 
numeroase avioane militare ame
ricane de bombardament au ata
cat digurile situate de-a lungul 
rîului Tra Ly din provincia Thai 
Binh (R. D. Vietnam), avariindu-le.

într-un mesaj de protest adre-

Comunicat oficial Cuvîntarea lui

publicat la Moscova
W. Ulbricht

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității un 
comunicat oficial în care se arată 
că Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au examinat darea de seamă și ac
tivitatea delegațiilor Uniunii Sovie
tice la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via și la întîlnirea conducătorilor 
partidelor comuniste și muncito
rești și a șefilor guvernelor țărilor 
membre ale C.A.E.R., care au avut 
loc la București.

„Uniunea Sovietică, se spune în 
comunicat, susține programul de a- 
sigurare a păcii în Europa, elabo
rat la Consfătuire și este animată 
de hotărîrea de a căuta împreună 
cu celelalte state calea consolidării 
securității europene, de a face to
tul pentru ca Europa să devină un 
continent al colaborării rodnice, un 
puternic factor al stabilității păcii 
și al înțelegerii reciproce în în
treaga lume“.

în legătură cu Declarația cu pri
vire la agresiunea S.U.A. în Viet
nam, se arată că ea găsește apro
barea deplină și sprijinul hotărît al 
Uniunii Sovietice și că au fost date

indicații „organelor sovietice com
petente să ia toate măsurile nece
sare ce decurg din această decla
rație în sprijinul eroicului popor 
vietnamez, inclusiv cele legate de 
acordarea de ajutor economic și 
militar pentru respingerea agresiu
nii americane, luîndu-se în consi
derare cerințele determinate de 
noua fază a războiului din Viet
nam".

în document se subliniază „ma
rea însemnătate a schimbului de 
păreri care a avut loc la întîlni
rea conducătorilor partidelor co
muniste și muncitorești și a șefilor 
guvernelor țărilor membre ale 
C.A.E.R., care a relevat năzuința 
lor unanimă de a extinde și pe vii
tor colaborarea economică multi
laterală în interesul țărilor lor și 
al consolidării sistemului mondial 
al socialismului".

în încheierea comunicatului se 
arată că Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au aprobat pe deplin acti
vitatea delegațiilor sovietice și a- 
preciază documentele adoptate la 
București ca o nouă și importantă 
mărturie a unității și coeziunii ță
rilor socialiste.

Problema securității europene 
in discuția Camerei Comunelor J

LONDRA 12. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite: 
în cadrul dezbaterilor de politică 
externă din Camera Comunelor/ 
Michael Stewart, ministrul aface
rilor externe al Marii Britanii, a 
rostit o cuvîntare în care a abor
dat o serie de probleme interna
ționale. Cu acest prilej, el a răs
puns la intrebările unor deputați, 
printre care și la cea pusă de Paul 
B. Rose : „întreb pe secretarul de 
stat pentru afaceri externe : Ca 
urmare a recentelor propuneri ro
mâne privind N.A.T.O. și pactul de 
la Varșovia, va iniția el convorbiri 
de explorare în vederea unei dez
angajări în Europa Centrală ?“

După ce s-a referit la declarația 
adoptată la Consfătuirea de la 
București, Stewart a declarat că 
Anglia ar dori o „îmbunătățire — 
ca un prim pas — a încrederii, 
înainte de a atinge miezul real al 
chestiunii și anume problema în- 
tr-adevăr dificilă a convocării unei 
conferințe a securității europene". 
El a arătat că „deși acest lucru va 
lua timp, trebuie să se depună e- 
forturi în direcția unei asemenea 
conferințe". Stewart a condiționat 
o astfel de conferință de „aborda
rea și soluționarea problemei reu- 
nificării germane", afirmînd tot
odată că consideră esențial ca la 
această conferință să participe Sta
tele Unite.

Comentînd cuvîntarea ministru-

lui britanic, ziarul „Guardian" ex
primă un anumit scepticism față 
de perspectiva convocării confe
rinței europene așa cum o vede 
ministrul de externe britanic. Zia
rul scrie, printre altele, că, dacă e- 
xistă, într-adevăr, intenția guver
nului englez de a insista asupra 
participării S.U.A. „nu este proba
bil ca conferința să aibă succes 
sau chiar să se întrunească",.. Zia
rul afirmă, de asemenea, că „a in
sista că problema germană trebuie 
rezolvată de la prima încercare ar 
însemna să se riște un eșec inițial 
al înțelegerii".

Potrivit ziarului „Times", Ste
wart consideră că pentru îmbună
tățirea relațiilor Est-Vest este ne
cesar. mai întîi, ca diferitele na
țiuni din estul și vestul Europei să 
se obișnuiască cu relații normale 
între ele, în acest sens existînd 
„o dorință nu numai a guvernelor 
ci și a cetățenilor luați individual 
de ambele părți".

.SIMPATIE CRESCÎNDÂ

BERLIN 12 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui miting care a avut 
loc la șantierul naval Warnow din 
Rostock, Walter Ulbricht a spus, 
printre altele : „Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor Tratatului de la Varșovia 
s-a adresat tuturor popoarelor și 
statelor europene cu propuneri 
foarte realiste pentru asigurarea 
securității europene.

Statele socialiste participante 
la consfătuire au prezentat po
poarelor documente care repre
zintă în cel mai adevărat înțeles 
al cw.vîntului un program al păcii. 
Dacă acesta va fi serios analizat 
de către guverne, iar popoarele 
vor lua în propriile lor mîini 
cauza păcii, atunci vom putea fi 
siguri că se vor obține progrese 
în asigurarea ei. Atunci va fi po
sibil să fie respinsă influența for
țelor revanșarde vest-germane și 
să fie consolidate forțele păcii în 
țările vest-europene". Vorbitorul a 
subliniat : Declarațiile adoptate 
spulberă speculațiile anumitor po
liticieni occidentali, care au sperat 
în divergențe de păreri între sta
tele socialiste.

9 Ziarul Uruguayan „EL POPULAR" 
a publicat un articol redactional referi
tor la rezultatele Consfătuirii de la 
București. Declarațiile adoptate la Con
sfătuire relevă ziarul, constituie, în a- 
celași timp „un aport Ia lupta pentru 
pacea generală .și un avertisment ener
gic adresat mili tariștilor din întreaga 
lume și în special imperialismului ame
rican".

• DJAKARTA. Guvernul Indone
ziei condamnă cu hotărîre extinde
rea acțiunilor militare ale Statelor 
Unite în Vietnam, se spune într-o 
declarație a ministrului afacerilor 
externe al Indoneziei, Adam Malik, 
dată publicității de agenția de pre
să Antara. Guvernul indonezian 
consideră că bombardarea Hanoiu
lui și portului Haifong sînt acte 
inumane și cere Statelor Unite să 
înceteze imediat bombardarea teri
toriului R. D. Vietnam. Malik a su
bliniat, de asemenea, că problema 
vietnameză trebuie să fie rezolvată 
pe baza acordurilor de la Geneva 
cu privire la Vietnam din 1954.

• PARIS. La apelul Mișcării 
franceze pentru pace, în întrea
ga Franță au început marți „Zi
lele acțiunii pentru pace în Viet
nam și solidaritate cu poporul 
vietnamez".

La un miting, în localitatea 
Boucau din sudul Franței, la 
care au participat 6 000 de per
soane, a luat cuvîntul Jacques 
Duclos, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comu
nist Francez. El a arătat că po
porul Franței trebuie să se ridi
ce împotriva crimelor comise de 
agresorii americani, să se pro
nunțe pentru respectarea drep
turilor poporului vietnamez 
pace, independență națională 
unitatea țării sale.

ta 
Și

sat Comisiei internaționale de su
praveghere și control în Vietnam, 
misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze arată că „aceste 
atacuri de distrugere a digurilor 
și a siștemului de conservare a 
apei pun în primejdie viețile a 
milioane de locuitori. Acestea con
stituie o crimă extrem de inuma
nă a imperialiștilor americani față 
de poporul vietnamez".

Unitățile antiaeriene ale Armatei 
Populare Vietnameze au doborît 
încă șapte avioane, iar un număr 
de piloți au fost luați prizonieri.

SOFIA 12 (Agerpres). — La 12 
iulie a avut loc o plenară a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar la care a fost dis
cutat proiectul de directive ale 
Congresului al IX-lea al P.C. Bul
gar cu privire la dezvoltarea țării 
în perioada 1966—1970.

Raportul în această problemă a 
fost prezentat de Apostol Pașev, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării al R. P. Bulgaria. A 
vorbit apoi Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar.

Plenara a aprobat proiectul de 
directive al celui de-al 5-lea plan 
cincinal și a hotărît să-l dea pu
blicității pentru a fi dezbătut.

HI ATENA. Situația politică din 
“ Grecia a marcat în ultimele 
zile o anumită încordare ca ur
mare a incidentelor ce au avut 
loc duminică la Salonic, cînd 
unități ale politiei au deschis fo
cul asupra participanților la un 
marș pașnic al cultivatorilor de 
grîu, rănind peste 150 de țărani. 
Acțiunile poliției au stîrnit pro
teste în rîndurile deputaților de 
centru și cei ai E.D.A.

ffl» TEHERAN. în Iran a avut 
" loc o remaniere a guvernu
lui condus de Amir Abbas Ho- 
veida. Dr. Gholam-Reza Nickpay 
a fost numit în funcția de ministru 
de stat, adjunct al primului mi
nistru. In alte posturi au fost 
desemnați : Abdorreza Ansari — 
ministru de interne, și 
Ansari — ministru al 
țiilor.

Hushang 
informa

Tn cadrul unui mare miting, populația și ostașii din Nam Dinh (R. D. Viet
nam) și-au exprimat hotârîrea ferma de a da riposta cuvenită agresoriior 

americani

CONFERINȚA DE LA CASA ALBĂ
• NEW YORK. Un grup 

locuitori ai orașului New York 
au hotărît să înființeze un Co
mitet de cetățeni pentru investi
gații care să facă cercetări asu
pra folosirii substanțelor chimi
ce de către armata americană în 
războiul din Vietnam.

de

REAFIRMARE A PLANURILOR

AGRESIVE ALE S. U. A.

te nu pot fi realizate.

culoare din Bogalusa (S.U.A.) a organizat un marș de protest

Interviul lui Barzani

de <____ _ _ . a „
discriminării rasiale. Coloana este supravegheată de un grup de 

polițiști

MAREE INFLAȚIONISTĂ"

gțSl COPENHAGA. Aici s-a des- 
chis o conferință tripartită 

pentru discutarea unor probleme 
legale de exploatările petroliere 
învecinate ale Iranului, Kuweitu
lui și Arabiei Saudile în regiu
nea continentală a Golfului 
Persic. Potrivit agenției Reuter, 
între altele vor fi discutate o 
serie de proiecte privind crearea 
unor depozite petroliere 
ne, pe țărm, prezentînd o 
importantă economică.

comu- 
mare

GENEVA. La Palatul Națiu- 
*“ nilor s-au deschis marii lu
crările subcomitetului juridic al 
Comitetului Special al O.N.U. 
pentru folosirea spațiului cosmic.

E& ANKARA. La Ankara au 
““ luat sfirșit întrevederile pe 
care ministrul de externe vest- 
german, Gerhard Schrăder, le-a 
avut cu omologul său turc, Ihsan 
Sabri Caglayangil. In comunfca- 
tul comun dat publicității la An
kara, se arată că în cursul con
vorbirilor ati fost examinate o 
serie de probleme ale actualită
ții internaționale și, în primul 
rînd, evoluția crizei din sinul 
N.A.T.O.

Rezultatele alegerilor
din R. R. Albania

Unite față de acest război. Dar, 
subliniază Lippmann, opoziția ma
nifestată de americani față de răz
boi nu poate fi frînată și redusă la 
tăcere. Ea aie un nucleu ireducti
bil, care este convingerea că pre
ședintele a angajat țara într-un 

asupra vizitei sale în țările Asiei război ale cărui obiective declara- 
de sud-eșt, a declarat coresponden
ților de presă că președintele 
Johnson este hotărît să continue 
războiul din Vietnam „pînă la ca
păt".

într-un articol publicat în zia
rul „Sun", cunoscutul comentator 
politic american Walter Lippmann 
își exprimă părerea că escalada
rea războiului din Vietnam de că
tre Statele Unite urmărește cîte
va obiective interne foarte impor
tante. printre care încercarea de 
a reduce la tăcere nemulțumirea 
și opoziția manifestată în Statele

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
La Casa Albă a avut loc o confe
rință la cate au participat pre
ședintele Johnson și principalii săi 
consilieri, precum și secretarul De
partamentului de Stat, Dean Rusk. 
Rusk, care a prezentat un raport

TIRANA 12 (Agerpres). — Potri
vit datelor Comisiei electorale cen
trale cu privire la rezultatele ale
gerilor de deputați în Adunarea 
Populară a R. P. Albania, care au 
avut loc la 10 iulie, din cei 978 161 
cetățeni înscriși pe listele electo
rale 978 114 alegători adică 99,99 la 
sută au votat în favoarea candi- 
daților Frontului Democratic.

1

Un nou episod 
al crizei din Burundi

ecou favorabil. Prin
țul reproșează tatălui 
său impopularitatea și 
absențele îndelungate 
din țară. In afară de ■ 
dizolvarea guvernului, 
printre primele mă
suri luate de prinț se 
numără abrogarea 
constituției, elaborată 
de regele demis.

După cum 
jaf, prințul Ndinzeye 
l-a numit 
nistru pe 
Michel Michombera, 
în vîrstă de 26 ani,
care va anunța în cu- 
rînd compoziția gu
vernului său. Radio 
Bujumbura asigură că 
noul rege va prezen
ta „imediat ce va fi 
posibil” un nou pro
iect de constituție, ca
re, potrivit afirmațiilor, 
„va respecta aspirații
le cetățenilor".

După destituirea re
gelui nu a fost sem
nalat nici un incident 
în interiorul țării. Co
respunzător declarații
lor unor călători sosiți 
din Burundi, luarea pu
terii de către prințul 
Charles este deznodă- 
mînlul unui conflict la
tent de orientare între 
tînărul moștenitor al 
tronului, pe de o par
te, și primul ministru 
Biha și regele Mwam- 
busta, pe de al'ă 
parte. Tînărul prinț' a 
luat puterea cu sprijinul 
mișcării de tineret „La 
jeunesse naționale — 
Rwagasore" și al ar
matei. El este înconju
rat de o echipă de *i- 
neri (toți au mai puțin 
de 30 de ani) cea ma1 
mare parte intelectuali 
cu studii universitare.

și economică a rega
tului. Un al treilea șef 

su- de guvern, Biha (tatăl 
celui demis acum) a 
sfîrșit prin a sucomba 
din cauza rănilor pri
mite cu prilejul com
plotului din octom
brie 1965, cînd o ten
tativă de lovitură de 
sfat s-a soldat cu un 
eșec, fiind urmată de 
execuția mai multor 
persoane implicate în 
complot și de ciocni
rile extrem de sînge
roase dintre cele două 
triburi principale din 
țară.. Bafutsi și Bahutu. 

Regele destituit, 
cum aflat ' ~
a adresat 
prințului 
în gardă 
trădării puse 
de 
„Cîțiva 
triganți au 
tinerețea 
voastră de 
(prințul are 
ani, a terminal liceul 
anul trecut la Lau
sanne), se spune în 
mesaj. Acest act, con
tinuă 
este 
liune 
triva 
Refuz 
cestei 
tre o 
mistă.
fost transferată și mă 
consider mai departe 
Mwami” (rege în Bu
rundi). Mwambusta al 
IV-lea adaugă că a- 
vea intenția să trans
mită puterea prințului 
moștenitor „la mo
mentul potrivit" și se 
declară gata „să-l ier
te", cu condiția să-i 
radiodifuzeze mesajul.

Dar acest apel nu a 
primit în Burundi un

frunlea sfatului 
Burundi se află de cî- 
teva zile un nou 
veran. Desfifuindu-I 
vineri noaptea pa ta
tăl său, regele Mwam- 
busfa-IV, prințul Char
les Ndinzeye a anun
țat că își asumă în
treaga putere și a în- 

- lăturat pe toți mem
brii fostului guvern.

Situat în inima Afri
cii, pe malul lacului 
Tanganica, micul re
gat Burundi a devenit 
independent la 
septembrie 1961. 
făcea parte din fostul 
protectorat belgian 
Ruanda-Urundi. Vecin 
cu Congo-Kinshasa, U- 
ganda și Tanzania, re
gatul este unul din te
ritoriile cu cea 
densă populație 
Africa, 
fă de 
krnp, 
milioane de 
care se ocupă 
cipal cu agricultura și 
creșterea vitelor.

încă de la procla
marea independenței, 
regatul Burundi a fost 
zguduit de numeroase 
crize politice, adesea 
sîngeroase, reflexe ale 
amestecului în trebu
rile țării a diferitelor 
cercuri colonialiste. 
Crizele au izbucnit la 
numai cîteva luni de 
la proclamarea inde
pendenței — mai pre
cis în momentul asa
sinării prințului moște
nitor Rwagasore, care 
ocupa în acea vreme 
funcția de prim-mi- 
nisfru. Un alt prim-mi- 
nistru, Pierre Ngendan- 
dunwe, a plătit cu 
viața, în ianuarie 1965, 
instabilitatea politică

BAGDAD 12 (Agerpres). — Pos
tul de radio Bagdad a transmis 
un interviu acordat agenției ira
kiene de presă de către conducă
torul populației kurde din nordul 
Irakului, Mustafa al-Barzani. în 
declarația sa, Barzani a menționat 

, că ofițerii și soldații. trupelor, gu
vernamentale irakiene, luați pri
zonieri în ultimele luni, vor fi eii- 

. berați, și a cerut-luptătorilor kurzi 
să predea guvernului armamentul 
greu de care dispun.

în continuare, el a afirmat că nu 
s-a pronunțat niciodată pentru 
„separarea zonei kurde", subli
niind necesitatea realizării unită
ții naționale a poporului irakian. 
Referindu-se la programul în 12 
puncte al premierului irakian 
Bazzaz, privind reglementarea si
tuației din nordul țării, Barzani 
și-a exprimat încrederea în acest 
plan și a adăugat că este necesară 
înfăptuirea lui în cel mai scurt 
timp. Conducătorul kurzilor a de
clarat, în încheiere, că populația 
din nordul țării își manifestă sa
tisfacția față de noile măsuri, me
nite să readucă pacea în această 
regiune.

s-a anun-

l-a prim-mi- 
căpitanul

18 
El

a- 
la Geneva, 
un mesaj 
„punîndu-l 
împotriva 

la cale 
anturajul său", 

politicieni in- 
abuzat de 
și lipsa 
experiență 
numai 19

toritățile de la Washington ar dori 
suprimarea acestuia pînă la sfîrși- 
tul anului în curs. Preturile cu a- 
mănuntul au atins o creștere de 

■ circa 4 ia sută pe an, și președin
tele Johhsbn, cu toate apelurile la 
moderare adresate industriașilor, 
n-a reușit să redreseze situația.

în ce privește Republica Fede
rală Germană, 
rizieni arată că, 
proximativ un an, cancelarul Er
hard face eforturi de a neutraliza 
„supraîncălzirea" care se manifes
tă în economie, eforturi concretiza
te prin restricții la credit și măsuri 
de austeritate bugetară, cum ar fi 
diminuarea cheltuielilor și majora
rea impozitelor. Această acțiune 
de „stabilizare" pusă în aplicare în 
mod discret și progresiv de autori
tățile vest-germane n-a reușit să 
oprească creșterea prețurilor, care 
au depășit 3,5 la sută pe an. Ale
gătorii din Renania de nord-West- 
falia și-au manifestat nemulțumirea 
lor, punînd în minoritate partidul 
guvernamental.

în Franța se prevede un ritm al 
creșterii costului vieții mai mode
rat decît în majoritatea țărilor oc
cidentale, apreciat la 3 la sută pe 
an, Această cifră a fost menționată 
într-un interviu acordat luni ziaru-., 
lui „France-Soir" de ministrul eco
nomici și finanțelor, Michel Debre.

Majoritatea celorlalte țări vest- 
europene fac încercări în direcția 
(rînării creșterii prețurilor.

în încheierea comentariului, a- 
genția France Presse arată că 
„există în mod cert în fiecare țară 
cauze specifice ale acestor ten
dințe inflaționiste, dar se consideră 
în cercurile financiare pariziene că 
acestea sfnf prea generalizate pen
tru a nu avea o aceeași cauză : 
funcționarea defectuoasă a siste
mului monetar international. Infla
ția exportată de deficitul balanței 
americane de plăti 
constant in ultimii 
răspindit in toată
listă. Această constatare — arată 
agenfia — întărește teza fran
ceză *) in problema sistemului mo
netar international. După cum se 
știe, această teză a provocat vii' 
nemulțumiri la Washington, fiind 
considerată ca urmărind reducerea 
influentei americane fn lume și, În
deosebi, in Europa occidentală.

La . rubrica „actualitatea econo
mică" agenția France Presse pu
blică un studiu despre fenomenele 
inflaționiste semnalate în prezent 
în țările occidentale. Agenția rela
tează că în ultima vreme numeroși 
observatori parizieni consideră că 
generalizarea inflației în lumea oc
cidentală este principala caracte
ristică a conjuncturii actuale. După 
părerea observatorilor citați, nu 
există nici o țară industrializată 
care să nu resimtă mai mult sau 
mai puțin efectele inflației și care 
să nu 
cestei 
emite 
gravă 
care a determinat 
nistru Harold 
un proiect de lege vizînd controlul 
preturilor și veniturilor, măsură 
care a provocat demisia lui Cou
sins, unul din membrii cabinetului 
său. Se așteaptă, încă în această 
săptămînă, la o creștere sensibilă 
a taxei de scont, care ar putea să 
ajungă la cel puțin 7 la sută. La 
Londra se manifestă temeri în 
ceea ce privește stabilitatea lirei 
sterline, ale cărei semne de slă
bire se înmulțesc.

în Statele Unite, continuă agen
ția, deficitul balanței de plăți — 
unul din efectele inflației — nu în
cetează să crească, în timp ce au-

Declarațiile lui A. Fanfani
observatorii pa- 
începînd de a-

s-a men(inul 
12 ani și s-a 

lumea capita-

critică actualul sistem 
lumii capitaliste care 
dolarul și lira sterlină 
privilegiate în schim-

'u

ROMA 12. — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore,' trans
mite : Vorbind în fața Comisiei 
pentru afaceri externe a Camerei 
Deputaților, Amintore Fanfani, 
ministrul de externe italian, s-a 
oprit asupra unor aspecte privind 
criza N.A.T.O., situația din cadrul 
Comunității Europene și problema 
vietnameză.

Referindu-se la propunerile ță
rilor socialiste de convocare a 
unei conferințe care să se ocupe 
de problemele europene, Fanfani a 
declarat: „Nu există o ostilitate 
preconcepută față de o astfel de 
conferință europeană. Mai mult 
decît atît. în favoarea acesteia se 
manifestă o simpatie crescîndă". 
„Este interesant să notăm — a 
continuat vorbitorul — că din fie
care parte se subliniază necesita
tea unei pregătiri temeinice a 
conferinței europene în care se 
include și dezvoltarea relațiilor 
dintre țările europene, care.se află 
în organizații politice și militare 
opuse".

lupte pentru încercuirea a- 
„maree periculoase". Se 

părerea că situația cea mai 
este în Marea Britanie, fapt 

pe primul mi- 
Wilson să depună

împotriva Cambodgiei

Pe o 
numai 
trăiesc

mai 
din 

suprafa- 
30 000 
patru 

locuitori 
în prin-

fostul suveran, 
în fapt o rebe- 
deschisă împo- 
aulorității mele, 

să subscriu a- 
uzurpări de că- 
fracțiune extre- 
Puterea nu v-a

*) Franța 
monetar al 
are la bază 
ca monede 
burile- internaționale și cere înlo
cuirea celor două monede cu etalo
nul aur,

PNOM PENH 12 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
V.N.A., în cursul ultimelor zile, 
trupe tailandeze și sud-vietnameze 
au violat din nou frontiera cam
bodgiana, în provinciile Prey Veng 
și Șvay Rieng, omorînd doi săteni. 
Au avut loc ciocniri și schimburi 
de focuri cu patrulele combod- 
giene.

C. BENGA
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