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PITEȘTI.— Stmbătă, pe șantierul, 
Hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-1 
Dej" de pe Argeș a fost străpuns 
penultimul tronson de pe galeria Vil- 
san—Cemat, lung de 5 820 metri, gale
rie care va mijloci aducerea in lacul 
de acumulare a apelor unor rturl din 
sudul Munților Făgăraș.

Brigăzile conduse de minerii Ale
xandru Farcaș și Gheorghe Lazăr au 
obținut aici viteze mult sporite de 
înaintare în galerie.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, care 
a fost invitat să facă o vizită în 
Iran pentru a primi titlul de doc
tor honoris causa al Universității 
din Teheran, a fost primit în ca
pitala Iranului marți 12 iulie 1966, 
de excelența sa dl. Hoveida, prim- 
ministrul Iranului..

în timpul vizitei sale la Tehe
ran, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România a avut cinstea de a fi 
primit în audiență de Majestatea 
Sa Imperială Șahinșahul Arya
mehr.

Miercuri, 13 iulie 1966, Univer
sitatea din Teheran a 
prim-ministrului român titlul de 
doctor în drept honoris causa.

Această vizită a fost în același 
timp un prilej favorabil pentru 
convorbiri și schimburi de vederi 
între prim-ministrul român, prim- 
ministrul iranian și ministrul afa
cerilor externe al Iranului.

decernat

Aceste convorbiri, care s-au re
ferit la probleme internaționale și 
îndeosebi la problemele interesînd 
cele două țări în domeniile econo
mic și cultural, s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
sinceritate. S-a hotărît, de aseme
nea, crearea unei comisii mixte 
româno-iraniene la nivel ministe
rial pentru dezvoltarea relațiilor 
economice între România și Iran 
în cadrul tratativelor care au avut 
loc între autoritățile competente 
ale celor două țări, cu prilejul vi
zitei Majestății Sale Imperiale' Șa- 
hinșahul Aryamehr în România.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia l-a invitat pe excelența sa 
dl. Hoveida să vină în România. 
Această invitație a fost acceptată 
de prim-ministrul Iranului cu cea 
mai mare plăcere și vizita va avea 
loc la o dată care va fi comunicată 
ulterior.

Goncentrînd, în continuare, efor
turile principale ale oamenilor 
fiS ncii spre industrializarea susți
nută a țării,. Congresul partidului a 
acordat o atenție sporită progresu
lui agriculturii. Reliefînd necesita
tea de a se intensifica eforturile și 
preocupările pentru dezvoltarea a- 
griculturii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că „rezolvarea cu 
succes a sarcinilor concrete din a- 
gricultură este, o condiție esenția
lă a înfăptuirii întregului program 
de dezvoltare a patriei noastre, 
constituie o parte componentă a 
operei de desăvîrșire a construc
ției socialiste, a procesului de tre
cere treptată spre comunism".

Congresul al IX-lea a făcut o a- 
naliză largă și aprofundată a sta
diului atins de agricultura țării 
noastre, a trasat în mod științific 
obiectivele spre care trebuie în
dreptate eforturile pentru fău
rirea unei agriculturi socialis
te moderne, înaintate, pe li
nia creșterii intensive și multila
terale a producției vegetale și a- 
nimale, a preconizat un ansamblu 
de măsuri în vederea perfecționă
rii relațiilor de producție în agri
cultură și îmbunătățirii conduce
rii și planificării acesteia.

în ansamblul său, programul 
complex elaborat de Congres ur
mărește dezvoltarea agriculturii în 

.., I ras cu creșterea în ritm susținut 
ț întregii economii naționale, 

.xiiiorirea satului românesc, ri
dicarea bunăstării materiale și 
culturale a țărănimii, apropierea 
treptată a condițiilor de viață de 
la sate de cele ale orașului.

Acest amplu program a început 
să se realizeze cu succes — anul 
care a trecut de la Congres evi- 
dențiindu-se și în agricultură ca 
un an de muncă rodnică, de rezul
tate promițătoare, . de aplicare a 
unor măsuri bine chibzuite, menite 
să ducă la un puternic și sigur 
avînt al acestei ramuri, corespun
zător necesităților desăvîrșirii con
strucției socialiste.

*
încheierea procesului de coope

rativizare a agriculturii și stator
nicirea relațiilor socialiste de pro
ducție la sate, concomitent cu spri
jinul acordat 
rirea bazei 
agriculturii 
ca rezultat 
producție din agricultură, dezvol
tarea continuu ascendentă a aces
teia. Trecerea la planul cincinal 
găsea o agricultură care, în 1965, 
produsese 12 600 000 tone de cerea
le — cea mai mare producție agri
colă din istoria țării — marca im
portante creșteri în domeniul zoo
tehniei, dispunea de o puternică 
bază tehnico-materială, reprezen
tată de 81 000 tractoare fizice (în 
medie un tractor la 122 hectare de 
suprafață arabilă față de 270 hec
tare în 1959), aproape 37 000 com
bine, 66 000 secerători mecanice; o 
dată cu cantități de la an la an 
sporite de îngrășăminte chimice.

Congresul al IX-lea al partidu
lui. a pus un puternic accent pe 
extinderea mecanizării agricultu
rii, ca o 
a creșterii productivității mun
cii agricole, subliniind că, 
mecanizarea

ing. Eugen ALEXE 
prinș-vicepreședinte 

al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole' 

de Producție

prevăzute noi asemenea obiective, 
suplimentar prevederilor Directi
velor Congresului. In acest an a- 
gricultura primește cu 160 la sută 
mai multe îngrășăminte chimice 
decît în 1965. La sfîr’șițul cincina
lului, volumul de îngrășăminte fo-

losit, în medie, la hectar va situa 
țara noastră la nivelul țărilor îna
intate din acest punct de vedere.

■ Se realizează progrese impor
tante pe linia îndeplinirii sarcini
lor trasate de Congres privind ex
tinderea suprafețelor amenajate 
pentru irigații, acțiune de mari 
proporții, cațe solicită eforturi în
semnate, dar se soldează cu e- 
fecte deosebit de importante, cu 
sporuri mari de producție și cu un 
grad ridicat de stabilitate a aces
teia, prin reducerea dependenței

Pe Valea Dîrjovului, lîngă Slatina, 
s-au găsit cele maî vechi unelte create 
de om : pietre vag cioplite la un ca
păt, a căror vechime se ridică, după 
cele mai modeste aprecieri, la o jumă
tate de milion de ani. La cîțiva kilo
metri mai încolo se înalță Combina
tul de aluminiu, unde se montează o 
aparatură din cale afară de compli
cată : instalații de înaltă tehnicitate, 
comandate de creiere electronice, a 
căror producjie'va fi planificată și 
distribuită de alte creiere electronice.

Secole de milenii s-au scurs, de mii 
de ori viitorul a devenit trecut, rîuri 
și dealuri, s-au născut și au pierit... 
Oameni și fapte s-au așternut, peste 
multe și mulți pulberea istoriei și-a 
cernut culoarea ei care unifică. Mulți, 
multe... dar ceva a rămas neschimbat. 
Cu aceeași nobilă îndîrjire, la fel de 
iscoditor și de impetuos, omul

mișcă dus de nestinsa lui voință de ■ 
descoperire. Vrea să știe și să ordo
neze. Produs și încoronare a naturii, j 
el năzuiește să și-o supună, să și-o I 
încorporeze prin știință (limba română J 
păstrează foarte frumos etimologia , 
cuvîntului : „știință” de la „a ști”). în j 
lupta lui, el interpune între sine șiț 
natură ceva : unealta. Din punct de, 
vedere esențial, între toporul de pia-■ 
tră și mașina electronică de calcul nu; 
este nici o deosebire: amîndouă sînt! 
unelte, adică un element intermediar 
între om și natură, auxiliar al primu
lui împotriva celei de-a doua.

Nici o deosebire, desigur, dar 
nealta a ocupat un loc din ce în 
mai important în viața noastră ; 
acum, în deceniul al șaptelea al ce
lui de-al douăzecilea secol, cavalcada 
cunoașterii a întrecut de mult ceea ce 
încă în urmă cu 50 de ani nu se visa 
măcar nici în cele mai avansate la
boratoare din lume. Volumul de cu
noștințe este fantastic, peisajul indus
trial — parte inextricabilă a peisajului 
general, ritmul dezvoltării tehnice mai 
mult decît impetuos. Cunoștințele de 
fizică atomică ale unui bacalaureat 
din 1966 — se spune mai în glumă, 
mai în serios — ar fi fost suficiente 
unui savant ca să primească premiul 
Nobel în 1916. Și 1916 nu este de 
loc departe, bună parte din promo
ția care și-a dat bacalaureatul în acel 
an este contemporană cu noi.

însăși lumea este alta. Cunoștințele 
aprofundate despre univers nr-h relevă 
cu totul altfel decît și-l închipuiau 
bunicii noștri. Fizica cuantică, astro
nomia, biologia ne prezintă un ta
blou al universului cu totul nou, ta
blou care ne obligă să situăm altfel 
omul- în raport cu lumea materială : 
să simțim cu o acuitate mai mare de
cît generațiile precedente că el se 
definește prin nevoia organică de a 
ști.

Fiecare gest al nostru este legat de 
unealtă, fiecare mișcare ne relevă, 
observabil sau nu, unealta. Sîntem 
tot mai dependenți de ea. Iar în acest 
lucru nu este nimic „bun” și nimic 
„rău”. Pur și simplu, este.
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La sosire, pe aeroportul Bâneasa

de stat pentru întă- 
tehnico-materiale a 
socialiste, au avut 
avîntul forțelor de

condiție hotărîtoare

deși 
cuprins într-o 
sau aproape în 
importante, to- 
mai există încă 
care se execută

a 
proporție ridicată 
întregime lucrări 
tuși în agricultură 
numeroase lucrări 
manual, cu randament scăzut și o- 
cupă multă forță de muncă. Cores
punzător orientării date de Con
gres au fost luate în acest răstimp 
măsuri care urmăresc creșterea, în 
continuare, a producției de trac
toare și mașini agricole, diversifi
carea gamei lor. S-a trecut la ela
borarea și fabricarea a peste 100 
tipuri noi de mașini și utilaje agri
cole, inclusiv tractoare, cu un ran
dament mai mare. La recenta con
sfătuire a lucrătorilor din industria 
construcțiilor de mașini s-a subli
niat necesitatea respectării întoc
mai a prevederilor referitoare la 
condițiile constructive, la realiza
rea și omologarea rapidă a prototi
purilor.

De cea mai mare importanță pen
tru sporirea susținută a producției 
agricole sînt măsurile pentru creș
terea puternică a chimizării pro
ducției agricole. Așa cum este cu
noscut, au început să producă ori 
sînt în faze avansate de construc
ție importante combinate chi
mice, de deosebit interes pen
tru agricultură, pentru creșterea 
masivă a producției de îngrășă
minte. în planul cincinal au fost

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

Victor VINTU

I

Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a V-a)

chimic de 
întinde pe

Tieptat au 
și noi sec-

(Continuare 
în pag. a V-a)

încă nici o 
deocamdată 
și echipaj, 
există. Scris 
au făurit-o :

de 
ur- 
din

mineralier 
cea mai 

construită 
țara noas-

perspectivă a 
circumscrie în

intr-un
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Un jurnal de bord scris 
pe uscaf ? Da, al unei nave 
care n-a făcui 
cursă, o navă 
fără căpitan 
Jurnalul ei însă 
de cei care 
constructorii de nave gălă- 
țeni. Pe prima filă o scurtă 
fișă :

Cargoul 
„Petroșani", 
mare navă 
pînă azi în 
tră; lungime — peste 
150 de metri, lățime — 
aproape 20 de metri; 
motor de 7 200 cai pu
tere ; 1
duri; i 
distanța 
marine, 
apă : 26

Răsfoind 
bord al constructorilor, 
mărim cîtea momente 
biografia navei...

CE-A F05T MAI INTÎI 1 
Unii spun că,. în ordinea 
firească, a fost proiectul, 
început cu elaborarea pla
nului de forme. Osatura lui 
constă înfr-un lung și la
borios șir de calcule teore
tice : determinarea dimen
siunilor principale, a de
plasamentului, a încărcăturii 
utile, a puterii motorului și

viteză: 15 no- 
autonomie pe 

. de 16 000 mile
Lansat pe 

> iunie 1966.
jurnalul

a numeroase alte elemente. 
, Un calcul îl determină pe 
celălalt — ca într-o reacție 
în lanț care crește în am
ploare și străbate, după o 
logică strictă, „atelierele" 
sectorului de concepție. E 
prima cursă a cargoului, 

.încă înainte de a se naște : 
plutind pe valurile hîrtiei 
de calc, el ancorează în 
toate porturile proiectării. 
De la forma carenei pînă 

•la mobilierul ultimei cabine.
Alții, din fabricație, spun 

că inițial au fost tablele. Și 
aproximează o cifră : des
fășurate pe suprafață, ele 
ar acoperi trei hectare.

De fapt, însă, începutul 
s-a făcut prin construirea 
în anii trecuți a unei noi și 
vaste maternități — cala 
Dunăre — capabilă să asi
gure nașterea colosului de 
12 500 de tone. Realizate 
chiar pe șantier, circulă pe 
șine, ajutîndu-se cîteodată 
reciproc, două macarale a 
cîte 40 de tone, cu o rază 
de acțiune de 35 de metri. 
Siluetele lor domină fluviul.

PRIMUL DINTR-O NOUĂ 
„FLOTĂ". în ultimii ani,

•■iu
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Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind din Iran, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, care a luat 
parte la solemnitatea înmînării 
însemnelor titlului de doctor ho- 
noi'is causa al Universității din 
Teheran.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tovarășii 
Gheorghe Apostol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ilie Verdeț, Gheorghe Rădulescu, 
Petre Blajovici, Janos Fazekas, 
Roman Moldovan, vicepreședinți 
ai' Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, George Maco-

vescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

ÎNSEMNĂRIdecălătorie din r.p.bulg ari a

Ieșim din Stara Zagora, pe sub 
, bolta verde formată de crengile 

stufoase ce se apropie înclinate 
reverențios de o parte și cealal
tă a străzii. Rămîn în urmă livezi 
pitice, vii aflate la primul rod, 
întinderi de floarea-soarelui. In 
zare se conturează, la început 
palidă apoi tot mai pronunțată, 
silueta uzinei chimice. Cerul si- 
niliu pare că se sprijină pe co
șurile înalte ce pufnesc sub po
vara sa.

Șeful secției planificare a uzi
nei, Ana Gherina, ne primește cu 
ospitalitatea caracteristică bulga
rilor. Despre uzină ne vorbește 
cu o vădită emoție în glas. Isto
ria acestui important obiectiv al 
industriei chimice bulgare îi este 
bine cunoscută, deoarece ea, ca 
și alte sute de tineri, a contribuit 
la înălțarea și dezvoltarea lui. 
Lucrările au început în 1961, iar 
șantierul a fost declarat șantier 
al tineretului. După doi ani înfă
țișarea acestor locuri avea să 
fie cu totul alta.

Primăvara lui 1963. Sezonul lu
crărilor agricole era în toi. Bri
găzile de tineret din uzină și-au 
mobilizat toate forțele pentru a 
putea asigura agriculturii, încă 
în acel an, zeci de mii de tone 
îngrășăminte azotoase. La 23 iu
nie combinatul a intrat în func
țiune ; cu șase luni înainte de 
termen. De la o producție de 
240 000 tone anual — cît dădea 
în prima etapă, combinatul a a- 
juns să realizeze 440 000 tone în

etapa următoare. La sfîrșitul ce
lui de-al IlI-lea trimestru al a- 
nului 1964 a fost atinsă întreaga 
capacitate proiectată. ~ 
intrat în funcțiune noi 
ții.

Astăzi, combinatul 
lîngă Stara Zagora se 
o suprafață de 120 hectare și este 
format, deocamdată, din opt sec
ții importante. Spun „deocam
dată", deoarece constructorii încă 
n-au părăsit incinta acestei uzine 
care continuă să fie totodată și 
șantier. Cea mai tînără secție, 
cea de carbomid, are doar 7 luni 
și va produce 70 000 tone anual. 
Pentru 1968 este prevăzută da
rea în funcțiune a unei fabrici 
de mase plastice, care va com
pleta gama produselor de la 
Stara Zagora. Pentru a defini 
exact locul pe care-1 ocupă com
binatul de la Stara Zagora în e- 
conomia bulgară, redăm cîteva 
date prezentate de interlocutoa
rea noastră : în trei ani de pro
ducție, uzina de îngrășăminte 
azotoase a contribuit la obține
rea unui spor de cereale de pes
te patru milioane tone. Ea asi
gură în prezent îngrășăminte în 
proporție de 900 kg. la hectar 
pentru o suprafață arabilă de 
350 000 hectare.

Dezvoltarea în 
combinatului se

★
TEHERAN 16. — Trimisul spe

cial Agerpres, N. Ionescu, trans
mite Incheindu-și vizita pe care 
a întreprins-o în Iran, președin
tele Consiliului de Miniștri al ..Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe. Maurer, a plecat sîm
bătă dimineața pe calea aerului 
spre patrie.

De la reședința sa de la Hotel 
Hilton și pînă la aeroport, înaltul 
oaspete român a fost condus de 
primul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida. De-a lungul bule
vardelor, pavoazate cu drapelele 
de stat ale celor două țări, șeful 
guvernului român a fost salutat 
cu căldură de numeroși locuitori 
ai Teheranului.

Pe aeroportul Mehrabad, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România a 
fost condus de primul ministru 
Amir Abbas Hoveida, de ministrul 
de externe, Abbas Aram, de mi
nistrul economiei, Aii Naghi Ali- 
chani, ministrul agriculturii, Riahi 
Ismail, ministrul muncii și proble
melor sociale, Attaollah Khosra- 
wani, ministrul sănătății, Janshid 
Amouzegar, precum și de alți 
membri ai guvernului, de senatori 
■și deputați, profesori ai Universi
tății din Teheran, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în ca
pitala Iranului.

Au fost de asemenea prezenți 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Teheran, Ion Drîncea- 
nu, și membrii ambasadei.

După ce au fost intonate imnu
rile de stat ale României și Iranu
lui, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a trecut în revistă garda de 
onoare aliniată pe aeroport. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri și-a 
luat rămas bun cu căldură de la 
premierul iranian și de la cele
lalte persoane oficiale sosite să-l 
conducă.

La ora 9,30, avionul special, 
avînd la bord pe șeful guvernului 
român, a decolat, îndreptîndu-se 
spre București.

Documentele adoptate
rejină atenția opinieipublice internaționale

H Larg ecou

la expunerea 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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Nimic nu e mai simplu 
decît să devii snob. Trebuie 
să îndeplinești o singură 
condiție. Dar o condiție afît 

nici nu-ți 
asta e fo
să vrei să

de simplă, îneîf 
vine să crezi că 
tul : trebuie doar 
devii snob. Afît !

în schimb, nimic nu e mai 
plăcut decîf să devii snob. 
Cîfe nenumărate avantaje și 
cîfe nebănuite ’ pfăceri ! Să 
luăm, de pildă, vastul do
meniu al activității intelec
tuale. Cîfă energie, cîte 
nopți nedormite, cîfe exa
mene și seminarii, cîte 
cărți groase și cîte emoții 
nu traversează trudnic de-a 
lungul anilor un copil obiș
nuit pentru a deveni un fî- 
năr intelectual. Pe cînd 
snobul, pe baza unei sim
ple dorințe, devine fără 
efort și de la o zi la alta, nu 
pur și simplu intelectual, ci 
(direct) „intelectual sub
țire”.

v Cum se obține totuși, în 
mod practic, această uimi
toare performanță? lată o 
întrebare firească la care 
vom încerca să răspundem. 
La început, așa cum spu
neam, ajunge să vrei. Cali
tatea de „persoană intelec
tual subțire" nu se cîștigă 
și nu se dobîndește, ea nu 
are nevoie de recunoaște
rea nimănui. Numai persoa
na intelectual subțire are 
căderea să se proclame 
„persoană intelectual sub
țire". Este adevărat că, si
multan, ea este obligată să 
proclame restul omenirii ca 
fiind neinfelecfual sub
țire.

Snobul începător trebuie 
apoi, cu perseverență și a- 
plicafiune, să caute prilejuri 
de afirmare, pe care i le o- 
feră de obicei grupurile 
care discută probleme inte
lectuale. El nu va lansa nici 
o opinie personală (sfat 
dealtfel inutil, întrucît sno
bul realmente dotat pentru 
snobism niu are r— după cum 
se va vedea — opinii per
sonale). EI trebuie să se de
clare însă împotriva tuturor 
opiniilor la îndemînă, fără 
alegere. Prima regulă a sno
bului intelectual este deci 
contrazicerea cu dezgust a 
oricui. A doua, poate mai 
importantă, este respingerea 
cu fermitate a oricărei per
fide încercări, făcute indife
rent de către cine, de a-1 
atrage pe pahta explicații
lor. Sub niciun motiv, el nu 
are dreptul să explice nici

confrazicerea și nici dezgus
tul. Orice discuție de acest 
fel trebuie omorîfă în fașă 
cu ajutorul zdrobitoarei în
trebări superioare de tip : 
„Și acest lucru are nevoie 
de explicații?!!?” (Subtext: 
„Eu stric însă că mă ames
tec în vorbă cu oricine”).

încetul cu încetul, snobul 
începător acumulează, prin 
opoziție sau contrazicere, 
micul său bagaj de idei. 
Dacă e să vorbim cinstit, 
ideile lui nu sînt chiar idei, 
ci mai degrabă anfi-ideile 
sau contra-ideile altora, dar 
în acest domeniu subtil sînt 
posibile și încurcături mai 
grave, așa îneît în ceața 
„intelectualității subțiri”, 
mica enormă diferență nu 
se prea observă întotdea
una.

Ia ore de aglomerație, cu 
scopul de a fi cît mai văzut, 
în cadrul expozițiilor vizi
tate snobul va detesta, mi
mic și verbal, cît 
blic, fot ceea ce 
sau are impresia 
lege („Nu înțeleg 
neva mai înțelege 
teze inteligibil !”). în fața 
lucrurilor pe care nu le în
țelege (dar absolut deloc îl) 
el se va opri arăfînd vizibil 
că înțelege. Entuziasmul se 
va exprima prin următoa
rele observații : „Mdaa ! E 
ceva”, „Interesant”, „E o 
idee". Superlativul se va ex
prima prin : „Nu e prea 
rău !"

„Intelectualul subțire” este 
pasibil de excludere din 
„intelectualitatea subțire" 
dacă este surprins explicîn-

mai pu- 
înțelege 
că înțe- 
cum ci- 

să pie

Din clipa aceasta, snobul 
începător se poate consi
dera „intelectual subțire" 
sută la sută și poate începe 
să zburde cu voioșie pe în
cântătoarea pajiște a inte
lectualității subțiri. Evident, 
el trebuie să caute cîțiva 
alțl snobi, începători sau 
avansați, în scopul de a-și 
exprima (cu voce cît mai 
tare) „opiniile", în diferite 
împrejurări. E inutil să adău
găm că în aceste grupuri 
toți sînt „intelectuali sub
țiri” și fiecare este cel mai 
subțire. în baza regulilor 
expuse mai sus, fiecare cre
de că ceilalți sînt total
mente neintelectuali și chiar 
proști. Așa se face că în- 
fr-un grup de adevărați „in
telectuali subțiri", fiecare 
este simultan de 17 ori ne
intelectual și o dată „cel 
mai subțire". Consemnăm 
faptul ca o ciudățenie.

De aici înainte, pentru 
a-și păstra calitatea, e nece
sară o oarecare 
plină. Devine 
frecventarea

aufo-disci- 
obligaforie 

expozițiilor,

Secții de artizanat

în satele vrîncene
GALAȚI (Coresp. 

„Scînteii").
In primul semestru 

al acestui an, re
țeaua cooperației 
meșteșugărești din 
regiimea Galați s-a 
mărit cu 42 de noi 
unități și a lărgit 
gama prestărilor de 
servicii. Numărul 
mare de contracte și 
de comenzi, încheia
te într-un timp scurt 
cu populația (peste 
60 000), indică o so
licitare deosebită a 
secțiilor de lenjerie 
pentru femei, brode
rie, mobilă 
comandă, 
reparații de mobilă 
etc.

Paralel 
de noi unități de de
servire a populației, 
cooperația meșteșu
gărească acordă o a- 
tenție sporită produ
cerii unor articole 
solicitate de cumpă
rători sau pentru ex
port. împletiturile 
din papură realizate 
îndeosebi de către 
cooperativa meșteșu
gărească „Munca și 
arta" din Galați sînt

fină de 
covoare,

cu crearea

apreciate nu numai 
în țară, dar și pe 
piața externă.

In ansamblul acti
vității cooperației 
meșteșugărești din 
această regiune se a- 
firmă din 
mai mult 
tul. Recent, 
selecționate, 
munele Bîrsești, Ne- 
grilești, Năruja, si
tuate în munții Vran- 
cei, țesături și obiec
te sculptate în lemn, 
care au 
precieri 
expoziții, 
valorificarea tradiției 
artei populare în cen
trele amintite vor lua 
ființă secții de arti
zanat cu munca la 
domiciliu.

Pînă la sfîrșitul a- 
cestui an vor mai 
lua, de asemenea, fi
ință, noi secții de 
broderie, executarea 
de reparații la domi
ciliu, o stație de 
auto-moto pentru de
servirea deținătorilor 
de autovehicule, se 
vor dezvolta secțiile 
de covoare și împle
tituri.

ce în ce 
artizana- 
au fost 
din co-

întrunit a- 
unanime la 

Pentru

du-și punctul vedere.
De asemenea, în cazul în 
care el manifestă trei entu- 
ziasme succesive.

Principiile generale sînt 
aproximativ aceleași și în 
cazul în care snobul și-a 
ales ca domeniu de activi
tate muzica. Trebuie reținute 
doar cîteva expresii tehnice 
de specialitate, care fac o 
impresie deosebită, aso
ciate cît mai fantezist. 
Exemplu : Bach și jazz (se 
„poartă" foarte mult vara 
asta, ca și muzica precla
sică). Idem în literatură. Se 
pot utiliza diferite 
din 
ale 
rar. 
(„angoasă", 
se (Joyce) Robe-Griilet (en
tuziasm total, fiindcă tot e 
greu să înțelegi mare lucru) 
etc. La cuvintele Homer, 
Shakespeare, Goethe, Bal
zac, Tolstoi (numele unor 
scriitori care servesc la 
identificarea ne intelectua
lilor subțiri) se va rîde cu 
condescendență.

Lucrul cel mai de seamă 
este însă, desigur, compor
tarea în societate, indiferent 
de împrejurare.

.Cu ajutorul acestor mij
loace modeste, snobul își 
menține prestanța. De pe a- 
ceastă bază cam subțire își 
permite să arunce privirile 
sale superioare spre noi 
toți, oamenii obișnuiți, care 
considerăm că expozițiile 
se vizitează pentru a vedea 
tablouri și nu pentru a bu
cura pe alții cu inteligența 
noastră spusă tare. Spre noi, 
care considerăm că nu se 
poate discuta despre o car
te decît dacă ai citif-o sau 
că Ia concerte 
pentru a asculta 
nu pentru a fi 
aici înainte și 
motive 
fire" 
seze.

Snobismul se manifestă 
desigur nu numai în dome
niul activității intelectuale. 
Există și „oameni (în gene
ral) subțiri", există „profe
sii subțiri” și „împrejurări 
subțiri". Principiile subțiris- 
mului sînt, în liniile lor 
mari, aceleași. Persoa
nele subțiri simt deodată 
nevoia vitală de subțirime. 
Ca urmare, persoanele se 
proclamă ca atare. Și, ca 
prin minune, tot ce ating ele 
devine subțire, și, ca prin

nume 
rubricile „meridiane” 

revistelor cu profil lite- 
De asemenea : Kafka 

„oniric"), Ulys-

se merge 
muzică și 
văzut. De 

din aceste 
„intelectualul sub- 

începe să ne intere-

minune, în jur apar oameni 
și împrejurări subțiri. Gus
turile persoanei sînt procla
mate subțiri, gesiurile sa 
hainele sale, cercul său 
amici, filmele pe care 
vede persoana, actorii 
melodia preferată, totul de
vine subțire și „cel mai sub
țire” și fotul se opune 
iomat gusturilor și prefi 
țelor celorlalți care, f 
mente, sînt cele multe. Gus
turile și preferințele subțiri 
sînt altfel decît la toată lu
mea.

O, evident, „de gusfibus 
non disputandum” I Nu ne 
vom permite să contestăm 
dreptul indiferent cui de a 
avea gusturi și preferințe. 
Evident, nu poate supăra 
pe nimeni faptul că vecina 
mea subțire (există deci și 
„vecini subțiri") „ține" că
ței și ascultă muzică de care 
eu mă sperii. Nici măcar pe 
mine, în afara cazurilor cînd 
muzica ei e prea tare și la 
ore nepotrivite. După cum, 
ea n-ar trebui să fie indis
pusă de gusturile mele. Am 
observat însă că pe ea o 
supără fot ceea ce vede la 
mine și la alții,,. „Cum 
purta oroarea asta ?" 
roarea" fiind cămașa 
de vară, corectă și 
minte). „Cum poți citi 
ceva ?" (Un roman foarte 
interesant și mai ales scris 
cu nerv) etc, etc. Vecina 
mea se miră de sus și 
milă de tot ceea ce fac 
sau fac alții. Depozitară 
eră a singurelor 
luat în seamă, 
tora sînt pentru 
și neevoluafe.

Am dedus 
caracteristică, 
ceasta e cea 
subțirismului, 
contrazicerea 
poate trăi decîf 
cînd permanent. Și e cît se 
poate de logic, căci rostul 
lui primordial e să asigure 
posesorului un mijloc de a 
fi altfel decîf ceilalți, 
mijloc ieftin de a 
sebi.

Există în om, și 
poate de firească, 
de a-și manifesta 
lifafea, și de a și-o 
festa cît mai deplin. La ma
rea majoritate a oamenilor, 
această dorință devine ten
dință pozitivă de a se în
cadra în curentul social și 
de a se realiza social, în 
întrecere cu alții pe liniile 
pozitive ale vieții. Ea dă 
naștere tendinței de a te 
disflrige constructiv în ca
drul colectivului în care 
te-ai integral, de a munci 
mai bine, mai eficient, cu 
rezultate mai 1 bune. Satis
facțiile vin din această rea
lizare. Pentru zdrobitoarea 
majoritate a oamenilor, de 
aici curge izvorul micilor și 
marilor mulțumiri pe care 
viața Ie poate oferi și le 
oferă. De aici le vin entu- 
ziasmele și bucuria, de aici 
potențialul de visare și trăi
rea pe planuri înalte. Ei sînt 
oamenii de care te bucuri 
cînd îi înlîlneșfi, care te pot 
lumina cu o vorbă și chiar 
cu o simplă prezență, oa
menii buni și adevărați.

Dar a te deosebi este 
mult mai ușor decît a te 
distinge. Oricine poate să 
se deosebească, urmînd 
docil măruntele sale egois- 
me, crescîndu-le duios și 
expunîndu-le agresiv spre 
mîhnirea și (chiar) enerva
rea celor din jur.

Spuneam la început că 
nimic nu e mai simplu de
cîf să devii snob. înfr-ade- 
văr I Dar trebuie să ai pu
terea de voință sau lipsa de 
sensibilitate de a nu vedea 
cum împrășfii în jur mîhnire 
sau enervare.

Adrian RIZA

Pe magistralele de oțel ale patriei
Foto : Agerpres

VEȘTI

TURISTICE nici autorizație

Ion MOLDOVEANU 
mecanic

Nici mașini,

La noul ștrand din cartierul Giulești Foto ! A. Cartojan

poți 
(„o- 
mea 
cu- 
așa

păreri 
părerile 
ea sărăcufe

de aci o altă 
și cred că a- 
esențială, a 
Născut din 

altora, el nu 
confrazi-

un 
se deo-

e cît se 
dorinfa 

persona- 
mani-

® în primele două trimestre 
ale anului, circa 600 000 de oa
meni al muncii au plecat în 
excursii organizate de O.N.T.

o Cu prilejul vacanței de 
vară, O.N.T. organizează 39 
de excursii în circuit, cu du
rata de 8 pînă la 10 zile, pen
tru studenții din toate centre
le universitare ale țării. Se vi
zitează centre muncitorești și 
locuri pitorești din întreaga 
țară.

© Pentru a înlesni turiștilor 
posibilitatea de a participa la 
tradiționala sărbătoare de pe 
muntele Găina, O.N.T. a orga
nizat excursii de o zi, cu auto
carele, la care au luat parte 
numeroși turiști din Deva și 
Timișoara.

® Mii de oameni ai muncii 
din Brașov, Piatra Neamț, Iași, 
Brăila, Bîrlad, Oradea și din 
alte orașe au plecat să-și pe
treacă această duminică 
litoral.

Complexul hotelier „împăra
tul romanilor" din Sibiu, mo
dernizat recent, este unul din 
cele mai vechi de acest fel 
din țară. Aici au poposit de-a 
lungul vremii personalități de 
seamă : celebrul călător 
lian, locotenent-colonel 
rando Visconti, autorul 
mei hărți a Sibiului (1699), Ca
rol al XII-lea, regele Suediei 
(1704), Franz Liszt (1846), Jo
han Strauss (1847). 15 iunie 
1868 marchează o dată memo
rabilă pentru orașul Sibiu. în 
această zi sosește colectivul 
trupei de teatru Mihail Pas- 
caly, avînd ca sufleur pe Mi
hail Eminescu.

ita-
Mo- 
pri-

1mst^ane

căldură
MARE

Cît arată termome
trul dumneavoastră ? 34 
de grade ? Să știți că 
rămîne în urmă. Potri- 
viți-l după al meu. Sînt 
exact 36 de grade I Vă 
e cald ? Cum v-aș pu
tea veni 
Vreau să 
puțin.

Troiene
Viforniță.

în 
vă

de

■ ■ H

de Nicu|ă TÂNASE

ajutor ? 
răcorif i

zăpadă. 
Aisber- 

Crivă- 
Ei ? Cum vă sim

țiți ? Eu astă-iarnă m-am 
jurat că n-o să mai 
stau la umbră. Cu toa
te astea ia priviți-mă : 
m-au trecut nădușelile 
gîndindu-mă cum să vă 
răcoresc puțin.

Ce-ați zice de un raid 
prin cîteva ștranduri 
bucureștene pe care le 
frecventați? V-ați răcori 
dacă ne-am lega puțin 
de unele aspecte — să 
zicem în termeni clasici 
— negative ? Dați-mi 
vă rog voie, cu ocazia 
asta mă răcoresc și eu.

Ger.
guri. Măzăriche. 
țul...--------

Ștrandul Izvor
E arhiplin. Urmăresc un 

tip care încă de la intrare

pii s-a părut grozav de in
teresant. A scos bilet cu 
mult înaintea mea, pentru 
că el nu s-a așezat la rînd 
ca mine, ca toată lumea. 
S-a dus direct în față. 
După aia a văzut un aviz: 
„Nu defectați dușurile!" 
L-a citit de cîteva ori și a 
început să facă gimnasti
că pe țeava transversală 
a dușului, după care s-a 
apucat să lărgească orifi
ciile sitei cu un cui de 
12 mm. 
sip în bazin I 
s-a înmuiat 
tăvălit prin 
runcat de 
chiar prin 
scrie : „Nu 
pe trambulină, pericol de 
accident I" Au 
vreo ț-rei copii -la postul ■ 
de prim-ajutor. El a ieșit 
din apă, și-a adus de la 
cabină un pachet cu mîn- 
care și după ce s-a ospă
tat a aruncat resturile cu-

cu un
„Nu intrați cu ni- 

" Omul meu 
în apă, s-a 

nisip și s-a a- 
pe trambulină 
dreptul unde 

vă aruncați de

fost duși

linare alături de avizul t 
„Aruncați hîrtiile la coș!"

• La un moment dat îl 
pierdusem din vedere. 
L-am găsit. Studia altă 
placardă: „Plimbatul cu 
bicicleta pe alei este in
terzis!" L-am întrebat:

— Acum 
bicicletă I

S-a uitat 
o meduză 
după vreo 
cine dă peste mine cu bi
cicleta ? Omul grozav, o- 
mul interesant. Mi-a mu
tat un omoplat din loc și 
mi-a zis :

— Te mai legi altădată 
de oameni ?

Ca să mă răzbun, am 
scris cu o cretă pe zidul 
clădirii celei mai înalte 
din incinta ștrandului: „Nu 
vă aruncați în cap de pe 
acoperiș, bazinul la 500 
metri depărtare!" și m-arn 
îndreptat spre chioșcul de 
răcoritoare. Aici, un sin
gur vînzător, suc cald și 
o coadă interminabilă. 
Ceri un suc, bineînțeles 
cînd ajungi la rînd, nu ți-1 
dă fără garanție, îi bei în 
fața vînzătorului, după

ce faci ? N-ai

la mine ca la 
împăiată și 

zece minute,

1?
'■

Nici unei întreprinderi nu-i este 
indiferent cînd îi sosesc materia 
primă și -materialele de care are 
nevoie pentru buna desfășurare a 
producției. Transportul acestora 
trebuie organizat în așa fel îneît 
toate cerințele să-și găsească o re
zolvare judicioasă și, firește, ope
rativă. Nu o dată se întîmplă înr 
să ca, în situații dintre cele mai 
simple, lucrurile , să za că totul 
altă întorsătură, complicîndu-se 
în mod inutil soluționarea lor.

Lucrez la schela Gura Ocnlței 
din raionul Tîrgoviște. Luna tre
cută colectivul din care fac parte 
a întîmpinat greutăți în muncă. 
De ce ? In primul rînd, fiindcă 
n-am fost aprovizionați cu sufi
cientă țeavă pentru sondele în 
extracție. Conducerea întreprin
derii noastre a solicitat din vreme 
Direcției generale foraj-extracție 
repartiția necesară, 
rezolvată operativ, 
cern cît mai repede 
de țeavă de la schela de extracție 
Craiova. Ce putea fi mai simplu ? 
Numai că, abia după ce am primit

Cererea a fost 
Urma să adu- 
cei 4 000 metri

repartiția, pentru noi au început 
problemele.

Schela este dotată cu destule 
autocamioane.- Ar fi putut - folosi 
cîteva la efectuarea acestui trans-, 
port. Dar, Direcția regională de 
transporturi auto-Ploiești s-a opus 
categoric. Pur și, simplu n-a vrut 
să elibereze schelei autorizația ne
cesară pe baza căreia să putem a- 
duce cu camioane proprii țeava de 
la Craiova. Ba mai mult, nu ne-a 
pus la dispoziție nici mașinile sale.

Anomalia este evidentă: schela 
a fost înzestrată anume cu toate 
mijloacele necesare pentru rezol
varea problemelor legate de reali
zarea sarcinilor de plan, dar din 
cauza D.R.T.A. nu le poate folosi 
în acest scop! Oare rolul D.R.T.A.' 
este acela de a încurca ■ lumea ?

Schimbul de adrese și discuții 
între schela noastră și I.R.T.A.- 
Tîrgoviște n-a avut nici un rezul
tat. Am căutat să ne descurcăm 
singuri. Cu ajutorul autobazei nr. 
2 Craiova am adus o parte din 
țeavă. De reținut: numai o parte. 
Și, uite așa, din lipsa unei hîrtii 
care se poate elibera în cîteva mi
nute, povestea transportului de la 
Craiova, oricît ar părea de ciudat, 
nu s-a terminat nici azi. Condu
cerea D.R.T.A.-Ploiești nu dă nici 
mașini, nici autorizație. Cum se 
poate justifica această birocrație ?

Din luna decembrie a anului tre
cut, stațja de amplificare a G.A.S. 
Tigveni se află într-un atelier al 
cooperației meșteșugărești din 
Curtea de Argeș pentru reparații. 
Nici acum lucrarea nu este gata. 
Pînă în prezent, pentru a urgenta 
reparația, am avut 26 de convorbiri 
telefonice, am trimis 8 delegați, 
am luat legătura cu Consiliul lo
ca! al sindicatelor, am făcut și 
multe alte intervenții. întrebăm 
U.R.C.M. Argeș ce ne-a mai rămas 
de făcut ?

Ion SANDU
președintele Comitetului
Sindicatului de la G.A.S. 
Tigveni

țe așezi din nou la 
să-ti iei garanția, stairînd

o jumătate de oră pînă îți 
vine rindul, dacă între 
timp ți se face din nou 
sete, repeți din nou figura.

Am trecut 
unde scrisesem 
avizul 
meu 
N-am 
tatul.

de 
era 
stat

pe la locul 
cu creta 

mai sus. Omul 
acolo. Studia, 
să văd rezul-

Ștrandul Tei
Aici — vreo 5 tonete cli 

răcoritoare. într-adevăr 
răcoritoare I Cînd torni li
chidul se aburește paharul. 
Cinci tonele cu răcoritoare 
șl un restaurant. Chioșcuri 
cu articole de plajă etc. 
îl felicit pe omul de la ad
ministrație care mă înto
vărășește pentru buna gos
podărire și-i cer o țigară. 
Rămăsesem fără țigări.

— Asta e o aluzie ?
— Aluzie Ia ce ?
— La debitul de tutun.
•— Aveți 

pe-aici ?
— Avem. Iată-1 

rată un chioșc 
scrie cu litere mari „TU
TUNGERIE"). L-au adus 
de acum cîțiva ani. Dar 
să știți, n-a funcționat nici 
sezonul trecut 
cum vedeți — 
cest sezon. Au 
ducă țigări la 
cu articole de 
nu- li s-a dat voie. în scrip
tele organizației comer
ciale figurează un chioșc 
de țigări.

— Dar numai în scripte. 
Chiar nu ai o țigară ?

un debit

(îmi a- 
pe care

și — după 
nici în a- 

vrut să a- 
chioșcurile 
plajă, dar

Nota redacției: Tn .ultimul timp am primit și 
alte scrisori în care se semnalează unele defi
ciențe asemănătoare cu cele relatate mai sus. 
Una dintre aceste scrisori în care se arăta că 
din cauza unor funcționari de la D.R.T.A. Olte
nia, șantierele Trustului regional de construcții 
nu pot folosi în mod judicios parcul de mijloace 
de transport cu care sînt dotate, a fost publi
cată în „Scînteia" nr. 6948. Era de așteptat ca, 
în sfîrșit, să se ia măsurile corespunzătoare 
pentru înlăturarea unor astfel de situații anor
male. După cum ne scrie însă același corespon
dent voluntar, lucrurile nu s-au schimbat aproa
pe deloc. Autorizațiile de transport se eliberea
ză cu întîrziere, pentru că această problemă, 
uneori de importanță vitală pentru întreprinderi, 
este lăsată la discreția unor funcționari care nu 
dau dovadă de răspunderea necesară.

Desigur, lucrurile trebuie să fie analizate cu 
toată atenția pentru ca, într-adevăr, mijloacele 
de transport ale întreprinderilor să fie folosite 
în interesele majore ale producției. Dar o ase
menea exigență firească nu se poate împăca 
nicidecum cu situația de-a dreptul absurdă "de" 
a ține mașina imobilizată în garaj atunci cînd 
bunul mers al producției cere ca ea să execute 
un transport urgent. Tocmai.de aceea este 
dorit ca măsurile, de atîta timp așteptate, 
nu mai întîrzie.

a i:

— O să trimitem pe ci
neva cu vaporașul să cum
pere din partea cealaltă a 
lacului.

— Mersi!
Trece pe lîngă 

autocamion 
niște sonde, 
omul de la

— Căutați 
cu sondele astea ?

— Sînt de la Proiect 
București. Ni s-au aprobat 
fondurile, Facem aici un

bar n-am ce interes au vi
zitatorii să se urce pe 
gard... Bazinul e departe. 

Un lucru care m-a sur
prins : printre tinerii care 
își petreceau timpul în 
aer liber făcînd baie, pla
jă, citind o carte ori ju- 
cînd cărți, am descoperit 
o gașcă de golănași care 
amestecau în palmă niște 
zaruri. Jucau „barbut" pe 
bani.

Zău, tovarăși organiza
tori, ocupați-vă și de edu
cația acestor cîțiva tineri. 
Ați făcut aici un ștrand, 
nu cafenea.

îl întreb pe omul care 
rupe biletele :

— Neue, unde aș putea 
bea un suc, ori o bere ?

— Luați tramvaiul. La 
a doua stație este restau
rantul „Valea Mărului".

— Dar aici n-aveți un 
chioșc de răcoritoare ?

— Am - vrea,
— Cine vă împiedică ?
— Noi am cerut secției 

comerciale a 
popular 16 
ne instaleze o tonetă,

— Și?
— Sînt formalități mul

te. Cred că anul ăsta n-o 
să. avem succes.
. —- Ce formalități tre
buie . pentru . instalarea 

- unei tonete ? Mare lucru ? 
deloc Urci toneta într-un auto- 

popularizat. Sînt chiar și. . camion, o aduci 
giuleșteni care nu știu de 
existența lui.

La ora cînd îl vizitez 
sînt cîteva sute de copii 
și tineri. Ștrandul este 
împrejmuit cu un zid de 
beton și nu știu de ce la 
fiecare 5—10 metri scrie 
cu litere de-o șchioapă: 
„Nu vă urcați pe gard, 
pericol de accident". Ha-

noi un 
încărcat cu 
îl întreb pe 
administrație : 

țiței ? Ce-i

fondurile, Facem aici 
restaurant, Au venit să 
sondeze terenul. Cum ne 
dau aprobarea, cum ne a- 
pucăm de lucru.

— îl faceți în sezonul 
ăsta restaurantul, mai a- 
veți timp ? De ce n-au ve
nit de la Proiect-București 
în martie ?

— Nu era sezon de băi.

Ștrandul

16 Februarie
A răsărit ca din pămînt 

acest ștrand. Trebuie să 
recunoaștem, e o inițiati
vă lăudabilă. Merită. feli-, 
citări inițiatorii. Ștrandul 
are o capacitate de circa 
1 500 de locuri și oamenii 
îi spun „Lido al Giuieștîu-. 
lui". Și nu este

Sfatului
Februarie să

aici și
gata.

— Ce 
Trebuie 
sistematizarea 
Trebuie să vină 
să se facă proiecte și pa- 
raproiecte.

— Ah, ce zăduf!
Mi-a adus o cană cu apă 

rece de la un vecin care 
are cîine rău. V-ați răco
rit puțin ? Eu da..,

știi dumneata ? 
autorizație de la 

orașului, 
comisii,

NICOLAE CIOVITOȘ ne scrie 
că i s-an reținut pentru plata 
unei amenzi 43 de lei. Banii au 
fost vărsați prin virament circum
scripției sanitare 16 Februarie. 
După o lună, deși amenda eratplă- 
tită, 1 se rețin 46 de lei. Alergă
turi la întreprindere, la circa fi
nanciară — banii sînt trepuți 1 . 
contul impozitului pe clădiri. Trețfe 
anul și află cu surprindere că mai 
are o restanță de plată. Din nou la 
circa financiară, iar alergătură și 
timp pierdut. I se cere acum 
să aducă o copie după vira
mentul făcut de întreprindere. Dar 
cu ce e vinovat omul că scriptele 
circumscripției financiare nu.-s în 
ordine ?

PETRU GĂINĂ lucra în sectorul 
transporturi al Exploatării miniere 
Petrila, unde era fruntaș în pro
ducție. Pe motiv că nu mai cores
punde în muncă, la 28 aprilie a 
fost transferat în alt sector. Ade
vărul era că șeful de schimb, Ni- 
colae Munteanu, a vrut să-i plă
tească pentru o critică adusă unei 
rude. Șeful sectorului, Mircea 
Moldovan, i-a dat concursul la să- 
vîrșirea acestui abuz. ‘

La sesizarea ziarului, Comitetul 
orășenesc P.C.R. Petroșeni ne co
munică : tov. Petru Găină a fost 
reintegrat. Ia vechiul sector de 
muncă, iar cei vinovați de gîtuirea 
criticii și de luarea unor măsuri 
abuzive vor fi " 
rea generală 
partid.

disctitați în aduna- 
a organizației de

am fost triinî.. țsNu de mult am fost trimL^,’^ 
cătro medicul de circumscripție* 
policlinica din localitate ■ pen?, 
diferite analize. Mi s-a șpuș că a- 
nalizele respective nu se pot face, 
deoarece laboratoarele duc lipsă 
de o serie’ de substanțe chimice 
care sînt trimise cil întîrziere de 
la regiune. Oare la secția sani
tară a Sfatului popular, regional 
București nu se știe-că bolile pot 
acționa uneori mai -repede decît 
acționează cei ce răspund de apro
vizionarea unităților. sanitare cu 

necesare ?

Troian RADULESCU
Giurgiu

14 iunie 1966, pe ușa dcpozi-
2 I.R.I.L. din Reșița, au ieșittulul _ ..... ..... „„

patru cetă(eni cu patru șezlonguri. 
Au atîta căutare șezlongurile ? 
N-au, clar fără ele nu ți se vinde 
mobilă tip Lugojana. în felul a- 
cesta, ești nevoit să plătești mai 
mult cu 210 lei orice garnitură 
cumpărată. Adică, vrei nu vrei, 
ia Grigore... șezlong..

Vasile BĂLUȘESCU
Reșița

Mai 
despre 
de Vochinici Marin, ______
sfatului popular din comuna Tă
tărești de Jos, raionul Videle. Â 
brutalizat mai multi locuitori din 
sat, i-a dat afară din localul sfa
tului pe. cei veniți după diferite 
acte, a cerut bani pentru băuturi, 
a insultat femei.

în răspunsul trimis redacției se 
arată că, în urma cercetărilor fă
cute de tov. TUDOR PRODAN, 
președinte al Sfatului popular al 
raionului Videle, a reieșit că sesi
zarea e întemeiată. Pentru aba
teri, Vochinici Marin a fost sanc
ționat cu mustrare scrisă cu aver
tisment. Cazul a fost discutat și în 
fața secretarilor de sfaturi comuna
le din raion. Președintele sfatului 
popular al comunei, care nu este 
nici e! străin de aceste abateri, va 
fi discutat în adunarea generală a 
organizației de bază.

întrebarea este însă dacă, față 
de gravitatea isprăvilor săvîrșite 
de Vochinici Marin, sancțiunile a- 
plicate.nu sînt cu mult prea blîn- 
de și, prin urmare, lipsite de efec
tul educativ așteptat ?

mulți cetățeni ne-au. scris 
abuzurile grave . săvîrșite 
........................, secretar al

Ta sesizarea publicată la această 
rubrică în legătură cu înscrierile 
din oficiu la ADAS am primit două 
răspunsuri. Primul, de la Consiliul 
local al sindicatelor Titu. S-a cerul 
consiîpfămîntuj celor în cauză Ia 
înscrieri. Foarte bine. Deci sesiza
rea era neîntemeiată. Or, iată că 
vine și un răspuns de la Consilfu! 
regional București al Uniunii Sin- ' 
dicatelor. „în temeiul cercetărilor 
făcute pe teren 
într-adevăr, 
ADAS s-au 
se cere .în 
tul". Deci 
iată.

Și acum _______ _ _  „__ _
tov. STAN, președintele Consiliu
lui local al sindicatelor Titu, care 
semnează răspunsul, că ar trebui 
să-și revizuiască atitudinea cu pri
vire Ia modul cum sînt rezolvate 
aici scrisorile oamenilor muncii ?

vă comunicăm: 
asigurările facultative 
făcui mecanic, fără a 
prealabil consimțămîn- 
sesizarea era înteme-

o întrebare : nu crede

Tocmai.de
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PAGINA 4 SCINTEIA

Apariția primului volum

in drumul unui scriitor

creionate episoa-

Ș:>

(Foto : M. AndreescuJ

moment de seamă
Inaugurarea
Casei de cultură

O carte, indiferent de dimensiu
nile ei, poate consacra pe un autor, 
îi poate defini sau cel puțin schița 
profilul, îl poate angaja în fața ci
titorilor cu răspunderi sporite pen
tru viitoarele cărți ori îl poate 
compromite pentru o anumită 
vreme sau definitiv. Primul vo
lum tipărit înseamnă pentru 
autorul lui un moment de răscruce 
în activitatea sa scriitoricească. E- 
venimentul este traductibil în ter
meni care pot varia de la emoție, 
înfrigurare, grijă, pînă la nesigu
ranță, coșmar. Cum îți va fi întîm- 
pinată prima carte ? Iată o între
bare care a chinuit și va chinui pe 
toți truditorii cu condeiul. Chestiu
nea se poate pune de fapt tuturor 
creatorilor, deci și oamenilor de ști
ință, artiștilor etc.

Nu voi spune noutăți reamintind 
că omenirea nu l-ar fi cunoscut pe 
marele cîntăreț Șaliapin dacă a- 
cesta, neperseverînd, ar fi luat 
drept bună lipsa de apreciere a 
unora dintre primii săi dascăli sau 
că teatrul mondial n-ar fi numărat 
printre stelele sale pe compatrioa
ta noastră Maria Ventura, dacă a- 
ceasta nu s-ar fi prezentat și a 
doua oară la examenul de admitere 
în conservator.

Modul vitreg în care a fost primi
tă cea dintîi dintre capodoperele 

' teatrului lui Caragiale, „O noapte 
. furtunoasă", nu lăsa prea multe 
' , promisiuni contemporanilor cu pri

vire la viitoarele creații ale genia
lului dramaturg, dacă aceștia s-ar 
fi ghidat după rezervele unei bune 
părți a criticii timpului. Creangă a 
fost multă vreme apreciat la „Ju
nimea", chiar de către spiritele cri
tice cele mai pătrunzătoare, doar ca 
un scriitor „popular", termenul 
fiind de natură să desemneze nu 
ceea ce înțelegem astăzi prin scrii
tor popular, ci un autor cu haz, 
care poate compune istorioare co
mice. Primul roman al lui Duiliu 
Zamfirescu, „în fața vieții", aflat 
sub influența decepționismului 
post-eminescian, i-a adus autorului 
din partea lui Dobrogeanu-Gherea 
calificativul: „pesimistul de la So- 
leni". Aceasta nu l-a îțnpiedicat pe 
Duiliu Zamfirescu ca ulterior să 
dea ciclul Comăneștenilor, amplă 
frescă realistă a vieții sociale, cu 
vădite accente de critică la adresa 
unor moravuri ale vremii.

Cum să privim deci prima carte 
a unui scriitor, prima operă a unui 
artist, tînăr sau mai puțin tînăr? 
Cu blajinătate sau bunăvoință sa- 
mariteană ? Cu laudă mincinoasă ? 
De pe poziția perniciosului spirit 
de grup, care-și mai'manifestă pe 
alocuri prezența în paginile unor 
reviste ? Cu „defectoscopul" lite
rar, în cazul în care ar exista un 
asemenea instrument, pentru a 
ochi imperfecțiunile cele mai im
perceptibile ? Fără a se putea da 
rețete, se poate opune însă un ho- 
tărît nu tuturor acestor pseudo- 
metode. Rețete nu se pot da. se 
pot schimba însă puncte de vede
re în această chestiune.

O privire critică asupra primu
lui volum al unui autor este utilă 
și pentru autorul în cauză și pen
tru cititori, dacă este făcută cu 
maximum de exigență, dar în spi
ritul unui deplin respect pentru 
munca celui care semnează volu
mul, cu dorința onestă de a nu es
camota scăderile și de a detecta 
toate sunetele sincere și armonioa
se emise de lira debutantului, toa
te posibilitățile de creștere, de ma
turizare artistică, tot ce este sus
ceptibil de a fi șlefuit, de a căpă
ta, cu timpul, strălucire. Oricum, 
nu mi se pare indicat să examinăm 
în genere vreo carte a cuiva, dar 
cu atît mai mult pe cea dintîi, cu 
toporul de o parte și cădelnița de 
alta, cu sticla de gaz și cutia de 
chibrituri într-o mînă și cu șipul

de apă de roze într-alta, după... 
caz.

Exprimîndu-mi punctul de vede
re în problema abordată, voi în
cerca unele referiri la cîteva ase
menea prime cărți apărute în ulti
mul timp.

Poezia noastră înregistrează de 
mai mulți ani nume noi, experien
țe noi, modalități noi de exprima
re. Oprindu-mă asupra volumului 
de debut al unui poet crescut, cel 
puțin geografic, în aria școlii ieșe
ne, am rămas plăcut impresionat 
de căutările autorului, de priza sa 
la anumite teme mari, de pildă lo
cul poetului între semenii săi, an
corarea idealului individual în 
trunchiul idealului colectiv, rela
ția dintre intelect și afect, încerca
rea de prospectare a viitorului — 
și de modul personal în care-și 
propune să le transfigureze poetic. 
Corneliu Sturzu, el este poetul la 
care mă refer, în 
lum, „Autoportret

al său prim vo-, 
pe nisip", are

Corneli y Stwrzu
Stelian Păun
loniță Marin

sentimentul continuității, al comu
nicării cu viitorul ; meditația sa 
nu este izolată, nici atemporală. 
Poetul se simte acasă „printre su- 
rîsurile și sentimentele" care sînt 
proprii lumii noastre. Eroul său 
liric nu se poate imagina în afara 
societății de astăzi, a epocii con
temporane, deși în unele poezii 
apelează la simboluri de legendă, 
în tonuri confesionale, poezia lui 
Corneliu Sturzu leagă aspirații ac
tuale de gînduri pentru mai tîrziu. 
în versul său își găsește ecou che
marea inteligentă a oamenilor care 
au de răspuns unor misiuni. Meta
fore cu personalitate, dens poetice 
sînt semănate în acest volum care 
marchează un început de drum.

Deslușindu-i căutările soldate cu 
împliniri, cu versuri inspirate, so- 
cot însă că este bine să-1 facem 
atent pe poet asupra unei tentații 
obstinate spre intelectualism care 
se face simțită în poezia sa, ten
tație ce se convertește uneori în 
gînduri ușor hermetice, aburoase, 
în îmbinări de imagini fără ma
ximum de coerență, ca acestea :

„Tăcerea jefuită din ziduri 
mască mi-am pus-o, din lemn de 

santal.
Căutîndu-mă, cerul se-apleacă în 

mine
după un vis mineral".

Nu aici stă, după părerea mea, 
valoarea căutărilor poetului. A- 
cestea sînt un soi de exerciții, de 
jocuri gratuite cu sonoritățile 
limbii; cînd se vor produce de
cantările și revizuirea materialu
lui asimilat, poetul, clarificat, va 
renunța, probabil, la jocurile de 
cuvinte cu ecouri goale.

într-un roman de debut cum 
este cel al lui Stelian Păun, „Pă- 
mînt sălbatic", găsim reflecții e- 
moționante asupra vieții de odi
nioară dintr-un oraș de provincie, 
de la marginea țării, descrieri su
gestive asupra naturii acestui spe
cific spațiu dunărean. Mai intere
sant este însă în carte tabloul ce
lor care populează acest tîrgușor : 
pe de o parte oameni necăjiți, go
niți de la țară de sărăcie și lip
suri și ajunși în viața de mizerie 
a orașului, ducînd o existență chi
nuită ca hamali în port, căruțași 
etc.; pe de alta notabilitățile —

un pi’efect, un avocat — tipuri ve
nale, lipsite de scrupule și de con
știință, negustori și zarafi care au 
la cheremul lor forța de muncă 
și-și permit să-și bată joc de oa
menii sărmani, 
să-i îngenunche 
lui.

Mai palid sînt 
dele grevei organizate de munci
torii din oraș ; în aceste pagini 
lipsesc fiorul dramatic al încleș
tării, vibrația luptei, scenele de 
tensiune, aceasta datorită poate și 
faptului că scriitorul tratează gre
va foarte succint, fără a se opri 
asupra implicațiilor ei politico- 
sociale și fără a face vreo refe
rire la fundalul marii greve a 
muncitorilor din România din a- 
nul 1920, an în care se petrece o 
bună parte din acțiunea cărții.

Autorul cultivă rar metafora ; 
punțile sale de legătură cu citito
rul sînt comunicarea directă, sin
ceră și autenticitatea relatărilor. 
Sînt de reținut evocările folclori
ce, cuvintele de duh, proverbele, 
zicătorile cu care este împestrițată 
vorbirea unor personaje, toate a- 
cestea vădind o cunoaștere de la 
sursă a universului în care se miș
că eroii romanului.

în această primă carte a lui Ste
lian Păun perceperea unora din 
faptele de viață relatate are loc la 
un nivel mai scăzut, n-au survenit 
în toate cazurile filtrarea, elimi
narea detaliului nesemnificativ, 
care încarcă inutil unele 
descriptive.

Același fapt se observă 
primul volum de proză al 
niță Marin, intitulat „Sile 
rul". Avem de-a face cu o 
ră care se impune prin 
și colorit; fraza se încheagă flu
ent, ușor, mărturisind un anumit 
travaliu depus pentru cizelarea ei. 
Este de așteptat ca în alte viitoa
re volume scriitorul să-și îndrepte 
mai insistent atenția spre sonda
jul psihologic, nelimitîndu-se la 
pasaje de descripție, chiar dacă u- 
nele dintre ele sînt foarte reușite. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
genul pe care îl cultivă loniță Ma
rin, schița sau povestirea scurtă, 
necesită o maximă condensare a 
descrierii și o prospectare mai a- 
plicată a zonelor sufletești ale per
sonajelor. Chiar în bucata care dă 
titlul volumului este prezentat un 
moment-cheie: Maria, soția lui 
Sile, după o lungă stare de inerție, 
vecină cu apatia, se hotărăște brusc 
să-și urmeze bărbatul pe tarlaua 
cooperativei agricole unde lucra 
acesta. Dar tocmai frămîntările lă
untrice ale Măriei, gîndurile care 
au declanșat ieșirea ei din amor
țeală și însoțirea cu munca, toc
mai aceste intime procese psiholo
gice nu sînt surprinse de autor ; 
ele sînt numai presupuse. Proza
torul s-a mulțumit să arate reac
ția finală a eroinei, fără a anali
za succesiunea de momente care 
au pregătit si au produs această 
reacție, mecanismul atît de com
plicat și subtil al transformărilor 
din conștiința Măriei.

Cele cîteva observații sînt de
parte de a epuiza problema în 
discuție. Modul în care sînt întâm
pinate debuturile, opiniile asupra 
cărților ce intră pentru prima dată 
în circuitul literaturii originale 
sînt teme ce pot fi tratate în ca
drul unei discuții mai largi. Sem
natarul rîndurilor de față, a expri
mat una dintre păreri : aceea des
pre necesitatea unor judecăți ne
pripite, constructive, care să poa
tă îndruma creația ulterioară a în
cepătorilor. Alte articole vor pu
tea aduce noi puncte de ve
dere în această chestiune.

să-i umilească, 
prin forța banu-

pagini

și în 
lui Io- 
voiajo- 
scriitu- 

vioiciune

Mihai FLOREA

O COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran panoramic : Pa
tria - 9; 12; 15; 18; 21.
® FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Republica (completare 
Orizont științific nr. 3) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.

® ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : Victoria comple
tare Apartamentul) — 9,15': 11,30: 13,45; 16; 18,30; 21, Floreasca — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Drumul Sării — 11; 15,30; 18; 20,30 
(la ambele completarea Sandi, să asculți pe mămica I).
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Sala Palatului (seria de bilete 
1689 — orele 19,30), Luceafărul — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Excelsior — 9; 11,30; 13,45; 16.15; 18,30; 21, Capitol — 8,45; 11,15; 
13,45: 16,15; 18,45; 21,15; la grădină — 20,30 (la toate completarea 
Simfonie în alb), Grădina „Doina" — 20,15.
O 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 „Progresul" — 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" — 20,30 (la ultimele două complerarea Partidului, slavă I). 
O MONEDA ANTICĂ : Gloria — 9; 11; 13,15; 15,45; 18; 21,15, Pati
noarul „23 August" — 20,30 (la ambele completarea Stuf), Modern — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21,15, Arenele Libertății — 20,30 (Ia ulti
mele două completarea Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Oltenia).
O MÎINE, MEXICUL!: 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.
® TOM JONES : Lumina (completare O zi din viața Iui Tică) 
12; 15; 18: 21.
S EU SÎNT CUBA ! : Central — 9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45. 
® PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9; 10,15.
O FANFAN LA TULIPE : Doina (completare Stuf) — 11,30; 
16- 18 30; 21, Popular (completare Crimea) — 10; 15,30; 18; 
e INSULELE FERMECATE : Timpuri Noi (“~r’........
9—21 în continuare.
0 DRAGOSTEA ȘI MODA : Giulești (completare Stuf) — 15,30; 18,15;

SERBĂRILE GAÎANTE : Dacia (completare Liniorii) — 8,45—14,45 
în continuare; 16,45; 19; 21, Volga (completare Stuf) —9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, Lira (completare Lucrările Consfătuirii lucrăto
rilor din industria constructoare de mașini) — 15,30; 18; 20,30; la 
grădină — 20,30. ... s
A NOAPTEA IGUANEI: Buzești — 11,30; 15,30; 18; la gradină — 
20,45 (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiu- 
©E OMICRON : Cosmos (completare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Suceava) — 15,30; 18: 20,45.

— 9;

13,45:
20,45.

(completare Mobila) —

Ieri s-a inaugurat Casa de 
cultură din orașul Giurgiu. A- 
șezat în piața centrală a ora
șului, noul edificiu cultural 
are o sală de spectacole cu 
600 de locuri, bibliotecă, spa
ții pentru diferite cercuri cul- 
tural-artistice etc.

Sala, prevăzută cu instala
ții de aer condiționat, este 
placată cu furnir din lemn de 
păr, foaierurile și pardoselile 
sînt din marmură, iar exterio
rul clădirii placat cu trave- 
tin.

Numeroși locuitori ai orașu
lui, după ce au luat parte la 
festivitatea de deschidere, au 
vizitat noua casă de cultură, 
qu asistat la un spectacol 
prezentat de ansamblul artistic 
din localitate.

ARTA
(Urmare din pag. I)

...Așadar, acesta ar fi, în mare, 
fabloul. între ramele lui ne mișcăm, 
conștient! de cadrul pe care nu-l ve
dem ca fantastic decît dacă ne gîn- 
dim un minut. Pentru ca să uităm din 
nou. Dar iată că înfîlnim și oameni 
care pufin unilateralizați, pufin spe- 
riați, privesc tehnica, știința ca pe un 
detergent care-l „curăță” pe om de 
sentimente, de încărcături „inutile” 
și-l apropie de perfecțiunea apara
tului de măsură, pentru ei simbol al 
rigorii și exactității. Despre cîfiva din
tre ei am vorbit în partea întîi a an
chetei noastre.

Argumente
articolul 

1966), de 
cu fînărul 

Ce 
în esen)ă, interlocutorul

Vă amintiți, poate, din 
trecut („Scînfeia”, 31 mai 
discufia pe care am dus-o 
inginer Dan-Mircea Dumitrescu, 
susținea, 
meu ?

„— Eu 
exactității, 
sură, sînt eu însumi un aparat de 
sură.

— Mă sperii.
— Pledez pentru exactitate.
— Depinde ce măsori.
— Totul. Și-am învățat bine un 

cru ceea ce nu poate fi măsurat, nu 
există".

sînt un om al cifrelor, al 
Lucrînd cu aparate de

Stagiunea culturală esti
vală include în programul 
său un gen de manifestări 
care, prin specificul lor, 
atrag mii de spectatori : fil
mele prezentate în grădini- 
le-cinematograf, Numai în 
București numărul celor care 
vizionează într-o singură 
seară filmele „la grădină" 
frece de 20 000.

A doua „tinerețe** 
a unor filme 
„bătrine"

mă- 
mă-

Iu-

Să-l acuzăm ? De ce ? Este singu
rul ? Nu. lafă ce spune colegul său 
Mihai I. după lectura primei părți a 
anchetei publicate în ziar :

— Sînt cu fotul de acord cu Dan. 
într-adevăr, lumea noastră este lumea 
tehnicji. Ea ne formează, ea ne crește, 
ea ne marchează.,

— Nu asta negăm.
— Nu. Dar argumentele dumnea

voastră nu m-au convins. Nu l-ați dez
mințit pe Dan.

— Explicit, nu ; 
multe ori.

— Că n-a fost 
argument în afara

— Nu, de loc. El vorbea de 
mente așa : „Literatura, arta, 
mentele... nu există. Nu există\pentru 
mine”.

— Frondă, focul discuției etc. Să 
reținem însă altceva : el are încredere 
în aparatele de măsură : „ceea ce nu 
se poate măsura nu există".

— Dumneata sușții același lucru ?
— Da.
— Atunci să vă amintesc amîndo- 

rura că fizica modernă (vezi relația de 
nedeterminare a lui Heisenberg) sfa- 
tutează chiar că în lumea particulelor 
elementare nu se mai pot face măsu
raturi, Să deducem de aici că ele nu 
există ?

— Loviți sub centură.
— De loc. Fair-play, tovarășe ingi

ner.
— Bine... Atunci știți că nu un sin-

gur savant a tras această concluzie. 
E foarte brutal spus „această conclu
zie”, dar nu departe de adevăr,

— Și atunci ? Eu vă întreb despre 
implicațiile practice. De ce mai cer
cetăm ?

— Pentru că nu putem altfel,
— Și acest „nu putem altfel", cu 

care sînt de acord, cu ce îl măsu
răm ?

dar implicit,

îndrăgostit ? 
discufiei.

E

de

un

senti- 
senfi-

— Să schimbăm discufia. Ce părere 
ai despre un om de artă dezinteresat 
de știință, de tehnică ?

— Foarte proastă. Cred că se con
damnă la sterilitate, la caducitate.

— De acord cu dumneata. Dar 
omul de ștlinfă, blocat între instru
mentele sale de măsură, dezinteresat 
de tot ce nu se poate măsura, nu ește 
în aceeași situație ? Permite-mi să ci
tez din articolul trecut : „Și castorii 
muncesc, și calculatoarele „gîndesc”, 
dar viafă socială și valori morale nu 
are decît omul, Și exact acesta este 
semnul său de măref'e".

— Aici nu vă contrazic.
— Atunci te contrazici pe 

neata. Terfium

„Artă"
non datur.

dum-

S8 arte
5

știinfa și tehnica 
înfățișarea

Indiscutabil, 
pus pecetea pe 
Știința i-a conferit omului o putere pe 
care el n-a avut-o niciodată ; astăzi

Cifrele o demonsfrează : 
vara, grădinile sînt mai cău
tate decît sălile cinemato
grafelor. Ăr trebui deci ca 
orice premieră sau film de 
mare succes să fie progra
mat neînfîrziat, și în primul 
rînd, aici, Se procedează în’ 
totdeauna astfel ? Lectura 
programărilor unei săptă- 
mîni ne demonstrează că în

® ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Bpcegi — 9; 12; 15; 
18; 21; la grădină — 20,30, Rahova — 10,30; 15,30; 18; 20,45; la 
grădină — 20,30 (la ambele completarea Crimea).
6 FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop ; Unirea (completare Po
veste sentimentală) — 11; 15; 18.
• 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, Grădina „Vitan" — 21,45.
• FIFI ÎNARIPATUL ; Flacăra (completare Lucrările Consfătuirii lu
crătorilor din industria constructoare de mașini) — 10; 15,30; 18,15;
20.45.
• ANGELICA, MARCHIZA ÎNGERILOR — cinemascop : Miorița — 
8,30; lb 13,30; 16: 18,30; 21, Pacea (completare Stupidități) — 11; 
15,30: 18; 20,30.
• FAȚA PIERDUTA — cinemascop : Munca (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Suceava) — 15,30; 18;
20.45, Colentina (completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Iași) — 15,30; 17,45; 20.
® HAIDUCII — cinemascop : Viitorul (completare Liniorii) — 15,30; 
18; 20,45.
® NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop (ambele serii) : Grădina 
„Expoziția" — 20,15.
e VALURILE DUNĂRII : Grădina „Unirea" 20,15.
• PROCESUL ALB — cinemascop : Grădina „Moșilor" — 20,30.

8,30 —

8,32 —
9,15 —

10,30 —

ll,30 —
13,00 —
19,00 —
19,10 —

19,30

21,15 —

21,45

23,00 —
23,20 —

'VIZIUNE
Deschiderea emisiunii: ora exactă; cum va fi 
vremea.
Pentru noi, femeile ! Sfaturi practice.
Emisiune pentru copii și tineretul școlar.
Campionatul mondial de motociclism. Transmisiune 
de la Hochenstein-Ernstahl (R.D. Germană).
Emisiune pentru sate, 
închiderea emisiunii de dimineață.
Telejurnalul de seară.
Interpretul preferat — muzică populară la cererea 
telespectatorilor.
Fotbal: Finala Cupei Republicii Socialiste Româ
nia : întîlnirea dintre echipele Steaua—U.T.A. în 
pauză : Preludiu „Mamaia — 1966".
Documente de piatră : „Putna — 500“ — film rea
lizat de Studioul de Televiziune.
Teatru în studio (premieră pe țară) : „Don Juan" 
de Moliăre. în românește de Alexandru Kirițescu. 
Telesport.
Telejurnalul de noapte.

București, de pildă, la a- 
proape jumătate din ce|e 20 
de grădini-cinematograf ru
lau filme destul de „îmbă- 
frînife", cu o „yîrstă" înce- 
pînd de la 1—2 luni și ajun- 
gînd... la cîțiva ani. Favori
zate cu filme noi și dq suc
ces sînt grădinile centrale, 
în timp ce în diferite car
tiere ale orașului, cele cu. un 
număr mai mic de locuri 
găzduiesc de multe ori filme 
vechi și arhicunoscute. La 
Cluj, deși în oraș există un 
singur cinematograf de vară, 
el stă mai mult gol. Și 
aici vina aparfine în ex
clusivitate programării. în 
prima săptămînă din iulie au 
rulat cu grădina pe jumătate 
goală două filme cunoscute 
localnicilor, în timp ce 
la premierele de la „Repu
blica” se căuta cu insistență 
„un bilet în plus". Și în pla
nul anunfaf pe săpfămînile 
următoare întreprinderea ci
nematografică regională Cluj 
dă dovadă de aceeași con
secvență, neprogramînd „la 
grădină" filme care să sus
cite interesul spectatorilor.

Spectacolele din grădinile 
de vară trebuie să îndepli
nească aceleași condiții de 
calitate ca și cele de la sală. 
Și totuși, în Capitală a de
venit o practică curentă lip
sa din program a jurnalului 
de actualități. Uneori proiec
ția durează cu mult pesle 
program din cauza uno' 
„pauze obiective" (întîrzie- 
rea rolelor cu peliculă — Ia 
Arenele Libertății, stadionul 
Dinamo). Ar fi de dorit ca 
circuitul acestor role între 
sala de cinema și grădină să 
se efectueze cîf mai opera
tiv, iar decalarea programu
lui între cele două specta
cole să creeze timp suficient 
pentru transportul bobinelor 
de film.

Atunci cînd filmele sînt 
cele așteptate de public, 
apare însă o altă dificulta
te : procurarea biletelor. 
Astfel, în Capitală, la Are
nele Libertății și la Grădina 
„Progresul", deși la casele 
de bilete există mal multe 
ghișee și personal suficient, 
difuzarea biletelor este fă
cută de o singură persoa
nă, în timp ce numărul

„Y

cumpărăforilor crește con
tinuu, o dată cu apropierea 
începerii spectacolului.

De la locurile 
neoismerotate 
la biletele

picioare"
actualul sezon,

„m
în

grădina de vară din Cluj 
băncile au fost vopsite, pe 
margini s-au instalat fru
moase ghivece cu flori, a- 
paratele funcționează bine. 
Și la București sînt nume
roase 
revine 
felului

la

locuri unde 
cu plăcere 
civilizat în

publicul 
datorită

desfășoară spectacolele. Dar 
nu peste fot este la fel.

Pe bună dreptate se în
treba un grup de bucu- 
reșteni „de ce la stadionul 
Dinamo, la grădina Expozi
ției etc. sînfem obligați să 
venim cu o oră înaintea 
începerii spectacolului pen
tru a ocupa un loc, cînd 
s-ar putea pune în vînzare 
de la început bilete nume
rotate ?" Se pare însă că 
întreprinderile cinematogra
fice nu - dau aten(ia cuve
nită condifiilor civilizate de 
urmărire a filmului, de vre
me ce chiar la grădinile cu 
locuri numerotate („Pro
gresul”, de exemplu) se 
vînd bilete „în picioare". 
Scuza organizatorilor („nu 
există nici un pericol de 
incendiu, ca la sală”) ne 
scutește de orice comenta
riu.

La lași, deși în oraș e- 
xistă o singură grădină ci
nematograf, întreprinderea 
cinematografică regională 
nu manifestă preocupare 
pentru asigurarea unor

condi|ii normale de vizio
nare a filmelor. Locurile 
sînt nenumerofate, iar lipsa 
de supraveghere din par
tea personalului lasă loc u- 
nor comportări necivili
zate.

Nu este admisibilă ne
glijenta unor întreprinderi 
cinematografice față de as
pectul și întreținerea gră
dinilor de vară. In unele 
dintre aceste grădini, spec
tatorii găsesc băncile mur
dare, neșterse de praful 
depus în timpul zi|ei, iar 
întreaga înfățișare a alei
lor, gardurilor etc. trădea
ză lipsa regretabilă a spi
ritului gospodăresc. Venind 
la grădina-cinemafograf pu
blicul trebuie să găsească 
o ambiantă la fel de plă
cută, civilizată, prielnică 
receptării artistice ca și în 
orice altă instlfufie de cul
tură. Considerăm necesară, 
în aceeași ordine de idei, 
interzicerea fumatului care 
deranjează pe numeroși 
spectatori. Faptul că repre
zentațiile au loc în aer liber 
nu constituie o justificare 
pentru încălcarea regulilor 
de comportare firești la o 
manifestare artistică.

Tot la capitolul „deser
vire civilizată" putem in
clude și un alt aspect sem
nalat de numeroși specta
tori : lipsa bufetelor cu 
sucuri, răcoritoare etc. La 
unele grădini de vară din 
București („Expoziția”, A- 
renele Libertății) s-au a- 
menajat astfel de tonete. 
Programul lor însă este la 
latitudinea vînzăforilor, ne- 
fiind controlat de nimeni, 
în general, după cum am 
fost informafi, la întreprin
derea cinematografică a 
orașului București, T.A.P.L.- 
urile nu manifestă încă inte
resul cuvenit.

Se simte 
marile orașe să 
mai multe 
în aer liber (nu cum 
înfîmplă în prezent la Cluj 
și lași), iar gospodărirea lor 
să fie făcută cu aceeași exi
gență ca și pentru sălile 
obișnuite.

nevoia ca în 
se creeze 

cinematografe 
se

Anchetă realizată de
Radu CONSTANTINESCU,
1. COSMIN, 
Manole CORCACI

r

■t

știm ce se întîmplă la miliarde de mi
liarde de kilometri și „vedem" inte
riorul atomului.

Dar este știința singura Iul putere? 
Din clipa nașterii sale, omul a început 
să cerceteze universul. De ce instru
mente s-a slujit, numai de știință ? 
Nu. Unde greșesc tinerii noștri prie
teni, care este eroarea lor fundamen
tală ? Concepînd universul ca investi- 
gabil pe o singură cale, ei reduc în
seși dimensiunile universului. Noi in
vestigăm universul cu ajutorul științe
lor exacte, dar și arta este instrument 
de cunoaștere. Și nu un instrument 
oarecare, un auxiliar, ei un instrument 
absolut indispensabil.

Ce uită, așadar, tinerii noștri prie
teni, puțin deconcertați de dezvolta
rea impetuoasă a științei și tehnicii ? 
Că ele rămîn neputincioase acolo 
unde este vorba de zone cel puțin 
fot atît de importante pentru noi ca 
și universul material : sufletul omului. 
Aici începe marea zonă care aparține
— desigur, nu în mod exclusivist — 
unui alt mijloc de cunoaștere, la fel 
de vechi ca și omul : arta.

Ce știm despre civilizația materială 
a oamenilor care au populat grotele 
de |a Altamira ? Destul de puțin. 
Dar despre sufletul lor ? Destul de 
mult, Ei au lăsat acolo fresce care ne 
emoționează și astăzi, artă în înțelesul 
cel mai pur al cuvînfului. Un mare 
picior a afirmat chiar, cu autoritatea 
la care 
că „ne 
mirei",

Arfa 
trecere 
plăcută", arta este în primul și în 
primul rțnd mijloc de cunoaștere, 
investigare gnoseologică. Arta vor
bește despre univers cel pufin cîf 
știinfa. Și dacă cel mai modern acce
lerator de particule va fi o dată și 
o dafă doar material didactic Ia orele 
de „Istoria tehnicii" ce se vor preda 
în secolul 30, Bach va rămîne el în
suși atît timp cît vor fi oamenii.

„Pictor, scrie Malraux, nu este 
cel care iubește peisajele, ci cel 
care iubește tablourile”. Pentru că 
el descoperă acționînd, adică creea
ză. „Artistul nu creează ca să se ex
prime, scrie el în altă parte, ci se ex
primă ca să creeze".

— N-am să merg la exemple tocite, 
spune un alt inginer, Mirpn D. Le 
știfi : Shakespeare a avut intuiția cir
culației sanguine cu cîteva decenii 
înaintea lui Harwey, descoperitorul ei 
„științific"... Malăvifch a pictat lumea 
macrompleculelpr cu 30—40 de ani 
înainte ca ea să fie fotografiată. Am 
să spun că nici o șfiintă din lume, 
nicj chiar cele „Umaniste" ca psiho
logia (care se folosește și de aparate 
de măsură, în paranteză fie spus) nu 
va reuși să spună despre om ceea ce 
îmi spune un roman. Ce statistici, ce 
tomuri groase vor vorbi vreodată des
pre legăturile dintre pămînt și țăran 
ma: bine decît „Ion" sau 
(ii" ? Sau există gelozie 
științific altfel mai bine 
„Swann" al lui Proust?
științifice ale scriitorului nu au fost și 
nu vor fi atinse niciodată de apara- 
tajul de laborator.

Arta, ca mijloc de investigare, și 
numai așa, este firul roșu care îl 
leagă pe om de strămoșii lui și de ur
mașii lui.

— Ești de acord cu mine că între 
toporul de oiafră și reactorul nuclear 
nu există, din punct de vedere al 
esenței, nici o deosebire ? Că amîn- 
două sînt unelte ?

— Bineînțeles.
— Și ce părere ai despre „oamenii 

tehnicii’ ?
— Am auzit de închinători la pie

tre, la copaci, la nori, dar de închi
nători la unelte, oricît de primitivă ar 
fi populația respectivă, n-am 
Aceștia sînt închinători la 
treaptă foarte depărtată.

— Exagerezi. Ai văzut pe 
cîntînd litanii microscopului i 
nic ?

— Evoluăm.., E o formă r 
fără ritual, dar fol idolatrie.
— E un punct de vedere...

■Ar
Secolul tehnicii este secolul omului. 

Niciodată, de-a lungul Istoriei sale, 
omul nu a făcut tranșări nete, așa 
cum se încearcă azi ici-colo de către 
unul sau altul. în secolul lui Pericle 
n-a stat toată omenirea să facă statui 
și nici în Renaștere nu au pictat fofi 
membrii societății. întotdeauna oame
nii au făcut totul. Pentru că omul este 
unul și indivizibil, pentru că este mî- 
nal de setea de a cunoaște și pen
tru că, în acest drum lung și fără 
sfîrșit, el uzează de toafe mijloacele 
pe care le are la îndemînă.

Toate, cu un singur scop : subli
nierea și încoronarea condiției sale — 
vîrf splendid în lancea cunoașterii 
care străbate fimpul și spafiul.

îi dă dreptul toată opera sa, 
tragem fofi din frescele AHzi-

nu este nici divertisment, nici 
de timp, nici „o ocupație

„Morome- 
măsurabilă 
decît în 

Mijloacele

auzit, 
unelte,

cineva
electro

rafinată.



SCINTEIA PAGINA 3

REZULTATEHOTARITOARE ESTE
ORGANIZAREA BUNE,

DAR Șl
A MUNCII DEFICIENTE

TEMEINICĂ

După datele centralizate în ziua de 15 iulie la Consiliul Superior 
al Agriculturii rezultă că griul și secara au fost recoltate de pe 
aproape 1 400 000 hectare, ceea ce reprezintă 44 la sută din su
prafețele cultivate cu aceste plante. Cu realizările obținute în ul
timele două zile se poate considera că jumătate din suprafețele 
cu grîu și secară au fost recoltate. Lucrarea este pe terminate în 
regiunile Galați, Dobrogea și avansată mult în regiunile Ploiești, 
București, Oltenia și Banat. De asemenea, orzul a fost recoltat în 
proporție de 74 la sută, iar mazărea — 78 la sută.

în zilele care urmează este necesar ca oamenii muncii din agri
cultură să grăbească secerișul, mai ales în regiunile unde cerea
lele au dat în copt mai tirziu. De asemenea, peste tot se recomandă 
ca terenurile să fie eliberate cît mai repede de paie pentru a se 
putea trece cu toate forțele la executarea arăturilor de vară, mă
sură agrotehnică menită să asigure obținerea unor recolte mari 
în anul viitor. întrucît terenul are suficientă umezeală, se pot 
semăna și cultiva cu succes plante furajere în cultură dublă.

In articolul de față este redat modul cum se desfășoară recol
tatul în regiunile Crișana și Suceava.

Deși lucrările au început maj tîrziu 
decît în alte părți, pînă acum' în re
giunea Crișana s-au recoltat 50 300 
ha cu grîu și secară, cele mai bune 
rezultate obținîndu-se în raioanele 
Criș, Marghita, Oradea și Salonta. In 
ultimele zile s-a trecut din plin la se
ceriș și în raionul Ineu.

în multe locuri, buna organizare a 
muncii și-a spus cuvîntul : ritmul de 
recoltare stabilit a fost depășit. La 
cooperativele agricole din Buduslău, 
Galoșpefreu și Cheșereu, raionul Mar
ghita, recoltatul se apropie de sfîrșif. 
Avansate sînt și cooperativele agri
cole din Boiu, Grăniceri, Sîntana și 
altele din raionul Criș. Din contră, 
acolo unde problemele organizării 
muncii au fost neglijate și rezultatele 
sînt sub posibilități, lată cum stau lu
crurile din acest punct de vedere în 
două cooperative vecine, cu condiții 
asemănătoare, dar care obțin rezulta
te diferite. Cooperativa agricolă Sa
lonta I a recoltat aproape 60 la sută 
din suprafață, pe cînd Salonta II nu 
a atins decît 40 la sută. La a doua, 
randamentul combinelor este foarte 
mic. în trei zile, la cele 8 combine 
s-au înregistrat 6 defecțiuni și fiecare 
reparație durează mulf. De ase
menea, munca începe dimineața 
tîrziu, iar apoi se lucrează cu o grabă 
exagerată pentru a se recupera orele 
pierdute. Din cauză că nu se respec
tă indicațiile tehnice, tobele combi
nelor se înfundă repede și urmează 
ore de așteptare.

în unele unităfi lipsesc îndrumarea 
tehnică permanentă și controlul ca
lității lucrărilor executate de mecanic 
zatori. Aceste sarcini revin atît con
ducerii S.M.T., respectiv brigadierilor, 
cît și consiliilor de conducere ale 
cooperativelor agricole. La coopera
tiva din Tulea, înfr-un lan lucrau trei 
combine de la S.M.T. Ghiorac. Din 
cauză că acestea nu erau bine regla
te, lăsau în urmă spice pline de 
boabe.

Este necesar ca organele locale de 
partid și de stal din regiunea Crișa
na să se preocupe mai îndeaproape 
de buna organizare a muncii, să 
exercite un control atent asupra felu
lui cum se desfășoară recoltarea ce
realelor.

în regiunea Suceava, măsurile lua
te în comun de uniunile coopera
tiste și consiliile agricole au permis 
unităților agricole să se pregătească 
temeinic în vederea strîngerii recol
tei. In preajma începerii lucrărilor 
s-a pus un accent deosebit pe or
ganizarea muncii. Adunările genera
le, care au avut loc recent în co
operativele agricole de producție, au 
discutat planurile de muncă opera
tive care prevăd măsuri con
crete, sarcinile ce revin fiecărei 
brigăzi, echipe și anumitor coopera
tori. Au fost delimitate suprafețele 
care urmează să se recolteze me
canic, precum și cele ce se vor re
colta manual. în prezent, în partea 
de șes a regiunii se deschid cărări 
pentru combine. Membrii birourilor 
executive, aparatul uniunilor regio
nală și raionale, aflați pe teren, dau 
un sprijin efectiv unităților în rezol
varea problemelor curente din cam
panie.

Datorită măsurilor luate, din pri
mele zile cînd s-a început secerișul 
s-a lucrat intens. A fost strînsă re
colta de orz, mazăre și grîu de pe 
primele 8 000 ha. Peste cîteva zile 
se va lucra din plin la secerișul grîu- 
lui și al celorlalte culturi care, nu
mai în cooperativele agricole din re
giune, ocupă circa 130 000 ha. 
mele zile de lucru au scos în
dență și unele defecțiuni, care vor 
trebui lichidate de urgență. La co
operativa agricolă din Drăgoeșfi, ra
ionul Gura Humorului, din 16 trac
toare, doar 6 sînt în funcțiune. Mo
tivul ? Au lipsit și continuă să lip
sească unele piese de schimb. Pen
tru aceasta o mare parte din vină 
revine întreprinderii regionale de a- 
provizionare nr. 14 Botoșani. De alt
fel, baza nr. 14 nu a asigurat încă 
nici cooperativelor agricole circa 
30 000 saci, necesari campaniei (co
mandați de anul trecut). Nu este mai 
puțin adevărat că în unele locuri, de 
exemplu la S.M.T. Spăfărești, raio
nul Fălticeni, defecțiunile la tractoa
re se daforesc mai ales calității sla
be a lucrărilor de reparații.

Sînt necesare măsuri de lichidare 
a unor asemenea deficiențe.

Pri- 
evi-

Ion PITICU Ioan MAXIMUC

(Urmare din pag. I)

producției agricole de 
turali. în gospodăriile 
în curs de executare, 
tehnice moderne, lucrări de iriga
ții pe mari suprafețe. Cu bune re
zultate se desfășoară amenajarea 
terenurilor pentru irigare și în co
operativele agricole de producție. 
Numai în prima jumătate a aces
tui an s-au amenajat pentru iriga
ții din resursele cooperativelor 
95 000 de hectare, față de 62 000 
hectare cît era prevăzut.

Realizările dobîndite în dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a a- 
griculturii în perioada care a tre
cut de la Congresul partidului re
prezintă doar un început, dar un 
început solid și energic care evi
dențiază preocuparea partidului 
ca, o dată cu stabilirea unor obiec
tive realiste de creștere a produc
ției agricole, să se adopte acum și 
măsurile corespunzătoare și să se 
urmărească cu perseverență înde
plinirea și eficacitatea lor.

Congresul al IX-lea al partidu
lui, pornind de la analiza multi
laterală a noilor procese din agri
cultură după încheierea cooperati
vizării, a apreciat necesitatea în
ființării uniunilor cooperatiste, pe 
plan raional, regional și național.

Această recomandare, care a in
trodus factori de o deosebită im
portanță pentru întreaga viată eco
nomică, socială și culturală a sate
lor noastre, s-a îndeplinit cu suc
ces. Ne reamintim larga și fruc
tuoasa dezbatere desfășurată timp 
de luni de zile în toate cooperati
vele agricole în legătură cu proiec
tele de statut al cooperativei agri
cole, al uniunilor cooperatiste, al 
Casei de pensii : în adunările gene
rale ale cooperatorilor, în conferin
țele de înființare a uniunilor, în 
presă, la radio și televiziune sute și 
sute de mii de țărani cooperatori 
și-au expus părerile, au făcut pro
puneri înțelepte, pline de competen
tă și spirit gospodăresc. Această lar
gă dezbatere a fost încununată de 
Congresul cooperatorilor, marele

factorii na
de stat sint 
cu mijloace

La 
de
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sfat național al țărănimii coope
ratiste, ale cărui documente au fost 
primite cu o imensă însuflețire de 
milioanele de țărani cooperatori.

Deși au trecut numai cîteva luni 
de la crearea lor, viața a confir
mat importanta și rolul acestor 
uniuni pentru încadrarea armo
nioasă a agriculturii cooperatiste în 
procesul dezvoltării de ansamblu a 
economiei naționale, pentru intro
ducerea și utilizarea cu maximum 
de eficiență a mijloacelor tehnice 
înaintate, atragerea mereu mai lar
gă a țărănimii la conducerea vieții 
social-economice.

Activînd ca organizații economi- 
co-obștești, uniunile cooperatiste, 
în colaborare cu consiliile agricole

baza de recepție Afumați, regiunea București, preluarea cerealelor livrate 
unitățile agricole se face cu multă atenție, efectuîndu-se analize privind 

calitatea lor Foto : M. Cioc

S-ar putea afirma că în 
nici un alt capitol al fizicii 
legătura dintre producfie și 
cercetare 
evidentă 
delor. Pe 
ramuri a 
cele mai

nu apare atît de 
ca în fizica soli- 
cuceririle acestei 
fizicii se bazează 
multe din progre

sele tehnicii moderne. Fizi
ca solidelor a apărut și s-a 
dezvoltat ca rezultat al po
sibilității de a se explica 
proprietățile corpurilor soli
de prin cunoașterea aranja
mentului în spațiu al atomi
lor din componența lor și a 
caracteristicilor acestora. Pa
ralel, a apărut și posibilita
tea de a se modifica în mod 
controlat proprietățile ma
terialelor, de a se sintetiza 
alte materiale noi, cu pro
prietăți previzibile.

în domeniul fizicii solide
lor există valoroase tradiții 
ale cercetării românești, dar 
unele, din păcate, n-au cu
noscut o dezvoltare cores
punzătoare ; am putea cita 
în acest cadru lucrările 
despre magnetism ale acad. 
Șt. Procopiu, despre semi
conductor! ale acad. C. A- 
fanasiu și magneforezisten- 
fă ale acad. Ș. Țifeica,

Progresele rapide, mai a-

Dr. docent R. GRIGOROVICI
membru corespondent al Academiei, 

director adjunct științific al Institutului de fizică

din ultimul deceniu, aleles 
cercetărilor în domeniul fi
zicii solidelor în |ara noas
tră, au la temelie afît recon
siderarea însemnătății aces
tei ramuri a științei contem
porane, cît și măsurile luate 
de conducerea de partid și 
de stat pentru modernizarea 
tehnicii industriale. Faplul 
că astăzi funcfionarea celor 
mai multe instalații de au
tomatizare și telecomunicații 
se bazează pe folosirea u- 
nor dispozitive semiconduc
toare, a stimulat crearea 
unor unități industriale și de 
cercetare, profilate în aceas
tă direcție. Institutul de fi
zică din București s-a preo
cupat de dezvoltarea cerce
tării fundamentale în dome
niul fizicii semiconductori- 
lor, stabilind în același timp 
legături destul de strînse cu 
industria, în vederea abor
dării corespunzătoare a as
pectelor aplicative. Ulterior,

trei dintre cele patru secții 
ale institutului au fost pro
filate pe cercetări experi
mentale și teoretice în a- 
cest domeniu.

Una din problemele mai 
complexe ale'începutului a 
constituit-o însăși 
rea cercetărilor — 
cesfea să aibă un 
dicat de eficiență, 
prindă o tematică 
portanță științifică 
care să ofere reale posibi
lități de aplicare în pro
ducție a rezultatelor cerce
tării, conform intereselor e- 
conomiei naționale. S-a a- 
doptat în general sistemul 
de a „ataca” un număr 
restrîns de probleme, în 
mod convergent, folosin- 
du-se în schimb numeroase 
metode de cercetare, adi
că sistemul așa-numitei cer
cetări complexe, care duce 
la o rezolvare mai rapidă

muncii

orienia- 
încît a- 
grad ri- 
să cu- 
de im- 
majoră,

BE ȘANTIERELE ENERGETICO
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Constructorii și montorii de pe 
șantierele marilor obiective ener
getice au înțeles pe deplin însem
nătatea îndeplinirii riguroase a 
planului de dare în funcțiune și, 
în ultimul timp, au obținut rezul
tate bune în scurtarea duratei de 
execuție. în lunile care au trecut 
din acest an ei au dat în exploa
tare cu 78 de zile mai devreme 
grupul de 200 MW de la Luduș, cu 
45 de zile înainte de termen gru
pul de 50 MW de la Borzești, iar 
la linia electrică aeriană de 400 
kV București-Galați, aflată în con
strucție. s-au realizat viteze de 
execuție de peste un kilometru 
pe zi.

Care este izvorul acestui ritm 
înalt de lucru ? Răspunsul e cert: 
creșterea sistematică a productivi
tății muncii. Iar mijlocul : intro
ducerea perseverentă a unor teh
nologii moderne, concomitent cu 
mecanizarea, pe scară largă, a lu
crărilor. Pe șantierele centralelor 
termoelectrice și-au găsit un larg 
cîmp de aplicare glisarea structu
rii de rezistență la sălile turbine
lor și a coșurilor de fum de mare 
înălțime, prefabricarea elemente
lor de construcții. La montajul 
hidroagregatelor de 100—300 MW 
și a cazanelor de mare capacitate 
pentru aceste grupuri se folosesc 
blocuri preasamblate de aproape 
50 tone fiecare, ajungîndu-se, în 
unele cazuri, pînă la un coefici
ent de 80 la sută. Generalizarea

tehnologiilor noi la. construcția și 
montajul centralelor electrice s-a 
făcut în strînsă concordanță 
dotarea șantierelor cu macarale- 
turn și automacarale de mare ca
pacitate. Efectele obținute sînt cît 
se poate de bune.

Și pe șantierele de construcții 
ale liniilor electrice aeriene de 
220—400 kV, productivitatea ridi
cată la introducerea lucrului „în 
lanț", prefabricarea fundațiilor

cu
și se caracterizează prin volume 
reduse de lucrări, sînt necesare u- 
tilaje complexe, ușor manevrabile, 
capabile să efectueze cît mai mul
te operații.

După părerea mea, la aceste 
construcții se pretează cel mai bine 
tractoarele pe șenile, echipate cu 
foreze pentru executarea gropilor 
de fundare a stîlpilor, trolii de 
gere, dispozitive de lansare, 
carale ușoare, care în preze’nt

TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

pentru stîlpii metalici, montajul 
conductelor în zonele de .munte, a 
fost posibilă numai prin folosirea 
judicioasă a macaralelor telescopi
ce montate pe tractoare grele cu 
șenile, a dispozitivelor de lansare 
și' a mașinilor de tras conductori. 
Ce rezultate s-au înregistrat ? Uti- 
lizînd macaraua telescopică mon
tată pe tractor, echipele de mon
taj, care execută liniile electrice 
aeriene de 110 kV, au putut plan
ta zilnic 10—15 stîlpi, față de pa- 
tru-cinci, cît plantau mai înainte.

Ceea ce doresc să subliniez este 
că în domeniul mecanizării lucră
rilor, creșterii productivității 
muncii și scurtării duratei de exe
cuție a lucrărilor, mai sînt rezerve 
nevalorificate încă. Pe șantierele 
liniilor electrice aeriene, care se 
întind pe zeci și sute de kilometri

tra- 
ma- 
sînt

într-un număr redus. Ce avantaje 
oferă asemenea utilaje ? Iată un 

' exemplu : un tractor pe șenile ne
echipat este folosit exclusiv nu
mai la operațiile de transport și 
de ridicare a stîlpilor, prin trac
țiune. Cînd tractorul este echipat 
cu dispozitiv de lansare randa
mentul crește de 5—6 ori. Pe an
samblul șantierelor, prin dotarea 
tractoarelor pe șenile cu echipa
mente
Imnul 
niilor 
ce cu 
prezent, din totalul tractoarelor pe 
șenile de pe șantierele noastre, 
numai 12 la sută sînt echipate cu 
astfel de dispozitive.

Se mai ridică o problemă. Ori- 
cît de multe utilaje am avea, nu 
vom realiza mare lucru atîta timp

de genul celor amintite, vo- 
de muncă la construcția li- 
electrice aeriene s-ar redu- 
cel puțin 50 la sută. Or, în

cît ele nu vor fi rațional folosite. 
Tocmai de aceea, pe șantierele 
noastre s-au luat măsuri eficiente 
de creștere a randamentului utila
jelor, pentru întreținerea lor și 
scurtarea perioadelor de reparații, 
în scopul sporirii indicilor de uti
lizare, am experimentat transpor
tul tractoarelor și excavatoarelor 
cu mijloace rutiere, reducînd du
rata de deplasare de la un șantier 
la altul la 1—2 zile, față de 10 zile 
pe calea ferată. Folosind acest 
procedeu, în primele șase luni ale 
acestui an, șantierele noastre au 
depășit indicii de utilizare la trac
toare pe șenile cu peste 3 000 de 
ore, iar la excavatoare cu 3 200 de
ore.

Probleme de genul celor anali
zate se ridică și în activitatea altor 
organizații de construcții-montaj. 
iar soluționarea lor, în cadrul uni
tăților noastre, nu a fost încheia
tă. De aceea, socotesc necesar și 
deosebit de util un schimb de ex
periență cu constructorii și meca
nizatorii de pe șantierele Ministe
rului Industriei Construcțiilor, Mi
nisterului Industriei Metalurgice 
și Ministerului Industriei Chimice. 
S-ar putea generaliza astfel expe
riența pozitivă acumulată.

Ing. Dumitru STOIAN 
director tehnic în Ministerul 
Energiei Electrice

remarcă este că în cele mai multe 
locuri culturile prășitoare au o 
densitate mai mare, s-au dezvol
tat frumos și promit o recoltă 
bună. Din datele centralizate pînă 
acum rezultă că recolta de grîu 
este sensibil superioară mediei re
alizată în ultimii șase ani. Uniu
nile cooperatiste, în colaborare cu 
consiliile agricole au rezolvat nu
meroase probleme legate de buna 
desfășurare a recoltării. Preocu- 
pîndu-se de dezvoltarea creșterii 
animalelor unitățile agricole și-au 
asigurat cantități de furaje mult 
mai mari decît în trecut.

Se verifică, de asemenea, capa
citatea uniunilor de a realiza uni-

probleme sociale — pensionarea 
cooperatorilor bătrîni și a celor ce 
și-au pierdut capacitatea de mun
că. In prezent, Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, uniunile, regionale și raio
nale lucrează la organizarea Casei 
de pensii. Au. foșt elaborate in
strucțiunile privind formarea fon
dului necesar pentru acoperirea 
plății pensiilor. în număr tot mai 
mare, membrii cooperativelor îna
intează adeziuni la Casa de pensii 
și achită cotizațiile prevăzute. Se 
pun astfel bazele necesare ca, în- 
cepînd din 1967, să se treacă efec
tiv la plata pensiilor.

Uniunilor cooperatiste le-au fost 
încredințate importante atribuții

sătești. Activitățile care se desfă
șoară la căminele culturale s-au 
îmbunătățit calitativ, reflectă în- 
tr-o măsură mai mare preocupă
rile țărănimii.

Perspectivele dezvoltării agri
culturii noastre, stadiul pe care-1 
va atinge această importantă ra
mură a economiei la sfîrșitul a- 
cestui deceniu, își găsesc oglin
dire în prevederile planului cin
cinal aprobat recent de plenara 
Comitetului Central al partidului 
și de Marea Adunare Națională. 
La fel ca și în celelalte ramuri 
ale economiei, și în agricultură au 
fost identificate, cu prilejul dez
baterii ample și elaborării cinci
nalului, noi rezerve și posibilități,

Pe caleaînfloririi continue

au întreprins măsuri în vederea or
ganizării mai bune a campaniilor 
agricole, aplicării pe scară tot mai 
largă a metodelor agrozootehnice 
moderne, stabilirii în cooperative a 
unei structuri raționale a culturilor 
și folosirii mai judicioase a pămîn- 
tului, utilizării cu eficiență econo
mică ridicată a fondurilor de in
vestiții destinate producției. în 
strînsă legătură cu aceasta, campa
nia de însămînțări din primăvară 
s-a desfășurat mai bine decît în 
trecut, lucrările executate au fost 
de calitate superioară. Generaliza
rea retribuirii suplimentare — ac
țiune organizată și susținută în
deaproape de uniunile coopera
tiste — a cointeresat pe coope
ratori în realizarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor la timp 
și la un nivel agrotehnic ridi
cat. Un prim rezultat care se

rea eforturilor mai multor coope
rative din același raion sau regiu
ne în scopul înfăptuirii unor lu
crări de mai mare amploare și de 
interes comun, care ar fi depășit 
posibilitățile cooperativelor izolate. 
Un șir de uniuni cooperatiste au 
și întreprins acțiuni, altele organi
zează sau studiază realizarea unor 
importante obiective privind ex
tinderea suprafețelor irigate, com
baterea eroziunii solului, îmbună
tățirea pășunilor, repararea mași
nilor și utilajelor agricole etc.

în domeniul valorificării legu
melor și fructelor, crearea depar
tamentului de specialitate în cadrul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție se resimte 
pozitiv în aprovizionarea pieței cu 
aceste produse.

Congresul cooperatorilor a hotă- 
rît soluționarea unei arzătoare

pe plan social, pentru îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de via- . 
ță din mediul rural — cît și pe 
plan cultural-educativ, pentru îm
bogățirea cunoștințelor profesio
nale și culturale ale cooperatori
lor, ridicarea conștiinței socialiste 
a țărănimii. Lărgindu-și colabora
rea cu organizațiile U.T.C., comi
tetele sindicale, comisiile de femei 
și alte organizații de masă, uniu
nile cooperatiste au obținut de- 
acum unele 
lor socială 
Pe baza 
conducerea 
crează la pregătirea acțiunii 
sistematizare a satelor, pentru 
țărănimea să poat.ă beneficia 
condiții cît mai bune de școală, 
de deservirea comercială, electri
ficare etc. în unele regiuni a luat 
amploare construcția de brutării

rezultate în activitatea 
și cultural-educați vă. 

indicațiilor date 
partidului, se

de 
lu
de 
ca 
în

care au dus la majorarea sarci
nilor stabilite în Directivele Con
gresului al IX-lea.

S-a apreciat astfel că dispunînd 
de o bază tehnică mai largă și 
modernă, oamenii muncii de la 
sate, cu sprijinul activ al statu
lui, al specialiștilor, au posibili
tatea de a spori producția agri
colă globală în actualul cincinal 
cu 26—32 la sută, față de me
dia realizărilor din perioada 1961 — 
1965. Au fost găsite posibilități 
pentru a se depăși cifra de 400 000 
de hectare prevăzute inițial a fi iri
gate din fondurile statului. Datele 
centralizate arată că. din fonduri 
proprii, cooperativele agricole de 
producție vor iriga și ele o supra
față de 250 000—300 000 hectare.

Este pe deplin posibil ca în 
perioada cincinalului să se obțină 
anual, în medie pe țară, o produc-

ție de 1 685—1 760 kg grîu la hec
tar și de 2 190—2 250 kg de porumb 
la hectar. De asemenea, există po
sibilități că în anul 1970 să se a- 
jungă la 5,2—5,4 milioane de bo
vine, 6,9 milioane de porcine, 
13,8—14,4 milioane de ovine.

Pentru a obține noi realizări în 
dezvoltarea agriculturii noastre este 
necesar să fie lichidată rămîne- 
rea în urmă în ce privește reali
zarea planului de investiții în a- 
gricultură. De aceea se impune 
grăbirea executării obiectivelor sta
bilite, respectarea termenelor fi
xate, ca și găsirea celor mai po
trivite soluții menite să sporească 
eficiența investițiilor.

Se știe că, alături de cooperati
vele agricole puternice, care obțin 
an de an producții și venituri mari, 
se află altele insuficient dezvolta
te. Așa cum s-a subliniat la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. există con
diții, și ele trebuie pe deplin folo
site, pentru transformarea tuturor 
unităților agricole de stat și coo
peratiste în unități puternice și 
rentabile. Aceasta depinde în mod 
hotărîtor de țărănimea cooperatis
tă, de activitatea uniunilor coope
ratiste și a consiliilor agricole, de 
munca organelor de partid și de 
stat, chemate să generalizeze ex
periența pozitivă a unităților 
fruntașe, să analizeze sistematic 
problemele economice, finan
ciare și organizatorice ale unită
ților agricole, să le sprijine efi
cient și prin toate mijloacele pen
tru a îndeplini sarcinile prevăzu
te de planul cincinal, milițînd ac
tiv pentru larga promovare a tot. 
ce e nou și înaintat în producția 
agricolă.

Bilanțul rodnic al primului an 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea, însuflețirea maselor țărăni
mii cooperatiste, șlanuț .lor creator 
și hotărîrea lor în aplicarea poli
ticii partidului sînt garanția 
înfloririi continue a . agriculturii' 
României socialiste, spre binele și 
în interesul țărănimii și al între
gului nostru popor.

șl mai sigură a tematicii 
propuse.

Subliniez aceste aspecte 
întrucît ele învederează 
preocuparea institutului 
pentru finalizarea cercetă
rilor. Investigarea influenței 
unor impurități asupra pro
prietăților optice și electri
ce ale germaniului și arse- 
niurii de galiu s-a concre
tizat nu numai în studii in
serate în numeroase publi
cații și în comunicări știin
țifice, ci a permis și reali
zarea și introducerea în pro
ducție a unor fotodiode din 
germaniu, realizarea în la
borator a unor diode tunel 
din germaniu și arseniură 
de galiu și a unor diode 
luminescente din acest din 
urmă material. Acestea sînt 
dispozitive care găsesc o 
utilizare largă în automati
zare, mașini electronice da 
calcul, generatori de foarfa 
înaltă frecvență și în con
struirea unor laseri.

Cercetarea complexă a- 
supra proprietăților uror 
straturi metalice subțiri i 
semiconductoare a dat re
zultate de real interes prin
cipial, apreciate și cu prile
jul a diferite manifestări 
științifice internaționale. Pe 
această bază s-au putut 
realiza în laborator micro- 
circuife cu rezistențe și 
condensatori ficși, iar la 
scară pilot fotorezisfențe fo
losite în automatizarea 
laminorului de țevi de la 
Roman.

Cercetările privind struc
tura și proprietățile a dife
riți compuși semiconductor! 
au dus la rezultate cu 
bune perspective în pro
ducție, oferind importante 
avantaje economice. Stu
diul unor compuși semicon
ductor din clasa mangani- 
ților și feriților a permis 
realizarea și introducerea 
în producție a unor termis- 
tori pentru necesitățile ra- 
diofehnicii, elaborarea, în 
colaborare cu unele insti
tute departamentale, a 
unor soluții de real ajutor 
pentru industria electroteh
nică prin folosirea unor 
substanțe indigene la fabri
carea bateriilor, în îmbu 
tățirea calității celulelor 
dresoare cu seleniu sau . 
plăcilor de acumulatori.

Regretabil este că nu în-, 
totdeauna munca depusă în 
institutele de cercetări își 
găsește aplicarea în pro
ducție. Continuă să ne so
sească solicitări ale unor 
departamente sau ale in
dustriei care nu sînt amă
nunțit studiate de la în
ceput din punct de vedere 
economic. Ca urmare, mul
tă muncă de cercetare se 
irosește, neeconomicifafea 
fabricării noului produs ie
șind la iveală abia după ce 
au fost încheiate una sau 
două faze de cercetare. 
Așa s-a întîmplaf cu dio
dele tunel ; cînd urma să 
se realizeze faza prototip 
industrial, s-a ajuns la con
cluzia că fabricarea ar fi 
„neeconomică", lucrările 
fiind suspendate.

Uneori condițiile tehnice 
din întreprinderea care ur
mează să preia elaborarea 
tehnologiei și punerea în 
fabricație — pe baza rezul
tatelor obținute de cerce
tare — înfîrzie nejustificat 
realizarea produsului. Așa 
a fost cazul cu termistorii- 
miniatură, cu redresorii de 
putere din siliciu și cu mi- 
crocircuitele bidimensionale. 
La întreprinderea de piese 
de radio și semiconduc
toare de la Băneasa, pro
ducția unora dintre aceste 
piese se realizează într-un 
ritm cu totul nesatisfăcător 
iar a altora nici nu a fost 
începută. Există și cazuri 
cînd economicitatea intro
ducerii în fabricație a unui 
produs nou este judecată 
prinfr-o prismă prea îngus
tă, fără a se avea în vede
re necesitățile de ansam
blu ale economiei naționa
le. Pe utilizarea fotorezis- 
fențelor cu sulfură de 
plumb se bazează, de pil
dă, numeroase proce
dee de automatizare din 
industria metalurgică. To
tuși, fabricația pilot a aces
tor fotoiezistențe la Insti
tutul de fizică a încetat, 
fără ca ea să fie inițiată in 
altă parte. Aceasta a creat 
dificultăți la laminorul de 
țevi de la Roman, frînînd, 
totodată, automatizarea al
tor laminoare din țară.

Realizarea unei 
mai strînse dintre 
de

legături 
unitățile 

cercetare și întreprin
derile productive, .lupta co
mună pentru o eficacitate 
sporită a cercetării, pot 
asigura finalizarea și valori
ficarea mult mai .rapidă a 
rezultatelor cercetării știin
țifice.
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Sosirea unei delegații de activiști

ai Partidului Comunist Chinez
invitația Comitetului Cen- 

al Partidului Comunist Ro- 
sîmbătă a sosit în Capitală,

TABĂRĂ-CURS TELEGRAMĂ’

PENTRU PROFESORI
de

Ro-

La 
trai 
mân, 
în schimb de experiență, o dele
gație de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, condusă de Cao 
Ian, ministrul industriei chimice, 
secretar al Comitetului de partid 
al ministerului.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost salutată de Ștefan Ma
tei, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de sectie la C.C. al P.C.R., Cons-

tantin Scarlat, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei chi
mice, Ion Bucur, prim adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ni
colae Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Pacoste, adjunct al 
petrolului.

A fost de față Tzen 
■ambasadorul R. P. 
București.

ministrului

Iun-ciuan, 
Chineze la

(Agerpres)
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Clasamentul
Anglia 

•< Uruguay
Franfa
Mexic

U.R.S.S. 
Italia 
Chile
R.P.D. Coreeană

ANGLIA — MEXIC
2—0 (1-0)

ARGENTINA — R.F. GERMANA 
0—Q

IERI LA CAMPIONATUL
DE FOTBAL

PORTUGALIA — BULGARIA
3—0

Bîasânrentul
R.F.G. 21105:0
Argentina 21102:1
Spania 21013:3
Elveția 2 0 0 2 1:7

Ieri, la Manchester, Portugalia a în
vins fără emoții, cu 3—0, selecționata 
Bulgariei, după un joc în care totuși 
n-a strălucit. Jucătorii portughezi au 
întîmpinaf o rezistenfă destul de 
slabă. Ei au deschis scorul în urma 
unei faze petrecute în min. 7, cînd 
Simoes a demarat pe extrema stîngă, 
de unde a centrat puternic. Fundașul 
bulgar Penev, vrînd să degajeze, a 
înscris imparabil cu capul în propria 
poartă. Portughezii domină. Torres are 
o bună ocazie de a majora scorul, 
dar mingea zguduie bara transver
sală. Bulgarii contraatacă periculos. 
Fundașul Salamanov, ieri cel mai bun 
jucător din echipa sa, face cîfeva in
cursiuni pînă în careul advers. Aspa- 
ruhov, deși șutează, nu nimerește 
decît o „bară" în min. 36. Ceva mai 
4'rziu, în urma unei excelente combi-

'< pe centru, cu Simoes, Eusebio 
. ește mingea, pe care o expediază 

cu un șut necru|ător în poarta lui Nai- 
denov. După pauză, inițiativa aparfine 
de asemenea portughezilor. în min. 
75 Naidenov a avut o intervenție sa
lutară, deviind în corner un șut al lui 
Eusebio. Peste 7 minute însă, Torres 
profită de o greșeală a lui Gaganelov 
(care a pasat încet către portar) și în
scrie nestingherif.

Unul din derbiurile etapei s-a des
fășurat la Sunderland, între echipele 
U.R.S.S. și Italiei. Obținînd victoria, 
sovieticii se pot considera calificați în 
sferturile de finală. Partida de ieri s-a 
caracterizat la început printr-un joc 
de tatonare, ritm lent și cîteva șuturi 
ale lui Mazzola apărate cu brio de 
lașin. în repriza a doua meciul este mai 
antrenant cu multe faze de poartă. 
După ce Pascuffi ratează o bună oca
zie, în minutul 57 Cislenko îl dri
blează scurt pe Facchetti, pasează lui 
Malafeev, reprimește mingea și o tri
mite în poartă făcînd inutil plonjonul 
lui Alberfosi. Italienii contraatacă 
energic și în minutul 79 sînf pe punc
tul de a egala, însă lașin blochează la 
picioarele lui Facchetti venit în atac.

în ciuda faptului că a terminat la 
egalitate (0—0) cu echipa R. F. Ger
mane, reprezentativa Argentinei poa
te fi satisfăcută : 1 — prin acest re
zultat își păstrează locul al doilea în 
grupa B, la egalitate de puncte (3) 
cu R. F. Germană, inclusiv șansa de

a infra în sferturile de finală, înfru- 
cîf practic în ultima ei partidă din 
Cadrul grupei — marți, cu Elveția — 
i-ar fi suficient chiar și un scor ne- 
decis ; 2 — argentinenii — deși în 
ultimele 25 de minute au jucat cu 
un om în minus datorită eliminării 
apărătorului Albrecht — nu au fost 
cu nimic mai prejos decîf adversarii 
lor, cotafi printre favorifii întrecerii.

Conform așteptărilor, evolufia se
lecționatei R. F. Germane s-a carac
terizat printr-o insistență sporită în 
acțiunile ofensive, cu accent pe jo
cul în forță, Aceste acțiuni n-au pu
tut fi concretizate însă prin înscrie
rea de goluri, deoarece apărarea ar- 
gentinenilor a făcut din plin dova
da cunoscutei sale impenetrabilități. 
La rîndul lor, fotbaliștii sud-ameri- 
cani au contraatacat, e drept mai 
rar, însă destul de periculos, dato
rită pregătirii atente a majorită)li fa
zelor și măririi vitezei de desfășu
rare a acestora în regiunea de fina
lizare. Cu o tehnică individuală mai 
bună, ei au temperat ritmul debor
dant al vesf-germanilor prinfr-un 
mare număr de pase. Mai mult, spre 
sfîrșiful jocului adversarii lor au dat 
semne vizibile de nervozitate. De 
altfel, ultima parte a meciului s-a ca
racterizat printr-o tensiune ridicată 
în ambele tabere, datorită și fap
tului că nici una dintre echipe nu 
reușea să-și apropie victoria.

După aspectul general al partidei, 
— menționa și crainicul radiodifuziu
nii române — rezultatul de egalitate 
este echitabil, cu toate că acțiunile 
ofensive ale vesf-germanilor 
ceva mai numeroase și mai 
fente.

Aseară, pe „Wembley", 
ționata Angliei a întrecut 
Mexicului cu 2—0 (1—0), prin
punctele marcate de Bobby Charl
ton (min 36) și de Roger Hunt (min 
74). Jocul s-a disputat într-un ritm 
alert, în continuă mișcare.

Telespectatorii noștri au apreciat 
faptul că li s-a oferit prilejul de 
a urmări pe „micul ecran" repriza 
a doua a acestui meci, în supli
ment la partida Portugalia-Bulga- ■ 
ila, pe care o vizionaseră în cursul 
după-amiezei.

C&mpionatul mondial se reia 
marți.

au fost 
consis-

selec- 
echipa

NOI RECORDURI ÎM CÎTEVA

ATLETICE RÎNDURI

• 2O”3/1O — la lOOm 
plat bărbați

• 6,59 m — la lungi
me femei

Ieri, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală în cadrul 
campionatului republican de 
atletism pe echipe, sprinterul 
Gheorghe Zamfirescu (Dina
mo) a stabilit un nou record 
național în proba de 100 m 
plat cu timpul de 10”3/10. 
Vechiul record era de 10”4/10. 
în proba de săritură în lun
gime femei, Viorica Viscopo- 
leanu și-a 
propriul 
realizînd
6,59 m.

corectat cu 5 cm 
record republican, 
performanta de

© în 
țional 
bathely 
remizat 
clasamentului, Wolfgang Uhlmann (R.D. 
Germană), a întrerupt partida disputa
tă cu Barcza (Ungaria). In clasament 
conduce Uhlmann cu 6 puncte și o par
tidă întreruptă, urmat de Bronstein și 
Kavek cu cite 6 puncte fiecare, Cio
cîltea și Bilek cu cite 5,5 puncte.

® Campionatele mondiale de scrimă 
de la Moscova s-au încheiat aseară cu 
proba de spadă pe echipe. în finală, 
reprezentativa Franței a întrecut cu 
8—6 echipa U.R.S.S.

ffl La Paris a început întîlnirea dintre 
selecționatele Franței și Braziliei con- 
tînd pentru finala grupei ,,A“ a „Cu
pei Davis" (zona europeană). După pri
ma zi, Brazilia conduce cu 2—0. Finala 
grupei ,,B" se desfășoară la Miinchen 
între echipele R. F. Germane și Repu
blicii Sud-Africane. Sportivii din R. F. 
Germană au cîștigat de asemenea pri
mele două meciuri de simplu.

runda a 9-a a turneului interna- 
masculin de șah de la Szom- 
(Ungaria), Victor Ciocîltea a 
cu iugoslavul Bukici. Liderul

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 iulie. în (ară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea averse locale, 
însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul va sufla potrivit din secto
rul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, 
iar maximele între 18 și 28 de gra-

de, local mai ridicate Ia sfîrșitul 
intervalului. în București și pe 
litoral : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, favorabil 
ploii de scurtă durată, însoțită de 
descărcări electrice. Vîntul va 
sufla potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în scădere la început, 
apoi în creștere.

IAȘI. — La Universitatea „AL k 
Cuza" s-a deschis sîmbătă tabăra- 
curs organizată de Societatea de 
știinfe naturale și geografie, la care 
participă profesori de biologie și 
agricultură din întreaga țară. în cele 
două săpfămîni, cît va dura tabăra, 
participanfii vor dezbate probleme 
de genetică, ecologie, fiziologie ani
mală și vegetală, și vor realiza apli
cații practice în unele stațiuni expe
rimentale din regiunile lași și Su
ceava,

Vicepreședintele Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste 
mânia, Ilie Murgulescu, a adresat 
o telegramă de felicitare lui Ko- 
cea Popovici cu prilejul alegerii 
sale ca vicepreședinte al Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia.

TELEGRAME EXTERNE
M

Azi în Capitală

Trei finale
la fotbal

— STADIONUL
După cum s-a

ORA 9,30
GIULEȘTI".

mai anunțat, în finala ediției 
19G5—1966 a ~
ce" s-au calificat echipele Ra
pid București și Farul Con
stanța. Cele două formații 
susțin azi primul meci, urmînd 
ca returul să-1 dispute la 21 
iulie, la Constanța.

„Cupei Balcani-

ORA 17,45 — STADIONUL 
„REPUBLICII". Finala campio
natului republican de juniori 
între formațiile Rapid Bucu
rești și Universitatea Cluj.

ORA 19,30 — STADIONUL 
„REPUBLICII". Meciul decisiv 
pentru cucerirea „Cupei Ro
mâniei". Se întîlnesc echipele 
Steaua București și U. T. Arad.

Această partidă va fi trans
misă în întregime, la radio 
(programul I).

Vbafe ctefegației sindicate
romârfe în R. P. Bulgaria

Sîmbătă după-amiază s-a îna
poiat din Anglia, unde a făcut o 
vizită, la invitația guvernului 
Marii Britanii delegația de specia
liști în domeniul agriculturii, con
dusă de Angelo Miculescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii. La aeropor
tul Băneasa, delegația a fost în
tâmpinată de Nicolae Barbu, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, Eugen Alexe, prim- 
vicepreședinte, și Stelian Ionescu, 
vicepreședinte al Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, și alte persoane oficia
le. Au fost prezenți reprezentanți 
ai ambasadei Marii Britanii la 
București.

GABROVO 16. — Coresponden
tul Agerpres, C. Linte, transmite : 
Continuîndu-și vizita în Republica 
Populară Bulgaria, delegația sin
dicatelor din țara noastră condusă 
de tovarășul Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, a vizitat sîmbătă 
uzina de semiconductor din ora
șul Botevgrad.

Vizita a continuat la Plevna, 
unde delegația a fost întîmpinată 
de Țekov Peter, secretar al Con
siliului sindical regional, Lako 
Stoianov secretar al comitetului 
orășenesc de partid.

Oaspeții români au vizitat mu
zeul „Eliberarea Plevnei — 1877", 
Mausoleul român de la Grivița și 
„Muzeul ostașului român 1877— 
1878“ din comuna Pordim. La Mau-

soleul român de la Grivița dele
gația a depus o coroană de flori. în 
comuna Pordim a avut loc o întîl- 
nire cu conducătorii gospodăriei a- 
gricole cooperative de muncă.

Seara, delegația a ajuns la Ga
brovo, unde a fost salutată de 
cîteva sute de activiști sindicali. 
Președintele Consiliului sindi
cal regional, Ivan Hreanov, a 
rostit un cuvînt de bun sosit, la 
care a răspuns tovarășul Constan
tin Drăgan.

în vizita sa prin Bulgaria, dele
gația sindicatelor din România a 
fost însoțită de Stoian Ghiurov, 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din Republica Popu
lară Bulgaria, Alexandăr Manolov, 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, și de Gheorghi Vasev, 
șeful secției externe din cadrul 
Consiliului Central al Sindicatelor.

*
Camerei de Comerț 
Socialiste România,

La invitația 
a Republicii 
sîmbătă după-amiază a sosit în Ca- « 
pitală dr. Otto Schedl, ministru I 
de stat pentru economie și trans- 
port al landului Bavaria. Pe aero- | 
portul Băneasa, oaspetele a fost în- I 
tîmpinat de Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț, Du- i 
mitru Usturoi, adjunct al ministru- | 
lui comerțului exterior, 
persoane oficiale.

A fost de față dr. 
Drutschmann, locțiitor al 
Reprezentanței comerciale 
Germane la București.

(Agerpres)

și alte

Franz 
șefului 

a R. F.

Ceea ce nu se scrie
intr-un jurnal de bord

(Urmare din pag. I)

șantierul gălățean a trimis pe mări 
și pe oceane o adevărată flotă: bine
cunoscutele cargouri de 4 500 de 
tone. Cu „Petroșani" se inaugurează 
o nouă flotă, a mineralierelor de 
12 500 de tone.

— Față de ce s-a construit pînă 
acum, diferența e numai de tonaj și 
gabarit?

— Noutăți sînf multe — răspunde 
inginerul Cornel Cloșcă, șeful de 
proiect. Mineralierul nostru e unul 
dintre cele mai moderne vase de a- 
cest gen din lume. Fără să intru în 
detalii de strictă specialitate, iată cî
teva elemente noi față de predeceso
rul său, de 4 500 : cîrma activă, o in
stalație suplimentară care duce la 
creșterea manevrabilității ; acționează 
la viteze mici, cînd efectul cîrmei o- 
bișnuite nu se simte. E prevăzut 
apoi un post suplimentar de coman
dă, la prova navei, care ameliorează 
vizibilitatea, mai ales în locurile în
guste, pe Dunăre. Instalația de for
ță a fost dotată cu un post de diri
jare și supraveghere de la distanță, 
izolat de zgomotul motorului. Mai 
sînt pupitrele de comenzi automate 
de la timonerie...

— Ce este esențial ?
— Esenjial — apare un zîmbet pe 

chipul inginerului — e faptul că 
vasul a fost lansat cu două luni 
înainte de termen. Gîndifi-vă la va
loarea pentru economie a unei sin
gure zile de navigajie... Cu toate că 
mineralierul, premieră industrială, 
ne-a pus tuturor probleme deosebite, 
el a fost realizat într-un timp mult 
mai scurt decîf, comparativ, primul 
cargou de 4 500 tone.

Cum a fost posibil ?
SECRETUL CELOR 60 DE ZILE. 

Răspunsul la întrebarea de mai sus 
e consemnat sub cele mai variate 
forme în jurnalul de bord al con
structorilor. Practic, acoperă întrea
ga activitate a șantierului ; fiecare 
și-a adus confribufia la mineralier. Au 
fost găsite soluții tehnologice inge
nioase și au fost scrutate atent cele 
mai mici rezerve de timp. Din vre
me s-au ținut cursuri de ridicare a 
calificării, pe meserii, însușindu-se în 
masă toate noutățile pe care le pre
zenta mineralierul.

— Ca la realizarea oricărui produs 
nou, probabil că au fost momente 
nodale, dificultăți...

— Inerente, într-adevăr, dar nu ie
șite din comun. S-a mers normal, 
bine, datorită în primul rînd unui fac
tor special. Mineralierul a fost o nă- 
zuinfă mai veche a șantierului nos
tru, realizarea lui un titlu de mîn- 
drie pentru fiecare constructor — 
spune ing. Panait Melisaratos, directo
rul general. Faptul acesta s-a tradus 
într-un spirit de prevedere și de 
răspundere mult mai înalt. Momentele 
dificile au fost preînfîmpinafe.

într-un carnet de însemnări aparfi- 
nînd inginerului Anghel Dumitru (27 
ani; cînd a început construcția car
gourilor de 4 500 se afla încă pe băn
cile Politehnicii din Galați, iar astăzi 
conduce unul dintre atelierele cele mai 
importante — asamblat-monfaj), am 
putut observa o adevărată strategie 
de fabricație. Cele peste o sută de 
secții care alcătuiesc cargoul sînt ur
mărite la zi, pe faze.

Pe monforii Gheorghe Irimescu șl 
Constantin Caragea, șefii unora din
tre cele mai bune brigăzi de pe șan
tier, ca și pe sudorul Gheorghe 
Radu, i-am înfîlnif sub cupola de foc 
a amiezii de iulie. Tabla navei, cup
tor, atingea cincizeci de grade. Iarna 
au avut de înfruntat spulberișul tăios 
al viscolului dunărean, cățărafi cîteo- 
dată la zeci de metri.

— Sigur, se pun ei de acord, ne-a 
dat și vremea de furcă, dar cel mai

mult — desenele. Am lucrat ani de 
zile la „4 500" — spune Irimescu. 
Sînt operajii pe care le faci cu ochii 
închiși. De astă dată, la mineralier, 
nu puteai înainta un pas fără schiță. 
Tehnologie nouă. A trebuit să învă- 
jăm aproape totul de la început.

— Alte pretenții și la sudură — 
adăugă Radu. Ne-am ales cu o școa
lă bună pentru viitoarele mineraliere.

Cineva a calculat că sudurile pen
tru „Petroșani", puse cap la cap, ar 
lega Galajiul de București. De n-ar 
fi fost decîf această distanță...

Inginerul-șet Ștefan Drugescu :
— Cum explic secretul celor 60 de 

zile înainte de termen ? Imediat după 
lansare, în dimineaja următoare, pe 
cală a fost așezat al doilea minera
lier. Cum să vă spun ? Ne-a gonit din 
urmă, își pretindea locul.

Ajungem astfel la tila din 26 iunie, 
înscrisă cu majuscule în jurnalul de 
bord...

STICLA DE ȘAMPANIE. Pentru ci
neva străin de șantier, care aude vor- 
bindu-se despre lansarea navei sau 
o vede într-o secvenjă a jurnalului de 
actualități, botezul Dunării se rezumă 
la un moment festiv. Mineralierul a 
avut într-adevăr parte de un decor 
sărbătoresc : arborarea pentru întîia 
oară a marelui pavoaz, stegulefe, 
ghirlande verzi, ramuri de salcie, 
focuri de artificii și, în sfîrșit, tradi
ționala sticlă de șampanie spartă de 
prova vasului. S-a auzit un semnal 
scurt, apoi zgomotul topoarelor tăind 
sincronizat parîmele, fîșîiful navei a- 
lunecînd lin spre apă, sunetul pre
lung al sirenelor, uralele... Secunde, 
■minute.

Dar îndărătul acestor minute se află 
săpfămîni și luni de minuțioasă pre
gătire. Inginerul proiectant Constan
tin Alexandru, autorul „calculului de 
lansare", mi-l prezintă : Un studiu de 
50 de pagini, însoțit de numeroase 
schije și instrucțiuni. Interesant, în
tre altele, e faptul că sînt cuprinse, 
pe ani și luni, cofele apelor Dunării 
din ultima jumătate de veac !

— Orice lansare e precedată de o 
cercetare afîf de amplă ?

— Trebuia să prevenim orice e-Ie- 
ment-surpriză.

De la condifiile atmosferice pînă la 
evitarea fenomenului de derapare — 
nimic n-a fost omis. Pentru prima 
oară s-au construit sănii flotabile de 
metal — 14, lungi de cîte 30 de 
metri — ca niște degete uriașe care 
au susjinut mineralierul, alunecînd o 
dată cu el spre fluviu. în preajma 
lansării, cîjiva scafandri aduși din 
Brăila au făcut curățenie sub apă.

— Ați avut emojii ?
întrebarea i-am adresaf-o unuia 

dintre veteranii șantierului, Laureat al 
Premiului de Sfat, care de aproape 
trei decenii dirijează lansările. Nu
mărul exact nu-l știe nici el, ceva de 
ordinul sutelor. Maistrul Dumitru Ca- 
zacu răspunde mirat :

— De ce să fi avut? Pregătirea a 
fost la milimetru și la secundă.

La botezul Dunării, ca atîfia alți 
constructori, Dumitru Cazacu și-a a- 
dus întreaga familie. Nimic n-a fost 
mai emojionant în acea duminică de
cîf prezența pe șantier, cu mic cu 
mare, a întregului Galați.

CU TOATE PlNZELE SUS ! în final,CU TOATE PlNZELE
o sfaiisfică :

— Pînă la Eliberare, 
pe șantierul gălățean 
127 de ambarcațiuni.

— De la Eliberare, în mai puțin de 
22 de ani, șantierul a realizat 433 de 
nave moderne (și de un tonaj mult 
mai mare).

„Petroșani", primul din seria mi
neralierelor de 12 500 de tone, se 
numără printre cele 50 de nave de 
diferite capacităji care în viitorii 
cinci ani vor părăsi acest șantier. Na- 
valiștii au intrat în cincinal cu toate 
pînzele sus I

în 47 de ani, 
s-au construit

y.- • • :

a sale

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
la 15 iulie la Moscova a avut loc 
o întîlnire între L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Waldeck Rochet, secretar gene
ral al P. C. Francez. La întîlnire 
a luat parte B. N. Ponomariov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

Reprezentanții celor două parti
de au făcut un schimb de păreri 
asupra unui cerc larg de probleme 
de interes reciproc.

Cele două partide au condamnat 
cu hotărîre noile acțiuni agresive 
ale S.U.A. împotriva R. D. Viet
nam și și-au exprimat deplina so
lidaritate cu eroicul Vietnam ; ele 
consideră datoria lor internationa
lists să acorde ajutor multilateral 
poporului vietnamez care luptă 
pentru libertate și independență*

A fost subliniată necesitatea în
sănătoșirii radicale a atmosferei 
din Europa pe calea colaborării 
între țările europene și 
sistemului de securitate 
peană.

Exprimîndu-și satisfacția 
fundă față de dezvoltarea favora-. 
bilă a relațiilor sovieto-franceze, 
cele două partide au declarat că 
sînt hotărîte și de acum înainte să 
contribuie la dezvoltarea colaboră
rii dintre Franța și U.R.S.S, care 
corespunde intereselor ambelor: 
țări și cauzei păcii între popoare.

creării 
euro-'

pro-*

„Mașina pusă în 
mișcare prin hotărî
rea franceză din 7 
martie — scrie „LE 
MONDE DIPLOMA
TIQUE" — a început 
să se învîrtească în 
mod ireversibil. Se 
știe de pe acum că 
statele majore atlan
tice se vor muta, se 
știe și unde anume. 
Se știe, de aseme
nea, că întreaga re
prezentanță franceză, 
din toate organisme
le militare ale alian
ței, a fost retrasă la 
1 iulie și că în ace
lași moment coman
damentul francez din 
Republica Federală 
Germană a rupt ori
ce dependență față 
de comandamentul 
atlantic. în sfîrșit, se 
Știe 
care 
rată 
mai 
cît 
n-au nici o șansă de 
a obține acest privi
legiu.

’Trebuie adăugat 
că hotărîrea france
ză ar putea avea pe 
plan strategic 
secințe 
practice.
măsurile luate pen
tru aplicarea hotărî- 
rii din 7 martie, cea 
mai importantă este 
de fapt obligația de 
a reînnoi în fiecare 
lună autorizația de 
survol pe teritoriul 
francez 
aviația 
mericană.
privire deasupra hăr-

că americanii, 
au cerut o du

de evacuare 
îndelungată de- 
cea prescrisă,

con- 
nemijlocite, 

Din toate

de către 
militară a- 

O scurtă

(Urmare din pag. I)

ții arată cît se poate 
de bine că, în cazul 
interdicției de sur
vol, comunicațiile 
aeriene între forțele 
ce staționează în 
R.F.G. și toată aria 
geografică a Medite- 
ranei, 
Orientului 
vor trebui 
tă prin , 
Spania.

Poziția 
foarte clar 
tă, arată că 
ba pentru Franța de 
a rămîne singurul 
judecător al atitudi
nii sale în caz de 
conflict. Această li
bertate reclamată de 
guvernul francez 
încă din 1958, iar mai 
explicit în ultimele 
luni, s-a bazat 
preocuparea de a 
se lăsa antrenat 
tr-un 
care 
care 
provocat de politica 
aliaților săi. Războ
iul din 
după alte episoade, 
conferă acestei preo
cupări o actualitate 
tragică. Se poate 
pune întrebarea dacă 
ambiguitatea mai 
poate să subziste în
delung asupra aces
tui punct și dacă 
problema 
astfel 
către 
mult timp 
sub tăcere de către 
ceilalți membri ai 
alianței, îndeosebi de 
către statele cele

a Africii și 
Apropiat 

să se aba- 
Anglia și

franceză, 
exprima- 
este vor-

pe 
nu 
în-
pe 
Și

conflict 
nu-1 vrea 

fi putut fiar

Vietnam,

capitală 
ridicată de 

Franța va fi 
trecută

preocupările partidului comu
nist și guvernului bulgar de a 
asigura ridicareă pe o treaptă 
nouă, calitativ și cantitativ su
perioară, a industriei chimice. 
Numai în ce privește îngrășămin- 
tele chimice, directivele noului 
plan cincinal, 1966—1970, prevăd 
realizarea la sfîrșitul acestei pe
rioade a unei producții de 
1 200 000 tone anual. Ca urmare 
a intrării în funcțiune a unor im
portante obiective și a dezvol- 
iării celor existente, industria 
chimică, în ansamblu, va înre
gistra o creștere a producției ds 
3,5 ori față de anul 1965.

Ca și în alte sectoare indus
triale, multe din întreprinderile 
chimice bulgare au întreprins și 
întreprind o operă de pionierat. 
Pentru că înainte de eliberare 
industria chimică 
inexistentă. Și n-a fost ușor de 
a ieși din încorsetarea „tradițio
nalismului" agrar, de a pune 
fundamentul unor edificii indus
triale unice în istoria Bulgariei. 
Au fost și greutăți, mai ales în 
privința pregătirii de specialiști. 
Dar anii de după instaurarea 
puterii populare au fost ani de 
școală, de instrucție profesională, 
de educație comunistă. La Stara 
Zagora lucrează acum peste 
3 000 de oameni. Parte din ei 
și-au făcut ucenicia Ia Dimi- 
trovgrad, unde cu ani în urmă 
s-a construit primul. mare com
binat chimic, alții au învățat de 
la acei meșteri constructori care, 
învingînd greutățile lipsei de 
experiență, au înfăptuit directi
vele partidului, au construit 
marea întreprindere de la Stara 
Zagora și au plecat apoi să-și 
fructifice cunoștințele și îndemî- 
narea pe alte șantiere : poate la 
Vrața, la Devnia sau în altă 
parte. Anul acesta, pe porțile 
combinatului a intrat primul de
tașament de 100 de chimiști ab
solvenți ai școlii medii-tehnice a 
uzinei. „Speranțelor chimiei", 
cum sînt numiți ei de cei vîrst- 
nici, le sînt asigurate cele mai

era practic

anumite aspecte 
ameri-

că în 
occiden- 

cercuri 
acord să 
schim-

mai rezervate față 
de 
ale politicii 
cane.

Fapt este 
toate țările 
tale există 
care sînt de 
recunoască
bările foarte impor
tante intervenite în 
ultimii ani în rela
țiile internaționale, 
în numeroase dome
nii, după cum se știe, 
Franța s-a separat 
complet de afilierea 
la blocul occidental : 
chiar a afișat în 
numeroase domenii o 
poziție radical inde
pendentă, mai bine 
adaptată, după pă
rerea sa, noilor con
diții ale vieții inter
naționale. în . acest 
sens, se poate spune 
că, înainte de a fi avut 
cea mai mică conse
cință, hotărîrea fran
ceză din 7 martie a 
fost ea însăși o conse
cință a concluziilor 
pe care guvernul ge
neralului de Gaulle 
le-a tras din schim
bările intervenite în 
ultimii ani.

în realitate, 
aflăm probabil 
la începutul
proces căruia politi
ca Franței i-a dat un 
impuls. Se va con
stata cu timpul .că 
hotărîrea din 7 mar
tie, prin caracterul 
ei, a contribuit la 
zdruncinarea vechi
lor structuri în rela
țiile internaționale 
(occidentale — n. n.)“.

ne 
doar 
unui

bune condiții pentru a-și per
fecționa cunoștințele, pentru a 
deveni cadre de nădejde ale uzi
nei. într-una din secții ne-am o- 
prit îndelung în fața unui ori
ginal „cabinet tehnic". Separat 
de restul mașinilor, a fost ame
najată un fel 
ultimele tipuri 
panouri conțin 
vire la regimul 
Am fost informați 
„cabinet" se fac 
practice, un fel de 
inițierea celor tineri.

Din centrul Bulgariei străbatem 
cale de sute de kilometri spre 
Răsărit, pînă la izvoarele rîului 
Devnia, nu departe de Varna. O- 
dinioară, valea Devnei era renu
mită prin șiragul morilor de apă 
durate de-a lungul rîului, pînă la 
vărsare. Ea nu a moștenit nici 
măcar faima străvechiului oraș 
Marcianopolis, întemeiat de ro
mani în aceste locuri, în secolul 
al II-lea, și ale cărui vestigii 
sînt puse în valoare cu multă 
migală de arheologi. Astăzi i se 
spune „valea marii chimii" și 
are faima unui vast complex in
dustrial ridicat de harnicul popor 
al Bulgariei socialiste. Liniile fu- 
nicularelor ce leagă combinatul 
chimic „Karl Marx" cu zona de 
exploatare a pietrei de var, lar
ga rețea de saliducte, dantelăria

o

de expoziție cu ■ 
de utilaje. Mici 

indicații cu pri
de funcționare. 

că în acest 
demonstrații 
lecții pentru

de țevi dau acestor locuri 
nouă măreție, un nou sens.

— Despre valea Devnei — 
spune V. Farhi, inginerul șef 
combinatului chimic — se i 
nosc numeroase legende, trans
mise prin viu grai, din genera
ție în generație ; „valea chi
miei" de astăzi este însă o rea
litate vie, care întrece faima le
gendelor. Pe locurile altădată 
pustii au fost construite uzine 
chimice, o fabrică de zahăr, una 
de ciment, o centrală termoelec
trică. Lista a rămas încă deschi
să pentru o serie de obiective 
aflate în construcție sau în faza 
de proiect. înseși întreprinderile 
aflate în funcțiune se dezvoltă 
mereu, își măresc simțitor pro
ducția prin valorificarea rezer-

ne 
al 

cu

GENEVA

delegaților români 
în organisme 
ale 0. N. U.

GENEVA 16 (Agerpres), — La 
Geneva au continuat vineri discu
țiile din Comitetul Economic, Co
mitetul Social și Comitetul de Co
ordonare ale Consiliului Economic 
și Social. în Comitetul Economic 
au avut loc dezbateri în legătură 
cu campania mondială pentru al
fabetizare și cu Anul turistic in
ternațional.

Delegatul român, I. Goriță, vor
bind despre problema campaniei 
de alfabetizare, a arătat că în țara 
noastră se apreciază importanța 
alfabetizării ca factor intrinsec al 
dezvoltării economice și drept 
contribuție la utilizarea deplină a 
resurselor umane.

Pe marginea raportului privind 
pregătirea ce urmează să se facă 
în vederea Anului 
național (1967), a 
delegatul român A. 
care a relevat rolul 
ternațional, nu numai ca factor al 
dezvoltării economice, ci și ca ele
ment deosebit de important pen
tru o mai bună cunoaștere re
ciprocă și înțelegere între popoa
re. El a arătat că acțiunile pro
puse pentru Anul turistic inter
național trebuie să constituie un 
cadru general în care fiecare țară, 
ținînd seama de interesele și ne
voile proprii, să ia cele mai adec
vate măsuri pentru atingerea o- 
biectivelor fixate.

turistic inter- 
luat cuvîntul 

Niculescu, 
turismului in

o-

velor, prin reînnoiri perma
nente. Fabrica de sodă caustică 
și de bicarbonat de sodiu, de 
pildă, avea o producție zilnică 
de 240 tone ; acum dă 800 tone, 
iar pentru anul viitor, cînd se va 
încheia a treia etapă de dezvol
tare, va realiza peste 1 100 
tone. Cel mai important
biectiv care își așteaptă rîndul 
în valea Devnei, după cum ne 
informează interlocutorul nos
tru, va fi combinatul pentru în
grășăminte minerale combinate, 
a cărui construcție va începe 
anul viitor. Am văzut locul unde 
va fi amplasat. Deocamdată se 
face amenajarea terenului. Aici 
va fi construită și centrala ter
moelectrică „Vama", care urmea
ză a acoperi necesitățile de e- 
nergie ale viitorului combinat.

Pe itinerarul marilor obiective 
chimice am făcut un popas și în 
sud, la uzina petrochimică de 
lîngă Burgas. Directorul general 
al uzinei, G. Djambov, a ținut 
să ne precizeze că ceea ce ve
dem acum reprezintă doar în
ceputul. în următorii trei ani —■ 
a arătat el — uzina se va dez
volta în patru direcții princi
pale. Este vorba în primul rînd 
de o lărgire a capacității de 
prelucrare a petrolului, pentru a 
asigura baza de materie primă 
necesară altor două uzine. Se 
află în construcție noi fabrici 
pentru producția de mase plas
tice, de fibre și fire sintetice și 
alte produse chimice. Sar
cini sporite revin uzinei în urma; 
descoperirii de importante iezer* 
ve de petrol la Dolen Dăbnik. Pe
trolul extras de aici (în prezent 
300 000 tone anual, urmînd ca 
în 1970 să ajungă la un milion 
tone) va fi prelucrat peste cîtva 
timp la rafinăria și combinatul 
chimic aflate în construcție în 
imediata apropiere a sondelor, 
la Plevna. Ca și alte loca
lități de pe harta Bulgariei, 
Dolen Dăbnik capătă astăzi noi 
valențe, pe măsura vremurilor a- 
cesțea, de avînt al construcției 
socialiste în țața vecină și prie
tenă.



VIATA INTERNAȚIONALĂ VIATA INTERNAȚIONALĂ
... .-z ■ -■•Lu .1•• -»■/ ' 1     - -  -• -- -    ' - -

I
•y l

Documentele adoptate h Consfătuirea 
a București continuă să retină 

atenția opiniei publice internaționale
de

Ministrul de externe 
al României primit 
de Todor Jivkov - A

LARG ECOU LA EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Ziarele și agențiile de presă internaționale relatează despre expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., la adunarea activului de partid, cu privire la recenta Consfătuire de la București a 
Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia și la Intilnirea conducătorilor de 
partid și a șefilor de guverne ale țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

U. R. S. S
Ziarul „PRAV.DA" publică o co

respondență TASS din București 
sub titlul „O puternică expresie 
a solidarității", subliniind partea 
din expunere în care se arată că 
documentele consfătuirii, care au 
o importanță politică excepțională 
pentru soarta păcii și slăbirea în
cordării internaționale, răspund 
năzuințelor fierbinți ale păturilor 
largi din lumea întreagă, Ziarul 
relevă aprecierea făcută de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la importanța Declarației pri
vind întărirea păcii și securității 
în Europa și a Declarației cu pri
vire la agresiunea S.U.A. în Viet
nam.

R. S. F. IUGOSLAVIA

arată că, vorbind despre acțiuni
le României pe plan internațional, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că în centrul politicii ță
rii noastre se află dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și de colabo
rare multilaterală frățească -cu 
toate țările socialiste. In . cores
pondență este redată partea din 
expunere referitoare la relațiile 
dintre țările balcanice, în care se 
subliniază că „România militează 
consecvent pentru dezvoltarea re
lațiilor de bună vecinătate între 
țările din Balcani și din regiunea 
Mării Adriatice și pentru trans
formarea acestei zone a continen
tului nostru într-o zonă a păcii, 
fără arma nucleară". Vorbitorul, 
se spune în continuare, a decla
rat că partidul și guvernul român 
acordă atenție dezvoltării multila
terale și colaborării frățești cu 
toate țările membre ale C.A.E.R. 
și cu toate țările socialiste.

GRECIA

SOFIA 16 (Agerpres). — La 16 
iulie,'Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidul, 
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria, a primit pe 
Corneîiu Mănesc’u, rpifiistrul aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, care se află în Re
publica Populară Bulgaria la invi
tația guvernului 
vedere, care s-a 
atmosferă caldă, 
participat Ivan 
afacerilor externe
Populare Bulgaria. A fost de față 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, loan Beldeân.

bulgar. La între- 
desfășurat într-o 

prietenească, a 
Bașev, ministrul 

al Republicii

' PEKIN'' 16. — Corespondentul 
Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Sîmbătă seara, Bo I-bo, membru 
supleant al Biroului Politic al Co
mitetului Central al P.C. Chinez, 
a oferit un dineu 
gației de activiști 
să de tovarășul 
membru supleant
Executiv al Comitetului Central al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.C.R., 
care se află într-o vizită în R. P. 
Chineză.

La dineu au participat Ciu De,

în cinstea dele- 
ai P.C.R. condu- 

Dumitru Popa, 
al Comitetului

vicepreședinte al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez, U Siu-țiuan, membru al Co
mitetului Central al P.C. Chinez, 
Giao Guan-hua, adjunct al minis
trului afacerilor externe al R. P. 
Chineze, Uan Li, membru al Se
cretariatului Comitetului munici
pal Pekin al P.C. Chinez, condu
cători din diversele departamente 
industriale.

A fost prezent, de asemenea, 
Aurel Duma, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în R. P. 
Chineză.

Intr-o amplă corespondență din 
București pe marginea expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
adunarea activului de partid, a- 
genția TANIUG subliniază că vor
bitorul a apreciat pozitiv recenta 
Consfătuire a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia. Se 
scoate în evidență faptul că „do
cumentele adoptate sînt rodul unei 
analize temeinice a problemelor 
curente, examinate în spiritul 
prieteniei frățești, unității și înțe
legerii reciproce".

în continuare, se menționează 
aprecierea făcută în legătură cu 
existența blocurilor militare și se

R.S. CEHOSLOVACA

Intr-un 
expunerii 
Ceaușescu, ziarul grec 
scrie : „Secretarul general al C.C. 
al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, a su
bliniat vineri în cuvîntarea sa că 
România va depune eforturi insis
tențe pentru dezvoltarea relațiilor 
ei cu țările balcanice și transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 
păcii". Ziarul menționează partea 
din expunere în care se arată că 
țările socialiste sînt gata pentru 
lichidarea concomitentă a N.A.T.O. 
și a Tratatului de la Varșovia, 
pentru retragerea tuturor forțelor 
armate străine din Europa și li
chidarea bazelor militare străine 
de pe teritoriul altor state. In con
tinuare, „Ta Nea" 
România 
sporească 
Vietnam.

material consacrat 
tovarășului Nicolae 

,TA NEA"

subliniază 
este ferm hotărîtă 
ajutorul acordat R.

că 
să 
D.

a forțelor revoluționare și demo
cratice din întreaga lume, la lupta 
împotriva polititii cercurilor impe
rialiste, împotriva agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, pentru asigurarea 
securității europene, apărarea și 
întărirea păcii în lumea întreagă.

R. P. UNGARĂ

Ziarul cehoslovac „RUDE PRA- 
VO“, într-o corespondență din 
capitala țării noastre, arată că, în 
expunerea sa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a scos în evidență im
portanța Consfătuirii de la Bucu
rești a Comitetului Politic Consul
tativ și a subliniat însemnătatea 
documentelor adoptate, precum și 
înalta apreciere pe care partidul 
și guvernul român o dau rezulta
telor acestei consfătuiri, care s-a 
desfășurat în spiritul prieteniei 
frățești, al unității și înțelegerii 
reciproce.

R. P POLONĂ
Ziarul polonez „TRYBUNA LU- 

publică o corespondență a 
adunarea 

expunerea 
Ceaușescu. 
din expu-

DU“ 
agenției P.A.P. despre 
activului de partid și 
tovarășului Nicolae 
Este subliniată partea 
nere în care se exprimă convin
gerea Partidului Comunist Român 
că recenta Consfătuire de la Bucu
rești a adus o contribuție impor
tantă la întărirea prieteniei și co
laborării dintre popoarele țărilor 
socialiste, în problema unității lor,

Declarația Biroului Politic
al CC al P. M. S. U
și a guvernului ungar

BUDAPESTA 16 (Agerpres). —■ 
Agenția M.T.I. transmite declara
ția Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar și a guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc 
privire la consfătuirile 
rești.

Biroul Politic al 
Central al Partidului 
Socialist Ungar și guvernul revo
luționar muncitoresc-țărănesc un
gar, se spune în declarație, au,dis
cutat și aprobat darea de seamă . 
a delegației ungare, condusă de 
Jânos, Kâdâr, la Consfătuirea de 
la București a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia și 
întîlnirea conducătorilor de par
tid și a șefilor de guverne ale ță
rilor membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Biroul Politic și guvernul de-

ungar cu 
de la Bucu-

Comitetului 
Muncitoresc

clară că documentele, adoptate cu 
o deplină unanimitate de statele 
participante la consfătuire, expri
mă, din punctul de vedere al con
solidării păcii în Europa și în lu
mea întreagă, poziția țărilor parti
cipante față de cele mai impor
tante probleme și indică calea jus
tă pentru rezolvarea lor. Lucrările 
celor două consfătuiri, pozițiile 
adoptate în cele mai importante 
probleme contribuie la unitatea 
comunității socialiste, la 'pacea în 
lume și la binele poporului ungar.

Biroul Politic și guvernul, arată 
în încheiere declarația, își expri
mă convingerea că întregul partid 
și organizațiile de stat și de masă, 
întregul popor ungar vor lua o 
parte activă la realizarea sarcinilor 
care decurg din declarațiile comu
ne și își vor aduce contribuția la 
atingerea obiectivelor fixate.

W. Rochet: P. C. FRANCEZ
ESTE ÎNTRUTOTUL DE ACORD
CU DECLARAȚIILE ADOPTATE

Ziarul ungar „NEPSZABAD
SAG" publică, de asemenea, o re
latare a expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, scoțînd în evi
dență aprecierea că Consfătuirea 
de la București a avut un caracter 
profund practic, iar documentele 
sînt rodul analizei problemelor de 
pe ordinea de zi, al schimburilor 
de păreri desfășurate în spiritul u- 
nității și' înțelegerii reciproce. Sînt 
subliniate, de asemenea, aprecie
rile cu privire la problema secu
rității europene care este una din
tre cele mai importante probleme 
ale vieții politice de pe continentul 
nostru.

R. D. GERMANĂ
Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 

scrie : „Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R.’ a aprobat activitatea de
legației române la sesiunea Comi
tetului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia. Declarația în legătură cu 
agresiunea S.U.A. în Vietnam și 
Declarația privind pacea și secu
ritatea în Europa au fost apreciate 
ca documente de o deosebită im
portanță".

Rezoluția Prezidiului

„Să se pună capăt războiului din Vietnam" — sub această lozincă locuitorii orașului Munchen (R.F.G.) au parti
cipat la o mare manifestație de protest împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam

C.C. al P.C. din Cehoslovacia
și a guvernului cehoslovac

IIBr \

Premierul Wilson
a sosit la Moscova

Potrivit relatărilor corespondentului agenției FRANCE PRESSE, activita
tea forțelor patriotice în imediata apropiere o Saigonului a înregistrat o in
tensificare în ultimele ore.

• Sîmbătă dimineața, un deta
șament de patrioți a atacat o pu
ternică unitate saigoneză instalată 
pe autostrada Saigon—Bien Hoa, 
la 12 kilometri nord de capitală, 
provocîndu-i pierderi însemnate.

• Agenția de presă „ELIBERA
REA" a transmis un comunicat, cu 
privire la luptele purtate în c<t/sul 
lunii iunie de forțele patriotice în

provincia Quang Ngai. Potrivit 
comunicatului, au avut loc 212 
lupte, în cursul cărora au fost scoși 
din luptă 2 023 soldați inamici. 
Alte trei batalioane saigoneze au 
suferit, de asemenea, pierderi în
semnate. Au fost capturate mari 
cantități de arme și muniții, au 
fost doborîte 12 avioane americane 
și avariate alte șapte.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 
16 iulie, la Moscova a sosit pri
mul ministru al Angliei, Harold 
Wilson, care va vizita cea de-a 
cȚoua expoziție industrială brita
nică deschisă în capitala Uniunii ' 
Sovietice. o „

La aeroportul Vnukovo, pre^-^1 
rul englez a fost întîmpina» 
A. Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și 
de alte persoane oficiale.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Max Reimann, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Germania, într-un 
interviu acordat corespondentului 
din Berlin al ziarului „Pravda", a 
apreciat rezultatele Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia drept o contribuție 
de seamă la întărirea păcii și secu
rității.'

Declarația cu privire la agresiu
nea S.U.A. în Vietnam, a spus el, 
„este un document de o importan
ță uriașă, care conține un avertis
ment serios dat agresorilor ame
ricani și sateliților lor". „In R.F.G. 
— a spus el 
împotriva i 
S.U.A. în Vietnam și împotriva 
sprijinului dat acestei agresiuni de 
către guvernul de la Bonn".

Vorbind despre declarația cu
■ privire la întărirea păcii și secu

rității în Europa, Max Reimann, a
• subliniat că „problema securității 

europene cere tot mai imperios o 
rezolvare. Subliniind că în pre
zent securitatea popoarelor 
ropene este 
de S.U.A.. 
în treburile 
poarelor din Europa, precum și 
de partenerul lor apropiat — 
imperialismul veșt-german, Max 
Reimann a arătat că „ideea secu
rității europene are un ecou tot 
mai larg în rîndul clasei munci
toare și în toate păturile popu
lației din R. F. Germană".

— crește protestul 
crimelor guvernului

eti- 
serios primejduită 

care se amestecă 
interne ale po-

LA BUCUREȘTI
BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția M.T.I., 
Waldeck Rochet, secretar general 
al P.C. Francez, care zilele acestea 
a fost oaspetele C.C. al P.M.S.U., 
a făcut o declarație unui colabo
rator al ziarului „Nepszabadsag", 
în care a arătat că „P.C. Francez 
este întrutotul de acord cu decla
rația adoptată la București de că
tre conducătorii statelor socialiste 
privind crearea în Europa a unui 
sistem colectiv de securitate și 
cu Declarația privind agresiunea 
S.U.A. în Vietnam".

PRAGA 16 (Agerpres). — Prezi
diul C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
și guvernul cehoslovac au discutat 
și aprobat activitatea delegațiilor 
cehoslovace la Consfătuirile care 
au avut loc între 4 și 7 iulie la 
București.

In rezoluția adoptată cu acest 
prilej se arată că C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și guvernul ceho
slovac „acordă o mare însemnătate 
Consfătuirii de la București a Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, la care au fost 
dezbătute cele mai importante pro
bleme ale situației internaționale 
actuale";- Apreciind Declarația cu 
privire la agresiunea S.U.A. în 
Vietnam drept o condamnare ho
tărîtă a acțiunilor criminale ale 
(imperialismului american, C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și guvernul 
•cehoslovac declară că vor acor
da și pe viitor sprijin eficient po
porului vietnamez în scopul victo- 
.riei finale.
■ Referitor la Declarația cu privire 
la întărirea păcii și securității în 
Europa, în rezoluție se subliniază 
că aceasta constituie un amplu 
program pozitiv de consolidare a 
securității europene, de dezvoltare 
a colaborării pașnice între popoare 
și de asigurare a păcii în Euro
pa, și se arată că participanții la 
consfătuire sînt ferm hotărîți să 
dejoace 'înfăptuirea planurilor a- 
gresive ale imperialismului ameri
can, să bareze calea revanșismului 
vest-german.

C.C. al P.C. din. Cehoslovacia și 
guvernul cehoslovac consideră 
foarte util schimbul de păreri

efectuat în cadrul întîlnirii con
ducătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești și a șefilor de guver
ne ale țărilor membre ale C.A.E.R., 
reprezentate la Consfătuirea de 
la București.

In încheierea rezoluției se arată 
că documentele adoptate de state
le participante la 'consfătuire 
constituie un factor important al 
păcii în situația internațională ac
tuală și o nouă mărturie a unită
ții și solidarității frățești a țărilor 
socialiste.

HANOI 16 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., între 
7 și 9 iulie a avut loc o ședința 
extraordinară lărgită a Prezidiului 
Comitetului Central al Frontului 
Național' de Eliberare din Vietna
mul de sud. Au fost examinate 
probleme referitoare la situația din 
Vietnarriul de sud; pe perioada 
care a trecut de la'jumătatea anu
lui 1965, cînd imperialiștii ameri
cani au trecut la dislocarea masi
vă de trupe’americane în Vietna
mul de sud. Agenția de presă „Eli
berarea" informează că în cadrul

ședinței a fost examinată, de ase
menea, problema traducerii în via
ță â liniei politice a F.N.E., pre
cum și directivele și politica F.N.E.' 
pe perioada următoare. Ședința_ 
s-a desfășurat sub președinția lui. 
Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al F.N.E., în pre-, 
zența membrilor prezidiului și se
cretariatului F.N.E. Au . participat, 
reprezentanți 'ai. partidelor politice 
și organizațiilor de masă care fac 
parte din F.N.E. și reprezentanți 
ai armatei de eliberare.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Cu 
prilejul încheierii vizitei în Uniu
nea Sovietică a primului ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, la Mos
cova. a fost dat publicității un co
municat în care se arată că, în 
timpul convorbirilor tare au avut 
loc, părțile au făcut un schimb de 
păreri în probleme actuale, ale si
tuației internaționale care prezin
tă interes reciproc și au discutat 
probleme privind relațiile bilatera
le sovieto-indiene și perspectivele 
dezvoltării și întăririi acestor re
lații.

Apelul reprezentanților oamenilor muncii
din regiunea Mării Baltice, Norvegia și Islanda

■ ROSTOCK 16 (Agerpres). — La 
Rostock a luat sfîrșit Conferința 
oamenilor muncii din țările regiunii 
Mării Baltice, Norvegia și Islanda. 
La sfîrșitul conferinței a fost a- 
■doptat un 
damnă cu
■S.U.A. în Vietnam. ■ Participant!! 
la conferință salută Declarația a- 
doptată la Consfătuirea de la 
București cu privire la agresiunea 
S.U.A. în Vietnam. Ei sprijină tot
odată propunerea delegaților da
nezi de a cere guvernelor Islandei,

document care con- 
hotărîre agresiunea

Norvegiei și Danemarcei să iasă 
din N.A.T.O.

A fost adoptat, de asemenea, un 
apel adresat muncitorilor din țări
le regiunii Mării Baltice, din Nor
vegia și Islanda care sînt chemați 
la întărirea păcii în această regiu
ne, la lupta pentru democrație și 
progres social și la sprijinirea mo
rală și materială tot mai mare a 
poporului vietnamez în lupta lui 
cțreaptă împotriva agresorilor a- 
mericani.

- X .........................

După cum se arată 
în Declarația de la 
București cu privire 
la întărirea păcii și 
securității în Europa 
și după ium a subli
niat în repetate fîn
duri conducerea de 
partid și de stat a 
României, una din 
căile de transformare 
a continentului nos- 

. tru într-un factor ai 
păcii și colaborării 
internaționale, este 
intensificarea legă
turilor economice și 
comerciale, ' sporirea 
contactelor și forme
lor de' colaborare în
tre țări cu sisteme 
sociale diferite în do
meniul științei și teh
nicii, culturii și artei. 

' Relațiile comerciale 
româno-italiene, ' în 
continuă dezvoltare, 
aduc o contribuție în
semnată la apropie
rea dintre cele două 
popoare, la statornici
rea unui' climat' de 
pace și securitate pe 
continentul nostru.

Am avut prilejul 
să stau de vorbă, cu 
președintele Institu
tului 
tru comerțul exte
rior, 
no Donați, 
gătură cu comerțul 
italo-român, cu pers
pectivele sale de dez
voltare. „înainte de 
toate — ne-a spus in- 

■ terlocutorul — vreau 
să subliniez că pen
tru toate ’ țările co
merțul, reprezintă un . ...sele. . pentru crește- 
'component de bază ' rea ' substanțială a 

schimburilor, a co
laborării economi
ce și a cooperării

și i colaborare 
popoare. Re- 
cu ' sa.ti'Sfăcție

pace 
între 
marc 
că schimburile glo
bale între ■ Italia și ■ 
Rbmânia au, înregis
trat, în decursul, anu
lui trecut, o sporire 
de circa 11 la sută, 
atît în domeniul im
portului cît și al ex
portului. Din iniția
tiva institutului nos
tru, o delegație de 
specialiști , economici 
a vizitat România și, 
din contactele avute 
cu factori de răspun-

multilaterale'. ' Prin
tre, altele vreau să vă 
spun ' că. proiectăm 
ca, în cursul anului 
1967, să organizăm la 
București o mare exr 
poziție sub titlul 
„Italia produce", care 
să fie atît o oglindă 
a potențialului eco
nomic al țării noas
tre, cît și în egală 
măsură o invitație 
sinceră la și mai rod
nice raporturi".

Reacții favorabile 
lărgirii schimburilor 
economice cu țara

zil.at de cît.eva. ori 
România, are cuvin-. 
te de apreciere în le
gătură cu dezvolta
rea impetuoasă a 
țării noastre, cu 
transformările conții 
nue din viața ei eco
nomică și socială, cu 
ritmul viu al indus
trializării : „Ceea ce 
am văzut la uzinele 
bucureștene „Repu
blica", la Ploiești și 
Brașov mi-a întărit 
convingerea că la dv. 
s-a duș o politică 
justă în industria-'

sele pentru o coope
rare tot mai strînsă 

■ între „Innocenti" și 
întreprinderile 'de co
merț, exterior româ
nești. Sînteți un par- 

. tener serios cu care
este a adevărată plă
cere să întreții bune 
legături. Mă refer nu 
numai la latura eco
nomică, ci și la 
cea umană, priete
nească".

Tot la Milano se 
află sediul unei mari 
unități, cu profil chi
mic, „Chatillon", care

italian pen-

prof. Antigo- 
în le-

al economiei, iar 
pentru întreaga lume 
un factor esențial de
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Cînd Mercur
străbate frontierele...
dere din țara dum
neavoastră, au apă
rut clar noi posib; i- 
tăți pentru ca rapor
turile bune existente 
să fie extinse în fo
losul 'ambelor țări, 
Noi apreciem deose
bit de favorabile nu 
numai'legăturile care 
s-au statornicit, dar 
și perspectivele lor. 
Există' toate premi-

noastră am cules și 
în cercurile indus
triei italiene. La 
marginea orașului 
Milano se află una. 
dintre cele mai mari 
uzine constructoare 
de mașini și de uti-: 
laje cunoscute în în-, 
treaga lume : „Inno
centi", cu care între
prinderile românești 
de comerț exterior au 
de mulți ani legături 
bune. Directorul ge
neral al Uzinelor 
„Innocenti", ingine
rul Lauro, care a vi-

! lizarea. '• țării, care 
contribuie la ridica
rea României la ni
velul statelor înain
tate. Am remarcat de 
asemenea preocupa
rea care există în 
țâra dumneavoastră 
de a se ține pasul cu 
.tot ce este nou și va
loros pe plan mondial 
iîn domeniul • tehnjc 
respectiv. Aveți cadre 
de specialiști temei
nic pregătiți, munci
tori cu mîini de aur, 
și pot afirma că 
există toate premi-

a exportat. în țara 
noastră diferite ma
șini și utilaje, mai cu 
seamă pentru moder
na, fabrică de super- 
cord de la Brăila. Di
rectorul general, in
ginerul Grigniani, a 
ținut de 
început să se de
clare un
României, un admi
rator nu numai al 
frumuseților natura
le ale țării, dar și al 
înfăptuirilor poporu
lui nostru în făuri
rea noii sale vieți.

la bun

amic al

„Pot aprecia cu atît 
măi. mult drumul 
străbătut de poporul 
român-cu cît am cur 
noscut țâra și înainte ' 
de război. Distanță 
este uriașă. Am ,vă-

■ șut Uzina de la Brăi
la, încă în faza sa 
■inițială de construc
ție. M-au impresionat 
buna organizare a. 
șantierelor, folosirea 
metodelor moderne 
de construcție, iar 
mai apoi, cinci s-a în
ceput producția, buna 
pregătire a muncito
rilor și tehnicienilor 
care și-au însușit 
procesul de produc
ție într-un ritm ra
pid. Noi, cei de la 
„Chatillon", prețuim 
mult colaborarea cu 

’ România ' și sîntem 
convinși că nu s-au e- 
puizat nici pe depar
te posibilitățile pen
tru extinderea co
laborării și pentru 
stabilirea unor te
meinice raporturi de 
cooperare, cu atît mai 
mult cu cît industria 
chimică românească 

' este în plin avînt, 
iar produsele sale se 
bucură de prestigiu 
pe piața internațio
nală. In antichitate 
se spunea că. atunci 
cînd «orbesc muzele, 
zeul războiului tace. 
Parafrazînd vechiul 
dicton, aș putea a- 
dăuga că. atunci 
cînd zeul comerțului. 
Mercur străbate fron
tierele, o face ducînd 
cu el spiritul de. prie
tenie și pace".
Ion MARGINEANU
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