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OBIECTIVE ALE CINCINALULUI

RIDICAREA CALITĂȚII
MOACELOR TEHNICE

Paralel cu recoltatul culturilor 
de vară, oamenii muncii din a- 
gricultură s-au pregătit temeinic 
în vederea însămînțării griului ' 
și celorlalte cereale de toamnă. în 
cursul verii, mecanizatorii, profi- 
tînd de faptul că pămîntul a avut 
suficientă umezeală, au grăbit 
ritmul executării arăturilor, fă- 
cînd totodată lucrări de bună 
calitate — condiție de mare în
semnătate ‘’pentru obținerea unor 
recolte mari în anul viitor. După 
cum rezultă din datele centrali
zate la Consiliul Superior al A- 
griculturii, pînă la 25 august 
au fost făcute arături de vară pe 
circa 2 650 000 hectare, ceea ce 
reprezintă 86 la sută din suprafe
țele prevăzute. Pe mai mult de 
un milion de hectare din această 
suprafață au'fost efectuate și lu
crări de pregătire a terenului pen
tru însămînțările de toamnă. 
După regiunea Galați, 
a încheiat prima pe 
această lucrare, zilele
tea au mai anunțat terminarea 
arăturilor regiunile Dobrogea și 
Iași. în regiunile Ploiești, Ba
cău și București, executarea ară
turilor se apropie de sfîrșit.

într-un ritm intens continuă 
pregătirea semințelor și repararea 
utilajului agricol care va fi fo
losit în campania agricolă de 
toamnă. Zilele acestea, în cadrul 
Consfătuirii pe țară a griului, 
specialiștii din agricultură vor 
discuta pe larg ce trebuie între
prins ca în anul viitor să se ob
țină recolte mari la această cul
tură.

agricolă
pe cîmpiîle
moldovene

La Consfătuirea pe țară a lu
crătorilor din industria construcți
ilor de mașini, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că îmbună
tățirea continuă a calității produ
selor, realizarea noilor mașini și 
utilaje la parametrii tehnici și e- 
conomici cei mai înalți, perfecțio
narea permanentă a celor exis
tente trebuie să constituie obiec
tivul central al întregii activități 
a ministerului, conducerilor între
prinderilor, inginerilor, tuturor 
oamenilor muncii din industria 
constructoare de mașini.

Caracteristic pentru dezvoltarea 
industriei constructoare de ma
șini din țara noastră sînt progre
sele vizibile înregistrate în reali
zarea de produse tot mai comple
xe, cu performanțe tehnice și e- 
conomice superioare. Constructorii 
de mașini au dovedit, în decursul 
anilor, că au capacitatea de a a- 
simila în fabricație produse de 
înalt nivel tehnic. în seria produ
selor noi, care se disting prin ca
litatea și performanțele lor tehni
ce ridicate, se înscriu locomotive
le Diesel-electrice, tractoarele, mo
toarele și transformatoarele elec
trice, vagoanele de călători de 
mare capacitate, agregatele ener
getice pentru hidrocentrale și al
tele.

îmbunătățirea necontenită, mul
tilaterală, a calității mașinilor și 
utilajelor constituie direcția prin
cipală în care sînt concentrate e- 
forturile lucrătorilor din industria 
construcțiilor de mașini în anii 
cincinalului. De aceasta depinde 
într-o măsură hotărîtoare ridica
rea eficienței economice atît în 
construcțiile de mașini, cit și în 
alte ramuri ale economiei națio
nale. Spre ce probleme este ab
solut necesar să ne îndreptăm cu 
prioritate atenția pentru atinge
rea acestui obiectiv central ?

După cum s-a spus și cu alte 
prilejuri, se impune întărirea co
laborării între M.I.C.M. și ministe
rele beneficiare, în privința lucră
rilor pregătitoare legate de asimi
larea noilor produse. Este vorba 
de elaborarea studiilor tehnico-e- 
conomice de fundamentare a asi
milărilor, experimentarea și omo
logarea prototipurilor, categorie de 
lucrări care adeseori, de pildă în 
cazul unor 
fășoară în 
constituind 
zării unor 
tativ scăzut.

Ing. Ion MOREGA 
adjunct al ministrului industriei 

construcțiilor de mașini

Totodată, în centrul atenției 
constructorilor de mașini va tre
bui să stea nivelul la care se în
tocmesc proiectele 
legerea judicioasă 
de fabricație. în 
mare însemnătate 
rea largă a normalizării și tipiză
rii pieselor, subansamblelor, pro
ceselor tehnologice și a S.D.V.- 
urilor. Uzinele noastre au îndato
rirea să valorifice pe deplin avan
tajele încadrării produselor în se
rii unitare, ale folosirii unor ma
teriale noi și reutilizării suban
samblelor asimilate. Restrîngerea 
tipodimensiunilor materialelor șl

organelor de asamblare, aplicarea și 
extinderea procedeelor tehnologi
ce tip, lărgirea domeniului de în
trebuințare a S.D.V.-urilor, respec
tiv reducerea varietății lor, tre
buie să preocupe tot mai mult ca
drele tehnice. Organizarea trepta
tă a serviciilor r de concepție din 
uzine după principiul grupelor 
specializate pe genuri de proble
me constituie; de asemenea, un 
mijloc de a obține produse de cel 
mai înalt nivel calitativ.

Cu acuitate se ridică și următo
rul aspect: procurarea de li
cențe, modele de referință sau do
cumentații tehnice nu trebuie să 
constituie un motiv de abando
nare a cercetării proprii ci, dim
potrivă, să constituie puncte de 
plecare în dezvoltarea acesteia, a

Plantații pomicole pe versanții 
Dealului negru din regiunea 

Argeș
Foto : Agerprei
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VOCAȚIA UNIVERSALA 
A CULTURII ROMÂNEȘTI

Accidentele
PREGĂTIRI PENTRU DESCHIDEREA LICEELOR DE SPECIALITATE

utilaje miniere, se des- 
condiții neconcludente, 
una din sursele reali- 

produse de nivel cali-

Cînd Alecsandri spunea „româ
nul e născut poet", el sublinia nu 
-numai predominanța caracterului 
liric în literatura noastră națio
nală, ci formula și o metaforă ge
neralizatoare pentru o aptitudine 
înnăscută a poporului nostru. Toa
te popoarele și-au început cultura 
cu o etapă folclorică mai mult sau 
mai puțin îndelungată, cu accen
tuarea unei laturi de creație, de 
artă colectivă. Dar la noi folclo
rul a avut o durată enormă, prece- 
dînd literatura și toate artele cul
te, determinîndu-le pe acestea în 
direcții multiple și chiar coexistînd 
strălucit cu ele. Pe de altă parte, 
toate ramurile folclorului, ale ar
tei populare s-au dezvoltat la noi 
într-un fel unic în lume, îndrăz
nim să spunem, într-un fel sur

Zoe DUMITRESCU- 
BUȘULENGA

ministerului, cu cadrele medicale 
din întreagă țară, să ducă la înde
plinire sarcinile de mare răspun
dere încredințate lucrătorilor pe 
tărîm sanitar. .

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ueaușbșcu a subliniat îndatoririle 
importante ce revin conducerii 
ministerului, tuturor cadrelor din 
unitățile sanitare, în legătură cu 
aplicarea măsurilor stabilite 
Congresul al IX-lea al P.C.R. pen
tru continua îmbunătățire a asis
tenței medicale și ocrotirii sănătă
ții publice în țara noastră.

Relevînd deficiențele existente 
în activitatea de deservire me
dicală a populației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că este 
necesar să se ia măsuri eficiente 
pentru îmbunătățirea organizării 
și a întregii munci desfășurate în 
unitățile sistemului sanitar șl de 
prevederi sociale. O atenție deose
bită, a spus vorbitorul, trebuie să 
se acorde problemelor majore, de 
perspectivă, ale asigurării sănătă
ții poporului, perfecționării pregă
tirii corpului sanitar, dezvoltării 
continue a științei medicale ro
mânești.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a subliniat importanța apli
cării principiului muncii colective 
în conducerea ministerului și a or
ganelor subordonate, consultării 
largi a celor mai buni specialiști 
din întreaga țară, antrenării tutu
ror cadrelor care lucrează în insti
tuțiile medicale, de învățămînt șl 
cercetare.

Exprimînd convingerea că lu
crătorii din domeniul asistenței 
medicale vor munci cu sîrguință 
pentru a-și îndeplini cu cinste mi
siunea de mare importanță socia
lă ce le revine, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ministru, 
întregului personal sanitar din 
țara noastră, succese în munca lor 
consacrată sănătății poporului.

(Agerpres)

Sîmbătă dimineața, la Ministe
rul Sănătății și Prevederilor So
ciale, a avut loc ședința de insta
lare a tovarășului acad. dr. Aurel 
Moga în funcția de mipistru al 
sănătății și prevederilor sociale.

La ședință au luat parte cadre 
de conducere din ministe'r, acade
micieni, profesori din îrivățămîn- 
tul superior medical din întreaga 
țâră, numeroși medici.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica și Gheor- 
ghe Apostol.

Deschizînd ședința, tovarășul 
Gheorghe Apostol a prezentat ho- 
tărîrea conducerii de partid și de 
stat cu privire la numirea noului 
ministru al sănătății și prevederi
lor sociale.

Au luat apoi cuvîntul prof. dr. 
Octavian Fodor, de la Institutul 
medico-farmaceutic din Cluj, prof, 
dr. Ion Bruckner, membru cores
pondent al Academiei, prorector 
al Institutului medico-farmaceutic 
din București, dr. Emilian Ciobo- 
taru, secretarul comitetului de 
partid al ministerului, prof. dr. 
Pius Brînzeu, rectorul Institutului 
de medicină din Timișoara, prof, 
dr. Vladimir Buțureanu de la 
stitutul medico-farmaceutic 
Iași, prof. dr. Matei Balș de la 
stitutul medico-farmaceutic 
București, dr. Gheorghe Constan- 
tinescu, director general adjunct 
în minister, care au subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii activității 
de deservire medicală a popu
lației, hotărîrea cadrelor medicale 
de a-și aduce întreaga contribuție 
la înfăptuirea sarcinilor stabilite 
de partid și guvern în domeniul 
sănătății șl prevederilor sociale.

Mulțumind pentru înalta încre
dere ce i-a fost acordată, acad. dr. 
Aurel Moga a asigurat conducerea 
de partid și de stat că va folosi 
toate cunoștințele, experiența sa 
de medic, om de știință și profesor 
pentru ca, împreună cu personalul

schimbate, reîntinerite, a putut 
oferi fiecărei etape din istoria 
noastră, clasicilor, romanticilor și 
modernilor deopotrivă, un belșug 
fără sfîrșit de impulsuri și forme 
creatoare ? Ce virtuți miraculoase 
ascunde ea și ce frumuseți viitoa
re mai pregătește în-umbrele tai-, 
nic.e ale izvoarelor și codrilor ei ?

deprinzător, generînd pretutindeni 
valori egale.

Artele mari, 
dansul, poezia 
cunoscute, pe 
tele minore, cu ceramica, scoarțele, 
cu modesta dar nelipsita sculptură 
în lemn. Miorița sau Voronețul —• 
cum nu ostenesc să spun și cum 
nu trebuie să ostenim a spune —■ 
fixează izbitor o gîndire filozofică 
și artistică, un fond de specialitate 
extrem de originală. Dar nici ce
lelalte forme de artă românească 
nu pot fi trecute cu vederea, în
tregind de fapt o matcă stilistică, 
dovedind unitatea unui mod de 
viață și a unei spiritualități boga
te. Avem o cultură construită 
pe un rar sentiment al demni
tății umane, așa cum îl înțelegeau 
țăranii mileniilor anterioare, pe o 
stăpînire bărbătească de sine. Din 
caracterul acesta al poporului mo
delat de istoria lui, de credințele 
și idealurile lui, de frumusețea 
locurilor pe care și-a dus viața, a 
ieșit o cultură în care s-au întîlnit 
trăsăturile tracice și latine, în care 
s-au interferat diferite influențe.

Vechimea acestei culturi, ca șl 
măsura proprie caracterului româ
nesc, ne-a lăsat moștenire pro
porțiile clasicității, dimensiunile 
echilibrate, geometria stilizării mo
tivelor în arhitectonică, muzică, 
dans și arte decorative. Și ce cul
tură este aceea care, cu chipuri

arhitectura, muzica, 
trăiesc, unanim re- 
același nivel cu ar- (Continuare în pag. a IV-a)

Concursul
strugurilor de masă
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al
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Din noul peisaj al Bacăului

Sfafiunile experimentale Suceava, 
Fălticeni și Odobești au fiecare un 
profil propriu, sînt binecunoscute 
nu numai în Moldova dar și în 
restul țării prin rezultatele objinute 
în domeniul cercetării. Ceea ce 
impune din capul locului este con- 
cepjia clară, știinfifică, îmbinarea 
armonioasă a laturii de cercetare 
cu activitatea practică imediată și 
de perspectivă. Cu toate că nu ne 
vom ocupa cronologic de istoricul 
și evolufia fiecărei unități în parte, 
o trăsătură generală se poate fixa 
prin aceea că fiecare, indiferent de 
„vechimea* sa, a dobîndif o mul
tilaterală experienjă raportată la 
profilul, zona geografică și climati
că unde își desfășoară activitatea 
și că această experiență se răs- 
frînge fertil asupra agriculturii în
tregii regiuni, demonsfrînd grija
deosebită pentru introducerea știin
ței în practica agricolă, pentru mo
dernizarea agriculturii. Dacă la în
ceputul existentei lor aceste sta
țiuni au pornit timid, prin- 

îmi 
știinfific 

îndrepfîn- 
• cu efor- 

financiare ale statului nos- 
- a rezultatelor străine, acum 

cheltuiește

Sîmbătă s-a încheiat prima eta
pă a celui de-al II-lea Concurs 
publican de struguri de masă, 
ganizat de Consiliul Superior 
Agriculturii. Juriul a atribuit 
medalii de aur, 70 medalii de
gint și 13 medalii de bronz. Soiul 
de struguri „Cardinal", prezentat 
de gospodăriile agricole de stat 
Manasia, Murfatlar, Neptun, Lă
țești și altele, de cooperativele a- 
gricole de producție Berza și 
Zmeeni, a primit cele mai multe 
medalii de aur. Au mai fost pre
miate soiurile Regina Viilor, Mus
cat Hamburg și altele. De aseme
nea s-au evidențiat cîteva soiuri 
noi de struguri de masă, create 
de stațiunile experimentale Și in
stitutele de cercetări. Concursul a 
permis o mai bună cunoaștere a 
potențialului natural al podgorii
lor, în vederea îmbunătățirii conti
nue a lucrărilor de raionare.

lor 
timid, 

fr-un fel de provizorat, cum 
spunea un cercetător 
— atenfia principală 
du-se spre preluarea 
turi financiare ale 
tru 
inteligenta noastră se 
din plin și rodnic pentru experiențe 
proprii, conform necesităților și ri
gorilor impuse de înseși tradifiile 
bogate ale științei românești.

Infiinjafă în anii noștri, ca 
creafie a socialismului, 
experimentală Suceava este 
fect utilată cu mijloace și 
fură modernă, laboratoare, o 
bliotecă bogată de specialitate 
un serviciu de documentare 
intermediul căruia cercetătorii sta
țiunii iau contact și sînt la curent 
cu noutățile mișcării științifice in
ternaționale. La stafiunea experi
mentală viticolă Odobești, bibliote
carul cunoaște și traduce curent 
din 8 limbi. Traducerile se fac 
conform planului tematic de cerce-

o 
stajiunea 

per- 
apara- 

bi-
?i 

prin
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Unde trăiesc centenarii?
Este cunoscut faptul 

că în țara noastră e- 
xistă un mare număr 
de oameni a căror 
vîrstă trece de 90 de 
ani. Longevivii, cum
11 se mai spune, sînt 
prezenți în toate re
giunile țării. O anche
tă efectuată de secția 
de medicină socială 
din cadrul Institutului 
de geriatrie din Bucu
rești a dus la consta
tări interesante. Iată 
unele amănunte rela
tate de dr. Al. Ciucă, 
șeful secției.

Ancheta a cuprins
12 621 de longevivi. 
Decanul de vîrstă este 
Vasile Stamate din 
regiunea Oltenia, care 
a trecut de 138 de ani. 
Centenari au mai fost 
găsiți în orașul Bucu
rești (Ioana Ștefănes- 
cu — 100 de ani), la 
Petroșeni (Carolina

Heinez — 100 de ani), 
la Turda (Ana Deac — 
104 ani), la Fundul 
Moldovei (Sofia Veseli 
— 100 ani), și mulți 
alții. Proporția per
soanelor de 90 de ani 
și peste este, în medie 
pe țară, de 6,4 la mia 
de locuitori, 
tea cea mai 
observă în 
Arad, Lugoj,
din Banat,. în 
nile Brașov și Mureș- 
Autonomă Maghiară.

Cei mai mulți oa
meni de peste 95 de 
ani trăiesc 
de baltă și 
mare

Interesante 
și observațiile 

privire la re-

Densita- 
mare se 
raioanele
Bozovici 

regiu-

în zonele 
altitudine 
și 8,5 la 
de 4,7 la

(14,1
sută) față

media pe țară, 
peste tot 
longevivă

sută
Aproape 
populația 
feminină depășește cu 
mult populația de sex 
masculin (raportul 
fiind de 160 față

de 100). 
sînt 
cu 
gimul de alimentație
al celor cercetați. Ma
joritatea au declarat 
că au avut o alimen
tație mixtă. In gene
ral longevivii au con
sumat frecvent pește, 
nu au mîncat mult. 
Peste 75 la sută din 
longevivi au declarat 
că nu au fumat deloc.

Ancheta a permis și 
un studiu asupra 
morbidității corelate 
cu alimentația. Astfel, 
la 39,5 la sută din lon
gevivii cu un regim 
preponderent lacto- 
vegetarian, bolile di
gestive, neuropsihice 
și hemiplegiile se în
tîlnesc într-un pro
cent mic.

Aurelia GOLIANU

al binecunoscutului vers : 
vremuri, peste

Blazarea călătorului peste cîmpie 
dispare de parcă nici n-ar fi fost ; pînă 
și cei care străbat cotidian aceleași 
distanțe tresar, molipsiți de zvonul 
care agită compartimentele :

— Dunărea I
Nu, sigur că nu mai e nevoie să ne 

întrebăm retoric de ce între Severin și 
Orșova trenurile circulă, de la inau
gurarea respectivei linii, cu un singur 
rînd de ferestre parcă. De n-ar fi decît 
podul acela vestit, prima trăsătură de 
unire între cele două neamuri și civi
lizații antice’ din care ne-am născut 1 
De n-ar fi decît dramaticul adevăr 
istoric
„Mul ți durară, după 
Dunăre vr’un pod“... De n-ar fi decît 
această simplă observație prin care o 
întreagă știință stă gata să se prefacă 
în poem că toate pîraiele, toate to
rentele, absolut toate rîurile care ne 
fertilizează și ne farmecă plaiurile se 
întîlnesc pînă la urmă în matca vigu
roasă, ca o istorie, a Dunării 1 Geogra
fii și nu numai ei, exegeții textelor la
tine de istorie și nu numai ei, lumea 
întreagă, dar înaintea ei noi, noi înșine, 
ne știm — de la daci încoace și cu 
deosebire azi — stăpîni ai acestor tă- 
rîmuri care se sprijină pe Carpați și pe 
Dunăre.

Și dacă doar simpla incidență a dru
mului de fier cu cel fără pulbere ne 
tulbură într-atît, mereu, e lesne de 
imaginat universul vast de bucurii și 
impresii unice prin care o călătorie pe 
Dunăre poate concura priveliștile, ră
coarea și ozonul 
patul unei ase
menea călătorii, 
bucuriile și impre
siile nu mai au ne
voie de imaginație, 
ți le certifică me
moria. Dar formularea rămîne ne
schimbată : „Dunărea poate concura 
muntele..." Iar întrebările care urmea
ză unui asemenea „poate" nu mai au 
de-a face cu arta retoricii, ci cu o 
altă artă — „artă" în sensul generic al 
cuvîntului, sinonim cu „pricepere", cu 
„îndemînare" : aceea de a pune în 
valoare una dintre cele mai mîndre 
frumuseți ale patriei.

munților. La ca-

Carnet de reporter

PERIPEȚII PE USCAT
Presupunînd un turist care vrea să 

vadă — cum se și cuvine — toată 
Dunărea, nu numai Delta sau Caza-

de la Cazane pînă în Deltă, se orga
nizează foarte rar. De ce ? Cereri sînt
— și încă foarte multe — dar nu sînt 
vase de pasageri. Doar 500—600 de 
turiști pe an se pot bucura de feri
cita ocazie de a cunoaște frumusețile 
neasemuite ale fluviului.

Deocamdată, turistul nostru se do
vedește a fi și perseverent: va merge 
pe Dunăre cu vasele NAVROM, pe 
cont propriu. Eroare 1 NAVROM-ul
— stă scris pe prospectele sale —• 
oferă' excursii pe Dunăre doar pen
tru grupuri organizate — trebuie 
deci să-ți mobilizezi nu numai familia, 
ci și prietenii plus colegii de muncă. 
Iar pe cont propriu pur și simplu e 
imposibil: la convoaiele de șlepuri nu 
se practică autostopul și curse de 
pasageri nu există decît pe anumite 
porțiuni ale fluviului; astfel, între Or
șova și Cernavodă — 655,1 km. I — 
pentru un turist oarecare, nu există 
nici un mijloc de transport pe apă, în 
plin sezon estival.

Recapitulînd, iată deci cele trei po
sibilități de a cunoaște Dunărea : îți 
convingi rudele, prietenii, colegii 
și alți entuziaști cărora nu le dai să

Costel BUZDUGAN

nele, peripețiile lui încep chiar înainte 
de îmbarcare, pe uscat. Întîi, pentru 
că înainte chiar de rucsac și restul 
echipamentului, e firesc să-ți procuri 
un îndrumar, un ghid. „Epuizat", sună 
răspunsul, invariabil, în librării. După 

o absență . pe cît 
de îndelungată pe 
atît de nejustifi
cată, respectivul 
ghid —semnat C. 
Burghele — a a-

părut anul acesta în Editura U.C.F.S., 
dar numai în nouă mii de exemplare I 

Să presupunem însă, mai departe, 
un turist care are măcar un prieten 
norocos și dispus să-i împrumute o 
carte atît de rară. S-ar prea putea ca, 
citind-o, pur și simplu să renunțe la 
ideea de a parcurge Dunărea. Abundă 
descrierile tehniciste, sărăcia limbaju
lui egalează platitudinea puținelor fo
tografii și nici măreția Cazanelor, nici 
pitorescul Deltei nu sînt în stare să 
înaripeze cît de cît pana autorului. 

Dar să presupunem — și mai depar
te — un turist care a reușit să depă
șească, într-un fel sau altul, această 
încercare preliminară a documentării. 
E gata de plecare. La O.N.T. va avea r 
surpriza să afle că asemenea excursii, ■ (Continuare în pag. a Il-a)
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Ne răspund directorii unor organizații 
comerciale din Capitală

Intrînd în unele magazine bucureștene cumpărătorii au 
plăcuta surpriză de a constata că „meterezele" tejghelelor 
ce se interpuneau între ei și mărfuri au dispărut, că pot 
alege și cumpăra mai lesne ceea ce doresc. Metodele mo
derne de deservire —-expunerea deschisă a mărfurilor, auto- 

“ servirea, plata directă la vînzător, aducerea directă a mărfu
rilor de la fabrică la magazin — se extind. Pentru a informa 
cititorii- în legătură cu. ritmul introducerii acestor metode 
avantajoase pentru cumpărători, am adresat unor directori 
de întreprinderi comerciale din Capitală următoarea între
bare: „Ce întreprindeți în vederea modernizării rețelei co
merciale și scurtării timpului de vînzare?"

— Faptul ciț 'întreprinderea O.C.L. „încălțămintea" — a dus la
noastră a fost .specializată în des- îmbunătățirea aprovizionării popu

lației și, mai cu seamă, la scurta
rea timpului de deservire. In mo-

facerea încălțămintei — ne-a spus 
tov. A. BAROGA, director

Nu de mult a apă
rut în ziarul nostru 
articolul „Există o 
„tehnică" a vizitei.?".. 
Numeroși cititori sau o plimbare, 
s-au arătat intere
sați de subiect, de- Care este secretul ? 
oarece, așa cum ne .
scrie ieșanul VIOREL Vedem că unul 
DUȚU, „vizita ocupa dintre invitați n-a 

scos nici un cuvînt. 
Se spune că „nu are 
uzul conversației",■

„nu are subiecte", 
sau că omul „nu-i 

. în specialitate", fiind 
„tare la cărți" (de 
joc...).

fie „interesantă", 
lucru aparte, care nu 
poate fi înlocuit de 
vizionarea unui film

un „spațiu" impor
tant din timpul li
ber al oamenilor. 
Acest obicei vechi, 
care ține de tradi
țiile de ospitalitate 
ale poporului nostru, 

, este prezent în toate 
relațiile dintre prie
teni, colegi, părinți 
și copii, cunoscuți".

Multe din scriso
rile primite conțin 
idei personale, ob
servații inedite; . re
feriri, în special, la 
conținutul Vizitei, 
venind astfel în 
completarea artico
lului.

Tinerii soți PAULA' 
și VICTOR URSU, 
profesori în 
Slatina, ne-au 
mis un „cod“... 
merotat, din 
transcriem :

Mobilul i 
constituie, 

conversa-

URSU, 
raionul 

tri- 
nu- 

eare

vizitei 
fără

nimeni nu-i poate 
cere gazdei s-o trans
forme în circiumă".

Cîteva scrisori. se 
referă la unele obi
ceiuri condamnabile, 
la așa-zisele întîlniri 
„intime", la care buna 
cuviință este lăsată.» 
la ușă, pentru sim
plul motiv că 
între prieteni", 
zaprobînd unele ma
nifestări reprobabile, 
cititorii pledează pen
tru frumusețea în
tâlnirilor, în care res
pectul reciproa

„sînt
De-

1. 
îl 
îndoială, 
ția. Poate de aceea 
credem că 
trebuie să fie o im
provizație, ci să aibă 
obiective antepre- 
văzute. Conversația 
este un prilej de in
formare ' reciprocă, 
de lărgire a orizon
tului...

2. Asta nu exclu
de divertismentul, 
destinderea, 
seori, tocmai 
fiind scopul 
reuniuni sau 
Dar o vizită, 
niune familială 
prietenească, nu 
fi reușită decît prin 
complexitatea preo
cupărilor.

3. „Farfuria" (adi
că diversele bucate 
cu care gazda își 
servește musafirii) 
nu trebuie să fie de
cît un accesoriu, care 
creează atmosfera de 
bună dispoziție. So
cotim un semn de 
cultură neîndestulă
toare vizitele de „în
dopare? masivă, fie . 
solidă, fie lichidă.

Nu vom subscrie 
acestei codificări ul
tra-concrete, pen- . 
tru că oamenii fiind 
extrem de diferiți și 
vizitele dintre ei au 
o anatomie cel pu
țin tot atît' de dife
rită. Reținem însă 
faptul (semnalat și 
în alte scrisori)- că 
„centrul de greuta
te" al vizitei este 
conversația. Exis
tă azi în lumea bur
gheză ramuri lite
rare și filozofice spe
cializate în ideea in- 
comunicabilității în
tre oameni. Piesa 
„Cîntăreața cheală", 
care a suscitat atî- 
tea discuții, nu ne 
arată decît o vizită, 
o vizită în care la
tura de formă, de 
reguli ale politeții 
formale a fost dusă 
pînă aproape de per
fecțiune 
care sufletul viu, al 
posibilității oameni
lor de a-și’ înțelege 
reciproc gîndurile și 
sentimentele, a mu
rit de mult.

întreprinzînd un 
sondaj mai larg, 
ne-am convins că J 
toți vor ca vizită să fâ

vizita nu

Ade- 
acesta 

unei 
vizite, 

o reu- 
sau 
va

dar în

E un lucru foar
te neplăcut, conside
ră, poate cu oa
recare exagerare, to
varășa ALEXAN
DRINA TUTOVEA- 
NU (Bd. Aviatori
lor nr. 58). Ca pe
dagog, la școală se
sizez de multe ori că 
și elevi bine pregătiți 
răspund numai în „li
tera lecției". Din rîn
dul acestora se recru
tează... ascultătorii. 
Căci, firește, n-ai ce 
spune, dacă săptă
mîni în șir n-ai fost 
la un spectacol, n-ai 
citii, n-ai aflat nimic.

Alți cititori se re
feră la faptul că în 
tirhpul vizitelor, chiar 

’ între prietenii cei 
mai intimi, nu trebu
ie să fie încălcate a- 
numite reguli, uzan
țe sociale. Cîmpinea- 
nul N. OCTAVIAN 
susține, și pe^ bună 
dreptate, că „în con
dițiile noastre, cînd 
oamenii au multe 
să-și împărtășească 
și multe temeiuri de 
a se înțelege reciproc 
și de a face schimb 
de idei și păreri, 
forma are o mare. în
semnătate. Casa tre
buie respectată și

„uzanțels" nu exclud 
veselia, plăcerea că 
ai petrecut o după 
amiază agreabilă.

în acest sens, scrii
torul francez LA 
BRUYERE ne-a lă
sat o adevărată ma
ximă : „Plăcerea
prezenței între prie
teni se cultivă prin- 
tr-o asemănare a 
gustului în privința 
obiceiurilor și prin- 
tr-o oarecare deose
bire de păreri în pri
vința științelor ; 
prin aceasta, ori îți 
întărești convingeri
le, ori te exersezi și 
te instruiești prin 
discuție".

O vizită bună nu 
se „prepară" numai 
prin acoperirea ore
lor, ci e o emanație 
a personalităților u- 
mane ce se întîlnesc. 
Fiecare simte dorin
ța de a fi înconjurat 
de maniere plăcute 
și civilizate. în obiș
nuitele vizite au a- 
părut numeroase ele
mente noi, totul al
toit însă pe ceea ce 
este sănătos, valoros 
în conduita specifică 
a oamenilor noștri.

Valentin HOSSU

r
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mentul de față, potrivit înțelegerii 
cu întreprinderile producătoare, 35 
pînă la 40 la sută din cantitatea 
de încălțăminte ce se desface a- 
junge în unitățile noastre prin 
tranzit organizat, adică pe calea 
cea mai scurtă: de la fabrică di
rect la magazin. Prin aceasta, se 
scurtează la maximum timpul de 
transport al mărfurilor, ocolindu- 
se veriga de gros, se asigură o mai 
mare operativitate în aproviziona
rea magazinelor.

în unități s-a introdus pe scară 
largă sistemul vînzării cu expune
re deschisă a mărfurilor și s-a or
ganizat prezentarea pe numere a 
modelelor de încălțăminte. în a- 
cest scop, au fost înlocuite cutiile 
de carton, care ascundeau marfa 
de privirile cumpărătorilor, s-au 
adus o serie de transformări mo
bilierului, s-au creat spații mai 
largi de vînzare. A fost creată, 
astfel, posibilitatea ca cetățeanul 
să vină în contact direct cu toate 
modelele existente în unitate. Cel 
care-și alege un model controlea
ză singur dacă există și numărul 
de care are nevoie, fără să mai 
întrebe pe vînzător. Mai mult de 
jumătate din magazinele noastre 
aplică acest sistem de vînzare da
torită căruia, după cum s-a con
statat, numărul cetățenilor deser
viți crește, în medie, cu 20-25 la 
sută pe unitatea de timp.

— Tejghelele sînt pe cale de 
dispariție și în magazinele de con
fecții — ne-a spus tov. O. IANCU, 
director la O.C.L. „Confecția". în 
30 din cele 40 de magazine de con
fecții s-a introdus sistemul de vîn
zare cu expunere deschisă. Pen
tru aceasta s-au făcut o serie de 
lucrări de amenajare și moderni
zare. în continuare, se va merge 
tot mai mult pe linia strictei, spe
cializări : un magazin va desface 
costume, altul paltoane etc. Pînă 
la finele anului, în localul actua
lului magazin „Vulturul de mare" 
se va deschide cea mai mare uni
tate de vînzare a confecțiilor din 
Capitală, intitulată „Casa îmbră
cămintei". La etajele ei se vor or
ganiza raioane speciale, pe grupe 
de mărfuri, pentru femei, bărbați, 
adolescenți, copii, raioane cu ar
ticole complimentare și altele.

— Scurtarea timpului de deser
vire a cumpărătorului se numără 
printre problemele care ne preo
cupă cel mai mult — ne-a spus 
tov, director comercial F. LU
CIAN, de la O.C.L. Textila 2. Se 
știe că la procurarea unor articole 
mărunte — ață, ace, nasturi — 
cumpărătorii pierd foarte mult 
timp. Pentru a le înlesni alegerea 
articolelor, la unitatea specializată 
din str. 13 Decembrie, pe un pa
nou decorativ, au fost expuse mo
delele de nasturi, în diverse mărimi 
și culori, cumpărătorii avînd po
sibilitatea să-și aleagă repede ceea 
ce le trebuie. Metoda a fost intro
dusă la încă 15 magazine care des
fac nasturi și va fi extinsă, în 
continuare, la alte articole de 
mercerie.

Același sistem al expunerii des
chise, dovedindu-se eficient, va fi 
aplicat și la vînzarea lenjeriei, pă
lăriilor etc. La unitatea „Pălării" 
din B-dul N. Bălcescu nr. 26 s-a 
introdus de curînd și metoda de
servirii pe bază 
ce se ia măsura 
da se transmite 
din Timișoara, 
colul respectiv 
săptămîni.

Pe viitor vom căuta să specia
lizăm noi unități, să extindem ex
punerea deschisă a mărfurilor și 
alte metode moderne de deservire 
a cumpărătorilor, care să contri
buie la scurtarea timpului de vîn
zare.

de comandă. După 
clientului, coman- 
fabricii de pălării 
care trimite arti- 
în cel mult două

D. MINCULESCU

rece

cumpărați.
dar sîntem

Balcoane cu flori Foto : R. Costln

ras

ătoare

ar fi 
copis-

animale 
încre-

în inventar

Litoralul 
în sezonul

După oum ne .asigură tov. 
Ștefan Toțh, directorul Di
recției turism intern al O.N.T.- 
Carpați, pe litoral au fost crea
te condiții optime de găzduire 
și trațamenț, de distracții și în 
timpul lunilor ' răcoroase. De 
pildă, pentru lunile septembrie 
și octombrie s-au luat măsuri, 
prin agenția Constanța a 
O.N.T.- pentru organizarea de 
excursii cu cei care vor veni 
aici la odihnă, pe aproape 20 
de trasee : în Delta Dunării, 
pentru vizitarea cetăților His
tria, Adamclisi, a altor mo
numente istorice, muzee și 
locuri pitorești din Dobrogea. 
De asemenea, vor fi organizate 
zboruri de agrement pe litoral 
cu avioanele TAROM, precum 
și excursii de o zi cu autoca
rele pe litoralul bulgăresc. Nu 
vor lipsi serile distractive, vi
zionarea de spectacole sau în
treceri sportive, degustarea 
borșurilor pescărești, a batali- 
lor la frigare și a altor mîncă- 
ruri specific dobrogene.

(Agerpres)

S-a mai scris — cititorii, poa
te, își amintesc mai bine decît 
cei vizați — despre aceste anun
țuri lapidare care te poticnesc 
în ușa magazinului exact cînd 
ți-e lumea mai dragă: „închis 
pentru inventar". Dar cumpărăto
rul, înțelegător, e gata să recu
noască necesitatea într-adevăr re
ală de a controla periodic gestiu
nea fiecărui punct comercial, de 
a-i stabili stocul de mărfuri și ne
cesarul de aprovizionare. Nu
mai că...

Ei bine, iată, începe școala, 
mai sînt două săptămîni și îna
inte de a-și rememora regula de 
trei compusă ori conjugarea a 
treia pasivă, orice părinte „mobi
lizat" de invitația reclamei co
merciale aleargă să-i procure ele
vului cele de trebuință ; printre 
altele, și o uniformă. „închis pen
tru inventar" — scria ieri, 27 șu- 
gust, deasupra galantarului .de la 
raionul respectiv al magazinului 
„Victoria" din Capitală. Stai și te 
crucești: trei luni încheiate, copiii 
au fost în vacanță dar responsa
bilii magazinului sau forul tutelar 
au găsit de cuviință să dicteze, 
tocmai acum, inventarierea. Nu 
de mult, un cititor ne-a semnalat 
un alt caz la fel de revoltător. 
Pe litoral, cu circa două săptă
mîni în urmă, în plin sezon, uni
ca farmacie din Eforie-Nord ofe
rea atît contra insolației cît și îm
potriva nevralgiilor același leac 
universal — „Inventar", ca și. 
cum în celelalte trei trimestre 
sau cît e iarna de lungă nu s-ar 
putea număra sticlele și cutiile 
cu diferite preparate.

După semnale critice repetate
— rămase, însă, fără ecou, a- 
cestea fiind doar două noi exem
ple din cîte s-ar mai putea nota
— se cuvine să ne întrebăm se
rios : cum reușesc respectivele 
organizații comerciale să fie în 
contratimp cu cerințele firești ale 
cumpărătorilor ?

Așa cum s-a arătat 
în articolul publicat 
„Scînteia 
lie a.c., 
sînt deloc întîmplătoare. 
O statistică ne arată că 
din totalul accidentelor 
de circulație ce au avut 
loc pe drumurile publice 
în luna iulie a.c. 63,3 la 
sută s-au produs din vina 
conducătorilor de auto
vehicule, 31,7 la sută — 
din cauza unor pietoni, 
bicicliști sau pasageri, 
iar restul de 5 la sută — 
ca urmare a altor motive.

Circulația cu viteză ex
cesivă prin locuri neper- 
mise, depășiri neregula
mentare, neatenția în 
timpul conducerii, sau 
sub influența băuturilor 
alcoolice, neacordarea 
priorității, apoi unele de
fecțiuni de ordin tehnic la 
sistemele care afectează 
siguranța circulației, iată 
tot atîtea cauze care con
tribuie la formarea pro
centajului de 63,3 la sută 
din totalul accidentelor.

Este cunoscut faptul că 
pe cea mai mare parte 
din traseele străbătute, 
conducerea autovehicu
lelor se poate face cu 
viteza maximă permisă, 
dar nu trebuie uitat în

din 29 
accidentele

in 
iu- 
nu

nici o împrejurare că 
sînt și situații care obli
gă la reducerea vitezei 
pînă la limită. Legea cir
culației precizează aceste 
situații : trecerea prin in
tersecțiile cu circulație 
nedirijată, pe poduri, 
curbe periculoase 
lipsite de vizibilitate,
apropierea locurilor frec
ventate de copii, la tre
cerile pentru pietoni, pre
văzute cu indicatoare

la 
sau 

în

pag. I)

citească ghidul, adresezi apoi 
NAVROM-ului o cerere-*; aștepți una 
din rarele excursii organizate de 
O.N.T. „Carpați" ; te înscrii la o fa
cultate — ar fi cea mai simplă soluție, 

•pentru că asociațiile studențești au 
instituit de mai mulți ani lăudabila 
tradiție a excursiilor săptămînale între 
Galați și Tumu-Severin, pe toată în
tinderea verii.

Acestea fiind zise — putem porni pe 
Dunăre.

PE ClND UN MUZEU 
Uf DUNĂRII?

I Fiind, cum s-ar zice, din aceeași 
generație cu însăși umanitatea — sfîr- 
șitul terțiarului n-o află constituită ca 
fluviu — Dunărea păstrează, uneori 
sub ape, dar cel mai adesea în ma
luri și pe maluri vestigii ale tuturoi 
civilizațiilor și orînduirilor, ale atîtoi 
evenimente cărora le-a fost măcat 
martoră dacă nu scenă sau chiar ero
ină. Un adevărat muzeu, un muzeu 
vast, de 1 075 de kilometri numai pe 
teritoriul nostru, un muzeu în aer li
ber, viu, un inedjt muzeu - de istorie 
naturală și socială. De la primii pași 
ai omului sapiens în Europa — pînă 

1 la anul, ltina, ziua și ora vizitei, pînă

la cea mai înaltă civilizație în curs de 
edificare pe spirala istoriei, civilizația 
socialistă.

Iată ca un exemplu cîteva din moti
vele de meditație și emoție pe care 
le-ar putea oferi turistului numai Por
țile de Fier : cuaternarul însuși pare 
să-și eelebreze revoluțiile geologice 
prin acest formidabil monument; cu 
20 000 de ani în urmă, în peșterile de 
aici se adăposteau vînători primitivi 
veniți dinspre Mediterană și tot aici 
vor fi închipuit dacii ultimele sanctuare 
ale atotputernicului lor Zamolxe; castre 
romane, cetăți bizantine, turnuri me
dievale, legende și istorii adevărate 
despre împărați, sultani și voievozi, 
care și-au disputat aceste „chei" (la 
propriu și la figurat) ale Dunării ; aici 
— tot aici I — urmașii ne vor măsura 
peste vremuri puterea, admirîndu-ne 
așa cum constructorii hidrocentralei 
amuțesc, duminical, cu gîndul la cei 
care au dăltuit în stîncă uluitorul 
drum roman...

Și iată acum ce rămîne din bogata 
istorie a acelorași Porți de Fier 
în versiunea oferită duminical de fili
ala O.N.T. de la Băile Herculane : se 
bea bere, se mănîncă mici, se ascultă 
programul de radio retransmis de sta
ția de amplificare a vasului, un foto- 

. graf cooperator fabrică suveniruri în 
alb-negru. Atît. Adică nimic. Din 
cei 250 de excursioniști pe care 
i-am însoțit, doar cîțiva — adu-

nați în preajma timonei — am be
neficiat de explicațiile voluntare ale 
piloților și căpitanului, în vreme ce 
3 (trei) delegați ai O.N.T.-ului își ve
deau de alte... treburi. Plutind așa, tot 
fără nici o explicație, pe lîngă impre
sionantul batardou de la Gura Văii, 
mi-am amintit că inginerii șantierului 
fac de serviciu duminica, în ture, nu
mai pentru a avea cine oferi turiștilor 
informațiile cele mai competente. Ce / 
ciudat! Oameni care înainte de toate 
poartă răspunderea construcției celui 
mai mare complex hidroenergetic ro
mânesc nu pregetă să facă oficiul de 
ghid, sacrificîndu-și chiar timpul liber, 
în vreme ce alții, salarizați special pen
tru acest oficiu... E cel puțin ciudat.

La Tumu-Severin, la Giurgiu, la 
Brăila, aproape în toate orașele dună
rene, muzee mai mari sau mai mici 
evocă fragmente, segmente, porțiuni 
— de timp sau de spațiu — din apriga 
istorie a acestor meleaguri. în cazul 
cel mai bun, programul excursiilor pe 
Dunăre le semnalează ca obiective tu- • 
ristice disparate. Dar o imagine de 
ansamblu, globală, întreagă, a tuturor 
mileniilor și kilometrilor de Dunăre 
românească ? Deocamdată, aceasta ră- 
mîne o operă a imaginației și puterii 
de sinteză a fiecărui turist în parte.

Muzeul din Tumu-Severin, ăfiliin- 
du-și și ostroavele din împrejurimi, va 
deveni un interesant muzeu al Porților 
de Fier. Există, la Tulcea, pitorescul

muzeu al Deltei. Dar între aceste ex
tremități nici istoria, nici natura nu au 
făcut salturi acrobatice. Dimpotrivă: 
undele călătoare ale Dunării au unit 
punctele într-un fluviu unitar de viață, 
malurile ei s-au prelungit într-o neîn
treruptă linie ; nicăieri, în nici un mu
zeu, o machetă sau măcar o schiță nu 
încearcă să ne dea o idee, de pildă, 
despre impresionantul limes roman care 
însoțea malul de la Severin pînă aproa
pe de Brăila (700 km) — construcție 
grandioasă pentru oricare timp, pe 
drept cuvînt intrată în legendă ca Braz
dă a lui Novac. Un muzeu al Dunării 
— al celor peste o mie de kilometri de 
țărm românesc, al .mileniilor de istorie 
națională și internațională — nu poate 
fi un deziderat utopic și nici nu ridică 
dificultăți de nedepășit.

Ar fi, evident, un muzeu complex, 
cu impresionante și multilaterale vir
tuți educative. în sălile lui și-ar da 
întâlnire istoria, economia politică, et
nografia, arta, geologia, hidrologia, 

• — adică tot ceea ce alcătuiește desti
nul unic, pitorescul neasemuit al a- 
cestui fluviu.

Un muzeu... Dar și pînă la înfăptu
irea unei asemenea opere, excursiile — 
și în primul rînd O.N.T.-ul și ghizii 
săi — n-ar trebui să piardă din vedere 
că își poartă turiștii prin amfiteatrele 
vaste, vii, ale acestui muzeu în aer 
liber, inedit, impresionant, care este 
însăși Dunărea.
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sau marcate, la schimba
rea direcției de mers prin 
viraje etc. Circa 19,5 la 
sută din totalul acciden
telor s-au produs deoare
ce conducătorii auto nu 
au redus viteza în împre
jurările arătate. Circu
lînd cu viteză excesivă 
în curbă, cu autoturismul 
1—OL—1120, conducăto
rul auto vMarin Bohu nu 
a mai putut redresa ma
șina, care s-a izbit de un 
pom și s-a răsturnat în 
șanțul șoselei. Accidentul 
s-a soldat cu rănirea a 
trei persoane și avarie
rea autoturismului. Un 
alt exemplu : condu
cătorul auto Gheorghe 
Băcam, angajîndu-se în- 
tr-o curbă fără să redu
că viteza, a intrat cu 
autobasculanta 64171-B 
într-un mal. A căzut de 
la volan, dar autovehi
culul și-a continuat dru
mul și a tamponat un 
autoturism. Accidentul s-a 
soldat cu moartea șofe
rului basculantei, cu ră
nirea altor două persoa
ne și avarierea ambelor 
autovehicule.

Din cauza depășirilor 
neregulamentare au fost 
provocate 13,2 la sută 
din totalul accidentelor. 
Nerespectarea acestei o- 
bligații a făcut victime. 
Astfel, conducătorul auto 
Dumitru Costea, circulînd 
cu autocaravana 53294-B, 
s-a angajat în depășirea 
unui autocamion. Deoa
rece nu a păstrat o dis
tanță laterală suficientă, 
a agățat cu bara de pro
tecție din spate bara din 
față a autocamionului 
depășit, răsturnîndu-1. 
Autocamionul a fost ava
riat, iar conducătorul 
auto rănit.

Cîte nu s-au scris des
pre pericolul conducerii 
autovehiculelor sub in
fluența alcoolului. Și, to
tuși, unii conducători 
auto nu vor să țină sea
ma de trista
a altora. Cîteva exemple: 
Simion Jenei conducăto-

experiență

Din localitatea Tg. Cărbu
ne ști sau din.Tg. Jiu, după 
un drum de o oră cu autobu
zul, ajungi la Polovraci, sat 
adăpostit la poalele munților. 
De aici, după- altă jumătate 
de ceas de mers pe drumul 
forestier, însoțit de zgomoto- ! 
sul Olteț, te afli. la intrarea ! 
în peștera Polovraci. Pășind t 
pe sub bolta umedă, pătrunzi 
în „tinda" peșterii, care oferă | 
privirilor comoara 
a stalactitelor și 
lor. De-a lungul 
natura a plăsmuit 
și în celelalte „saloane' 
peșterii — o lume de 
într-o uimitoare varietate 
stiluri arhitectonice, în 
întîlnești bolți intense, arcade 
largi, tivite cu țurțurii stalac
titelor. In forme bizare, ele 
atîrnă de tavanul tindei, se 
lipesc de pereții de mică scli
pitori, se unduiesc pe sub 
arcurile de bolți și în cele 
din urmă subțiindu-și trupul 
ating pardoseala. Ai impre
sia că în aceste „saloane", în 
care susură muzica monotonă 
a picăturilor de apă, prind 
viață — din calcar și gheață 
— chipuri omenești, 
de mult uitate, statui 
menite de veacuri.

Se spune că peștera 
fost, în timpul dacilor, 
tea lor păgînească și că aici 
a trăit zeul Zamolxe care, așa 
după cum îl descrie Vlahuță, 
„...din bătrîn s-a făcut tînăr 
șl a mers de a îmbărbătat ț 
poporul la luptă"...

Te rupi cu greu de vraja 
care te învăluie și pornești 
încet spre ieșire. Afară e ră
coare. Pale fumurii de ceață 
plutesc pe crestele codrilor. 
Departe, în stingă peșterii, se 
deschid luminișuri, se deslu
șesc satele împrăștiate pe în
cheieturile măgurilor de la 
gura Văii Oltețului.

fantastică 
stalagmițe- 

mileniilor 
aici — ca 

ale 
basm, 

de 
care

Carol BORA 
corespondent voluntar

46-BV-
Petre 

posesorii

neatenției acestora,- în 
special la traversarea 
drumului, cît și a riesu- 
pravegherii lor de că
tre părinți sau înșoți-

iul motocicletei 
1645, Petre Brujan, 
Crăciunescu, 
unor motorete, sub influ
ența băuturii alcoolice 
au provocat accidente tori. Iată și cîteva exem- 
grave.

Una din obligațiile im
portante ale conducăto
rilor auto este verifica
rea stării tehnice a auto
vehiculului înainte . de 
plecarea în cursă, ca 
pe traseu, în special

Și
a

sistemelor de transmisie, 
direcție, frînare, rulare, 
lumini și semnalizare. 
Dacă autovehiculul nu 
îndeplinește toate condi
țiile tehnice, sub nici un 
motiv conducătorul său 
nu va pleca în cursă. De 
buna stare tehnică răs
pund și deținătorii de 
autovehicule, stabilindu- 
se și pentru el o serie de 
norme. Procentajul de 
5,3 la sută acciden
te comise ca urmare a 
defecțiunilor tehnice ara
tă că atît o parte din 
conducătorii auto, cît și 
unii deținători de auto
vehicule, nu-și îndepli
nesc obligațiile legale. 
Conducătorul auto Con
stantin Zeron, circulînd 
cu autoturismul l-AG-661, 
al I.G.O. Pitești, avînd 
defecțiuni la sistemul de 
frînare, a intrat în stația 
de combustibil Slatina, 
provocînd avarii atît la 
instalațiile stației cît și 
autovehiculului. De ase
menea, din cauza defec
țiunilor la sistemul de 
direcție și frînare a auto
camionului 21-GL-882, a 
parținînd S.M.T. Mără- 
șești, conducătorul auto 
Grigore Popa nu a pu
tut evita lovirea unui pie
ton care traversa șo
seaua.

Printre alte cauze care 
au generat accidente mai 
mult sau mai 
ve am putea 
nerespectarea 
de trecere (6,3
neatenția în timpul con
ducerii (11,8 la sută) fo
losirea incorectă a lumi
nilor pe timp de noapte 
etc.

Am arătat la început 
că mai mult do o treime 
din accidente s-au întîm- 
plat ca urmare a neres
pectării regulilor de cir
culație de către pietoni, 
bicicliști și pasageri. Nu
mai din vina pietonilor 
s-au produs 25 la sută 
din accidente, multe din
tre acestea fiind provoca
te de copii, ca urmare a

puțin gra- 
enumera : 
priorității 

la sută),

pro- 
co- 

sta-

ple din cgre se pot ve
dea consecințele. în satul 
Dealul Mare, raionul Do- 
rohoi, a fost accidentate 
grav minora Elena Lun- 
gu, care a traversat dru
mul în fugă, în timp ce 
se apropia un auto
turism. într-un mod ase
mănător, în comuna Cor- 
netu, raionul - V. I. Lenin, 
a fost accidentat minorul 
Ionel Vișan. Accidente 
de acest fel nu 
voacă însă numai 
piii. Circulînd, în
re de ebrietate, cu bi
cicleta pe șoseaua din
tre Piscu și Independen
ța, raionul Galați, cetă
țeanul Vasile Stan a in
trat într-un autoturism 
care venea din sens opus 
și a fost grav accidentat. 
Pe șoseaua Galați-Tecuci 
biciclistul Anghel Tran
dafir, nesemnalizînd in? 
tenția de schimbare a 
direcției de mers, a fost 
lovit de o motocicletă 
care circula, regulamen
tar, pe partea dreaptă. 
Șirul exemplelor ar pu
tea continua. Socotim 
însă că sînt suficiente 
pentru a se putea trage 
învățămintele cuvenite.

Considerăm necesar ca 
factorii răspunzători din 
unitățile deținătoare de 
autovehicule să desfă
șoare o muncă mai sus
ținută în rîndul conducă
torilor auto, abaterile de 
la regulile de circulație 
să facă obiectul unor 
dezbateri colective. De a- 
semenea, organizațiile de 
tineret, educatorii și pă
rinții să acorde o mai 
mare atenție popularizării 
regulilor de circulație, cît 
și necesității respectării 
lor.

Organele de miliție des
fășoară o largă și per
manentă activitate în a- 
cest sens. Ele fac cu
noscute publicului, prin 
intermediul presei, radio
ului, televiziunii, confe
rințelor etc. regulile de 
circulație și consecințele 
nerespectării acestora. 
Dar este necesară și o 
largă opinie în această 
direcție, pentru ca 
cetățenii să vegheze 
respectarea acestor 
guli.

toți 
la 

re-

Maior
C. GRĂDINAP.U 
locțiitorul șefului 
Direcției Circulației 
din Direcția Generală 
a Miliției
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ANTIDOTULUI

COROZIUNII

RIDICAREA CALITĂȚII
Combaterea coroziunii, problemă 

de majoră importanță pentru indus
trie, solicită într-o tot mai mare mă
sură atît pe cercetători, care trebuie 
să ofere soluții cît mai eficace de 
contracarare a pierderilor de me
tal, cît și organele menite să a- 
plice în practică cu promptitudine 
și consecvență aceste soluții. Sta
diul actual de dezvoltare a indus
triei reclamă cu insistență orga
nizarea unor acțiuni ample și sis
tematice pentru preîntîmpinarea 
și anihilarea fenomenelor de co
roziune, pentru protecția instala
țiilor și produselor metalice.

Coroziunea — atunci cînd este 
neglijată — atacă materii și 
instalații de mare valoare și se 
soldează cu pagube însemnate de 
metal. Nu-i mai puțin adevărat 
că pe măsura dezvoltării indus
triale apar și unii factori care fa
cilitează fenomenele de coroziune, 
șporindu-le complexitatea : în nu
meroase sectoare se lucrează la 
mari variații de temperatură, umi
ditate etc. Totodată, o mare parte 
din instalații, cum sînt cele din 
industria chimică, de pildă, se află 
dispuse sub cerul liber.

O situație similară există și în 
industria petrolului — sector în 
care lucrez. Sondele, rafină
riile, conductele de suprafață 
sail îngropate necesită variate 
mijloace și procedee de protecție 
anticorozivă. In acest domeniu 
există unele rezultate meritorii 
obținute de specialiștii unităților 
de cercetare ale Ministerului Pe
trolului — atît de la Institutul de 
cercetări foraj-extracție și Insti
tutul de cercetări pentru prelu
crarea țițeiului cît și de la labora
torul uzinal al Rafinăriei Telea- 
jen.

Cu toate că numărul de specia
liști în coroziune este destul de 
restrîns, activitatea lor nu este 
însă suficient coordonată chiar 
în cadrul aceluiași departament, 
ceea ce duce deseori la cercetări 
în paralel și reluări. De ani de 
zile, bitumul (singurul material 
folosit în prezent pentru protecția 
exterioară a conductelor metalice 
îngropate) constituie obiect de stu
diu atît la Institutul de cercetări 
foraj-extracție Cîmpina, cît și la 
Institutul de cercetări, prelucrare 
țiței-Ploiești, fără ca între aceste 
unități să existe o colaborare mai 
serioasă pe această temă. _

în același timp, din cauza slabei 
legături dintre cercetare și indus-

trie, o serie de materiale de pro
tecție noi, realizate în unitățile de 
cercetare — benzi adezive din ma
teriale plastice, plasticuri din cau
ciuc vulcanizat etc. — n-au fost 
încă introduse în producție, ■ deși 
ar fi deosebit de utile în diverse 
sectoare. Aceasta, cu toate că unele

dintre ele prezentau importante 
avantaje din punct de vedere eco
nomic : fabricarea benzii de bi- 
tum-cauciuc, de pildă, ar reduce 
prețul construcției rețelelor sub
terane de transport cu circa 40 la 
sută din valoarea investițiilor.

în cadrul Ministerului Petrolu
lui a existat o comisie care tre
buia să se ocupe de problemele 
combaterii coroziunii, în special a 
coroziunii interioare. Ea s-a văzut 
însă nevoită să se autodizolve a- 
cum cîțiva ani deoarece ministe
rul nu i-a acordat concursul pe 
motiv că în industria noastră pe
trolieră nu există asemenea feno
mene. în momentul în care s-a 
constatat totuși fenomenul s-a re
curs la soluții de moment, ocazio
nale, ca placarea țevilor metalice 
cu tuburi din P.V.C. dur etc.

Cred că prezintă interes expe
riența altor țări, unde de comba-

terea coroziunii metalelor se 
ocupă rețele de cercetare care, lu- 
crînd coordonat, reușesc să scadă 
în mare măsură pierderile de me
tal. în Ftranța, de pildă, prin 
desulfurizarea țițeiului din bazi
nul Lacq (sulful produce multiple 
fenomene de coroziune) s-a ajuns 
să se obțină importante cantități 
de sulf care asigură întregul con
sum pe plan intern și furnizează 
totodată mari cantități pentru ex
port.

Nu trebuie uitat nici un mo
ment că fenomenele de coroziune 
au o mare complexitate, că ele se 
manifestă de la cîteva zile — co
roziunea atmosferică — pînă la 
ani, de pildă în cazul coroziunii 
metalelor îngropate. Contraca
rarea lor eficientă se poate rea
liza numai ținîndu-se seama de 
două aspecte esențiale: cel or
ganizatoric, care se referă la lupta 
sistematică, planificată, coordona-* 
tă și de adincime, cel științific* 
care reclamă o cercetare de spe
cialitate multilaterală și eficientă, 
ale cărei soluții să fie aplicate cu 
maximum de rapiditate în pro
ducție.

Combaterea coroziunii nu și-a 
găsit încă acele forme cores
punzătoare cerințelor actuale și, 
mai ales, celor viitoare, în lu
mina prevederilor ample ale 
cincinalului. Lipsa unei uni
tăți centrale care să se ocupe 
de organizarea și coordonarea ac
țiunilor în combaterea coroziunii 
face ca atît cercetarea științifică 
din acest domeniu, cît și preocu
parea de a aplica rezultatele ei să 
decurgă sporadic, să se adopte 
uneori soluții de moment izolate, 
ineficace. Există, într-adevăr, un 
înalt și apreciat for științific, Co
misia de coroziune a Academiei, 
înființată în anul 1965. Dar această 
comisie are mai mult un rol consul
tativ pentru specialiștii din produc
ție și cercetare și nu unul practic- 
coordonator. Lipsind O astfel de 
coordonare s-au aplicat în unele 
cazuri soluții insuficient elaborate 
științific și de mică eficiență prac
tică. La schela Țicleni, din cadrul 
Trustului de foraj-extracție-Tg. 
Jiu, de pildă, fenomenele de coro
ziune manifestate la stația de epu
rare a apelor reziduale au fost tra
tate ca manifestări de coroziune 
interioară, fără a se analiza feno
menele de eroziune care facilitau 
această stare a metalului.

Deși se recunosc în mod una
nim marile daune pe care le 
poate aduce economiei națio
nale coroziunea, cercetarea știin
țifică în combaterea acestui feno
men n-a devenit încă o realitate, 
cu toate că ici, colo se mai face 
cîte ceva. Poate că o consfătuire a 
specialiștilor din acest domeniu cu 
participarea beneficiarilor s-ar do
vedi utilă.

Faptul că o asemenea temă a 
fost prevăzută în programul uni
tar al cercetării științifice solicită 
prezența activă a specialiștilor în 
acțiunea de combatere sistematică 
a coroziunii. Regruparea actuale
lor nuclee de cercetători, disper
sate în momentul de față la Bucu
rești, Ploiești și Cîmpina, în di
verse unități de cercetare și la
boratoare, coordonarea investiga
țiilor de această natură de către 
Consiliul Național al Cercetării 
Științifice vor duce fără îndoială 
la o diminuare substanțială și, 
treptat, la eliminarea acestui fe
nomen nociv, la evitarea unor 
pierderi apreciabile de metal.

Combinatul chimico-metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare. 
Secfia convertizare din noua uzină de cupru, recent intrată în probe 

tehnologice

Lucrări de extindere 
a Șantierului naval 
Tr. Severin

La Șantierul naval din Turnu Severin se des
fășoară lucrări de extindere, astfel ca în mai 
puțin de un an capacitatea sa de producție să 
crească cu aproape 80 la sută. De pe acum au 
și fost date în funcțiune un atelier central de 
croit materialul, o instalație automată și altele. 
La cel mai important obiectiv — noua hală de 
construcție a corpurilor de nave — a început 
turnarea betoanelor. Vor fi create astfel condiții 
pentru construcția, la Turnu Severin, a unor nave 
de mare tonaj.

Știință

precizie matematică, Constantin Cîrnu, rectificator la Uzina de mecanică 
fină din Capitală, lucrează la piese pentru utilaje petroliere

Foto : M. Andreescu

dr. Jean MILLIAN 
Institutul de cercetări 
foroj-extracjie Cîmpina

In sudul regiunii Oltenia 
există mii de hectare de te
renuri acoperite de nisipuri. 
Ele se întind din apropierea 
Craiovei pînă la Dunăre și au 
o fertilitate scăzută. Din cele 
3 090 ha teren pe care le are 
cooperativa noastră, aproape 
2 500 ha sînt nisipoase. Pînă 
nu de mult 600 ha din acestea 
erau complet neproductive. Nu 
erau bune nici măcar pentru 
pășune, deoarece turmele de 
oi nu găseau ce paște.

Cu sprijinul consiliului 
agricol raional și al cadrelor 
didactice de la Universitatea 
din Craiova s-a întocmit un 
studiu de valorificare, în pri
mul rînd, a celor 600 ha de 
nisipuri. Pe baza rezultatelor 
obținute de stațiunea experi
mentală din Tîmburești, noi 
am trecut la plantarea acestor 
terenuri cu pomi și viță de 
vie. în ultimii 3 ani am plan
tat 90 ha cu pomi și 44 ha cu 
vie. La început, în sufletul 
cooperatorilor era destulă în
doială. Ziceau că acolo unde

nici oile n-au ce paște, noi nu 
vom obține niciodată caise și 
piersici. Unii mai neîncreză
tori ne spuneau că milionul de 
lei investit în plantații îl va 
lua vîntul o dată cu nisipul. 
Astăzi, după ce au văzut re
zultatele bune pe care le ob
ținem, cooperatorii noștri au 
altă părere..

Plantatul s-a făcut după 
metodele obișnuite pentru te-

plantație de 44 ha e vigu
roasă, ceea ce i-a convins pe 
cooperatorii noștri să extindă 
această cultură. Anul acesta, 
de pildă, vom planta încă 20 
ha cu viță de vie. In acest 
scop am amenajat o pepinieră 
de 3 ha pentru înrădăcinarea 
viței de vie.

Experiența a dovedit că te
renurile nisipoase pot fi fo
losite cu rezultate bune și la

TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

renurile nisipoase. Insă ne-am 
ocupat și de asigurarea apei 
necesare. în acest scop am 
făcut un sistem de irigație cu 
conducte îngropate folosind 
apa unui lac din apropiere. 
Irigăm, prin aspersiune, pri
mele 42 ha plantate cu caiși 
și piersici. Acum continuăm 
amenajările pentru irigarea a 
încă 16 ha plantații pomicole.

Cooperativa noastră obține 
rezultate bune și la vița de vie 
Cultivată pe nisipuri. Prima

alte culturi. Acum cîțiva ani 
le cultivam cu secară. Pro
ducția nu depășea mai mult 
de 600 kg la hectar. Am cerut 
sprijinul cercetătorilor și îm
preună cu ei am semănat 2,5 
ha de teren nisipos cu grîu. 
Am administrat cîte 100 kg de 
azotat de amoniu la fiecare 
hectar și am executat cu răs
pundere toate lucrările de în
grijire. De pe cele 2,5 ha am 
recoltat, în medie, de două 
ori mai mult grîu decît cantita

MIJLOACELOR TEHNICE
respectarea unor norme de bază 
privind calitatea, care să cuprindă 
condiții precise, în limite cît mai 
restrînse, de talia celor existente 
în străinătate pentru cele mai reu
șite produse similare. în funcție de 
aceste norme vor trebui elaborate, 
după criterii științifice, tehnolo
giile de fabricație. Sondaje re
cente arată că în uzinele noastre 
își pot găsi în prezent o mult mai 
largă -utilizare tehnologia de grup, 
mașinile-unelte agregat, dispoziti
vele mecanizate și automatizate 
de alimentare și evacuare a pie
selor, decapările mecanice și chi
mice ale pieselor turnate și forjate, 
călirea superficială și alte tehno
logii care pot determina un im
portant salt calitativ în realizarea 
produselor.

De mare actualitate este pregă
tirea minuțioasă a fabricației încă 
în timpul realizării fazelor proto
tip și serie zero. Concomitent, și 
încă de la proiectare, se impune 
dotarea uzinelor cu standuri de 
probă și mijloacele de verificare 
necesare controlului riguros al ca
lității produselor. Este necesar să 
fie evitate situațiile în care, dato
rită dotării tehnice necorespunză
toare, în norme nu se introduc o 
serie de condiții de calitate obli
gatorii, iar o serie de caracteristici 
importante nu sînt verificate. Nu 
trebuie să scăpăm nici o clipă din 
vedere că de exigența manifestată 
la omologarea seriilor zero de
pinde, în mod nemijlocit, calitatea 
întregii fabricații. De aceea, prac
tica unor uzine de a omologa se
ria zero pe baza încercării suma
re a cîtorva produse trebuie înlă
turată. definitiv.

Evident, cadrul cel mai propice 
pentru realizarea unor produse de 
înaltă calitate este producția or
ganizată după criterii științifice. 
Este necesar deci să acționăm în 
consecință, acordînd importanța 
cuvenită activității de control teh
nic al calității, extinderii contro
lului activ, preventiv, al calității. 
Dezvoltarea serviciilor de con
trol tehnic trebuie să se facă 
în așa fel încît să fie asigu
rată sporirea aportului acestor 
compartimente la realizarea și 
avizarea pregătirii tehnologice, 
la controlul efectiv al proce
selor tehnologice în faza de asi
milare a seriei zero. Serviciile de 
control tehnic au datoria să-și in
tensifice preocuparea pentru asi
gurarea reproducerii, în condițiile 
fabricației de serie, a tuturor ca
racteristicilor prototipurilor.

Sînt de părere că activitatea de 
cercetare științifică trebuie să fie 
în mai mare măsură axată pe pro
blemele ridicării și menținerii ca
lității produselor la nivelul exi
gențelor actuale. Bine valorificat, 
potențialul de cercetare existent 
în institute și uzine poate contri
bui substanțial la atingerea a- 
cestui țel.

Cu intransigență, conducerea 
fiecărei uzine are obligația să ve
gheze la continua întărire a disci
plinei tehnologice, lichidarea prac
ticii derogărilor, al căror număr 
a atins în acest an cîteva zeci 
de mii, știut fiind că numai în- 
tr-un climat de muncă disciplinată 
poate fi vorba de obținerea unor 
succese remarcabile în îmbunătă
țirea calității producției.

Eforturile susținute ale construe, 
torilor de mașini în vederea ridi
cării nivelului tehnic-calitativ al 
produselor vor determina o im
portantă sporire a eficienței activi
tății diferitelor ramuri ale econo
miei, o continuă dezvoltare a ex
portului de mijloace tehnice. Ase
menea sarcini se află permanent 
în centrul preocupărilor construc
torilor de mașini, care sînt hotă- 
rîți să îndeplinească întocmai pre
vederile ce le revin în actualul 
cincinal.

gîndirii creatoare. La achiziționa
rea licențelor se impun analizate 
cu deosebit spirit de răspundere 
diferitele aspecte care determină 
calitatea produselor ce se vor exe
cuta pe baza lor. Trebuie combă
tută cu toată hotărîrea tendința 
profund dăunătoare.— care se mai 
manifestă la unele cadre de spe
cialiști — de a considera că exis
tența documentației de licență ar 
face inutile eforturile proprii de 
perfecționare continuă a produse
lor realizate, de ridicare a nivelu
lui lor tehnic și calitativ.

Cum e și firesc, nu putem ne
glija nici necesitatea de a asigura 
și tipurilor de mijloace tehnice 
asimilate, care se produc în serie, 
parametri funcționali tot mai 
înalți, corespunzător exigențelor 
ridicate ale beneficiarilor interni 
și externi. însăși viața arată că în 
acest scop cadrele de concepție 
din uzine sînt obligate să anali
zeze critic, sistematic și cu mai 
multă perseverență documenta
țiile constructive și tehnologice 
ale tuturor produselor din fabri
cația de serie, să treacă la repro- 
iectarea unor produse și tehnologii 
de execuție.

O garanție a realizării unor pro
duse de înalt nivel calitativ o 
constituie existența șl, bineînțeles,

UN NOU PROCEDEU DE TURNARE
A ELICELOR DE NAVE
La Șantierul naval- 

Galați a fost conceput 
un nou procedeu de tur
nare a elicelor de nave, 
superior celor folosite 
pînă acum.

Tehnologia de fabrica
ție prevede turnarea eli
cei într-o formă metalică 
demontabilă tipizată pen
tru un set mare de pro
duse, realizată la dimen
siuni foarte apropiate de 
cele ale piesei finite. Se 
obține astfel o sub
stanțială economie de 
manoperă și materiale. 
Sînt eliminate operațiile

de prelucrare brută a 
piesei, precum și cele de 
corectare a defecțiunilor 
provocate de compoziția 
formei. Totodată, se rea
lizează o calitate supe
rioară a produsului, 
printr-o mai uniformă 
distribuție a metalului în 
corpul piesei. După pri
mele probe, calculele a- 
rată că se poate obține 
o economie de peste 100 
kg material de turnare 
Ia fiecare elice, iar du
rata operației se reduce 
la 8 ore.

(Agerpres)

agricolă
pe cîmpiile moldovene

(Urmare din pag. I)

tare a stafiunii, preocupărilor 
și interesului manifestat de 
fiecare cercetător în parte. 
Există o emulație perma
nentă — paralel cu activi
tatea practică de cercetare 
— de consolidare a cunoș
tințelor teoretice și de îm
bogățire a lor prin studiu 
și continuă informare. Deo
sebit de aceasta, însuși „ca
drul" în care muncesc, am
bianța modernă, condițiile 
de perfectă mecanizare și 
dotare a stațiunilor cu clă
diri și laboratoare noi (cum 
e clădirea spațioasă și lu
minoasă a stațiunii de la 
Suceava sau eleganta clă
dire amplasată în per-

- t*

specfiva largă a nesfîr- 
șifei coline verzi din veci
nătatea Milcovului, străjuită 
în fundal de munfii legen
dari ai Vrancei, a cramei și 
laboratoarelor stafiunii de 
la Odobești) impun specia
liștilor, muncitorilor, tehni
cienilor și cercetătorilor din 
aceste stafiuni o exigenfă 
sporită față de munca lor, 
le stimulează talentul și pa
siunea. „Crama complet au
tomatizată pe care ați vizi
tat-o, de mare capacitate, 
este, după cea de la Murfat- 
lar, una din cele mai mo
derne din fără — îmi spu
nea directorul stafiunii de 
la Odobești. Cea mai mo
dernă va fi însă crama care 
se proiectează să se con-

ÎȘi 
în

Și 
de 
cu

tea ce se obținea la secară. De 
aceea, anul acesta am ajuns 
la 320 ha cultivate cu grîu pe 
nisipuri. Producția medie este 
de 1 770 kg Ia hectar.

Vecinii noștri, cooperatorii 
din Gioroc, au obținut 10 000 
kg cartofi timpurii pe terenuri 
nisipoase, fără să le irige. Anul 
viitor ne-am propus să culti
văm 30 ha de teren nisipos cu 
cartofi, dar să le și irigăm, 
ceea ce ne va asigura o pro
ducție sporită.

Smulgînd secetei, an de an, 
terenuri noi, am reușit să 
așezăm cooperativa noastră în 
rîndul celor milionare. Anul 
trecut am realizat un venit de 
circa 4 milioane lei, iar anul 
acesta va fi de 5 461 000 lei. 
Munca unită a cooperatorilor 
noștri, sprijinul specialiștilor, 
al consiliului . agricol și al 
uniunii cooperatiste raionale 
vor face cu putință ca în anii 
ce vin să folosim cu rezultate 
și mai bune terenurile nisi
poase, altădată neproductive.

Maria SINCULESCU 
inginer agronom, 
cooperativa acjricolă 
Bratovoești, raionul Craiova

Un nou sortiment 

de azbociment
BACĂU. — Un colectiv de 

specialiști de la fabrica de ci
ment din Bicaz a realizat un 
nou sortiment de azbociment 
„înnobilat" cu poliacetat de 
vinii. Noul produs are o re
zistență la spargere sporită cu 
75 la sută față de azbocimen
tul obișnuit, suportând totodată 
o presiune de circa două ori 
mai mare. Aceste calități per
mit reducerea la jumătate a 
grosimii pereților tuburilor de 
canalizare, precum și sporirea 
gamei de țevi realizate din 
produsul .respectiv.

Experimentările au dat re
zultate bune și în curînd vor 
începe pregătirile la fabrica 
de ciment din Bicaz pentru 
producerea lui pe scară indus
trială.

(Agerpres)

sfruiască tot la noi în anul 
viitor. Va fi într-adevăr cea 
mai perfecfionafă din fără, 
pentru că șt aici tehnica 
spune mereu cuvîntul 
concurenfă cu timpul".

Definindu-și profilul 
preocupările, sfafiunea 
la Suceava funcționează
5 laboratoare : agrofifoteh- 
nie, ameliorarea plantelor, 
un laborator de pășuni și 
fînefe, unu! pentru protec
ția plantelor și altul de a- 
grochimie. Pentru îndepli
nirea planului tematic pe 
1965—1966 are o suprafa
ță totală de peste 250 ha. 
Inginerul M. Crisfea, direc
torul stațiunii, ne vorbește 
de planul tematic și orien
tarea generală a muncii sta
fiunii. „Activitatea de cer
cetare, finînd seama de si
tuarea noastră geografică, 
de specificul solului și ce
lelalte considerente geo
fizice și economice, este 
axată în principal pe direc
ția creării de hibrizi dubli 
de porumb extratimpurii și 
a producerii de s^mînfă- 
elită pentru cerealele pă- 
ioase de toamnă și primă
vară. Deosebit de aceasta, 
creăm și producem sămîn- 
fă-elifă de cartofi și verifi
căm puritatea biologică a 
diverselor soiuri de fasole 
și sfeclă de zahăr. în re
giune există condiții opti
me și o experiență valoroa
să în cultivarea cartofului, 
a porumbului ' și a sfeclei 
de zahăr. Forfînd porumbul 
să se înmulțească prin el 
însuși, trecînd prin toate e- 
tapele proceselor biologice 
care fin 7—8 ani, am ajuns 
la cele mai bune rezultate 
obfinute : hibridul dublu 
„99” produs pentru prima 
dată la noi și pe care, pînă 
acum, îl cumpăram din 
străinătate. Din 1963 a in
trat în producfie de masă 
atît la noi în regiune cîf și 
în celelalte zone premun- 
toase și în zonele deluroa
se. Producfia în medie pe 
2 ani : 5 400—5 500 kg la 
ha". Anul acesta, stabilește 
un calcul estimativ directo
rul, vom produce cam 300

fone de ,sămîn|ă pentru 
circa 18 000 ha.

Ing. Groza, 
stafiunii pomicole 
Fălticeni, este 
robust, cumpănit 
căldură, desprins 
pagmile prozei 
veanu, unul din acei vînjoși 
și vajnici bărbați retrași și 
gravi care se încălzesc 
greu, dar cînd se pornesc, 
se dezvăluie plini de duhul 
cel mai autentic, dulce și 
hîtru al Moldovei. Ambifia 
lui — și nu mi se pare ne- 
îndreptăfită — e să mai a- 
dauge un „cuvînfel’ pe 
cartea de vizită a stafiunii : 
sfafiunea pomicolă viticolă 
Fălticeni. Ca stafiune pomi
colă sînt vestiți în toată 
fara. S-a scris o întreagă li
teratură, de mare farmec — 
despre pomăfurile și fruc
tele parfumate ale Făltice
nilor. Aici, legenda și mitul 
sadovenian se îmbină cu a- 
tîtea amintiri ilustre : 
Creangă și Ulifa Rădășeni- 
lor, Baia lui Ștefan și, nu 
departe, Mălinii lui Labiș. 
Locurile au un farmec apar
te, încărcat de poezie și de 
umbrele trecutului. După 
cum spuneam, ambifia in
ginerului Groza e să obfină 
aprobarea Institutului cen
tral de cercetări agricole din 
București „să se ocupe și de 
vii", viile lipsind aproape 
cu desăvîrșire în regiunea 
Suceava. Dilema dacă solul 
și clima de aici sînt favo
rabile vifei de vie a dez
legat-o președintele coope
rativei de producfie de la 
Roma-Bofoșani, Mihai Bîr- 
liga, care a plantat cîteva 
dealuri sterpe cu vifă de 
vie, obfinînd un vin de 
certă calitate. Firește, lucid, 
directorul stafiunii pomicole 
de la Fălticeni știe că ori- 
cîtă energie ar angaja în 
acest pionierat, Suceava nu 
va izbuti să ajungă din 
urmă marile podgorii ale 
fării, dar cel pufin demon
strata ca atare va satisface 
cerinfele consumatorilor su
ceveni și cu ajutorul veci
nilor cu care se află în re- 
lafii de bună prietenie, ar 
fi gata oricînd să-și tradu
că în practică ambifia.

directorul 
de la 

un bărbat 
și plin de 
parcă d'n 

lui Sado-

De 75 ori 
înconjurul
Pămîntului
PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 

teii"). — 760 000 km parcurși 
cu aceeași mașină, adică atît 
cît măsoară de 19 ori încon
jurul Pămîntului pe la Ecua
tor, este o performantă pufin 
obișnuită chiar și în lumea 
conducătorilor auto. Această 
performantă o deține șoferul 
Ștefan Alexandru, de la între
prinderea de carotaj și perfo
rări Ploiești. Care e secretul 
realizării ei ? O verificare mi
nuțioasă a autovehiculului la 
fiecare plecare în cursă, ali
mentarea corectă cu combus
tibil și lubrifianți și multă, 
multă atenție la volan.

Merită evidențiat însă un 
alt lucru deosebit de impor
tant : în cei 37 de ani de me
serie, conducătorul auto Ște
fan Alexandru nu a avut nici 
un accident și, respectînd le
gile circulației, nu a oferit 
niciodată organelor de con
trol ocazia de a-1 sancționa.

Evidențiat în întrecerea so
cialistă pentru rezultatele ob
ținute, el și-a luat un angaja
ment rotund : să parcurgă cu 
mașina lui — 31 PL 2728 — și 
restul de kilometri pînă la 1 
milion.

Ii urăm succes deplin 1
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După cum se știe, în
ființarea liceelor de spe
cialitate — ca urmare a 
Directivelor celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. 
— a fost primită cu un 
interes deosebit. Cu oca
zia examenelor de admi
tere s-a înregistrat o a- 
fluență considerabilă a 
tinerilor, dornici ca pe 
îîngă pregătirea de cul
tură generală pe care o 
asigură noile școli absol-

venților lor să obțină o 
calificare într-un dome
niu de activitate. Evident, 
desfășurarea 
de învățămînt 
de specialitate 
între altele, 
din vreme a măsurilor ce 
se impun pentru deschi
derea în bune condiții 
a anului școlar care 
apropie.

în regiunea Brașov 
fost înființate 14 licee

CandidafH pentru admitere la Institutul de Arhitectură 
Jon Mincu" din Capitală, în timpul probei de desen 

liber

lEi

în sta

Numeroși corespon
denți voluntari ne-au 
scris despre felul cum 
și-au petrecut zilele de 
odihnă oamenii muncii 
în această vară. Ară
tând că articolul „Viața 
culturală în stațiunile de 
odihnă", publicat în 
„Scînteia", ridică multe 
probleme comune și al
tor stațiuni, corespon
denții voluntari aduc 
noi date locale în aceas
tă discuție.

Iată ce relatează M. 
VASCAN despre sta
țiunea Moneasa din re
giunea Crișana. „Cu
rățenia, odihna, liniștea, 
deservirea la masă, la 
cazare, de notat cu zece. 
Dar atît I Viața cultura
lă șchioapătă. La club : 
două cutii de table, cî- 
teva jocuri de șah și... 
multă plictiseală. Biblio
teca este situată destul 
de departe de club. 
Vrei să vezi un film ? 
Te duci cu scaunul tău, 
altfel riști să stai în pi
cioare. Sala de specta
cole are prea puține 
scaune. Și încă ceva : 
aici nu vin echipe ar
tistice de amatori, ca să 
nu mai vorbim de profe
sioniști I Singura dis
tracție o constituie așa- 
zisele seri de dans, or
ganizate la casa de cul
tură. Cîțiva tineri dez- 
lănțuiți se străduiesc 
din răsputeri să se strîm- 
be și să se chinuiască. 
Un alt capitol deficitar: 
excursiile — programa
te destul de rar și în to
vărășia unui ghid incom
petent".

Un cititor care și-a 
petrecut concediul la 
Herculane ne informea
ză : „Sala de lectură se 
găsește în reparație. 
De ce tocmai acum în 
plin sezon? Bibliotecara 
este de părere că repa
rațiile de aici se vor ter
mina la toamnă... In a- 
ceeași situație este și 
sala casei de cultură".

Doi corespondenți vo
luntari, D. VÎRTIC și D. 
NISTOR își expediază 
scrisoarea din Sîngeorz- 
Băi. „In ziua de 27 iu
lie afișele anunțau încă 
un spectacol care fuse
se prezentat cu mai 
multe zile în urmă. Nu 
este un caz izolat și el 
dezvăluie deficiențe în 
activitatea culturală lo
cală. Programele înfăți
șate spectatorilor sînt 
uneori palide, lipsite de 
varietate, menționează 
corespondenții. Singura 
sală de spectacole este 
destul de departe, iar 
grădina de vară se re
pară încă din pri
măvară I Vrei să vezi un 
film ? Mai bine renunți, 
decît să rămîi fără nas
turi la haine, în străda-

nia de a ocupa unul din 
cele 200 de locuri ale 
sălii, mult prea neîncă
pătoare pentru numero
șii vizitatori ai stațiunii".

Din corespondența lui 
GHEORGHE ISPĂ- 
ȘOIU, despre viața cul
turală a stațiunilor ce se 
înșiruie pe Valea Oltu
lui, desprindem căldu
roase aplauze pentru co
lective artistice din Cra
iova și Oradea, Teatrul 
Muncitoresc C.F.R., tea
trele din Turda și Pitești 
cît și pentru conferen
țiarii care — prin ex
puneri interesante — 
s-au străduit să lărgeas
că cercul de cunoș
tințe literare, științi
fice, de politică exter
nă ale celor aflați în sta
țiuni. Sînt remarcați apoi 
inimoșii artiști amatori 
din Olănești. în mod de
osebit se vorbește des
pre activitatea culturală 
din stațiunea Govora. Ce 
păcat însă — notează 
corespondentul >— că nu 
același lucru se poate 
spune despre Călimă- 
nești, unde această acti
vitate se desfășoară în
tr-un spațiu foarte mic, 
ceea ce implică unele 
consecințe neplăcute. La 
Govora, însă, nu trece o 
zi fără o manifestare in
teresantă. Cei peste 200 
de artiști amatori din 
partea locului au dat nu
mai în acest sezon peste 
40 de spectacole. Dar de 
ce o seamă de instituții 
culturale, mult apreciate, 
nu și-au onorat angaja
mentele de a prezenta 
spectacole în această 
stațiune ? E vorba de Fi
larmonica de stat „Geor
ge Enescu" din Capitală 
și de alte colective artis
tice.

De la Bușteni, DUMI
TRU BRATU ne scrie că 
„Întâlnirea cu compozito
rul Edmond Deda a plă
cut foarte mult. Con
cursurile „Drumețind 
prin Bucegi", serile de 
melodii care au depășit 
granițele patriei, întâlni
rile cu diferiți specialiști 
de la fabrica de hîrtie 
din localitate etc. — iată 
cîteva manifestări care 
s-au bucurat de aprecie
rea celor aflați la odih
nă în această stațiune".

Sezonul concediilor de 
vară este în plină des
fășurare. Instituțiile care 
își împart răspunderile 
pentru sprijinirea varia
telor activități din cadrul 
stațiunilor de odihnă să 
nu uite și — mai ales — 
să nu tărăgăneze, să nu 
aștepte toamna pentru a- 
plicarea acelor măsuri 
care pot înfrumuseța cît 
mai mult concediile, îm
bogățind continuu viața 
cultural-artistică a aces
tor localități.

S. UTAN

specialitate căror
cursuri vor fi frecventate 
numai la cursurile de zi 
de circa 2 000 de elevi. 
Pentru ca toți acești ti
neri să înceapă învățătura 
în bune condiții încă 
din prima zi de școală se 
impun, firește, de pe a- 
cum pregătiri intense, 
în ceea ce ne priveș
te, am asigurat, în 
primul rînd, necesarul 
de cadre didactice pentru 
buna desfășurare a pro
cesului de învățămînt. 
îmi permit să fac obser
vația că alegerea profe
sorilor cu o experiență 
corespunzătoare pentru 
caracterul atît de speci
fic al învățămîntului de 
specialitate nu se poate 
face decît printr-o cola
borare susținută între 
secțiile de învățământ ale 
sfaturilor populare regio
nale și ministerele de re
sort. Din păcate, sprijinul 
unora dintre ele nu a fost 
în fiecare caz destul de 
concret. Recomandarea 
specialiștilor care vor 
cumula funcția de cadre 
didactice nu se face în
totdeauna ținînd seama 
de cerințele complexe ale 
procesului instructiv-edu- 
cativ.

Pregătirile desfășurate 
în vederea începerii în 
condiții optime a studiu
lui în liceele de speciali
tate au în vedere, de a- 
semenea, asigurarea unei 
baze materiale corespun
zătoare, mergînd de la a- 
menajarea localurilor —■ 
sălilor de clasă, labora
toarelor — și pînă la în
zestrarea lor cu mijloace 
științifice și tehnice ne
cesare. în această ordine 
de idei aș vrea să men
ționez aportul conduceri
lor școlilor profesionale 
„Electroprecizia“-Săcele și 
„Tractorul“-Brașov care 
au depus eforturi consi
derabile pentru deschide
rea unui liceu de specia
litate. Lucrările sînt a- 
vansate și la Școala pro
fesională și tehnică din 
Sibiu, unde va fi găz
duit unul dintre liceele 
de specialitate care va 
pregăti cadre în dome
niul energeticii. Preocu
pată îndeaproape pentru 
deschiderea noului liceu, 
direcțiunea școlii se stră
duiește să asigure 
diții optime 
țătură 
torilor elevi, 
ceastă perioadă la școli
le profesionale din Sibiu 
ale Ministerului Industriei 
Alimentare și la Școala 
profesională de chimie 
din Făgăraș se fac ulti
mele pregătiri pentru in
stalarea aparaturii de la
borator, parte integrantă 
a bazei materiale ce va 
ajuta la comoletarea, le
varea si adâncirea lecți
ilor predate în viitoarele 

' licee de specialitate care 
vor funcționa aici.

Concomitent cu amena
jarea și dotarea corespun
zătoare a laboratoarelor, 
conducerile de școli se 
preocupă de pregătirea 
localurilor destinate can
tinelor și internatelor. în 
această ordine de idei not 
fi menționate liceele agri
cole din orașele Sibiu, 
Blaj și Dumbrăveni etc. 
si alte asemenea unități

școlare unde lucrările 
sînt mult avansate.

Pe lîngă asigurarea 
spațiului școlar și a celor
lalte condiții materiale 
absolut necesare pentru 
desfășurarea corespunză
toare a procesului in- 
structiv-educativ, unele 
conduceri de licee de spe
cialitate din orașele Bra
șov, Mediaș și Sibiu și-au 
propus să stabilească de 
pe acum o legătură de co
laborare cît mai strînsă cu 
întreprinderile industria
le, gospodăriile de stat și 
unitățile economice care 
vor găzdui practica elevi
lor. Este de la sine înțeles 
că o asemenea colaborare 
între unitățile școlare și 
cele economice va duce 
la îndeplinirea în bune 
condiții a sarcinilor a- 
cestor licee. De pildă, Li
ceul „Tractorul" din Bra
șov și Liceul forestier din 
Blaj au și stabilit cu 
conducerile unor între
prinderi locul de practică 
al elevilor precum și — 
în perspectivă — cadrele 
inginerești și tehnice care 
vor participa la com
plexul proces de pregăti
re teoretică și practică a 
elevilor pe perioada prac
ticii în producție.

In vederea bunel orga
nizări și funcționări a li
ceelor de specialitate, Co
mitetul executiv al Sfa
tului popular al regiunii 
Brașov va acorda o aten
ție deosebită tuturor as
pectelor legate de pregă
tirea deschiderii anului 
școlar, creînd pînă la 15 
septembrie toate condiți
ile ce se cer asigurate pe 
plan local pentru des
fășurarea la un înalt 
nivel a procesului de în
vățămînt în noile licee de 
specialitate.

Ing. Eleonora NILCA 
vicepreședinte 
al Sfatului popular 
al regiunii Brașov
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PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR

Mult controversata problemă a e- 
cranizărilor continuă să stîmească po
lemici aprinse. Ea dezlănțuie mînia ce
lor gata să excomunice din templul 
cinematografiei imixtiunile literare și, 
pe de altă parte, stimulează zelul a- 
depților transpunerilor cinematogra
fice, care văd în literatura de cali
tate sursa fundamentală a calităților 
unui film. Intervin însă, din cînd în 
cînd, momente de armistițiu. Cîte un 
film — cum e cazul adaptării după 
cartea lui Franțois Mauriac „Theresa 
Desqueyroux" — izbutește să facă 
inutilă disputa, pentru că realizează, 
pînă la identificare, o suprapunere a 
celor două modalități de expresie.

Georges Franju ne dă un echivalent 
cinematografic armonios și solid echi
librat al romanului lui Mauriac.

„Th6re.se Desqueyroux" este ceea ce 
s-ar chema un film clasic, academio

• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Sala Palatului (seria de bileta 
1752) — orele 19,30.
• ALFABETUL FRICII : Patria (completare 23 August 1966) — 10,30 i 13 ( 
15,30 i 18 , 20,30.
© THERESE DESQUEYROUX î Republica — 9 i 11,30 i 14 , 16,30 i lf(.45 > 
21,15.
O ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : Capitol — 8,45 ;
11.15 I 13,45 I 16,15; 18,45; 21,15; Ia grădină — 20, Stadionul Dinamo —
20 (la ambele completarea Orizont științific nr. 4).
® CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Luceafărul (completare Insula scla
vilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Feroviar (completare Picătura) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 19,15 ; 20,45.
® CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) t București (completare 23 
August 1966) — 8,30 ; 12 ; 16 ; 19,45, Excelsior — 10 ; 16 ; 19,45.
© ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Festival — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ;
21 ; la grădină — 20, Gloria — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Flamura — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 21, Arenele Libertății — 20, Patinoarul 23 August — 20 (la toate com
pletarea Far West), Aurora (completare Pe calea Înfloririi patriei socialiste) 
— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, la grădină — 20.
® SETEA — cinemascop : Lumina — 8,45 ; 11,45 ; 14,45 ; 18,45 : 20,45.
O MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Central (completare Ajutor, mă înec) -i
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Colentina — 15,30 ; 18.
• CARTIERUL VESELIEI : Union — 10,30 ;' 15,15 ; 18 ; 20,45
8 COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Doina (completare Nimeni nu se gtn- 
dește la noi) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 : 21.
9 INSULELE FERMECATE ; PARTIDULUI, SLAVĂ I : Timpuri Noi — 9—21 
În continuare.
0 JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Gluleștl — 15,30 ; 18,15 ; 20,45. To
mis — 9 ; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 ; la grădină — 19,45, Lira (comple
tare Pe calea Înfloririi patriei socialiste) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30. 
® URME ÎN OCEAN : înfrățirea între popoare (completare Nimeni nu se 
gîndește la noi — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Modern (completare Ti
nerețe) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
® FANFAN LA TULIPE : Dacia (completare Orizont științific nr. 4) — 
9—13,30 în continuare ; 16 , 18,30 ; 21, Viitorul (completare Orizont știin
țific nr. 3) — 15,15 : 18 ; 20,30.
© ESCROCII LA MTNĂSTIRE : Bnzești (completare Simfonie în alb) — 
15,30 ; 18, Moșilor (completare Borodino) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O 5 000 000 DE MARTORII: Grivita (completare Vizita tovarășului Ciu 
En-lai în Republica Socialistă Romftnia) — 9; 11,30; 16 i 18,30: 21, Volga 
(completare Orizont științific nr. 4) — 9 » 11,15. ; 13,30; 16 i 18,30; 21.
e COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop: Bucegi — 9; 12; 15; 18; 
21 ; la grădină — 19,30. Arta — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; Ia grădină — 20.
® SOȚIE FIDELA : Flacăra (completare Vizita conducătorilor de partid șf 
de stat În regiunea Oltenia) — 10 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
© CELE DOUĂ ORFELINE : Vitan (completare Soluție patent) — 15,30 ;
18.15 ; la grădină — 20,30, Munca (completare Collegium. Maius al Univer
sității Iagellone) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 PROCESUL ALB — cinemascop : Rahova — 10,30 ; 15,30 > 18 t Ia grădi
nă — 20,30.
• FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ STRĂINĂ: Cosmos (completare Stuf) -■» 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,45.
© COPIII MĂRII — cinemascop ; Melodia (completare Vizita conducători-i 
lor de partid și de stat în regiunea Argeș) — 9 ; 12 ; 15 i 18 ; 20,45.
e CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Drumul Sării (completare Na
vigatori caro dispar) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® SERBĂRILE GALANTE : Cotroceni (completare Tinerețe) — 15,15 i 18 ; 
20,45.
© CÎINELE DIN BASKERVILLE : Pacea (completare Stăvilirea torentilor) —
15.45 ; 18 ; 20,15, Grădina „Progresul" — 20.
• VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA 
SUCEAVA ; OLTENII DIN OLTENIA ;
AMINTIRI CONTEMPORANE ; ȘTIAȚI
0 PROGRAM DE FILME ROMANEȘTI.
Grădina „Doina" — 20,15.
• SĂRUTUL : Grădina „Buzești' 20,30.
O CAMERA ALBĂ : Grădina „Colentina* —
0 ACȚIUNEA „ZIMBRUL" : Grădina „Moșilor
O LANTERNA CU ------------ ------
Pe drumul Thaliel).

chiar. Realizatorul urmează pînă la 
amănunt — cu deosebire în prima 
jumătate — decupajul pe care însăși 
cartea i l-a sugerat. Revenirile în tre
cut se înlănțuie cursiv, fără salturi 
ori rupturi, însoțite, într-un ritm de 
o monotonie voită, de vocea inte
rioară a Therfesei care-și rememorează 
metodic întîmplările. Secvențe lente, 
acumulînd tensiuni subterane din no
tații minuțioase, dintr-o descriere in
sistentă a fizionomiei spirituale a per
sonajelor, încheagă atmosfera sufo
cantă a vieții marii burghezii de pro
vincie, în mijlocul căreia' eroina se 
simte claustrată. Explicarea crimei la 
care recurge Thcrdse, pentru că exis
tența alături de soțul ei conformist și 
opac a devenit insuportabilă, apare 
astfel motivată de întreg calvarul 
căsniciei în care ea s-a angajat inițial 
cu voioasă inconștiență. Și mai de
parte, tortura izolării la Argelouse, 
într-o pustietate bătută de vînturi și 
ploi, fără a putea comunica măcar 
cu o ființă umană căreia să-i împăr
tășească suferințele, frămîntările, re
voltele, dobîndește pe ecran o tulbu
rătoare forță de sugestie. în întruchipa
rea ideală a Emmanuellei Riva, eroina 
filmului păstrează constant o spiri
tualitate transparentă, în privirile cu 
ape adînci, în întreaga expresie me
ditativă a feței, deopotrivă cînd zbur
dă, adolescentă proaspătă și exube
rantă, împreună cu prietena ei Anne 
(Edith Scob) sau cînd, îmbătrînită de 
viață, îl privește cu o răceală de 
gheață pe Bernard. Philippe Noiret, în 
rolul soțului, a compus admirabil ob
tuzitatea, sărăcia sufletească a perso
najului.

Singura abatere importantă pe care 
filmul și-a îngăduit-o față de carte 
este situarea în timp a acțiunii. Lu
ciditatea tăioasă caracteristică filmu
lui a fost accentuată de transplantarea 
subiectului în zilele noastre (35 de 
ani mai tîrziu față de data apariției 
lucrării lui Mauriac). Dar moderni
zarea aceasta nu e forțată nici' o clipă. 
Principiile 
Desqueyroux 
tăzi ca și în 
și-a conceput 
tea cinematografică a imaginilor (ope
rator Christian Matras), contri
buie decisiv la fixarea cu nedesmin- 
țit spirit critic a concepției monstruoa
se despre onorabilitatea burgheză pe 
care o denunță Mauriac.

Mihai LUPU

STUF ; OCHII ORAȘULUI MEU ; 
CĂ ? : Grădina „Expoziția' - 20. 
PELICANUL ALB LA BUCUREȘTI :

osificate
sună

vremea
narațiunea. Expresivita-

ale familiei 
adevărat as- 
cînd scriitorul

- 20 (completare Inimi mari). 
'• — 19,30.

AMINTIRI : Grădina ..Propresul-Parc“ — 20 (completare
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8,30 — Ora exacta ; Cum va fi vremea ?
8,32 — Pentru noi, femeile ; sfaturi practice.
9,15 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar:

— Filmul : O poveste cu cîntec.
— Atențiune, filmăm! Instantanee cu 

tineri cinefili
— Poșta copiilor.

— Emisiune pentru sate.
— Magazin... duminical.
— Telejurnalul de seară.
— Transmisiunea reprizei a II-a a meciului 

de fotbal dintre echipele Rapid — U.T.A.
— Interpretul preferat. Muzică populară la 

cererea telespectatorilor.
își dau concursul : Tita Bărbulescu, 
Nicoleta Vasilovici, Nicolae Băluță și 
Ion Bogza.

— Documente de piatră : Horia — film rea
lizat de Studioul de Televiziune Bucu
rești.

— Cerul, marea și ei... interpreții — trans
misiune de pe litoral (partea I).
își dau concursul : Paula Ghențer, Lu
minița Dobrescu, Ilinca Cerbacev, So
rina Dan, Paul Ghențer, Horia Mocu- 
lescu, Sergiu Cioiu.

— Transmisiunea reprizei a doua a meciu
lui de fotbal dintre echipele Steaua— 
Politehnica.

— Cerul, marea și ei... interpreții (partea 
a II-a).

— Filmul: „Hoțul din Bagdad"

10,30
17.45
18.45
19,00

19,45

20,05

20,25

20,45

21,30

21,50
23,15 — Telesport.
23,30 — Telejurnalul de noapte.

e Teatrul de stat _
TORUL DE PASĂRI — 20.
e Teatrul „Ion Creangă" (la teatrul de vară din narcul Herăstrău) : NOTA 
ZERO LA PURTARE — 20.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase' (grădina Boema) î CU MUZICA... E 
DE GLUMIT - 20.
® Circul de stat : CALEIDOSCOP—CIRC — 16 ; 20.

Este cultura unui popor înzestrat 
cum puține sînt și, dacă aș avea 
pana inspirată a unui Bălcescu, aș 
lăuda toate regiunile românești 
pline de pecetea geniului național, 
contribuția fiecăreia la ceea ce as
tăzi începe să însemne realizarea 
vocației noastre la universalitate.

Floarea aleasă pe scoarța olte
nească, pe fota bănățeană ori pe 
iia din Muscel are culoarea vie, 
fără violență, a pietrei prețioase și 
a trecut ca atare în pînzele azi 
pline de faimă ale lui Țuculescu. 
Oala lucește cu zmalțurile ei din 
tablourile lui Luchian și Petrașcu. 
Iar străchinile, ca și icoanele pe 
sticlă din Bihor și Oaș, fac armonii 
moderne dintre cele mai îndrăz
nețe.

Brâncuși, oltean de baștină, n-a 
făcut nicidecum artă totemică, așa 
cum au susținut unii critici neștiu
tori de adevăratele lui izvoare. 
Sculptorul acesta, care a făcut în 
primii lui ani ucenicie rodiniană 
destul de fructuoasă, s-a întors spre 
matca obîrșiei în plină maturitate, 
s-a întors spre basm și forme fol
clorice, spre lumea satului. De la 
cocoș la pasărea măiastră, de la 
măsuța cu scăuieșe joase la porți
le oltene, lucrurile au fost trans
figurate, formele abstractizate, 
geometrizate, modernizate, pentru 
a exprima aspirații, ritmuri armo-

nioase, gesturi hieratice. Lumea 
Întreagă privește la el ca la un 
miracol al exprimării ideii în for
me geometrice, abstracte, dar pu
țini străini știu care i-au fost mo
delele. Doar cîțiva pricepuți vin în 
Oltenia și pleacă, recunoscând fi
liația de nedezmințit.

Stilizînd mai mult versul popu
lar și dîndu-i o nouă infuzie de 
gîndire pornită din aceleași stra
turi și de aceea și îndreptată cu 
ușurință spre filozofie și etos, Emi- 
nescu a lăsat țării lui și lumii o 
mare poezie, a cărei valoare s-a 
bucurat cea dintîi de universalita
te, deși limba noastră nu are cir
culație universală. El a făcut să 
răsune idei eterne, dintre cele mai 
înalte, cuprinse mai înainte doar 
în germeni simbolici în poezia păs
torilor și plugarilor, în limba lor 
care a căpătat prin el fluiditatea 
și suavitatea marii muzici a lumii.

Creangă a venit tot de acolo și 
a dat artei cuvîntului alte tonuri, 
familiare, hazlii, grotești, din alt 
registru decît cel eminescian.

Au venit și alții mulți după o5 
mergînd pe urmele lor, spre recu
noaștere și prețuire universală. 
Azi prestigiul nostru sporit în 
lume, de țară care-și diriguiește 
cu înțelepciune destinele în spiri
tul tradiției cumpănite, ajută îm
plinirea virtuților integrale ale 
neamului, înălțarea spre universa
litate.

Discufînd neîntrerup
ta filiajie a diferitelor 
forme de reflectare, în- 
cepînd cu tropismele a- 
nimalelor inferioare, tre- 
cînd prin instincte și a- 
jungînd pînă la reflec
tarea conștientă a omu
lui, M. Steriade, au
torul lucrării „Creier și 
reflectare” — apărută 
recent în Editura Politi
că — aduce o convin
gătoare argumentare 
pentru aplicarea la psi
hicul uman a datelor de 
neurofiziologie, culese 
în marea lor majoritate 
prin experimentări 
animale, 
împotriva unei 
fetișizări a psihicului o- 
menesc, autorul arată 
că, dacă cuvîntul e 
propriu omului, anumite 
forme de gîndire sînt 
prezente și la animale
le superioare.

Luînd în considerare 
numeroasele cuceriri re
cente ale neurofiziolo
giei privind conducerea 
influxului nervos, elec- 
trofiziologia organelor 
de simf, mecanismul 
memoriei etc., M. Sfe- 
'iade aduce dovezi n- 
teresante despre posi
bilitățile actuale ale ri- 
vestigafiel neurofiz;o- 
logice. Dacă faza fi-

transformarea 
sului nervos 
subiectivă 
stadiul actual 
bilă metodelor fiziolo
gice, acestea au adus 
un aport remarcabil în 
ceea ce autorul numește 
premisele reflectării 
subiective : starea 
veghe, îndreptarea 
tenfiei spre obiectul re
flectat, operația de fil
traj senzorial, selectiv. 
Acest ultim fenomen, a- 
runcînd o lumină nouă 
asupra naturii intime a 
procesului de reflecta
re, merită o atenfie 
deosebită. Cercetări a- 
natomice au evidential, 
pe lîngă căile nervoase 
centripete, care conduc 
impulsuri de la organe
le de simt spre scoarfa 
cerebrală, existenta u- 
nor că1' centrifuge care 
urmează drumul invers. 
Prin acestea, scoarța e- 
xercită un control activ, 
un adevărat filtraj asu
pra semnalelor venite 
din lumea exterioară. 
Semnalele lipsite de 
semnificație sînt oprite 
în drum, fenomenul de 
conștiință realizîndu-se 
prin simplificare, prin 
pierdere de informație 
neutilă.

xităfii

creierulul 
fionarea organelor 
flectorii. Abordînd 
pectele cele mai înalte 
ale reflectării — forma
rea noțiunilor, relațiile 
dintre limbă și gîndire, 
confinutul social al gîn- 
dirii — autorul relevă 
superioritatea treptei ra
tionale a cunoașterii a- 
supra celei senzoriale, 
gîndirea fiind capabilă 
să corecteze imperfec
țiunile s'mfulul. Filiația 
senzorială a gîndirii, 
susfinută de multă vre
me de filozofi, este ar
gumentată cu date pro
venite din studi; efec
tuate cu metode elec- 
trofiziologice. Aceleași 
metode dovedesc con-

vergenja anumite
structuri ale a
informațiilor transmise 
de mai multe organe de 
simf, subliniind astfel 
că, pe treptele cele 
mal înalte ale scării ani
male, reflectarea cuprin
zătoare a lumii înconju
rătoare se realizează 
prin mecanisme pluri- 
senzoriale. Rolul reflec
tării esenfiale reprezen
tate prin limbaj, în do
minarea naturii de către 
om, apare ca o înche
iere relativă a perfec
ționării neîncetate a 
procesului de reflectare 
de la lumea anorganică 
la lumea organică, de la 
animal la om.

Din punct de vedere 
metodologic, M. Ste
riade caută să rezolve 
contradicția dintre ca
racterul analitic al ori
cărei cercetări și carac
terul sintetic al funcții
lor creierului, organ 
care lucrează întotdea
una în totalitatea sa. 
Tehnicile moderne per
mit solutionarea aceste! 
probleme : micrometo- 
dele electroflziologice 
fac posibil, de pildă, 
studiu1 activități' unei 
singure celule nervoase 
pe un animal al cărui

creier Intact execută 
tivităti complexe, 
flex condifionate 
comportamentale.

Progresele în ritm
ce în ce mal accelerat 
ale neurofiziologiei și 
importanta e> în expli
carea fenomenelor psi
hice nu justifică — pre
cizează autorul — Iden
tificarea psihicului cu 
fiziologicul. Avînd un 
obiect propriu — reac
tivitățile individuale șl 
determinismele lor so
ciale, utilizînd o meto
dă proprie de investi
gație, psihologia are o 
existentă proprie, ire
ductibilă la domeniul 
neurofiziologic.

Punînd fată în fată cu 
curaj șl cu spirit critic 
problemele fundamen
tale ale filozofiei și 
cuceririle cele mal noi 
ale științelor experi
mentale, autorul acestei 
lucrări are meritul de a 
ne convinge că în do
meniul teoriei, cercetă
rile analitice asupra fi
ziologiei creierului vor 
avea de spus un cuvînt 
din ce în ce mal im
portant.

Cont univ.
Vlad VOICULESCU
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Plecarea delegației Adunării
Populare a R. P. Bulgaria
Sîmbătă la amiază a părăsit Ca

pitala delegația Adunării Popu
lare a Republicii Populare Bulga
ria, condusă de prof. ing. G. I. 
Brankov, președintele Comisiei 
permanente pentru construcții, ar
hitectură și sistematizare a Adu
nării Populare, care a făcut o vi
zită în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România.

Oaspeții au fost conduși la ae
roport de acad. Șt. S. Nicolau, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, arh. Nicolae Bădescu, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare, Ion Pas, președin-

tele Comitetului de conducere al 
grupului român al Uniunii inter
parlamentare, președinți ai unor 
comisii permanente, alți deputați 
ai M.A.N., funcționari superiori 
din M.A.N.

Au fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București, și membri ai am
basadei.

Acad. Șt. S. Nicolau și prof. ing. 
G. I. Brankov au rostit cuvîntări 
de salut.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

parlamentară bulgară a sosit la 
Sofia.

(Agerpres)

Declarația conducătorului delegației
înainte de a părăsi țara, prof, 

ing. G. I. Brankov a făcut urmă
toarea declarație redactorului A- 
gerpres, Ion Agapi:

în cursul vizitei am luat cunoș
tință în mod direct de transformă
rile istorice uriașe petrecute de la 
instaurarea puterii populare în 
România. în acest timp s-a con
struit mult, dar mai important 
este că ritmul crește de la an la 
an. Ni s-a oferit prilejul, și mulțu
mim pentru aceasta gazdelor 
noastre, să cunoaștem cîțiva din 
giganții industriali care au apărut 
pe harta țării: Uzina de utilaj pe
trolier „1 Mai“ din Ploiești, Hidro
centrala de la Stejaru, Uzina de 
fire și fibre sintetice de la Săvi- 
nești. Aici am întîlnit o organi- 
fire modernă a procesului de pro
ducție, o înaltă calificare a oa
menilor și, ca rezultat, o calitate 
superioară a produselor. Vizitarea 
noilor magistrale și complexe de 
locuințe din București, Brașov, 
Constanța, Piatra Neamț ne-a 

■* confirmat întrutotul ceea ce cu
noșteam de acasă. Ele evidențiază 
marea grijă ce se acordă omului 
în România, ca și în celelalte țări 
socialiste, grija pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Demonstrația oamenilor muncii 
ce a avut loc cu prilejul celei de-a 
XXII-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist, la 
care am asistat, ne-a înfățișat un. 
tablou viu al unității de monolit, 
moral-politice, a muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, a întregului 
popor, în jurul partidului cornu

nist, inspiratorul și organizatorul 
tuturor victoriilor poporului ro
mân.

în cadrul întîlnirilor și convor
birilor cu președintele Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec, cu membrii Biroului 
M.A.N., precum și cu președinții și 
membrii Comisiilor permanente 
ale M.A.N., am constatat, spre ma
rea noastră satisfacție, identitatea 
preocupărilor popoarelor noastre. 
Ne-am putut convinge că Parla
mentul român duce o politică ac
tivă în vederea realizării unor de
ziderate scumpe tuturor popoare
lor. Partidul Comunist Bulgar, mi- 
litînd cu consecvență pentru o 
bună vecinătate între țările din 
Balcani, pentru o colaborare paș
nică între acestea, sprijină iniția
tiva Partidului Comunist Român 
și a guvernului român de a trans
forma Balcanii într-o zonă a păcii, 
securității și colaborării pașnice 
multilaterale, denuclearizată.

Deosebit de interesante pentru 
delegația noastră au fost și întîl- 
nirile cu oamenii muncii din în
treprinderi, din unități agricole, cu 
cadre din conducerile sfaturilor 
populare. Convorbirile care au a- 
vut loc cu acest prilej au consti
tuit un schimb de experiență foar
te util.

Ne exprimăm și pe această cale 
recunoștința, a spus în încheiere 
vorbitorul, pentru prilejul ce ni 
s-a oferit de a fi primiți de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, și 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Stat.

INFORMAȚII
După vizita făcută în orașul Si

biu, delegația Asociației de priete
nie sovieto-română, condusă de 
V. I. Konotop, a sosit sîmbătă di
mineața la Brașov. Vizitînd Uzina 
„Steagul Roșu“, oaspeții au fost 
informați despre istoricul și per
spectivele producției noastre de 
autocamioane. însoțită de Iosif 
Hess, vicepreședinte al Sfatului 
popular regional Brașov, delegația 
a vizitat apoi cartierele de blocuri 
din zona Uzinei „Steagul Roșu“ și 
alte obiective social-culturale aie 
orașului.

Seara, la Casa prieteniei româno- 
sovietice, A.R.L.U.S., membrii de
legației sovietice s-au întîlnit cu 
oameni ai muncii din uzinele, fa
bricile și instituțiile de cultură ale 
orașului. în cadrul întîlnirii a luat 
cuvîntul V. I. Konotop, conducă
torul delegației, prof. dr. Victor 
Hoffmann, președintele Consiliului 
regional A.R.L.U.S., și Gheorghe 
Raita, secretarul comitetului de 
partid al Uzinelor de autoca
mioane „Steagul Roșu".

★

O delegație a Sfatului popular 
al orașului București, condusă de 
Ion Cosma, președintele comitetu
lui executiv, a plecat sîmbătă spre 
Sofia unde, la invitația Sfa
tului popular al orașului Sofia, 
va face o vizită în R. P. Bulgaria.

★

Da invitația Academiei Republi
cii Socialiste România, a sosit în 
Capitală prof. Frederick Seitz, pre
ședintele Academiei Naționale de 
Științe din Washington, membru 
de onoare al Academiei Republicii 
Socialiste România.

(Agerpres)

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării eliberării naționale a României vă transmit 
dv. și poporului român, în numele popoarelor Iugoslaviei, al Comite
tului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și în numele meu, 
cele mai călduroase felicitări și urări sincere de noi succese ale Ro
mâniei prietene în construcția socialistă, pentru fericirea dv. personală.

Mă bucur că pot și cu acest prilej să vă exprim convingerea mea 
că prietenia strînsă și colaborarea multilaterală a țărilor noastre se 
vor dezvolta în continuare in folosul popoarelor noastre, în interesul 
păcii și socialismului.

IOSIP BROZ TITO

Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Primiți felicitările noastre fierbinți și frățești cu ocazia celei de-a 

XXII-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist și a in
staurării României democrat-populare, care a deschis calea construc
ției socialiste în țara dv.

Dorim poporului român și iubitului său partid comunist noi succese 
în desăvîrșirea construirii societății socialiste, în apărarea indepen
denței popoarelor, în lupta dv. nobilă pentru pace în lume.

Trăiască prietenia dintre partidele și popoarele noastre.

SAMUIL MIKUNIS 
Secretar general 

al Partidului Comunist din Izrael

Excelentei Sale Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale, vă transmit, în numele poporului 
italian, cele mai sincere urări pentru prosperitatea Republicii Socialiste 
România și pentru bunăstarea dv. personală.

GIUSEPPE SARAGAT 
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale române sînt fericit să adresez Exce
lenței Voastre sincerele mele felicitări și urările călduroase pe care le 
formulez pentru prosperitatea României și pentru fericirea poporului 
român.

Doresc sincer ca legăturile de cooperare prietenească între cele 
două țări ale noastre să se dezvolte.

NORODOM SIANUK 
Șeful statului Cambodgia

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tov. dr. Voinea Marinescu a 
fost revocat din funcția de minis
tru al sănătății și prevederilor 
sociale.

★

Prin Decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tov. acad. prof. dr. Aurel Moga 
a fost numit în funcția de ministru 
al sănătății și prevederilor sociale.

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a zilei naționale a Republicii 
Socialiste România, vă rog să primiți Excelență, în numele meu și al 
colegilor mei, membri ai Consiliului Suprem de Stat al Republicii Su
dan, și în numele poporului și guvernului Sudanului, sincerele noastre 
felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea Excelenței Voastre și 
pentru progresul și prosperitatea continuă a poporului prieten al Repu
blicii Socialiste România.

ISMAIL EL AZHARI
Președintele Consiliului Suprem 

de Stat al Republicii Sudan

Excelenței Sale Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii zilei naționale a României țin să vă adresez 
felicitările mele foarte sincere.

în numele guvernului și poporului mauritan și al meu personal, 
vă transmit urările noastre de fericire și prosperitate dumneavoastră 
personal, guvernului și poporului român.

Cu înaltă considerațiune,
MORTAR OULD DADDAH 

Președintele Republicii Islamice Mauritania

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale a țării dumneavoastră, doresc să adresez 
Excelenței Voastre cele mai bune urări de fericire personală, de prospe
ritate și bunăstare poporului dumneavoastră prieten.

SABAH AL SALEM AL SABAH 
emirul Kuweitului

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei naționale a României doresc să transmit Excelenței 

Voastre și membrilor guvernului dumneavoastră felicitările noastre sin
cere și cele mai bune urări.

Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima Excelenței Voastre, 
în numele guvernului și al meu personal, urările noastre cele mai sin
cere pentru sănătatea dumneavoastră și pentru bunăstarea poporului 
dumneavoastră.

Cu speranța că relațiile dintre țările noastre se vor întări și mai 
mult.

ZAKARIA MOIHEDDIN
Prim-ministru al Republicii Arabe Unite

PROGRAM COMPETITIONAL»

FOTBAL. — A doua etapă a cam
pionatului categoriei A de fotbal 
programează astăzi pe stadionul 
„Republicii" din Capitală, începînd 
de la ora 18, cuplajul Rapid—U. T. 
Arad, Steaua—Politehnica Timișoara, 
în fără vor avea loc următoarele me
ciuri : Știința Craiova—Jiul, Dinamo 
Pitești—Dinamo București, Universi
tatea Cluj—Progresul București, 
Steagul roșu Brașov—Farul Con
stanța, Petrolul — C.S.M.S. lași.

In cadrul emisiunii „Sport șl mu
zică", stațiile noastre de radio vor 
transmite pe programul I, între o-

rele 16,45—19, aspecte din desfă
șurarea' meciurilor din țară, iar de 
la ora 21,05 — ultima perle a în- 
tîlnirii Steaua—Politehnica Timi
șoara. Amatorii de fotbal vor pu
tea asista prin intermediul micului 
ecran la reprizele secunde ale 
meciurilor Rapid—U. T. Arad (19— 
19,45) și Steaua—Politehnica Timi
șoara (20,45—21,30).

RUGBI. — Echipele divizionare 
de rugbi inaugurează astăzi a 
doua parte a disputei pentru titlul 
de campioană a țării pe anul în 
curs. în cadrul primei etape, sta
dionul Dinamo din Capitală găzdu-

S-AII ÎNCHEIAT „EUROPENELE” BE NATAȚ
ieșfe în cuplaj, începînd de la ora 
9, partidele Grivifa Roșie—Rulmen
tul Bîrlad și Dinamo București— 
Știința Petroșeni. în celelalte me-

® Rezultate din ultima zi ® Pe scurt 
despre comportarea sportivilor noștri

ciuri se vor întîlni : Farul Constan
ța cu Progresul București, Precizia 
Săcele cu Steaua și Universitatea 
Timișoara cu Gloria București.

Telegrame adresate 
ministrului afacerilor externe

Cu ocazia celei de-a XXII-a a- 
niversări a eliberării României, 
ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, a primit telegra
me de felicitare din partea urmă
torilor miniștri de externe : An
drei Gromîko — U.R.S.S. ; Cen I
— R. P. Chineză ; Nesti Nașe — 
R. P. Albania ; Ivan Bașev — R. P. 
Bulgaria : Vaclav David — R. S. 
Cehoslovacă ; Pak Sen Cer — 
R.P.D. Coreeană; dr. Râul Roa 
Garcia — Cuba ; Otto Winzer — 
R. D. Germană ; Marko Nikezici
— R.S.F. Iugoslavia ; Mangalîn 
Dughersuren — R. P. Mongolă ; 
Adam Rapacki — R. P. Polonă ; 
Janos Peter — R. P. Ungară ; 
Nguyen Duy Trinh — R. D. Viet
nam ; Abdelaziz Bouteflika — Al
geria ; Nicanor Costa Mendez — 
Argentina ; Juracy Magalhaes — 
Brazilia; Norodom Kantol — 
Cambodgia ; Per Haekkerup — 
Danemarca ; Adam Malik — In
donezia ; Abba Eban — Izrael; 
Luis Vidal Zaglio — Uruguay.

Aproape 5 000 de spectatori au 
urmărit sîmbătă după-amiază din 
tribunele piscinei „Den Hommel“ 
din Utrecht întrecerile ultimei 
zile a campionatelor europene de 
natație. în proba de 1 500 m, titlul 
de campion european a revenit 
înotătorului sovietic Semen Be- 
litz-Geiman, care a realizat timpul 
de 16’58”5/10, nou record euro
pean. Proba feminină de 400 m 
mixt s-a încheiat, de asemenea, 
cu un nou record european, reali
zat de olandeza Betty Heukels : 
5’25”. Selecționata feminină a 
U.R.S.S. a repurtat victoria în 
proba de ștafetă 4x100 m liber, 
stabilind și ea, cu timpul de

★

Fără-ndoială, campionatele eu
ropene de natație de la Utrecht au 
constituit evenimentul sportiv nr. 
1 al acestei săptămîni. Numărul 
record de participant (aproape 
750) și valoarea rezultatelor înre
gistrate au conferit întrecerilor, pe 
drept cuvînt, calificativul de 
„punct de trecere între Jocurile 
Olimpice de la Tokio și cele din 
Mexic“. Majoritatea concurenților 
din cele 27 de țări participante, 
între care și România, au făcut cu 
acest prilej și o verificare utilă a 
„speranțelor olimpice11; dublul sti
mulent a fost deosebit de rodnic, 
ducînd la dispute dîrze și specta
culoase, soldate cu o bogată serie 
de recorduri mondiale, europene 
și naționale.

Dintre actualele „speranțe" ale 
înotului românesc, prezente pen
tru prima oară într-o competiție 
de mare anvergură, performanța 
cea mai bună aparține Cristinei 
Balaban, cîștigătoarea medaliei de 
bronz în proba de 100 m spate. 
Clasată pe locul secund în cadrul 
seriei preliminare respective, cam
pioana noastră a realizat, după un 
duel spectaculos cu recordmena 
europeană Cristine Caron (Franța), 
un nou record național în această 
probă: 1:09,6 (rec. european — 
— 1:07,9). Comportarea modestă a 
celorlalți înotători români a con
firmat faptul (anticipat, de altfel) 
că progresul sportivilor noștri în 
ultima vreme nu este încă sufi
cient pentru a ne alinia între 
fruntașii înotului european.

4’H”3/10, un nou record al Eu
ropei.

în turneul de polo pe apă pen
tru locurile 5—6, echipa Ungariei 
a învins cu 3—2 (2—0, 1—0, 0—1, 
0—1) echipa României. Pe locul 7 
s-a clasat echipa R. F. Germane, 
care a întrecut-o cu 4—3 pe cea a 
Olandei. în continuare, clasamen
tul se prezintă astfel: 9. Belgia;
10. Suedia; 11. Bulgaria; 12. Spa
nia; 13. Franța; 14. Cehoslovacia; 
15. Irlanda; 16. Turcia. Titlul de 
campioană europeană la polo a 
fost cîștigat de echipa U.R.S.S. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
R. D. Germană, Iugoslavia și 
Italia.

★

Echipa de polo pe apă, a cărei 
experiență internațională și rezul
tate de pînă acum o recomandau 
printre fruntașe, n-a reușit nici 
de această dată să părăsească anti
camera consacrării. Dimpotrivă, ea 
a făcut un pas înapoi. Aprecierea 
se referă, firește, nu numai la lo
cul 6 ocupat în clasamentul final, 
ci, în primul rînd, la maniera în 
care a evoluat. După cum se știe, 
cele 16 echipe angrenate în între
cere au fost împărțite în patru 
grupe preliminare, reprezentanții 
noștri jucînd alături de cei ai 
U.R.S.S., Bulgariei și Turciei. Pri
mele două ciasate în grupe au ju
cat apoi în cadrul a două serii 
semifinale (a cîte patru echipe) și 
apoi, în ordinea locurilor ocupate, 
fiecare s-a întîlnit cu ocupanta 
locului similar din cealaltă serie, 
în cele din urmă, echipa Româ
niei a ocupat locul al șaselea.

Este interesant de arătat că în 
partidele pierdute (2-3 cu U.R.S.S., 
1-2 cu Italia și 2-3 cu Ungaria), 
jucătorii noștri au dat dovadă de 
o excesivă nervozitate, angrenîn- 
du-se într-o dispută dură, care a 
dus la numeroase eliminări, sol
date în ultimă instanță cu insuc
cese. Invocarea „greșelilor" de ar
bitraj etc nu poate constitui mo
tive de abandonare a jocului co
rect și a disciplinei. Nu poate fi 
admis ca, prin eliminările din ba
zin din cauza neregularităților, e- 
chipa să rămînă cu... doi jucători 
de cîmp și cu portarul, cum s-a 
întîmplat în meciul cu Italia.

...Săpat în stînca dealului, sub 
cununa de un verde greu a pini
lor, uriașul amfiteatru poate găz
dui 14—17 000 de spectatori. In 
mijlocul scenei, ghidul scutură în 
pumnul închis cîteva monezi, și
fonează apoi în palmă un petec 
de hîrtie, scapără un chibrit; de 
sus, din ultimul gradin de piatră, 
din vîrful dealului, ghidul îți apare 
minuscul, dar distingi perfect fieca
re din zgomote Nu este nici un 
trucaj, nu există nici o instalație 
de amplificare. Istoricul antic 
Pausanias a denumit teatrul „mi
racolul de la Epidaur’ — și acus
tica sa a rămas o enigmă pînă în 
zilele noastre, sfidînd toate încer
cările științei și tehnicii moderne 
de a-i descifra taina.

...Privești, pe Acropole, Partheno- 
nul; pardoseala din dale de mar
mură a templului vast îți apare 
absolut dreaptă, coloanele — per
fect verticale. Dar nu e așa; con
structorii de acum 2 500 de ani au 
știut că dacă planurile ar fi fost 
într-adevăr drepte, pardoseala ar 
fi apărut, prin iluzie optică, ușor 
scobită, iar coloanele, ca plecate 
în afară. Și, stăpînind uimitor le
gile perspectivei, ei au construit 
pardoseala ușor bombată la mij
loc, iar coloanele imperceptibil 
plecate în afară. Iar ochiul este 
înșelat — orizontalul și verticalul 
apar ca perfecte.

...Călătorești în Argolida, spre 
Micene ; te oprești la zidurile și 
porțile palatelor sau mormintelor 
regilor atrizi. Sînt clădite din 
blocuri gigantice din piatră, din 
zeci și zeci de tone — unul din 
blocurile vestitei „porți a leilor* 
are 120 de tone. Știința modernă 
n-a reușit să explice cum, cu ce 
mijloace s-au putut realiza cu 
milenii în urmă asemenea con
strucții — așa că rămînem în do

Legende și sanctuare fîOf
meniul legendei, „le-au ridicat ci
clopii, uriașii mitologici cu un 
ochi în frunte*.

Sînt vestigii tulburătoare, măr
turii în piatră ale unei extraordi
nar de avansate gîndiri tehnice — 
și aceasta cu mult înaintea lui 
Arhimede, Pitagora sau Euclid, 
înaintea excepționalului lor aport 
în fizică, matematică, geometrie, 
încerci un sentiment al uimirii și 
neverosimilului : cu cîte secole o 

NOTE DE CĂLĂTORIE DIN GRECIA
de Nicolae CORBU

luase civilizația greacă înaintea 
epocii sale, înaintea stadiului de 
dezvoltare a altor popoare, cîiă 
putere de pătrundere și bogăție a 
cunoașterii — pe lîngă avuțiile 
materiale — acumulase ea, cît 
de mult devansase nivelul general 
al evoluției umanității 1

...Și acum, în Grecia de azi...
In cabinetul său, dl. Tzuderos, 

ministrul locțiitor al coordonării 
economiei, ne face cu amabilitate 
o succintă prezentare a economiei 
Greciei și a unor probleme actuale 
ale ei : „Economia națională a 
Greciei este în principal o econo
mie agrară ; două treimi din popu
lație sînt ocupate în agricultură, 
produsele agricole formează ma
joritatea covîrșitoare a exportului. 
In ultimii ani s-a intensificat pro
cesul de industrializare ; statul 
face și el investiții, ponderea mare 
o au însă investițiile străine. Exis
tă problema deficitului balanței 
comerciale, o problemă serioasă. 
Urmărim stabilizarea prețurilor, 
combaterea tendințelor inflaționiste, 
ridicarea unora din regiunile foarte 
înapoiate. Sînt, sînt probleme...*

Datele, cifrele, materialele do
cumentare, ca și propriile consta
tări, confirmă realitatea eforturi
lor pentru dezvoltare și progres 
economic — deși ai mereu im
presia că ele sînt de dată relativ 
recentă, urmînd parcă unei peri
oade letargice.

— Sperăm într-o ameliorare prin 
creșterea la export, în anii urmă
tori, a ponderii produselor indus
triale — ne spune dl. Tzuderos.

Iar în prezent o parte a deficitului 
se acoperă prin intrarea de capi
taluri străine și prin „resursele in
vizibile", îndeosebi turismul și 
navlul flotei comerciale.

N-am vizitat Salonicul, dar ni 
s-a relatat despre complexul in
dustrial amplasat de societatea 
petrolieră americană „Esso", des
pre rafinăria, întreprinderile chi
mice, textile, alimentare, care tind 
să transforme regiunea într-o bază 
industrială, completată de alte în
treprinderi, ca fabrica de îngrășă
minte de la Cavalla sau uzina de 
aluminiu construită de consorțiul 
francez Pechiney.

Sînt începuturi importante ; în 
definitiv în solul însorit al Gre
ciei există îngropate nu numai 
amforele si statuile civilizațiilor 
apuse, ci și importante resurse 
care se cer valorificate. Iar pri
mele rezultate ale industrializării 
au efecte binefăcătoare nu numai 
pentru înviorarea economiei, ci și 
pentru una din problemele acute 
ale Greciei — ocuparea în tară a 
forței de muncă, reducerea migra- 
ției. Căci „Iliadal și „Odiseea* își 

au variante moderne — cu mult 
mai ample și de un aspru proza
ism : la o populație de circa 9 mi
lioane locuitori, Grecia are peste 
două milioane de oameni plecați în 
diverse țări și migrația continuă, 
întrecînd anual sporul natalității, 
încît, practic, populația... des
crește.

Există experiențe, rezultate in
teresante în Grecia, în ce privește 
agricultura, cît și turismul. Dar 
există un pilon al economiei 
grecești — cel mai drept și cel 
mai mîndru — flota. Se poate vor
bi de un adevărat cult al mării, 
ancestral : în mitologie, Poseidon, 
zeul mărilor, era al doilea ca im
portanță după supremul Zeus — 
și poate Poseidon i-a ajutat pe 
greci să devină corăbieri iscusiți 
și neînfricați ; zveltele trireme au 
conservat civilizația greacă anti
că, zdrobind la Salamina flota 
persană de patru ori mai nume
roasă. spre disperarea lui Xerxes, 
martor neputincios pe tronul său 
de argint. Urmașii învingătorilor 
și-au transmis cu pasiune nestin
să, de-a lungul generațiilor, tra
diția : poporul grec este și azi un 
popor de marinari ; oficial, unul 
din 100 de locuitori ai Greciei este 
recenzat ca marinar.

Ministrul marinei comerciale, dl. 
Mavridoglu, ne înfățișează un ta
blou, în culori robuste, al situa
ției flotei ■ a fost lichidat cimitirul 
vaselor vechi, duse la retopit în 
Japonia, marina comercială nu mai 
este în criză, cărăușii mărilor lu
crează din plin. Vedeta oe care 
ne-o pune la dispoziție ne plimbă 
prin Pireu, poarta portuară a Gre
ciei (se tranzitează peste 6,5 mili
oane tone mărfuri) Trafic, anima
ție, ritm trepidant, acostează sau 
pleacă vase cu pavilioane ale ce
lor mai diverse țări. majoritatea 
însă grecești.

Prin flota sa comercială (circa 
20 de milioane de tone). Grecia 
este o importantă putere maritimă 
(e drept, pentru o serie de motive 
financiare, armatorii greci țin o 
parte a flotei sub diferite pavili
oane străine). Și este surprinză
tor să afli că această flotă, de pes
te 2 500 de vase, cuprinzînd trans
atlantice, cargouri, tancuri pe
troliere, este aproape complet con
struită în străinătate, că pînă în 
ultimii ani în Grecia nu existau 
șantiere de construcții navale (ex- 
ceptînd ambarcațiunile de tonaj 
mic, pînă la 700 de tone).

Am vizitat șantierele unde s-a 
născut, în 1959, primul vas grecesc 
de mare tonaj construit în țară, 
petrolierul „Speranța" Aparțin 
„Companiei navale grecești", pro
prietatea marelui armator și finan
ciar Niarhos. Sînt șantiere moder
ne, principala lor secție fiind cea 
de reparații (au docuri care pri
mesc vase de 35 000 tone, în curs 
de lărgire pentru 60 000 tone și a 
început amenajarea unui doc pen
tru vase de 175 000—200 000 tone, 
cel mai mare din Mediterana) In 
cale, vase din diferite țări aș
teaptă repararea avariilor, ca niș
te uriașe ființe vii, liniștite și răb
dătoare. Iar turnurile și brațele 
metalice ale macaralelor, profilate 
pe albastrul nemișcat al cerului, 
îți par coloanele unui templu mo
dern al lui Poseidon.

Căci în zilele noastre legende
le nu se nasc din imaginație, ci 
se făuresc cu oteluri aliate Este 
un adevăr care a început să trans
figureze realitatea greacă Șt ră- 
mîi cu conv'ngerea că poporul 
grec. dîrz. muncitor, tute, are pu
terea să dezvolte considerabil a- 
cest început și. după atîtea sanc
tuare închinate zeilor, să ridice al
tele. noi, — pentru om, pentru pro
pria sa bunăstare.
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Conflictul dintre
Ciad Sudan

de un deosebit

scriitorul Peter 
Torbrink, depu- 

re-

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres).
— în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde într-o serie de 

■ state și teritorii din Africa și A- 
sia, președintele Franței, de 
Gaulle, a sosit sîmbătă la Addis 
Abeba, venind din capitala Soma
liei Franceze. în cursul vizitei o-

BLACKPOOL
Stațiunea maritimă de pe coas

ta Mării Irlandei, Blackpool, este 
în așteptarea celor T 000 de de
legați care vor participa, înce- 
pînd de la 5 septembrie, la Con
gresul anual al sindicatelor bri
tanice.

Pe agendă figurează la loc de 
frunte discutarea actualei ofensi
ve antisindicale, care a căpătat 
formulare oficială în recentă lege 
a prețurilor și veniturilor. Dintre 
prevederile acesteia, înghețarea 
salariilor se situează în centrul 
atenției sindicatelor, ea lovind 
direct în interesele oamenilor 
muncii. O primă consecință a 
măsurilor de austeritate, de alt
fel previzibilă, o constituie 
terea șomajului : 2 500 de 
citori au și fost concediați, 
numai două săptămîni de 
doptarea legii.

Majoritatea celor 170 de 
nizații sindicale afiliate la 
greșul sindicatelor

ficiale pe care o întreprinde în 
Etiopia, președintele Franței, de 
Gaulle, va avea o serie de între
vederi cu împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie, asupra unor probleme 
privind actualitatea internațională 
și relațiile dintre cele două țări.

creș- 
mun- 
după 
la a-

orga- 
Con- 

britanice

Guvernul Republicii Ciad a 
hotărîrea de a închide frontiera cu 
Sudanul și de a limita deplasarea 
cetățenilor sudanezi care trăiesc în 
Ciad la o rază de 5 kilometri în ju
rul reședinței lor. Potrivit declara
țiilor ministrului de externe, Ba- 
roum, aceste măsuri au fost între
prinse ca urmare a incursiunilor pe 
teritoriul ciadian a unor bande înar
mate venind de pe teritoriul suda
nez. Cererea guvernului de la Fort- 
Lamy (capitala Ciadului) de a 
pune capăt acestor incursiuni 
primit răspuns.

Criza în relațiile dintre cele două 
țări africane — informează agenția 
A.F.P., care transmite știrea — da
tează de mai multă vreme. In iunie 
1965, F. Tombalbaye, șeful statului 
Ciad, a acuzat guvernul de la Khar
tum (capitala Sudanului) că se dedă 
la acțiuni subversive împotriva tării 
sale și că acordă sprijin opoziției,

care a și format un guvern în exil. 
In cursul negocierilor bilaterale 
care au avut loc în mai multe rîn- 
duri, s-a ajuns la un acord de co
operare, dar în lunile următoare 
s-au produs noi incidente de fron
tieră. In luna iulie, un atac pornit 
de pe teritoriul sudanez s-a soldat 
cu peste 20 de morți.

STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 
Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
XXII-a aniversări a eliberării Ro
mâniei, Asociația de prietenie 
Suedia-România a organizat o a- 
dunare festivă, la care lectora Eva 
Palmaer a vorbit despre realiză
rile obținute de țara noastră în 
domeniul învățămîntului și în con
strucția de locuințe. Aduna
rea a fost urmată de o gală 
de filme documentare românești, 
care s-a bucurat 
succes,

■ Au participat 
Mathis și Telka 
tată în parlamentul suedez, 
prezentanți ai organizațiilor de 
masă, ziariști și un numeros pu
blic.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES 27 (Agerpres). 
— Aproximativ 270 000 de munci
tori metalurgiști din Buenos Aires 
au încetat lucrul și au ieșit pe 
străzile diferitelor cartiere ale ca
pitalei argentinene, demonstrînd 
împotriva nivelului scăzut al sa
lariilor din acest sector industrial. 
Demonstranții au cerut încheierea 
unor noi contracte de muncă co
lective care să prevadă o sporire 
a salariilor. Politia a intervenit 
folosind grenade lacrimogene și o- 
perînd numeroase arestări.

se
n-a VIETNAMUL DE SUD

ACȚIUNI ALE FORȚELOR PATRIOTICE
a

italia ia REBREA
vo- 
trei 
mi- 
de 
cel

SAIGON 27 (Ager
pres). — începînd de 
vineri, în 
de nord a 
desfășoară 
lupte între 
sud-vietnamezi 
trupele 
Si 
Lupte 
au avut loc și în re
giunea 
sud-vest de Da Nang, 
unde, după cum se 
știe, se află cea mai 
mare bază aeriană

regiunea 
tării se 
puternice 
patriotii 

Și 
americane 

guvernamentale, 
înverșunate

situată la

americană din Viet
namul de sud. Ele 
au izbucnit în urma 
unui atac puternic 
lansat de patriot! In 
delta fluviului Me
kong, anunță cores
pondentul agenției 
France Presse, un 
vehicul american ■ a 
fost aruncat în aer 
de minele plantate 
de patrioți. 15 per
soane au fost ucise 
și 27 rănite.

HANOI 27 (Ager-

preș). — Agenția 
V.N.A. anunță că la 
27 august, forțele 
armate vietnameze 
au doborît două a- 
vioane americane 
deasupra provinciei 
Nghe An. Unul din 
cei doi piloți a fost 
capturat. Astfel, nu
mărul total al avioa
nelor americane 
doborîte pînă în pre
zent pe teritoriul 
R. D. Vietnam se ri
dică la 1 366.

Roditoarele întinderi de pămint ale 
litoralului ecuadorian al Pacificului 
s-au transformat, într-un deceniu și 
jumătate de cînd s-a dezlănțuit „fe
bra bananelor", în vaste plantații de 
bananieri, alături de care se întind 
crînguri de arbori de cafea și de ca
cao. Ecuadorul a ajuns, în privința 
producției și exportului de banane, 
prima țară de pe glob. El a realizat 
anul trecut 2,3 milioane tone de ba
nane, 49,8 mii tone de cafea, 40 de 
mii tone de cacao, recoltă dirijată în 
cea mai mare parte spre export. Deși 
această țară este bogată în zăcăminte 
de petrol, cărbune, fier, nichel, aur, 
argint, platină,, cupru și altele, indu
stria realizează abia 15 la sută din ve
nitul național. Economia Ecuadorului 
se bazează pe o agricultură în care se 
mențin exploatarea feudală și semi
feudală ca și sistemul arendei. Peste 
jumătate din gospodăriile țărănești nu 
dețin nici un petic de pămînt, 250 000 
de mici gospodării dețin doar 7 la 
sută din terenurile apte pentru agri
cultură, în timp ce 369 de latifundii 
dețin 45 la sută din pămîntul arabil.

In multe locuri, așa cum se vede 
șl din fotografia alăturată, redînd o 
imagine din regiunea San Pablo, ță
ranii muncesc din greu și cu mijloa
ce rudimentare la desțelenirea tere
nurilor.

„Afacerea generalilor"

(T.U.C.) s-au pronunțat deja, ast
fel încît, potrivit calculelor preli
minare, se apreciază că împotri
va politicii laburiste a prețurilor 
și veniturilor se numără pînă a- 
cum circa patru milioane de 
turi, iar în sprijinul ei circa 
milioane, dintr-un total de 8,5 
lioane (un sindicat dispune 
un număr de voturi egal cu
al membrilor săi). Rămîne așa
dar în balanță pentru scurt timp 
peste un milion de voturi.

Tocmai în acest moment cru
cial a intervenit încă un element 
nou, din categoria „acțiunilor de 
influență" — și anume hotărîrea 
premierului Harold Wilson de a 
lua cuvîntul la lucrările congre
sului. în unele cercuri laburis
te se afirmă că discursul său ar 
urmări să explice celor 1 000 de 
delegați „necesitatea urgentă" 
de a aplica măsurile economice 
de austeritate. Mulți se așteaptă 
însă la o declarație din care să 
reiasă clar hotărîrea guvernului 
de a menține soluția înghețării, 
indiferent dacă congresul este 
sau nu de acord.

Oricum, un vot defavorabil ac
tualei politici economice — even
tualitate frecvent întîlnită în pre
viziunile comentatorilor — ar a- 
vea ca prim rezultat punerea în 
dificultate a poziției liderilor la
buriști la congresul partidului la
burist, care va avea loc la in
terval de numai o lună de la 
congresul din Blackpool. In ac
tualul raport al voturilor, obser
vatorii descifrează o largă opo
ziție în rîndul sindicatelor, ținînd 
seama în primul rînd de faptul 
că în multe cazuri poziția lideri
lor sindicali favorabili politicii 
înghețării diferă radical de cea 
a membrilor de rînd, ale căror 
voturi sînt. folosite în ultimă in
stanță împotriva propriei lor vo
ințe.

ROMA 27 (Agerpres). — După 
vacanta de vară, la începutul lu
nii septembrie urmează ca parla
mentul italian să-și reia activita
tea. La Roma s-a anunțat că, în- 
cepînd de la 7 
sia bugetară a 
tilor va analiza 
tare economică 
a fost, după cum se știe, amînat 
de mai multe ori. în noua sa for
mă, planul este intitulat „Propu
nere de text unificat a programu
lui de dezvoltare economică pen
tru perioada 1966-1970“. La 12 sep
tembrie se va întruni Camera 
Deputatilor pentru a discuta „pla
nul verde", referitor la problemele 
agricole.

Vizita lui U. R. S. S

Liviu RODESCU

★

S-a anunțat că secretarul gene
ral al Congresului sindicatelor 
britanice (T.U.C.), George Wood
cock, a fost internat în spital 
pentru 15 zile și nu va putea, 
prin urmare, lua parte activă la 
congres. Acest lucru este consi
derat ca o grea lovitură dată spe
ranțelor lui Wilson de a obține 
sprijinul congresului pentru mă
surile guvernamentale de austeri-

septembrie, Comi- 
Camerei Deputa- 
planul de dezvol- 
pe cinci ani, care

Declarația M.A.E
al R. P. D. Coreene

PHENIAN 27 (Agerpres). — La 
Phenian a fost dată publicității 
declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P.D. Coreene în le
gătură cu faptul că guvernul ja
ponez a hotărît să prelungească 
numai cu un an acordul cu pri
vire la repatrierea cetățenilor co
reeni din Japonia, pentru ca apoi 
să-l denunțe în mod unilateral.

In declarație se arată 
vernul R.P.D. Coreene și 
popor coreean condamnă 
rea ilegală a guvernului
și cere ca acesta să pună capăt 
imediat acțiunilor de subminare a 
activității de repatriere a cetățe
nilor coreeni din Japonia și să-și 
anuleze hotărîrea nejustă. Acțiu
nea de repatriere a cetățenilor co
reeni care doresc să se înapoieze 
în patrie, subliniază declarația, 
trebuie să fie continuată, iar a- 
cordul de repatriere trebuie să fie 
prelungit necondiționat.

că gu- 
întregul 
hotărî- 

japonez

W. Ulbricht
la Minsk

MINSK 26 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la 
27 august a sosit la Minsk, într-o 
vizită prietenească, Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane. Oaspetele a fost 
întîmpinat de P. Mașerov, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Bielorusia, F. Surganov, 
vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al republicii, V. 
Lobanok, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Bieloruse, și de alte persoane ofi
ciale.

Măsuri în vederea dezvoltării 
culturii fizice și sportului

Ziarele sovietice au publicat mă
surile adoptate de C.C. al P.C.U.S. 
ș! Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
în vederea dezvoltării continue a 
culturii fizice și sportului în 
U.R.S.S. Apreciind educația fizică 
și sportul drept unul dintre mij
loacele importante de 
omului sovietic, C.C. al 
Consiliul de Miniștri al 
însărcinat organele de 
sfat, sindicale, sportive și altele 
„să îmbunătățească conducerea 
mișcării sportive ca parte impor
tantă a muncii educative în rîndul 
populației, să adopte măsuri con
crete pentru dezvoltarea în conti
nuare a culturii fizice și sportului,

educare a 
P.C.U.S. și 
U.R.S.S. au
partid, de
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Hrana omului
de azi și de mîine

pentru ca acestea să devină un 
mijloc mai activ de formare a pro
filului moral și spiritual al omului 
sovietic, să contribuie la dezvolta
rea lui multilaterală, armonioasă, 
la o muncă de înaltă productivita
te, la menținerea pentru mulți ani 
a sănătății și activității creatoare 
și pentru pregătirea în vederea a- 
părări'i patriei".

Se subliniază necesitatea ca miș
carea sportivă să capete un carac
ter cu adevărat popular, să se ba
zeze pe un sistem de educație fi
zică care să aibă un suport știin
țific, să cuprindă toate categoriile 
populației începînd cu vîrsta co
pilăriei. Sînt preconizate o serie de 
măsuri cu caracter practic privind 
dezvoltarea culturii fizice în insti
tuții, școli, la sate, privind con
strucția de terenuri de sport 
producerea de material sportiv 
pentru turism.

Presa vest-germa
nă și cea internațio
nală au acordat, în 
cursul săptămînii 
care s-a încheiat, un 
spațiu larg știrilor și 
comentariilor despre 
ceea ce s-a denumit 
„afacerea generali
lor". Aceasta a de
butat luni prin sus
pendarea din func
țiuni a generalului 
W. Panitzki, coman
dantul Luftwaffe-ei 
(aviația vest-germa
nă), în urma ordinu
lui ministrului apă
rării, Kai Uwe von 
Hassel. Comunicatul 
dat publicității pre
ciza că această mă
sură a fost urmarea 
interviului 
de Panitzki ziarului 
„Rhein-Ruhr 
tung", în care 
mandantul aviației 
criticase sever hotă
rîrea privind achizi
ționarea de avioane 
Starfighter F 104 G, 
afirmînd că această 
comandă a fost de
terminată de consi
derente de ordin po
litic. Se știe că acest 
tip de avion militar, 
de vînătoare și bom
bardament, cu care 
este înzestrată ar-

acordat

Zei-
co-

mata R.F.G., a fost 
pus la punct în 1958 
în Statele Unite și 
produs de o serie de 
firme vest-germane 
și străine, mai ales 
compania americană 
Lockheed. In timpul 
folosirii lor, avioa
nele Starfighter au 
înregistrat un mare 
număr de accidente 
(Bl aparate pierdute, 
36 de piloți morți) —■ 
ceea ce a trezit o 
mare nemulțumire 
în opinia publică
vest-germană. După 
cum scriu ziarele, 
Panitzki a fost de la 
început împotriva 
acestui tip de avion, 
considerîndu-l neco
respunzător din punct 
de vedere tehnic și 
fiind adeptul f 
cuirii avioanelor 
bombardament 
rachete.

După punerea 
disponibilitate a 
mandantului aviației, 
și-au prezentat de
misia și generalul H. 
Trettner, inspector 
general al Bundes- 
wehrului, precum și 
generalul Pape, co
mandantul celei de-a 
treia regiuni mili
tare.

îrilo-
■ de 

cu

în 
co-

Și 
Și

VINURI ROMANEȘTI
A.

DISTINSE CU

Majoritatea ziare
lor occidentale au 
apreciat evenimen
tul ca un „conflict 
de competență" în 
relațiile dintre înaP 
tul comandament at 
Bundeswehrului 
guvern 

o 
a generalilor' 

puterea

ca

și
(„Combat"), 

„nemulțumire 
•" față 
civilă" 
Rund-

de 
(„Frankfurter 
schau").

Joi, o dată 
venirea din vacanță 
a cancelarului ~ 
hard, cei trei 
rali demiși au 
înlocuiți cu 
graba manifestată în 
această privință ur
mărind — după, cum 
a scris agenția 
France Presse — „să 
ateste prioritatea pu
terii civile și politice 
asupra celei mili
tare".

Măsurile guvernu
lui sînt criticate de 
opoziția social-demo- 
crată, care de la în
ceput a cerut demisia 
ministrului apărării. 
Un mare număr de 
deputați consideră 
necesară o dezbatere 
parlamentară asupra 
cazului.

cu re-

Er- 
gene- 

fost 
alții;

se lustruiește

lucrărileLa Varșovia au luat sfîrșif 
celui de-al doilea Congres internațio
nal de tehnologie alimentară, desfă
șurat sub lozinca : „Progresul în știin
ța alimentară — o problemă de bază 
a omului de mîine". Timp de cinci 
zile, 1 500 de oameni de știință și 
cercetători științifici din 52 de țări au 
dezbătut în ședințe plenare și secții 
speciale 600 de referate în legătură 
cu diferite probleme ale științei și 
tehnologiei alimentare. La congres a 
participat o delegație de specialiști 
români alcătuită din ing. chimist llie 
Vasilescu, șef de secție la Institutul 
industriei alimentare, ing. Toma Carol, 
cercetător științific, Carmen Constan- 
tinescu, Ion Landauer, secretar știin
țific al Institutului de cercetări alimen
tare, și C. Banu, șef de lucrări la Po
litehnica din Galați.

Referatele prezentate în ședințele 
plenare au abordat probleme privind 
proprietățile organoleptice (gust, mi
ros, culoare, aromă), ca factor esen
țial în aprecierea calității alimentelor, 
rolul inginerului tehnolog în industria 
alimentară, biochimia ca bază teore
tică a tehnologiei alimentare, viitorul 
științei industriei alimentare etc.

în secțiile speciale ale congresului 
au fost dezbătute numeroase referate 
și s-au purtat discuții ample. Au fost 
precizate direcțiile cercetărilor științi
fice și producției industriale care pot 
duce la o sporire rapidă a rezervelor 
de alimente. Au fost abordate pro
bleme care suscită interesul nu numai 
al specialiștilor, dar și al marelui pu
blic, cum sînt acelea privind găsirea 
de noi proteine alimentare, transfor
mările chimice și biochimice ce de
gradează alimentele, progresele teh
nologice în prelucrarea alimentelor, 
ca și unele aspecte cu caracter eco
nomic, sociologic și nutrițional al fa
bricării și consumării alimentelor etc.

Oare vom fabrica pul de găină

sinfeficl, mușchi de porc din cărbune 
sau rafe în retorte ? Nu despre așa 
ceva este vorba. Dimpotrivă, sarcina 
cea mai importantă este și rămîne a- 
ceea a creșterii continue a producției 
de mijloace naturale pentru hrană. Dar, 
în același timp, știința poate avea un 
mare rol în îmbogățirea alimentației, 
în găsirea celor mai bune, mai valo
roase și mai gustoase „combinații* 
ale diferitelor compoziții alimentare* 
— a remarcat prof. dr. A. A. Pikrov- 
ski, la conferința de presă organizată 
în cadrui congresului.

Cu prilejul congresului, în rotonda 
clădirii Politehnicii din Varșovia a fost 
deschisă o expoziție a industriei ali
mentare poloneze.

MEDALIA DE AUR
Corespondentul A-

Gh. GHEORGHITĂ

SOFIA — 27 
gerpres, C. Linte, transmite: La 
Sofia se desfășoară în prezent 
primul concurs internațional de 
vinuri din R.P. Bulgaria. în pri
mele cinci zile au fost degustate 
probe de vinuri aparținînd celor 
26 de țări participante la concurs. 
Cele mai bune rezultate înregis
trate pînă acum au fost obținute 
de vinurile din țara gazdă, din 
Republica Socialistă România și 
R.F. Germană.

Din cele 23 sorturi de vin ro
mânesc, prezentate la concurs zi
lele acestea, au fost degustate 21, 
dintre care 15 sorturi au obținut 
medalii de aur și șase de argint.

„Palatul național 
din Haiti este o clă
dire albă, străluci
toare, cu trei cupole 
de dimensiuni impu
nătoare ce se profi
lează din depărtare 
pe fundalul specta
culoasei tapiserii, de 
un verde puternic, a 
tăcuților munți hai- 
tieni..." Așa își înce
pe George Natanson 
reportajul publicat 
de curînd în „New 
York Herald Tri
bune", după o vizită 
făcută în insula Haiti 
din Marea Caraibi
lor. Acest decor de 
suprafață nu poate 
însă disimula faptul 
că în incinta impu
nătorului palat, lo
cuința-fortăreață a 
dictatorului haitian 
Duvalier, zis și Papa 
Doc, în spatele ar
buștilor se pot ve
dea... tancuri și tu
nuri gata oricînd să 
intre în acțiune. Unii 
reporteri afirmă că 
în subsolul clădirii 
se află și o cameră 
specială în care opo- 
nenții regimului dic
tatorial sînt supuși

unor torturi cumpli
te. De altfel, teroarea 
și torturile sînt mij
loacele esențiale prin 
care Duvalier se 
menține la putere.

Pînă nu de mult, 
orice ziarist sau sim
plu turist, care în
cerca doar să foto
grafieze palatul, ris
ca să fie reprimat. 
Datorită unor ase
menea practici, tra
ficul turistic s-a re
dus, pierderea vizi
tatorilor zdruncinind 
serios bugetul lui 
Duvalier. In efortul 
de a recîștiga încre
derea vizitatorilor de 
peste hotare, dicta
torul s-a adresat u- 
nei firme de publici
tate din Miami care, 
făcîndu-i reclamă, a 
dat asigurări că „a- 
mabilitatea și buna 
deservire a vizitato
rilor 
venit 
cială 
Se 
în

Catalogue — unul 
dintre cei mal apro- 
piați consilieri ai 
dictatorului — eu 
cuvintele: „Preșe
dintele a fost infor
mat că ne vizitați... 
președintele ar fi tn- 
cîntat să vă vadă", 
căutînd să-și convin
gă interlocutorul că 
Port au Prince — 
capitala țării — 
un loc deosebit 
plăcut și mai 
pașnic pentru 
cei ce trăiesc în 
prinsul lui.

Turiștii, și în pri
mul rînd ziariștii 
care stau mai mult 
în această țară, au 
prilejul să facă cu
noștință cu tot ce nu 
spune reclama oficia
lă — respectiv cu mi
zeria, ignoranța, ne
dreptatea socială, 
teroarea de care au 
parte localnicii. Mai 
mult, ei pot 
că, în ciuda 
împotrivirea 
Iară față 
lui Papa 
creștere.

este 
de 

ales 
toți 
cu-

străini" au de- 
politica ofi- 

a lui Duvalier, 
relatează că

momentul cînd 
un ziarist ajunge pe 
aceste meleaguri, el 
este imediat întîm
pinat de Gerard de

vedea 
terorii, 
popu- 

regimulde
Doc este în

G. M.

fșsg MOSCOVA. La 27 august, în Uniunea
Sovietică a fost lansat satelitul artificial al 

Pămîntului „Cosmos-128". Satelitul este , desti
nat continuării explorării spațiului cosmic po
trivit programului anunțat de agenția TASS la 
16 martie 1962.

BB BUDAPESTA. Sîmbătă, în sala de expoziții
Ernst Museum din Budapesta a avut loc 

vernisajul Expoziției de artă plastică contem
porană românească. Au fost prezenți Kiss Ka- 
roly, secretar al Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare, Demeter Sandor, vicepreședinte al In
stitutului pentru relații culturale cu străinăta
tea, oameni de artă și cultură, precum și șefi 
ai misiunilor diplomatice și atașați cultural!

Bj® SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că la invi- 
tația Prezidiului C.C. al Partidului Comu

nist Bulgar, a Prezidiului Adunării Populare și 
a Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, între 12 și 16 septembrie o dele
gație de partid și guvernamentală cehoslovacă 
condusă de Antonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, va face o 
vizită în R. P. Bulgaria.

gH DELHI. Primul ministru indian, Indira Gan- 
““ dhi, nu va participa la conferința primilor 
miniștri ai Commonwealthului, programată să 
aibă loc luna viitoare la Londra. Hotărîrea s-ar 
datora prelungirii sesiunii parlamentare actuale.

BR BELGRAD. Agenția Taniug Informează că 
00 la 25 august a intrat în vigoare acordul cu 
privire la aderarea R.S.F. Iugoslavia la Acordul 
general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.). Pro
tocolul referitor la intrarea Iugoslaviei în 
această organizație internațională a fost sem
nat la 30 iulie la Geneva.

Kg WASHINGTON. Pe baza Informațiilor că- 
““ pătate cu ajutorul satelitului „Lunar Or
biter", s-a stabilit că cei doi poli ai Lunii nu 
sînt în întregime simetrici în raport cu centrul 
sferei. Observațiile făcute au indicat existența 
unei coline, cu o înălțime de 400 metri, la Po
lul Nord al Lunii, și a unei depresiuni de 400 
metri, la Polul Sud, raza medie a Lunii fiind de 
1 170 km. Aceste date au fost anunțate la o 
conferință de presă care a avut lțc vineri la 
Washington. Una din principalele realizări ale 
satelitului „Lunar Orbiter* este, de asemenea,

transmisia primei fotografii a Pămîntului, în întregi
mea lui, luată din regiunea Lunii. Pe această foto
grafie, reprodusă mai jos, Pămîntul se vede exact la 
fel cum locuitorii Terrei văd Luna.
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