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LA UZINA CHIMICĂ DIN RÎȘNOV

„ZIUA

In 1952, la Rîșnov s-a pus în 
funcțiune o stație chimică experi
mentală. După 6 ani, în 1958, aici 
s-a trecut la fabricarea unor pro
duse chimice din gaz metan pe 
instalații semiindustriale. Un an 
mai tîrziu. stația s-a transformat 
în Uzina chimică Rîșnov. 
1961, instalațiilor existente 
s -au alăturat altele noi, 
I cmiindustriale. Concomitent 
activitatea de producție, uzina 
Rîșnov a continuat să-și păstreze 
și carâcterul de unitate pentru cer
cetări. Unele concluzii și studii e-
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ÂNCHfTA. „ȘCiNtEir

RECOLTEI
Naționale a Coopera
tivelor Agricole de 
Producție a stabilit 
o serie de măsuri în 
vederea bunei des-

laborate în uzină au servit la pre
cizarea proceselor tehnologice și 
la întocmirea anumitor proiecte 
constructive pentru instalația de 
acetilenă de la Borzești, pentru 
cele de acetaldehidă, acid acetic, 
acetat de vinii monomer și polimer 
de la Combinatul chimic din Cra
iova. Tot aici s-au pregătit ori s-au 
specializat sute de cadre de mun
citori, ingineri și tehnicieni.

Aceasta este, pe scurt, istoria 
„nașterii" Uzinei chimice din Rîș- 
nov. Din 1959 încoace, în uzină a 
luat amploare o acțiune organiza
tă de perfecționare a tehnologiilor 
de fabricație și de modernizare, în 
vederea sporirii volumului produc
ției și reducerii prețului de cost. 
Ca urmare, pe ansamblul uzinei, 
pînă în prezent, valoarea produc
ției globale a sporit de peste 7 ori. 
Crescînd volumul producției, pier
derile la 1 000 de lei producție- 
marfă au scăzut de la 3 722 de lei 
în 1959, la 530 de lei în 1966.

S-ar putea crede că situația eco- 
nomico-financiară a uzinei e pe cale 
de a fi îmbunătățită. Dar notati : 
este vorba de pierderi la 1 000 de lei 
producție-marfă și nu de cheltu
ieli. cum ar trebui să fie și cum, 
de'altfel, se înregistrează în alte 
întreprinderi chiar foarte tinere și 
nu cu o „vîrstă" de 14 ani, cît are 
Uzina chimică din Rîșnov. Din pă
cate. dar nu inevitabil, în ciuda 
eforturilor depuse pentru rentabi
lizarea producției, uzina continuă 
să înregistreze, an de an, pierderi 
însemnate, care sînt acoperite de 
la bugetul statului. Care este cau
za ? Dintru început, iată ce ne-a 
relatat în acest sens ing. ION 
CRIȘTEA. directorul uzinei:

— De zeci de ori ne-am precizat 
punctele de vedere în scopul ren
tabilizării producției. Dar pînă în 
prezent ministerul n-a luat măsuri. 
Ne doare și pe noi inima că tre
buie să mai solicităm fonduri de 
Ia buget.

— Ce volum de pierderi s-au a- 
coperit din bugetul statului ?

— Din 1959, de cînd sînt eu di
rector și pînă în 1965, ele depășesc 
cu 41 milioane lei valoarea fondu
rilor fixe instalate.

Se pare că forurile de resort din 
Ministerul Industriei Chimice so
cotesc ca firească situația care s-a 
creat în această uzină, de vreme 
ce au preconizat ca Uzina chimică 
din Rîșnov să înregistreze. în con
tinuare. în actualul cincinal, pier
deri de aproape 100 milioane de 
lei. Și aceasta. în condițiile în care 
există, totuși, cel puțin două posi
bilități de rentabilizare a produc
ției uzinei.

— Dialogul între întreprinderea 
noastră și minister, pe tema ren-

ALBIȚA-FĂLCIU.

Desen de ISER

șurile Iul Coșbuc revolta 
socială, amenințătoarele 
profeții împlinite din „Noi 
vrem pămînt", „Pentru li
bertate" și din numeroase 
alte poeme. Viața care 
„război e, de viteji pur
tat' apare depărtată de 
idilic, precum e pămîntul 
de stele. Chemarea lim
pede la răscoală din poe
zia „In oppressores" a 
răsunat viguros sub pa
na Iul Coșbuc în vremuri 
dintre cele mai vitrege 
pentru poporul român.

Departe de a 
creație străină 
treg ansamblul operei 
lui Coșbuc, poeziile de 
vitejie fac parte integran
tă din ea. Unele din aces
te versuri sînt, e drept, 
presărate și de imagini 
convenționale, fără forță 
reală, altele însă, înscrise 
printre realizările dura
bile și de preț, cîntă, în 
ritmuri pline de o gravă 
înfiorare, disprețul de 
moarte, curajul, tăria în 
lupta împotriva dușmanu
lui, dragostea pentru pă
mîntul sfînt al patriei, a- 
celeași la strămoșii de 
acum două milenii și la 
ostașii din războiul inde
pendenței. Impresionan
tele «Decebal către po
por», «Un cîntec barbar», 
ca și cele mai 
suri închinate 
lor de la 1877 
de vibrante 
găciunea unui 
ca „Scrisoarea 
lui Eminescu.
bloul istoric, de la revolta 
socială, de la conștiința 
forței de nestăvilit a po
porului pînă la condam
narea aspră a asupririi 
din vremea lui Coșbuc nu 
era decît un pas de făcut, 
în parte, poetul a făcut 
acest pas, condamnînd cu 
tărie formele de guver- 
nămînt înapoiate.

Universul poetic al Iul 
Coșbuc e completat șl 
lărgit de colorate tablouri 
din natură — o natură 
umanizată, caldă, — de 
creionări nu lipsite de far
mec, de poeme anacreon
tice, de reverii de vacan
ță — opere al căror loc 
în literatura noastră tre
buie încă studiat și eva
luat critic.

Creator de poezie ori
ginală, Coșbuc a fost 
și creator 
limbă. O 
de, vioaie, 
spontane, cu ritmuri va
riate și adecvate conținu
tului, curățată treptat de 
expresii cu circulație mai 
restrînsă. Creator .de lim
bă și de poezie, George 
Coșbuc a adus o contri
buție de seamă la cultura

George Coșbuc ocupă 
In literatura noastră unul 
din locurile de frunte, 
întinderea operei sale, 
varietatea ei rar întîlni- 
tă, forța unei creații pro
fund originale, deosebită 
de aceea a majorității 
contemporanilor, largul 
șl grabnicul ecou al ver
surilor sale în mase l-au 
așezat pe George Coș
buc, încă din timpul vie
ții, în rîndul marilor 
creatori de poezie și de 
limbă românească. Poet 
al unul popor, Coșbuc 
depășește prin persona
litatea sa cadrul litera
turii naționale. Alături de 
Eminescu, Caragiale, 
Creangă el contribuie la 
marea literatură univer
sală, bun al tuturor 
poarelor.

Apariția lui Coșbuc în 
literatura noastră 
tr-o epocă în care, după 
Creangă și Eminescu, le
gătura cu creația popu
lară părea a se pierde, 
a inițiat curente și a pro
dus o întoarcere spre iz
voarele limpezi ale epicii 
și liricii create în cursul 
secolelor de poporul ro
mân.
; Născut într-un sat din 
Transilvania, crescut și 
trăit printre țărani, hră
nit din seva balade
lor, ă doinelor, a tradi
țiilor păstrate din vechi
me, ..George Coșbuc și-a 
propus, după propria sa 
mărturisire, să realizeze o 
operă care să exprime 
gustul poporului, firea lui, 
felul lui de a vedea și de 
a simți. Această operă 
poetul a realizat-o con
știent, cu prestigiul unui 
om de înaltă cultură, cu
noscător de limbi cu ve
che tradiție și de scrieri 
cu circulație universală, 
în ani în care la 
era poezia ușurică 
Ioanelor și în care 
nescu sau Creangă 
fie uitați, fie prețuiți pen
tru altceva decît esența 
operei lor.

Urmărindu-și idealul de • 
a înfăptui o operă strîns 
legată de viața poporu
lui, Coșbuc s-a izbit 
adesea de neînțelegerea 
și de ostilitatea celor din
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jur. A izbutit, cu toate a- 
cestea, să și-l împlineas
că măcar în parte. Omul 
care scria „fără ideal nu 
e luptă și fără luptă nu 
e literatură'’ a luptat o 
viață întreagă și a lăsat 
o operă a cărei întindere 
ne uimește și azi.

Proclamînd deschis și 
curajos necesitatea folosi
rii celor mai bune tradi
ții ale poporului, Coșbuc 
a scris sute și sute de pa
gini, alcătuind răbdător 
acea epopee populară și 
națională pe care abia 
azi o putem reconstitui cu 
mai multă claritate, și 
prețui la adevărata ei 
valoare. O imagine unică 
aproape, cuprinzătoare și 
colorată a vieții poporului 
în ceea ce are ea esen
țial. O imagine însufleți
tă de întîmplările obiș
nuite și de evenimentele 
majore ale vieții împletită 
din naștere și moarte, din 
dragoste și muncă, din 
tristeți și din bucurii.

Tradițiile retrăiesc și 
îmbracă o haină nouă :

gluma, șaga 
gravitatea și 
delicate trăiesc alături de 
patimă și de izbucniri ale 
violenței. ~ 
basm se 
notația fină, de observa
tor și cunoscător al vie
ții reale. O operă în care 
predomină optimismul, 
bucuria de a trăi, forța 
vitală a naturii pe care 
nimic nu o poate înăbuși.

Asuprirea socială și na
țională, sărăcia, condițiile 
extraordinar de grele 
în care a trăit secole po
porul nostru n-au izbutit 
să înăbușe niciodată op
timismul, încrederea în 
viitor, speranța și liotărî- 
rea de luptă. Poetul care 
trăind în condiții vitrege 
scria că „fără luptă nu e 
literatură" era convins în 
adîncul sufletului că fără 
luptă nu poate fi viață. 
Era un sentiment și un 
gînd preluat aproape fără 
transformări de la popor, 
a cărui luptă necontenită 
dura de veacuri. Nu o 
dată au răzbătut în ver-

țărănească, 
sentimentele
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Pe baza hotărîrii 
adoptate de Congre
sul Cooperativelor A- 
gricole de Producție, 
la propunerea Uni
unii Naționale a Co- fășurări a manifestă- 
operativelor Agricole 
de Producție, Comi
tetul Central al Parti
dului Comunist Ro
mân și Consiliul de 
Miniștri al Republi
cii Socialiste Româ-

. nia au stabilit insti
tuirea „Zilei recol
tei". Sărbătorirea a- 
cestei zile va avea 
loc, în fiecare an, în 
prima duminică a lu
nii octombrie și se 
va desfășura în toa
te comunele, satele, 
orașele și centrele 
muncitorești din ța
ră. Ea va
pentru țărănimea co
operatistă, pentru toți 
oamenii muncii din 
agricultură, un pri
lej de trecere în re
vistă a realizărilor 
dobîndite în activi
tatea economico-or- 
ganizatorică a coope
rativelor agricole de 
producție și a unită
ților agricole .de -stat 
în sporirea produc
ției agricole, în dez
voltarea social-cul- 
turală a satelor.

Recent, Comitetul 
Executiv al Uniunii

în- 
cadru tradițio- 
preparate culi- 
specifice bucă- 
țărănești și se- 

toamnă.
vor

(Continuare în pag. a III-a)
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IN ZIARUL DE AZI

într-o nouă fază : începe- 
lucrărilor la viitorul ba-

Nicolae MOCANU 
Petre NEDELCU
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Albița-Fălciu. 
aproximativ 

ha teren apar- 
mai multor

științifice

tabiHzării producției, se duce 
mulți ani — ne-a precizat 
DUMITRU BILĂ, secretarul 
mitetului de partid al uzinei. Pînă 
în prezent, conducerea uzinei a în
tocmit nu mai puțin de 16 studii. 
Dar ele nu s-au soldat, deocam
dată, cu un rezultat concret.

Care e punctul de vedere al spe
cialiștilor uzinei ? Ei susțin că, 
prin construirea a patru instalații, 
care ar putea fabrica produse ce 
se importă la ora actuală, uzina 
ar deveni rentabilă. Mai mult 
chiar, trei din aceste instalații se 

pot executa în 
tara noastră, iar 
valoarea investi
ției se poate re
cupera în trei 
ani și jumătate.

Potrivit calculelor, prin punerea 
în funcțiune a instalațiilor aminti
te, producția uzinei ar crește de 
peste 6 ori, productivitatea muncii 
— de 5 ori, iar prețul de cost s-ar 
reduce simțitor. Drept consecință, 
nu numai că nu s-ar mai înregis
tra pierderi, ci, dimpotrivă, uzina 
ar putea asigura bugetului statului 
pînă în 1970 beneficii de cîteva 
zeci de milioane de lei.

Există, după aprecierea specia
liștilor uzinei, și o a doua varian
tă : revenirea la vechiul profil, a- 
dică la acela de stație pentru ex
perimentări și elaborarea unor noi 
procedee tehnologice, care să fie 
aplicate pe scară, largă. îm... mar,ile 
combinate chimice. Care sînt ar
gumentele ? Uzina dispune de o 
bază tehnico-materială corespun-

UN NOU
ȘANTIER
DE HIDRO'

rilor prilejuite de a- 
ceastă mare sărbă
toare populară.

La sate, „Ziua re
coltei" va fi preceda
tă de acțiuni menite 
să asigure efectuarea 
la timp și în bune 
condiții a lucrărilor 
agricole de toamnă, 
înfrumusețarea sate
lor. In ziua de 2 
tombrie a.c., în 
mune vor avea 
adunări festive în 
drul cărora vor
relevate succesele ob
ținute, vor fi eviden
țiate brigăzile, echi
pele, precum și frun
tașii recoltelor boga
te. Se vor desfășura 
manifestări cultural- 
artistice, întreceri 
sportive, hore, baluri, 
șezători și alte acti
vități distractiv-re- 
creative specifice lo
calităților respective. 
Voi’ fi amenajate ex
poziții cu produse a- 
gricole, precum și 
expoziții de costume 
naționale, broderii, 
covoare etc.

In principalele pie
țe ale orașelor se vor

deschide expoziții- 
tîrg la care coopera
tivele agricole de 
producție, gospodării 
de stat și unități 
ale comerțului so
cialist vor prezenta 
și desface produse 
agroalimentare și a- 
nitnale vii. Coopera
tivele agricole de 
producție și unități 
de alimentație publi
că vor desface, 
tr-un 
nai, 
nare 
tăriei
zonului de

De asemenea, 
fi organizate specta
cole cultural-artisti- 
ce și distracții spe
cifice tîrgurilor.

In Capitală. „Ziua 
recoltei" va fi mar
cată în acest an prin 
deschiderea unei ex- 
poziții-tîrg de legu
me și fructe în Ha
lele Obor și în cele
lalte piețe din oraș, 
iar la pavilionul Ex
poziției realizărilor 
economiei naționale 
se va ațțienaja o. ex
poziție cu vînzare a 
strugurilor de masă 
din soiurile medalia
te la concursul re
publican.

(Agerpres)

măiestrit de 
limbă limpe- 
cu mlădioii

@ PE TEME MEDICALE
Privire în recipientul oboselii
/// OBIECTIV: Insămînțările de toamnă

li Determinanta exigenței școlare (Continuare 
în pag. a IV-a)

Confruntarea de păreri 
ferment al creației

CONSTANȚA (coresp. „Scîn- 
teii"). — Construcția noului 
port maritim Constanța a in
trat 
rea 
zin portuar. Aceste lucrări 
sînt
In prima etapă, care se va în
cheia la sfîrșitul anului 1969, 
vor fi construite cheiuri pen
tru acostarea navelor petro
liere și mineraliere de mare 
tonaj, peste 19 km de căi fe
rate, 3 pasaje denivelate, circa 
4 km drumuri interioare, plat
forme pentru depozitarea mi
nereurilor, instalații de încăr
care și descărcare etc. Pentru 
a se ajunge la adîncimea de 
13 metri, necesară acostării 
navelor de mare tonaj, se vor 
face excavații prin dragare în 
stîncă și nisip în volum 
aproape 4 500 000 mc.

de prof. univ. Florin CIORASCU
membru corespondent al Academiei

AMELIORAȚI!

— Ce avantaje 
economice se vor 
obține în urma 
lucrărilor de ame
najări hidroame- 
liorative de la Al
bița — Fălciu ?

— După cum se știe, 
lunca Prutului este 
deseori inundată. Ape
le se revarsă pe su
prafețe întinse prici
nuind pagube însem
nate culturilor agrico
le. In regiunea noas
tră, Prutul face cele 
mai mari stricăciuni în 
zona 
Aici, 
20 000 
ținînd
cooperative agricole și 
gospodării de stat din 
raioanele Huși și Bîr- 
lad au devenit, din 
cauza inundațiilor, a- 
proape neproductive. 
Se află în această 
zonă și o baltă pe a- 
proximativ 1 400 ha. 
Pentru a scoate de sub 
apă și a reda agricul
turii, la întregul lor 
potențial, aceste tere-

Trustul de utilaj terasier din București a 
început organizarea unui nou șantier de 
hidroameliorații pe Prut, în zona Albița— 
Fălciu din regiunea Iași. Pentru a afla amă
nunte în legătură cu această importantă 
lucrare, corespondentul nostru pentru re
giunea Iași, Manole Corcaci, a solicitat to
varășului ing. LUCIAN HATMANU, președin
tele consiliului agricol regional, unele amă
nunte în legătură cu această lucrare.

nuri, statul nostru a 
alocat fonduri în va
loare de 153 300 000 lei. 
Această investiție re
prezintă 8 218 lei pe 
hectar și se va amor
tiza în 8 ani.

— Ce lucrări se 
vor efectua aici ?

— în primul rînd 
este vorba de un dig 
de ■ pămînt lung de 
67,8 km și înalt de 4 
metri, care va com
porta un volum de 
circa 4 milioane metri 
cubi terasamente. Pe 
dig se vor construi 5 
stații de pompare re
versibile. Ele vor fi 
folosite atît la evacua
rea apelor provenite 
din zăpezi sau ploi, cît 
și pentru aducerea a- 
pei din Prut necesară 
irigațiilor în caz de 
secetă. Lucrările de 
îndiguire urmează să 
înceapă zilele acestea 
și se vor termina la 
sfîrșitul anului viitor.

In fața digului se 
vor efectua și o serie

de lucrări de aparare 
a acestuia, cum ar fi 
consolidarea celor 6 
coturi ale malului 
Prutului supuse rupe
rii de ape, precum și 
plantarea unor perde
le de protecție cu ar
bori de luncă. Urmea
ză apoi un mare vo
lum de lucrări de de
secări, defrișări de 

■ stufăriș și. esențe lem
noase existente în'pre
zent pe circa 1 600 ha,- 
construirea a 5 dru
muri- transversale pen
tru accesul la stațiile 
de pompare etc.

Lucrările care se 
vor executa aici vor 
permite ca, la. sfîrșitul 
anului 1970, aproxima
tiv 18 000 hectare să 
fie cultivate fără tea
mă că vor mai fi 
inundate.

Pînă la sfîrșitul anu
lui 1966 urmează să 
se îndiguiască com
partimentul ■ de nord, 
adică o lungime de 20

km. Institutul de pro
iectări îmbunătățiri 
funciare București, ca 
proiectant general, a 
predat sau urmează să
predea proiectele și 
pentru lucrările de 
construcție a canale
lor de desecare, pre
cum și cele pentru 
defrișarea vegetației 
stuficole și lemnoase 
etc. D.R.I.F.O.T.;iași 
a terminat proiecte
le de execuție la 7 
din cele 9 lacuri de 
acumulare necesare 
regularizării afluenți
lor, încît poate începe 
și construcția acestora.

Avînd aceste condi
ții create, hidroame- 
lioratorii și beneficia
rii care concură la 
înfăptuirea sarcinii de 
scoatere de sub inun
dație a terenurilor a- 
flate în zona Albița- 
Fălciu au create con
diții să muncească din 
plin la toate amena
jările propuse.

Institutul de proiectări pentru 
industria ușoară : în fața ma
chetei viitoarei fabrici de con
fecții „Oltenia" din Graiova

Seminariile științifice, reuniuni 
periodice ale colectivelor de cer
cetători cu preocupări similare sau 
înrudite, nu sînt o inovație recen
tă. Ele constituie astăzi o eficientă 
metodă de lucru, contribuind la 
ridicarea randamentului producției 
științifice, la menținerea ei în ca
drul și la nivelul preocupărilor de 
actualitate pe plan mondial. Ofe
rind posibilitatea unei confruntări 
rapide a unui concept științific nou, 
fie că acesta reprezintă proiectul 
sau numai anteproiectul unei cer
cetări, fie că reflectă rezultatele 
complete sau parțiale ale unor in
vestigări științifice, seminarul vine 
în întîmpinarea necesității cercetă
torului de a se controla sistematic, 
cu ajutorul celorlalți membri ai co
lectivului. Acest mod de verificare 
imediată a ideilor inedite este cu 
atît mai necesar în condițiile ac
tuale, cînd nimeni nu mai poate 
face față, de unul singur, vitezei 
cu care se acumulează cunoștințe
le noi în toate ramurile științei.

Declarată sau nu, există o anu
mită competiție între specialiștii 
din diferitele țări, determinată de

Tovarășului LUIS CORVALAN
Secretar general al Partidului Comunist din Chile

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, Comi
tetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite dv., militant 
de seamă al Partidului Comunist din Chile, un salut frățesc și cele 
mai sincere felicitări.

Vă dorim din toată inima, dragă tovarășe Luis Corvalan, multă 
sănătate, viață îndelungată, activitate rodnică și noi succese în lupta 
pe care o desfășoară Partidul Comunist din Chile pentru înfăptuirea 
celor mai arzătoare aspirații ale poporului chilian, pentru pace, demo
crație și socialism.

existența unei probabilități destul 
de mari ca una și aceeași idee 
nouă, diriguitoare, să se concre
tizeze în același timp în mințile 
a cel puțin doi oameni de știință 
din institute ce pot fi geografic 
foarte depărtate.

Prioritatea descoperirii va apar
ține, evident, aceluia care cu lim
pezime a enunțat primul proble
ma și i-a găsit soluția, abordînd-o 
pe o cale mai directă, folosind o 
tehnică mai adecvată, favorizat fi
ind și de anumiți factori particu
lari care i-au permis să cîștige 
timp. în acest caz poate interveni 
cu succes seminarul științific. Cer
cetătorul care a reușit, adesea cu 
eforturi considerabile, să precizeze 
un punct de vedere nou în rezol
varea unei teme științifice îi sesi
zează cu ușurință avantajele, mai 
greu însă părțile slabe, sinuozită
țile și fundamentările insuficiente, 
decît colegul său de aceeași spe
cialitate care, desprins de orice 
părere preconcepută, poate urmă
ri de pe o poziție „neutră" șirul 
raționamentelor, al argumentației 
în ansamblul său. Experiența de
monstrează că părerile colegilor, 
confruntarea de opinii din cadrul 
seminariilor contribuie realmente 
la scurtarea duratei cercetărilor.

Dar mai există un factor, deri
vat tot din ritmul uluitor cu care 
progresează azi știința. Pentru a 
ține pasul acestui ritm și a se pu
tea situa mereu în apropierea' 
imediată a „vîrfului săgeții arun
cate în necunoscut", cercetătorul 
este obligat să se specializeze 
foarte adine. Specializarea îngus
tă, pe lîngă avantajele pe care 
le oferă, prezintă însă și primejdia 
pierderii legăturii cu domeniile co
laterale. Din nou vin în ajutor se
minariile prin schimbul rapid de 
informații între participanți de spe
cialități diferite. Pornind de la 
punctele de vedere ale discipli-

(Continuare în pag. a V-a)
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în raionul Cîmpeni

UNELE MĂRFURI 
PRISOSESC, IAR 
ALTELE LIPSESC
Raionul Cîmpeni for

mează astăzi însăși „ini
ma" Apusenilor. O bună 
parte din locuitorii de aici 
lucrează ca mineri în ba
zinele Baia de Arieș, Ro
șia Montană și Buciumi, 
alții sînt muncitori fores
tieri, lucrează în coopera
ția meșteșugărească sau 
sînt crescători de anima
le. Cu toții au venituri 
bune care le permit 
să solicite cantități im
portante din cele mai fe
lurite mărfuri. Cum satis
face comerțul cerințele 
specifice Țării Moților ?

Am vizitat recent cen
trele urbane și miniere, 
exploatările forestiere și 
un număr de localități ru
rale. Este vizibilă acțiu
nea de modernizare, de 
înzestrare la nivel mai 
înalt a rețelei comerciale. 
La Baia de Arieș s-a con
struit un complex comer
cial nou, avînd la parter 
un magazin alimentar cu 
autoservire, o măcelărie, 
o unitate pentru legume 
și fructe, un restaurant, 
iar la etaj sectorul de pro
duse industriale. în co
munele Lupșa, Bistra, Al-

sume importante, nu exis
tă nici locuri corespunză
toare de depozitare, ast
fel că unele din ele se 
degradează.

Dar nu numai atît. După 
cum ne-au spus gestiona
rii din centrele minie
re, întreprinderea co
mercială raională execu
tă de multe ori comen
zile cu întîrzieri de 7—10 
zile. Explicația că între
prinderea nu dispune de 
suficiente mijloace de 
transport nu rezistă întru- 
totul. Mai degrabă este 
vorba de nefolosirea ra
țională a acestor mijloa
ce, căci în timp ce maga
zinele sînt deschise și 
înainte, și după amiază, 
la depozitul I.C.R. se lu
crează numai pînă la o- 
rele 15. Dacă programul 
ar fi modificat, camioa
nele ar putea transporta 
mărfurile toată ziua.

S-au făcut unele efor
turi pentru modernizarea 
deservirii, între care or
ganizarea unor magazine 
alimentare cu autoservi
re. Dar acestea nu pri
mesc cantități suficiente 
de mărfuri preambalate :

vor fi 
comenzi 
comer-

Primele frunze ale toamnei

AU ÎNCEPUT

La București, Sinaia și Efo
rie au început lucrările de 
contractare a mărfurilor pen
tru anul 1967.

Experiența de pînă acum, 
precum și numeroasele pro
puneri făcute cu ocazia Con
sfătuirii pe țară a lucrătorilor 
din comerț au dus la îmbunătă
țirea sistemului de contractare 
și livrare a mărfurilor. Astfel, 
începînd cu anul viitor, măr
furile metalo-chimice 
livrate pe bază- de 
directe ale unităților 
ciale, renunțîndu-se la centra
lizarea comenzilor de către 
M.C.I., defalcarea mărfurilor 
pe organizații comerciale etc. 
De asemenea, stabilirea can
tităților de mărfuri pe fiecare 
regiune se face de către or
ganizațiile comerciale regio
nale pe baza studiului cererii.

Pentru mobilă, contractele 
se încheie direct între organi
zațiile comerciale din centrele 
regionale și întreprinderile in
dustriale.

(Agerpres)

Foto : R. Costin

Privire în recipientul
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universale și complexe mo
deme @ Cum e satisfăcută 
cererea de consum sau des

pre basmalele înflorate din 
Brăzești, care se cumpără la... 
Cluj

bac, Avram Iancu, Gîrda 
și în alte centre funcțio
nează magazine univer
sale noi, bine dotate. în 
momentul de față, rețeaua 
comercială a raionului 
are peste 180 de unități 
— de bună seamă încă 
insuficiente dacă ținem 
cont de răspîndirea ce
lor peste 400 de sate și 
cătune pe o suprafață în
tinsă, unele greu acce
sibile. Totuși, prin aceas
tă rețea se desfac an de 
an tot mai multe produse. 
O singură cifră : în 1965 
s-au vîndut mărfuri în va
loare de 169 milioane lei, 
adică dublu față de 1959.

Sarcina aprovizionării 
și desfacerii în acest ra
ion revine cooperației de 
consum, atît pentru cele 
două orașe, centre mini
ere, cit și pentru mediul 
sătesc. în activitatea a- 
cestel rețele se manifes
tă însă unele lipsuri.

Să ne oprim întîi în 
centrele miniere. în ma
gazinele de la Baia de 
Arieș și Roșia Montană 
nu se poate spune că 
rafturile stau goale. Dim
potrivă, ele sînt chiar în
cărcate. Lipsesc totuși 
unele sortimente din cele 
mai solicitate : stofe, tri
cotaje de lînă și bumbac 
pentru bărbați și femei, 
dar mai ales pentru copii. 
La 1 septembrie lipseau 
și uniformele pentru ele
vele de la ciclul I. Lipsa 
acestor produse îi face 
pe mineri să se deplase
ze la Cluj, Turda etc.

L-am întrebat pe tova
rășul Gheorghe Șușa, di
rectorul întreprinderii co
merciale raionale, cum 
se explică aceste goluri 
în aprovizionare. „Noi 
dăm unităților ceea ce 
primim — ne-a spus dîn- 
sul. Or, din sortimentele 
de mai sus ne-au fost re
partizate cantități mici, 
în schimb, avem unele 
produse care depășesc 
necesarul de consum și 
a căror valoare se ridică, 
în momentul de față, la 
peste 700 000 Iei. Se nu
mără printre acestea atît 
produse industriale, cît 
și alimentare — mai ales 
făină, arpacaș, untură."

Fenomenul se răsfrîn- 
ge și asupra unităților de 
jos. „Am cerut, pentru tri
mestrul III, 35 tone de 
făină albă, atît cît știam 
că este necesar, dar am 
primit 75 tone, iar sare ni 
s-a trimis pentru mai bine 
de doi ani" — ne-a spus, 
necăjită, tovarășa Eli- 
sabeta Coroi, președinta 
cooperativei de consum 
din Roșia Montană. în a- 
fara faptului că sînt imo
bilizate în aceste produse

zahăr, orez, nicj sticle de 
ulei îmbuteliat ; ar fi nea
părată nevoie măcar de o 
instalație de îmbuteliat 
la centrul raionului.

Unitățile comerciale din 
satele raionului Cîmpeni 
sînt destul de bine aprovi
zionate. Cu toate acestea, 
cerințele consumatorilor 
nu sînt satisfăcute în sufi
cientă măsură, mai cu 
seamă pentru că nu 
se ține seama de spe
cificul local. La o consfă
tuire cu consumatorii din 
comuna Albac, mulți au 
semnalat că aici se trimit 
pantofi femeiești cu toc 
înalt și vîrfuri ascuțite, 
care nu pot fi utilizați în 
condițiile drumurilor de 
munte. De asemenea, se 
solicită pantofi și ghete 
bărbătești cu talpă de 
cauciuc. Și, deși ase
menea mărfuri se pro
duc în cantități suficien
te, ele nu sînt repartizate 
acestor localități. La Lup
șa se solicită stămburi 
imprimate de tot felul. Ele 
au lipsit însă toată vara 
și au sosit abia acum în 
cantități mici. în satul 
Brăzești se poartă năfra
me înflorate. Femeile și 
fetele și le cumpără însă 
de la Cluj. Pare ciudat, 
dar iată că și pentru ase
menea mărfuri oamenii 
sînt puși pe drumuri. în 
aceste cazuri mai pot fi 
invocate oare „cauzele 
obiective" ?

★
Este limpede că atunci 

cînd se face repartizarea 
fondului de mărfuri pe re
giune trebuie să se țină 
seama, într-o măsură mai 
mare, de faptul că în ra
ionul Cîmpeni există cen
tre urbane și miniere 
unde cerințele diferă sub
stanțial de cele din me
diul rural. Cît privește lip
surile semnalate în legă
tură cu activitatea uniunii 
raionale a cooperativelor 
de consum, ele pot fi în
lăturate printr-o muncă 
mai organizată, un con
trol și o îndrumare mai 
operativă a aparatului co
mercial. Ar fi, de aseme
nea. cazul ca Uniunea re
gională a cooperativelor 
de consum Cluj să ia . în 
considerație cu mai multă 
atentie greutățile naturale 
din Munții Apuseni, acor- 
dînd un sprijin susținut 
în direcția lărgirii rețelei 
de desfacere, construirii 
unor depozite de mărfuri 
Ia centrul de raion, com
pletării mijloacelor de 
transport și, mai ales, 
studierii mai atente a ce
rințelor de consum.

Al. MURESAN 
coresp. „Scînteii"

Oboseala a devenit obiectul preferat de studiu 
al oamenilor de știință din numeroase domenii. 
Explicația acestui interes crescînd poate fi gă
sită în faptul că oboseala omului de azi nu 
este similară cu aceea a semenilor noștri din 
deceniile și veacurile trecute. Una din deosebi
rile cele mai evidente ține de faptul că pe 
atunci oboseala era în primul rînd de natură 
fizică. Deci, ce ne obosește cel mai mult ? Pe 
această temă, redactorul nostru Valentin Hossu 
a avut o convorbire cu dr. Leonid Petrescu, cer
cetător principal 
București.

la Institutul de igienă din
Convorbire

cu dr. Leonid PETRESCU

— în cartea „Biografia 
oboselii", mi-a atras a- 
tenția desenul unui reci
pient mare de sticlă, în 
care își revărsau conținu
tul alte vase mai mici. 
Ce legătură are cu obo
seala ?

— Oboseala se... strîn- 
ge din nenumărate ac
țiuni și activități ale 
noastre. Practic vorbind, 
dintr-un pahar curge 
monotonia, din altul con
dițiile proaste de mediu 
— iluminatul insuficient, 
frigul sau căldura prea 
mare, zgomotul ridicat la 
indici greu de suportat. 
Parcă țîrîind neîntrerupt 
dintr-un burlan se adau
gă alimentația nerationa- 
lă. O contribuție substan
țială își aduce și recipien
tul pe care scrie „inten
sitatea și durata muncii 
fizice și intelectuale". 
Dacă omul este bolnav 
sau are dureri, noi factori 
de creștere a oboselii vin 
să se adauge.

— Nu există vreun... 
robinet prin care să se 
scurgă aceste reziduuri ?

— In principal, sînt 
cele două „opturi" — de 
odihnă și de somn. Cînd 
este vorba despre un 
efort fizic susținut (ridi
carea sau transportul de 
greutăți, spargerea lem
nelor cu toporul, cositul 
manual), oboseala muscu
lară și reflectarea ei în 
sistemul nervos, remediul 
este simplu. Dar cum a- 
semenea activități au dis
părut în mare parte — 
mașini automate, mecani
zarea extinsă înlocuind 
mușchii — cauzele obose
lii și remediile respecti
ve sînt mai

Monotonia 
este 
în 
mul, 
buie 
tr-un fel sau altul, soli
citarea fizică și psihică. 
De pildă, în munca la 
bandă, se intercalează 
pauze și scurte și frec
vente, sau se apelează la 
gimnastică, nu neapărat 
pentru a dezvolta muș
chii, ci pentru a de
via activitatea sistemu
lui nervos central. Uti
lizarea 
pentru 
diferite 
sionale 
tate extraordinară pen
tru împiedicarea surme
najului sau asteniei. Din 
nefericire, puțini sînt cei 
care acordă importanță a- 
cestui „tratament". Medi
camentele ? Pe cît posibil, 
evitarea tranchilizantelor, 
somniferelor și altor inhi
batoare sau excitante (ca
fea în cantitate exagera
tă), care adesea dezechili
brează organismul și-1 
împing peste linia care 
declanșează astenia ner
voasă.

— Se vorbește foarte 
mult despre oboseala pro
vocată de zgomot, ilumi
natul insuficient, căldura 
și frigul. Care este însă 
aportul Dusului pe care

scrie: „muncă fără spor, 
conflicte, insatisfacții, lîn- 
cezeală" ?

— în recipientul obose
lii, acestea din urmă aduc 
un volum determinant. 
Abuzul de ședințe, discu
țiile interminabile, fără 
rost, șicanele mărunte 
dintre colegi sau chiar 
ranchiuna sînt factori e- 
sențiali în oboseala din 
primul „opt". Nimic nu 
obosește, pare-se, mai 
mult decît timpul pierdut 
în zadar, impuritățile din

din calități. Memo- 
poate fi „pierdută" 
lipsă de antrena- 

„cîștigată" 
Munca

sută 
1’ja 
prin 
ment și „cîștigată" an- 
trenînd-o ! Munca în 
asalt, de exemplu, este o- 
bositoare, în primul rînd, 
pentru că iese din obiș
nuința noastră, forțînd 
Sistemul nervos central.

— Regimul vieții fami
liale are repercusiuni a- 
supra primului „opt" ?

— Desigur. In literatu- • 
ra de specialitate, în fi
șele medicale ale unor

viața socială și familială. 
Sînt oameni care obosesc 
repede în profesiuni unde 
nu depun eforturi mari, 
dar cu care nu sînt obiș- 
nuiți sau, mai simplu, în 
care nu găsesc satisfac
ție. Lipsa unei ținte este 
generatoare de oboseală 
gratuită. Sînt foarte 
mulți cei care depun o 
muncă susținută, necesi- 
tînd un efort mare și to
tuși nu obosesc. Aici își 
spune cuvîntul, în pri
mul rînd, antrenamentul. 
Atît în munca fizică, cît 
și în cea intelectuală, an
trenamentul are o însem
nătate extraordinară. Un 
mușchi inactiv o săptă- 
mînă își pierde 30 la

astenici, se întîlnesc des 
cazurile cînd conflictele 
cu soțul sau soția, cu pă
rinții, copiii, provoacă o 
continuă stare de obosea
lă. Sînt apoi cei care ne
glijează somnul ; cei ce se 
mulțumesc cu 5—6 ore de 
somn zilnic sînt, conform 
statisticilor, candidați si
guri la oboseală cronică. 
Nopțile, oricum ar fi pier
dute, sînt factori agra- 
vanți și nimănui nu-i este 
permis să vină la servi
ciu deja „surmenat".

— Se spune că oboseala 
ar fi... necesară. Nu-i o 
exagerare ?

nai de alarmă), dar apa
riția ei trebuie să se pro
ducă numai la sfîrșițul zi
lei de muncă. Oboseala 
care se ivește încă de la 
primele ore de activitate 
este anormală și atunci 
trebuie consultat medicul, 
dar trebuie revizuit și 
modul de viață. Din punct 
de vedere științific, mun
ca propriu-zisă nu apare 
ca sursă de oboseală, ci 
doar colateralele ei. Mun
ca obișnuită, de zi de zi, 
reprezintă p.ențru sistemul 
nervos un factor comun, 
pe care știe să-l nimi
cească, cu care este per
fect adaptat. Un alt „ro
binet1' prin care se scurge 
oboseala este atît de 
vechi încît unii tocmai de 
aceea îl neglijează. Cu a- 
proape două mii de ani 
în urmă, Cel sus scria : 
„levat lassitudinem etiam 
laboris mutatio" — adică 
„schimbarea ocupației (fe
lului de muncă) înlătură 
oboseala". Nimic mai a- 
devărat decît necesitatea 
acestei alternări a ocupa
țiilor ; de pildă, perioada 
de odihnă a unui 
tor trebuie să 
multă activitate 
tuală, după cum
paosul său, un observator 
al tablourilor de coman
dă din uzinele automati
zate, sau un scriitor tre
buie să facă o intensă ac
tivitate fizică.

munci- 
includă 
intelec- 
în re-

complexe, 
unei munci 

combătută 
feluri.

astăzi
multe 

în general, 
să alterneze,

o- 
tre- 
în-

timpului liber 
acțiuni cu totul 
de cele profe- 
are o însemnă-
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Născută la 14 septembrie 1856 la 
Botoșani, Sofia Nădejde — pe nu
mele tatălui, Băncilă Gheorghiu — 
era sora mai vîrstnică a pictorului 
Octav Băncilă. O mare parte din 
viață și-a petrecut-o în modesta 
casă din strada Sărărie, unde era 
și clubul socialiștilor din Iași. Des- 
fășurînd mai bine de jumătate de 
veac o activitate de militant socia
list, Sofia Nădejde a putut să par
curgă, în rîndurile mișcării noastre 
muncitorești, întregul drum istoric 
de la vechiul socialism pînă la in
staurarea regimului democrat- 
popular.

începîndu-și activitatea într-o 
perioadă cînd în fața cercurilor re
voluționare muncitorești din Ro
mânia se punea problema clarifi
cării ideologice, Sofia Nădejde se 
înscrie printre promotorii editării 
și răspîndirii ideilor socialismului 
științific în țara noastră. Debutul 
publicistic și-l face în gazeta „Fe
meia română" (1878), colaborînd 
apoi în paginile revistelor „Con
temporanul", „Emanciparea", „Da
cia literară" ș.a. în numeroase ar
ticole publicate în „Contempora
nul"— publicație care a avut un 
rol de seamă în răspîndirea mar
xismului și creșterea conștiinței de 
clasă a proletariatului român — 
Sofia Nădejde, deși la început 
cu anumite limite legate și de in
suficienta cunoaștere a marxismu
lui, tratează probleme legate în
deosebi de emanciparea femeilor 
și atragerea lor în activitatea miș
cării muncitorești. „Izbînzile mun
citorilor — scria Sofia Nădejde în 
articolul „Rolul femeii în mișcarea 
socială" — vor fi desigur mult mai 
mari cînd vor fi cîștigate și prin 
sprijinul femeilor".

Sofia Nădejde a popularizat, de 
asemenea, după Darwin, A. Spen
cer și în special după lucrările so
ciologului Letourneau teme cu ca
racter etnografic privind situația 
femeii la diferite popoare, a arătat 
legătura dintre emanciparea fe
meii și necesitatea combaterii mis
ticismului, ’răspîndirii științei și 
culturii în mase, subliniind însă 
caracterul social al acestei proble
me, căreia numai socialismul îi 
poate asigura soluționarea.

O altă problemă abordată de So
fia Nădejde, în special în paginile 
„Contemporanului", este cea re
feritoare la situația grea a țărăni

Modernizarea

unor șosele

maramureșene
BAIA MARE (coresp. „Scîn

teii"). — în regiunea Maramureș 
se desfășoară în prezent lucrări 
de modernizare a peste 100 km de 
șosele : Negrești-Sighetu Marma- 
ției, Hideaga-Cehu Silvaniei, pre
cum și barajul Strîmtor — cabana 
turistică „Izvoarele", Vor fi ast
fel legate prin șosele asfaltate 
centrele raionale maramureșene 
Sighetu Marmației și Cehu Sil
vaniei și se vor îmbunătăți comu
nicațiile dintre orașul Negrești, 
centrul administrativ al raionu
lui Oaș și alte localități din re
giune.

Totodată, la Baia Mare a în
ceput modernizarea străzii Victo
ria, una dintre cele mai impor
tante artere de circulație din lo
calitate și s-a dat în exploatare o 
nouă bază auto, avînd o capaci
tate de 200 autobuze. Recent par
cul auto al întreprinderii comu
nale din Baia Mare a primit șase 
autobuze noi.

mii din vechea Românie. Pe lîngă 
demascarea exploatării și mizeriei, 
a lipsei de drepturi politice și a 
umilințelor de tot felul la care 
era.supus țăranul român, autoarea 
ia poziție critică, în materialele 
sale, împotriva unor lucrări con
temporane, care condiționau îm
bunătățirea situației materiale a 
țărănimii de ridicarea instrucției 
publice.

Alături de alți militanți socia
liști, Sofia Nădejde a contribuit la 
crearea în 1893 a primului partid 
muncitoresc (P.S.D.M.R.), a cărui 
făurire a constituit un însemnat 
pas pe calea unirii socialismului 
științific cu mișcarea noastră mun
citorească. Participă la consfătuiri 
și congrese, unde cuvîntul ei era 
ascultat cu atenție și respect, sub
liniind stăruitor necesitatea edu
cației revoluționare a clasei mun
citoare. „Numai o muncitorime con
știentă — arăta ea — se va putea 
dezrobi, căci dezrobirea o poate 
aștepta numai de la sine însăși".

După 1900, paralel cu activitatea 
în rîndurile mișcării socialiste, So
fia Nădejde desfășoară o susținu
tă activitate scriitoricească. Cule
gerile : „Din chinurile vieții", „Fie
care la rîndul său", „Nuvele" ; ro
manele : „Robia banului", „Părinți 
și copii" ; dramele : „Fără noroc" 
și „Vae victis" reiau tematica so
cială, dezbat situația femeii și a 
copilului în societatea capitalistă V 
Sofia Nădejde s-a remarcat, de a-' 
semenea, ca o 
seamă. A tradus 
Maxim Gorki, 
Prosper Merimâe 
iunie 1946.

Bogata sa activitate o înscrie pe 
Sofia Nădejde, luminoasă figură 
care unea cultura înaintată și eru
diția cu atașamentul cald față de 
interesele oamenilor muncii, prin
tre militantele de frunte ale miș
cării socialiste din România.

Angajat în măreața operă de 
construire a socialismului, sub con
ducerea înțeleaptă și clarvăzătoare 
a Partidului Comunist Român, 
poporul nostru obține astăzi mă
rețe realizări prin care cinstește 
amintirea militanților mișcării 
muncitorești, printre care s-a nu
mărat și Sofia Nădejde.

traducătoare de 
din Jules Verne, 
H. Sienkiewicz, 
ș.a. Moare la 12

Milica MOLDOVEANU

Noul volum pentru copil al lui 
Radu Nor, în pregătire la Ed. tine
retului, cîntărește aici mai mult nți 
mal pujin decît 12 kilograme I Cei 
mici nu trebuie însă să-și cumpere' 
de pe acum camionete, deoarece 
lucrurile s-au lămurit încă de ieri...

Dar prin cîte încercări n-au tre
cut ieri salariații serviciului admi
nistrativ al sus-numitei edituri I Tre
buia trimis urgent, la Timișoara, în-

MICROFOILETON

— Este într-adevăr ne
cesară oboseala (ca sem-

URMĂRILE TRAGICE
ALE EXCESULUI DE

Seara zilei de 8 septembrie a.c. 
Pe șoseaua națională București—Pi
tești, zeci de autovehicule circulă in 
ambele sensuri, ducînd la destinație 
oameni, tot felul de produse. Circu
lația decurge normal: viteză in li
mitele admise, semnalizări, depășiri 
regulamentare.

Această ordine este tulburată de 
autoturismul nr. 1—Bt—2868, care 
aleargă spre București cu viteză de 
bolid, depășind unul după altul au
tovehiculele din față. Și prin loca
lități continuă să meargă cu viteză 
nelegală. La intrarea în Găești se 
angajează în depășirea unui tractor 
cu o remorcă plină cu lemne. După 
ce încalcă regulile de circulație mer- 
gind cu viteză nepermisă, conducă
torul autoturismului nici nu se asi
gură dacă drumul e liber. Așa se 
face că în clipa cînd se angajează în 
depășirea tractorului se pomenește 
în fața unui alt autovehicul care 
merge în direcție opusă. Ce-a sim
țit, ce-a gîndit și ce-a dorit să facă 
în acea fracțiune de secundă con
ducătorul autoturismului nu va mai 
putea spune niciodată. Fapt e că a 
virat scurt spre stingă, n-a frînat 
și mașina s-a izbit de un copac de 
pe marginea șoselei făcîndu-se țăn
dări. Un grav accident de circulație, 
cu urmări tragice. Victimele: Ste- 
lică Trăiescu, de profesie inginer me
canic, cu domiciliul în Timișoara, po
sesor al autoturismului și al carne
tului de conducere auto de mai

puțin de un an, a murit pe 
soția sa care a murit după 
ore la spitalul de urgență din 
rești.

Cele relatate mai sus s-au întîm- 
plat în dreptul kilometrului 95. In 
fața unor astfel de cazuri te întrebi 
nedumerit: ce l-a îndemnat pe con
ducătorul acestui autoturism să facă 
slalom printre mașinile de pe șosea ?

Tov. locotenent-major Ion Tîlvîc, 
șeful grupei de circulație Găești, a 
cercetat acest caz. l-am solicitat pă
rerea despre cele întimplate.

— Am sosit — ne-a spus inter
locutorul — la cîteva clipe după co
miterea accidentului, 
de-acum întuneric, 
imediat măsuri de 
care mai era încă 
cum știți, nu s-a 
nimic. Noi, cei care supraveghem 
circulația, putem aprecia dimen- 

' siunile accidentelor provocate de 
excesul de viteză, de neatenția la 
depășiri și semnalizări cu care unii 
conducători auto circulă. Pe unii 
dintre aceștia îi oprim înainte de 
a ajunge la un astfel de deznodă- 
mînt. Dar cum noi nu sîntem peste 
to't, fiecare trebuie să fie conștient 
de consecințele vitezei excesive. Nu 
se cuvine ca morții să fie vorbiți 
de rău. Te simți însă silit să vor
bești despre acest accident, pentru 
motivul bine întemeiat și omenesc 
de a deschide ochii amatorilor de 
viteză asupra pericolelor care-i a-

loc și 
cîteva 
Bucu-

Se făcuse
Au fost luate 

salvare a soției 
în viață. După 
mai putut face

VITEZĂ
l-amenință. Jocuț „de-a viteza" 

costat viața pe Stelică Trăiescu. A 
făcut ca un copil de numai 9 ani, 
fiul său, să rămînă orfan de ambii 
părinți. Dar consecințele puteau fi 
și mai grave, Numai întîmplarea a 
făcut ca mașina să se izbească de 
un copac, să nu intre într-un alt 
vehicul, să nu ducă la pierderea 
altor vieți.

Circulația pe străzi și șosele nu 
este un joc „care aleargă mai re
pede". Există reguli de circulație, 
anumite limite de viteză strict sta
bilite de lege. Nerespectarea lor, lip
sa de atenție pot transforma oameni 
cinstiți în infractori. Tocmai de a- 
ceea cel care se urcă la volan, fie 
că e profesionist, fie că e amator, își 
ia o mare răspundere. Securitatea 
vieții lui și a altora depinde de se
riozitatea și priceperea cu care con
duce autovehiculul, de grija cu care 
respectă regulile de circulație. Cel 
de la volan n-are dreptul să ma
nifeste nici ușurință, nici oarbă în
credere în „steaua lui" socotind că 
nu i se poate întîmpla „tocmai lui" 
ceea ce pățesc alții.

Pentru evitarea accidentelor cu 
urmările lor tragice, cei care urcă la 
volan trebuie să înțeleagă că con
ducerea unui autovehicul, în condi
țiile circulației tot mai intense, nu 
este un joc ci o treabă foarte se
rioasă și de mare răspundere.

Ștefan DINICĂ

treprinderii poligrafice „Banatul", 
un plic cuprinzînd macheta, manu
scrisul și coperta volumului în dis
cuție. Deci, „par avion". Dar pli- 
cul-pachet nu avea 12 kg și deci 
nu putea fi ambarcaf. Pe autor nu-l 
puteau determina să-și scrie poves
tirile pe plăci de ardezie, pentru 
că de două mii de ani procedeul 
s-a constatat a fi prea obositor. Și 
atunci, profifînd de o clipă de ne- 
atenfie a lucrătorilor de pe un șan
tier de construcjii au fost „împru
mutate" trei cărămizi. Dar nu ie
șeau 12 kg; a mai fost nevoie de 
niște moloz și pietricele.

Acum, pachetul, avînd cîteva zeci 
de grame de hîrtie, cîteva mii de 
cuvinte și cantitatea respectivă de 
pămînt ars și piatră de prund, pu
tea fi expediat; ceea ce s-a și în- 
tîmplat, cu „scrisoarea de trans
port” nr. 56 743.

Oare fără această greutate avio
nul nu putea decola ? Știm că, pe 
vremuri, baloanele aveau la bord 
niște saci cu nisip, care erau az- 
vîrliji, din cînd în cînd, pentru ca 
balonul să ia înălțime. Dacă avio- 
nul-cursă de ieri trebuia să se ridi
ce, dintr-un motiv sau altul, prea 
sus ? Fatal, erau aruncate cărămi
zile. Și sînt atît de multe, în atît 
de multe pachete, și în atît de multe 
avioane, încît s-ar putea construi 
cu ele un bloc de 100 etaje.

Nu s-a întîmplaf însă nici o neno
rocire. Cărămizile au fost recepțio
nate și, pe semne, depozitate în
tr-un loc anume ; poate vor fi ne
cesare după tipărirea volumului și 
trimiterea lui înapoi, Editurii tine
retului. Deci, cărămizile vor zbura 
în continuare, ambalate frumos, 
purtînd inscrlpfia-șfampilă „IMPRI
MATE".

Și acum o sugestie pentru Minis
terul Poștelor și Telecomunicațiilor : 
să se ia legătura cu o fabrică de 
cărămizi sau alte materiale refrac
tare, pentru producerea în serie a 
unor cărămizi speciale (un fel de 
containere). Eventual, să poarte pe 
ele direct ștampila respectivă (ca 
pe toartele amforelor din Rhodos, 
Chios, Thasos) și să aibă un orifi
ciu în care să se introducă sulul de 
hîrtie tipărit sau numai în manu
scris. în felul acesta, nu s-ar mai 
descompleta nici cantitatea de că
rămizi „normale" de pe Șantiere1* 
de construcjii.

V. HOSSU
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P A MICĂ

Raid-anchetă în regiunile Galați, Banat și Suceava

în toamna aceasta, în regiunea 
Galați, vor fi însămînțate aproa
pe 234 000 ha cu diferite culturi, 
din care 210 200 ha cu grîu și se
cară. Față de anul trecut, pregăti
rile pentru însămînțări sînt mai a- 
vansate. Pînă la 7 septembrie, au 
fost arate 117 000 hectare. Pe u- 
nele din aceste suprafețe s-au fă
cut și lucrările de întreținere. în 
prezent sînt pregătite pentru a pri
mi sămînța de grîu și secară aproa
pe 108 600 ha. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute în raioanele 
Galați, Făurei și Brăila.

De la 25 august sînt gata pen- 
Ni „start" și cele 1 868 polidiscuri 

. și 1936 semănători necesare în 
campanie. Și sămînța este asigura
tă. în gospodăriile de stat din ca
drul trusturilor Brăila-luncă, Brăi- 
la-terasă și Galați, precum și în 
cooperativele agricole s-a condi
ționat 99 la sută din sămînța de 
păioase.

O problemă importantă căreia 
trebuie să i se acorde mai multă 
atenție este schimbul de semin
țe pentru loturile semincere. Pînă 
acum cîteva zile nu s-au ridicat din 
baze decît cantități destul de mici 
din cele 1217 tone repartizate în 
acest scop.

Multă bătaie de cap dă conduce
rilor cooperativelor agricole apro
vizionarea cu îngrășăminte chimi
ce. Din cele aproape 10 500 tone 
azotat de amoniu și superfosfat, 
contractate pentru a fi livrate în 
trimestrul III, au sosit, pînă la 4 
septembrie, mai puțin de jumă
tate. Uniunea regională a coopera
tivelor agricole și consiliul agricol 
ar trebui să se ocupe mai îndea
proape de această problemă, pre
cum și de repartizarea judicioasă a 
îngrășămintelor pe raioane, în 
funcție ‘de- necesitățile fiecăruia.

z Regiunea Galați este pregătită 
să ia un „start" bun în apropiata 
campanie de însămînțări. Pentru 
ca totul să se desfășoare bine, tre
buie impulsionate efectuarea 
schimbului de semințe pentru lo
turile semincere, aprovizionarea cu 
îngrășăminte chimice și încorpo
rarea lor în sol.

Florea AUREL

Pentru lucrătorii din agricultură urmează o perioadă în 
care lucrările agricole vor ti foarte aglomerate : vor trebui 
să se însămînțeze cîteva milioane de hectare cu grîu, orz 
și secară și să se recolteze culturile tîrzii. Desfășurarea 
în cele mai bune condiții a campaniei agricole de toamnă 
impune o temeinică organizare a muncii pentru a se asi
gura folosirea tuturor forțelor. Cu prilejul unul raid-anchetă, 
întreprins în regiunile Galați, Banat și Suceava, s-a urmărit 
în mod deosebit cum se desfășoară pregătirile pentru se
mănat.

ionale, conducerile S.M.T. și ale 
cooperativelor agricole sînt che
mate să ia măsuri urgente pentru 
recuperarea grabnică a întîrzieri- 
lor semnalate.

Ion CHIUJDEA
coresp. „Scînteii"
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Pe graficul șantierului de la Brazi

Noi obiective terminate

fizHZEH

Cu toate forțele

la pregătirea

Cu toate măsurile luate de 
ganele agricole din regiunea 
ceava, pe teren se constată o 
rie de deficiențe, care trebuie grab
nic înlăturate. în raionul Rădăuți, 
pînă la data de 11 septembrie au 
fost făcute arături pe 45 la sută 
din suprafețele destinate în- 
sămînțării griului. 
le obținute în diferite uni
tăți agricole demonstrează că pre
gătirile pentru semănat ar putea fi 
mai avansate. Cooperatorii din Și
ret au de însămînțat în acest an 
500 ha cu grîu și 25 ha cu secară 
pentru masă verde. în vederea des
fășurării lucrărilor în condiții bune, 
întreaga cantitate de semințe a 
fost condiționată,. s-au trimis din 
vreme probe de semințe la labo
rator, s-au repartizat terenurile 
pe brigăzi. In această coope
rativă, pregătirea terenului se 
desfășoară, însă, în ritm nesatis
făcător. Pînă în prezent, nu au 
fost arate decît mici suprafețe din 
cele 345 ha prevăzute a fi însămîn- 
țate cu grîu după leguminoase și 
păioase. Rezultate nesatisfăcătoare 
la pregătirea terenului sînt și în 
alte unități agricole din regiune. 
Așa se explică de ce pînă la 7 sep-

tembrie în întreaga regiune 
fost arate doar 35 la sută din tere
nurile destinate însămînțărilor de 
toamnă.

Pentru asigurarea seminței co
respunzătoare, numeroase unități 
vor trebui să schimbe însemnate 
cantități de grîu. în cele mai multe 
locuri, schimbul se face anevoios. 
Cooperativa agricolă din Mihăileni, 
raionul Dorohoi, deși are de schim
bat 24 tone de grîu cu cea din 
comuna vecină — Cîndești, pînă 
acum cîteva zile nu a transpor
tat nici un kilogram.

Multe cooperative din acest ra
ion nu au trimis la bazele de re
cepție grîul pentru schimb, pen
tru motivul că selectarea decurge 
într-un ritm necorespunzător. A 
întîrziat și trimiterea probelor de 
semințe la laborator în vederea 
stabilirii calității lor. Mai rău stau 
lucrurile din acest punct de ve
dere, în raioanele Gura Humo
rului și Fălticeni. Pînă la 4 sep
tembrie, laboratorul din Suceava 
a primit din aceste raioane probe 
numai pentru jumătate din can
titatea seminței ce urmează a fi 
însămînțată.

Principala problemă care se pu
ne, în aceste zile, este eliberarea 
terenurilor de culturile tîrzii pen
tru a putea fi pregătite în vede
rea semănatului. Sînt cooperati- 

Rezultate- - ve ca cele din Verești, Dumbră*- 
veni, Siminicea, Șiret, Dersca și 
altele, care au început recolta
tul sfeclei de zahăr, cartofilor, flo
rii soarelui, urmînd ca aici să în
sămînțeze grîu. Trebuie spus însă 
că, pe regiune, situația este cu to
tul nemulțumitoare din acest punct 
de vedere. Nu peste tot s-a ținut 
seama ca grîul să urmeze după 
plante bune premergătoare. Este 
de datoria consiliilor agricole ra
ionale, a uniunilor raionale ale co
operativelor agricole, a specialiș
tilor din unitățile agricole să în
drume consiliile de conducere din 
cooperative să-și organizeze în așa 
fel munca încît să elibereze la 
timp terenurile destinate culturi
lor de toamnă pentru a se putea 
face semănatul în timpul optim.

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînteii

recoltei viitoare
în numeroase unități agricole 

din regiunea Banat au fost arate 
suprafețele prevăzute, s-a condi
ționat sămînța și se lucrează de 
zor la fertilizarea solului. Coope
ratorii din Becicherecu-Mic, Căr- 
piniș, Checea, Diniaș și din multe 
alte unități au creat toate condi
țiile pentru ca, o dată cu sosirea 
perioadei optime, să înceapă se
mănatul griului. Datele cen
tralizate la Consiliul agricol re
gional arată că pînă la 7 septem
brie au fost executate arături pe 
42 la sută din terenurile destinate 
semănăturilor de toamnă, s-au con
diționat 71 la sută din semințele 
necesare. Lucrările sînt mai avan
sate în unitățile agricole din ra
ioanele Sînnicolau-Mare, Timișoa
ra, Arad și Deta.

Cu toate că timpul este destul 
de înaintat, în unele locuri pre
gătirile pentru semănat se desfă
șoară în ritm necorespunzător. Este 
adevărat că timpul ploios din ul
tima vreme a îngreunat executa
rea lucrărilor. Dar, în regiune, 
nici atunci cînd au existat condi
ții bune nu s-a realizat viteza zil
nică planificată la arături. în ul
tima vreme au fost cazuri cînd, 
din 10 300 ha s-au arat zilnic nu
mai 4 100 ha. Așa se face că la 
cooperative agricole cum sînt cele 
din Sînandrei, Bencecu de Sus, 
Remetea Mare, Chevereș și în alte 
locuri mai sînt de arat suprafețe 
foarte mari. Conducerile unor co
operative agricole aruncă vina pe 
„timpul nefavorabil". S-a consta
tat însă 
amintite 
crări.

Și în 
semințelor 
urmă. Dacă în unitățile din raioa
nele Sînnicolau-Mare, Timișoara 
și altele, lucrarea este pe termi
nate, în cele din raionul Făget ea 
abia a început. Aceeași situație 
este și în raionul Lipova.

Timpul care a mai rămas pînă 
la declanșarea campaniei de în- 
sămînțări este destul de scurt. 
Organele agricole regionale și ra-

că unități vecine cu cele 
au terminat aceste lu-

ce privește condiționarea 
sînt rămîneri în

Pe șantierul rafinăriei Brazi, 
unde se înalță unul dintre cele 
mai mari complexe din țară 
pentru cracarea distilatelor 
grele din țiței, au fost termi
nate principalele lucrări din 
prima'etapă. între altele a fost 
predată montorilor platforma 
instalației pentru obținerea 
benzinelor cu cifră octanică 
92, motorine pentru motoare 
Diesel rapide și gaze pentru 
chimizare de o înaltă puritate. 
La construcția acesteia s-au 
folosit peste 16 000 mc beton

și circa 120 vagoane armături 
de oțel. Totodată, au fost în
cheiate lucrările de montaj la 
una dintre principalele coloa
ne de fracționare, care are o 
greutate de 124 tone și o înăl
țime de 54 metri. Acum se 
montează cea de-a doua co
loană, reactorul generator și 
conductele de legătură între 
instalații. In total, pînă acum 
au fost montate aproape jumă
tate din utilajele acestui obi
ectiv al cincinalului.

(Agerpres)

Daunele

La acest articol tov. 
Ing. T. BÎRSAN, 
adjunct al ministrului 
minelor, ne răspunde 
următoarele:

Observațiile critice 
semnalate ■ sînt în cea 
mai mare parte juste, 
într-adevăr, șantierul 
din Cîmpulung și-a în
cheiat activitatea pe a- 
nul 1965 cu pierderi 
peste plan de 4,61 mi
lioane lei, datorită ne- 
încadrării în cheltuieli
le planificate.

Spunem „în cea mai 
mare parte", deoarece 
anumite cheltuieli su
plimentare înregistrate, 
necesare activității nor
male a șantierului, nu 
au putut fi încasate de 
la beneficiari, întrucît 
normele actuale de de-

Două din cele 16 studii
(Urmare din pag. I)

zătoare activității de cerce
tare, de specialiști cu expe
riență. Deci, ea ar putea de
veni, din nou, o puternică 
bază de cercetare, unde să 
se experimenteze, în fază de 
pilot, tehnologiile stabilite 
prin cercetările de labora
tor, eliminîndu-se sau redu- 
cîndu-se importul de licențe.

— Eu susțin, ne-a spus 
secretarul comitetului de 
partid al uzinei, că singura 
soluție pentru rentabilizarea 
producției este dezvoltarea 
ei. L-am întrebat recent pe 
tov. ing. I. Velea, prim-ad- 
junct al ministrului industriei 
chimice, dacă s-a ajuns la o 
concluzie realistă. Ne-a răs
puns : „Cu Rîșnovul n-am 
hotărît încă nimic".

Redăm și părerea tov. ing. 
IOAN BORDAȘ, secretar al 
Comitetului regional Brașov 
al P.C.R. : „Cunoaștem bine 
situația. Ne-a preocupat mult 
problema rentabilizării Uzi
nei chimice din Rîșnov. O 
parte dintre studii au fost 
întocmite tocmai la recoman
darea comitetului regional de 
partid. Am stat, de aseme
nea, de vorbă cu tov. ing. A. 
Diaconescu, adjunct al mi
nistrului industriei chimice. 
Ni s-a răspuns că o parte 
dintre produsele respective 
se fabrică, ori se vor realiza, 
în viitor, pe instalații de 
mare capacitate și la un preț 
de cost scăzut. Am mai pro
pus ca Rîșnovul să se con
topească cu CHIMIGAZ, dar' 
și această propunere a căzut. 
Nu știm ce planuri are mi
nisterul I"

Am căutat să aflăm și 
punctul de vedere al tov. ing. 
I. VELEA, prim-adjunct al 
ministrului.

— Am dori să scriem des
pre Uzina chimică Rîșnov.

— Foarte bine, este o uzi
nă cu rezultate frumoase, 
Este aici tov. SORIN BOSI- 
CĂ (director tehnic în Di
recția generală a industriei 
petrochimice — n.r.) care cu
noaște bine problema...

Ne-am retras împreună cu 
directorul tehnic. I-am expus 
motivele care ne-au deter
minat să ne adresăm minis
terului, pentru a afla răs
puns la întrebarea : „Cum 
poate deveni rentabilă pro
ducția Uzinei chimice Rîș
nov?". Nefiind documentat, 
interlocutorul ne-a propus : 
„Veniți peste trei zile, în
trucît nu cunosc bine pro
blema". Ne-am reîntîlnit pes
te trei zile.

— Cred că nu ar fi renta
bil să se dezvolte uzina din 
Rîșnov, ne-a spus din capul 
locului tov. îng. IOAN MU- 
ȘAT, de la serviciul produc
ție al direcției generale a- 
mintite, prezent la discuție.

— Conducerea uzinei a 
înaintat ministerului și alte 
soluții de rentabilizare, cu
prinse în 16 studii.

— Toate studiile uzinei au 
fost respinse de consiliul 
tehnico-științific al ministe
rului. în acest an și pentru 
1967 nu se prevede nici o 
schimbare.

I-am explicat directorului 
tehnic că răspunsul nu ne 
mulțumește, la care, inter
locutorul a intervenit: „Să 
mergem și să vedem ce spu

ne hotărîrea consiliului teh
nic o-științific al ministeru
lui". într-adevăr, ce se ara
tă în ultima hotărîre privind 
profilul Uzinei chimice din 
Rîșnov, luată de acest for 
la... 30 octombrie 1963 ? „în 
urma examinării documenta
ției și a discuțiilor purtate, 
consiliul tehnico-științific 
constată : profilul propus de 
Uzina chimică Rîșnov nu 
poate sta la baza dezvoltării 
acestei unități. La ora ac
tuală, reprofilarea Uzinei 
chimice Rîșnov este prema
tură... C.T.S. face următoa
rele precizări și recoman
dări : neexistînd o bază pen
tru o temă de profil. D.G.I.P., 
Direcția tehnică și Uzina chi
mică Rîșnov vor analiza, în 
continuare, profilul posibil 
al acestei uzine..."

Se desprind, pe scurt, două 
concluzii:

1. Pînă acum, forurile de 
resort din Ministerul Indus
triei Chimice nu și-au pus 
niciodată, în modul cel mai 
hotărît, problema rentabili
zării producției la Uzina 
chimică Rîșnov.

2. Ignorînd propunerile șl 
hotărîrea colectivului uzinei 
de a rentabiliza producția, 
ministerul amînă luarea u- 
nei decizii precise în acest 
domeniu, recurgînd, în con
tinuare, la dotații de la bu
get.

Iată de ce credem că este 
absolut necesar ca condu
cerea Ministerului Industriei 
Chimice să dovedească ope
rativitate în soluționarea si
tuației care s-a creat și dăi
nuie de mult timp la Uzina 
chimică din Rîșnov.

mutu

viz nu sînt puse de a- 
cord în toate cazurile 
cu prețurile reale și cu 
caracterul specific al u- 
nor șantiere de cons
trucții. Așa, de exem
plu, normele de deviz 
prevăd pentru trans
portul și manipularea 
materialelor o cotă care 
nu acoperă, în anuulite 
cazuri, cheltuielile rea
le ale unor șantiere cu 
puncte de lucru disper
sate și la care distan
țele față de gara cea 
mai apropiată sînt mai 
mari decît cele avute 
în vedere Ia acordarea 
cotei respective prin 
deviz. De asemenea, 
prețurile cu care cons
tructorii achiziționează 
produsele de balastieră 
și confecțiile metalice 
sînt uneori mai mari 
decît cele prevăzute în 
devize. în această pro
blemă s-au făcut mai 
multe intervenții pen
tru punerea de acord a 
normelor de deviz cu 
realitățile. După infor
mațiile noastre, proble
ma revizuirii normelor 
este prevăzută ca sar
cină pentru C.S.C.A.S.

Nu este mai puțin a- 
devărat că o parte din 
cheltuielile peste plan 
înregistrate de acest 
șantier se datoresc și 
unor deficiențe de or
ganizare, de conducere 
și gospodărire. Condu
cerea acestui șantier a 
practicat o aproviziona
re insuficient controla
tă. fapt ce a cauzat 
crearea de stocuri peste 
normativele financiare 
și, drept consecință, 
credite restante cu do
bînzi penalizatoare. De 
asemenea, nu a urmă
rit îndeaproape respec
tai ea cu strictețe a con
sumurilor specifice și 
pu a folosit cu maxi-

mam de randament 
tilajele din dotare.

Din numeroasele 
nalize făcute de minis
ter, unele la nivel de 
colegiu, asupra activi
tății Trustului de con
strucții și montaje mi
niere, care coordonea
ză numeroase șantiere 
plasate în toată țara, 
a măi reieșit că la lu
crările de construcții 
miniere problema do
cumentației tehnice a 
fost unul din motivele 
principale care a con
tribuit la înregistrarea 
unor indicatori necores
punzători.

Pentru îmbunătăți
rea activității de con- 
strucții-montaje a trus
tului amintit, ministe
rul a luat o serie de 
măsuri care au început 
să-și arate roadele încă 
din semestrul I 1966. 
Mai întîmpinăm însă 
greutăți în încasarea 
promptă a unei părți 
din producția executa
tă, datorită modificări
lor ce intervin în docu
mentații, fără asigura
rea la timp a finanță
rii corespunzătoare. 
Din această cauză, con
structorul are de sufe
rit consecințe financi
are pînă la încasarea 
producției realizate. A- 
ceâstă problemă este în 
atenția ministerului, 
care urmărește înlătu
rarea deficiențelor prin 
promovarea unei mai 
Dune colaborări între 
beneficiar, proiectant și 
constructor. Sînt întoc
mite planuri de măsuri 
concrete pentru fiecare 
poziție în parte, aflată 
în această situație, iar 
realizarea sarcinilor ce 
revin fiecărui compar
timent este urmărită 
personal de către ad
junctul ministrului de 
resort.

a-

Acționînd cu simț de răspundere, 
multe organizații de construcții- 
montaj, foraj și proiectare, cu cont 
de decontare la filiala orașului 
București a Băncii de investiții, se 
străduiesc să nu irosească fondurile 
alocate, obținînd bune rezultate în 
activitatea de investiții. întreprin
derea teleconstrucția din Ministe
rul Poștelor și Telecomunicațiilor, 
de pildă, pe primul semestru, a 
sporit productivitatea muncii pla
nificată cu 6 procente și a înre
gistrat un beneficiu de 9 741 mii 
lei. Dar, se mai constată și unele 
practici contrare spiritului de pre
vedere în utilizarea fondurilor de 
investiții.

La sfîrșitul primului trimestru, 
întreprinderea de construcții spe
ciale industriale și montaj, din 
cadrul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, a în
registrat o pierdere de 3,1 mi
lioane lei, care s-a menținut și în 
trimestrul II, Conducerea între
prinderii nu a intervenit energic 
pentru înlăturarea cheltuielilor ne- 
economicoase și a risipei. în 
schimb, printr-un artificiu, a îm
pins pierderile în contul trimestre
lor III și IV, ceea ce mă face să 
cred că conducerea I.C.S.I.M. de
pune multă stăruință pentru a găsi 
acoperiri și a sustrage atenția or
ganelor bancare de la diagnostica
rea cauzelor generatoare de risipă.

E de ajuns să relevăm izvorul 
celor aproape 1 200 mii lei, plă
tiți de întreprindere, pe semestrul 
I, ca dobînzi penalizatoare la îm
prumuturi restante. Permanent, 
I.C.S.I.M. înregistrează un vo
lum constant de împrumuturi 
restante, garantate de forul tu
telar. Conducerea ei, pur și 
simplu, s-a obișnuit cu aceste 
împrumuturi. La 31 martie a.c., 
valoarea împrumuturilor restante 
se ridica la 22 311 mii lei. Ele s-au 
format din cauza propriilor încăl
cări ale disciplinei economice-fi- 
nanciare. La 30 iunie, suma a scă
zut la 15 850 mii lei, pentru ca în 
lunile următoare să manifeste, din 
nou, o tendință de creștere.

De ce, totuși, I.C.S.I.M. a încăl
cat disciplina economică-financia- 
ră ? Fiindcă conducerea întreprin
derii știa, era sigură, că undeva 
există o portiță de ieșire — împru
muturile restante, care se acordă 
cu ușurință, și pentru care nu di
rectorul, inginerul șef sau cei care 
au provocat pierderi suportă con
secințele, ci tot economia naționa
lă. Iată de ce îmi reînnoiesc pro
punerea ca organele economice de 
sinteză din economie să revadă me
todologia de acordare a împrumu
turilor restante, iar o parte din con
secințele proastei gospodăriri să fie 
suportată de cei care o produc și 
o admit.

La unele întreprinderi există și 
o altă practică. Beneficiarii de 
investiții comandă și recepțio
nează utilaje cu și fără montaj, 
chiar dacă nu au asigurate con
dițiile de decontare, fapt care de
termină plata contravalorii aces
tora din contul de împrumuturi 
speciale, purtătoare de dobînzi pe
nalizatoare de 18 la sută pe an. 
Așa au procedat, în tot cursul se
mestrului I, unitățile întreprinde-

Uzinele „23 August" din Capitală: de curînd a fost realizată prima locomotivă Diesel 
hidraulică de 1250 CP care poate fi folosită la transportul călătorilor și mărfurilor 

(Foto Agerpres)

rii de aprovizionare cu materiale 
de construcții montaj din Minis
terul Industriei Chimice, cu îm
prumuturi speciale de circa 30 000 
mii lei. Fabrica de elemente de 
automatizare, aparținînd de Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini — de circa 12 269 mii lei.

Cel puțin, întreprinderile enu
merate au suportat, fără să obiec
teze, dobînzile de 18 la sută. Cre
dem că în anii următori ele vor 
evita pentru totdeauna achizițio
narea de utilaje pentru care nu 
au fonduri de unde să le plăteas
că. Alte organizații de construc- 
ții-montaj, foraj și proiectare, pre
cum și unii beneficiari de inves
tiții, după ce că recurg la prac
tica amintită, încearcă să se sus
tragă de la plata acestor penali
zări, recurgînd la denaturarea rea
lității. Cum procedează ? La so
sirea 
plată 
licită 
tivul 
acestea au fost 
zuri concrete : 
cu șantierul 4 Termoficări pentru 
190 de documente, în valoare de 
circa 10 000 mii lei. Cu ocazia con
trolului efectuat de către organele 
filialei noastre s-a constatat că a- 
mînarea plății pe timp de 20 de 
zile, pe care o ceruse întreprin
derea citată, era total nefondată, 
întrucît materialele și utilajele fu
seseră primite cu 15 zile mai de
vreme. Potrivit prevederilor fi
nanciare, organele băncii i-au apli
cat penalizări care, după părerea 
mea, ar trebui neîntîrziat recu
perate de la cei vinovați de neres- 
pectarea dispozițiilor legale.

Fiindcă tot ne referim la pro
blema mijloacelor tehnice preci
zez că, unele conduceri de între
prinderi și-au făcut o practică din 
achiziționarea de utilaje cu mon
taj, deși acestea nu le sînt necesa
re, și care, la admiterea la finan
țare vin cu fel de fel de justifi
cări, pentru ca la scurt timp să 
le declare „disponibile". Iată cîte
va exemple: Fabrica de produse 
lactate București, cu utilaje în va
loare de 580 mii lei, Uzina de Me
dicamente — de 1 460 mii lei, care 
a mai fost criticată în „Scînteia", 
„Color" — de 520 mii lei, Trustul 
de extracție București — de 823 mii 
lei. Cum se poate împăca o ase
menea stare de lucruri cu asigu
rările date de conducerile aces
tor unități industriale, că vor ve
ghea la cheltuirea cît mai eficien
tă a fondurilor de investiții ? Cît 
despre procedeul Fabricii de ma
șini unelte și agregate București, 
nici nu ar mai merita să mai vor
bim. Pentru a se sustrage contro
lului băncii și a nu mai plăti pe
nalizări, aici s-au falsificat în mod 
voit actele prezentate la bancă.

Evident, practicile amintite nu 
constituie decît manifestări izola
te ale răspunderii scăzute față de 
utilizarea fondurilor de investiții, 
și se datoresc slabei gospodă
riri a mijloacelor materiale și bă
nești, îndrumării și controlului su
perficial din partea unor organe 
tutelare. Legarea strînsă — prin 
regulamente create în acest scop 
— a cointeresării conducerilor de 
întreprinderi de calitatea rezulta
telor economico-financiare obținu- 
ne în activitatea de investiții ar 
asigura luarea măsurilor celor mai 
eficiente pentru evitarea pierde
rilor sau imobilizărilor de fonduri. ■ 

Consider că sînt necesare, în 
continuare, eforturi susținute din 
partea centralei Băncii de Investi
ții pentru simplificarea formelor 
de finanțare, creditare și decontare 
care mai frînează sau îngreunea
ză mersul lucrărilor pe șantiere. 
S-ar putea simplifica metodologia 
de acordare a creditelor la orga
nizațiile de construcții-montaj, fo
raj și proiectare, prin unificarea 
unor credite. Totodată, revin asu
pra unei propuneri mai vechi, de 
a se elabora de urgență instruc
țiuni unitare pe probleme (finan
țare, creditare și decontare), care 
să ușureze activitatea beneficiari
lor, proiectanților și constructori
lor, cît și a aparatului băncii.

furnizori, ele so- 
plăților sub mo- 
mărfurilor, deși 
recepționate. Ca- 
Energoconstrucția

Nicolae A. GRANCEA — 
șef contabil al filialei oraș 
București a Băncii de Investiții
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exigenței școlare
poetului Șota Rustaveli

B

să
se

Nuanțele felurite pe care le-a că
pătat noțiunea de exigență în tre
cerea secolelor peste pragurile 
școlii nu au separat-o niciodată 
de ceea ce este esențial pentru 
determinarea ei — strădania de a-i 
pregăti pe copii în măsura și în 
felul impus de societate. Cerințele 
moderne aruncă o lumină nouă 
peste conținutul acestui cuvînt, 
care frecventează tot mai des can
celariile școlilor noastre, ca semn 
că dascălii au înțeles spre ce înăl
țimi trebuie să tindă dinamica ge
nerală a muncii lor.

Dar, deși educatorii vorbesc a- 
ceeași limbă cînd justifică nece
sitatea exigenței în activitatea cu 
elevii, nevoia de a o spori din zi 
în zi — în practică se observă mo
duri deosebite de a o înțelege.

Țin minte o profesoară : trecea 
drept dascălul cel mai competent, 
mai sever și mai pretențios din lo
calitate. La lecție, deschidea cata
logul pe care îl frunzărea în dreap
ta și-n stînga, anume să răsco
lească bătăile inimilor.

— Aveți emoții, aveți emoții ? 
spunea azvîrlindu-și privirile peste 
clasa înmărmurită în așteptare.

Pentru o singură greșeală nota 
cobora sub 5 cu două, trei sau 
chiar patru puncte. După ce ex
plica lecția nouă — într-o manieră 
de parcă niște copii de 14—15 
ani ar fi putut ține pasul cu logica 
ei alertă — punea iarăși mîna pe 
catalog :

— Să vedem cine repetă de
monstrația pe care am făcut-o 
adineauri.

Tremurînd tot, elevul chemat la 
tablă făcea un disperant efort de 
memorie, apoi începea :

— Datele problemei sînt... Apli
căm formula...

— Care ?
— Nu mi-o mai amintesc. Este 

prea lungă. Dar am notat-o exact 
în caiet.

— Daaa 1 N-o știi 1 Vasăzică n-ai 
fost atent. Treci 
chiar 3 după cît 
a fost școlarul).

Firește, lecțiile 
pedagogul îi supunea pe copii la 
eforturi care îi depășeau, pedep
sind aspru imposibilitatea firească 
de a răspunde solicitărilor lui exa
gerate, erau așteptate mereu cu 
inima strînsă de spaimă. Spre 
marea mîndrie a „exigentei' profe
soare, însă, matematica se învăța 
pe rupte. Dar ceea ce nu vedea 
dînsa era că elevii înghițeau 
formulele și demonstrațiile o dată 
cu minunatele adevăruri matema
tice ca pe niște doctorii amare, 
pe care trebuie să le iei pentru că 
altfel va fi vai de tine...

Mal țin minte un bătrîn profe
sor, de o competență rară, îmbina
tă cu modestia și simplitatea. Lec
țiile sale deveniseră o întrecere 
pasionantă în a învăța cît mai 
multe din cele ce se cereau știute, 
un permanent prilej de emulație.

— Cine găsește mai repede ca
lea spre acest splendid adevăr 
matematic ? spunea, lăsînd de o 
parte catalogul. Cine rezolvă mai 
inteligent și mai elegant problema 
enunțată ? Cine ?

Spunînd aceasta, își plimba 
domol privirile peste capetele co
piilor, în colțul buzelor cu veșnicu-i 
zîmbet de înțelegere, de dragoste 
pentru ei.

Și matematica lui școlarii o 
știau dumnezeiește. Dar cîtă deo
sebire 1 Mai întîi — o știau toți, 
pentru că nici unul nu renunțase 
la pasionanta căutare în care pro
fesorul s-a priceput să-i angajeze 
cu toată ființa lor. Dar încrederea 
în forțele proprii și spiritul creator 7 
Dar voința, inițiativa, interesul pen
tru studiu și atîtea altele care au 
venit să crească viguros pe terenul 
îngrijit cu dexteritate pedagogică 7

Nu, exigență nu înseamnă a pre
tinde elevului cît vrei de mult, 
supunînd clasa la un regim școlar 
silnic 1 Ca în orice operă colectivă, 
succesul în educație vine în mă
sura în care eforturile din școală 
țintesc spre aceleași obiective, în 
virtutea unei concepții clare și uni
ce despre conținutul și metodica 
cerințelor față de elevi. Chiar și 
numai „ușoarele' deosebiri de ve
deri despre sistemul acestor ce-

rlnțe lasă urme în conformația mo
rală a copiilor. Și cîte deosebiri 
nu pune în relief viața colectivelor 
pedagogice 1

Recitesc scrisoarea unui profesor 
din Cluj care se arată de-a dreptul 
îngrijorat de lipsa de concordantă 
între cadrele didactice, bunăoară, 
în aplicarea sistemului de notare. 
Pe bună dreptate subliniază că 
astfel de nepotriviri nu aduc nimic 
bun pentru educație.

în adevăr, sînt profesori care 
socotesc că un copil nu poate 
răspunde chiar atît de prost încît 
să merite nota „1" și că este 
de-a dreptul inuman să acordăm 
o notă atît de demobilizantă. Alții 
sînt convinși că nu există școlari

lor, cerințele și exigențele lor, în 
auzul copiilor:

— Cum, ți-a cerut profesorul 
scrii atîța ? Dar e absurd 1 — 
declară cîte o mamă.

Sau :
— Lasă-mă pe mine cu ce ți-a 

spus tovarășa învățătoare, tu fă 
cum cred eu că e bine.

Nepotrivirile acestea de vederi 
și de cerințe îl pun pe copil într-o 
permanentă și dureroasă incertitu
dine, tocmai atunci cînd are nevoie 
să învețe a distinge ce e bine și 
ce nu, ce e moral și ce nu 1

Mi se pare că în tot acest 
conglomerat de neconcordanțe pe 
cît de mărunte pe atît de dăună
toare pentru opera educatorilor, 
directorul de școală poate avea 
un rol salutar. Și nu cred că e 
greu să pună ordine acolo unde 
e cazul. Ii stau la îndemînă con
vorbirile cu învățătorii și profesorii, 
consiliile pedagogice, lectoratele 
cu părinții. Ele trebuie folosite în 
mai mare măsură pentru definirea 
exigenței, în folosul muncii viitoare, 
încă din prima etapă a anului 
școlar ce începe.

în cadrul marilor aniversări culturale 
recomandate de Consiliul Mondial al 
Păcii, marți seara a avut loc în sala 
Casei prieteniei româno-sovietice aniver
sarea a 800 de ani de la nașterea poe
tului gruzin Șota Rustaveli, organizată 
de Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Uniunea Scriitorilor, Consiliul pen-

tru răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice și Consiliul general A.R.L.U.S.

în prezența unui numeros public și a 
unor reprezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice, scriitorul Victor Kernbach a 
vorbit despre poezia celui sărbătorit.

în încheiere a urmat filmul artistic 
georgian „Iolantha".

(Agerpres)

Uzina textilă Cisnădie : în 
secția covoare orientale se 
face controlul final al pro

duselor
Foto : R. Costin

din Leningrad

nore sau prețioase care 
nu spun nimic avînd ae
rul a spune tot, în sfîișit 
ceva fără rimă, fără ritm, 
fără sens și toate preten
țiile. Natural, cui îi place 
poezia asta nu poate să-i 
placă poezia lui Coșbuc". 
Mai mult decît aceasta, 
publicul larg de cititori nu 
l-a uitat niciodată pe 
George Coșbuc. Cărțile lui 
au fost atît de stăruitor 
cerute încît chiar pe vre
muri editorii s-au văzut 
nevoiți să le reediteze 
mereu.

în anii noștri, popu
laritatea lui Coșbuc a a- 
tins culmi niciodată visa
te de poet. Volumele 

. semnate cu acest strălu
cit nume se tipăresc în 
zeci și zeci de mii de e- 
xemplare și se epuizează 
de îndată. Criticii noștri 
îi studiază cu atenție ope
ra, străduindu-se să scoa
tă la lumină mărgăritarele 
ascunse în ea și să o 
curețe de părțile mai puțin 
valoroase, de neocolit în
tr-o creație atît de vastă 
și de fecundă.

Centenarul Coșbuc va 
contribui desigur la o și 
mai bună cunoaștere, la o 
și mai largă răspîndire a 
minunatei și nepieritoarei 
imagini a vieții poporului 
nostru pe care o desprin
dem din opera sa.

românească și prin tradu
cerea migăloasă și măies
trită a unora dintre ma
rile creații universale.

Homer, Virgiliu, Dante, 
Schiller, Byron au fost din
tre poeții pe care Coșbuc 
i-a dăruit în frumoasă și 
originală tălmăcire româ
nească culturii noastre. 
Unele din aceste tălmă
ciri — ca „Divina Come
die', de exemplu — ră- 
mîn pînă astăzi unice în 
literatura română.

Coșbuc, un poet uitat 7 
De unii, poate, și pentru 
scurtă vreme. Critici de 
prestigiu — Ibrăileanu, 
Gherea, Călinescu — s-au 
aplecat asupra operei 
sale, cu dragoste și cu 
admirație. Scriitorii și oa
menii de cultură au cu- 
noscut-o și au admirat-o. 
„La citirea lor" — scria 
cărturarul și omul de li
tere Iorga — despre poe
ziile lui Coșbuc — „a tre
cut ca un fior prin inima 
acelora care le știau mai 
bine. Dar pentru mulțl, în
tr-o vreme cînd se decla
mă produsele isterice ale 
șarlatanilor, ele vor fi 
descoperite...' „Azi e la 
modă" — scria Liviu Re- 
brsanu mal tîrziu — „o 
poezie așa zisă ermetică, 
o înșirare de cuvinte so-

„In drum spre Franja’, sau 
visul de pierde-vară al unui 
leneș invidios, din „Invidia’, 
dau satisfacția persiflării u- 
nor racile care, în afîtca 
împrejurări, vin să ne um
brească bucuria vieții.

Miniaturile solicită o con
centrare maximă a ideii, 
precizie de campion în țin
tirea obiectivului urmărit; 
majoritatea momentelor din 
spectacol se supun cu suc
ces rigorilor genului. Acolo 
unde se pierde însă ritmul 
fulgerător al satirei, acesta 
se diluează și, uneori, rîsul 
nu reușește să acopere rea
litatea artistică. La aceasta 
se adaugă, uneori, o exage
rată șarjă, venind în întîm- 
pinarea unui umor de o fac
tură mai pujin elevată, în 
orice caz în discordanță cu 
finuia generală a spectaco
lului. Așa, de pildă, scene 
ca „In drum spre Franja", 
„Povestea unei iubiri" sau 
în mod deosebit „In sănăta
tea femeilor", suferă datori
tă îngroșării nemotivafe a 
umorului.

Acest teatru pînă nu de
mult 
tor» 
nu 
ceea 
fia. Am văzut astfel alături 
de Raikin 
actoricești 
Ne face 
levăm pe interpretul 
niafurii „Moartea anecdo
tei", V. Ilcenko, sau pe a- 
cela al monologului „O dis
cuție cu privire la...", M. 
Ivanefki. Asemenea actori, 
ca și alții, concură la rotun
jirea imaginii spectacolului, 
contribufia lor fiind eviden
tă și din punctul de vedere 
al varietății în interpretare.

Aplauzele publicului au 
fost expresia unei satisfacții 
față de o seară teatrală plă
cută, reconfortantă.

PENTRU ELEVII

școli cu cite 16 săli de clasă.

li terminată construcția altor 50

acestea, în care

Dinu SARARU
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care
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lui Raikin stă în 
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să re

mi
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involunfar 
copios, dar

ARGEȘENI

al «unui singur ac- 
a cîșfigat de cînd 
l-am văzut și În 
ce privește disfribu-

Stela PREDESCU

| CINEMA

(com-

care

CINEMATECA în noua

Ion 
gră- 
Me- 
ulti-

Victoria (completare 
15,45; 18,15; 20,45. 
TOM — cinemascop :

(com- 
15,30;

ISAL-

stagiune

care să cunoască materia de „10”, 
că întotdeauna mai este loc pentru 
mal mult și mai bine. O seamă 
de cadre didactice sînt convinse 
— cu temei — că elevul trebuie 
controlat riguros din prima zi de 
școală și pînă la ultima pentru că 
numai astfel se obișnuiește să-și 
facă datoria și culege foloase 
maxime din procesul instructiv- 
educativ. Pe cînd altele se mul
țumesc cu un control superficial și 
discontinuu. Mai departe. Pentru o 
categorie de „pedagogi" este im
portant numai ceea ce știu elevii 
„la ei", în disciplina lor. Nu-i face 
să tresară o greșeală stridentă de 
exprimare ori lipsa unor cuno
ștințe elementare de istorie sau de 
geografie. Apoi, dacă pentru unii 
lecția nu poate începe cu nici un 
chip pînă nu e ordine, curățenie 
și o liniște perfectă în clasă, pentru 
alții nu constituie un impediment 
băncile nealiniate, hîrtiile presăra
te cu nemiluita pe jos.

Ce rețin elevii pentru ei din toate 
astea ? Că pretențiile unor profe
sori sînt absurde din moment ce 
se bat cap în cap cu ale celor
lalți și că, de bună seamă, nu e 
nici o pagubă dacă vorbești inco
rect, dacă ești certat cu ordinea 
și curățenia sau dacă nu știi cine 
a fost Alexandru Macedon, ori 
unde se află vulcanul Etna.

Dar obiceiul de a răsplăti inegal 
la muncă egală 7 Un copil e drăguț 
din cale afară, l-a cucerit pe das
căl cu mobilitatea spiritului său. Și 
iată că inima nu-1 lasă pe profesor 
să-i dea nici măcar un „4" cînd 
școlarul dă dovadă că nu și-a în
sușit nimic dintr-un șir întreg de 
lecții. Un alt copil e silitor și inteli
gent — o știe toată lumea — dar 
uite că de la o vreme este prins 
nepregătit, fiindcă a început să 
se dea în vînt, să zicem, după 
fotbal. Cum să-i pună notă proas
tă 7 Nu e păcat să-i strice media 7 
Și uite așa inima îi face nedrepți 
pe unii profesori și în același timp 
vinovați pentru vicii viitoare în 
profilul moral al tînărului. Căci ce 
înțelege clasa din tot oe se pe
trece sub ochii ei 7 Că uneori e 
destul să cucerești inimile celor din 
jur și respectiv, încrederea lor, ca 
să poți trăi mai bine decît alții. 
Multiplicați la scara vîrstelor ma
ture această concepție încolțită sub 
oblăduirea „nevinovată’ (în reali
tate nu îndeajuns de responsabilă) 
a profesorului și veți vedea despre 
ce mare viciu este vorba.

Sînt bine cunoscute și nepotrivi
rile ce există adeseori între pă
rinți cu privire la conținutul edu
cației, la sistemul de cerințe și 
metodica aplicării lui. Cîteodată 
copilul se află într-o mare dilemă : 
cum e bine 7 Căci mama pretinde 
a fi dăunător să stai în fața micu
lui ecran pînă la orele 11 din 
noapte, iar tatăl demonstrează că 
asta n-are nici o importanță.

Uneori familia dezaprobă chiar 
modul de a proceda al profesori-

14,45 — Fotbal : Transmisie 
București și Ploiești. Intîlni- 
rlle dintre echipele Rapid- 
C.S.M.S., Steaua-Jiul și Petro- 
lul-Dinamo București.

18,15 — Emisiune pentru copii și 
retul școlar. „Clopoțelul 
iar".

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — O invitație pentru cei 

nu au vizitat... „Porțile 
miței".
Emisiune de știință. „

Aflat pentru a doua oara 
în România, Arkadi Raikin, 
impune, dincolo de obser
varea reușitelor unui spec
tacol bogat, evidența unei 
nobile dedicări. Este vorba 
de conștiința artistului ce
tățean, care înțelege să 
persevereze, slujit de o ad
mirabilă pasiune, în defi
nirea coordonatelor unui 
gen teatral care s-a cristali
zat sub semnul numelui său. 
Pentru că ideea miniaturi
lor satirice îi aparține lui 
Raikin și, de-a lungul dece
niilor, actorul a izbutit să 
dea întrupării arfisfipe a a- 
cestei idei 
larifate.

Noutatea 
restabilirea 
rioare ale
în subordonarea 
gii scene, ambiției 
transforma podiumul 
tribună. De la alintarea șă- 
galnic-ironică a 
bucurii și suferințe 
nești, însoțite, mai 
deauna, de un 
comic, la rîsul 
nevinovat pe teme „albe", 
rezultat al unor consfruc|ii 
de comunicabilitate sau re
ceptivitate, accidentale, și 
pînă la causticitatea unei 
virulente safire, Raikin tre
ce cu ușurință 
însumînd o largă 
reprezentări ce 
un talent indiscutabil. Cer- 
cetînd realitatea cu un ochi 
ager și sever, autorii texte
lor au adus pe scenă, iar 
Raikin, în primul rînd, le-a 
dat viață, în calitate de re
gizor, interpret, scenograf, 
episoade, multe viu grăi
toare și capabile să invite 
la reflecfie.

Funcționarul obtuz din 
„Bătrînețe zbuciumată’, ste
reotipia unor practici înve
chite din învățămînf, din 
„Teoria și practica", lașita
tea însoțită de suspiciune a 
unui salariat neisprăvit din

de ani de viață academică în 
România',

20,25 — Melodii pe portativ. Muzică 
ușoară.

20,50 — Arkadi Raikin — în studio. 
Selecțiuni din spectacolul Tea
trului de Stat de miniaturi 
din Leningrad.

21,30 — Film : „Finala buclucașă", co
medie muzicală realizată de 
Studiourile maghiare.

23,05 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — Buletinul meteorologic.
23,20 — închiderea emisiunii.

Răspunzînd unei dorințe a iubitorilor fil
mului, exprimate în scrisorile adresate zia
rului nostru, l-am rugat pe tov. DUMITRU 
FERNOAGĂ, directorul Arhivei Naționale 
de Filme, să ne răspundă la cîteva în
trebări :

— Ce-și propune 
Cinemateca pentru 
răspîndirea cultu
rii cinematografice 
și educarea esteti

că a publicului 
prin film?

— Unul dintre mij
loacele principale de 
propagare a cunoștin
țelor despre istoria, 
teoria și practica crea
ției de filme în rîn- 
durile publicului îl 
constituie de cîțiva ani 
Cinemateca din Bucu
rești. Nu este vorba de 
o simplă sală unde 
rulează altfel de filme 
decît în rețeaua obiș
nuită. Rostul Cinema-

terii este să răspîn- 
dească operele intrate 
în patrimoniul de aur 
al celei de-a șaptea 
arte, Iată de ce în 
programul noii sta
giuni, care se deschi
de la 19 septembrie, 
am inclus în mai mare 
măsură decît în anii 
trecuți selecții de fil
me menite să familia
rizeze pe iubitorii fil
mului cu opere clasice 
și moderne remarca
bile ale acestei arte. 
Un ciclu intitulat 
„OMAGIU LUI JEAN 
RENOIR" va oferi po
sibilitatea vizionării 
cîtorva dintre cele mai 
bune filme ale cineas-

tului francez, necu
noscute încă publi
cului Cinematecii: 
„Tony" — 1934 ; „Azi
lul de noapte" și „O 
plimbare Ia țară" —
1936 ; „Marsilieza" —
1937 ; „Mlaștini" — 
1941 și „Jurnalul unei 
cameriste" — 1946. A- 
cestui ciclu îi vor 
urma retrospective 
consacrate lui FRITZ 
LANG și lui ERICH 
VON STROHEIM, ma
re regizor și actor de 
la a cărui moarte se 
împlinesc în curînd 
zece ani.

Al doilea ciclu, pe 
tema „LITERATURA 
ȘI FILMUL", aduce 
ecranizări după scrie
rile lui B. Brecht — 
„Bătrîna doamnă ne
demnă" realizat de 
studiourile franceze, A. 
Segers — „A 7-a cru
ce" — S.U.A., V. Hugo 
— „Regele se amuză"

— Italia, J. London — 
—- „Vasul fantomă"
— S.U.A., B. Shaw — 
„Pygmalion" — An
glia.

în continuare, vom 
prezenta programe in
titulate „MARI IN- 
TERPREȚI" și „CO
MEDII NEMURITOA
RE". Vor rula și fil
me de scurt, metraj : 
documentare, experi
mentale, artistice și 
desene animate.

țara noastră. Reîn- 
scrierile foștilor abo
nați se fac pînă la 15 
septembrie. Locurile 
rămase disponibile la 
data de 15 septembrie 
vor fi puse în vînzare 
între 16—18 septem
brie.

— Vor rula fil
me și pentru cel 
ce nu sînt abonați?

— Cum se fac 
înscrierile și reîn- 
scrierile la Cine
matecă ?

— Pentru cineaști, 
membri ai uniunilor 
de creație și doritori 
din alte instituții de 
artă și cultură s-au 
eliberat noi abona
mente de către Aso
ciația cineaștilor din

— în actuala sta
giune „Cinemateca" 
devine mai accesibilă 
publicului larg. Din se
ria spectacolelor fără 
abonament amintim 
prezentarea în mati
nee a unei selecții de 
filme în reluare, ma
joritatea lor din pre
mierele anului 1961.

Duminica dimineață, 
în săptămînile fără a- 
bonament vor rula 
antologii cinematogra
fice. în programe de

seară vor fi date filme 
închinate sărbătoririi 
unor evenimente cine
matografice : 70 de ani 
de la nașterea lui 
Keaton, 40 de ani de 
la premiera filmului 
„Mama" de Pudovkin 
etc. în săptămîna 19— 
25 septembrie, de 
exemplu, cînd vor 
rula „Marele război" 
de M. Monicelli, „Ca
leașca de aur" și 
„Bestia umană" de J. 
Renoir, „Escrocii" de 
Fellini precum și „Ur
mărirea cea mare" — 
o antologie a filmelor 
de aventuri S.U.A. 
1965 — accesul în sală 
se face pe baza bile
telor cumpărate la 
casă. Activitatea Cine
matecii se va extinde, 
începînd din octom- 

și în centrele 
Brașov,

brie, 
universitare
Iași, Cluj, Timișoara, 
Tîrgu-Mureș, Craiova

unde vor fi prezentate 
ciclurile „Literatura și 
filmul" și „Mari inter- 
preți".

Cu privire la condi
țiile de vizionare în 
apropiata stagiune, in
terlocutorul nostru 
ne-a spus că s-a mon
tat la Cinematecă un 
aparat de 16 mm care 
va permite o mai bună 
prezentare și a filme
lor provenite de la 
arhive de peste hotare. 
Un grup de tehnicieni 
pune la punct și un 
aparat de proiecție a 
titlurilor. Prin folosi
rea lui, filmele în ver
siune originală vor fi 
traduse simultan. Fil
mele mute vor fi pre
zentate cu viteza lor 
inițială, de 16 imagini 
pe secundă, nu ca 
pînă acum, cu viteza 
filmului sonor.

Aurelia GOLIANU

PITEȘTI (coresp. „Scînteii'). — O dată cu 
deschiderea anului școlar, mii de elevi din 
regiunea Argeș vor învăța în școli și săli de 
clasă noi. Zilele acestea, în orașele Pitești; 
Cîmpulung și Ocnele Mari, s-a terminat con
strucția unor 
Pînă acum în regiune au fost date în folosință 
peste 100 noi săli de clasă, iar pînă la sfîrși- 
tul anului va ' , ... .
de săli. în acest an își încep activitatea 661 
de tineri învățători și profesori. Mai mult de 
jumătate din aceștia sînt absolvenți ai Li
ceului pedagogic din Cîmpulung sau ai In
stitutului pedagogic din Pitești. Elevii clase
lor I—XI, cît și ai liceelor de specialitate vor 
primi în mod gratuit cărți în valoare de 8,5 
milioane lei.

comemorativa
Stefan Luchian
■>

în aula Academiei Republicii Socialiste 
România a avut loc, marți după-amiază, o 
ședință comemorativă organizată cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la moartea pictoru
lui Ștefan Luchian. Ședința, la care au par
ticipat academicieni, cercetători științifici, 
profesori universitari și alți oameni de știință 
și cultură, a fost deschisă de acad. Alexan
dru Philippide, președintele secției de litera-, ț. 
tură și arte a Academiei.

Despre viața, opera lui Ștefan Luchian și 
rolul acestuia în arta plastică românească au 
vorbit acad. George Oprescu și artistul po
porului Alexandru Ciucurencu.

• ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE
LOR ZBURĂTOARE — film pentru ecran pa
noramic : Patria — 10; 12,45; 15,45; 18,30;
21,15.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Repu
blica (completare Paralele) — 9,15; 11,30;
13,45; 16,45; 19; 21,15, Flacăra (completare Ce 
povestesc apele) — 15,30; 18,15; 20,45.
O NOTRE DAME DE PARIS ; Sala Palatului 
(seria de bilete 1 758 — orele 20), Luceafărul
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30; 22, Feroviar — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, Excelsior — 10,15; 13;
15,45; 18,30; 21,15 (la toate completarea Pașii 
poetului), București (completare Ce povestesc 
apele) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
© ȚÂRA FERICIRII : Capitol (completare 
Țuculescu) — 9, 11,45; 15,15; 18; 20,45; la 
dină — 19,30, Stadionul Dinamo — 19,30, 
lodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la
mele două completarea Ce povestesc apele).
• LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Festival (com
pletare Orizont științific nr. 5) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 19,30, Modern 
(completare Pașii poetului) — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, Arenele Libertății (completare 
Ion Țuculescu) — 19,30.
• HĂIDUCII — cinemascop ; Lumina (comple
tare 23 August 1966) — 8,45; 11| 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45.
• CASA NOASTRĂ :
Basm) — 9; 11,15; 13,30; 
© COLIBA UNCHIULUI
Central (completare Un secol șf multe milenii)
— 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,45, Colentina — 
15,30; 18,30.
• CRONICA UNUI BUFON : Union (comple
tare Paralele) — 15,30; 18; 20,45.
© PROGRAM PENTRU COPII : Doina
© MAIGRET ȘI 
Doina — 11,30; 
(completare Ion 
16; 18,30; 21.
• O LACRIMĂ
APELE — VREAU SĂ ȘTIU TOT 
LENA — CHEIA SUCCESULUI — 
GRAVITAȚIE — GHIDRINUL — IMAGINI DIN 
MUZEUL POMPIERILOR — UN SECOL ȘI 
MULTE MILENII : Timpuri Noi — 9—21 in 
continuare.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop ; 
Giulești (completare 23 August 1966) — 15; 18; 
20,45, Volga (completare Ce povestesc apele)
— 9; 11,45; 15,15; 18; 20,45, Drumul Sării (com
pletare Problema) — 14,45; 17,45; 20,30.
© CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : 
Dacia (completare Orizont științific nr. 5) —
— 9—15,45 în continuare ; 18,15; 20,45.
© REPULSIE : Buzești (completare Imagini din 
Muzeul Pompierilor) — 15,30; 18; la grădină
— 20.

9.
AFACEREA SAINT FIACRE : 
13,45; 16; 18,30; 20,45, Grivița 
Țuculescu) — 9; 11,15; 13,30;

PE OBRAZ — CE POVESTESC 
nr. 45. BA- 

PUNCT DE

• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop ; 
Crîngași (completare Mobila) — 15,30; 18; 20,30. 
e CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : 
Bucegi (completare Un secol și multe milenii) 
9; 12,30; 16,15; 20; la grădină — 19,15, Tomis 
(completare Imagini din Muzeul Pompierilor) — 
9; 12,30; 16,15; 20; la grădină — 19.
• DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop ; Glo-

na (completare Ion Țuculescu) 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, Flamura (completare 
Pașii poetului) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30.
O ESCROCII LA MlNĂSTIRE — cinemascop : 
Unirea (completare Llniorli) — 15,45; 18; la
grădină — 20.
® PRIMA DEZILUZIE : Vitan (completare Ko- 
prlvșclța) — 15,30; 18.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ: 
Alta (completare Valentin Serov) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45; la grădină — 19,30.
© THErEsE DESQUEYROUX : Miorița (com
pletare 23 August 1966) — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
© CÎINELE DIN BASKERVILLE : Munca 
pletare Un nasture) — 16; 18,15; 20,30.
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Popular 
pletare Nimeni nu se gîndește la noi) — 
18,15; 20,45.
O ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
TIMBANCI : Aurora (completare Pașii poetului)
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină —
19.30, Floreasca (completare Ion Țuculescu) —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
© BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Moșilor (com
pletare Vizita tovarășului Ciu En-lai în Repu
blica Socialistă România) — 15; 17,45; la gră
dină — 20,30.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Cosmos
(completare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Argeș) — 15,30; 18,15|
20,45.

e SE INTIMPLĂ NUMAI DUMINICA : Vii
torul (completare Orizont științific nr. 5) —
15,30; 18; 20,30.
9 JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB : Rahova
— 15,30; 18; la grădină — 20,15, Cotroceni
completare Autobiografie) — 15; 17,45; 79 30. 
0 CASA NELINIȘTITA — cinemascop ; Pro
gresul (completare Printre nori) — 15,30; 18;
20,45.
O ALFABETUL FRICII : Lira 
grădină — 20,30.
o 5 000 000 DE MARTORII: Ferentari comple
tare Pe calea înfloririi patriei social}! te) — 
15,30; 18; 20,45.
9 URME ÎN OCEAN : Pacea (completar* Ori
zont științific nr. 5) — 15,45; 18; 20,45.
© ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR' — 
cinemascop : Grădina „Progresul" (compilare 
Ce povestesc apele) — 19,30.
9 FANFAN LA TULIPE : Grădina „Doina" — 
20,15.
© STRĂINUL — ambele serii : Grădina „Colen
tina" — 19,45.
9 VALURILE DUNĂRII : Grădina „Progresul"- 
Parc"
9

15,30. 18; la

19,30.
CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Grădina „Vitan" 
20.

TEATRE

Teatrul ,,C. I. Notldra" (la teatrul de vară 
Herăstrău) : UN LUP MlNCAT DE 

20.
satiric-muzical „C. Tănase" (grădina 
caz de ploaie sala Savoy) : CU MU- ”• ——’   2q

CALEIDOSCOP-CIRC — 29.

din parcul 
OAIE — 
® Teatrul 
Boema, in
ZICĂ E DE GLUMIT 
e Circul de slat :
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Plecarea delegației Partidului
Socialist Italian al Unității Proletare

Marți dimineața a părăsit Capi
tala delegația Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.) condusă de tovarășul 
Dario Valori, secretar general ad
junct al partidului, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
în țara noastră.

Din delegație au făcut parte to
varășii Francesco Lami, membru al 
Direcțiunii P.S.I.U.P., și Antonio 
Costa, membru al Comitetului Cen

tral, secretar al Federației Milano 
a P.S.I.U.P.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost salutată de tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Plecarea în R. S. Cehoslovacă 
a unei delegații 

a Marii Adunări Naționale

CU PRILEJUL
„ZILEI POMPIERILOR
Marti dimineața, cu prilejul Zi

lei pompierilor din Republica So
cialistă România a avut loc în 
Capitală solemnitatea depunerii 
de coroane la Monumentul luptă
torilor de la 13 septembrie 1848 
din Dealul Spirii, ridicat în amin
tirea pompierilor eroi apărători ai 
Bucureștiului.

★
Marți a avut loc în Capitală o 

adunare festivă cu prilejul Zilei

pompierilor din Republica Socia
listă România. Despre însemnăta
tea zilei de 13 septembrie a vor
bit general-locotenent Pamfil Tatu. 
A urmat apoi un program artistic 
prezentat de ansamblul de cîntece 
și dansuri „Ciocîrlia" al Ministe
rului Afacerilor Interne.

Adunări consacrate acestei zile 
au avut loc în diferite orașe din 
tară.

(Agerpres)

La invitația Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Cehoslovace, 
o delegație a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Avram Bunaciu, 
președintele Comisiei constituțio
nale a M.A.N., a plecat marți 
după-amiază într-o vizită oficială 
în Cehoslovacia.

Din delegație fac parte depută
ții : ing. Traian Gîrba, secretar al 
Marii Adunări Naționale, pre
ședintele Sfatului popular al re
giunii Crișana, Richard Winter, 
secretar al Comisiei de politică ex
ternă a M.A.N., dr. loan Popa Pop, 
prorector al Institutului de medi
cină și farmacie din Tîrgu Mureș, 
membru al Comisiei pentru sănă
tate, prevederi și asigurări sociale 
a M.A.N., dr. ing. Vasile Vulcu, 
prodecan al Facultății de tehnolo
gia construcțiilor de mașini a In
stitutului politehnic din Brașov, 
Maria Crivăț, profesoară la Liceul 
din Roznov, ing. Nicolae Predatu, 
membru al Biroului executiv al 
Consiliului sindical regional Olte
nia, Ion Nica, președintele coope
rativei agricole de producție din 
comuna Fîntînele, regiunea Dobro- 
gea.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost condusă de

Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, acad. Șt. S. 
Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Suzana Gâdea, 
membru al Consiliului de Stat, Ion 
Pas, președintele Grupului român 
al Uniunii interparlamentare, se
cretari ai M.A.N., deputați, func
ționari superiori din M.A.N. și 
M.A.E.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S, Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Luni seara, ambasadorul R. S. 

Cehoslovace la București, Cestmir 
Cisar, a oferit un dineu în cinstea 
delegației Marii Adunări Națio
nale care a plecat- într-o vizită 
oficială în această țară.

La dineu au luat parte Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, acad. Șt. S. Nicolau și 
Mia Groza, vicepreședinți ai 
M.A.N., Avram Bunaciu, președin
tele Comisiei constituționale a 
M.A.N., conducătorul delegației, 
Petru Burlacu, secretar general în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
deputați membri ai delegației, 
funcționari superiori din M.A.N. și 
M.A.E., ziariști.

(Agerpres)

în cursul unor recente călătorii în Belgia, am avut 
ocazia să discut cu oameni politici, reprezentanți ai unor 
cercuri de afaceri, personalități ale vieții culturale. în con
vorbirile pe care le-am avut în probleme actuale ale rela
țiilor intereuropene au fost afirmate păreri caracteristice 
pentru modul de gîndire al unor largi pături ale opiniei 
publice din Belgia, ca și din alte țări vest-europene.

o n i c a zilei
ÎNTOARCEREA

DE LA BELGRAD A DELE
GAȚIEI PARLAMENTARE 

ROMÂNE
Marți dimineața s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Belgrad, 
delegația parlamentară română 
care a participat la întîlnirea 
consultativă a reprezentanților 
parlamentelor din țările coautoare 
la rezoluția „Acțiuni pe plan regio
nal în vederea îmbunătățirii rela
țiilor de bună vecinătate între sta
tele europene aparținînd unor sis
teme sociale și politice diferite", 
adoptată în unanimitate la cea de-a 
20-a sesiune a Adunării generale 
a O.N.U.

Din delegație au făcut parte 
Dumitru Popescu, președintele 
Comisiei de politică externă a 
Marii Adunări Naționale, Traian 
Iopașcu, președintele Comisiei ju
ridice a Marii Adunări Naționale, 
și dr. Ion Covaci, consilier.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București.

★
La invitația Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, marți di
mineața a sosit în Capitală Ka- 
imierz Rusinek, adjunct al minis

trului culturii și artei din R. P. 
z Polonă.

în întîmpinarea oaspetelui, pe 
aeroport se aflau I. Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, funcțio
nari superiori din C.S.C.A.

SIMPOZION PE TEMA

Marti dimineața a avut loc la 
Institutul central de cercetări a- 
gricole un simpozion organizat de 
Consiliul Superior al Agriculturii 
cu tema: „Probleme actuale în 
dezvoltarea producției agricole".

Simpozionul a fost deschis de 
prof. dr. David Davidescu, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii. în fata a numeroși 
cercetători de la I.C.C.A. și cadre 
didactice de la Institutul agrono
mic „Nicolae Bălcescu", au luat 
cuvîntul P. Lamartine Yates, re
prezentantul regional F.A.O. pen
tru Europa, și A. Juul, reprezen
tant al F.A.O. pentru campania 
mondială împotriva foametei, care 
se află în tara noastră la invitația 
Comitetului Național F.A.O., pre
cum și D. Dumitriu. redaetor-șef 
adjunct al revistei „Viata Econo
mică".

(Agerpres)

COM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

15, 16 și 17 septembrie a.c. In 
tară : Vremea devine instabilă, în- 
cepînd din nord-vestul țării. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea 
ploi temporare și sub formă de a- 
Verse, însoțite de descărcări elec
trice, mai frecvente in Ardeal, 
Banat, Oltenia și nordul Moldovei. 
Vintul va prezenta unele intensifi
cări. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 7 și 17 grade, iar 
maximele între 17 și 27 grade, 
izolat mai ridicate Ia începutul in
tervalului în sud-estul țării. în 
București : Vreme ușor instabilă, 
cu cerul schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt slab, 
pină la potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară. Pe litoral : Vre
mea devine ușor instabilă în a 
doua parte a intervalului. Cerul va 
fi schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară spre 
sfîrșitul intervalului.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI DE MAȘINI
Erau de față reprezentanți ai 

ambasadei R. P. Polone la Bucu
rești.

★
Ambasadorul extraordinar și 

plenipotențiar al Uniunii Sovieti
ce la București, A. V. Basov, a ofe
rit marți la amiază un cocteil cu 
prilejul turneului întreprins în 
țara noastră de artistul poporului 
al R.S.F.S. Ruse, A. Raikin, și 
Teatrul de Stat de Miniaturi din 
Leningrad.

Au luat parte Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, O. Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, Marin Flo- 
rea Ionescu, vicepreședinte al Con
siliului general A.R.L.U.S., func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și C.S.C.A., oa
meni de teatru, ziariști.

★
Prof. dr. Jose Vallega, directo

rul Diviziunii producției vegetale 
și producției plantelor din Organi
zația pentru alimentație și agri
cultură (F.A.O.) a O.N.U., a so
sit în Capitală, la invitația comi
tetului național F.A.O.

La sosire, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de prof. dr. David Da
videscu, vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, re
prezentanți ai Institutului de cer
cetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea,

★
La invitația Editurii „Scînteia", 

ne-a vizitat țara, într-un schimb 
de experiență, o delegație a Uni
unii editurilor de presă din R.P. 
Polonă — R.S.W. „Prasa", condusă 
de Edmund Krol, vicepreședinte 
al uniunii.

Marți după-amiază, oaspeții au 
părăsit Capitala îndreptîndu-se 
spre patrie.

(Agerpres)

ȘI UTILAJE DIN POLONIA
Marți la amiază s-a deschis în 

Capitală o expoziție de mașini și 
utilaje din Polonia. Organizată de 
Societatea de import și export de 
mașini „Polimex" din Varșovia, ea 
cuprinde printre altele mașini 
pentru industria chimică, pentru 
șantierele de construcții și indus
tria alimentară.

La deschidere, au participat 
funcționari superiori din diferite 
ministere economice, reprezentanți 
ai Camerei de Comerț, ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ingineri și 
tehnicieni din marile întreprinderi 
ale Capitalei, conducători ai unor 
întreprinderi de comerț exterior.

Erau prezenți membri ai Amba
sadei R. P. Polone la București.

Cu prilejul deschiderii expozi
ției a avut loc o conferință de 
presă la care au luat parte re
prezentanți ai presei române și 
corespondenți ai presei străine.

Deschisă într-unul din pavilioa
nele Expoziției realizărilor econo
miei naționale, expoziția poloneză 
poate fi vizitată de public pînă la 
25 septembrie

(Agerpres)

In fotografia de jos; primii vizita
tori ai expoziției.

Foto : M. Andreescu

„Banque de la Sociătâ Gănărale' 
este cel mai important grup finan
ciar belgian. Nu de mult, am dis
cutat cu directorul firmei, CHARLES 
DEMEURE. Convorbirea a relevat 
interesul pe care-1 vădesc largi 
cercuri ale opiniei publice din 
Belgia pentru intensificarea relații
lor bilaterale dintre Belgia și 
România, în general între țările din 
Apusul și cele din Răsăritul Euro
pei, a scos în evidență largile po
sibilități de colaborare între ele în 
domeniul schimburilor comerciale, 
al cooperării industriale, tehnico- 
științifice, al legăturilor culturale, 
turistice. Interlocutorul meu a 
spus : „Am cunoscut situația din 
România abia cînd m-am aflat 
acolo. înainte știam prea puține 
lucruri despre țara dv., despre 
progresele ei economice și în une
le privințe aveam o imagine 
inexactă, deformată. Am putut să 
constat prin propria mea experien
ță că contactele directe pot să con
tribuie la o cunoaștere mai intimă 
și, prin aceasta, la o schimbare 
favorabilă în raporturile dintre 
Belgia și România". Remarcînd că 
cele două țări se deosebesc prin 
structura lor social-politică, interlo
cutorul a ținut să sublinieze : „Im
portant mi se pare că deosebirile 
existente nu trebuie să împiedice 
circulația de bunuri și valori în 
care sîntem deopotrivă interesați. 
Geniul creator al omului, progresul 
științei și tehnicii determină o anu
mită interdependență, care face ca 
fiecare țară să aibă ceva de primit 
și de dat în cadrul unei cooperări 
reciproc avantajoase".

Convorbirea a abordat în con
tinuare modalitățile practice de 
dezvoltare a legăturilor reciproce, 
dl. Demeure remarcînd că inten
sificarea legăturilor economice se 
impune de la sine ca terenul cel 
mai concret de colaborare,

Zilele trecute la Bruxelles, pre
ședintele unei federații industriale 
belgiene din cele mai proeminente 
mi-a vorbit în același sens. „Belgia 
— a spus el — este o țară săracă 
în materii prime. Pentru a exista 
trebuie să exportăm, să importăm, 
să fim o parte activă a unui larg 
circuit de cooperare economică in
ternațională. Vizitînd țara dv. am 
avut revelația revoluției pe care ați 
realizat-o : intrarea în mod curajos 
în epoca industrială. Am plecat 
din România cu ferma convingere 
a necesității de a pune în funcțiu
ne tot ceea ce ar putea duce la 
multiplicarea relațiilor economice 
șj culturale dintre țările noastre, 
la intensificarea schimburilor știin
țifice și tehnice. Schimburile ro- 
mâno-belgiene ating acum o ci
fră de afaceri mereu mal.ridicată 
și sperăm că volumul lor va crește 
în continuare. Trebuie acționat mai 
departe în acest sens".

MAURICE LAMBILLIOTTE, direc
torul revistei „Synthese", cea mai 
răspîndită revistă politică și cul
turală din Belgia, s-a oprit îndeo
sebi asupra însemnătății pe care 
o au contactele și schimburile cul
turale între țările din Răsăritul și 
Apusul Europei pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă, apropierea 
între popoare și, prin aceasta, pen
tru stimularea înțelegerii șl coope
rării intereuropene. „La niveluri

diferite, fiecare popor de pe con
tinentul nostru — a spus interlocu
torul nostru — a asimilat valorile 
civilizației grecești, sau romane, 
sau moderne, adueîndu-și totodată 
aportul la această admirabilă sin
teză a diversității genului uman 
care este civilizația europeană. 
Desigur, fiecare popor are tradi
țiile și obiceiurile sale, rădăcinile 
proprii istoriei sale. Dar tocmai cu 
ceea ce are mai valoros și mai 
reprezentativ în cultura sa proprie, 
fiecare națiune contribuie la îm
bogățirea patrimoniului cultural 
european. Aș menționa în această 
privință infuzia pe care a pri-

IN CURSUL
UNOR CĂLĂTORII

IN BELGIA

mit-o cultura europeană din par
tea unui Brâncuși, Panait Istrati, 
Enescu și a altor mari scriitori și 
artiști români. De aceea, cred în 
necesitatea unor acțiuni reciproce 
care să favorizeze schimburile de 
valori culturale dintre țările din 
Răsăritul și Apusul Europei, în in
teresul progresului general. în a- 
ceastă privință, este axiomatic ca 
relațiile dintre statele europene să 
fie bazate pe respectul demnității, 
al independenței fiecăruia, fie că 
este vorba de țări mari sau mici".

Problema contribuției țărilor mici 
la îmbunătățirea relațiilor interna
ționale actuale a revenit adesea 
în diferitele convorbiri pe care 
le-am avut în Belgia.

„Am cunoscut România și am 
găsit unele trăsături comune între 
țările noastre — mi-a spus dl. 
LODE CRAEYBECKX, primarul ora
șului Anvers și totodată membru 
al Camerei Reprezentanților. Am
bele nu sînt țări mari, dar își au 
rolul lor în viața internațională. 
Configurația politică a lumii tre
buie să fie expresia respectului 
reciproc între toate țările, fie că 
este vorba de țări mari sau de 
țări mici. O ordine internațională 
fără țările mici este o imposibili
tate, ea fiind contrară ideii de 
justiție și egalitate suverană. For
ța țărilor mici este în funcție de 
fermitatea cu care ele vor ști să 
promoveze ceea ce consideră a fi 
echitabil".

Dl. Lambilliotte, pornind de la 
ideea că nici o țară n-are dreptul 
de a impune altora voința sa, a 
subliniat că țările mici, deși nu 
dispun de forța materială a celor 
mari, au dreptul „de a nu permite 
să li se impună voința acestora". 
D-sa consideră că „țările mici pot 
— pe deasupra deosebirilor ideo- 
logiae și prin efectul voinței lor de 
a exista — să constituie un factor 
extrem de important, într-o lume 
care se dezvoltă atît de rapid".

La întrebarea mea : care sînt 
după părerea dv. măsurile de 
natură să asigure o atmosferă de 
destindere, securitate și cooperare 
în Europa ? dl. Maurice Lambilliotte

mi-a declarat : „Am în vedere 
existența, pentru un timp nedeler- 
minabil, a două state germane. Am 
în vedere existența unor frontiere 
trasate după un război pustiitor și 
care trebuie considerate inviolabi
le. Acestea sînt condiții indispensa
bile pentru securitatea Europei și 
pentru pacea lumii. O altă condiție 
a securității europene este inde
pendența continentului nostru față 
de S.U.A. In acest sens, cred că 
generalul de Gaulle are un merit 
incontestabil. El a obligat S.U.A. 
să ia act de rezistența unei Eu
rope cu o identitate independentă".

La aceeași întrebare, deputatul 
socialist ERNEST GLINNE a răs
puns : „Europa poate progresa cu 
sentimentul securității, dacă se 
asigură dezvoltarea schimburilor 
posibile între Est și Vest pe toate 
planurile. Este absolut indispen
sabilă recunoașterea graniței Oder- 
Neisse, Ar trebui trecut apoi la li
mitarea înarmărilor, cu toate con
secințele pozitive ce ar decurge 
de aci, Evident, ar fi important 
să se convoace o conferință Est- 
Vest, pe baza propunerii făcute 
pînă acum sau pe orice altă bază 
similară. Sînt de părere că retra
gerea trupelor neeuropene din Eu
ropa ar constitui un element deo
sebit de important de slăbire a 
tensiunii internaționale. Iar aceasta, 
nu pentru că îl considerăm pe 
americani sau pe canadieni drept 
niște ființe de pe alte planete, 
ci pentru că alianța atlantică este 
un instrument de aliniere față de 
S.U.A. Și cum poți să fii de acord 
cu aceasta, cînd S.U.A. își arogă 

’rolul de jandarm în America La
tină, în Asia, în alte regiuni ale 
globului ? Alianța atlantică a de
venit astfel un instrument al unor 
forțe obscure, al unor interese 
reacționare. Opinia publică din 
Belgia se îndepărtează mereu mai 
mult de ea, devenindu-i cu neputin
ță să mai subscrie la o politică 
nefastă ca aceea pe care S.U.A. 
o practică în Vietnam. In cazul 
că blocul N.A.T.O. se vq lichida, 
se va crea condiția cooperării între 
țări pe bază de argumente și 
interese comune. Desigur, problema 
principală este aceeq a războiu
lui termonuclear. Trebuie făcut 
totul pentru a-1 preîntîmpina, Și 
această sarcină este o sarcină co
mună, a noastră a tuturor",

Am plecat din Belgia cu două 
impresii puternice : prima este 
ostilitatea opiniei publice față de 
hotărîrea de a se muta aici sediul 
comandamentului suprem al Pactu
lui atlantic, ostilitate grevată pe 
sentimentul tot mai profund de 
nemulțumire față de apartenența 
la N.A.T.O. si care face cg această 
opinie publică să devină tot mai 
receptivă față de ideea lichi
dării concomitente a ambelor 
grupări militare din Europa, Cea 
de-a doua impresie dominantă cu 
care am plecat din Bruxelles este 
aceeq q întăririi continue a curen
tului de opinie în favoarea dez
voltării și intensificării relațiilor 
cu țările din Răsărit, în favoarea 
dialogului pentru gășireq moda
lităților practice de îmbunătățire 
a climatului internațional pe con
tinentul no3tru. în acest cadru, 
am putut să constat cu mare 
satisfacție interesul viu care există 
pentru țara noastră, pentru pro
gresele ei în construcția economică 
și politica ei externă, dorința foarte 
vizibilă de a extinde relațiile 
multilaterale cu România, în folosul 
ambelor țări și al păcii.

Horia LIMAN

Confruntarea de păreri— 
ferment al creației științifice -> J J
(Urmare din pag. I)

nei lor și înarmați fiind cu mijloa
ce de investigare care le sînt spe
cifice, ei pot concura Ia soluțio
narea aceleiași probleme.

La Institutul de fizică atomică 
București se organizează de mai 
mulți ani asemenea seminarii pe 
laboratoare. Ele se întrunesc or
ganizat, de obicei o dată pe săp- 
tămînă. Mai interesant este însă 
faptul că membrii seminariilor se 
întrunesc de la sine, mult mai 
frecvent, datorită nevoii pe care o 
resimt de a se consulta reciproc 
pe parcursul muncii de investigare. 
De-a lungul anilor, contribuția a- 
cestor seminarii la îmbunătățirea 
muncii de cercetare, prin’ con
trol colectiv, s-a manifestat în 
lucrări care s-au impus atenției 
cercurilor de specialitate și din 
alte țări. Seminariile laboratoare
lor de fizică teoretică, ale sec
țiilor ciclotron, betatron etc., de 
pildă, s-au remarcat în mod deo
sebit printr-o activitate perma
nentă și fructuoasă. Perfecționă
rile aduse ciclotronului, aflat la 
I.F.A., menite să prelungească via
ța acestui valoros utilaj, sînt un 
exemplu pozitiv al eficienței se
minariilor.

La un moment dat, s-a consta
tat însă că seminariile organizate pe 
laboratoare nu reușeau să cuprin
dă pe toți specialiștii. Aceasta a 
condus la înființarea unui al 
doilea sistem de seminarii, pe 
grupuri de laboratoare cu profil 
apropiat, care se țin lunar sau 
bilunar pentru a dezbate teme 
de cercetare mai complexe.

Consultările periodice între spe
cialiști sînt utile și în ce privește 
valorificarea economică a cercetă
rilor. Mă refer atît la colectivele 
a căror activitate este consacrată 
nemijlocit cercetărilor aplicative, 
cît și la acelea a căror preocu
pare principală o constituie inves

tigațiile fundamentale. Schimburile 
de informații și sugestii între mem
brii acestor colective de la I.F.A., 
în cadrul unor seminarii, cu par
ticiparea mai largă, au dus, pe de 
o parte, la perfecționarea, pe o 
bază științifică mai riguroasă, a 
unor aparate destinate aplicațiilor 
industriale, iar pe de alta la va
lorificarea în economie a unor me
tode elaborate inițial pentru nece
sitățile unor teme de cercetare 
fundamentală.

Deși s-au obținut anumite suc
cese, seminariile noastre nu s-au 
dovedit a fi la fel de eficiente și 
în acest din urmă domeniu. O 
cauză sînt discuțiile deficitare din 
unele seminarii, mai ales prin lip
sa de interes manifestată de unii 
dintre inginerii noștri electroniști, 
deși mulți au dovedit, în multe ca
zuri, o remarcabilă imaginație 
creatoare. Ei nu și-au însușit încă 
în aceeași măsură spiritul mun
cii în seminar. De fapt, aceste ca
dre socotesc prea scumpă propria 
lor experiență pentru a o împăr
tăși și altora iar, pe de altă parte, 
sînt prea convinse de posibilitățile 
lor pentru a mai ține seama de 
sugestiile colectivului. Cu toate că 
cei la care mă refer finalizează 
lent lucrările lor pentru că mereu 
ajung să constate singuri, dar cu 
întîrziere, că le-au scăpat din ve
dere diverse elemente de îmbună
tățire a aparatului în studiu, ei nu 
s-qu lăsat convinși pînă acum de 
foloasele seminariilor științifice. Nu 
este mai puțin adevărat că nici 
institutul nu a depus suficiente e- 
forturi pentru a determina, la cei în 
cauză, o schimbare de poziție, mai 
potrivită cu organizarea modernă 
a cercetărilor.

Experiențele pozitive, înregistrate 
pînă acum în cercetare, dovedesc 
utilitatea organizării unor seminarii 
de acest gen, conducînd la o ma
ximă eficiență a efortului de cer
cetare.

FOTBAL Astăzi
etapă in categoria A

Echipele din „A" susțin as
tăzi meciurile etapei a V-a, 
după următorul program: Ra- 
pid-C.S.M.S., Steaua-Jiul (în cu
plaj, pe stadionul „23 August", 
începînd de la ora 14,45), Petro- 
lul-Dinamo București, U.T. Arad- 
Progresul, Farul-Dinamo Pitești, 
Politehnica Timișoara-Știința Cra
iova și Universitatea Cluj-Steagul 
roșu Brașov.

Amatorii de fotbal vor putea 
urmări, prin intermediul micului 
ecran, ■ desfășurarea meciurilor 
Rapid-C.S.M.S. (in întregime), 
Steaua-Jiul și Petrolul-Dinamo 
București (alternativ); începînd 
de la orele 16,25, pe programul I, 
posturile noastre de radio vor 
transmite aspecte de la întilnirile 
din București, Ploiești, Timișoara, 
Arad și Cluj.

R. P. Chineză — România

74-65 la baschet feminin
In sala Dinamo din Capitală s-a 

disputat aseară întîlnirea interna
țională de baschet dintre selecțio
natele feminine ale României și 
R. P. Chineze. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 74—65 (32—32) în fa
voarea echipei oaspete.

Ciclism

JURUL ROMÂNIEI11
EDIȚIA A

Astăzi se dă startul în cea de-a 
XV-a ediție a „Turului ciclist al 
României", competiția cea mai 
populară printre amatorii sportului 
cu pedale din țara noastră. Parti- 
cipanții vor străbate în acest an un 
traseu de aproximativ 1 620 km, 
împărțit în 12 etape. întrecerea îi 
reunește pe cei mai buni rutieri 
din țara noastră și sportivi de peste 
hotare. Din rîndul alergătorilor ro
mâni se remarcă prezența experi- 
mentaților Gabriel Moiceanu, 
Constantin Dumitrescu, Ion Cosma, 
Walter Ziegler, Ludovic Zanoni, 
precum și a unor tineri afirmați nu 
de mult ca Emil Rusu, Gheorghe 
Suciu, Ștefan Suciu, Constantin 
Grigore, Alexandru Sofronie, Tu
dor Vasile și alții.

Anul acesta este prezentă pentru 
prima oară la „Turul României", 
puternica echipă a Olandei, țară cu

IERI, LA ȘAH
In runda de ieri a turneului fi

nal de șah, fruntașii clasamentu
lui au obținut noi victorii, deta- 
șîndu-se de restul plutonului. Flo
rin Gheorghiu, învingător în fața 
lui Stanciu, menține avansul de 2 
puncte, care, practic, îi asigură 
păstrarea titlului de campion. 
Rezultatele celorlalte partide : Voi- 
culescu—Drozd 1—0; Ciocîltea— 
Ungureanu 1—0; Partoș—Vaisman 
1-—0; Drimer—Șuta 1—0; Giins- 
berger—Gavrilă 1—0; Neamțu— 
Ghițescu remiză; Buză—Soos re
miză; Nacu—Reicher remiză.

Clasamentul după 15 runde: 
Gheorghiu 12 p, Partoș — 10 p, Dri
mer — 9,5 p, Ciocîltea, Voiculescu 
și Ghițescu — cîte 9 p, etc.

XV-A
veche tradiție în ciclism. Dintre 
sportivii olandezi se detașează Ga
briel Minneboo, cîștigătorul ediției 
din acest an a „Cupei orașului 
București".

Cicliștilor care vor realiza per
formanțe bune li se vor oferi nu
meroase premii din partea Loto- 
Pronosport, federației de spe
cialitate, din partea unor ziare 
centrale, instituții și organizații de 
masă.

Startul primei etape se va da as
tăzi la ora 14,30 pe bd. Dr. Petru 
Groza. Cicliștii vor parcurge de 
opt ori o buclă prin cartierele Co- 
troceni, Drumul Taberei și Ghen- 
cea și apoi se vor îndrepta spre 
velodromul Dinamo, unde va avea 
loc sosirea. Mîine la ora prînzului, 
caravana ciclistă va părăsi Capi
tala urmînd să parcurgă etapa a 
2-a: București—Buzău (125 km). 
Competiția se va încheia la 25 sep
tembrie, cu etapa Rîmnicu Vîlcea— 
București (175 km).

întrecerile de tenis 
de la Mamaia

A freia zl a turneului international 
de tenis de la Mamaia a programat 
meciuri interesante în semifinalele 
probelor de simplu. La masculin, re
prezentantul nostru llie Năsfase l-a 
învins cu 2—6, 6—4, 6—4 pe W. 
Hoogs (S.U.A.), iar italianul Maioli a 
dispus cu 7—5, 7—5 de australianul 
Howe. în întrecerea feminină, polo
neza Danuta Wieczorek a învins-o 
cu 4—6, 9—7, 8—6 pe Tamara Cialko 
(U.R.S.S.) și va întîlni în finală pe 
Helga Schultze (R.F.G.), care a în- 
frecuf-o cu 6—1, 7—5 pe Hella Riede 
(R.D.G.). în sferturile de finală ale 
probei de dublu mixt, Helga Schultze 
și Ion Țiriac au dispus cu 6—2, 6—2 
de perechea Tamara Cialko, Volkov. 
Ieri s-a disputat și prima finală a tur
neului, în proba de dublu bărbați. 
Victoria a revenit cuplului Howe și 
Hoogs, învingători cu 8—6, 6—3 în 
fața perechii Maioli, Năsfase.

întreceri de trîntă în comuna Putineiu, raionul Giurgiu, cu prilejul competi 
fiei de masă „Cupa Agriculturii"



La Conferința Commonwealthului

NICI UN ACORD

LONDRA 13 (Agerpres). — Dez
baterile de marți ale conferinței 
premierilor Commonwealthului 
s-au desfășurat, ca și în zilele pre
cedente, într-un climat de încor
dare și neîncredere. Reuniți dimi
neața într-o nouă ședință restrîn- 
să, premierii și-au întrerupt în cele 
din urmă dezbaterea generală asu
pra problemei rhodesiene fără a fi 
putut realiza nici un acord, pentru 
a se ocupa de alte probleme in
ternaționale. Abandonarea princi
palului subiect al dezbaterilor con
ferinței a fost determinată de in
tervenția premierului australian, 
Harold Hoit. După ce a protestat 
împotriva faptului că după 8 zile 
conferința nu a trecut încă la exa
minarea unor probleme internațio
nale „de importanța cea mai gra
vă" pentru unele țări membre ale 
Commonwealthului, Hoit, susținut 
de premierii Noii Zeelande și Sin- 
gaporelui, s-a referit la situația 
din Asia de sud-est, ca la o pro
blemă care necesită toată atenția. 
Cercurile conferinței leagă inter
venția lui Hoit de faptul că trupe 
australiene participă la războiul 
agresiv al S.U.A. în Vietnam.

După ședința de marți dimineața, 
delegații și-au exprimat scepticis
mul în ce privește rezolvarea pro
blemei rhodesiene. Ei au arătat că 
premierii nu au putut să cadă de 
acord asupra unei declarații comu
ne, care să stabilească obiectivele 
ce trebuie urmărite în Rhodesia și 
metodele prin care speră să atingă 
aceste obiective. In schimb, pre
mierii au însărcinat un grup de 
lucru cu elaborarea unei noi de
clarații, care urmează să fie exa
minată pînă joi, cînd se ‘ ‘ ‘
conferința.

întreruperea dezbaterii 
crizei rhodesiene a sporit, 
cum se anunță din Londra, nemul
țumirea unor premieri africani. Si
mon Kapwepwe, șeful delegației 
Zambiei, a părăsit incinta conferin
ței în timpul lucrărilor, declarînd 
reprezentanților presei că este 
„dezgustat". Atitudinea sa întăreș
te părerile observatorilor privind 
posibilitatea unei ieșiri a Zambiei 
din Commonwealth și a unui exod 
ulterior din „clubul britanic" al 
unui număr mai mare de țări afri
cane.

încheie

asupra 
după

Ideea „integrării" vest-europene
in regres la Bonn

In presa occidentală continuă să 
se discute în jurul unor declarații 
atribuite cancelarului R.F.G., Erhard, 
în problemele „integrării" vest-eu
ropene. Potrivit trimisului special 
al ziarului „Die Welt" la Oslo, în 
timpul recentei sale călătorii în ță
rile scandinave, cancelarul ar fi 
spus : „Nu cred că noi trebuie să 
depunem eforturi pentru a împinge 
înainte integrarea politică a țărilor 
Comunității Economice Europene 

; (Piața comună) întrucît după păre- 
1 rea mea, cu cît C.E.E. adoptă, în 

ochii restului lumii, o suprastructu
ră politică și se transformă în in
strument politic, cu atît înțelegerea 
devine mai dificilă".

Referindu-se la aceasta, unele 
ziare vest-germane, îndeosebi cele 
aparținînd „grupului Springer", au 
cerut cancelarului să explice „refu
zul său de a mai promova integra
rea politică a Comunității Economi
ce Europene". După cum scrie co
respondentul la Bonn al ziarului 
„Le Monde", Roland Delcour, acest 
refuz ia mai curînd aspectul unei 
renunțări la acest proiect sau, în 
orice caz, al unei treceri a lui pe 
plan secundar. Aceasta s-ar datora 
arată ziarele — nu numai opoziției 
guvernului francez față de concep
ția vest-germană a „Uniunii politi
ce vest-europene", ci și consideren
tului că susținerea acestui proiect 
în prezent nu ar facilita apropierea

dintre cele două grupări economi
ce vest-europene — Piața comună 
și Asociația Europeană a Liberului 
Schimb — cl, dimpotrivă ar adînci 
contradicțiile dintre ele. Purtătorul 
de cuvînt al guvernului de la Bonn 
nu a confirmat textul citat din „Die 
Welt" dar a insistat asupra necesi
tății apropierii între „cei 6“ și „cei 
7“. „Ideea uniunii politice europene 
a dat înapoi in mod vizibil la Bonn" 
— conchide Robert Delcour.

Sosirea la Praga a delegației
Marii Adunări Naționale
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PRAGA 13. — Trimisul special 
Agerpres Mircea Moarcăș trans
mite : In seara zilei de 13 septem
brie, delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de Avram Buna
ciu, președintele Comisiei Consti
tuționale a M.A.N., a sosit la Pra
ga. Pe aeroportul Ruzyne, unde e- 
rau arborate drapelele de Stat ale 
României și Cehoslovaciei, mem
brii delegației au fost întîmpinati 
de dr. Vaclav Skoda, vicepreședin
te al Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace, Vaclav David, minis
trul afacerilor externe, Jiri Bu-

rlan, ministrul agriculturii, Fran
tisek Kriegel, președintele Comi
tetului pentru problemele externe 
al Adunării Naționale cehoslovace, 
Karel Kurka, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe, de deptuați 
și de alte persoane oficiale. Au fost 
de față Gh. Nițescu, ambasadorul 
României la Praga, și membri ai 
ambasadei. Vaclav Skoda a adre
sat membrilor delegației parla
mentare române un călduros cu- 
vînt de bun sosit. A răspuns con
ducătorul delegației parlamentare 
române, Avram Bunaciu.

COMUNICAT COMUN
IRANIANO

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
In urma vizitei în R. P. Ungară a 
șahinșahului Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi, la Budapesta a fost 
dat publicității un Comunicat co
mun în care se subliniază

I. B. Tito l-a primit
pe Couve de Murville

ZAGREB 13 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Taniug, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Io- 
sip Broz Tito, l-a primit marți pe 
Maurice Couve de Murville, mi
nistrul de externe al Franței, care 
întreprinde o vizită oficială de 
cinci zile în această tară. La în
trevedere, în cadrul căreia a avut 
loc o convorbire prietenească, au 
luat parte Marko Nikezici, secre
tar de stat pentru afacerile exter
ne al R.S.F. Iugoslavia, Bogdan 
Țrnobrnia, secretai- general al 
președintelui republicii și alte 
persoane oficiale.

La Luxemburg: Parisul marchează

un punct în disputa monetară
LUXEMBURG 13 (Agerpres). — 

Conferința miniștrilor de finanțe 
din țările membre ale Pieței co
mune, care s-a' desfășurat luni la 
Luxemburg pentru a analiza „po
litica bugetară a celor șase", și 
strîns legată de aceasta, problema 
lichidităților monetare interocci- 
dentale, s-a încheiat. Agențiile de 
presă relevă faptul că delegația 
franceză a reușit să determine ce
lelalte delegații prezente să sus
țină punctul de vedere al Parisu
lui cu privire la o eventuală re-

formă a sistemului monetar inter- 
occidental. In această problemă 
Franța preconizează revenirea la 
o formă a vechiului sistem eta- 
lon-aur și renunțarea la sistemul 
actual „Gold-Exchange Standard", 
care conferă privilegii dolarului 
american și lirei sterline.

Agenția France Presse relevă că 
este pentru prima dată cînd par
tenerii Franței din Piața comună 
susțin o teză a Parisului opusă 
Statelor Unite, vizînd sistemul mo
netar interoccidental.

DE UNDE SE REIA „RUNDA KENNEDY"
Astăzi se reiau la Gene

va tratativele în jurul 
așa-numitei „runde Ken
nedy", actuala fază fiind 
considerată din multe 
puncte de vedere decisi
vă. Au trecut mai bine de 
doi ani de cînd — la 4 
mai 1964 — au început 
tratativele tarifare, cunos
cute sub acest nume. Pînă 
acum s-au realizat doar 
cîțiva pași mărunți, în do
meniul industrial. Dosarul 
agricol n-a fost nici mă
car deschis. Abia la sfîr- 
șitul lunii iulie, Piața co
mună a fost în măsură 
să-și precizeze „ofertele" 
pentru o serie de produse 
agricole (carne, produse 
lactate, ouă, fructe, etc.). 
Acum delegația americană 
poate, la rîndul său, să 
completeze în cunoștință 
de cauză ofertele pe care 
le-a prezentat pentru pro
dusele agricole. Astfel în
cepe o nouă fază a proce
durii în cursul căreia fie
care tară sau grup de țări 
participante la negociere 

■își justifică propunerile. 
Cale lungă și anevoioasă, 
care ridică îndoieli în ce 
privește terminarea nego
cierilor în termenul stabi
lit inițial — 30 iunie 1967.

imobilismul începe să 
neliniștească chiar și pe 
acei negociatori care se 
străduiesc să lase impresia 
că nu și-au pierdut spe
ranța în obținerea unui a- 
cord de ultim moment. 
„Timpul care a rămas este 
scurt, dar suficient pentru 
a se duce la bun sfîrșlt 
„runda Kennedy", declara 
nu de mult reprezentantul 
special adjunct al S.U.A. 
pentru tratative comercia
le, Roth. Cuvintele diplo
matului american au rea
mintit comentatorilor de 
presă faimoasa replică: 
„Nu întotdeauna este ne

cesar să speri pentru a în
treprinde o acțiune și nici 
să reușești pentru a perse
vera".

Tratativele tarifare de 
la Geneva, care se desfă
șoară în cadrul G.A.T.T. 
(Acordul general asupra 
tarifelor și comerțului), au 
fost inițiate de defunctul 
președinte al S.U.A. — an
samblul negocierilor fiind, 
din această pricină, desem
nat sub numele de runda 
Kennedy. La cererea a- 
cestuia, Congresul ameri
can a promulgat, în 1962, 
„Legea pentru expansiunea 
comerțului" („Trade Expan-

voarea țărilor vest-euro- 
pene.

în aceste condiții, „ma
rele plan" urmărea să a- 
crediteze părerea că S.U.A. 
se adaptează la realitățile 
schimbate, că sînt dispuse 
să înlocuiască leader- 
ship-ul cu partnership-ul, 
sau, în traducere, relațiile 
de dominație cu relații de 
asociere între S.U.A. și 
principalii săi parteneri 
vest-europeni. în fapt, o- 
pinia publică din Europa 
occidentală nu a găsit în 
acest plan nimic care să 
schimbe esența raporturi
lor statornicite inițial în

COMENTARIU
sion Act"), care autorizea
ză pe președinte să poar
te discuții, în special cu 
țările Pieței comune vesl- 
europene, în scopul redu
cerii reciproce a drepturi
lor de vamă, în decurs de 
5 ani. Kennedy vedea în 
această scădere a taxelor 
vamale un suport econo
mic al „marelui său plan", 
de reorganizare a relați
ilor dintre S.U.A., pe de o 
parte, și cele șase țări ale 
Pieței comune, plus Anglia, 
pe de altă parte. Fostul 
președinte își dădea seama 
că N.A.T.O. este un ana
cronism, că partenerii Wa
shingtonului devin tot mai 
nemulțumiți de rînduieli- 
le statornicite în cadrul a- 
lianței atlantice și că vor 
acționa din ce în ce mai 
hotărît pentru înlăturarea 
hegemoniei americane în 
cadrul alianței. El arăta că 
lucrurile se îndreaptă în 
această direcție, ca urma
re a înseși schimbărilor 
intervenite în raportul de 
forțe pe plan economic din 
lumea capitalistă, în fa-

cadrul N.A.T.O. ci, dimpo
trivă, a văzut în el ten
dința de a perpetua domi
nația americană.

Asigurarea în continua
re a poziției conducătoare 
a S.U.A. pe plan economic 
depinde, în mare măsură, 
de echilibrul balanței de 
plăți americane care, la 
rîndul ei, este tributară 
soldului activ al schimbu
rilor comerciale cu țările 
Pieței comune, în special 
și cu Europa occidentala, 
în general. Dar, de multi 
ani, excedentul comercial 
nu mâi este suficient pen
tru a echilibra balanța de 
plăți a S.U.A. Washingto
nul evită însă să acțione
ze asupra cauzelor princi
pale ale scurgerii aurului 
din S.U.A., între care ex
portul de capital și cheltu
ielile militare, și caută 
să-și concentreze eforturi
le în direcția obținerii u- 
nor condiții favorabile 
pentru pătrunderea mărfu
rilor americane pe piețele 
Europei occidentale. în a- 
celași timp, S.U.A. ar dori

să păstreze cît mai bine 
zidurile vamale pe care 
le-au ridicat în calea im
porturilor de mărfuri din 
țările vest-europene.

Pentru a-și realiza in
tențiile, Statele Unite au 
recurs la o propunere stra
tagemă : reducerea gene
rală cu 50 la sută a tarife
lor vamale. Reprezentanții 
Pieței comune au replicat, 
însă, arătînd că o aseme
nea reducere ar avantaja, 
în continuare, S.U.A. deoa
rece nivelul mediu al tari
fului vamal al Comunității 
(11,7 la sută) este net infe
rior celui al Statelor Uni
te (17,8 la sută), ceea ce 
înseamnă că țările vest- 
europene să fie, în conti
nuare, dezavantajate în 
relațiile comerciale cu 
S.U.A., să nu poată să-și 
desfacă mărfurile în con
diții de egalitate. De ace
ea, ele n-au putut accepta 
reducerea liniară propusă, 
care ar fi dus la o întărire 
a expansiunii americane. 
De aici, așa-numita proble
mă a disparităților, în 
baza căreia negociatorii 
au prezentat „liste de ex
cepții", „liste convenționa
le", „anexe" etc, în care 
sînt trecute produsele sus
trase de la reducerea de 
50 la sută. în jurul acelor 
liste se poartă de . atîta 
timp discuții, dar fără a 
putea ajunge la un rezul
tat mai important și, după 
cum scrie presa, nu se în
trevăd perspective de a- 
propiere a pozițiilor. Este 
și firesc, deoarece statele 
vest-europene se opun cu 
tot mai multă hotărîre ten
dințelor S.U.A. de a perpe
tua relații de inegalitate, 
care nu pot să genereze 
decît contradicții crescîn- 
de între parteneri.

Gheorghe CERCELESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteil*.

UNGAR
că în cursul convorbirilor cele 
două părți au constatat că relați
ile bilaterale dintre Iran și Unga
ria se dezvoltă pozitiv mai ales în 
domeniul economic si cultural și 
că există posibilități pentru lărgi
rea lor în continuare.

Ambele părți, se spune în comu
nicat, și-au manifestat, în cursul 
convorbirilor, adeziunea lor fată 
de cauza păcii și față de principiile 
coexistenței pașnice a statelor cu 
sisteme sociale diferite. Ele și-au 
reafirmat respectul față de princi
piile independenței naționale și ne
amestecului în treburile interne ale 
altor țări și și-au exprimat părerea 
că în actuala situație internaționa
lă trebuie condamnate orice încăl
cări ale acestor principii, întrucît 
asemenea încălcări amenință pacea 
lumii cu conflicte de genul celor 
din Asia de sud-est.

Cele două părți au făcut, de ase
menea, un schimb de păreri în le
gătură cu problemele 
europene, declarînd că 
ideea convocării unei 
pentru dezarmarea generală și To
tală și planurile de creare a unor 
zone denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii.

★

13. — Coresponden- 
Gh. Gheorghiță, 

13 septembrie a so-

securității 
sprijină 

conferințe

VARȘOVIA 
tul Agerpres, 
transmite : La 
sit în Polonia într-o vizită ofi
cială șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr. La 
sosire, înaltul oaspete a fost întîm- 
pinat de Edvard Ochab, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
de alte persoane oficiale.
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REPUBLICA DOMINICANA. La Santo Domingo au avut loc demonstrații de 
masă, în cadrul cărora participanfii cer retragerea imediată a trupelor inter- 

americane din țară. Forjele polifienești au intervenit, operînd arestări

Evoluția lui
9

„Gemini-11sb

CAPE KENNEDY 13 (Agerpres).
— în cea de-a doua zi a evoluției 
navei cosmice americane „Ge
mini-11", cosmonautul Richard 
Gordon a efectuat, la ora 14,44 
GMT, în cursul celei de-a 15-a 
rotații a navei în jurul Pămîntu- 
lui, o ieșire în spațiul cosmic. Ră- 
mînerea lui în spațiul cosmic urma 
să dureze 115 minute, dar — după 
cum a comunicat stațiilor de ur
mărire terestre, comandantul na
vei, cosmonautul Charles Conrad
— ea a fost întreruptă după circa 
44 de minute. întrucît respirația 
lui Gordon a fost foarte mult în
greunată, pulsul inimii atingînd 
162 bătăi pe minut, iar tempera
tura corpului a făcut ca vizorul 
caschetei cosmonautului să se a- 
copere cu un strat de aburi, ceea ce 
îngreuna vizibilitatea. „Sînt epui
zat" anunța Gordon.

în timpul ieșirii rnâțiale, Gordon 
a reușit să se deplaseze pentru a 
detașa un receptor conținînd o 
emulsie nucleară, aflat în partea 
din față a navei, pe care l-a luat 
în cabină. Cercetătorii de la 
N.A.S.A. speră ca prin examinarea 
emulsiei nucleare respective să de
termine natura anumitor particule 
rare care au fost probabil captate 
de receptor. El nu a mai putut uti
liza însă pistoletul direcțional și 
nici cheia electrică specială cu 
care urma să deșurubeze și să înșu
rubeze cîteva piulițe de la șurubu
rile fixate la exteriorul navei cos
mice.

Oficialitățile N.A.S.A. au apro
bat reîntoarcerea în cabină a lui 
Gordon și au renunțat la o nouă 
tentativă de ieșire în spațiul cos
mic.

Wt

începutul anului școlar, pretutindeni prilej de bucurie și optimism, este 
marcat în S.U.A. de noi incidente rasiale. în toate cele peste 170 de școli 
din statele din sud, unde, potrivit dispozițiilor legale, începînd de anul 
acesta, urmează să învețe împreună elevi albi și negri, au avut loc tulbu
rări. La Granada, capitala statului Mississippi, elevii albi, sprijiniți de ra
siști, i-au atacat pe cei de culoare, nepermițîndu-le accesul în școală. Re
porterii care au încercat să fotografieze incidentele au fost molestați. Po
liția nu a intervenit. 20 de persoane au fost rănite. în fotografie: Pe străzile 

Granadei, în timpul incidentelor
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GENEVA. Particlpanțli la cea de-a 4-a se- 
siune a Consiliului pentru comerț și dez

voltare au dezbătut marți „Problema comerțu
lui Est-Vest". Șeful delegației române, Titus 
Cristureanu, a arătat că deși comerțul Est-Vest 
se dezvoltă, schimburile continuă să se afle la 
un nivel relativ redus, datorită faptului că o 
serie de țări industrializate mențin ■ practica 
restricțiilor și discriminărilor. Eliminarea aces
tor restricții ar facilita nu numai dezvoltarea 
pe mai departe a comerțului dintre țările estice 
și cele occidentale, dar ar constitui, implicit, 
un factor dinamic în creșterea schimburilor lor 
cu țările în curs de dezvoltare.

VARȘOVIA. Agenția 'P.A.P. anunță că la
13 septembrie în portul Gdynia a sosit în

tr-o vizită de curtoazie o escadră de nave ale 
flotei maritime militare a Marii Britanii, for
mată din distrugătorul purtător de rachete 
„Devonshir" și nava-bază „Oleander".

KgJ DELHI. în capitala Indiei a sosit marți di- 
mineața generalul Yahia Khan, comandan

tul armatei pakistaneze, invitat de omologul 
său indian, generalul Kumaramanglam, pentru 
a conferi în legătură cu anumite probleme de 
frontieră.

H WASHINGTON. Comisia pentru energie 
atomică a S.U.A. a anunțat că la poligonul 

din Nevada a fost efectuată luni o nouă explo
zie nucleară subterană. Este a 28-a explozie 
nucleară subterană efectuată de S.U.A. de la 
începutul acestui an. Puțin mai tîrziu, la Wa
shington s-a făcut cunoscut că o cantitate de 
radiații nucleare s-a răspîndit în atmosferă ca 
urmare a acestei explozii.

întrevedere

Brejnev-Jedenbal

MOSCOVA 13 (Agerpres). —■ 
Agenția TASS anunță că Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., l-a primit la 13 sep
tembrie pe Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Mongole. în cursul în- 
tîlnirii au fost discutate proble
mele întăririi continue a relațiilor 
de colaborare dintre P.C.U.S. și 
P.P.R.M., dintre U.R.S.S. și R. P. 
Mongolă. L. Brejnev și J. Țeden
bal au făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme ale situației inter
naționale contemporane.

Împotrivirea față de războiul în Vietnam 
— o caracteristică a Americii de azi
Interviul secretarului general al P.C. din S.U.A.

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
Gus Hali, secretarul general al 
P.C. din S.U.A., care se află într-o 
vizită în Ungaria, a acordat un in
terviu ziarului „Nepszabadsag". 
Una din trăsăturile cele mai ca
racteristice ale Americii de astăzi
— a declarat între altele Gus Hali, 
după cum relatează M.T.I. — o 
constituie faptul că majoritatea 
poporului american nu este de a- 
cord cu politica guvernului fată 
de războiul din Vietnam.

Poziția de împotrivire fată de 
război se extinde asupra tuturor 
claselor sociale. Chiar și clasa do
minantă nu este unanimă în atitu
dinea față de agresiunea în Viet
nam.

Gus Hall a arătat că doi impor
tanți factori economici — inflația 
și majorarea rapidă a impozitelor
— intensifică și ei starea de spi
rit antirăzboinică și aceasta poate 
influenta la rîndul ei viitoarele a- 
legeri.

Vorbind despre mișcarea civilă 
a populației de culoare, Gus Hali

a declarat că, deși în ultimii ani 
americanii albi au făcut pași im
portanți spre înlăturarea urii de 
rasă, aceasta reprezintă încă un 
mare pericol. „Trebuie însă să 
constatăm, a subliniat el. că între 
organizațiile negrilor și sindicate 
se stabilesc contacte tot mai strin- 
se și această alianță între oamenii 
muncii de culoare și muncitorii 
albi reprezintă baza întregului 
nostru prog es“.

In încheiere. Gus Hall a decla
rat că la viitoarele alegeri vor 
candida aproximativ 200 de parti
zani ai păcii, majoritatea lor 
membri ai partidului democrat, 
dar care nu depind de mașina e- 
lec: orală a acestui partid. „în fe
lul acesta, a adăugat el, în partidul 
democrat există deja în formă em
brionară o anumită forță indepen
dentă". în declarația sa, secretarul 
general al P.C. din S.U.A. a arătat 
că cea mai influentă forță dintre 
toate mișcările de stînga este parti
dul comunist.

Succesiunea lui Verwoerd
Lupfa pentru succe

siune, deschisă săptă- 
mîna frecufă în Repu
blica Sud-Africană, în 
urma asasinării pre
mierului Verwoerd, s-a 
încheiat. Marți dimi- 
neafa, John Vorster, 
fostul ministru al jus
tiției și poliției în gu
vernul Verwoerd, a 
fost ales șef al partidu
lui national, devenind 
automat și prim-minis- 
tru al fării.

La început, lupta se 
anunfa dificilă. Nu mai 
puțin de cinci candi
dați se aflau în joc și 
aproape fofi cu șanse 
egale. Treptat, cercul 
succesorilor s-a îngus
tat însă și după un 
scurt „duel* între 
Schoeman, ministrul 
transporturilor, și Vor- 
sfer, acesta din urmă 
cîștiga bătălia.

Va decurge de aci 
vreo modificare în po
litica Republicii Sud- 
Africane, care și-a do- 
bîndit o tristă faimă 
prin rasismul sălbatic 
pe care-l promovează?

Persoana noului pre
mier, Vorster, oferă în 
această privinfă unele 
Indicii, lată cum este 
el descris în presa In

ternațională: „omul for
te al cabinetului Ver
woerd, „cel mai rasist 
dintre membrii guver
nului*, „un fanatic an- 
filiberal*, „principal 
responsabil și execu
tor al represiunilor în
dreptate împotriva 
mișcărilor populației de 
culoare", „unul dintre 
teoreticienii de frunte 
ai apartheidului*. în

NOTE
prima sa declarație, 
noul premier a spus : 
„Eu doresc să continui 
calea dr. Verwoerd*.

Astfel, politica de a- 
partheid va continua 
să fie politica de stat 
a R.S.A. Or, sa știe ce 
înseamnă în practi
că această politică : 
3 400 000 de albi im
pun celor 12 milioane 
de negri „un sistem 
mai rigid ca cel al 
castelor în India seco
lului trecut* („L'Ex- 
press’) ; partidele po
litice africane vor con
tinua să fie interzise ; 
liderii lor asasinat! sau

trimiși în exil, „ban
tustanele*, unde negrii 
sînt siliji să trăiască 
viafa de mizerie se 
vor înmulfi. „Africa de 
sud va deveni proba
bil un stat polițist încă. A 
mai dur ca înainte* -v '? 
prevede ziarul englt- 
„Times*.

Dar aceasta nu pro
mite nimic bun rasiș
tilor de la Pretoria. în
seși evenimentele re
cente au arătat, dacă 
mai era nevoie, cît de 
izolat este acest regim. 
„Dr. Verwoerd — a 
scris același ziar lon
donez — a fost fără 
îndoială universal de
testat, mai mult decît 
orice alt om politic din 
oricare altă țară*. Este 
semnificativ, de altfel, 
că nici un șef de gu
vern n-a participat la 
funeraliile lui Ver
woerd. Mergînd pe a- 
ceeași cale, succesorul 
său va atrage o izola
re și mai accentuată a 
R.S.A. în ce privește 
populația de culoare, 
ea își va intensifica, cu 
siguranță, lupta pentru 
drepturi și libertăți 
democratice.

Radu BOGDAN

MADRID. Trei scriitori spanioli, Dionlso
Ridruejo, Alfonso Sastre și Armando Lo

pez, au fost convocațl la Direcția generală a 
siguranței din Madrid, unde sînt ținuți sub 
stare de arest, urmînd a fi transferați în închi
soarea Carabanchel. Scriitorii amintiți au refu
zat să plătească amenzile variind între 25 000 
și 50 000 de pesetas ce le-au fost aplicate pen
tru participarea la demonstrațiile studențești 
din luna mai.

n SOFIA. La invitația Consiliului de Miniș- 
" tri al R. P. Bulgaria, la Sofia a sosit marți 
o delegație guvernamentală economică a R. D. 
Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam.

RS POINTE-A-PITRE. Președintele Franței, 
™ Charles de Gaulle, a sosit la 13 septembrie 
la Pointe-ă-Pitre, capitala Guadelupei. în cursul 
aceleiași zile, președintele Franței a plecat 
spre Paris.

NEW YORK. Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a anunțat că a fost realizat un 

acord cu Organizația Unității Africane, privind 
o strînsă colaborare între O.N.U. și acest or
ganism.

ISS LONDRA. La 12 septembrie a fost desco- 
“ perit în apropiere de Gateshead (nordul 
Angliei) cadavrul unui nou polițist englez asa
sinat cu lovituri de pumnal. Acesta este cel 
de-al patrulea polițist britanic omorît în ultima 
lună.

■9 ROMA. La Bergamo are loo cel de-al IX- 
lea Festival internațional al filmului de 

artă, la care participă 30 de țări. Țara noastră 
este prezentă cu documentarul „Dimensiuni", 
în regia Iui Ștefan Munteanu.

BM HAGA. Aici s-a deschis o conferință con- 
“ sacrată problemelor militare, la care parti
cipă- reprezentanți din 11 țări membre ale 
N.A.T.O. (S.U.A., Anglia, R.F.G., Italia, Franța, 
Grecia, Belgia, Olanda, Canada, Danemarca, 
Norvegia). Gonferința este prezidată de H. Ber
ger, din partea Ministerului Apărării al S.U.A.

I MOSCOVA. Agenția TASS anunță că Ki
rill Mazurov, vicepreședinte al Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit la 13 septem
brie la cerere, pe cunoscutul om politio fran
cez, Pierre Mendes-France, și a avut cu el o 
convorbire.

M ROMA. La 13 septembrie a sosit la Roma, 
la invitația C.G. al Partidului Comunist 

Italian, delegația P. C. din Cehoslovacia, con
dusă de M. Vaculik, membru supleant al Pre
zidiului C.G., se.cretar al C.G. al P.C. din 
slovacia.

Ceho-

M PRAGA. Agenția G.T.K. Informează 
" Praga au luat sfîrșit convorbirile 
conducătorii P. G. din Cehoslovacia și 
gația Partidului Comunist din Finlanda, 
frunte cu Viile, Pessi, secretar general al P.C. din 
Finlanda. în încheierea convorbirilor a fost 
adoptat un comunicat,

că la 
dintre 
dele- 

în
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