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ACȚIUNEA CEA MAI

URGENTĂ LA SATE:

TRANSPORTUL
RECOLTEI

upă evaluările făcute de Consiliul Superior 
al Agriculturii, urmează să fie transpor
tate în magazii, în această toamnă, circa 28 
milioane tone de produse agricole : 
rumb, floarea-soarelui, sfeclă de

la care se adaugă 
care se administrea- 
precum și numeroase 

pe lîngă vo-

cartofi, legume, fructe, 
îngrășămintele chimice 
ză în această perioadă, 
.materiale. Aceasta presupune ca, 

i lumul sporit de lucrări cerut de executarea la timp 
| a însămînțărilor de toamnă, unitățile agricole so- 
. cialiste și organele de stat interesate să acorde 

cea mai mare importanță organizării transportului 
de produse agricole. Recolta trebuie să ajungă în 
întregime, în timpul cel. mai scurt, în magazii ori 
la fabricile care o prelucrează.

Desigur, tot ce se recoltează acuma trebuie în
magazinai; și pus la adăpost de intemperii. Există 
însă unele produse agricole: legumele, fructele, 
strugurii etc care au o perisabilitate mai mare și 
care trebuie avute în vedere în primul rînd. De 
asemenea, trebuie transportate urgent porumbul, 
floarea-soarelui de pe acele terenuri care vor fi 
Semănate în această perioadă cu culturi de toamnă. 
Sfecla de zahăr e bine să fie depozitată cît mai 
âproape de șosele pentru ca apoi să poată fi încărca
tă cu ușurință.

Pe lîngă mijloacele de transport de care dispun, 
gospodăriilor de stat și cooperativelor agricole le-au 
fost repartizate numeroase camioane și remorci 
prin Ministerul Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene. Altele, servind aceluiași scop, au fost puse 
la dispoziția Departamentului pentru valorificarea 
legumelor și fructelor și Ministerului Industriei A- 
limentare. Aceste mijloace trebuja. -să. -ajungă rapid - 
în unitățile unde au fost repartizate și să fie folosite 

. rațional, cu întreaga capacitate. Trebuie arătat însă 
că circulația mijloacelor de transport repartizate nu 
se face cu destulă operativitate. Din cauza tărăgă
nării .lucrurilor de către unele organe ale Ministe
rului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene a în- 
tîrziat sosirea autocamioanelor în gospodăriile de 
stat din cadrul Trustului Călărași. Asemenea situații 

. s.e îritîlnesc și în alte părți. Din această cauză-, în 
"'spodăriile de stat din trusturile București, Deta, 

^.ibiești, Tulcea și altele stau pe cîmp cantități mari 
de porumb și floarea-soarelui recoltate. Este nece
sar ca în cel mai scurt timp toate camioanele repar
tizate să ajungă în unitățile agricole. Strîngerea 
și depozitarea în cele mai bune condiții a recoltei 
este la ora actuală o problemă de maximă însem
nătate, căreia trebuie să i se acorde cea mai mare 
atenție.

A doua cerință — cu aceleași mijloace să se 
transporte o cantitate cît mai mare de produse 
— se poate realiza prin organizarea temeinică a 
muncii în toate sectoarele. Asigurarea schimbului 
doi pe un număr cît mai mare de camioane și 
tractoare cu remorci dă posibilitatea să se trans
porte, cu aceleași mijloace, o cantitate dublă de 
produse. Instituirea schimbului doi presupune însă 
o temeinică organizare a muncii la încărcat și 
descărcat, precum și la preluarea produselor în 
timpul nopții la bazele de recepție.

în toate cazurile, hotărîtoare pentru transportarea 
unor cantități mai mari de produse agricole este 
organizarea. muncii. Aici se poate vedea cel mai 
bine spiritul gospodăresc al conducătorilor de unități 
agricole socialiste. Acum, cînd este pusă în joc re
colta pentru care s-a muncit un an întreg, cel mai 
dăunător este lucrul de mîntuială, lipsa spiritului 
gospodăresc.

Pe toată durata campaniei agricole de toamnă 
este necesar să se asigure o bună funcționare a 
tuturor camioanelor și tractoarelor. De aceea, se 
impune ca aprovizionarea cu piese de schimb și 
combustibil să se facă la timp și în cele mai bune 
condiții. Trebuie spus că Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini continuă să fie dator 
agriculturii și transporturilor cu un însemnat număr 
de piese de schimb. De asemenea, la Brașov s-au 
constatat goluri în ce privește aprovizionarea cu 
benzină a autocamioanelor. Asemenea deficiențe 
trebuie remediate în timpul cel mai scurt.

Cei care lucrează la volanul autocamioanelor și 
I. tractoarelor au de făcut, în această perioadă, o 
muncă grea. Experiența și hărnicia lor pot învinge 
orice greutăți. Conducătorii auto și tractoriștii vor 
trebui sprijiniți îndeaproape de conducerile unită
ților agricole socialiste, asigurîndu-li-se condiții 
bune de hrană și de odihnă. La volan trebuie să 
lucreze oameni odihniți și stăpîni pe forțele lor pen
tru a se asigura securitatea transportului.

Organele și organizațiile de partid, consiliile 
agricole și uniunile cooperatiste sînt chemate să 
acorde un puternic sprijin gospodăriilor de stat, 
cooperativelor agricole și celorlalte unități în vede
rea organizării în cele mai bune condiții a transpor
tului produselor agricole.
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De pe malul Dunării, de la șantierul naval gâlățean, au pornit în anii șesenalului spre mările 
și oceanele lumii 36 de nave maritime. Recent, aici s-a înregistrat un remarcabil succes, prin 
lansarea la apă a primului cargou mineralier de 12 500 tone, cea mai mare navă maritimă 

construită pînă acum în țară. în fotografie : mineralierul prototip „Petroșani"
Foto : Gh. Vlnțllă

Sărbătorim astăzi împlinirea ți
nui veac de la înființarea Acade
miei Române, aniversare care prin 
participarea însuflețită nu numai 
a oamenilor de știință — academi
cieni și universitari, cercetători 
din institutele departamentale sau 
din laboratoarele uzinale — dar și 
a cercurilor largi ale intelectuali
tății, a maselor populare, ca
pătă semnificația unei sărbători a 
întregii noastre științe, a unui e- 
veniment de mare însemnătate 
pentru întregul popor român.

în sărbătorirea centenarului, or
ganizată pe baza hotărîrii condu
cerii de partid și de stat, își gă
sește expresie prețuirea acordată 
tradițiilor 
științifice si 
tezaurului 
prin munca 
creator al generațiilor 
de savanți, cărturari și 
artiști care ne-au pre
cedat. Deși împrejurările istorice în 
care s-a dezvoltat poporul român 
au fost adesea vitrege, deși mase
lor largi ale poporului le-a fost în 
mare măsură închis ■ accesul la 
cultură, din rîndurile lui s-au ri
dicat ilustre personalități, aseme- 

, nea lui_Traian Vuia, Aurel Vlaicu,
Gogu 
ligny 
Poni 
mie, 
mitrie 
ca, S. 
tematicii, V. Babeș, I. Cantacu- 
zino, Gh. Marinescu, C. I. Parhon, 
D. Danielopolu in biologie și me
dicină, M. Kogălniceanu, A. D. Xe- 
nopol, N. lorga, D. Onciul, V. Pirvan 
în domeniul istoriei, Timotei Ci- 
pariu, B. P. Hașdeu, A. Philippide,

acad. Miron NICOLESCU 
președintele Academiei 

Republicii Socialiste România
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B Pomicultura poate î«a o mai 
marș? amploare S■Maramureș: ■

înaintate ale gîndirii 
filozofice, 
constituit 

și geniul

O. Densușianu, Sextil. Pușcariu în 
filologie, Mihail Eminescu, G. Coș- 
buc, I. Creangă. I. L. Caragiale, 
M. Sadoveanu, Liviu Rebreanu, 
O. Goga, N. Grigorescu, G. Pă- 

■ trașcu în literatură și artă — 
deschizători de drum și întemeie
tori de strălucite școli, care prin o- 
perele lor au ridicat prestigiul ști
inței și culturii românești și au a- 
dus contribuții de seamă la im-

CENTENARUL ACADEMIEI

Constantinescu, Anghel Sa
in științele tehnice, Petru 

și Constantin Istrati în chi- 
Traian Lalescu, Di- 
Pompeiu, .' Gh. Țiței- 

Stoilov, in domeniul ma-

bogățirca patrimoniului științei și 
culturii mondiale.

Sărbătorirea centenarului nu 
prilejuiește doar un omagiu adus . 
iluștrilor înaintași. în amploarea 

■și căldura manifestărilor acestei 
sărbători 
o apreciere 
oamenilor de știință de toate vîrs- 
tele și din toate colțurile Roriiă- 
niei socialiste, " materializată in 
fapte de știință și de cultură, a con
tribuției active pe care o dau cu 
însuflețire, alături de celelalte ca
tegorii de oameni ai muncii, la

noi ' vedem totodată 
a 'muncii noastre, a

CONSTRUCȚII NOI
IN ORAȘUL

1 e

Tradiția caselor CHIMISTILOR
«I

Numeroase întreprinderi bucu- 
reștene și-au îndeplinit de pe 

acum sarcinile de plan pe trei tri
mestre. Printre acestea, se,numără: 
Uzina metalurgică Grivița, Fabrica 
de țevi sudate. Fabrica de obiecte 
"sanitare flirt porțelan. Fabrica de 
produse lactate, întreprinderea 
Viscolii, Uzina de mase plastice, 
întreprinderea de produse pentru 
construcții, întreprinderea de pa
nificație „Steagul roșu", Coopera
tiva Tehnica încălțămintei și 
altele.

Pînă la data de 20 septembrie 
au fost realizate importante , can
tități de produse peste prevederile 
planului : 265 tone oțel, 2 418 tone 
laminate finite pline, 3 598 tone 
țevi de oțel, 9 937 băi din fontă 
emailată, 7 000 anvelope, 1 051 te
levizoare, 389 aparate de radio, 
2 862 tone ulei comestibil, 706 tone 
zahăr.

(Agerpres)

PITEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 
888 în seara zilei de 22 septembrie, 
potrivit datelor afîate la Direcția 
regională de statistică, întreprin
derile industriale din regiunea Ar
geș au îndeplinit planul pe 9 luni. 
Printre întreprinderile fruntașe se 
numără : Uzina de aluminiu Slati
na, Uzinele de produse sodice 
Govora, întreprinderea de poduri 
metalice și prefabricate din beton- 
Pitești, Fabrica de confecții Curtea 
de Argeș, Fabrica „Tananți“-Ar- 
geș, întreprinderea minieră Hm. 
Vîlcea, unitățile Direcției econo
miei forestiere Argeș etc.

Din sporul
peste 70 la sută 
seama 
muncii, 
cost și 
calității
luni s-au obținut economii la pre
țul de cost în valoare de 37 mi
lioane lei. Volumul beneficiilor 
peste plan s-a ridicat la 40 237 000

producției globale 
s-a realizat pe 

creșterii productivității 
Prin reducerea prețului de 
îmbunătățirea continuă a 
produselor, in numai 8

Era pe la începutul aces
tui secol. Casa în care lo
cuiam în satul natal de pe '
Valea Călmățuiului .se ase
muia aproape întru totul cu 
celelalte case din sat : o pris
pă îngustă, o odaie scundă 
în care trăia toată familia 
și o tindă în care se păs
trau cîteva unelte și se gă
tea la focul aprins pe va
tră. Unsprezece copii năs
cuse mama, dar în jurul me
sei unde ne adunam la 
prînz și seara nu ne aflam 
alături de părinți decît 
nouă. Soră-mea Rada murise 
împușcată din greșeală de 
un vecin, iar frate-meu Alexe 
se stinsese într-a șaptea zi 
de la venirea pe lume. Așa 
se făcea că părinții mei, 
spre marea lor părere de 
rău, aveau numai nouă copii. 
După părerea lor, verificată 
printr-o practică de veacuri, 
acolo unde mîncau unspre
zece guri puteau să mănînce 
și treisprezece. Unde mîncau 
treisprezece puteau să mă
nînce, la 
sprezece. 
dispuneau 
casa în 
cu mica 
și, afară, 
puțin de un hectar de pă- 
mînt arabil. Lîngă această 
avere se adăugau mîinile 
aspre și frumoase ale tatei, 
mîinile gingașe, cu degete 
lungi, ale mamei și mîinile 
noastre, în creștere, ale co
piilor...

— Numai atîta aveați ?
— Nu. Mai aveam ceva : 

dorința aprigă de a trăi, 
rîvna de a crește mari, bucu
ria de a munci și de a de
veni oameni de ispravă, fo
lositori familiilor noastre, po
porului ’nostru, patriei noa-

-Acad. Zaharia STANCU Z

rigoare, și cinci-
Ăverea de care 

o- constituia 
care

ogradă din jur 
la cîmp, mai

locuiam,

stre care — atunci și acolo 
nu ne dădea nimic, nici 
măcar dreptul de a ne hră
ni, cu visurile ‘noastre, o 
nădejde — nădejdea că vii
torul va fi mai bun pentru 
noi, copiii lui Tudor și ai 
Măriei, nădejdea că viitorul 
va fi mai bun pentru toți 
copiii satului nostru, pentru 
toți copiii poporului nostru, 
pentru toți copiii 
noastre...

— Cîți copii ai,
— Numai nouă.
— Cîți copii ai, 

dro ?
— Numai șapte.

■ •— Cîți copii ai,
— Numai unsprezece.
— Cîți copii ai, Dumi- 

tro ?
— Numai șapte, dar sînt 

sănătoasă și tînără și-o să 
mai nasc cel puțin încă 
trei.

întrebări de acest fel și 
răspunsuri' de acest fel am 
auzit de zeci, dacă nu de 
sute de. ori, atît în timpul 
copilăriei cît și mai tîrziu. 
Odată, într-o seară, a venit 
la noi să stea de vorbă cu 
frate-meu Ion, un băiat mai 
mărișor din vecini, și-a ci
tit cu glas tare din „Cartea 
de citire" cunoscuta poves
te educativă a Corneliei, 
mama Gracchilor. A auzit-o 
și mama. Cînd băiatul a is
prăvit de citit, mama a ri
dicat din umeri.

— Ce mare lucru ?!... A 
născut și-a crescut doi co
pii I... Și-o mai fi avînd ți 
moșii. Și-o mai fi avînd și

patriei

Mario ?

Lisan-

Ioană ?

roabe. Mie îmi pare rău 
c-am născut numai unspre- • 
zece și că-mi trăiesc numai

• nouă. Aș fi putut să nasc 
și să cresc mai mulți. Oa
menii care nu lasă în urma 
lor copii, cît mai mulți co
pii, de ce-or mai fi viețuind 
pe lume ?

Mîndria de a avea copii, 
cît mai mulți copii, părinții 
noștri o moșteniseră de la 
înaintașii lor, de la înainta
șii mai apropiați și de la 
înaintașii ce trăiseră pe ace
leași meleaguri în cea mai 
veche vechime. înaintașii 
noștri știau că un popor 
poate deveni mare prin vir
tuțile lui sufletești, prin ca
litățile lui morale. Dar pen
tru cîștigarea deplină și păs
trarea libertăților sale, pen
tru ajungerea la fericire, un 
popor trebuie să-și crească 
mereu și mereu numărul. 
Viitorul cel mai apropiat și 
viitorul cel mai depărtat au 
nevoie de cît mai multe bra
țe tari și de cît mai multe 
minți luminate.

Pe vremea de care pome
neam mai înainte cea mai 
mare parte a populației noas
tre rurale sau orășenești o 
ducea greu. Unele familii de 
muncitori, de țărani sau de 
mici meseriași ori mici func
ționari o duceau greu de tot. 
Condițiile de viață erau pre
care, iar uneori de-a dreptul 
îngrozitoare. Dar toate aces
tea adunate laolaltă nu au

BACĂU (Coresp. „Scînteii"). 
în zona de sud a orașului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej se 
înalță un micror^ion format 
din 1 360 de apartamente, două 
complexe comerciale și o școa
lă cu 16 clase.

Lucrările de construcție a 
noului microraion se execută 
în ritm intens. Totul confirmă 
hoțărîrea constructorilor de a 
da~în folosință, pînă la sfârși
tul acestui an, peste 300 de 
apartamente.

Alături de blocurile de locuit 
se înalță alte două construcții 
masive : casa de cultură și ho
telul turistic, care vor fi ter
minate în anul viitor. Casa de 
cultură va cuprinde o sală de 
spectacole cu 800 de locuri, bi
bliotecă și încăperi pentru di
ferite activități cultural-artis- 
tice. Hotelul, cu 230 de locuri, 
va fi cea mai înaltă clădire 
din oraș. împreună, cu pavilio
nul administrativ, aceste două 
mari construcții vor delimita 
piața centrală a orașului.

Tot pe axul bulevardului 
principal, la celălalt capăt al 
orașului, a început construc
ția noii gări, care va avea .trei 
corpuri de clădiri, într-un stil 
arhitectonic modern.

Alte construcții se înalță în 
zona industrială a orașului. 
Dintre acestea amintim com
plexul de depozite pentru or
ganizațiile comerciale, care se 
întinde pe 9 500 mp de teren. 
Noile depozite vor.fi dotate cu 
utilaje moderne pentru depo
zitarea și păstrarea mărfurilor 
industriale și alimentare.

înălțarea edificiului socialise în 
patria noastră.

Niciodată în țara noastră 
nu i s-a acordat gîndirii 
științifice o atît de mare pre
țuire, iar oamenilor de știință 
o atît de amplă și responsabilă 
solicitare, ca in anii socialismului. 
Aceasta răspunde unei necesități 
obiective de dezvoltare a noii so
cietăți și exprimă pregnant legă
tura indisolubilă care există între 
socialism și știință. într-adevăr, 
socialismul, orinduire socială su
perioară a omenirii, se poate în
făptui numai pe baza științei ce
lei mai avansate, a asimilării și 
fructificării celor mai înaintate 
cuceriri ale gîndirii omenești. în

treaga politică a parti
dului de construire a 
socialismului se spri
jină pe știință, pe cu
noașterea legilor obi
ective ale evoluției .so

ciale. Și nu există problemă fun
damentală a făuririi și dezvoltării 
noii societăți — crearea unei in
dustrii moderne și a unei agricul
turi înaintate, asigurarea unei 
înalte, productivități a muncii, ma
xima valorificare a resurselor na
turale ale țării ețc — a cărei so
luționare să fie posibilă fără apor
tul cercetării științifice.

Cu atît mai mult crește rolul 
științei în condițiile actualei re
voluții tehnico-științifice contem
porane, care modifică în mod ra
dical condițiile producției materia
le, Relevînd sporirea nemăsurată 
a influentei exercitate de știință 
asupra dezvoltării sociale în epoca 
contemporană, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că „aplicarea 
în practică a rezultatelor sale face 
ca știința să devină o însemnată 
forță de producție, un factor ho- 
tăritor al mersului înainte al eco
nomiei și culturii, al întregii so
cietăți socialiste", iar cu prilejul 
recentei vizite în regiunea Bacău 
a subliniat din nou că f„partidul 
nostru comunist, continuatorul ce
lor mai bune tradiții de luptă na
țională și socială ale poporului, 
întruchipează minunat și dezvoltă 
în condițiile noi ale orînduirii so
cialiste tot ceea ce a creat po
porul nostru mai bun, de-a lungul 
secolelor. Rezultatele dobîndite se 
bazează pe cele mai înaintate cu
ceriri ale omenirii în știință și 
cultură, fiindcă numai sintetizînd 
și dczvpltînd pe o treaptă superi
oară tot ce au creat mai valoros 
munca și gîndirea omenească sînt 
posibile făurirea socialismului . și 
comunismului, asigurarea- condi
țiilor de viață civilizată pentru oa
menii muncii".

Puni rid in fața oamenilor de 
știință țeluri clare și pline de mă
reție, partidul și statul socialist 
le-au asigurat totodată condiții 
materiale și morale de activitate 
cum nu au avut niciodată în tre
cut. Aceasta: se exprimă de pildă 
în faptul că în perioada ani
lor 1961—1965 statul a cheltuit

• pentru dezvoltarea științei peste
■ 5,5 miliarde lei, iar pentru anii 

1966—1970, se prevede o creștere 
cu 44,8 la . sută a. fondurilor des
tinate științei fată de cei 5 
precedenți. 
trebuie 
ce în 
a țării 
centre, 
cupării 
tru ridicarea economică și cultu
rală a întregii țări, se dezvoltă o 
viată științifică tot mai . intensă 
în aproape toate regiunile, unde au 
fost create institute de învățămînt

• superior, unități de cercetare etc.-
■ în întreaga țară funcționează 267 

unități de cercetare științifică.
(Continuare în pag. a IV-a)

ani 
Ca un alt aspect, 

remarcat că în timp 
trecut viața științifică 

era localizată doar în 2—3 
acum, ca urmare a preo- 
părtidului și statului pen

VIAȚAINTERNAȚIONALĂ

(Continuare 
în pag. a II-a)

Declarația făcută de 
Corneliu Mănescu la sosi
rea sa la New York.

Dezbaterile din Aduna
rea Generală.

Se redeschide dosarul 
Africii de Sud-Vest.

Corespondență despre 
recomandarea unei comi
sii mixte din Belgia cu 
privire la reducerea chel
tuielilor militare ale țării.

9 Reuniunea „comisiei 
nucleare"

r

pregăteau 
momentul 
ani denși 

ziua în-

Oamenii 
bagajele, 
despărțirii, 
se arcuiau 
ceputului, 
înfipt în sălbaticul defileu, 
și aceasfă zi, cînd Argeșul 
avea cale liberă pe magis
trala subpămînteană a lumi
nii. Ani de muncă turnaji în 
betonul galeriilor, sedimen- 
taji în istoria șantierului, dar 
și proiectați în viitor prin 
forja energetică desfereca
tă. Iar acum venise clipa, 
trăită de fiecare constructor, 
cînd simfămîntul împlinirii, 
al operei lăsate în urmă, se 
împletea cu acea firească 
nostalgie a despărțirii de 
oameni și locuri. (Adeseori 
plecarea se consumă ano
nim, între o însemnare pe 
cartea de muncă și un po
pas la contabilitate).

Altfel a fost despărțirea 
brigăzii lui Pavel Ofet. O 
ultimă întrunire a brigăzii,

Sosise
Cîfiva

între __  ...
a primului țăruș

la Rotunda, ultimul ei 
de muncă în cheile Arge
șului, convocată de comi
tetul de partid al hidrocen
tralei. Au fost rememorate 
cîteva dintre cele mai as
pre episoade din lupta cu 
stîncile, cu apa și cu terme
nele purtată de acest vestit 
colectiv totdeauna prezent 
în sectoarele cheie ale asal
tului din subteran. Dar oa
menii n-au stat să guste pe 
îndelete felicitările. Cei 
vreo șaizeci de mineri, cu 
bagajele amintirilor înche
iate, pe picior de plecare, 
se gîndeau la noul începui, 
la șantierul care-i aștepta : 
Lotrul. Cum va fi acolo ? Ce 
fel de lucrări vor avea de 
făcut ? Unde își vor așeza 
„tabăra" ? întrebări, propu
neri și angajamentul colec
tiv de a duce cu cinste șta
fetă Argeșului. „Nu știu 
cum s-a făcut — îmi spune 
secretarul comitetului do

partid, Anlon Francisc 
parcă am uitat cu tofii de 
despărțire. Ceea ce trebuia 
să fie ultima întrunire pe 
Argeș a fost de fapt prima 
consfătuire a brigăzii... pe 
Lotru I"

O continuitate bărbăteas
că leagă șantierele, și-i lea
gă pe oameni între ei. 
Greutăfile biruite în comun, 
supunerea naturii, pioniera
tul, construiesc prietenii du
rabile și încheagă, în timp, 
adevărate familii — cum 
pot fi numite colectivele 
care, încheind un șantier 
sau altul, devin mai trainice 
o dată cu originala geogra
fie a construcțiilor înscrisă 
în via(a lor. Cazul brigăzii 
lui O(et, sosită ca un singur 
om, nu e singular la Lotru. 
Pretutindeni, acolo, printre 
steiuri și brazi, în singură
tatea unor locuri aproape 
necălcafe, primele nuclee 
de viajă sînt alcătuite din

ce! care au lucrat împreună 
nu doar la Argeș, ci și la 
Bicaz, iar unii încă la Salva 
și Bumbeșfi.

Inginerul Radu Dinescu, 
șeful lotului Mălaia, unde se 
taie în munte galeria de 
fugă pentru apele Lotrului, 
observa că această conti
nuitate poate fi urmărită nu 
numai la scara brigăzii, ci a 
lotului în ansamblu, forma
țiune de lucru mai amplă. 
Colectivul de la Mălaia 
este alcătuit pe scheletul 
lotului Corbeni, de pe firul 
Argeșului. Unii puteau să-și 
găsească locuri de muncă 
mai ușoare, ferite de aspri
mea pionieratului. Unde nu 
se caută constructori avînd 
certificatul de absolvire a 
Argeșului ? Dar ei au prefe
rat să rărnînă împreună, în 
sînul aceleiași familii, du- 
cînd cu ei experiența lor 
comună, priceperea înde
lung șlefuită.

Aceste magnetice legături 
dintre constructori relevă o 
nebănuită trăinicie. Astă 
primăvară, pe Argeș, tînă- 
rul inginer Constantin Preo
teasa a primit vizita tatălui 
său. Constructor și el, mai
stru pe șantierul de la Por
țile de Fier, era curios să 
vadă centrala subterană 
despre care aflase atîfea, 
mai ales din scrisorile băia
tului, al cărui debut ingine
resc se lega de acest origi
nal obiectiv. Cîfiva dintre 
inginerii mai vîrsfnici din 
conducerea șantierului lu
craseră cîndva cu reputatul 
maistru și se gîndeau să 
profite de vizita lui. l-au 
spus fiului, confidential, să-l 
sondeze dacă n-ar vrea să 
rărnînă ia ei. Mai cu seamă

Corespondență despre 
reuniunea de la Roma a 
comitetului McNamara, 
însărcinat cu elaborarea 
unei ,,planificări nucle
are" în blocul N.A.T.O.

BRAZILIA

Violente ciocniri intre
poliție și studențî

H Bilanț nesatisfăcător

Victor VÂNTU

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Corespondență despre 
evoluția schimburilor co
merciale ale țărilor în 
curs de dezvoltare, așa 
cum a reieșit la lucrările 
Consiliului UNCTAD de la 
Geneva.
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întreprinderea de

Indolență

în restaurante 

la Tr. Severin
Orașul Tr. Severin a 

devenit în ultimul timp un 
centru turistic spre care 
se îndreaptă numeroși 
vizitatori. Un motiv în 
plus pentru ca rețeaua 
unităților de alimentație 
publică să fie îmbunătă
țită, modernizată. In ulti
mii doi ani, un număr de 20 
de bufete și restaurante au 
fost reamenajate și dotate 
cu instalații și mobilier 
corespunzător', care îm
prumută localurilor o ți
nută atrăgătoare. Dar mai 
sînt încă multe de făcut. 
Restaurantul „Dunărea", 
unul dintre cele mai mari 
din oraș, a fost închis de 
la începutul anului pentru 
reparații. Lucrările trebu
iau să fie gata încă de 
astă primăvară. Nici a- 
cum însă gospodarii din 
localitate nu se arată a fi 
îngrijorați de ritmul exas
perant de încet în care se 
fac reparațiile, de pagu
bele înregistrate prin în
chiderea, pentru o pe
rioadă atît de lungă, a 
restaurantului respectiv.

Deficiențele cele mai 
mari care apar mai frec
vent în bufete, dar de la 
care nu fac excepție nici 
localurile de categoria I, 
se constată însă la capi
tolul deservire. Făcînd 
abstracție de restaurante
le „Cerna" și „Cina" 
care se disting prin spe
cialitatea casei, aproape 
la toate celelalte unități 
se face simțită lipsa de

inițiativă în ce privește 
varietatea și calitatea 
preparatelor. In cele mai 
multe bufete din locali
tate nu se poate' servi o 
cafea -neagră. . Motivul, 
închipuiți-vă : n-are cine 
să o facă 1

în cele mai multe uni
tăți și mai ales în bufete 
se acordă prea puțină 
atenție unor „amănunte" 
care pun într-o lumină 
nefavorabilă spiritul or
ganizatoric și gospodă
resc al personalului ce le 
deservește* Fețe de mese 
murdare, țacîmuri spălate 
superficial, solnițe în care 
sarea prezintă urme de 
grăsimi și fărîmituri de 
pîine, șervețele și scobi
tori lipsă, ospătari îmbră- 
cați în halate pline de tot 
felul de pete. Desigur, 
toate aceste lucruri ar 
trebui să le sesizeze, ai
doma unor exigenți con
trolori de calitate, res
ponsabilii de restauran
te, organele locale de re
sort. Din păcate, mulți din
tre ei rămîn la fel de ne
păsători ca și cei vino- 
vați de această stare de 
lucruri.

Nicolae C. MARiN 
funcționar Tr. Severin

împrejurări 

care favorizează 

mojicia unor 

ospătari
Pentru orice consuma

tor, restaurantul sau bu
fetul în care intră să ia

masa nu este numai o 
simplă unitate de deser
vire, ci un fel de a doua 
casă. Amabilitatea ar 
trebui așadar să ocupe 
primul Iog pe lista ori
cărui meniu, oricît de ori
ginal și bine preparat ar 
fi acesta.

Din păcate, în multe 
restaurante și bufete nu 
găsești cum dorești. Am 
fost de curînd într-o 
excursie cu familia la 
Ocna Sibiului și, tot 
timpul cît ■ am stat aici 
am luat masa la bufetul 
„Terasă" pe lîngă care 
funcționează și o grădină 
de vară.

Din clipa în care am 
intrat în local, după pri
mele cuvinte și gesturi 
ale ospătarului, am sim
țit că acesta face tot ce-i 
stă în putință nu pentru a 
atrage, ci pentru a res
pinge clienții. Atît la 
prînz cît și seara, am fost 
întîmpinați cu aceeași in
diferență, doleanțele 
noastre au fost pur și 
simplu neluate în seamă, 
astfel că a trebuit să ac
ceptăm absolut tot ceea 
ce dorea ospătarul, ostil 
clienților.

Cum se explică astfel 
de atitudini ? Iată cum 
cred eu că se explică. La 
Ocna Sibiului (mai sînt și 
alte localități în această 
situație), acesta este sin
gurul restaurant unde se 
poate servi masa. Perso
nalul care-1 deservește — 
mai ales în sezonul de 
vîrf al stațiunii — știe 
că, în nici un caz, restau

rantul nu rămîne fără 
clienți. Vînzarea merge 
și... fără o comportare ci
vilizată, iar organele co
merciale evidențiază uni
tatea respectivă pentru 
că nu are pierderi. Cifre
le nu reflectă însă atitu
dinea față de muncă a 
lucrătorilor, ele ascund 
nivelul scăzut al deservi
rii. Soluția eu o văd în în
tărirea controlului, care 
devine eficient numai a- 
tunci cînd constatările își 
găsesc replica în măsuri 
operative și severe luate 
împotriva tuturor celor ce 
încalcă regulile de co
merț.

Dumitru CRISTEA 
secretar al Sfatului 
popular raional 
Lăpuș

Lucruri pe dos
în orașul Galați s-au 

construit în ultimii ani 
numeroase unități de ali
mentație publică, așa 
cum sînt „Dunărea", „O- 
limpic", „Expres", „Fale
za", cele din piețele 30 
Decembrie, 11 Iunie ș.a. 
Cu toate acestea, du
minica sau în alte 
sărbători, pretutindeni 
este aglomerație. Explica
ția nu trebuie căutată nu
mai în numărul insufi
cient de bufete și restau
rante sau în defectuoasa 
amplasare a lor teritoria
lă. De multe ori se creea
ză o falsă aglomerație

din cauza defecțiunilor în 
sistemul de deservire. La 
bufetul „Pinguin", la res
taurantul de pe faleză, 
aglomerația este gene
rată de lipsa de opera
tivitate în preluarea și 
executarea comenzilor. O 
serie de bufete din cen
trul orașului sînt slab a- 
provizionate, altele („Vîl- 
cele", „Mureșul") prost 
gospodărite. De multe ori, 
la orele cînd lumea vine 
la plimbare în centru, în 
foarte puține bufete se 
mai găsește bere. în 
schimb, exact atunci 
constați că berea a fost 
dirijată spre unități si
tuate în alte părți ale 
orașului, mai puțin solici
tate. în sfîrșit, într-o se
rie de unități, (inclusiv 
cofetăriile din centru); din 
cauză că nu funcționea
ză agregatele frigorifice, 
reparate cu mari întîrzieri 
de către ARUC Galați, 
sortimentul de preparate 
este foarte sărac. în a- 
ceste condiții, să ne mai 
mirăm că, în timp ce u- 
nele unități nu pot face 
față, altele rămîn cu 
mesele goale ?

Aproape toate unitățile 
de alimentație publică 
din oraș sînt năpădite 
din toate părțile de fel 
de fel de ambalaje care 
nu mai au loc în maga
zii și depozite. Majorita
tea acestora — neridicate 
la timp de către I.R.V.A. 
— se deteriorează. Cine 
suportă oare pagubele ?

George FORMAN 
tehnician — Galați

Petre Ionescu ne-a semnalat că la
cariere și balastiere Suceava se plătesc importante lo
cații ca urmare a neîncărcării la timp a vagoanelor 
C.F.R. cu produsele extrase. Alteori, C.F.R.-ul este 
acela care nu asigură la timp vagoanele necesare. Și 
într-un caz, și în altul, întreprinderea este păgubită. 
Ne-am adresat Ministerului Industriei Construcțiilor, cît 
■și Direcției regionale C.F.R. Iași. Răspunsurile lor stîr- 
nesc însă nedumerire: Ministerul Industriei Construcții
lor consideră că întreprinderea ține de Direcția regiona
lă C.F.R.-Iași, iar direcția că, dimpotrivă, întreprinderea 
este a respectivului minister. Iată de ce despre lipsu
rile semnalate nici unii, nici ceilalți nu suflă o vorbă. 
Alunei cine trebuie să ia măsuri pentru îndreptarea 
situației ?

întreprinderii In care a lucrat. A întîmpinat greutăți și 
cu alie asemenea propuneri. Sesizarea a fost trimisă 
Comitetului orășenesc de partid Reșița, care precizează 
în răspunsul său adresat redacției că nu e vorba real
mente de inovații, ci doar de idei confuz formulate. 
Despre aceste pretinse inovații, Gheorghe Brebenaru 
ă sesizat multe foruri locale și centrale, punind 
nic .pe drumuri; cu reclamațiile sale delegați de 
mlșoara și București.

zadar- 
Ia Tl-

meța- j

în anul 1965, cu sprijinul cetățenilor care au efec
tuat muncă patriotică, pe șoseaua principală a satului 
Plopu din comuna Titu, au fost plantați stîlpi pentru 
exlinderea electrificării. Rămînea de întins numai str- 
ma pentru ca încă 100 de familii să se poată bucura 
de binefacerile electricității. Locuitorii respectivi și-au 
îndeplinit toate obligațiile privind contribuția pentru 
electrificare. Numai sfatul popular și întreprinderea 
de electricitate nu își îndeplinesc îndatoririle în a- 
ceastă privință.

în anul 1951 am absolvit Școala profesională 
lurgică de pe lîngă uzinele „Unirea" din Cluj. încă de 
cînd am terminat cursurile, ni s-au cerut cite două fo
tografii pentru diplomă. Le-am depus. Dar diploma n-am 
primlt-o. M-am dus de cîteva ori la Cluj, la școală, și 
de liecare dată am fost sfătuit să aștept, deoarece n-au 
sosit formulare. Mai mult decît probabil, e un caz par
ticular. Dar oare 15 ani nu-s de-ajuns pentru rezol- 
varea Iul ?

Incob LEGIAN
Medgidia

.

Gh. MUSCĂLOIU 
tehnician

Cantina G.A.S.-Aiud a fost dotată cu un dulap-frigl- 
der produs de I.I.S. Frigocom-București. Cînd fri
giderul a fost montat, am. constatat că funcțio
nează... cu intermitență. Pentru reparații ne-am adre
sat conducerii I.I.S. Frigocom, care a găsit imediat so
luția : să-l trimitem la București. Ar însemna să plim
băm muntele la... specialist. Un calcul elementar arată 
însă că s-ar cheltui mal puțin dacă ar veni specialistul 
la Alud.

Stăm la blocul cu șapte etaje de pe str. Gladlolelor 
din cartierul Terezian din Sibiu. Liftul se defectează 
mereu. în nenumărate rînduri ne-am adresat întreprin
derii de locuințe și localuri, solicitînd repararea lui. 
Dar degeaba. Acum sîntem iarăși nevoiți să urcăm și 
să coborîm zilnic pe jos.

Ion RUSU și A. MIRON
Sibiu

Gheorghe Brebenaru, fost salariat al Uzinei de con
strucții metalice și mașini agricoie-Bocșa, în prezent 
pensionar, a scris acum cîtva timp redacției că are o 
inovație pentru a cărei aplicare nu primește sprijinul

Ing. Velea IOAN

în comuna noastră au funcționat două mori. Au tre
cut săptămîni de cînd una dintre ele nu mai poate il 
folosită. Valțurile care s-au defectat au fost duse la 
întreprinderea „1 Mai” din Tecuci, pentru reparații. Și 
acolo au rămas. Din această cauză, acum, în plin se- 

noi, localnicii, sîntem nevoiți să pierdem vreme 
capaci- 
Vizan-

zon, 
așteptînd Ia singura 
taie mică — sau să 
tea pentru a măcina

moară din comună — cu 
plecăm tocmai la Soveța, 

o baniță de grîu.

Costicâ STRATULAT 
corn. Cîmpuri, raionul Panciu

■ > •

Filozofia timpului

Complexul centra 
al cartierului „Țig

TWIIIA CASELOR
PLINE DE COPII

Antîcipînd ideea, mult apreciată 
în prezent, de a concentra unități 
comerciale, culturale, de deservire 
și alimentație publică într-un sin
gur program, rezolvat într-un an
samblu unitar, complexul central 
al cartierului „Țiglina-1“ reușește 
să polarizeze nu numai interesul 
cetățenilor pe care îi deservește 
nemijlocit, dar și al celor din car
tierele învecinate. Este meritul co
lectivului de proiectant! (printre 
care menționăm pe arhitecții Sara 
Lykiardopol și Constantin Săvescu) 
care a desfășurat aici un susținut 
efort creator, realizînd o con
strucție de o funcționalitate clară 
și. în același timp, o ambiantă ar
hitecturală atrăgătoare, bine legată 
de cadrul natural și minuțios ela
borată pînă în cele mai mici de
talii.

Locul ales se bucură de avanta
jele unei poziții centrale în raport 
cu ansamblul de locuințe, fiind si
tuat pe o arteră majoră de cir
culație — Calea Brăilei. In același 
timp, el oferă o foarte frumoasă 
perspectivă către Dunăre, element 
natural de care complexul se lea
gă în chip firesc prin parcul cu 
care se continuă. Plasarea comple
xului între un parc și o stradă im
portantă se reflectă atît în organi
zarea sa internă, cît și în aspectul 
arhitectural. Spre stradă sînt si
tuate magazinul universal și cine
matograful, adică dotările cu o 
afluență considerabilă și care sînt 
destinate unei mai întinse arii de 
deservire. Ele oferă fronturi mai 
reprezentative, de atracție vizuală. 
Spre parc, unde cadrul e mai in
tim. se află clubul și restaurantul. 
Trecerea dintre cele două laturi 
se realizează gradat, prin interme
diul unor curți, portice și al unei 
mici grădini, care oferă loc de 
plimbare, bănci pentru odihnă și 
discuții, bazine de apă și elemen
te artistice. în această zonă me
diană se găsesc magazinele alimen
tare. cofetăria, unitățile cooperației 
meșteșugărești. Uțilizînd ingenios 
relieful terenului, cu un nivei mai 
jos. în jurul unei curți interioare 
sînt grupate magazinele și depozi
tele de mobilă, precum și unele 
unităti de reparații pentru obiecte 
casnice’de dimensiuni mai mari.

O mențiune deosebită merită di
rijarea fluxurilor de circulație. Tra
seele pietonale nu se intersectează 
cu cele carosabile, astfel îneît a- 
nrovizionarea cu mărfuri nu stîn- 
jenește buna funcționare a com
plexului. în același timp, datorită 
amplasării judicioase a diferitelor 
dotări fată de principalele direcții 
de acces, sînt evitate drumurile 
inutile și supraaglomerarea aleilor.

Fără a intra într-o analiză de 
detaliu a. fiecărei unităti în parte, 
merită subliniată valoarea de ex
periment a clubului — temă ine
dită la noi — realizarea volumetri
că a cinematografului (arh. Ma
riana Bucur) și interioarele deo
sebite ale restaurantului. încer- 
cînd o caracterizare de ansamblu 
asupra realizării arhitecturale a 
complexului, se impun totuși une

le observații. Astfel, după părerea 
mea. încercarea de a reuni funcții 
multiple în cadrul unui program 
unitar trebuie să aibă un cores
pondent și în plastica arhitectura
lă. Din acest punct de vedere însă, 
fiecare funcție este exprimată in
dependent — lucru interesant și 
lăudabil, dar care. în condițiile u- 
nor valori apropiate ca pondere si 
în absenta unei dominante clar 
marcate, atenuează unitatea, per
sonalitatea ansamblului. O oareca
re fragmentare a volumelor, abun
denta detaliilor fac. poate, si mai 
necesară realizarea limpede, ex
presivă. a compoziției majore.

Un loc aparte îl ocupă colabora

tențe. Un relief în cărămidă apa
rentă — ca să dau numai un 
exemplu — interesant ca modali
tate de realizare, dar amplasat în 
umbră, își pierde contururile și nu 
poate fi apreciat la adevărata lui 
valoare. în ansamblu luate, numă
rul considerabil de lucrări monu
mentale, de o mare diversitate a 
tehnicii și materialelor, creează — 
după mine — impresia unei ade
vărate expoziții. O mai mare so
brietate, utilizarea cu precădere a 
finisajelor artistice, decorative și 
— numai acolo unde condițiile o 
cer și o pot pune în adevărata ei 
valoare — a artei monumentale, 
ar fi dus poate la un cîștig în fo
losul ansamblului, al unității de 
realizare și în această privință. Se 
cuvine să subliniem, totuși, stră
dania deosebită atît a arhitecților, 
cît și a artiștilor plastici de a oferi 
aici un exemplu reușit — și reu
șita este indiscutabilă — de com
plex arhitectural în care, cerută 
prin însăși destinația sa, arta mo
numentală participă considerabil 
la definirea ambianței generale.

(Urmare din pag. I)

rea cu arta monumentală. Această 
colaborare constituie în prezent 
subiectul a numeroase discuții, așa 
îneît analiza experienței realizate 
la Țiglina ar fi, poate, de natură 

. să ofere unele învățăminte. Valo
roasă a fost, fără îndoială, ideea 
de a conlucra încă de la început 
cu colectivul de artiști chemați să 
decoreze complexul, colectiv coor
donat de pictorul Jules Perahim, 
maestru emerit al artei. Din păca
te însă, această idee a survenit 
atunci cînd concepția arhitecturală 
era deja realizată și nu mai putea 
suferi reveniri. Potrivit acestei 
concepții s-au rezervat, spre a fi 
decorate, un mare număr de su
prafețe ,au fost prevăzute grupuri 
statuare, elemente ceramice deco
rative, un mozaic de mari dimen
siuni pe fațada cinematografului 
și un obelisc din piatră. Se face 
curent delimitarea între lucrarea 
monumentală —• caracterizată prin 
tematică, idee compozițională — 
și finisajul artistic, cu caracter 
strict decorativ. Operarea cu un 
finisaj artistic stă în competența 
arhitectului. Acolo însă unde in
tervine lucrarea monumentală, 
participarea artistului încă de la 
elaborarea concepției arhitecturale 
devine absolut necesară. O aseme
nea compoziție nu este numai un 

-element aț ansamblului, ci și o 
operă de artă în sine, în propriile 
ei cerințe și legi. Amplasarea, un
ghiul de percepție, direcția și ca
racterul luminii, poziția în raport 
cu privitorul sau cu elementele în
vecinate pun in valoare sau pot 
aduce prejudicii unei lucrări. Din 
acest punct de vedere, colectivul 
de artiști a fost pus în fața unui 
fapt împlinit: condițiile erau pre
văzute. prin proiectul de arhitec
tură deja realizat. Și nu era vor
ba de finisaje artistice ; nu, pro- 
iectanții cereau compoziții, lucrări 
de artă. într-o asemenea situație, 
era firesc să apară unele inadver

Arh. Gheorghe SĂSĂRMAN

Balcoane
Foto : R. Costin

fost o piedică în nașterea copiilor, în 
creșterea lor, în educarea și pregătirea 
lor pentru viață.

■— Să fim mai mulți.
— Poate că dac-o să fim mai mulți, 

o să ne fie mai bine.
Prin al IV-lea și al V-lea deceniu 

al acestui frămîntat secol, noi, românii, 
am fost mai mulți decît la începutul 
lui. în ciuda intereselor multor neprie
teni, am răsturnat vechile rînduieli 
care ne țineau pe loc și, cu multă 
muncă și cu multe jertfe, am creat 
altele, mai bune, care ne-au îngăduit 
să ne făurim o altă țară și să punem 
temeliile unui prezent mai bun și unui 
viitor despre care avem toate motivele 
să spunem că va fi fericit.

în cadrul noii orînduiri, înfăptuită 
sub conducerea comuniștilor de către 
întregul nostru popor, condițiile de 
viață s-au îmbunătățit, și ele se vor 
îmbunătăți mai mult de la an la an. 
în multe domenii noi am legat strîns 
viața noastră de astăzi de tradițiile să
nătoase ale înaintașilor noștri : în isto
rie, în știință și în tehnică, în artă 
și în literatură. Nu credeți, stimați ci
titori, că a sosit momentul să reînviem 
ți tradiția respectului pentru casele 
pline de copii, pentru părinții care 
contribuie nu numai la construirea 
prezentului dar, prin copiii lor, își vor 
da partea de muncă și la construirea 
viitorului ?

Eu cred că da, cred că acest mo
ment a sosit.

în ultimii ani poporul nostru a de
venit un popor cunoscut în întreaga 
lume — prețuit și stimat de mulți — 
pentru politica sa de pace și înțelegere 
între popoare, pentru seriozitatea și 
priceperea sa în abordarea probleme
lor de interes mondial, pentru munca 
sa harnică, ordonată, rodnică, pentru 
înfăptuirile sale. Astăzi este o cinste 
și este o mîndrie să fii român. Țara 
noastră uimește pe mulți prin oamenii 
ei valoroși, prin frumusețile ei uneori 
neasemuite, prin bogatele resurse ale 
solului și ale subsolului ei. Este de 
datoria noastră să facem ca România 
să devină — prin munca noastră — și 
mai bogată decît este astăzi, și mai 
frumoasă decît este astăzi. Este de 
datoria poastră să facem ca oamenii 
de astăzi să se bucure de o mai bună 
stare, iar oamenii de mîine să aibă 
totul cu îndestulare. Țara de mîine, 
mult mai bogată și mai frumoasă de
cît cea de azi, va fi țara copiilor 
noștri și a copiilor copiilor noștri. Pen
tru noile generații care, cresc sub ochii 
noștri muncim. Și pentru generațiile 
care vor veni pe lume pe aceste me
leaguri și după ce noi vom închide 
ochii. O țară se făurește mereu de rîn- 
dtirile de oameni care vin unele după 
altele, cele tinere moștenind de la cele 
bătrîne toate bunurile materiale și 
morale cîștigate prin mari strădanii.

Atmosfera sumbră cu care am în
ceput articolul acesta, și care a fost 
caracteristică începutului secolului în 
care trăim — s-a risipit. Au risipit-o 
oamenii și a risipit-o istoria. Fără în
doială, în anii ce vor veni, numărul 
caselor pline de copii va crește, ya 
crește numărul copiilor, vor crește, în 
stima noastră a tuturor, familiile cu 

' mulți copii, familiile cu cît mai mulți 
| copii.
. Ne-o cere aceasta poporul nostru. 

Poporul nostru și patria noastră.

Timpul — ceva de la sine înțeles 
dar și foarte greu de înțeles. Evidență 
și mister. însușire a universului cu
noscută îndeobște, dar o însușire ce 
continuă să constituie obiectul celor 
mai înalte meditații și celor mai com
plicate studii — caracteristică obiec
tivă a lumii, timpul — așa cum re
zultă din teoria relativității, nu poate 
fi înțeles decît în contextul interde
pendenței universale. în acest context 
omul este un termen. Timpul îl cu
prinde și pe el. Raportarea propriei 
persoane la restul existenței implică 
întotdeauna și considerente temporare. 
Sînt cunoștințe, aprecieri, atitudini ce 
dobîndesc o semnificație vitală. Ire
versibilitatea desfășurării temporare în 
care se implică și poziția umană a dus 
pe antici la acel „fugit ireparabil 
tempus".

Față de acest adevăr axiomatic se 
pot adopta însă atitudini variate, dar 
contradictorii. Nu e locul să vorbim 
aici despre evaziunile mistice, despre 
împotmolirile fataliste, despre anihila
rea oricărui elan prin resemnare și 
amare contemplații. Nu vom discuta 
nici despre reducția la patimi alimen
tate de disperare și justificate sau scu
zate prin referiri la unicitatea clipei. 
Dacă istoria înțeleasă concret și crea
tor devine termenul principal în con
fruntarea cu timpul, poziția indivi
duală se schimbă radical. 1,imita 
individuală devine populată cu 
nelimitatul istoric, contemplația 
se înlocuiește cu acțiunea, Vidul 
temporar lasă loc plinătății crea
toare. Timpul devine și comuni
cativ, el este al tău propriu, în mă
sura în care e util, și vorbește prin 
generozitatea faptelor. Se vede lucrul 
acesta din modul în care este trăit su
biectiv. în absența acțiunii sau în con
diții penibile, timpul se scurge chinui
tor de anevoie. Acțiunea v ie, eficientă, 
evenimentele bogate în semnificații 
absorb timpul conferindu-i valoare și 
consistență. în retrospectivă lucrurile 
se schimbă. Perioadele inactive și ne
interesante tind să se șteargă din amin
tire, lăsînd în urma lor un gol, cele

Paul Popescu NEVEANU

fixate prin acțiuni și evenimente se 
eșalonează panoramic, făcîndu-te să nu 
regreți trecutul și să-l prețuiești ca pe 
un lucru ce continuă să-ți aparțină și 
să te satisfacă. Cel mai important lucru 
este însă perspectiva de viață. Blazatul 
este un om care neștiind ce să facă 
în viitor, incapabil de o autodetermi
nare de autentică valoare socială își 
pierde speranțele. Discuția este însă, 
pentru noi, anacronică. Obiectiv, mer
sul societății noastre oferă fiecăruia 
inepuizabile perspective de realizare.

fflNERETUB
TO

Sînt premise de o copleșitoare cerii- 
tudine, evidente în evoluția psiho-mo- 
rală a cetățenilor patriei noastre. To
tuși, dacă în raporturile generale so- 
cietate-om sînt înlăturate dificultățile, 
ele își fac uneori apariția în sfera exis
tenței individuale. Sînt efectele insu
ficientei însușiri de către un individ 
sau altul a scopurilor sociale. Nu sînt 
desigur excluse și alte puncte de ten
siune ale existenței omului con
cret. O însemnătate hotărâtoare o 
are însă rezolvarea optimă a 
relației cerințe-posibilități. Fie
care evoluează prin ceea ce rea
lizează, prin felul în care știe să se 
pregătească azi pentru mîine.. Clipa 
irosită subminează întregul vieții. Și 
viața depinde de fiecare moment. în
țelepciunea seculară ne trimite la or
dine, ritm, echilibru între efort și 
odihnă, armonizare a preocupărilor, 
continuă planificare. Altfel relațiile 
omului cu lumea sînt fundamental a- 
fectate. Standarduri, desigur nu exis-

Din guanină
Sideful a fost din- 

totdeauna apreciat 
pentru luciul său pal 
cu efecte irizate. Iar 
scoicile mari și mici 
cu suprafețe sidefate 
au fost folosite, de-a 
lungul mileniilor 
pentru nasturi, cer
cei, alte articole de 
podoabă, incrustații 
ornamentale. Nemai- 
vorbind de perle. In 
timpurile noastre ce
rințele pentru, produ-, 
cerea diferitelor arti
cole fiind tot mai 
mari s-au căutat po
sibilități de fabricare 
a unei substanțe care 
să fie utilizată. în a- 
cest scop. S-a obținut 
astfel o materie pri
mă — guanina — 
care întinsă pe dife
rite suprafețe, chiar 
în pelicule subțiri de 
dimensiuni microsco
pice, le conferă luciul 
sidefat cu irigări mai 
frumoase chiar decît 
cele naturale. 'Fe
meile care pun preț 
pe îngrijirea unghii
lor lor, ca. și pe îm
brăcămintea moder
nă. nici nu bănuiesc 
că poartă în vîrful 
degetelor sau pe 
nasturii rochiei cîte 
un fragment de... gin- 
girică, scrumbie de

Dunăre sau alt pește 
argintiu ai căror solzi 
au fost folosiți pen
tru fabricarea guani- 
nei.

Pînă nu de mult 
guanina folosită de 
noi în cosmetică, 
pentru lac și pastă de 
unghii, ca și cea ne
cesară în producția 
artizanală sau indus
trială. a diferite arti
cole se importa. In 
urma a numeroase 
studii și încercări de 
laborator efectuate la 
noi de un colectiv 
al Institutului de cer
cetări alimentare și 
de specialiști de la 
Întreprinderea de in
dustrializare și des
facere a peștelui — 
Tulcea, s-a reușit să 
se obțină cantități 
importante de guani
nă în faza semiindus- 
trială — peste 600 
kg în anul trecut — 
care au satisfăcut in 
bună, parte cerințele 
interne. putîndu-se 
reduce importul.

Cum se produce 
guanina ? In linii 
mari procesul se des
fășoară în felul ur
mător : După, ce peș
tii — se urmăresc 
speciile cele mai pu
țin valoroase — au

fost lipsiți de podoa
ba lor argintie, a- 
ceasta este dizolvată 
și decantată în ben
zină. După o serie de 
spălări, concentrări, 
recuperări de solvent 
se obține guanina 
concentrată indus
trial. La. microscop 
aceasta se prezintă ca 
o puzderie de lanțuri 
de cristale irizate 
într-o suspensie li
chidă.

Paralel s-a îmbu
nătățit tehnologia și 
calitatea produsului 
— obținîndu-se cris
tale de o anumită 
mărime și s-au pre
cizat mai bine para
metrii producției. A- 
ceo.st.a a. permis să se 
perfecționeze instala
ția de producție — 
stația, pilot de Zp Sa
lina — care zilele a- 
cestea intră din nou 
în funcțiune la o ca
pacitate mult sporită 
Se scontează acope
rirea necesităților in
terne, la acest pro
dus, iar în viitor chiar 
să se dea la export. 
Se continuă, cercetări 
speciale pentru obți
nerea de guanină cu 
efecte irizante în cu
lori.

tă. în diverse perioade ale vieții, omul 
se raportează la lume în mod diferit. 
Copilul abia se adaptează la timp. El 
reacționează pregnant emoțional și este 
captivat de concretul actual. Școala 
îl învață să măsoare și să economi- • 
sească timpul. Apar însă oscilații. Cînd 
este nejustificat de grăbit, cînd uită 
că rezervele de timp sînt epuizabile. A 
determina la școlar un regim de acti
vitate în care esențialul are prioritate, 
este poate cel mai însemnat lucru pe 
care-1 pot face părinții pentru copiii 
lor școlari. Urmează apoi privirile mi
rate ale adolescentului cațe a învățat 
să scruteze perioade mari și să le popur 
leze cu fantezia sa. Țînărul privește 
peste ani, el are certitudinea perspec
tivei și este nespus de bogat. Adultul, 
lucid și realist, este stăpîn pe timpul 
său pe care-1 organizează cu mînă 
sigură. La o vîrstă mai înaintată a- 
plecat asupra lucrului omul, evaluînd 
în sine drumul parcurs, este cuprirțș 
de o sacră fervoare a împlinirii' p-. 
cercînd să marcheze mai conj^Jnt 
roadele vieții sale. Această minune a 
senectuții întinerite, creatoare și se
nine nu s-ar fi putut generaliza 
decît într-o lume întinerită de șocia-.. 
lism.

Este sigur că în contextul vieții in
dividuale timpul nu are în fiecare 
etapă aceeași semnificație. In genere 
pe măsură ce înaintează în viață, acu- 
mulînd experiență, omul acționează 
cu rezultate calitative tot mai înalte^ 
Efectul recurent al acțiunii, respectiv 
asupra formației propriei personali
tăți este, în schimb, maximal în pri
mele etape ale vieții și mai scăzut, 
ulterior. Modul cum normezi timpul 
pe băncile școlii se fixează extin- 
zîndu-se, în bună măsură, asupra ac-, . 
tivității de mai tîrziu. Conținutul și 
calitatea acțiunilor îndeplinite în anii 
de mare fermentație psihologică . ai 
tinereții vor influența esențial poten
țialul și profilul personal cu care intri 
în viață. Acum se produce finisarea, 
stabilizarea relativă a personalității. 
Aptitudinile dobîndesc contururi și își 
determină făgașul, se definește un stil 
de gîndire și simțire, se realizează 
așezarea caracterului, se ajunge la 
conștiința unui ideal profesional. Ori 
de cîte ori unor oameni înaintați li 
s-a cerut să găsească originea cali
tăților și performanțelor lor, ei au 
recurs invariabil, la împrejurări din 
anii școlarității și tinereții. Neîndoiel
nic, atunci cînd. în acel timp, s-ftu 
pus pietrele de temelie pentru viața 
lor. Tinerețea constituie și sub acest 
raport un privilegiu, dar de el trebuia' 
să te bucuri la timp. Disponibilitățile 
mari de ani, de care tinerii, în mod 
firesc, dispun, generează în unele ca
zuri iluzii păgubitoare. în repetate rin-, 
duri adresînd unor tineri întrebări yu 
privire la felul cum stau cu bugetul 
timpului, am primit drept explicării 
pentru unele amînări. rămîneri în 
urmă, eșecuri — un răspuns lapidar : 
„Am tot timpul, sînt doai tînăr“. Aici 
se ascunde însă o subestimare de ter
meni : întrebarea viza timpul aclnel, 
iar răspunsul — viitorul, perioada de 
mai tîrziu. poate de dincolo de tine
rețe. Or, un interval de 5—7 ani din 
tinerețe este cu mult mai însemnat 
pentru constituirea personalității de
cît același interval calculat după vîrs- 
ta de 30 sau 40 de ani- Și tocmai . 
de aceea investițiile de timp din tine
rețe nu poț fi accidentale și nefina- 
lizațe precis. Tineretul are timp, are- 
în față o viață — dar n-are timp de 
risipit. încălcarea acestei legi se răz
bună dureros și contrar așteptărilor, 
te duce la situația în care, mai târ
ziu, nu mai ai timp ; mereu ya fre- 
bui compensat, cu eforturi și dificul
tăți, incomparabil mai mari, ceea ce 
nu 4 fost făcut „la timp*. Amînarea 
în vederea perfecționării acțiunii este 
o formulă rațională dar amînarea ca., 
pretext de suspendare a oricărei ac
țiuni este irațională. Selecția și ierar
hizarea justă a acțiunilor nu se poate 
subordona decît unui singur principiu 
larg demonstrat de tineretul nostru : 
maximum de efect educativ pe calea 
spre fronturile înaintate ale construe-'., 
ției patriotice. Acolo timpul este dar
nic, înseninat de optimism și tot așa 
de vast ca și istoria.

I
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găsește livezile mara- 
încărcate de rod. Cu-

POMICULTURA POATE LUA

/.Toamna 
mureșene 

loarea și aroma merelor cultivate 
aici satisfac cele mai alese gusturi, 
îndeletnicire veche, cultura pomi
lor fructiferi întîlnește în Mara
mureș — cu dealuri însorite și cli
mat dulce, cu oameni harnici și 
pricepuți — condiții din cele mai 
prielnice obținerii unor fructe de 
calitate superioară.

întreținerea cu grijă a livezilor 
a dat posibilitate gospodăriilor de 
stat din Satulung, Sighetu-Mar- 
mației. Seini să obțină, an de an, • 
producții mari de fructe. Rezultate 
bune au și cooperativele agricole 
din Remeți și Cîmpulung pe Tisa.

"Cooperativizarea agriculturii a 
îi esnit valorificarea într-un mod 
isy-.erior a condițiilor naturale fa- 
vp^bile pomiculturii. Dezvoltarea 
acestei ramuri este privită ca una 
din căile importante de folosire 
mai eficientă a terenurilor în pan
tă, supuse eroziunii, de consolida
re economică a cooperativelor agri
cole din raioanele de deal. Din in
formările primite de la consiliul 
pfgricol regional reiese că din I960 

terenuri slab productive, im
proprii altor culturi, au fost plan- 
.tate ..cu pomi. fructiferi în masiv 
8 700 de hectare, din care aproape 
7 000-de hectare în cooperativele 
agricole. Alături-de vechile bazine 
pomicole din raioanele Sighet, 
Somciîta. Lăpuș, cultura pomilor 
fructiferi a fost extinsă și în par
tea deluroasă a raionului Satu 
Mare, pe terenurile nisipoase din 
raionul Cărei etc. Cooperativele a- 
gricole din Ciumești. Urziceni și 
Sanislău au creat pe terenurile 
nisipoase livezi intensive pe o su
prafață de aproape 500 de hectare, 
în ultimii ani s-a extins și cultura 
căpșunilor și a coacăzului negru, 
care ocupă acum 1 600 de hectare.

labil amenajate. Terasarea lor cere 
investiții, muncă.

Este adevărat că extinderea 
plantațiilor pomicole necesită e- 
forturi. E necesară însă din partea 
consiliilor agricole și a uniunilor 
cooperatiste o orientare precisă și 
o bună organizare a forțelor. 
Că în regiunea Maramureș s-ar 
putea face mai mult o dove
dește experiența multor unități 
agricole. Vasile Popovici, președin
tele cooperativei agricole din Re- 
metea Chioarului, ne-a informat 
că membrii acestei cooperative au 
hotărît ca. în continuarea celor 
peste 100 de hectare de livezi ti
nere, să amenajeze prin terasare, 
cu forțe proprii, încă 10 hectare. 
A și fost depusă o notă de coman
dă la D.R.I.F.O.T. Maramureș, prin 
care se solicita "efectuarea proiec
tului de 
ții. Dar 
direcție 
rii. Din 
nează amenajarea a 20 de hectare 
pentru pomicultură și la coopera
tiva agricolă din Pribilești. Astfel 
de cazuri dovedesc că nici consilii
le agricole și nici uniunile raionale 
ale cooperativelor agricole nu spri
jină îndeajuns unitățile de produc
ție pentru a pune cît mai curîhd 
în valoare terenurile slab produc
tive prin plantarea lor cu pomi 
fructiferi. ( -

Plantațiile tinere, 
neglijate, nu dau rod

organizare a noii planta- 
specialiștii de la această 
întîrzie elaborarea lucră- 
același motiv se tărăgă-

și pomicultorii frun- 
vizitat în primăvara
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Ritmul de plantare 
este prea lent

Realizările obținute în 
voltarea pomiculturii în 
jgiunea 
Insă în

dez- 
regiu- 

miciMaramureș sînt 
raport cu posibilită

țile. în primul rînd, ritmul plan
tărilor este nesatisfăcător. în 
raionul Lăpuș, unde există mari 
suprafețe ce se pretează pomicul- 
tur.ii, în ultimii cinci ani au fost 
p^Litatg doar 1 100 de hectare. în 
Ș» istă toamnă, în raionul Lăpuș 
livezile urmează să fie extinse cu 
40 de hectare, risipite în mai multe 
unități. Tov. Alexandru Petri, pre
ședintele consiliului agricol raional, 
pare a fi mulțumit de această si
tuație.

— Deocamdată, nu putem planta 
mai mult — ne spune dînsul. în 
unele locuri, din pricina neaplică- 
rii lucrărilor de îngrijire, întîrzie 
intrarea pe rod a livezilor tinere. 
De aceea — afirmă tov. președin
te — consiliile de conducere ale 
unor cooperative agricole găsesc 
că e mai bine să nu planteze alte 
suprafețe.

Prin urmare, s-a ales calea cea 
mai ușoară, care nu dă nimănui 
bătaie de cap. Dar nu numai 
în. raionul Lăpuș sau Șomcuta, ci 
și în raionul Cehu Silvaniei, cu 
multe terenuri accidentate, se 
plantează suprafețe mici cu pomi 
fructiferi.

Pe baza unui studiu efectuat în 
anii trecuți, s-a stabilit că în re
giunea Maramureș cultura pomilor 
fructiferi poate fi extinsă pe cel pu
țin 50 000 hectare. Dacă avem în 
vedere că în prezent pomii fructi
feri ocupă doar 22 000 de hectare, 
înseamnă că — mergîndu-se în rit- 
ipul- amintit — ar trebui să treacă 
mulți ani pînă cînd terenurile res
pective ar putea fi puse în valoare.

Se pune întrebarea : de ce se 
plantează suprafețe mici în raport 
cu cerințele și posibilitățile exis
tente? Ing. Leon Broască, de la 
consiliul agricol regional, dă ur
mătoarea explicație :

— Noile plantații trebuie făcute 
vpe terenuri improprii altor culturi. 

Astfel' de suprafețe, de regulă cu 
relief accidentat, trebuie în prea-

Specialiștii 
tași care au 
acestui an cooperativa agricolă din 
Ardusat au rămas plăcut impre
sionați de starea plantației tinere 
de aici. Inginera cooperativei, Eu
genia Terheșiu, le-a explicat cu 
cită grijă efectuează cooperatorii 
lucrările solului în livadă, îngrășap 
rea terenului, tăierile și stropirile 
necesare.

în regiune pot fi întîlnite însă 
și multe livezi tinere slab îngrijite, 
în plantația înființată cu cîțiva 
ani în urmă la cooperativa agrico
lă din Băsești, trei pătrimi din 
pomi nu s-au prins ori s-au uscat 
la cîtva timp după plantare. Tere
nul n-a fost bine pregătit, îngră-

șăminte nu s-au aplicat, între rân
durile de pomi se cultivă plante 
care sărăcesc prea mult solul. Con
siliul de conducere nu oprește mă
car circulația căruțelor printre 
pomi. Cooperativa agricolă din 
Coruieni a realizat anul trecut din 
valorificarea fructelor 65 la sută 
din -venitul ei bănesc. Cu toate că 
această ramură de producție con
stituie o sursă principală de veni
turi pentru cooperativă, aici, plan
tația tînără dste neglijată, nu 
există de fapt o brigadă sau echi
pă pomicolă. Așa stau lucrurile și 
la Borcut, Suciu de Jos, Iadăra 
etc. Care sînt consecințele ? Creș
terea pomilor tineri este înceată, 
întîrzie intrarea lor pe rod. mulți 
chiar se usucă. Eficiența cheltuie
lilor cu înființarea noilor planta
ții este astfel diminuată.

Specialiștii cu care am discutat 
recunosc faptul că consiliile agri
cole și uniunile cooperativelor a- 
gricole din regiune n-au dat o 
orientare precisă unităților de pro
ducție privind organizarea muncii 
și cointeresarea cooperatorilor care 
lucrează în sectorul pomicol. De 
aici decurg multe din neajunsurile 
întîlnite. Și inexistența drumu
rilor de acces în livezile tinere 
stânjenește efectuarea lucrărilor 
de întreținere ; nu pot fi transpor
tate îngrășămintele, nu sînt folo
site mijloacele mecanizate. Lipsa 
drumurilor în livezi va deveni și 
mai acută o dată cu intrarea 
pomilor pe rod.

în anii cincinalului, producția de 
fructe urmează să se dubleze în 
regiune. Acest obiectiv impune 
consiliilor agricole și uniunilor co
operativelor agricole să dea toată 
atenția atît înființării de noi plan
tații pe suprafețe tot mai mari, cît 
și bunei întrețineri a livezilor tine
re, ca și a- celor aflate pe rod. în cu- 
rînd vor trebui să înceapă plantări
le de toamnă. Deși prevederile sînt 
destul de mici, pregătirile care au 
fost făcute în această direcție sînt 
cu totul insuficiente. Au întîrziat 
lucrările de amenajare a terenu
lui, săpatul gropilor etc. Sînt pro
bleme care trebuie să preocupe în 
mai mare măsură organele agri
cole din regiune. .

Andrei MĂRCUȘ

Marile
(Urmare din pag. I)

va-

că înainte de a intra Con- 
■ stantin Preoteasa la faculta

te, tatăl și fiul munciseră 
împreună pe același șantier. 
Mîndria părintelui de a lu
cra acum alături de băiatul 

' lui, ajuns inginer, avea 
loare de argument.

Ochiului de meșter i-a 
plăcut centrala, lucrări cum 
nu mai văzuse și pentru 
care Constantin putea fi in
vidiat. Terenul era pregătit. 
Dar la propunerea de a ră- 
mîne, bătrînul a tresărit sur
prins. Cum așa, să-și pără
sească oamenii de care-l le
gau nenumărafi ani de mun
că, să-și lase baltă răspun
derile de la Porțile de 
Fier? „Tu ai face-o?" Și s-a
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La întreprinderea de prefa
bricate și materiale de cons
trucții din Constanța a înce
put producția de serie a unui 
nou sortiment. Este vorba de 
elemente prefabricate din be
ton precomprimat, în formă 
de i, destinat acoperirii hale
lor industriale. Noile ele
mente au o suprafață de aco
perire de 24 mp — de patru 
ori mai mare decît a chesoa- 
nelor folosite în prezent la a- 
cest tip de construcții. Prin 
utilizarea lor la construcția 
halelor industriale se reduce 
numărul elementelor ce intră' 
în alcătuirea acestora și se 
realizează importante econo
mii provenite din manipulări, 
transport și montaje.

Consfătuire 
pe teme de 

energetică
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii") 

In ziua de 22 septembrie a.c., 
din inițiativa Comitetului re
gional de partid Ploiești, a 
avut loc o consfătuire pe teme 
energetice. Din partea comisiei 
economice s-a prezentat un re
ferat privind producția, trans
portul, distribuirea și utiliza
rea rațională a energiei elec
trice în regiune ; de aseme
nea, s-a prezentat o situație în 
perspectivă a electrificării sa
telor și sarcinile ce revin or
ganelor de partid și de stat în 
această direcție.

Au participat secretari ai 
comitetelor raionale și ai orga
nizațiilor de partid din uzine 
și fabrici, vicepreședinți ai 
sfaturilor populare raionale și 
orășenești, cadre de conduce
re din întreprinderile energe
tice ploieștene, lucrători ai 
sindicatelor, reprezentanți ai 
unor organe și instituții cen
trale.

Pe marginea referatului s-au 
purtat ample discuții privind 
evitarea avariilor în sistemul 
energetic. De asemenea, un ac
cent deosebit s-a pus pe lichi
darea risipei de energie.

într-o scrisoare tri
misă recent redacției, 
tov. MARIN GREA- 
VU, inginer-șef meca
nic al Combinatului 
chimic Craiova, ne re
lata printre altele: „In 
industria chimică, poa
te mai mult ca în alte 
sectoare, mînuirea co
rectă și întreținerea în 
bune condiții a insta
lațiilor au o influență 
hotărîtoare 
mersului 
La noi în 
s-a reușit în ultimul 
timp să se ridice ni
velul de conducere a 
procesului tehnologic. 
Există însă secții unde 
nu s-a înțeles de către 
întregul personal și 
nici chiar de cadrele de 
tehnicieni și ingineri 
ce înseamnă întreține
rea corespunzătoare a 
utila jului. Mulți consi
deră că aceasta tre
buie asigurată exclu
siv de echipele de lă
cătuși care se ocupă 
de revizuirea și repa
rarea instalațiilor. Este

asupra 
producției, 
combinat.

vorba, prin urmare, de 
o părere greșită, care 
are unele repercusiuni 
negative: deranja
mente și opriri păgu
bitoare la anumite in
stalații și utilaje.

Ne-am deplasat la 
Craiova pentru a ana
liza starea lucrurilor. 
Mai întîi, am cerut 
părerea directorului 
tehnic al combinatu
lui, ing. IACOB GEO- 
MĂLEANU.

— Este drept, anul 
trecut și .în primele 
luni din acest an, la 
noi au existat multe 
abateri de la discipli
na de producție și de 
muncă, care s-au sol
dat uneori cu oprirea 
temporară a anumitor 
instalații aflate în 
funcțiune. Conducerea 
combinatului a luat 
măsuri pentru respec
tarea cu strictețe a 
proceselor tehnologice, 
a atribuțiilor factorilor 
de conducere și a răs
punderilor fiecărui o-

perator la locul său de 
muncă.

— Dar, din cele se
sizate de semnatarul 
scrisorii, se desprinde 
că în combinat există 
încă neajunsuri în le
gătură cu întreținerea 
unora dintre noile in
stalații?

— Nu pot să afirm 
că astăzi totul merge 
strună. La grupul azot 
avem încă greutăți ge
nerate de calitatea u- 
nor utilaje, îndeosebi 
la instalația de mono- 
etanolamină de la fa
brica de amoniac. Pre
cizez însă că, din pri
mul trimestru al anu
lui, nu am mai avut 
nici o avarie însemna
tă din cauza nerespec- 
tării proceselor de fa
bricație sau neatenției 
oamenilor.

Din discuțiile cu ca
dre tehnice din com
binat s-au desprins 
fapte și aspecte care 
arată că nu tocmai așa 
stau lucrurile. „Ultimul 
deranjament a fost

colective migratoare
reîntors cu primul fren la 
„familia" lui de la Dunăre.

„Tu ai face-o ?"
Spunînd aceste cuvinfe, 

probabil că se gîndea la 
tradiția transmisă prin arbo
rele genealogic. Nu numai 
tatăl lui Constantin Preotea
sa e constructor, ci și bu
nicul, care în tinerele a lu
crat pe șantierele conduse 
de inginerul Angliei Sa- 
ligny și a cărui ultimă lu
crare, înainte de pensie, a 
fost Bicazul. Ce deschidere 
de compas 1 Nu mai pu(in 
interesant este faptul, bănu
iesc singular, că într-o vre
me cele trei generații — 
bunicul, tatăl și fiul — au 
lucrat cot la cot pe același 
șantier. S-ar putea crede, în 
mod idilic, că în virtutea ar
borelui genealogic, drumul

lui Constantin spre dobîndi- 
rea diplomei de inginer 
constructor a fost simplu și 
firesc. (Mai ales că pe a- 
ceasta diplomă e înscrisă 
nota 10).

Pînă să 
supărarea 
miliei, a 
mene de 
Intr-un an a izbutit, la fără 
frecven|ă, dar nu s-a ținut 
de carte. Singur în Bucu
rești, scăpat de sub supra
vegherea părintească, cu o 
frumușică sumă de bani în 
buzunar, cîștigafă pe șan
tier, viața de student i-a 
părut o dulce petrecere. 
Din fericire, momentul tre
zirii n-a întîrziat peste limi
ta care i-ar fi putut reteza 
elanurile. Student eminent, 
la absolvire i s-a propus

reușească, spre 
exasperată a fa- 

susfinut trei exa- 
admiiere eșuate.

să rămînă la o catedră din 
institut, asistent. A cerut re
partizare la Argeș. Rămăsese 
om de șantier și, peste ani, 
magnetul nu-și tocise atrac
ția. Iar acum, după termi
narea centralei subterane, 
a rămas pe aceleași locuri, 
mai la vale, pe noul șantier 

de• nal hidrocentralei „pui" 
la Albești.

Despărțirea de O(ef.
Asprimea pionieratului în 

locul unei viefi mai ușoare.
Un părinte care nu poate 
convins.

Răspunderea fafă de ar
borele genealogic.

E, în fiecare dintre a- 
cesfe episoade, cîte o tră
sătură din schifa unui por
tret colectiv. Al celor stăpî- 
nifi de o nepotolită poftă 
de fapte.

fi

Noua fabrică de anhidridă ftalică de la Combinatul petrochimic Ploiești Foto : R. Costtn

PROBLEMA PIESELOR DE SCHIMB
CONTINUĂ SĂ

S-a mai scris în „Scînteia” des
pre însemnătatea asigurării pie
selor de schimb 
șinile, utilajele 
din fabrici și uzine. Problema a- 
ceasta suscită un deosebit interes 
și în industria petrolieră, întrucît 
necesarul de piese a crescut mult 
în ultimii ani și va spori, în con
tinuare, în perioada cincinalului. 
De fapt, nici în momentul de 
față, aprovizionarea cu piese de 
uzură a întreprinderilor de fo
raj, schelelor, rafinăriilor de pe
trol și uzinelor de reparații nu 
este pe deplin satisfăcătoare. De
ficiențe există atît în ce privește 
acoperirea cu repartiții a cerințe
lor, cît și în ritmul livrărilor și 
calitatea pieselor. în mod deosebit,

pentru ma- 
și- instalațiile

DESCHISĂ

consemnat la sfîrșitul 
lunii august la fabrica 
de uree — ne spune 
ing. MARIN GĂINĂ, 
șeful serviciului. Din 
neatenția operatorului 
chimist a fost scos din 
funcțiune, temporar, 
un elevator de la de
pozitul de uree". Exa- 
minîndu-se la fața lo
cului cum s-a ajuns la 
această neglijență, s-a 
constatat că operatorii 
nu aveau la îndemînă 
instrucțiuni de exploa
tare și supraveghere a 
utilajelor, că lăcătușii 
mecanici nu au fost 
instruiți cum să inter
vină cînd apar aseme
nea defecțiuni.

în discuția pe care 
am avut-o a fost a- 
dusă- cu tot mai multă 
insistență, pe primul 
plan, o chestiune de 
mare actualitate : ca
lificarea și specializa
rea muncitorilor, a ca
drelor tehnice. Cu de
plin temei, întrucît 
cei mai mulți munci
tori sînt tineri, prove- 
niți din școlile profe
sionale. Conducerea 
întreprinderii a orga
nizat în fiecare secție 
cursuri de ridicare a 
calificării pe meserii. 
Din păcate,- ele nu 
și-au atins întru totul 
scopul. Lecțiile nu 
s-au ținut întotdeauna 

frecvența 
a

la timp, 
cursanților 
slabă.

— După 
mea, în 
cursurilor de 
a calificării 
spune ing. 
OPRESCU, 
în secția 
șăminte 
nu s-a ținut cont că 
aproape toți muncito
rii urmează la seral 
școala medie. Iată de 
ce cred că ar trebui 
să se studieze posibi
litatea organizării al
tor forme de speciali
zare a muncitorilor, 
mai ales cu caracter 
practic.

Unii maiștri și teh
nicieni din combinat

fost

părerea 
organizarea 

ridicare 
— ne 
MIHAI 

tehnolog 
de îngră- 

azotoase —

piesele de schimb pentru motoare 
termice de 350 și 700 CP, la care 
s-au emis repartiții numai pentru 
trimestrele III și IV — 1967.

Merită a fi relevată și o altă 
practică : unele întreprinderi con
structoare de mașini refuză să 
livreze ■ anumite piese de schimb 
pe motiv că nu sînt „rentabile", 
că ' au un preț de cost ridicat. 
Așa procedează uzinele „23 Au
gust' din Capitală cu segmenții 
pentru motoarele M.G. 120, 190,
220, 450, M-581 și 583. Conducerea 
tehnico-administrativă de aici ne-a 
recomandat să solicităm la import 
aceste piese, deoarece în uzină se 
înregistrează rebuturi mari la fa
bricarea lor. Cu toate insistențele 
noastre, uzina nu ne-a livrat anul 
acesta nici un segment, deși există 
numeroase, cereri din partea șan
tierelor petroliere. Pentru 1967 nu 
se întrevăd perspective de rezol
vare a acestei probleme, uzina 
„23'August” menținîndu-se pe po
ziția inițială de a refuza execu
tarea segmenților.

După cum s-a subliniat la 
Consfătuirea lucrătorilor din in
dustria construcțiilor de mașini, o 
problemă deosebit de importantă 
o constituie calitatea pieselor de 
schimb. în această privință, ' se 
vede în ultimul timp o preocupa
re mai susținută ■ din partea uzi- 

. nelor constructoare de mașini. Re
levăm interesul colectivului uzinei 
„Tractorul” Brașov pentru conti
nua îmbunătățire a calității pie
selor pentru tractorul S-1300, al 
Uzinei de pompe București — 
pentru calitatea pompelor de apă.

Am amintit aceste exemple po
zitive pentru a ilustra că există 
posibilități pentru continua perfec
ționare a calității pieselor de 
schimb necesare utilajului petrolier. 
O exigentă sporită cred că. trebuie 
să manifeste conducerea Uzinei 
mecanice Poiana Cîmpina în ce 
privește nivelul calitativ al cămă
șilor și pistoanelor pentru pompele 
de adîncime. în prezent, schelele 
de extracție nu sînt mulțumite de 
calitatea suprafețelor finisate, con
dițiile de duritate și respectarea 
condiției de ovalitate. în scopul 
creșterii ciclurilor de funcționare 
a unităților de pompaj între două 
reparații și scurtării timpilor de 
intervenții,, se impune, după pă
rerea mea, ca — în afară de îm
bunătățirea calității pieselor de 
schimb respective — să se anali
zeze^ posibilitatea confecționării 
cămășilor de pompe avînd lungimi 
duble față de dimensiunile actua
le. Este o cerință impusă de evo
luția tehnicii actuale.

Unele neajunsuri există și în 
domeniul asimilării pieselor de 
schimb pentru utilajul petrolier 
importat. Consider că s-a proce
dat greșit de către Ministerul Co
merțului Exterior care, o dată cu 
achiziționarea utilajelor, nu a 
contractat și documentația tehnică 
necesară fabricării pieselor de 
uzură. Din această cauză, pe lîngă 
faptul că nu s-au putut asimila 
operativ o serie de piese, s-âu 
creat greutăți în exploatarea si 

' repararea utilajelor de către per
sonalul tehnic de specialitate.

în ultimul timp, conducerea Mi- 
nisțerului Petrolului a luat o serie 
de măsuri, menite să lichideze 
greutățile în acțiunea de asimilare. 
Concomitent cu importul utilajelor 
noi se vor solicita de la firmele 
furnizoare și proiectele de exe
cuție ale pieselor de schimb ; pen
tru utilajele importate pînă in 
prezent sînt în curs de înființare 
în unitățile mai mari grupe de 
proiectare, în vederea întocmirii 
documentației tehnice.

se resimte lipsa tijelor de pompaj, 
realizate la Uzina mecanică Cîm
pina, a pieselor de schimb pentru 
compresoare din producția uzinei 
„Timpuri Noi“-București și Uzinei 
de construcții de mașini Reșița, a 
pieselor de tractoare pe șenile fa
bricate la uzinele mecanice Plo- 
peni, Mija, Sinaia și „Tractorul”- 
Brașov, a reperelor, pentru apara
tura electrică și autovehicule.

De bună seamă, această stare de 
lucruri aduce pagube întreprinde
rilor noastre, întrucît, în ultimă 
instanță, piesele sînt confecționate 
de beneficiari din materiale neco
respunzătoare, folosind o tehnolo
gie înapoiată. Toate acestea se 
repercutează asupra randamentu
lui utilajelor și calității reparații
lor. Din cauza lipsei unor piese 
de schimb, uzinele de reparații 
capitale ale Ministerului Petrolului 
recurg deseori lg soluții de com
promis, reutilizînd piese vechi, cu 
uzuri aproape de limită. Așa 
se explică faptul că o bună 
parte din motoarele și. tractoarele 
ieșite din reparație capitală de la 
Uzina mecanică Poiana Cîmpina 
nu-și îndeplinesc ciclul de funcțio
nare între două reparații capitale ; 
aceasta este, în general, cauza care 
provoacă scoaterea utilajului din 
funcțiune pentru remedieri și repa
rații înainte 
cat.

Cu cîteva 
adoptată o 
ducă la îmbunătățirea . aprovizio
nării cu piese de schimb a între
prinderilor. Potrivit acesteia, re
nunțările și suplimentările necesa
rului de piese se pot face o dată 
pe an într-un procent care să nu 
depășească 10 la sută din valoarea 
repartițiilor pentru perioada de 
plan respectivă. Considerăm mă
sura binevenită atît pentru coor
donatori, cît și pentru Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini, în calitatea sa de > furnizor 
principal, deoarece pune capăt 
practicii unor beneficiari de a 
nunța și suplimenta necesarul 
piese de schimb ori de cîte 
doresc acest lucru. Bineînțeles, nu 
înseamnă că avem dreptul' să 
ajungem la stocuri supranormati- 
ve, ci măsura implică o și mai 
mare răspundere din partea . be
neficiarilor în ce privește determi
narea și stabilitatea nevoilor de 
piese de schimb. Pînă acum, la 
uzinele mecanice Teleajen și Poia
na Cîmpina, trustul de foraj și cel 
de extracție Pitești și în 
alte unități ale industriei petrolie
re, nu de puține ori stabilirea ce
rințelor de piese de schimb s-a 
făcut cu superficialitate, ulterior ■ 
existînd dese solicitări pentru 
modificarea planului de aprovizio
nare. De aceea, la această acțiune 
trebuie să ia parte personalul 
tehnic de specialitate, care să cu
noască atît utilajele, cît și proble
mele de aprovizionare. Mecanicii 
șefi din întreprinderi au îndato
rirea să verifice cu atenție ca, pe 
baza parcului de utilaje, a cicluri
lor de funcționare stabilite și a 
normelor de consum de întreține
re, reparații medii și capitale, să 
întocmească 
real, susceptibil 
cel mult o dată 
tul stabilit.

Hotărîrca de 
obligă însă Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să țină 
cont de cererile inițiale depuse de 
către ministerul nostru și de alte 
ministere în calitate de coordona
tori privind aprovizionarea cu 
piese de schimb pentru diferite 
utilaje. Or, această cerință nu este 
îndeplinită. Menționăm că, în pri
mele repartiții primite recent de 
la Direcția generală de aprovizio
nare și desfacere din M.I.C.M. pen
tru 1967, nu sînt acoperite integral 
necesitățile la numeroase repere. 
Situația este deosebit de dificilă la

IREPROȘABILA

sînt de părere că, a- 
lături de inițierea u- 
nor noi cursuri de spe
cializare, să se orga
nizeze sistematic de
monstrații practice, 
schimburi de expe
riență între echi
pe, secții, la care 
să se insiste asupra 
construcției utilajului 
și aparaturii, tehnolo
giei de lucru, modului 
de acționare în caz de 
opriri accidentale și a- 
varii.

Experiența a dove
dit că în desfășurarea 
ritmică a procesului 
de producție, în folo
sirea rațională a in
stalațiilor un rol ho- 
tărîtor au cadrele teh
nice. La combinatul 
craiovean, în schimbu
rile II și III sînt re
partizați 'tehnologi, in
gineri sau maiștri me
canici, energetici și 
A.M.C.-iști, care su
praveghează desfășu
rarea proceselor teh
nologice și intervin cu 
sfatul și îndrumarea 
lor acolo 
nevoie.

Cadre cu 
răspundere 
binat consideră că ar 
trebui luate și alte 
măsuri pentru întări
rea asistenței tehnice. 
„în prezent, în schim
burile doi și trei sînt 
repartizați, prin rota
ție, maiștri și ingineri 
mecanici din secțiile 
de fabricație, care, de 
bună seamă, nu cunosc 
toate instalațiile și nu 
au o privire de ansam
blu asupra activității 
combinatului — apre
ciază șeful serviciului 
mecanic. Dacă s-ar re
partiza cadre tehnice 
cu o calificare supe
rioară și experiență 
practică, în aceste 
schimburi s-ar asigura 
un control mai riguros 
și o îndrumare tehnică 
mai competentă, e- 
ficace". Maistrul DU
MITRU PETRESCU, 
de la secția acid azo
tic, este de părere că 
a devenit necesară o

unde este

munci de 
din com-

asistență tehnică per
manentă din partea 
specialiștilor în dome
niul automatizării.

Din discuții au re
ieșit și alte propuneri 
interesante. Consem
năm cîteva dintre a- 
cestea *

CONSTANTIN AR- 
SENE, maistru meca
nic : „In secții nu 
există suficient mate
rial documentar des
pre pompe, compre
soare și alte agregate. 
Ar fi bine ca condu
cerea combinatului să 
se intereseze de aduce
rea unor asemenea 
materiale, strict nece
sare cunoașterii și 
exploatării raționale a 
utilajului".

Ing. IOAN REVNIC, 
secția amoniac : „Asi
gurarea cu piese de 
schimb, lasă de dorit, 
ceea ce duce la pre
lungirea duratei revi
ziilor și reparațiilor. 
Solicităm forul tutelar 
să sprijine combina
tul în procurarea aces
tor piese".

în concluzie, se cu
vine să fie subliniată 
necesitatea ca, conco
mitent cu ridicarea 
calificării muncitorilor 
la nivelul cerințelor 
tehnicii cu care este 
înzestrat combinatul, 
să fie luate măsuri 
pentru lichidarea ma
nifestărilor de încăl
care a ordinei și dis
ciplinei care provoacă 
pagube economiei na
ționale.

Folosind 
pere toate 
mijloacele 
la dispoziție, 
tetul de partid și 
organizațiile de ba
ză din combinat au 
datoria să dezvolte în 
rîndurile muncitorilor, 
inginerilor și tehnicie
nilor simțul unei înal
te răspunderi în mun
că, al unei exigențe 
maxime în mînuirea, 
funcționarea și între
ținerea instalațiilor.

cu price- 
formele și 
care le stau 

Comi- 
partid 

de

ing. Nicolcie PANTILIE

de termenul planifi-

luni în urmă a fost 
hotărîre menită să

re
de 
ori

să

un necesar cît mai 
de a fi modificat 
pe an, în procen-

care aminteam

Ing. Ion IANCULESCU 
șef de serviciu în Ministerul 
Petrolului

1
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IN VALORII
DE DOCUMENT AL EPOCII

a-
un

Două dintre cele mai noi 
producții ale studioului de 
filme documentare „Alexan
dru Sahia", asemănătoare 
ca temă și apropiate ca va
loare artistică, ne prilejuiesc 
unele constatări de interes 
mai general.

„începuturi" (Regia : Mi- 
rel llieșu ; imaginea : colec
tiv de operatori) este un film 
prilejuit de darea în funcțiu
ne a laminorului de la Ga- 
lafi, prima unitate a marelui 
combinai intrat în produc
ție. Ceie opt minute ale 
filmului refin cele opt minu
te reale ale ultimei probe 
tehnologice, drumul drama
tic și spectaculos al blocu
lui de metal incandescent, 
verificare practică a gîndului 
devenit realitate materială, 
supusă omului, concepută și 
stăpînită de el. Momentele 
acestea de concentrare ge
nerală în care constructorii 
gigantului urmăresc sfăpîni 
și totuși încordaji, apoi re
laxați și în fine mîndri, e- 
volufia mecanismelor, în- 
tr-un dialog încordat cu un 
partener fără grai, au făcut 
obiectul filmărilor din care 
se constituie filmul.

Celălalt film „Scoica" (Re
gia : Jean Petrovici; imagi
nea : Carol Kovacs) este 
consacrat construcției și 
lansării primului cargou mi
neralier din viitoarea flo
tă a Combinatului gălătean. 
Etapele construcției monu
mentale a oferit tot atîtea 
excelente subiecte de filma
re pentru cineaștii care au 
știut să le exploateze foto
genia. Cele două filme folo
sesc o formulă asemănătoa
re de organizare a materia
lului : un scurt insert anun
ță tema, pentru ca apoi, în- 
tr-o construcție polifonă 
imagine-zgomot-muzică, să 
se gradeze dramatic suita de 
imagini către un punct de 
maximă tensiune, după care 
o codă liniștită să marcheze 
scurt finalul.

Ambele filme confin ex
celente imagini de peisaj 
industrial, de mare frumu
sețe plastică și dinamică ; 
ambele aduc în montaj ca
dre filmate prin surprindere 
alături de altele de savantă 
compoziție fotografică ; am
bele sînt riguros construite, 
cu un ritm precis, cu un 
montaj impecabil ; în fine, 
mărturisesc ambiții superioa
re de laconism și poezie ci
nematografică.

Și totuși, ambele filme 
dau, cred, spectatorului o 
anumită senzafie de neîm- 
plinire. Comună și altora din 
cele mai bune producții do
cumentare, ea merită cred

definită cu sursele și impli- semnal de alarmă faptul că 
cafiile ei posibile, abia schi- foaie aceste filme — repet,

cu evidente și pe bună 
dreptate subliniate calități — 
seamănă ca formulă (poem 
vizual) și orientare către un 
spectaculos în care însuși 
omul devine element deco
rativ — plastic ? Nu de
curge oare tocmai de aci 
cantitatea redusă de valoa
re documentară specifică a 
filmelor? Cred că da I... Am 
mai văzut filmate și lansări de 
vase și laminoare în funcți
une. Uneori chiar excelente 
filme închinate exclusiv 
cestor teme. Or, de la 
film documentar nou pe a- 
semenea temă e firesc, cred, 
să cerem noutatea punctului 
de vedere al autorului, ex
primat nu doar prin un
ghiul de filmare, știință com
pozițională și montaj inedit, 
ci prin adevăruri arîistic- 
documentare noi care să 
vorbească inedit despre e- 
poca, locurile și în primul 
rînd despre oamenii noștri. 
Cîntărite cu asemenea mă
sură, filme care ne încînfă la 
o primă și grăbită vizionare 
se dovedesc a însemna des
tul de puțin.

Și încă trebuie subliniat 
că în cele de mai sus, 
ne-am referit doar la filme
le care depășesc plafonul 
mediu al realizărilor studio
ului. Merită însă discutate 
cu alt prilej peliculele în 
care profesionalismul firav, 
situarea autorului pe o pozi
ție echivocă fafă de însuși 
fenomenul abordat și chiar 
necunoașterea lui în pro
funzime ratează „cu brio’ 
și spectaculosul unor feno
mene prin excelentă spec
taculare, și mai ales expli
cația adîncă și sensibilă pe 
care o așteaptă publicul.

Care sînt cauzele unui a- 
semenea fenomen de „sără
cie documentară”? O specia
lizare superioară, de înaltă 
(inută profesională a opera
torilor care „trag" filmul 
spre spectaculosul imaginii, 
dorinfa regizorilor de 
verifica potențialul 
în formule așa-zis 
(vai ce bine sună să spui că 
ai făcut un poem 1) sînt 
doar cauze de secund ordin. 
Cred că mai dăunătoare este 
o anume staționare la supra
fața fenomenelor abordate, 
la „coaja" lucrurilor, la as
pectul lor imediat specta
cular. A rămîne aci și a face 
speculații poetico-muzicale 
nu-i ușor, dar e infinit mai 
comod decît a căuta indi
vidualitatea de continui a 
faptului de viajă pe care nu 
o poate dezvălui decît In
vestigația profundă a omului

jale azi, dar susceptibile de 
dezvoltare mîine.

Semnalam după testivalul 
de la Mamaia, tot în cu
prinsul acestei pagini, fen- 
dinja spre o stilizare predi
lectă a spectaculosului, evi
dentă în „Stuf" și „Linio- 
rii”. (Am mai putea adăuga 
și mai vechiul „Spre cer"). 
Tendinja aceasta își are une
le justificări întemeiate, ca 
o reacjie împotriva factolo
gici, logoreei și inexpresi
vului unor mai vechi reali
zări. Ea exprimă pe de altă 
parte redescoperirea unor a- 
devăruri fundamentale pen
tru filmul documentar, cele

OPINII 
DESPRE
FILMUL
DOCUMENTAR

conferpporan și a universu
lui său. Doar o asemenea 
investigație poate aduce la 
lumină adevăruri documen
tare noi și obliga creatorul
— prin însăși existenfa lor
— la afirmarea unei poziții 
estetice personale. Valoarea 
de document al epocii de
vine în asemenea cazuri 
implicită.

Discuțiile și interesul pe 
care l-a sfîrnif un film cum 
este „Cazul D” (Regia : A- 
lexandru Boiangiu ; imagi
nea : Sergiu Huzum și 
Gheorghe Herschdorfer) — 
după părerea mea cea mai 
valoroasă realizare a studio
ului „Alexandru Sahia" din 
ultima vreme (în ciuda unor 
evidente carenfe tehnice da
torate în cea mai mare mă
sură aparatajului arhaic folo
sit) — demonstrează limpe
de că un film ce își fixea
ză ca obiect al investigației 
omul și gîndurile lui cîșfi- 
gă și forjă, și originalitate 
artistică, și eficientă socială, 
și acea valoare documenta
ră integrală pe care o do
rim tuturor filmelor noastre.

B. T. RÎPEANU

Patinoarul artiticial din parcul 
„23 August" găzduiește de cîteva 
zile un tinăr, dar reputat ansam
blu de patinaj artistic — ansam
blul ucrainean condus de Vahtang 
Vronski, artist al poporului a) 
U.R.S.S.

Spectacolul, intitulat „Feerie pe 
gheată", se remarcă prin dezinvol
tura interprefilor, adevărafi maeștri 
ai patinajului. Nu-s puf ine mo
mentele cind, lurat de frumusețea 
spectacolului, uifi că artiștii pati
nează pe luciul de gheată al sce
nei.

Soliștii și corpul de balet ișl 
aduc deopotrivă aportul la reușita

reprezentației. Impresionează 
mod deosebit baletul intr-un 
„Noaptea de ajun", după povesti
rea cu același nume a lui V. Go
gol. Antrenante, mult aplaudate 
sînt și numerele de mai mied în
tindere, dar care denotă aceleași 
calități ale artiștilor: stăpinirea 
artei patinajului și a dansului, ta
lent acrobatic. Retin atenfia, prin
tre altele, tablourile intitulate 
„Marea din Kahovka" (prin mon
taj și costume), „Dans spaniol" 
(ritm, coregrafie), „Dansul puișori
lor" (coloritul costumelor, mișca
rea scenică), „Dans ritmic" (pe 
teme moderne). I. D.

(Urmare din pag. I)

Nicolae Manolescu:

„LECTURI 
INFIDELE"

pe care marii practicieni și 
teoreticieni ai geniului le-au 
susjinuf cu condeiul și apa
ratul de filmai : cineastul 
documentarist poate și tre
buie să descopere insolitul 
sub aparenja cotidianului, 
spectaculosul în spatele ba
nalului, lumea frumosului în 
ambianja obișnuită. Pentru 
a susfine aceste 
în fond pentru a 
xistenfa artistică 
dentă a genului, 
țaristul a pus și 
pună în bătaie toate armele 
de care dispune. Cu respec
tarea unei condiții primor
diale : opera să păstreze 
în centrul ei omul și prin 
aceasta să-și dovedească în
treaga valoare de docu
ment despre anume oameni, 
despre o anume epocă. A- 
cestei legi i s-au subordo
nat capodopere ca „Na- 
nouk”, „A șaptea parte a 
globului", „Zuiderzee", „Bo- 
rinage”, „Omul din Aran", 
opere marcante ale diferite
lor școli documentariste din 
lume. Acestei legi i s-au 
conformat cele mai bune 
realizări ale cinematografiei 
noastre documentare. Atunci 
cînd însă spectaculosul ste
rilizează palpitul documen
tar, însăși valoarea artis
tică a documentarului e 
subminată. Acest risc atinge 
cu aripa sa și filmele în dis
cuție. Oare nu este un

adevăruri, 
susfine e- 
indepen- 

documen- 
merită să

a-și 
creator 
elevate

m
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Estetica
afișului
publicitar
Afișul contemporan 

și-a depășit condiția, 
devenind dintr-un 
mijloc de publicitate, 
un mijloc de informa
re și orientare. El este 
vehiculul, poate cel 
mai direct, dintre eve
nimentul cultural, ar
tistic sau comercial și 
public și din acest 
punct de vedere im
portanța lui educati
vă nu mai trebuie de
monstrată. Dar acest 
drum trece prin teri
toriul artelor plastice, 
mai concret spus doar 
valorile acestora con
feră afișului calitatea

„metafora" lui, enun- 
țînd sumar conținutul 
lipsit de potență artis
tică, renunțînd la 
mentele grafice 
cromatice — căci 
ziunea artistului 
manifestă prin acești 
factori 
afișe 
sensul 
care de fapt au meni
rea să-l evidențieze.

Iată, de pildă, afișul 
consacrat comemorării

dintre care 56 institute ale Acade
miei, 163 unități de cercetare de
partamentală și 48 laboratoare u- 
zinale mari în întreprinderi in
dustriale moderne, precum și sute 
de laboratoare în celelalte fabrici 
și uzine.

Alături de vechile generații de 
savanți, în anii din urmă s-au for
mat un mare număr de cercetători 
tineri și talentați, cu o temeinică 
pregătire științifică ; oamenii de 
știință tineri și vîrstnici s-au iden
tificat cu aspirațiile poporului și, 
însuflețiți de un profund patrio
tism, muncesc umăr la umăr cu 
ceilalți oameni ai muncii, consa- 
crîndu-și talentul și capacitatea 
construcției socialiste.

Nu ne propunem și nici n-ar fi 
cu putință ca în cuprinsul unui 
articol de ziar să înfățișăm întrea
ga arie de preocupări a oameni
lor de știință pentru soluționarea 
diferitelor probleme ale dezvoltării 
economiei naționale și construc
ției socialiste. Referindu-ne 
numai la cîteva dintre cele 
mai semnificative, amintim că e- 
nergeticienii au extins teoria hi- 
perstabilitătii sistemelor de opti
mizare automată, stabilind metode 
mai complete și mai generale pen
tru studiul sistemelor electroener- 
getice și al mașinilor electrice de 
puteri mari, au realizat siguranțe
le de mare putere de rupere pen
tru rețelele electrice. Chimiștii 
s-au remarcat prin contribuții va
loroase menite să sprijine indus
tria noastră chimică aflată în plin 
avînt, cum ar fi descoperirea de 
noi catalizatori, elaborarea unor 
metode eficiente de separare a di
feritelor substanțe utile, și a unor 
procedee originale, ca cel de 
dezbenzinarea gazelor de son
dă, solicitat și peste hotare, crea
rea de noi substanțe cu calități 
superioare, între care elastomerii 
poliuretanici etc. Mecanicienii au 
efectuat studii fructuoase asupra 
fluidelor grele — cu largi și im
portante aplicații în construcția de 
baraje și în general în construcții
le hidroenergetice — asupra feno
menelor de oboseală, cavitație. lu- 
brificație la mașinile-și instalațiile 
moderne etc. Un real interes pre
zintă rezultatele obținute în do
meniul sudurii cu jet de plasmă,

precum și în ceea ce privește 
crearea de noi semiconductor!, su
periori, în fizica plasmei și cea a 
corpului solid, în tehnica nuclea
ră ; studiile teoretice și experi
mentale au dus la cunoașterea u- 
nor noi aspecte privind interacțiu
nea particulelor elementare, la cre
area unor aparaturi de mare com
plexitate, cum este acceleratorul li
near de electroni, sau la perfecta
rea unor metode de determinare 
a vîrstelor absolute ale formațiilor 
geologice.

Desigur, rezultatele obținute, pe 
care le evocăm cu satisfacție în 
aceste momente festive, nu pot 
constitui subiect de automulțumire, 
de ignorare a deficientelor care 
mai există în munca de cercetare, 
în activitatea Academiei. în ve- 

■ derea lichidării carențelor semna
late în unele ramuri ale științei ca 
energetica, construcțiile de mașini, 
electronica, automatica, chimia 
compușilor macromoleculari, fizica 
energiilor înalte și altele, majori
tatea oamenilor de știință, a cer
cetătorilor, a cadrelor din învă- 
țămîntul superior, a specialiștilor 
din uzine depun serioase și perse
verente eforturi. Tinînd seama de 
valoarea potențialului nostru știin
țific, putem spune că există toate 
condițiile pentru a asigura un pu
ternic avînt al științei românești, 
pe măsura posibilităților și a înal
tei misiuni ce o are în societatea 
noastră, în România socialistă.

Sărbătorirea centenarului Aca
demiei este un prilej pentru oa
menii de știință, pentru cercetăto
rii din toate domeniile de a evalua 
succesele dar și marile îndatoriri 
ce le revin pentru a duce mai de
parte înfăptuirile de pînă acum. A- 
ceasta este cu atît mai necesar cu 
cît programul vast și multilateral 
de desăvîrșire a construcției socia
liste elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului a pus și în 
fața cercetării științifice sarcini 
de înaltă răspundere. Măreața o- 
peră în care este angajat poporul 
nostru de continuă dezvoltare și 
modernizare a economiei, pe baza 
industrializării socialiste, solicită 
din partea oamenilor de știință un 
aport mai mare la promovarea 
progresului tehnic în toate sectoa
rele activității productive, la ex
tinderea proceselor de mecaniza
re și automatizare, dezvoltarea e-

lectronicli, ridicarea performan
telor tehnice și a calității mașini
lor și utilajelor produse de indus
tria noastră. Oamenii de știință 
sînt chemați să contribuie la găsi
rea de noi posibilități de sporire 
a resurselor de energie și de folo
sire a energiei nucleare, la eviden
țierea căilor de valorificare supe
rioară a materiilor prime și de fa
bricare pe scară industrială a unor 
produse noi, la obținerea de ran
damente înalte în agricultură etc.

Dezvoltarea creației științifice în 
strînsă legătură cu necesitățile 
producției materiale, ale progre
sului multilateral al patriei socia
liste, găsește condiții superioare da
torită măsurilor ce au fost luate de 
partid și de stat în anul care a tre
cut de la Congres pentru îmbună
tățirea organizării și îndrumării 
activității de cercetare. Constitui
rea Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, elaborarea Pro
gramului unitar de cercetări știin
țifice au oferit un cadru organiza
toric cuprinzător și eficient pentru 
coordonarea eforturilor oame
nilor de știință, ale tuturor unită
ților de cercetare și pentru diri
jarea convergentă a activității lor 
spre cele mai importante probleme 
legate de sporirea bogățiilor ma
teriale și spirituale ale societății.

în cadrul acestui program de 
perspectivă, institutele, centrele și 
laboratoarele Academiei au înscri
se teme de cercetare cu caracter 
fundamental și aplicativ, de strin
gentă actualitate pentru economia 
noastră națională, care le oferă 
un cadru larg de desfășurare și 
afirmare a forțelor științifice.

Fără îndoială că aceste măsuri 
vor determina punerea din plin în 
valoare a tuturor resurselor de 
cercetare existente, fructificarea 
la maximum a potențialului de 
gîndire științifică originală, de 
care dispune din belșug înzestra
tul nostru popor.

însuflețiți de fierbinte patrio
tism și mîndri de sensul nobil dat 
muncii științifice de către partid, 
oamenii de știință, toți cercetăto
rii științifici din patria noastră 
vor ști să fie la înălțimea înalte
lor răspunderi ce le revin, aducîn- 
du-și contribuția la dezvoltarea 
științei și a întregii culturi, la în
florirea continuă a societății noas
tre socialiste.

respectivă și îl ridică 
la rangul artei. Simpla 
informare asupra eve
nimentului, oricît de 
operativă ar fi aceas
ta, nu mai poate mul
țumi dacă nu este în
soțită și de girul Valorii 
artistice, o componen
tă sigură și esențială 
și nu un simplu factor 
complementar. Cu atît 
mai importantă devi
ne deci sarcina afișu
lui, cu atît mai criti
cabilă apare lipsa de a o sută de ani de la 
atenție cu care este a- 
desea înconjurat, lă- 
sîndu-se astfel o ușă 
deschisă mediocrității 
și lipsei de măiestrie. 
Argumentele care se 
pot aduce — operati
vitatea, legată de des
fășurarea evenimente
lor, lipsa de timp — 
nu pot satisface pu
blicul. Numărul des
tul de mare de grafi
cieni capabili să rea
lizeze afișe valoroase, 
demonstrat de pre
zența acestora în ex
poziții, este o premisă 
principală. Și totuși 
uniformitatea și mo
notonia sînt senzațiile 
pe care le degajă pa
nourile de afișaj ale 
orașului, deși subiec
tele pe care le abor
dează sînt diferite.

Principalul cusur al 
multor afișe este to
tala lor lipsă de atrac
ție. Legea primordia
lă în crearea afișului 
o constituie — și a- 
ceasta este însăși con
diția lui de existență
— puterea de șoc, 
efectul optic produs 
în secunda pe care 
privitorul i-o acordă. 
Or, acest efect nu se 
poate realiza prin tra
ducerea literală fadă, 
narativă aș zice, a eve
nimentului.

Este necesară o 
transmutare a faptu
lui în imagine, în aso
ciația insolită de idei 
capabilă să atragă și
— de ce nu I — să 
emoționeze artistic. 
Reușitele genului au 
demonstrat-o cu pri
sosință. în acest fel 
afișul este capabil 
să-și aducă o contri
buție deloc minimă — 
la crearea și educarea 
gustului public. Dar 
dispensîndu-se de ase
menea idei complexe, 
de ceea ce am numi

ele-
Și 

vi
se

— numeroase 
minimalizează 
și scopul pe

în Româ- 
hîrtie albă, 
înșiră dea- 
dedesubtul

introducerea sistemu
lui metric 
nia. Pe o 
neutră, se 
supra și
unui desen a cărui a- 
proxîmație te împie
dică să constați dacă 
e o emblemă sau nu, 
caractere tipografice 
inerte, greșit dimen
sionate ; fără forță 
grafică, ele se mulțu
mesc să anunțe plat 
evenimentul. Este un 
caz grăitor în care se 
confundă economia 
mijloacelor cu sărăcia 
lor și simplitatea cu 
rudimentarul.

Alteori intențiile 
sînt mai complexe. 
Dar de aici pînă la 
desăvîrșita lor reali
zare drumul este lung. 
Recent au apărut o 
serie de afișe și flu
turi consacrate Grădi
nii zoologice Bănea- 
sa. Cum este normal, 
afișele reprezintă 
exemplare din fauna 
grădinii bucureștene. 
Modul însă în care 
sînt ele reprezentate, 
naturalist, cu amă
nunte inutile, nedibă- 
cia cu care sînt asam
blate cu textul și fo
tografiile, culorile mo- 
horîte le dau un as
pect neinteresant, deși 
tema putea conduce 
la rezolvări spirituale.

Afișele întîlnite pe 
străzi poartă destul de 
rar semnături presti
gioase ale artiștilor 
consacrați și valoroși, 
lucru paradoxal, cu 
atît mai mult cu cît 
acești artiști semnea
ză în expozițiile de 
grafică afișe inspirate. 
Din păcate, la noi s-a 
încetățenit ideea „afi
șului de expoziție", în
cercare hibridă de 
a-1 plasa în sfera pic
turii și graficii de șe
valet ; persistența ei

reprezintă o sursă de 
neînțelegere a genu
lui. Căci puține din 
aceste afișe au cunos
cut tirajul și, deci, di
fuzarea. în schimb, in
stituțiile al căror pro
gram de activitate ne
cesită o largă publici
tate recurg adesea la 
tipare convenționale 
creînd un fel de STAS, 
o uniformitate nedori
tă, perpetuată de la 
un spectacol la altul 
și de la o stagiune la 
alta, cum este cazul 
de cele mai multe ori 
cu afișele O.S.T.A. sau 
ale Circului de stat. 
Acest gen de afișe 
se bazează pe monta
jul de fotografii ade
sea neclare și texte 
imprimate cu caracte
re tipografice banale, 
fără vreun efort de 
inventivitate. La care 
se adaugă realiza
rea poligrafică slabă, 
transformînd fotogra
fiile reproduse în a- 
devărate șarade pen
tru privitori. Un re
cent afiș anunțînd un 
spectacol 
cuprinde 
de mari 
din care .
„sugestie' și telepatie' 
ai putea recunoaște pe 
protagonist.

Stabilirea la o for
mulă grafică unică de 
publicitate, ușor re- 
cognoscibilă, poate da 
bune rezultate, cu con
diția ca ea să fie de 
calitate și bun gust (de 
pildă, afișele din ul
timele stagiuni ale 
Teatrului de Comedie 
sau Teatrului „Lucia 
Sturdza Bâlandra"). 
Dar puține sînt insti
tuțiile preocupate de 
realizarea unor afișe 
care să capete o indi
vidualitate distinctă, 
să iasă în relief.

„Merite" egale par 
a avea în această 
monotonie instituțiile 
care furnizează ase
menea afișe, în speță 
ARTIS-ul și Fondul 
Plastic. Afișele pre
zentate în expoziții do
vedesc însă că se pot 
obține lucrări mult 
mai valoroase, dacă 
comisiile de selecție 
s-ar dovedi mai pre
tențioase, punînd o 
barieră în calea me
diocrității și a lucru
lui de mîntuială.

Comitetele de cultu
ră și artă ar trebui să 
se considere și ele inte
resate în apărarea es
teticii panourilor de 
afișaj. Pentru ridica
rea calității artistice a 
afișului s-ar putea or
ganiza mai des ex
poziții — dar nu de 
unicate, ci expozi
ții de afișe apăru
te și difuzate.

Stimulîndu-se crea
ția originală, talentul 
și inventivitatea, se 
pot obține și în acest 
domeniu lucrări pe 
care să le urmărim cu 
plăcere și interes.

Iulian MEREUȚA

de „Yoga", 
o fotografie 
dimensiuni, 
numai prin

'VIZIUNE
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Campionatul mondial de glm- 

de Ia

17,00 — Atletism — intîlnirea dintre 
echipele României și Italiei. 
Transmisiune de la Stadionul 
Republicii din Capitală.

18,00 — Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar :
— Mărturii despre George 
Coșbuc. Transmisiune de la 
expoziția „George Coșbuc" 
deschisă la Muzeul literaturii 
române.
— Cicoarea — ecranizare 
după poezia lui George 
Coșbuc.

nastică. Transmisiune 
Dortmund.

20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Doine, cîntece și jocuri 

lare. Interpretează : 
Pietraru, Ștefania Stere Polo- 
venco, Petre Săbădeanu, Ion 
Duca și o formație orchestra
lă condusă de Traian Țîrco- 
lea.

21.20 — Melodii din filme. 
21,50— Filmul serial: Sftntul.
22,40 — Prietenul meu, pianul. 
23,00 — Telesport.
23,10 — Telejurnalul de noapte.
23.20 — Buletinul meteorologic.
23,25 — Închiderea emisiunii.

popu- 
Maria

„Operele adevărate, în care ne o- 
glindim și ne regăsim, ne însoțesc 
permanent, ca un cer plin de stele, 
mereu același și mereu altul deasu
pra capetelor noastre". Ideea, ex
primată într-un limbaj care prin 
substratul său metaforic pare mai 
degrabă desprinsă dintr-un text lite
rar, rezumă plastic o anume concep
ție critică, în fază de cristalizare, pe 
care tinde să o facă cunoscută re
centul volum „Uecturi infidele* al 
lui N. Manolescu. Socotind că 
scrierile valoroase nu reprezintă un 
„edificiu finit", ci lasă mereu cimp 
deschis interpretărilor, oferind con
tinuu lectorului surpriza de a desco
peri alte și inedite semnificații, au
torul ajunge la concluzia că datoria 
cititorului și îndeosebi a criticului 
e tocmai de a sesiza și redescoperi 
aceste necontenite răsfrîngeri de 
sensuri ale operelor. „Din acest 
unghi — conchide N. Manolescu — 
studiul istoria al literaturii, istoria 
literară ca disciplină, se confundă 
cu critica".

Privind separat cele două disci
pline, autorul își îndreaptă prefe
rințele spre critică, istoria literară
— concepută în sens călinescian
— părîndu-i-se că se află încă în 
fază de deziderat, datorită unei op
tici înguste, rigide, care ar precum
păni uneori în studierea istorică a 
literaturii. Se exagerează de bună 
seamă și conștient, prevenindu-se 
de fapt asupra consecințelor defa
vorabile pe care le-ar putea isca o 
cercetare greșit orientată, înțeleasă 
ca scop în sine care, îndepărtîn- 
du-se de obiect — în speță de opera 
literară — s-ar mărgini numai la 
strîngerea informațiilor de ordin 
documentar fără a trece, pe baza 
acestora, la interpretări creatoare de 
ansamblu. Pentru autor, primordiale 
sînt operele în sine, iar rela

țiile dintre ele, împrejurările spațiu
lui și timpului în care apar și pe 
care le oglindesc s-ar situa într-un 
plan secundar. S-a mai observat, cu 
deplin temei, că un asemenea punct 
de vedere (de subevaluare a' aspec
tului istoric) riscă să alunece pe po
zițiile unui exagerat și închistat 
estetism teoretic, opac la diversele 
determinări pe care Ie resimt și le 
reflectă creațiile literare.

Dacă sub aspect teoretic ideile 
autorului, expuse în postfața cărții 
suferă uneori de un prea pronunțat 
estetism, deosebit de interesantă 
este însă contribuția sa de pînă 
acum la studierea operei unor pro- 
eminenți scriitori români (ca Ion 
Creangă, Titu Maiorescu, Duiliu 
Zamfirescu, Georg.e Bacovia, Ion 
Barbu etc.) pe care într-un mod atît 
de specific o ilustrează recentul vo
lum. în cercetarea operei acestor 
scriitori, N. Manolescu înclină că
tre o analiză aplicată direct la 
obiect, susținută continuu de frec
vente exemplificări pe text, fără di
vagații, Introduceri sau sistema
tizări finale. Influențai de concep
țiile și stilul criticii călinesciene, au
torul va susține și va încerca să do
vedească că un critic adevărat tre
buie să fie în primul rînd un foarte 
bun cititor de literatură, avînd ca
pacitatea de a pătrunde semnifica
țiile operei, de a reconstitui • și re
crea universul artistic al scriitoru
lui. în cazul lui N. Manolescu aceas
tă influentă nu se manifestă însă 
prin mimetisme superficiale, ci prin- 
tr-o asimilare cu totul persona
lă a unor idei și sugestii ca- 
re-și au. uneori negreșit un punct 
de plecare în gîndirea critică 
a lui G. Călinescu. Autorul 
vădește capacitatea de a vibra și 
percepe cu acuitate specificul unei 
scrieri literare. încadrarea operei în 
complexul de factori sociali și spi
rituali care t-au dat naștere l-ar fi 
dat însă, fără îndoială, posibilitatea 
unei mai largi perspective. Pentru 
că o critică științifică, ce-șl propu
ne să determine trăsăturile caracte
ristice ale unei opere de artă, tre
buie să aibă în vedere multiplele 
determinări care concură la naște
rea acesteia. Și este firesc ca o a- 
tenție primordială să se acorde ca
drului social-Istoric, acesta punîn- 
du și amprenta specifică asupra ori
cărei creații. Din volumul lui N. Ma
nolescu remarcabile ni se par ana
lizele consacrate lui Ion Barbu, Ion 
Pilaf, Antpn Holban șl îndeosebi lui 
Bacovia. în aceste eseuri critice 
apare ca semnificativă Dreocuparea 
autorului de a aplica cu suplețe prin
cipii ale metodei comparative în a- 
naliza operelor literare. Astfel, po
sibilitatea Identificării unor apropieri 
și similitudini în planul creației în
tre poeți aparent atît de diferiți ca 
Eminescu șl Bacovia, Emlnescu și 
Ion Barbu e dovedită prin analize 
pertinențe la obiect, după cum în ca
zul unul prozator ca Anton Holban, 
referirile atît de necesare la creația 
lui Proust dovedesc aceeași compe
tență ș1 simt al nuanțelor.

în bună parte, aceste eseuri criti
ce certifică o familiaritate a autoru
lui cu creația scriitorilor studiați, 
rezultat al unor succesive șt atente 
lecturi anterioare, din care a știut 
să extragă argumentele necesare 
pentru emiterea unor judecăți de 
valoare proprii, pe care nu ezită apoi 
să Ie verifice și să le confrunte me
reu cu alte păreri. Prin aceasta, 
volumul lui Nicolae Manoles
cu atestă vocația unui critio talen
tat, care înțelege să-și asume cu 
pasiune responsabilitatea muncii 
sale.

Adrian ANGHELESCU

O ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MA
ȘINILE LOR ZBURĂTOARE — film 
pentru ecran panoramic : Patria — 
10 I 12,45-1 15,45 I 18,30 i 21,15.
• ZORBA GRECUL : Republica — 8 ;
10.30 i 13,15 î 16 î 18,45 ; 21,30, Festi
val — 9 ; 12 î 15 1 18 > 21 I la gră
dină — 19.
• YOYO : Grivița (completare Ce po
vestesc apele) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 j Grădina „Progresul" — 19,30.
• NOTRE DAME DE PARIS — cine
mascop : Luceafărul — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16; 18,30; 21, Melodia — 9; 
12 ,-15 ; 18 ; 21, Stadionul Dinamo — 
19 (la toate completarea Pașii poetu
lui), București (completare Ce poves
tesc apele) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 i 21, Modern (completare Poves
te sentimentală) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, Arenele Libertății — 
19,15, Grădina „Doina" — 20,15, Fe
roviar — 10,30 ; 13,30.
• ESCROCII — 10 ; 12 ; 14 ; BESTIA 
UMANĂ — 16,30 ; 18,45 ; 21 — Cine
mateca.
• SUZANA ȘI BĂIEȚII : Capitol
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; ta 
grădină — 19,30.
• LUMINA DUPĂ JALUZELE : Excel
sior — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Aurora (completare Ion Țuculescu) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la gră
dină — 19,30, Drumul Sării — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• CASA NELINIȘTITĂ — cinema
scop. Lumina (completare Imagini din 
Muzeul pompierilor) — 15,45; 18,15; 
20,45, Colentina (completare Ghidrlnul)
— 15,30; 18.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA I — ci
nemascop : Victoria (completare Un 
nasture) — 9 i 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ;
20.45, Buzești (completare Cheia suc
cesului) — 15,15 ; 18 ; la grădină 
20,30. <>
• PE DONUL LINIȘTIT (serie 
IlI-a) : Central — 8,30; 10,45; A t 
15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 1 
Union (completare Ion Țuculescu) -~ 
15,151 18 ; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 9.
• ȚARA DUHURILOR MĂRILOR SA
DULUI — MĂSURĂ PENTRU MĂSU
RĂ : Timpuri Noi — 9—21 în conti
nuare.
• REPULSIE : Giuleștl (completa# 
Orizont științific nr. 5) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• CASA NOASTRĂ s Feroviar (com
pletare Un secol șl multe milenii) —> 
16; 18,30; 21.
• DUPĂ MINE, CANALII I: Crîngași 
(completare O zi din viața lui Tică)
— 13; 15,30; 18; 20,45.
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ : înfrăți
rea între popoare (completare Ghi
drlnul) — 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT» 
Dacia (completare Au fost salvați) — 
9—17 în continuare ; 19; 21.

• URME ÎN OCEAN : Cosmos 
(completare Orizont științific nr. 4)
— 15,30; 18; 20,45.
• CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) : Gloria (completare Ar
sura) — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
O MONEDA ANTICĂ : Unirea (com
pletare Punct de gravitație) — 15,30; 
18; la grădină — 20.
• DRAGOSTEA ÎNVINGE : Tomis 
(completare Basm) — 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45; Miorița (comple
tare Orizont științific nr. 5) — L, 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• MÎINE, MEXICUL I: Flacăra (com
pletare Orizont științific nr. 5) —
15,30; 18,15; 20,45.
0 FANFAN LA TULIPE : Vitan — 
15,30; 18,15; la grădină — 20, Progre
sul — 15,30; 18; 20,45.
0 ȚARA FERICIRII : Arta (cr, $S- 
tare Lupul și mielul) — 9; % 45;
15,45; 18; 20,45; la grădină — 19,30. 
0 COPIII MĂRII — cinemascop ; 
Munca (completare Punct de gravita
ție) — 16; 18,15; 20,30.
0 COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL ! 
Popular (completare Pașii poetului)
— 14; 16,15; 18,30; 20,45, Lira (com
pletare Cheia succesului) — f5,30;
18; 20,30.
0 FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ 
STRĂINĂ : Moșilor (completare Re- 
dați-ne viața) — 15,30; 18; 20,30.
0 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — ci
nemascop : Pacea (completare Vreau 
să știu tot nr. 45) - 15,45; 18; 20,15. 
O JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB: 
Viitorul (completare Tinerețe) — 
15,30; 18; 20,30, Clubul Uzinelor „Re
publica" — 14; 16,15; 18,45; 21.
0 TIlERfiSE DESQUEYROUX : Doina
— 13,45; 16; 18,30: 20,45, Volga (com
pletare 23 August 1966) — 9; 11,30;
15,30; 18,15; 20,45.
0 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT 
FIACRE: Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cine
mascop : Rahovă — 15; 18; 21; la gră
dină — 19,30.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI : Bucegi — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 21; la grădină — 19, 
Flamura (completare Orizont științific 
nr. 5) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45.
0 CÎINELE DIN BASKERVILLE : Fe
rentari - 15,30; 18; 20,30.
0 PRIMA DEZILUZIE : Cotrocenl (com
pletare Basm) — 15,15; 18; 20,45.
0 LA PATRU PAȘI DE INFINIT î Gră
dina „Lira* — 19.
0 FANTOMAS — cinemascop : Gră
dina „Moșilor* — 19, Lumina — 8,45’ 
11; 13,15.
0 FLOAREA DE FIER : Grădina „Pro- 
gresul-Parc’ — 19,30.
0 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LĂ 
TINE : Grădina „Tomis* — 19.

0 Filatmonica de stat „G. Enescu* 
(la Ateneu — orele 20) : Deschiderea 
stagiunii. CONCERT SIMFONIC. Di
rijor : Mircea Basarab.
e Teatrul de stat de operetă : CLO
POTELE DIN CORNEVILLE — 19,30. 
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : VEDERE DE PE POD
— 20, (sala Studio) : DINU PĂTURI- 
CA — 20.
0 Teatrul do Comedie: FIZICIENII
— 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara* (sala Ma« 
gheru) : HENRIC AL IV-LEA — 20.
0 Teatrul Mic : CINCI SCHIȚE șî 
CÎNTĂREAȚA CHEALĂ — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică* (sala din Ca
lea Victoriei) : KATIA ȘI CROCODI
LUL — 16,30, (sala din str. Acade
miei) : GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘI
LOR 17.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : CU MUZICA E DE 
GLUMIT — 20.
0 Circul de stat ; STELELE CIRCU
LUI — 19,30.
0 Patinoarul 23 August : FEERIE PE 
GHEAȚĂ (spectacol artistic-sportiv 
prezentat de Ansamblul de patinaj ar
tistic din Kiev) — 19,30.
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GHEORGHE RADULESCU LA VARȘOVIA I

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Varșo
via, tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, pentru a participa la 
cea de-a V-a sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale de colabo
rare economică româno-polonă.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau de față tovarășii Ma
xim Berghianu, Janos Fazekaș, 
Constantin Scarlat, ministrul in-t 
dustriei chimice, Ion Baicu, mi
nistrul transporturilor auto, navale 
și aeriene, George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Polone la Bucu
rești.

Seara, vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România a sosit la Varșovia. 
La aeroport, oaspetele român a 
fost întîmpipat de Zenon Nowak, 
vicepreședinte al Consiliului 'de 
Miniștri al R. P. Polone, Wladys- 
law Jagusztyn, vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării, și 
de alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți Mauriciu Novac, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Tiberiu Petrescu, am
basadorul României la Varșovia, 
membri ai ambasadei, experți și 
consilieri' care participă la lucră
rile comisiei.

în aceeași seară, 
a oferit o masă în 
telui român.

Zenon Nowak 
cinstea oaspe-

(Agerpreș),

Semnarea protocolului privind schimburile
comerciale intre Republica Socialistă

România și Republica Franța 
precum și cu unele state africane

J

( Vineri dimineața, ministrul co
merțului exterior al Republicii 
Socialiste România. Gheorghe 
Cioară, a primit pe secretarul de 

al

A-

La invitația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, vineri după-amiază a sosit 
în Capitală o delegație a Scupști- 
nei Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Jovan Veselinov, de
putat federal, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al U.C.I.

Delegația a fost salutată de 
Gheorghe Necula, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, care 
a rostit un cuvînt de bun sosit. A 
răspuns Jovan Veselinov.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, se aflau Petre Lupu, .membru 
supleant al Comitetului Executiv

al C.C. al P.C.R., Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, Alexandru 
Sencovici, ministrul industriei 
ușoare, Anton Breitenhofer, mem
bru al Consiliului de Stat, 
Ion Pas, președintele Grupului ro
mân al Uniunii interparlamentare, 
Mihai Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, președinți 
ai unor comisii permanente, depu- 
tați, funcționari superiori din 
M.A.N. și M.A.E.

A fost de față Iakșa Petrici. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

în aceeași zi, președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, Ștefan Voitec, 
a primit delegația Scupștinei Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, 
de Jovan Veselinov.

La întrevedere, care a 
într-o atmosferă cordială,
nească, au luat parte Gheorghe 
Necula și Ștefan S. Nicolau, vice
președinți ai Marii Adunări Na
ționale, președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale și alți deputați.

A fost de 
basadorul 
București.

față Iakșa Petrici, am-
R.S.F, Iugoslavia la

condusă

decurs 
priete-

stat pentru comerțul exterior 
Franței, Charles de Chambrun. 
Oaspetele a fost însoțit de consi
lieri și experți.

•. La convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat Alexandru Albescu. ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, funcționari superiori din 
acest minister.

Au fost prezenți Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București, și membri aj ambasadei.

Cu acest prilej, secretarul de stat 
pentru comerțul exterior al Fran
ței a invitat pe ministrul Gheor
ghe Cioară să facă o vizită în 
Franța. Invitația a fost acceptată.

★
La amiază, la Ministerul Comer

țului Exterior a avut loc solemni
tatea semnării Protocolului privind 
schimburile comerciale dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Franța, precum si cu unele 
state africane.

Protocolul a fost semnat de mi
nistrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România. Gheor
ghe Cioară, si de secretarul de stat 
pentru comerțul exterior al Fran- 

" ției, Charles de Chambrun. Din par
tea Republicii Congo (Brazzaville) 
a semnat dl. Michel Gami.

La solemnitate au participat 
lexandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
funcționari superiori din acest mi
nister și din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și membrii dele
gațiilor celor două țări. Au fost de 
fată Jean Louis Pons, ambasado
rul Franței la București, și membri 
ai ambasadei.

După semnarea protocolului, 
ministrul Gheorghe Cioară a oferit 
o masă oficială în saloanele hote
lului At.henee Palace. Au partici
pat Emil Drăgănescu. ministrul e- 
nergiei electrice. Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. Victor 
Ionescu. președintele Camerei de 
Comerț, adjuncți. ai ministrului co
merțului exterior, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și alte persoane oficiale.

în timpul dejunului Gheorghe 
Cioară și Charles de Chambrun au 
rostit toasturi. Apreciind rezulta
tele tratativelor ce au avut loc. 
vorbitorii au exprimat convingerea 
că protocolul semnat va contribui 
la dezvoltarea în continuare a re
lațiilor economice dintre România 
și Franța.

★

Biroul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România a 
oferit vineri seara un dineu în 
cinstea delegației Scupștinei Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia.

Au rostit toasturi Gheorghe Ne
cula și Jovan Veselinov.

(Agerpreș)

Ședința Comisiei Permanente C.A.E.R 
pentru siderurgie

A

în după-amiaza aceleiași zile, 
ambasadorul Franței la București, 
Jean Louis Pons, a organizat un 
cocteil în saloanele ambasadei, iar 
seara a oferit un dineu.

(Agerpreș)

Zilele acestea a avut loc la 
București cea de-a XXIV-a șe
dință a Comisiei Permanente 
C.A.E.R. pentru siderurgie.

La ședință au participat delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R. și 
a R.S.F. Iugoslavia. în calitate de 
observatori au participat la ședință 
reprezentanți ai Republicii Cuba.

Comisia a examinat probleme 
privind : specializarea și coopera
rea în producția de laminate, țevi, 
produse metalice și feroaliaje ; 
standardizarea unor tipuri de pro
duse ale siderurgiei; îmbunătățirea 
calității produselor siderurgice ; 
stadiul îndeplinirii de către țările 
membre a recomandărilor organe
lor Consiliului în domeniul side
rurgiei ; rezultatele coordonării 
celor mai importante cercetări 
științifice ; programul și modul de

pregătire a celei de-a treia con
ferințe internaționale privind auto
matizarea proceselor de producție 
în siderurgie și o serie de alte pro
bleme îndreptate spre lărgirea con
tinuă a colaborării economice și 
tehnico-științifice a țărilor membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F.I. în domeniul 
siderurgiei.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de unitate fră
țească, prietenie și înțelegere reci
procă.

Adunare cu prilejul
aniversării revistei

AZI ȘI MIINE

„TURUL ROMÂNIEI"
Olandezul Tesselaar a cîștigat etapa a X-a

-t

/

99Contemporanul"

Oubla întilnire atletică
România-ltalia

DEVA (prin tele
fon). — Ca și în etapa 
precedentă, traseul de 
ieri, între Arad și 
Deva (aproape plat, 
cu neînsemnate dife
rente de nivel) a fa
vorizat înregistrarea 
unei medii orare ridi
cate : 43,376 km/oră.
în afară de aceasta, 
ritmul rapid a fost 
stimulat în bună mă
sură și de... ghinionul 
tînărului V. Tudor, o- 
cupantul de pînă ieri 
al locului III în clasa
mentul general. După 
trecerea prin Lipova 
(km 28), unde a cîști
gat sprintul. Tudor a 
suferit o defecțiune 
tehnică. Sesizînd a- 
cest lucru. ceilalți 
fruntași ai clasamen
tului au forțat mult 
ritmul, atrași de șansa 
de a-1 ..pierde" pe

traseu pe unul din
tre adversarii direcți. 
Rămas în urma plu
tonului, V. Tudor a 
încercat totul pentru 
a prinde plutonul, in
clusiv... să meargă, 
împreună cu Al So- 
fronie. (coleg de e- 
chipă), agățat de un 
camion aflat în spa
tele caravanei. Sur- 
prinzîndu-1. arbitrii 
i-au penalizat pe a- 
mîndoi cu cile 5 mi
nute. ceea ce le-a a- 
tras — pe deplin me
rit — o retrogradare 
serioasă în clasamen
tul general.

Dar să revenim 
plutonul fruntaș.
22 km înainte de De
va. Gh. Moldoveanu a 
sprintat puternic, lu- 
înd un avans de 
cîteva sute de metri. 
Tentativa lui părea că

va reuși. Dar curînd 
a fost ajuns și depășit 
de nu mai puțin de 
21 de concurenți. în 
centrul orașului Deva, 
primul a trecut linia 
de sosire olandezul 
Tesselaar, care l-a 
depășit la sprintul fi
nal pe M. Rîndașu. în 
urma lor, la 48” a so
sit restul plutonului, 
condus de I. Cosma.

în clasamentul 
peral, după zece 
pe continuă să 
ducă Gh. Suciu,
mat de I. Cosma (48”), 
C. Ciocan (2’ 53”), N. 
Ciumeti (3’ 31”), Șt. 
Suciu (14’ 22”), C. Du
mitrescu

Astăzi 
șura cea 
tapă a , 
Deva-Călimănești (196 
km).

avut
sala de marmură 1 a

la 
Cu

ge- 
eta- 
con-
ur-

(16’ 10”) etc. 
se va desfă- 
mai lungă e- 
competitiei:

C. ANI

La 20 de ani de apariție, săptă- 
mînalul politic, social și cultural 
„Contemporanul", organ al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a fost sărbătorit în cadrul 
unei adunări festive care a 
loc vineri la 
Casei Scînteii.

Au participat reprezentanți ai 
unor instituții centrale și obștești, 
academicieni, scriitori, artiști, oa
meni de știință, redactori-șefi și 
redactori ai unor ziare și instituții 
de presă, lucrători din edituri și 
tipografii.

Au luat cuvîntul prof. dr. docent 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, George Ivașcu, di
rectorul revistei, acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii Scrii
torilor, Dezideriu Szilagyi, din 
partea conducerii Uniunii Ziariști
lor, dramaturgul Horia Lovinescu, 
directorul Teatrului „C. I. Notta- 
ra“, criticul Matei Călinescu, dra
maturgul Aurel Baranga, redactor 
șef-adjunct al revistei „Viața Ro
mânească", acad. Grigore Moisil.

(Agerpreș)

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Vineri, 23 septembrie, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit în au
diență pe noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Nor
vegiei la' București, Egil Ulstein, 
în legătură cu apropiata prezenta- 

' re a scrisorilo.r sale de acreditare.

DELEGAȚIA GRUPULUI 
NATIONAL ROMÂN 

AL UNIUNII INTERPARLA
MENTARE A PLECAT 

LA TEHERAN

Vineri dimineață a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Teheran, 
delegația Grupului național român 
al Uniunii interparlamentare, care 
va participa între 25 septembrie și 
4 octombrie la cea de-a 55-a con
ferință anuală a uniunii. Din dele
gație fac parte deputății: prof. dr. 
Tudor Drăganu, vicepreședintele 
grupului, ing. Ion Iliescu, secreta
rul grupului, Gheorghe Filip și 
Constantin Stătescu, membri. La 
aeroport, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Ion Pas, 
președintele grupului, Anton Brei
tenhofer, Ion Brad, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu și Stanciu Stoian, 
deputați.

★
La . invitația Ministerului Căilor 

Ferate, se află în țara noastră 
Louis Armand, secretar general 
al Uniunii Internaționale a Căilor 
Ferate. Oaspetele a vizitat unități 
feroviare din București și Plo
iești, litoralul Mării Negre și Del
ta Dunării.

Vineri la amiază, Louis Armand 
a fost primit de Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a 
luat parte Mihai Mihăiță, adjunct 
al ministrului căilor ferate.

Seara, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri a oferit un di
neu în cinstea oaspetelui.

*

Atașatul militar naval și al aeru
lui al R. P. Bulgaria în Republica 
Socialistă România, general-maior 
Panaiot Karakacianov, a oferit vi
neri seara un cocteil cu prilejul 
celei de-a 21-a aniversări a creării 
Armatei, populare bulgare.

Au participat general-locotenent 
Ion Coman, general-colonel Mihai 
Burcă, generaj-locotenent Vasile 
Ionel, adjuncți ai ministrului for
țelor armate, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori. Au luat parte 
șefii unor misiuni diplomatice, ata
șați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpreș)

Din partea familiei 
tovarășului 
Leontin Sălăjan

Transmitem pe această cale mul
țumirile și recunoștința noaștră 
profundă instituțiilor și organiza
țiilor obștești, tuturor persoanelor 
din țară' și de peste hotare care 
ne-au exprimat condoleanțe pen
tru pierderea dureroasă pe care am 
suferit-o prin încetarea din viață 
a iubitului nostru fiu, soț și pă
rinte.

Vizita delegației sindicale

române în R.
BUDAPESTA 23. — Corespon

dentul Agerpreș, A. Pop, transmi
te : Delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, condusă 
de Constantin Drăgan, președintele 
Consiliului Central al Uniunii, care 
face o vizită de prietenie în R. P. 
Ungară a fost vineri oaspetele uzi
nei de vagoane din orașul Gyor. 
Ede Horvath, directorul uzinei, a 
prezentat oaspeților istoricul ei, și 
a relevat că în prezent această 
uzină se numără printre întreprin
derile cele mai mari din R. P. 
Ungară.

în încheierea vizitei, Bela Gidro, 
secretarul comitetului sindical, a

P. Ungară
informat pe membrii delegației sin
dicale române despre activitatea 
comitetului sindical din uzină.

După-amiază, delegația sindicală 
română a vizitat fabrica de textile 
și piele sintetică din localitate. 
Nandor Ankovich, directorul fabri
cii, a vorbit oaspeților despre dez
voltarea întreprinderii și despre 
sarcinile care stau în prezent în 
fața colectivului ei.

în aceeași zi, Brutyo Janos, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Ungară, a 
oferit un dineu în cinstea delegației 
sindicale române.

Au luat sfârșit manevrele 
militare Vltava

PRAGA 23 (Agerpreș).— După 
cum anunță agenția 'C.T.K., în 
Republica Socialistă Cehoslovacă 
au luat sfîrșit manevrele militare 
Vltava la care au participat tru
pe din R.S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R.P. Ungară și U.R.S.S.

într-o declarație făcută presei 
la terminarea manevrelor general 
maior F. Sadek, locțiitor al mi
nistrului apărării naționale al R.S. 
Cehoslovace, a arătat că scopul 
manevrelor — coordonarea și per
fecționarea acțiunilor militare co
mune ale trupelor celor patru ar
mate participante — a fost înde
plinit. Timp de 3 zile au fost 
făcute antrenamente de dislocare

operativă de trupe la mari dis
tanțe, de forțare a unor rîuri, 
de folosire a unităților de desant 
aerian. Manevrele, a spus el, au 
demonstrat că trupele dispun de 
o puternică tehnică modernă pe 
care o folosesc cu măiestrie.

Mareșalul A. Greciko, coman
dantul suprem al forțelor armate 
unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, a declarat 
unui corespondent al agenției 
C.T.K. că manevrele au constituit 
punctul culminant al pregătirii 
trupelor participante, care au dat 
dovadă de o înaltă pregătire de 
luptă.

A

întîlnire intre reprezentanți ai P. C. E 
cu reprezentanți ai P. C. din Guadelupa, 

Martinica si Reunion
»

PARIS 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
între 14 și 17 septembrie s-a des
fășurat la Paris o întîlnire a re
prezentanților Partidului Comunist 
Francez cu reprezentanți ai par
tidelor comuniste din Guadelupa, 
Martinica și Reunion, în cadrul 
căreia a avut loc un schimb de 
vederi asupra situației din țările 
respective și a căilor ce trebuie 
urmate pentru întărirea luptei 
anticolonialiste a popoarelor, pen
tru întărirea solidarității cu for
țele muncitorești și democratice 
din Franța. Delegațiile acestor 
partide au fost primite de Waldeck 
Rochet, secretar general al P.C.F. 

I Ziarul „i’Humanite" publică co
municatul comun cu privire la a- 
ceastă întîlnire, în care se arată 
că popoarele Guadelupei, Martini- 
căi și Reunionului au, ca și toate 
celelalte popoare, dreptul inaliena
bil de a dispune singure de soar

ta lor. Lupta acestor popoare, se 
arată în comunicat, este o parte a 
mișcării generale de eliberare na
țională. Ele cer ca actualul lor sta
tut să fie înlocuit printr-un statut 
de autonomie. în continuare, în do
cument se subliniază că partidele 
comuniste din Guadelupa, Marti
nica și Reunion dau o înaltă a- 
preciere solidarității P.C.F. cu 
lupta popoarelor lor.

Comunicatul menționează că în 
cadrul întîlnirii au fost discutate 
și probleme referitoare la situația 
politică internațională. Participan- 
ții au declarat că „sarcina princi
pală constă în prezent în a se face 
totul pentru ajutorarea poporului 
vietnamez, în vederea obținerii vic
toriei asupra agresorilor ameri
cani". în încheiere, comunicatul sa
lută hotărirea statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia de a 
sprijini Vietnamul, precum și de
clarația Consfătuirii de la Bucu
rești în legătură cu problema se
curității europene.

Ieri după-amiază au sosit în 
Capitală reprezentativele femini
nă și masculină de atletism ale 
Italiei, care vor întîlni astăzi și 
mîine, de la orele 15, pe stadio
nul „Republicii" selecționatele ță
rii noastre. La sosire, pe aeropor
tul Băneasa, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de reprezentanți ai 
U.C.F.S., ai federației de atletism, 
ziariști și amatori de sport. Din 
rîndul echipei italiene fac parte, 
printre alții : Ottoz, campion eu
ropean la 110 m. garduri, Cor- 
nachia, Berruti, ■ Meconi, Ambu, 
Ottolina. Roberto Frinolii, cam
pion european la 400 m garduri, 
nu a făcut deplasarea.

După cum s-a mai anunțat, la 
fiecare probă echipele vor pre
zenta cite doi atleți. Punctajul 
întîlnirii va fi următorul : 5
puncte pentru primul loc, 3 
puncte pentru locul doi, 2 puncte 
pentru locul trei, 1 punct pentru 
locul patru. Echipele masculine 
ale Italiei și României se întîlnesc 
pentru a doua oară (în prima 
întîlnire disputată la Neapole au 
cîștigat italienii cu 117—90 
puncte). Echipele feminine se în
tîlnesc pentru a noua oară. Atle- 
te>e noastre au obținut victoria 
de 5 ori. La această ediție, lupta 
se anunță deosebit de pasionantă. 
Din echipa noastră pornesc ca fa- 
voriți campioana olimpică la a- 
runcarea suliței, Mihaela Peneș, 
Viorica Viscopoleanu (lungime), 
Șerban Ciochină (triplusalt), 761- 
tan Vamoș (3 000 m obstacole), 
Gh. Costache (ciocan) și alții.

FOTBAL CATEGORIA A

Etapa a Vl-a începe
Campionatul își reia din nou cursul. 

Etapa a Vl-a — care va fi totuși incom
pletă, întrucit, la cererea clubului plo
ieștean, meciul Farul Constanța-Petroiul 
a fost amînat — programează partide 
atractive. Echilibrul forțelor este evident 
mai ales in meciurile Dinamo Pitești- 
Steaua și Jiul-Rapid. Dar nici la Cluj și 
lași, unde localnicii primesc replica cra- 
iovenilor și respectiv arădanilor, pronos
ticurile (anticipind mai degrabă insucce
sul gazdelor) nu sjnt prea... sigure.

Cu multă curiozitate sînt așteptate și 
meciurile din Capitală : Progresul-Poli-

azi CUM E VREMEA
tehnica (astă-seară, pe 
publicii" : începînd de 
deschidere, de la ora 
letică România-ltalia) și Dinamo Bucu- 
rești-Steagul roșu (mîine, la ora 16, pe 
stadionul din șos. Ștefan cei Mare). E- 
chipele bucureștene au prima șansă ; au 
arătat o formă bună și joacă pe teren 
propriu. Adversarii ior însă se anunță 
deciși să se reabiliteze. Cel puțin așa 
ș-au pronunțat antrenorii Ploieșteanu și 
Ionescu, care consideră cu totul acci
dentale pozițiile deloc onorabile ce le 
ocupă formațiile respective.

stadtonul „Repu- 
la ora 18,30 ; in 
15, întilnirea at-

CAMPIONATELE MONDIALE
DE GIMNASTICA

Voronin și echipa Japoniei — campioni Ia masculin

în campionatele mondiale de 
gimnastică de la Dortmund, titlul 
la masculin a revenit echipei Ja
poniei, care a reeditat performan
ța de la J.O. de la Tokio, Gimnaștii 
japonezi au totalizat 575,15 puncte, 
fiind urmați în clasament de echi
pa U.R.S.S. (570,90 puncte). Pe 
primul loc la individual s-a clasat 
gimnastul sovietic Voronin, cu 
116,50 puncte.

Ca și la Praga în anul 1962 
și la Tokio în 1964, echipele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei și Japoniei 
domină întrecerile feminine ale ac
tualelor „mondiale". Gimnastele so
vietice au făcut o bună demonstra-

ție de ansamblu cu Astahova, Kar
lova, Kucinskaia, însă vedeta com
petiției este fără doar și poate Vera 
Ceaslavska. Campioana olimpică, 
acum în vîrstă de 24 de ani, se 
dovedește capabilă să cucerească 
«titlul mondial, conducînd în clasa
mentul individual după exercițiile 
impuse cu 39,032 puncte 
bună notă de ansamblu ____ ___
vreodată la campionatul mondial. 
Echipa Japoniei, datorită 
gimnastelor Ikeda și Ikenada, 
reușit să întreacă echipa R.D. 
Germane, din care lipsește însă 
campioana Brigit Radochla, acci
dentată.

Ierl în țară : vremea s-a racii in 
Moldova, menținîndu-se în general 
frumoasă în celelalte regiuni. Ce
rul a fost variabil, mai mult acope
rit în nord-estul țării, unde cu to
tul izolat a plouat. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la orele 14 oscila între 11 
grade la Piatra Neamț și Cotnari și 
24 grade la Sînnicolau Mare, Băi- 
lești, București, Turnu Măgurele și 
Giurgiu. Local, în cursul dimineții, 
în Transilvania s-a semnalat ceață, 
în București : vremea ș-a menținut 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntui 
a suflat slab. Temperatura maximă 
a fost de 25 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
25, 26 și 27 septembrie a.c. în țară: 
vreme schimbătoare, cu cerul tem
porar noros, mai ales în nord-vestul 
țării, unde vor cădea ploi locale. în 
rest, ploi izojate. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor vgriribilă ; mini
mele vor fi cuprinse intre 2 și 12 
grade, iar maximele între 13 și 23 
grade, local mai ridicate. în Bucu
rești : vreme schimbătoare, cu pe
rul temporar noros, favorabil ploii 
slabe. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

LOTO
■ cea mai 
acordată

valorii 
a

La tragerea Loto din 23 septem
brie 1966 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

87 64 1 9 79 42 60 29 26 71
Premiul special : 60 87 79

Fond de premii : 1 024 670 lei din 
care 174 064 lei report la premiul 
special.

Bilanț
La capătul a peste trei săptămâni 

de dezbateri și în ajunul încheierii 
lor, cea de-a patra sesiune a Consi
liului pentru comerț și dezvoltare 
confirmă aprecierile inițiale : situația 
economică a țărilor în curs de dez
voltare se dovedește a fi nu numai 
una din cele mai importante pro-, 
bleme ale epocii noastre, ci și una 
din cele mai grave. Frumoasele in
tenții manifestate la Conferința pen
tru comerț și dezvoltare din 1964, au 
fost ignorate în cei doi ani care au 
trecut de către cele mai multe dintre 
statele participante la conferință. 
Analiza întreprinsă la actuala sesiune 
a relevat nu numai că recomandările 
Conferinței n-au fost aplicate, dar — 
ceea ce este mai alarmant — că si
tuația economică a țărilor în curs de 
dezvoltare n-a încetat de a se înrău
tăți.

Sesiunea a fost un prelungit pri
lej de repetare a unor concluzii ne
gative. Astfel, eforturile pentru dez
voltarea agriculturii s-au soldat,' în 
majoritatea țărilor în curs de dezvol
tare, cu eșecuri dureroase, în primul 
rînd datorită neputinței de a-și di
versifica producția și, deci, exportu
rile. Reprezentantul Ciadului, de 
pildă, a arătat că bumbacul brut 
constituie 3/4 din exportul țării sale. 
Alte țări africane produc cacao, .ca
fea și bgpibac, dar adesea producția 
lor se reduce la monoculfură. Pe de 
altă parte, promovarea exporturilor 
lor pe piețele mondiale este frîiiată 
prpi politica comercială practicată de 
țările capitaliste dezvoltate. Delega
tul Braziliei, referindu-se la comerțul 
cu materii prime a subliniat că un 
singur acord interguvernamental a 
fost încheiat — acela asupra cosito
rului. Negocierile pentru cacao și 
zahăr se prelungesc la infinit.

Politica de prețuri impusă de țările 
capitaliste dezvoltate este astfel 
concepută incit acestea se îmbogă
țesc continuu în timp ce partenerii 
lor comerciali din „lumea a treia" 
sărăcesc continuu, Dacă în 1950 par
tea țărilor în curs de dezvoltare din 
exportul mondial era de 1/3, în 1962 
ea s-a redus la 1/5 și n-a încetat să 

x scadă. Foarfecii prețurilor i se a- >

nesatisfăcător
daugă politica prbtecționistă a țări
lor capitaliste industrializate, care 
contribuie și mai mult la deteriorarea 
balanței țărilor în curs de dezvoltare. 
Delegatul Mexicului a criticat viu 
noua legislație a S.U.A. cu privire 
la bumbac. Delegatul Marocului a 
atacaț la rîndu-i barierele protecțjo- 
niste impuse de țările Pieței comune, 
îndeosebi la cereale.

Sesiunea a scos la iveală și alte 
realități a căror perpetuare ar avea

CORESPONDENȚĂ

DIN GENEVA

consecințe negative, Proporția ex
porturilor de materii prime în expor
turile totale ale țărilor în curs de 
dezvoltare atinge adesea 90 la sută. 
Pe de altă parte, taxele vamale asu
pra importului acestor țări reduc va
loarea exporturilor. Delegatul indian 
a schițat un tablou sumbru : supra
taxa britanică asupra importurilor a 
afectat cu 10—J2 la sută exportul 
Indiei spre Anglia.

Circumstanța cea mai agravantă o 
constituie barierele tarifare și netari
fare ridicate de țările capitaliste in
dustrializate în calea produselor ma
nufacturate ale țărilor djn așa-zisa „a 
treia lume". Așa, de pildă, taxele 
percepute asupra lingourilor și altor 
semifabricate din fier și oțel se 
ridică la 30 la sută în țările 
Pieței comune, la 44 la sută în S.U.A. 
și la aproape 100 la sută în Anglia. 
Prin aceasta, se frânează dezvoltarea 
industriei prelucrătoare în țările în 
curs de dezvoltare.

Crearea unei industrii naționale 
presupune import de mașini pe care 
le produc țările dezvoltate și ai căror 
preț, bine apărat de acestea, este 
foarte ridicat. Decalajul de prețuri o- 
bligă țările în curs de dezvoltare la 
mari sacrificii pe planul exportului, 
pentru a compensa deficitul cronic 
al balanței de plăți. Cifrat la 2,5 mi
liarde dolari în 1962, deficitul a spo
rit atît de vertiginos, încît — con
form aprecierilor O.N.U. — el se

va ridica, în 1970, la 20 miliarde 
dolari.

Șeful delegației române, Titus 
Cristureanu, criticînd practicile 
oneroase ale țărilor capitaliste dez
voltate, a reliefat concepția țării 
noastre despre schimburile comer
ciale bazate pe avantaj reciproc și 
respectarea suveranității naționale. El 
a relevat progresele și posibilitățile 
încă existente de intensificare a 
schimburilor comerciale între Est și 
Vest. în același timp, a pledat pen
tru sprijinirea politicii de diversifi
care și extindere a comerțului cu 
articole manufacturate și produse 
semifinite provenind din țările în 
curs de dezvoltare. Delegatul Iranu
lui a insistat asupra importanței rela
țiilor economice ale țării sale cu 
România, relații de natură să favori- 

.zeze desfășurarea procesului de in
dustrializare și dezvoltarea comerțu
lui exterior iranian. Delegatul Indiei 
a relevat, la rîndul său, contribuția 
adusă de țările socialiste, și îndeo
sebi de U.R.S.S. și România, la dez
voltarea economică generală a țării 
sale. El a arătat că proporția de pro
duse manufacturate exportate în ță
rile socialiste crește rapid. Un alt a- 
vantaj al schimburilor cu țările socia
liste este efectuarea plății în produse 
pentru obiectivele industriale furni
zate de acestea.

Un deosebit interes a stîrnit pro
iectul de rezoluție intitulat „Dez
voltarea dreptului comercial interna
țional", la originea căruia se află 
propunerile făcute de delegația ro
mână. Alți 33 de coautori s-au aso
ciat acestui proiect care prevede ca 
U.N.C.T.A.D. să obțină o competen
ță în problemele dreptului comercial 
internațional, pentru a putea sprijini 
în mod mai eficient țărâe în curs de 
dezvoltare în .eforturile depuse pen
tru dezvoltarea economică și creș
terea ponderii lor în schimburile in
ternaționale.

Consiliul a adoptat o serie de mă
suri cu privire la organizarea, în 
1967, a celei de-a doua Conferințe 
pentru comerț și dezvoltare.

Horia LIMAN
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care

cînd Belgia este pe 
cale de a adăposti 
pe „emigranții" co
mandamentului mili
tar N.A.T.O. (SHAPE), 
evacuat din Franța, 
și a-i instala lingă 
Bruxelles, unde e

li

o comisie 
pentru stu- 
problemelor

^ARIS î

Ziarele pariziene 
comentează cu inte
res știrea din Bru
xelles după 
pentru prima oară în
Belgia militarii sînt de 
acord cu civilii că 
participarea țării Ia 
N.A.T.O. costă prea 
mult. Aceasta este 
concluzia la care a 
ajuns 
mixtă 
dierea
militare, comisie care 
cuprinde reprezen
tanți ai celor trei 
principale partide po
litice din țară (socia
list, social-democrat 
și liberal) și șefii Sta
tului Major. Comisia 
a votat în unanimita
te o rezoluție care 
cere guvernului să 
intervină pe lingă a- 
liații săi din N.A.T.O. 
pentru o „revizuire", 
adică, de fapt, pentru 
o reducere a obliga
țiilor militare belgie
ne în cadrul alianței.

„Combat" califică 
recomandarea comi
siei ca „o mică re
voluție politico-mili- 
tară". Ziarul mențio
nează că ea se pro
duce în momentul

foarte probabil să 
fie urmați și de mem
brii consiliului poli
tic al alianței.

La Paris se consi
deră că hotărîrea co
misiei a fost dictată 
de interesele națio
nale ale Belgiei; căci 
comisia respectivă a 
constatat că achizi
ționarea de noi mij
loace de luptă pen
tru armata belgiană, 
după recomandarea 
N.A.T.O., depășește 
cu mult mijloacele fi
nanciare pe care le 
poate aloca Belgia 
în următorii ani, mai 
ales că guvernul bel
gian se străduiește 
să-și reechilibreze 
bugetul.

în prezent, în Bel
gia a început o dez
batere asupra rolului 
și organizării forțelor 
armate. Comisia mix
tă militară,. prevalîn- 
du-se de criza actua
lă din N.A.T.O. cit și 
de aceste dezbateri; 
a găsit nimerit mo
mentul de a pune. 
chestiunea unei ree
valuări generale a 
angajamentului Bel
giei în alianță. De
putatul socialist Huy 
Cudell, președintele 
comisiei de apărare 
națională a Camerei 
Deputaților, a făcut 
observația că N.A.T.O 
„este la ora reflec
ției" și „că nu a exis
tat niciodată vreun 
moment mai bun spre 
a pune cu toată sin
ceritatea problema 
participării țărilor 
mici".

Ziarele pariziene a- 
preciază că reco
mandarea comisiei 
belgiene riscă să 
provoace noi 'frămîn- 
tări în sinul alianței 
N.A.T.O.

Al. GHEORGHIU

ÎN CONTRATIMP
La sediul statului 

major al Italiei s-a în
trunit vineri în cea 
de-a patra ședință de 
la crearea sa din 
noiembrie anul tre- 
cut grupul special 
de lucru al N.A.T.O. 
pentru planificarea nu
cleară, cunoscut în
deobște sub denumi
rea de comitetul Mc 
Namara, după numele--.- 
inițiatorului lui, mi
nistrul american al a- 
părării. Membrii aces
tui comitet sînt miniștrii 
apărării din S.U.A., 
Anglia, R.F.G., Turcia 
și Italia.

La sfîrșitul reuniunii 
a fost dat publicității 
un comunicat în care 
se arată că „miniștrii 
apărării au căzut de a- 
cord sa prezinte Comi
tetului Special al 
N.A.T.O. un proiect de 
măsuri, cu caracter per
manent, privind plani
ficarea nucleară în ca
drul N.A.T.O.". Comu
nicatul subliniază că

au fost făcute totodată 
propuneri și recoman
dări pentru Consiliul 
Ministerial al Alianței 
atlantice care se va în
truni în. luna decembrie 
a.c.

rului „Avânți" apre
ciază că reuniunea 
comitetului McNamara 
nu poate în nici un 
caz da o rezolvare de
finitivă a problemei și 
că dezbaterea va con
tinua în fața altor fo
ruri din N.A.T.O. A- 
trage 
că 
ar 
s-a

Declarația ministrului de externe 
al României la sosirea sa h New York

NEW YORK 23.— Trimisul spe
cial Agerpres Nicolae Ionescu 
transmite :. Joi seara a sosit la 
New York ministrul afacerilor ex
terne- al Republțcii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, șeful 
delegației române la cea de-a 
XXI-a sesiune a Adunării Gene-

’ rale
Pe

trul 
soțit 
al ministrului - afacerilor externe, 
a fost întîmpinat de Gheorghe 
Diaconescu, ambasador, reprezen
tantul permanent al țării noastre 
la O.N.U-, 'Petre Bălăceanu, amba
sadorul României la Washington, 
șefi ai misiunilor permahente ale 
țărilor socialiste la O.N.U., șeful 
protocolului O.N.U.'

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membrii delegației române 
la sesiunea a XXI-a a Adunării 
Generale, membri ai misiunii per-

a O.N.U.
aeroportul Kennedy, minis- 

de externe al 'României în
de ' Mircea Malița, adjunct

manente a României la O.N.U.. 
ziariști.

Răspunzînd • pe aeroport între
bărilor ziariștilor, ministrul aface
rilor externe al României a 'decla
rat că sarcina cea mai impor
tantă a actualei sesiuni este să 
realizeze pași înainte în ce pri
vește problemele a căror soluțio
nare este cerută de toate popoa
rele : probleme care privesc pa
cea, securitatea, dezarmarea ge
nerată;

După părerea noastră, a spus 
Corneliu Mănescu, condiția prin
cipală pentru realizarea acestor 
progrese o constituie respectarea 
principiilor Cartei O.N.U., respec
tarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta fără 
nici un amestec străin. Delegația 
română, militînd consecvent pen- 

. tru apărarea acestor principii, se 
va strădui să-și aducă contri
buția.

Cuvîntările miniștrilor de externe 
ai U.R.S.S., Guatemalei și Canadei

facă o vizită în România, în frun
tea unei delegații parlamentare 
cehoslovace. Invitația a fost accep
tată cu satisfacție.

a-și .rezolva singur ’ problemele 
sale interne. Agresorul a venit în 
Vietnam, agresorul trebuie să ple
ce — a declarat ministrul de ex
terne al U.R.S.S.

A. Gromîko. a prezentat trei pro
puneri cuprinse în proiecte de re
zoluții ale Uniunii Sovietice. Una 
din rezoluții se referă la desfă
șurarea îndeplinirii declarației cu 
privire la inadmisibilitatea ames
tecului « în treburile interne ale 
statelor, cu privire la apărarea in
dependenței și suveranității lor. Ea 
cere să înceteze de urgență ames
tecul în treburile interne ale sta
telor și popoarelor, cheamă toate 
statele și popoarele să îndepli
nească cu strictețe toate obliga
țiile potrivit Cartei' O.N.U. și pre
vederile declarației cu 
neamestec și condamnă 
mele de amestec.

Un al doilea project 
ț.ie propune ca toate statele care 
au baze pe teritoriul statelor

■ dependente sau pe teritoriile 
pendente din Asia, Africa

■ merica Latină să lichideze 
.gență aceste baze și să nu 
creeze pe viitor.

Cel de-al treilea proiect 
'zoluție abordează unele aspecte ale 
dezarmării -nucleare, arătînd că 
armele nucleare creează o primej
die pentru securitatea tuturor sta
telor și frînează realizarea dezar
mării generale și totale.

Joi seara, Comitetul general al 
adunării a terminat repartizarea 
pe comitete a punctelor de pe or
dinea de zi a sesiunii. Adunarea 
Generală se va întruni sîfnbătă 
dimineață, în "ședință plenară, pen
tru. a. lua în discuție și a adopta 
recomandările care îi vor fi pre- 

" zentate în legătură cu desfășura
rea lucrărilor sesiunii.

privire la 
toate for-

de rezolu-

în
de-
A- 
ur-

Și 
de 
le mai

de re-
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în cursul dimineții de vineri, 
membrii delegației parlamentare 
române au vizitat studiourile de 
filme cehoslovace „Barrandov", din 
Praga.

s-a
de

PRAGA 23 — Trimisul special 
Agerpres Mircea Moarcăș trans
mite: Vineri la amiază președin
tele Adunării Naționale a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Bo
huslav Lastovicka, a oferit un prînz 
oficial în cinstea delegației Marii 
Adunări Naționale a Republicii So- 

; cialiste România condusă de 
Avram Bunaciu, președintele Co
misiei' constituționale a M.A.N., 
care se află în Cehoslovacia.

în timpul prînzului, care 
desfășurat într-o atmosferă
caldă prietenie, Bohuslav Lasto
vicka și Avram Bunaciu au rostit 
toasturi. Scoțînd în evidență im
portanța schimburilor interparla
mentare între cele două țări, șt a 
dezvoltării lor, vorbitorii au subli
niat că actuala vizită a delegației 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România a contri
buit la adîncirea în continuare a 
tradiționalei prietenii româno-ce- 
hosiovace. •

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației române, în numele pre
ședintelui , Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a invitat pe pre
ședintele Adunării Naționale Ceho
slovace, Bohuslav Lastovicka,

DAMASC. In cadrul Tirgului 
internațional de la Damasc, pa
vilionului. României, cuprinzînd 
mărfuri din mai toate ramurile 
economiei, i' s-a conferit „Me
dalia de aur". Ea a fost atribui 
tă pentru modul de prezentare. j 

' și' bună organizare. J

si corner
5

în cadrul lucrărilor celei de-a 
21-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., vineri dimineața au con
tinuat dezbaterile generale. Cu â- 
cest prilej au urcat la tribuna 
O.N.U. șefii delegațiilor Guatema
lei, Canadei și U.R.S.S.

Referindu-se la problema dezar
mării, ministrul de externe al 
Guatemalei, Emilio Arenales, și-a 
exprimat părerea că „deși rolul ță
rilor mici pare limitat în această 
problemă, trebuie exercitate pre
siuni asupra marilor puteri pentru 
a le determina să pășească pe un 
drum care să întrerupă cercul 
vicios al cursei înarmărilor". Mi
nistrul guatemalez a sprijinit pro- 
purferea privind denuclearizarea 
Americii Latine.

Ministrul de externe al Canadei, 
Paul Martin, a arătat, printre al
tele, că progresul înregistrat în a- 
cordarea de asistență țărilor în 
curs de dezvoltare este insuficient.

în continuare a luat cuvîntul

ministrul de externe al Uniunii 
Sovietice, Andrei Gromîko. El s-a 
oprit în special asupra probleme
lor privind agresiunea S.U.A. în 
Vietnam, dezarmarea, desființarea 
bazelor militare de pe teritorii 
străine, lichidarea colonialismului 
și rasismului, 
internaționale.

Condamnînd 
în Vietnam și 
care inițiativă 
nul o califică „de pace“ este urma
tă de o nouă escaladare a agre
siunii", A. Gromîko a arătat că

■ soluția acestei probleme este in
dicată în programul prezentat de 
guvernul R. D. Vietnam și de 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Ea com
portă încetarea necondiționată 
a bombardării teritoriului R. D. 
Vietnam, retragerea din Viet
namul de sud a. tuturor for
țelor armate ale Statelor Unite și 
ale aliaților lor, acordarea posi- ■ 
bilității poporului vietnamez de

relațiile economice

agresiunea S.U.A. 
subliniind că „fie- 

pe care Washingto-

NEW YORK 23 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în fața membrilor 
Consiliului Conferinței naționale 
industriale, întrunit la hotelul 

• Waldorf Astoria din New York, 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, s-a referit la unele probleme 
ale politicii economice și comer
ciale a Statelor Unite. El s-a de
clarat convins că interesul național 
al S.U.A. va fi servit prin intensifi
carea comerțului cu țările socia
liste . din Europa și cu Uniunea 
Sovietică. în februarie anul trecut, 
a amintit el, președintele Johnson 
a numit un comitet special pentru 
studierea acestei probleme, alcă
tuit din oameni de afaceri, lideri 
sindicali, intelectuali, condus de 
Irwin Miller, președintele Consiliu-

lui de
Engine 
acestui 
tocmirii proiectului de legă privind 
relațiile comerciale “ 
zentat Congresului 
anul curent.

Referindu-se în
• relațiile comerciale 
țări socialiste, Dean 
rat, în ce privește 
merțul nostru a fost mulți ani 
foarte redus — atît la import cit și 
la export, dar, o dată cu recentele 
îmbunătățiri în relațiile noastre, 
exporturile noastre în România au 
crescut. Deoarece însă România 
este încă subiectul unui tratament, 
tarifar discriminatoriu (din părtea 
S.U.A.), exporturile ei către noi iwjiV 
au arătat o creștere asemănătoare.

conducere al lui Cunimins 
Company. Recomandările 

comitet au stat la baza în-

Est-Vest, pre- 
în luna mai

continuare la 
ale S.U.A. cu 
Rusk a decla- 
România : co-DE SOD-VESTdin

atenția 
organismul 
al N. A.

_ _ întrunit 
moment cînd 
mai opinia 
europeană, 
nalități de seamă 
vieții 
de 
cele mai multe', țări ale 
continentului se pro
nunță pentru măsuri de 
natură să ducă la o 
destindere a atmosfe
rei politice. Faptul că 
măsurile preconizate de 
comitetul McNamara 
vin în contratimp este 
una din cauzele fun
damentale ale confro-- 
verselor din sînul său.

ZAMBIA

I. MARGINEANU ★

ROMA

Forțele saigoneze au suferit pier
deri și pagube materiale.

Republica Sud-Afrîcană

faptul 
nucle- 
T. O. 

intr-un 
nu nu- 
publică 

ci și perso- 
ale 

politice, factori 
răspundere din
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sonda lu- 
s-a prăbușit 

de craterul Co
la oră, zdrobin-

sala de 
suedez

Îtî Vietnam, 
față de

7 D partid a R. S.
Cehoslovace în frunte cu Oldrich Cemik, 
membru al Prezidiului C.C. a! P.C. din 

Cehoslovacia, vicepreședinte al guvernului, 
președintele Comisie! de Stat a Planificării a

expoziții a Mu- 
Kristianstad a 

avut loc, sub auspiciile municipalității orașului 
și Ț.R.R.C.S., vernisajul expoziției de artă popu
lară românească, în cadrul căreia sînt expuse 
costume din diferite regiuni ale țării, obiecte 
de artizanat, ceramică, instrumente muzicale 
etc.

La invitația Comitetului Central al 
-— Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
la 23 septembrie a sosit la Hanoi într-o vizită 
de prietenie delegația de partid și guvernamen
tală a R. S. Cehoslovace condusă de Josef Le- 
nart, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. S. Cehoslovace.

]9B VARȘOVIA. La 22 septembrie, Wladislaw
Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.IJ.P., 

a avut o întrevedere cu Gus Hali, secretar ge
nera! a! P.C. din S.U.A., care se află în vizită 
în R. P. Polonă. Ambele partide au condamnat 
agresiunea americană 
du-și sprijinul deplin 
poporului vietnamez.

H STOCKHOLM. In
zeului din orașul

Conținutul „propune
rilor șț recomandărilor" 
făcute nu este cunos
cut. Tn cercurile de pre
să din Roma se crede 
însă, că participant Ia 
reuniune vor fi căutat 
6 formulă de compro
mis între poziția R.F.G. 
de revendicare a unui 
cît mai înalt grad de 
„participare nucleară" 
și poziția altor membri 
ai comitetului care se 
tem de o astfel . de 
participare și încearcă 
să o reducă cît mai 
mult.

Comentatorul xia-

Dosarul Africii de Sud-Vest se 
află din nou în atenția opiniei 
publice mondiale. La cererea gru
pului de state africane, pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni a A- 
dunării Generale O.N.U. a fosf 
înscrisă cu prioritate situația aces
tui teritoriu african, care a format 
de curînd obiectul unei mult con
testate hofărîri a Curții Internațio
nale de Justiție de la Haga.

Dispunînd de numeroase bo
gății, printre care aur și diaman-

Căi spre destindere 
internațională

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Jean Chamant, vicepreședinte al 
Adunării Naționale a Franței, con
ducătorul delegației Comisiei pen
tru afacerile externe a Adunării 
Naționale, care a făcut o vizită în 
U.R.S.S.. a acordat un interviu 
unui corespondent al ziarului „Iz
vestia". El a arătat că una dintre 
căile nrin care țările pot aduce o 
contribuție la destinderea inter
națională este retragerea din 
blocurile militare, care sînt o ur
mare si un mijloc de menținere a 
războiului rece. Trebuie redusă in
fluența acestor blocuri pe arena 
internațională, a declarat el.

în legătură cu securitatea euro
peană. Chamant a arătat că tre
buie recunoscută existenta celor 
două Germanii. Sîntem pentru uni
ficarea Germaniei, a declarat el, 
dar acest Droces nu trebuie să de
vină cauza unui nou conflict: po
poarele Europei vor să trăiască în

bună vecinătate cu o Germanie 
pașnică. Crearea unei asemenea 
Germanii trebuie să se bazeze, 
după părerea Franței, ne două ga
ranții : în primul rînd. recunoaș
terea frontierelor de pe Oder— 
Neisse ; în al doilea rînd, renunța
rea la arma nucleară.

KINSHASA 23 (Agerpres). — 
Orașul Kisangani, fost Stanley
ville, capitala statului Katanga, 
este de vineri dimineața teatrul 
unor puternice lupte între forțele 
armate ale generalului Mobutu și 
foștii jandarmi katanghezi care au 
refuzat în ultimele zile să se su
pună ordinelor venite de la Kins
hasa, capitala Congoului. Agenția 
France Presse relatează că toate 
comunicațiile între Kinshasa și 
Kisangani sînt - întrerupte. Potrivit 
aceleiași agenții, jandarmii rebeli 
au aruncat în aer podul Tshopo.

• Intervenționlștii răspîn- 
desc substanțe chimice . • 
Alte 8 avioane agresoare 
doborîte deasupra R. D. 
Vietnam «20 milioane de 
Japonezi cer încetarea 
imediată a bombarda
mentelor.

SAIGON 23 (Agerpres).— în ul
timele 24 de ore forțele patriotice 
sud-vietnameze au organizat- o se
rie de atacuri în împrejurimile 
imediate ale Saigonului. După cum 
anunță agenția France Presse, pa- 
trioții au atacat două posturi ale 
trupelor saigoneze dislocate în ju
rul orașului și au făcut să explo
deze un depozit de carburanți la 
Nha Be, o suburbie a capitalei.

Ultimele știri sosite din capitala 
congoleză atestă că rebelii katan- 
ghezi continuă să controleze aero
portul Kisangani.

SFIRȘITUL AVENTURII

BOTSWANA 
(BICHUAMUHD)

Un purtător de cuvînt al coman
damentului forțelor armate ameri
cane ce operează în Vietnamul de 
sud a recunoscut vineri, potrivit 
agenției Reuter, că au fost efec
tuate noi raiduri pentru răspîn- 
direa de substanțe chimice în pro
vinciile situate la sudul zonei de
militarizate.

HANOI 23 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția V.N.A., for
țele armatei vietnameze au dobo- 
rît în ultimele zile alte opt a- 
vioane americane deasupra provin
ciilor Nghia Lo, Quang Binh, 
Nghe An.

Președintele Consiliului General al 
Sindicatelor din Japonia (SOHYO), 
Tosikatsu Horyi, a declarat că apro
ximativ 20 milioane de persoane șl-au 
pus semnăturile pe un apel al 
SOHYO în care se cere încetarea 
Imediată a bombardamentelor ameri
cane asupra teritoriului R. D. Viet
nam, retragerea tuturor trupelor 
străine din Vietnamul de sud și lichi
darea bazelor din această tară. în 
apel se cere S.U.A. să respecte drep
tul poporului vietnamez să-și rezolve 
singur problemele sale interne.

Nouă din cele 12 persoane arestate după descope
rirea în departamentul Basse-Ardeche a unei tabere 
de mercenari recrutați pentru a lupta în Congo au 
fost puse sub acuzație de către Tribunalul securității 
de stat din Paris. Conducătorii organizației clandes
tine pentru recrutarea de mercenari, francezul Thierry 
de Bonnav si fostul colonel de aviație american 
George Holmquist, precum și alti cinci inculpați au 
fost puși sub stare de arest.

în fotografie: Doi . dintre mercenari■ în■ drum■ spre 
noua lor reședință... închisoarea.

■ HANOI.
Partiduh

AFRICA ’ 
DE SUD-VEST

O scenă caracte
ristică pentru orașele 
braziliene în aceste 
zile. Agențiile de pre
să informează că 
aproximativ 5 000 de 
studenți au de
monstrat în Piața Li
bertății din Sao 
Paulo cerînd înceta
rea actelor de vio
lență partea

forțelor polițienești. 
Acestea din urmă au 
răspuns cu bastoane 
de cauciuc și gaze 
lacrimogene. Peste 
200 de studenți au 
fost arestați.

La Rio de Janeiro 
și- Belo Horizonte, 
puternice forțe poli
țienești au încercat 

împiedice

monstrațiile. Cu toate 
acestea, sute de stu
denți din Rio de Ja
neiro au organizat un 
miting în clădirea Fa
cultății de medicină, 
în timp ce pe străzile 
orașului patrulau 
peste 2 000 de poli
țiști. ...Și iată, în foto
grafie, finalul mitin
gului.

CAPETOWN 23 (Agerpres). — 
Noul nrim-ministru sud-african, 
John Vorster, a rostit o declarație 
în parlament în care a anunțat că 
guvernul său intenționează să 
creeze din ce în ce mai multe 
„bantustane" . (rezervații pentru 
populația de culoare — ft.r.), ase- 

- mănătoare Transkeiului, creat de 
• - fostul premier Verwoerd, cu trei 
, - ani în-urmă. El a apărat, în.ace- 
. lași timp,, politica guvernului de 
' - așa-zișă „dezvoltare separată" 

(apartheid — n. r.), precizînd că 
africanii folosiți în regiunile lo
cuite de albi nu vor obține nicio
dată drepturi politice sau reprezen
tare în parlament.

KINSHASA 23 (Agerpres). — 
Ziarul congelez „Le Courrier 
d’Afrique" a publicat o știre în 
care se arată că Ministerul Foste
lor si Telecomunicațiilor din Re
publica Congo (Kinshasa) intențio
nează să reorganizeze actualul sis
tem de convorbiri telefonice inter
naționale. in scocul micșorării de- 
oendentei tării sale de Belgia.

Pînă în prezent, relevă același 
ziar, marea majoritate; a convor
birilor telefonice ale Congoului cu 
statele vecine se efectuau numai 
prin Bruxelles.

te, Africa de Sud-Vest a devenit 
în 1884 colonie germană. După 
primul război mondial, fosta co
lonie a trecut sub mandatul Ligii 
Națiunilor, fiind încredințată spre 
„administrare" Angliei, iar ulterior 
Africii de Sud. După cel de-al 
•doilea război mondial, pretextînd 
că mandatul a expirat o dată cu 
desființarea Ligii Națiunilor, Afri
ca de Sud a refuzat să pună acest 
teritoriu sub tutela Organizației 
Națiunilor Unite și să-i acorde in
dependența.

Dimpotrivă, guvernul de la Pre
toria a încorporat în fapt terito
riul Africii de Sud-Vest (848 000 
km pătrat' ° populație de o ju
mătate de milion locuitori, dintre 
care 400 mii de culoare) și a ex
tins asupra sa odioasa politică de 
apartheid.

B PASADENA. Vineri dimineața, 
nară americană „Surveyor-2" 

pe suprafața Lunii în apropiere 
pernic, cu o viteză de 9 650 km 
du-se complet.

r S

R.S.C., a plecat spre Uniunea Sovietică pentru 
a participa la convorbiri cu reprezentanți ai gu
vernului sovietic în problemele colaborării din
tre cele două țări.

HVIENA. In cadrul celei de-a zecea sesiuni 
anuale a Conferinței Generale a Agenției 

Internaționale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), 
prof. Ion Ursu, membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste România, a propus să 
se studieze posibilitatea fixării unor manifestări 
de o importanță majoră în momentul de fală 
(cum ar fi simpozionul privind caracteristicile 
tehnico-economice ale utilajelor centralele! 
electro-nucleare) la o dată mai apropiată. De
legatul român a menționat că ar trebui acordată 
o importanță mai mare folosirii izotopilor radio
activi în industrie șl a sugerat ca în programul 
de bază al agenției să figureze și domeniul cer
cetării și aplicațiilor izotopilor stabili.

SEH BONN. Epava submarinului vest-german 
„Hai” a fost ridicată joi la suprafața 

apei. Ea urmează să fie remorcată de o navă de 
transport și dusă în portul Helgoland.

H DAR-ES-SALAAM. Sosit la 22 septembrie in
tr-o vizită de 5 zile la Dar-Es-Salaam, pre

ședintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a început 
vineri dimineața convorbirile oficiale cu Julius 
Nyerere, președintele Tanzaniei.

■ MADRID. Dirscția generală a securității 
dtn Madrid a încarcerat pe criticul de artă 

Jose-Maria Moreno Galvan și pe scriitorul Jose- 
Manuel Caballero Bonald, Ei au refuzat să plă
tească amenzile de 50 de mii și respectiv 10 mii 
peseta pentru participare Ia o întrunire a stu
denților.

Agențiile de presă au transmis 
din Montevideo că autoritățile din 
capitala Uruguayans. se află în 
fața unei „enigme polițiste": la 
începutul săptămânii, cetățeanul 
vest-germdn Herbert Bittner, ori
ginar din Hamburg, a fost găsit 
zăcînd în nesimțire, legat fedeleș, 
pe treptele unui edificiu. Pe un 
bilet agățat de pantaloni scria că 
aceasta trebuie să servească drept, 
„avertisment" celor ce se ames
tecă în lucruri care nu-i privesc. 
Biletul era semnat cu fostul sa-h 
lut nazist. . J

In primele sale declarații, Bitt
ner a spus că aparține unei orga
nizații antinaziste care s-a consa
crat căutării criminalilor de răz
boi și, în acest scop, urmărea să 
adune informații despre criminalii 
de război naziști Bormann și 
Mengele care, potrivit spuselor 
sale, ar fi trecut acum cîteva săp
tămâni prin Montevideo în drum 
spre Buenos Aires, unde s-ar afla, 
în prezent.


