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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la Consfătuirea pe țară 

a lucrătorilor din industria chimică

încheierea Consfătuiri
pe țară a lucrătorilor 
din industria chimică

STIMAȚI TOVARĂȘI,Vă fog să-ani .permiteți să aduc consfătuirii dumneavoastră, muncitorilor, specialiștilor, cadrelor economice, tuturor oamenilor mwncii din industria chimică salutul călduros al Comitetului Central al partidului și al guvernului țării noastre. (Aplauze).In cadrul consfătuirii pe țară a lucrătorilor din industria chimică participanții — cadre de bază din întreprinderi, din institute de proiectare și cercetare și din ministere — au dezbătut pe larg, timp de aproape trei zile, în spirit de răspundere, cu competență, activitatea desfășurată pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul a'l IX-lea al partidului în vederea dezvoltării industriei noastre chimice. Consfătuirea a prilejuit un larg schimb de experiență asupra tuturor problemelor de care depinde mersul înainte ăl chimiei românești. Atît în plenul consfătuirii cit și în comisii au fost relevate succesele însemnate obținute în această importantă ramură a economiei noastre naționale, precum și unele neajunsuri ce continuă să se mai manifeste. S-au făcut numeroase propuneri care vor contribui, fără îndoială, la îmbunătățirea activității în această ramură.Organizînd consfătuirea, conducerea partidului și guvernului a avut în vedere o largă consultare cu activul de bază din industria chimică,-cu muncitorii, tehnicienii, inginerii și cercetătorii chimiști asupra, măsurilor* ce trebuie luate pentru lichidarea neajunsurilor ce mai dăinuie în acest sector, pentru asigurarea unui progres mai rapid al industriei noastre chimice. După cum știți, a devenit o practică a partidului nostru de a se consulta cu activul de partid și de stat, cu întregul popor asupra problemelor de bază ale politicii interne și externe a țării noastre. Dezbaterea de către masele largi a principalelor probleme ale activității noastre economice și sociale are un rol esențial în adoptarea măsurilor și soluțiilor celor mai eficiente pentru progresul general al României. In acest fel se asigură valorificarea experienței și înțelepciunii maselor, participarea lor activă la elaborarea hotărîrilor privind dezvoltarea multilaterală a societății noastre, stabilirea căilor celor mai juste pentru progresul tuturor domeniilor de activitate. Aceașta este una din trăsăturile principale ale democrației noastre socialiste în continuă dezvoltare și perfecționare, care contribuie la întărirea legăturilor între partid și popor. (A- 
plauze).întregul popor, urmînd neabătut politica . marxist-leninistă a partidului comunist, înfăptuiește cu elan programul dezvoltării economice și sociale a României trasat de Congresul al IX-lea. Rezultatele obținute in anul 1966 și în prima jumătate a anului 1967 demonstrează elocvent realismul planului cincinal. După cum știți, în 1966 principalele prevederi ale planului au fost realizate și depășite atît în industrie cît și în agricultură. Primele 6 luni ale acestui an oferă, de asemenea, un bilanț pozitiv, arătînd că există toate condițiile ca și prevederile celui de-al doilea an al cincinalului să fie îndeplinite și depășite, ceea ce are o deosebită importanță pentru realizarea obiectivelor cincinalului. Rodnicia muncii desfășurate în toate ramurile economiei, pe întreg cuprinsul țării, își găsește expresia în realizarea planului producției globale industriale pe primele 6 luni ale acestui an în proporție de 102,2 la sută, ob- ' ținîndu-se peste prevederi o producție în valoare de 2,1 miliarde lei. Față de perioada 'corespunzătoare a anului trecut, în semestrul I din acest an s-a înregistrat un ritm de creștere a producției industriale de 13,6 la sută. în ■cursul primului semestru al acestui an volumul investițiilor executate este cu 20 la sută mai mare decît în primele 6 luni din anul trecut. In același timp, planul de export a fost îndeplinit în proporție de 105 la sută, livrîndu-se cu 19 la sută mai multe mărfuri decît în semestrul I al anului trecut.Nivelul productivității muncii în industrie a înregistrat o creștere de 10,3 la sută față de semestrul I al anului' care a trecut. Creșterea productivității muncii, efectele acțiunii de perfecționare a organizării producției și muncii în întreprinderi, eforturile depuse pentru ridicarea eficienței activității economice, pentru reducerea cheltuielilor de producție se reflectă în creșterea acumulărilor socialiste: în primele cinci luni s-aU obținut beneficii peste plan de peste 1,2 miliarde lei. Rezultate satisfăcătoare se prevăd în acest an și în agricultură. Lucrările agricole au fost executate în condiții bune și primele indicii ale campaniei de recoltare a griului arată că producția va fi superioară.celei prevăzute în plan. Faptele, cifrele dovedesc că economia noastră națională continuă să se dezvolte în ritm susținut, că potențialul material al societății sporește, ceea ce asigură o bază trainică pentru noi succese in înflorirea patriei noastre. (Aplauze).La toate aceste realizări o contribuție de seamă a adus și aduce industria chimică. Ritmul de creștere a producției industriei chimice — de circa 21 la sută în 1966 și de peste 20 la sută în prima jumătate a anului 1967 — este superior tuturor celorlalte ramuri, oglindind atenția deosebită acordată de partid și guvern acestui domeniu important al economiei noastre.Industria chimică are un rol din ce în ce mai important în viața economică a țării, îndeosebi in producția bunurilor de consum, a îngrășămintelor și insectofungici- 

delor cerute de modernizarea agriculturii. Dezvoltarea rapidă a industriei chimice în anii construcției socialiste este ilustrată și de faptul că numărul salariaților din aceste întreprinderi a ajuns în 1966 la circa 120 000. A cunoscut, de asemenea, o dezvoltare intensă activitatea institutelor de proiectare și de cercetare științifică ; acestea au adus o contribuție prețioasă la toate realizările obținute de industria chimică românească.Conducerea partidului și statului dau o înaltă apreciere muncii entuziaste desfășurate de muncitorii, tehnicienii, inginerii și cercetătorii care lucrează în întreprinderile și institutele chimice, aportului lor la înfăptuirea programului de dezvoltare a chimiei în România, la progresul general al țării (Aplauze). Pentru activitatea rodnică desfășurată pînă acum, în numele Comitetului Central și al guvernului, transmit tuturor chimiștilor cele mai calde felicitări. (Aplauze).

TOVARĂȘI,In vastul program de dezvoltare multilaterală a României socialiste trasat de Congresul al IX-lea al partidului, industria chimică ocupă un loc deosebit de important. După cum se știe, cincinalul prevede dezvoltarea într-un ritm rapid a producției de îngrășăminte, fibre sintetice, mase plastice și a altor produse și subproduse destinate satisfacerii multiplelor cerințe ale economiei naționale.Analizînd rezultatele de pînă' acum, apreciind succesele obținute, se impune să atragem atenția și asupra rămînerilor în urmă ale industriei chimice, manifestate îndeosebi în producția de îngrășăminte și mase plastice. Ne- realizarea integrală a planului de producție în industria chimică creează greutăți și altor ramuri economice, îndeosebi industriei bunurilor de consum și agriculturii. Astfel, în primele 6 luni ale acestui an agricultura a fost lipsită de circa 50 000 tone de îngrășăminte. Specialiștii din agricultură apreciază că aceasta echivalează cu cîteva sute de mii de tone de cereale în minus. Vă dați seama ce înseamnă nerealizarea planului de către industria chimică la îngrășăminte și la alte produse. Asupra cauzelor care au condus la nerealizarea planului s-a discutat pe larg în consfătuire, și nu numai în consfătuire. Cauza principală rezidă în faptul că unele unități ale industriei chimice nu reușesc să lucreze cu întreaga lor capacitate de producție. Perpetuarea acestei stări de lucruri este urmarea unei preocupări insuficiente din partea conducerii ministerului, a conducerii unor întreprinderi pentru punerea în valoare a tuturor rezervelor de producție, pentru asigurarea funcționării normale a unităților chimice. în unele întreprinderi se mai înti'lnesc încă dese manifestări de indisciplină și dezordine care provoacă avarii și greutăți în funcționarea instalațiilor, în îndeplinirea planului de către întreprinderile respective. Este necesar ca ministerul, cadrele de conducere din întreprinderi, specialiștii, toți muncitorii să acționeze cu cea mai mare energie pentru folosirea integrală a potențialului industriei noastre chimice, pentru funcționarea tuturor unităților la capacitatea lor maximă, pentru realizarea planului de producție la toate sortimentele.Trebuie să spunem, de asemenea, că o serie de greutăți sînt provocate economiei interne și comerțului nostru exterior de calitatea slabă a unor produse ale industriei chimice. Industria chimică nu aduce în exportul nostru o contribuție pe măsura bazei tehnice care i-a fost creată ; ne prezentăm la export ou un volum mic de produse chimice, iar unele mărfuri oferite nu sînt solicitate pe piața externă. Ministerul Industriei Chimice nu a ținut și nu ține seama în suficientă măsură de necesitățile pieței externe, pentru a produce ceea, ce cere aceasta. Așa cum s-a arătat în consfătuire, e necesar să se acorde mai multă atenție diversificării producției, pentru satisfacerea optimă a necesităților economiei naționale și cerințelor exportului. Trebuie spus că ministerul nu a acordat atenția cuvenită calității produselor chimice, nu a luat măsuripen- tru înlăturarea neajunsurilor și greutăților ivite în această direcție. Or, îmbunătățirea continuă a calității produselor este una din condițiile de bază de care depinde progresul rapid al industriei noastre chimice și de aceea conducerile întreprinderilor, inginerii, tehnicienii, toți oamenii muncii trebuie să acorde mai multă atenție decît. pînă acum acestei probleme. Lupta pentru ridicarea calității tuturor produselor chimice românești la nivelul produselor similare pe plan mondial este o îndatorire de onoare, o obligație patriotică a tuturor oamenilor muncii din întreprinderile chimice. Sîn- tem convinși că ei vor răspunde cu cinste acestei îndatoriri. (Aplauze).In anii trecuți au fost importate din străinătate nu numai instalații complexe, dar și utilaje care, cu un mai mare efort din partea proiectanților și constructorilor de mașini, puteau fi realizate în țară. în perioada 1961—1966, volumul importurilor pentru industria chimică a fost de două ori mai mare decît cel al exporturilor. Desigur, în parte, aceasta își găsește îndreptățirea, ținînd seama că industria noastră chimică este în plină dezvoltare. Aportul industriei noastre constructoare de mașini la dezvoltarea industriei chimice a reprezentat însă în șesenalul trecut numai 22 la sută din valoarea utilajului. Industriei chimice îi revine sarcina ca, paralel cu sporirea exporturilor de produse, mai 

ales prin îmbunătățirea structurii și calității acestora, să diminueze importurile de utilaj, solicitînd mai substanțial aportul construcției noastre de mașini la înzestrarea tehnică a întreprinderilor chimice. în acest cincinal ponderea utilajelor construite în țară este mai mare decît în trecut. Ținînd seama că actualmente există unele rămîneri în urmă în această direcție, care pot crea greutăți în darea în folosință a noilor unități industriale chimice, cu repercusiuni asupra întregii economii, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, întreprinderile sale trebuie să acorde cea mai mare atenție executării la timp, în condițiuni bune, a utilajului.O altă problemă asupra căreia doresc să mă opresc este prețul de cost ridicat al unor produse chimice. Se știe că o serie de instalații puse în funcțiune în perioada 1960—1966 nu au atins nici pînă în prezent indicatorii teh- nico-economici proiectați. Astfel, instalația de polietilenă a realizat numai 64 la sută din capacitatea *de producție stabilită în proiect. Indicii de productivitate la această instalație au atins 67 la sută din prevederi, iar prețul de cost a fost depășit cu 51 la sută. La P.V.C. emulsie Borzești nivelul producției a ajuns abia la 48 la sută din capacitatea proiectată, productivitatea muncii nu s-a ridicat decît la 45 la sută, iar prețul de cost s-a realizat în proporție de 139 la sută. Celuloza Călărași produce încă și acum cu 47 la sută din capacitatea proiectată ; realizează, abia 31 la sută di»£productivitatea muncii stabilită, atingînd un preț 'de cost de aproape trei ori mai mare ca cel proiectat. Situații similare se mai pot întîlni și la alte instalații chimice.Este evident că asemenea stări de lucruri nu mai pot și nu mai trebuie să fie tolerate sub nici un motiv. Sînt necesare măsuri urgente pentru lichidarea rapidă a acestei situații, pentru realizarea parametrilor tehnico- economici proiectați la toate instalațiile. E necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru a lichida în cel mai scurt timp depășirea consumurilor de materii prime și materiale, pentru a asigura realizarea producției la prețul de cost planificat. De asemenea, este necesar să se ia măsuri eficiente pentru realizarea în toate întreprinderile chimice a indicatorilor de productivitate a muncii prevăzuți în proiecte. Este oare admisibil ca la noi să lucreze într-o fabrică de trei ori mai mulți oameni decît într-o întreprindere similară din altă țară ? Sînt mai puțin pricepuți muncitorii, tehnicienii și inginerii din România ? Funcționarea ireproșabilă a unei industrii chimice, înzestrată cu utilaje automatizate, moderne, cum este a noastră, impune un regim de ordine și disciplină desăvîrșit. Neglijența, indisciplina, în mînuirea mașinilor perfecționate nu se pot solda decît cu grave prejudicii pentru economie, pentru interesele clasei muncitoare, ale poporului. Trebuie să punem capăt indulgenței, nepăsării, să asigurăm respectarea strictă a regimului de muncă propriu unei industrii avansate, de înaltă productivitate. La ce folosește faptul că un muncitor, tehnician sau inginer care a părăsit o instalație pe care a fost pus să o supravegheze, își face autocritică după ce a adus pagube de milioane de lei? E aceasta în folosul clasei muncitoare, în folosul construirii socialismului în țara noastră ? Trebuie să punem capăt acestei stări de lucruri, tovarăși. Critica, autocritica sînt bune, sînt un instrument al dezvoltării noastre sociale, dar acolo unde se încalcă disciplina, unde se nesocotește îndeplinirea exemplară a obligațiilor, cei vinovați trebuie să tragă consecințele, indiferent cine sînt.Acesta este și sensul măsurilor stabilite în ultimul timp de partid și guvern, privind reglementarea mai judicioasă a orarului de lucru, întărirea disciplinei muncii. Considerăm că toți conducătorii de întreprinderi, toți oamenii muncii au datoria de a asigura traducerea în viață a acestor măsuri, în interesul economiei naționale, al bunăstării întregului popor.După cum știți, în toate ramurile industriei naționale se desfășoară în prezent o intensă acțiune de perfecționare a organizării producției și a muncii. Roadele pozitive ale acestei acțiuni se văd de pe acum, ele contribuind la creșterea productivității muncii, la scăderea cheltuielilor de producție, la creșterea rentabilității economice. In unele întreprinderi ale industriei chimice această acțiune a dus, după cum s-a arătat aici, la unele rezultate bune. După părerea noastră, ea nu se desfășoară încă cu toată intensitatea, nu a dus la luarea unor măsuri mai hotărîte. Ministerul' Industriei Chimice trebuie să asigure perfecționarea, pe baze științifice, a organizării producției și a muncii în toate întreprinderile acestei ramuri, introducerea metodelor celor mai avansate de fabricație care s-au impus pe plan mondial și care, de altfel, sînt prevăzute în proiectele instalațiilor pe care le-am importat.După cum se știe, în cursul acestui cincinal, pentru dezvoltarea chimiei au fost alocate investiții în valoare de peste 31 miliarde lei. Se prevede atît dezvoltarea centrelor chimice existente cît și construirea unor noi combinate. In 1970, din cele 16 regiuni ale țării 14 vor deveni puternice centre chimice. Realizarea uriașului volum de investiții prevăzut de cincinal în această ramură pune în fața proiectanților și constructorilor răspunderi deosebit de mari.

Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria chimică, organizată din inițiativa C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, și-a încheiat lucrările miercuri la amiază. In cele trei zile de dezbateri rodnice, care au prilejuit un larg schimb de păreri, au fost făcute numeroase propuneri a căror aplicare va contribui la îmbunătățirea continuă a activității de ansamblu a acestei importante ramuri industriale.La ședința de închidere au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădea- nu, Alexandru Drăghici, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Leonte Răutu, Iosif Banc, Petre Blajovici, Petre Lupu, Manea Mănescu, Gheorghe Gaston-Marin.In sală se aflau de asemenea membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Miniștri, conducători de instituții centrale, oameni de știință, activiști de partid, de stat și ai organizațiilor obștești, cadre din învățămîntul superior.In prima parte a ședinței au fost prezentate concluziile dezbaterilor din secțiile de specialitate și au continuat discuțiile la raportul general.In încheierea dezbaterilor, primit cu vii și îndelungi aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri de .puternice aplauze. La sfîrșit întreaga asistență a aclamat îndelung.Animați de hotărîrea de a traduce în fapte obiectivele de mare importanță prevăzute în actualul cincinal pentru industria chimică, participanții au adoptat în unanimitate Chemarea Consfătuirii către toți muncitorii, tehnicienii, inginerii, e-

conomiștii și oamenii de știință care activează în domeniul chimiei.Rostind cuvîntul de închidere a lucrărilor Consfătuirii, tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a spus : Dezbaterile rodnice din cadrul Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din industria chimică au scos în evidență încă o dată faptul că în această ramură importantă a industriei muncesc oameni bine pregătiți profesional și politic, animați de dorința de a face totul pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate de partid și guvern. Discuțiile din plenară și din secții au demonstrat hotărîrea fermă a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, economiștilor, a cercetătorilor și proiectanților de a îmbunătăți activitatea sub toate aspectele economice și organizatorice, de a-și aduce o contribuție sporită la cauza întregului popor : propășirea patriei și ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cuprinzînd concluzii, aprecieri și indicații de o deosebită valoare, constituie un îndreptar sigur în munca de viitor a lucrătorilor din industria chimică și va mobiliza, fără îndoială, forțele creatoare existente în această ramură în direcția obținerii unor rezultate superioare în înfăptuirea planului cincinal.înflăcărată chemare adoptată la Consfătuirea noastră va da un nou imbold în muncă zecilor de mii de lucrători din industria chimică pentru, a produce mai mult, mai bine și mai ieftin.Vreau să vă informez, de altfel, că pe adresa consfătuirii au sosit numeroase telegrame din partea unor colective din combinate, uzi

ne și șantiere ale industriei chimice. în aceste telegrame muncitorii, . inginerii și tehnicienii raportează obținerea unor rezultate de seamă în îndeplinirea planului pe primul semestru al acestui an, își exprimă hotărîrea de a nu precupeți eforturile pentru a contribui și mai activ la transpunerea în viață a tuturor sarcinilor ce revin industriei chimice din Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. Cred că sînteți de acord ca din partea Consfătuirii să urăm celor ce ne-au trimis telegrame succes deplin în înfăptuirea angajamentelor luate pentru înflorirea patriei noastre socialiste.în încheiere, dați-mi voie să-mi exprim deplina convingere, că învățămintele pe care le-ați acumulat la această Consfătuire vă vor ajuta în activitatea dv. și vor prinde viață în noi realizări, superioare celor de pînă acum. Desigur, va fi deosebit de important și folositor ca întreaga experiență pe care ați dobîndit-o aici să fie transmisă tuturor tovarășilor de muncă pentru ca împreună să o fructificați .cît mai bine. Condițiile materiale de care dispuneți în combinate, uzine, institute și laboratoare, cunoștințele profesionale în continuă creștere ale lucrătorilor din industria chimică sînt premise favorabile pentru a ridica întreaga activitate la un nivel calitativ superior.Vă dorim tuturor noi și noi succese în munca pe care o depuneți pentru realizarea mărețelor sarcini trasate de partid.
★După încheierea lucrărilor, în cinstea delegaților și invitaților la Consfătuire a fost oferită o masă tovărășească. (Agerpres)

Un imperativ al actualei perioade agricole

RECOLTAREA OPERATIVA $1 CONSERVAREA
CORESPUNZĂTOARE A FURAJELOR

Este îndeobște cunoscut că asi
gurarea unor cantități mari de 
nutrețuri în sortimente variate 
și de bună calitate este condi
ția de bază pentru sporirea pro
ducției animale. Mai mult decît 
în oricare alți ani, în prezent există 
posibilitatea practică de a rezolva 
în condiții optime această problemă. 
Ploile abundente, peste media nor
mală a lunilor mai și iunie, au for
țat vegetația la plantele de nutreț. 
Lucernierele și trifoiștile, borceagu- 
rile, ghizdeiul, sparceta, precum și 
fînețele naturale produc o cantitate 
de masă verde substantial sporită, 
comparativ cu anii trecuti.

Problema esențială ce se pune 
în această perioadă este recoltarea 
la timp și cu maximum de operati
vitate a fînetelor naturale și a tri- 
foiștilor, uscarea și conservarea fi
nului în cele mai bune condiții, în 
vederea evitării pierderilor de sub
stanțe nutritive. Pe baza unor eva
luări și aprecieri făcute de către 
specialiști. în regiuni cu condiții de 
climă și sol diferite, a rezultat că 
producția de fîn de pe cele peste 
1,35 milioane ha finețe naturale va 
fi anul acesta cu 551 000 tone mai 
mare decît în anul trecut. Acest spor 
de recoltă, în condițiile organizării 
recoltatului în scurt timp și în cele 
mai bune condiții, echivalează cu 
substanțele nutritive necesare pentru 
realizarea unei cantități de 1 377 500 
hl lapte sau 34 375 tone carne.

întrucît stadiul de creștere și dez
voltare a plantelor furajere la care 
se execută recoltarea este de mare 
importantă practică, este necesar ca 
specialiștii să aleagă cu cea mai 
mare grijă momentul optim de cosire 
a fînețelor în vederea obținerii unei 
cantități maxime de fîn cu valoarea 
nutritivă cea mai ridicată. Cu toate 
că acest lucru este demonstrat prin 
lucrări experimentale și de practica 
unităților agricole fruntașe, totuși 
mai dăinuie, și nu în puține locuri, 
concepția greșită că fînețele trebuie 
recoltate în faza de coacere deplină. 
Acest lucru este ilustrat de faptul 
că, în timp ce în regiunea Crișana, 
pînă la sfîrșitul lunii iunie cositul 
fînețelor naturale s-a executat pe 
58 la sută din suprafață, în regiunea 
vecină, Banat, cositul s-a efectuat 
pe 25 la sută din suprafață, în Ma-

ramureș pe 18 la sută. Hunedoara — 
5 la sută, Suceava — 7 la sută. în- 
tîrzierile la cosit în unitățile agri
cole din aceste regiuni și din altele 
pot cauza pierderi de substanțe nu
tritive de pînă Ia 40—50 la sută din 
valoarea producției de fîn. Cositul 
la timp al fînețelor asigură distru
gerea unor specii de buruieni care 
nu mai au posibilitatea să producă 
semințe, creează premise pentru o 
mai bună otăvire și deci pentru 
obținerea unei noi recolte în același 
an și de pe aceleași suprafețe.

Condițiile acestui an, foarte favo
rabile creșterii producției plantelor 
furajere, pot constitui în același

timp o frîriă în obținerea unor fînuri 
de calitate, pot provoca pierderi'în
semnate de substanțe hrănitoare dacă 
nu se iau măsurile.necesare. în lupta 
cu condițiile climatice jnai puțin fa
vorabile se evidențiază măiestria or
ganelor tehnice, simțul practic și or
ganizatoric al consiliilor de condu
cere ale cooperativelor agricole. Re-

Ing. Stelian DINESCU 
director general 
în Consiliul Superior 
al Agriculturii

(Continuare în pag. a V-a)
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și mici. în albia în care curge — lar
gă sau îngustă — orice apă se umple 
cu plante și cu vietăți. Dar apele nu 
au apărut cu destinația expresă de 
a produce pești. Ci pentru a înfru
museța pămîntul, pentru a oglindi în 
unda lor cerul, pentru a dărui ce
rului munții de vată ai norilor care 
răcoresc glia. îi potolesc setea. îi 
dau puterea de a naște pîinea, flo
rile. copacii.

Omul nu și-a făcut apariția pe pă- 
mînt pentru a mînca. El nu poate 
trăi, desigur, dacă nu mănîncă, dar 
trăiește pentru că are de îndeplinit 
o_ misiune : să descopere universul, 
să-I exploreze în toate direcțiile și 
să-l umanizeze, fiind nevoit să-și 
pregătească hrana, să-și confecțio
neze îmbrăcămintea și adăpostul, 
să-și construiască uneltele și mijloa
cele de investigare a necuprinsului, 
el uită însă cîteodată de această mi
siune și își consumă toată puterea 
cu care l-a înzestrat natura și pe 
care și-a creat-o singur. exclusiv 
pentru îndeletniciri utilitare. Croind 
mereu haine. începe să creadă că a- 
cesța e telul principal al omenirii, 
cocînd zilnic pîine ajunge să se con- 
vingă_ că aceasta e menirea ei su
premă. Coase toată viata căpute de 
pantofi. coace cozonaci, conduce 
tramvaie. întocmește dosare. învîr- 
tește manete, semnează hîrtii — și 
uită cu desăvîrșire că face parte din 
detașamentul exploratorilor univer
sului. Nu numai că nu le dă nici un 
ajutor, că nu-și ia personal răspun
derea unei parcele, dar se dezinte
resează total de efortul celorlalți, de 
peripețiile. înfrîngerile și victoriile 
lor. Uită de cercetașii plecați în re
cunoaștere. in Cosmos, spre biosferă, 
în oceane. în atom. în sufletul seme
nilor. chiar în sufletul lui. Devine 
pîrghia metalică a unei mașini auto
mate care așează o piesă pe șină, o 
poartă pînă la o cotitură, o întoarce 
și o fixează ■ între două șuruburi ale 
unui corp de motor. De o sută, de o 
mie, de un milion de ori, pînă la 
sfîrșit, pînă la uzura totală, pină 
cînd mașina devine fier vechi.

Dumitru POPESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Sufletul omenesc nu cunoaște o- 
preliști și granițe. Nu-1 pot opri nici 
legile gravitației, nici radiațiile so
lare, nici vidul. Se poate mișca pre
tutindeni. Poate învălui pămîntul, 
poate cutreiera cerul, se poate as
cunde după soare ca o pasăre ferme
cată, se poate cufunda în adîncul 
oceanului ca un pește de aur. El stră
bate spațiile atît de rapid îneît iese 
cu totul din sfera vitezei. După ce 
plutește imperceptibil în jurul unei 
flori, printre fire de iarbă, pe ari
pile colorate ale unei gîze, țîșnește 
ca un bolid prin spații, peste mii de 
galaxii. Se oprește tăcut, meditativ, 
acolo unde ar fi trebuit să fie capă
tul universului, dar unde nu găsește 
nici un semn de hotar. Poate nici nu 
se deplasează, pur și simplu se naște 
acolo unde vrea, ca un duh omnipre
zent. Nu tocmai această capacitate a 
spiritului i-a sugerat omului ideea 
dumnezeirii ?

Are o singură piedică : nu poate 
ajunge acolo unde mai întîi nu a 
pătruns piciorul exploratorului, te
lescopul astronomului, calculul ma
tematicianului. microscopul laboran
tului. fantezia poetului — adică a- 
colo unde avanposturile minții uma
ne nu au pus un steag de cucerire, 
unde gîndirea nu a defrișat necunos
cutul. Pe vastul teritoriu eliberat din 
neant de inteligenta umană, spiritul 
oricui se poate plimba nestingherit. 
Cu condiția să fi aflat că există, să 
fi consultat harta pe care fiecare ge
nerație își însemnează cuceririle. A- 
tunci. din această grădină a Hespe- 
ridelor orice spirit poate culege mere 
de aur. Se poate acoperi de mira
culoase și fecunde polenuri.

Sînt însă și oameni care nu-și cu
nosc această uluitoare proprietate a 
sufletului. Care-și țin spiritul pe 
lîngă casă, ca pe un animal domestic, 
punîndu-l să tragă la jug, să-i poarte 
pe spate în drumurile lor scurte, 
să-i ajute doar la treburile de fie
care zi. Sînt spirite care nu s-au ri
dicat niciodată atît de sus ca să poa
tă vedea, nu marele leagăn al spe
tei. ci propria lor ogradă.

Ignoranta este un văl gros, o feri- 
gea neagră pe spirit. O ocnă în care 
nu ajung sublimele sunete ale lumii. 
Desigur, oricît ar fi de inculți. oa
menii au milioane de bucurii si de 
tristeti. de emoții, de plăceri mari (Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA — joi 6 iulie W67

CONSFĂTUIREA PE TARĂ A LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIA CHIMICĂ
CHEMARE

către toți muncitorii, tehnicienii, inginerii, economiștii 
și oamenii de știință care activează în domeniul chimiei

Discuții generale pe marginea 

raportului prezentat la consfătuire

Prima Consfătuire pe țară a lu
crătorilor din industria chimică, 
desfășurată la București în zilele de 
3—5 iulie 1967, adresează o înflă
cărată chemare tuturor muncitori
lor, cercetătorilor, proiectanților, 
oamenilor de știință din unitățile 
și institutele Ministerului Industriei 
Chimice, ale Academiei și din în
vățămîntul superior, pentru ridi
carea pe o treaptă mai înaltă a 
acestei ramuri a economiei națio
nale.

Realizările obținute în primul an 
și jumătate al planului cincinal 
oglindesc realismul programului 
stabilit prin Directivele Congresu
lui al IX-lea, hotărîrea întregului 
nostru popor de a înfăptui neabătut 
linia politică a partidului, de a-și 
consacra întreaga energie creatoare 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale. La progresul general al e- 
conomiei crește de la an la an con
tribuția oamenilor muncii din in
dustria chimică — ramură moder
nă, care se dezvoltă într-un ritm 
deosebit de rapid. în perioada 
1960—1965 producția industriei chi
mice, metalelor neferoase, hîrtiei 
și celulozei a crescut de 3 ori, ceea 
ce corespunde unui ritm anual de 
24,5 la sută — cel mai înalt ritm 
realizat în industria noastră. Rit
mul ridicat s-a menținut și în anul 
1966. Delegații prezenți la con
sfătuire au raportat conducerii de 
partid și de stat realizarea planu
lui producției globale pe primul 
semestru al acestui an în proporție 
de 101,4 la sută. în primele 5 luni 
beneficiile peste plan au repre
zentat aproape 80 la sută din de
pășirile realizate în întregul an 
1966.

Industria chimică furnizează can
tități tot mai mari de îngrășăminte, 
biostimulatori și antidăunători pen
tru agricultură, fibre și fire pentru 
industria textilă, materiale plastice, 
metale neferoase, numeroase pro
duse pentru celelalte ramuri ale in
dustriei, medicamente, o gamă va
riată de bunuri de consum pentru 
populație. Crește continuu aportul 
industriei chimice la dezvoltarea 
comerțului exterior al țării noas
tre.

Acestea dovedesc capacitatea teh
nică, inițiativa, hărnicia și talentul 
lucrătorilor din industria chimică, 
munca lor perseverentă pentru 
dezvoltarea continuă a acestei 
ramuri.

Consfătuirea, făcînd bilanțul rea
lizărilor obținute, a dezvăluit tot
odată neajunsurile existente, a dez
bătut pe larg sarcinile de viitor și, 
în lumina hotărîrilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966, a Sta
bilit căile și mijloacele înfăptuirii 
lor cu succes.

MUNCITORI, TEHNICIENI, 
INGINERI DIN INDUSTRIA 

CHIMICA
Continuarea în ritm susținut a 

industrializării socialiste a țării im
pune o puternică dezvoltare a ra
murilor hotărîtoare ale economiei, 
între care un Ioc central îl ocupă 
industria chimică. Actualul plan 
cincinal prevede creșterea produc
ției globale a industriei chimice de 
2,3 ori față de 1965, cu un ritm 
mediu anual de creștere de 19 la 
sută.

Etapa nouă, calitativ superioară, 
a întregii noastre activități nece
sită realizarea unor instalații și 
tehnologii care să corespundă ni
velului celui mai înalt atins pe plan 
mondial, obținînd astfel o eficiență 
economică maximă și o calitate a 
produselor care să satisfacă exigen
țele consumatorilor interni și ale 
pieței externe.

Să milităm pentru ridicarea ni
velului tehnic și să punem un 
accent mai mare pe diversificarea 
producției, să asigurăm din resur
sele interne o gamă cît mai largă 
de produse chimice, cu un înalt 
grad de prelucrare și de un nivel 
calitativ superior. în adoptarea 
noilor tehnologii de fabricație să 
se prevadă linii de mare capacita
te, cu eficiență economică ridicată, 
și să se urmărească folosirea pro
ceselor continui de mare produc
tivitate. în instalațiile existente să 
depunem eforturi pentru moder
nizarea tehnologiilor, mecanizarea 
și automatizarea operațiilor, în ve
derea creșterii randamentului a- 
cestora și îmbunătățirii calității 
produselor.

Să dezvoltăm producția de în
grășăminte chimice, antidăunători, 
biostimulatori, contribuind prin a- 
ceasta la progresul rapid al agri
culturii socialiste.

Creșterea volumului de produse 
textile cere din partea noastră 
dezvoltarea producției fibrelor și 
firelor chimice, în vederea satisfa
cerii nevoilor mereu crescînde ale 
populației și a exigențelor sporite 
pentru calitate.

Să asigurăm creșterea producției 
de mase plastice peste ritmul pre
văzut de cincinal, să lărgim gama 
sortimentelor și să ridicăm nivelul 
calitativ, astfel ca utilizarea lor în 
celelalte ramuri ale economiei să 
se extindă continuu. Să se acorde 
o atenție deosebită creării acelor 
sortimente de mase plastice care 
să permită înlocuirea în mod efi
cient a metalului.

Să valorificăm în continuare re
sursele naturale ale țării, prin dez
voltarea în ritm susținut a indus
triei chimice, a producției de celu
loză și hîrtie și să mărim gradul 
de extracție a metalelor neferoase.

Lucrătorii din sectorul de medi
camente să acorde o atenție mai 
mare diversificării producției, creă
rii de noi sortimente la un nivel 

calitativ care să corespundă exi
gențelor din ce in ce mai mari ale 
medicinii moderne.

Să creștem continuu productivi
tatea muncii prin utilizarea cît 
mai rațională a timpului de lucru 
și a forței de muncă. Progresul teh
nic ce se înregistrează pe plan 
mondial în domeniul chimiei obli
gă pe toți lucrătorii să-și perfec
ționeze cunoștințele de specialita
te, să fie la curent cu tot ce este 
nou și înaintat în țară și în străi
nătate. Să ne preocupăm de ridica
rea calificării profesionale și să 
desfășurăm o activitate creatoare 
pentru îmbunătățirea conducerii și 
organizării producției,

în întreprinderile din industria 
chimică există încă însemnate re
zerve interne care pot fi puse în 
valoare în vederea reducerii con
tinue a prețului de cost. Să depu
nem toate eforturile pentru desco
perirea lor, contribuind astfel la 
rentabilizarea fiecărui produs.

Creșterea potențialului de pro
ducție al industriei noastre chimice 
și a nivelului calitativ al produselor 
se oglindește și în sporirea conti
nuă a exportului. Să ne preocupăm 
în permanență de mărirea produc
ției și ridicarea continuă a calității 
produselor, pentru a Ie face cît 
mai competitive pe piața externă.

Funcționarea la parametrii op
timi a instalațiilor și utilajelor în 
întreprinderile din industria chi
mică este condiționată de condu
cerea rațională a proceselor teh

nologice. Să îmbunătățim asis
tența tehnică în fiecare schimb, să 
întărim disciplina tehnologică și de 
muncă în toate secțiile și instalați
ile, asigurînd astfel continuitatea 
procesului de producție și creșterea 
calității produselor.

Creșterea generală a nivelului 
profesional al lucrătorilor din in
dustria chimică, experiență dobîn- 
dită în exploatarea unor instalații 
moderne de mare complexitate și 
execuția la nivel calitativ superior 
a noilor obiective va trebui să con
ducă la scurtarea perioadei de a- 
tingere a indicatorilor tehnico- 
economici proiectați.
LUCRATORI DIN SECTORUL 

DE INVESTIȚII PENTRU 
INDUSTRIA CHIMICA

Actualul plan cincinal prevede 
ca din fondurile alocate industriei 
aproape o cincime să fie investită 
pentru dezvoltarea industriei chi
mice. Acest mare efort de inves
tiții necesită participarea coordo
nată și activă a numeroși factori 
din diverse ramuri industriale. în 
vederea realizării noilor obiective 
ale industriei chimice, chemăm lu
crătorii din Ministerul de Construc
ții pentru Industria dhimică și Ra
finării și pe cei din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini ca 
prin efort comun să corelăm mai 
bine livrările de utilaje tehnologice 
cu lucrările de construcții și mon
taj de pe șantiere, pentru respec
tarea și devansarea termenelor de 
punere în funcțiune. Prin întărirea 
continuă a colaborării să grăbim 
ritmul de execuție a lucrărilor, ți- 
nînd seama că de intrarea la timp 
în funcțiune a noilor capacități de
pinde realizarea sporului de pro
ducție prevăzut în actualul cinci
nal.

Exploatarea noilor instalații și 
utilaje din industria chimică, care 
au un grad înalt de mecanizare și 
automatizare, necesită cadre cu o 
temeinică pregătire profesională. 
Să ne preocupăm de recrutarea și 

instruirea din timp a cadrelor pen
tru a putea exploata în bune con
diții instalațiile moderne de înaltă 
tehnicitate.

MUNCITORI, TEHNICIENI 
ȘI INGINERI DIN 
SECTOARELE DE 

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII
Desfășurarea ritmică a producției 

necesită funcționarea neîntreruptă 
a utilajelor și instalațiilor. Aceasta 
depinde în mare măsură de exploa
tarea corectă, de grija ce se acordă 
calității lucrărilor de întreținere și 
reparații, de respectarea graficelor 
pentru efectuarea acestora și de 
funcționarea în bune condiții a 
instalațiilor de automatizare. Să 
îmbunătățim planificarea lucrărilor 
de revizie și întreținere și să res
pectăm instrucțiunile de interven
ții la instalațiile chimice, preîntîm- 
pinînd în felul acesta avariile și 
accidentele de muncă.

în prezent, importul de piese de 
schimb pentru utilajele și echipa
mentele din industria chimică ne
cesită însemnate eforturi valutare 
din partea statului. Să folosim ca
pacitatea noastră creatoare, poten
țialul tehnic de care dispunem pen
tru a asimila în atelierele proprii 
un volum și un sortiment cît mai 
mare de piese de schimb de cali
tate superioară și cu costuri re
duse.

Prețul de cost al produselor in
dustriei chimice este grevat de 
cheltuieli mari pentru înlocuirea și 
repararea utilajelor, echipamente
lor, construcțiilor și instalațiilor, 
datorită condițiilor în care sînt ex
ploatate și a efectelor coroziunii. 
Să folosim în instalațiile tehnolo
gice cele mai adecvate materiale 
rezistente la coroziune, să întreți
nem și să exploatăm corect mași
nile și utilajele, prelungindu-le 
astfel durata de funcționare și di- 
minuînd în același timp cheltuielile 
de producție. Să ne preocupăm mai 
CONSFĂTUIREA PI IARĂ A LUCRĂIORIIOR DIN INDUSTRIA CHIMICĂ

mult de economisirea energiei sub 
toate formele prin evitarea risipei 
și prin reducerea normelor de 
consum.

MUNCITORI, INGINERI, 
TEHNICIENI, ECONOMIȘTI
. Pentru ridicarea calitativă a în

tregii activități economice, în pre
zent în întreaga țară se desfășoară 
o vastă acțiune pentru îmbunătăți
rea organizării științifice a produc
ției și a muncii. Aceasta este o ne
cesitate obiectivă impusă de pro
gresul tehnic rapid, de sarcinile 
mari care stau în fața economiei 
naționale. Organizarea științifică a 
producției și a muncii, creînd ca
drul favorabil pentru fructificarea 
maximă a potențialului tehnic și 
uman din întreprinderi, acționează 
ca o puternică forță de progres. Să 
îmbunătățim planificarea operativă 
și urmărirea realizării producției, 
să perfecționăm activitatea de evi
dență și calcul. Să acordăm o aten
ție mai mare introducerii metode
lor noi în programarea producției, 
să creștem operativitatea sistemu
lui informațional și folosirea Iui în 
procesul de producție.

Pentru a obține o eficiență eco
nomică maximă, să organizăm te
meinic producția fiecărei instalații 
și secții, a fiecărui loc de muncă, 
să asigurăm ritmicitatea producției, 
utilizarea completă a capacităților 
de producție, economisirea materi
ilor prime și a materialelor.,.Să a- 
sigurăm maximum de operativitate 
în aprovizionarea tehnico-materială 
a întreprinderilor și să acordăm.în- 
treaga atenție respectării discipli
nei contractuale.,

CERCETĂTORI ȘI 
PROIECTANȚI, OAMENI DE 
ȘTIINȚĂ DIN INSTITUTELE 

DE CERCETĂRI ȘI DIN 
ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR
în condițiile actuale de dezvol

tare a științei și tehnicii, activitatea 
de cercetare capătă o importanță 
deosebită. Baza tehnico-materială 
de care dispune cercetarea în do
meniul chimiei, numărul și califi
carea cercetătorilor au creat posi
bilitatea ca știința din țara noas
tră să aducă o contribuție din ce 
în ce mai mare la perfecționarea 
instalațiilor și a tehnologiilor, la di
versificarea producției și îmbună
tățirea calității produselor, la creș
terea eficienței economice.

Continuînd tradiția științei chi
mice din țara noastră, să orientăm 
munca de cercetare cu precădere 
în direcția elaborării unor procese 
tehnologice și produse noi, să 
dezvoltăm activitatea de cercetare 
în domeniul catalizatorilor, mate
rialelor auxiliare și produselor de 
mic tonaj, protecției anticorozive 
a utilajelor și instalațiilor, purifi
cării și epurării chimice și biologice 
a apelor reziduale, precum și al 
perfecționării proceselor tehnolo
gice ale instalațiilor existente. Să 
urmărim valorificarea muncii de 
cercetare, prin aplicarea în practică 
a rezultatelor obținute într-un 
termen cît mai scurt.

în activitatea de proiectare să 
urmărim adoptarea celor mai mo
derne tehnologii, a unor soluții e- 
conomice, amplasarea judicioasă a 
instalațiilor și utilajelor, precum și 
utilizarea la maximum a suprafețe
lor construite. Să ne preocupăm în 
permanență de reducerea consumu
lui de metal și de micșorarea pon
derii construcțiilor în volumul total 
de investiții. Să îmbunătățim conti
nuu calitatea proiectelor și să depu
nem toate eforturile pentru cre
area decalajului corespunzător în
tre proiectarea și execuția lucrări
lor pe șantier.

O sarcină de mare importanță 
pentru activitatea de proiectare o 
constituie valorificarea în mai 
mare măsură a proceselor tehnolo
gice provenite din cercetarea pro
prie. La extinderea capacităților de 
producție să se folosească în mai 
mare măsură toate îmbunătățirile, 
rezultate din exploatare, precum și" 
să realizăm în țară un volum cît 
mai mare de utilaje.

Nivelul actual de dezvoltare a 
industriei noastre chimice și pers
pectivele ei de viitor implică spri
jinul susținut al științei, intensifi
carea cercetărilor fundamentale și 
aplicative.

Oameni de știință din industrie, 
din cercetare și din învățămîntul 
superior vă chemăm ca, prin stu
diile și cercetările pe care le efec
tuați, să contribuiți activ la îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabrica
ție, la creșterea numărului de sor
timente și asimilarea de noi pro
duse chimice, la îmbunătățirea ca
lității produselor și a indicatorilor 
tehnico-economici ai instalațiilor.

Tovarăși,
Rezultatele obținute în activita

tea depusă de noi pînă în prezent 
au dovedit că avem capacitatea teh
nică și organizatorică de a înde
plini sarcini din ce în ce mai mari 
și mai complexe. Obiectivele de 
mare răspundere prevăzute în pla
nul cincinal cer mobilizarea întregii 
energii creatoare de care dispunem 
pentru continua îmbunătățire a ac
tivității economice. Consfătuirea 
noastră asigură conducerea de par
tid și de stat că lucrătorii din in
dustria chimică nu vor precupeți 
nici un efort pentru a contribui 
activ la marea operă de desăvîrșire 
a construcției socialismului în Re
publica Socialistă România.

Miercuri dimineața au continuat discuțiile generale în cadrul ședinței plenare a Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din industria chimică. Participanții la discuții au înfățișat rezultatele bune de pînă acum, au analizat temeinic, cu exigență și răspundere, neajunsurile și greutățile existente și au făcut propuneri privind căile și posibilitățile de îmbunătățire substanțială a activității în diferite domenii ale acestei ramuri de bază a economiei naționale.Scoțînd în evidență că în ultimii . ani s-a dezvoltat la Ploiești o puternică industrie petrochimică,. a cărei producție este în acest an de. circa 8 ori mai mare față de 1959, GHEORGHE ALECU, prim- secretar al comitetului orășenesc de partid, s-a referit la unele aspecte ale realizării planului' la Combinatul petrochimic din localitate.' El a arătat că, prin măsurile luate pe baza studiilor întreprinse în combinat de un colectiv de activiști.de partid și specialiști, cu sprijinul forurilor, de resort din minister, situația economică s-a redresat, în trimestrul TI din acest an planul fiind depășit la toți indicatorii.'Despre rezervele existente în în-" treprindere pentru creșterea producției și productivității muncii, a vorbit COSTlCA PÎRVULEȚ, șef de' secție la uzina de produse sodice Ocna Mureș.în cuvîntul săli, VIRGIL PÎRVU, prim-vicepreședinte al C.S.P., a a- bordat aspecte legate de eficiența economică a industriei' chimice. Vorbitorul a arătat că diversificarea producției și valorificarea pe trepte superioare a materiilor prime, perfecționarea tehnologiilor și mai buna stăpînire a proceselor ..de producție, consecințe firești ale creșterii experienței și competenței cadrelor tehnice, se reflectă în diminuarea continuă a cheltuielilor de producție, în creșterea rentabilității producției. EJ a apreciat însă că ritmul descreșterii cheltuielilor de producție este lent în comparație cu înzestrarea tehnică a acestei ramuri și cu realizările din țări cu o industrie chimică dezvojtată. Menținerea cheltuielilor de producție la un nivel relativ ridicat se da- torește atît cheltuielilor materiale în general mari, cît și productivității muncii, care se situează sub nivelul celei din industriile chimice ' moderne. în strînsă legătură cu problema generală a eficienței e- conomice în industria chimică, vorbitorul a subliniat necesitatea unui ritm mai accelerat de realizare a investițiilor în această ramură, de atingere a indicatorilor tehnico- economici proiectați.
STELIAN NAVREA, directorul uzinei „Policolor“ din București, a arătat că aplicarea unor măsuri judicioase pe șantierul acestei uzine a permis realizarea în'primul'semestru ab acestui an a unui'volum "de lucrări reprezentînd peste 60 "lâ' sută din planul anual de investiții." în acest fel s-au creat premise favorabile pentru ca uzina să fie construită în numai 16—18 luni, ceea ce reprezintă un ritm comparabil cu cel al țărilor dezvoltate industrial.Despre cauzele situației necores- p'unzătoare în care se găsește astăzi Combinatul de celuloză și hîrtie Că- - lărași a vorbit DUMITRU ' ȘTE

FAN,-directorul unității. El a arătat că, în afara lipsurilor proprii ale combinatului, unele greutăți au fost generate și de Soluțiile insuficient aprofundate de către proiectant (Institutul de proiectări pentru celuloză, hîrtie și valorificarea stufului-București). Angajat într-o susținută acțiune de redresare a activității economice a combinatului, astfel ca în scurt timp să fie justificate cheltuielile făcute de stat pentru construirea lui, colectivul combinatului vă trebui să fie sprijinit activ de forul tutelar.Necesitatea creării unui decalaj între proiectare și execuție a fost subliniată de CONSTANTIN CÎR- 
LOGAN, directorul institutului IPROCHIM. în anul care a trecut, a arătat el, lipsa acestui decalaj a influențat negativ asigurarea cu proiecte a unor obiective prin
Concluziile dezbaterilor din secții

Prezentînd concluziile lucrărilor SECȚIEI CHIMIE ORGANICĂ ȘI MEDICAMENTE, tovarășul ION 
VELEA, prim adjunct al ministrului industriei chimice, a subliniat că una din problemele amplu discutate a fost aceea a organizării științifice a producției și a muncii, scoțîndu-se în evidență existența rezervelor interne din întreprinderi, posibilitățile de creștere a producției și a productivității muncii pe instalațiile și utilajele existente, printr-o folosire mai rațională a capacităților de producție și a timpului de muncă. Există condiții ca pînă la sfîrșitul anului 1967 să se obțină o producție suplimentară de 30 000 garnituri anvelope, 300 tone plastifianți, 400 tone coloranți organici, 600 tone materiale plastice prelucrate, 500 tone lacuri și vopsele și peste 10 tone produse medicamentoase. Printr-o mai stric

cipale, printre care Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea, Combinatul petrochimic Pitești, Combinatul petrochimic Ploiești. Lipsa documentațiilor a provocat greutăți în desfășurarea normală și ritmică a lucrărilor pe șantiere. în legătură cu calitatea proiectelor, vorbitorul a arătat că, deși în ultimii ani aceasta s-a îmbunătățit, continuă totuși să se întocmească încă documentații cu omisiuni, supradimensionări, să se adopte soluții greoaie, construcții masive, cu suprafețe nerațional folosite. Vorbitorul a insistat asupra necesității ca beneficiarul, proiectantul și . constructorul să conlucreze strîns, de la începerea proiectării și pe parcurs, în vederea adoptării celor mai raționale soluții tehnologice și constructive.. Industria noastră constructoare de mașini își sporește contribuția la dezvoltarea industriei chimice, prin dotarea ei cu echipament și instalații tehnologice moderne. Vorbind despre cîteva din aspectele colaborării care există între cele, două ramuri, MIHAI MARI
NESCU, ministrul industriei construcțiilor de mașini, a arătat că, în perioada care a-trecut, constructorii de mașini n-au satisfăcut integral nevoile industriei chimice, mai ales în ceea ce privește producerea utilajelor de complexitate ridicată. Vorbitorul a arătat că la lipsurile proprii ale M.I.C.M. s-au adăugat și greutățile create din partea beneficiarilor săi, care, în unele cazuri, au întârziat predarea documentațiilor tehnice.în etapa actuală, a spus vorbitorul-,în fața specialiștilor din chi- •-'■mie -stă sarcina elaborării unor proiecte tehnologice proprii, care să permită executarea în țară, de către- industria constructoare de mașini, a unor linii și instalații tehnologice complexe de nivel tehnic competitiv.După ce a enumerat cîteva din măsurile luate în ultimul timp de minister pentru sporirea contribuției industriei constructoare de mașini la dezvoltarea industriei chimice, vorbitorul a atras atenția că uzinele chimice nu au oferit constructorilor de mașini o gamă destul de largă de materiale plastice ; de asemenea au fost popularizate insuficient caracteristicile" fizico-mecanice și chimice ale materialelor plastice produse în țară.Alți vorbitori s-au referit. în cuvîntul lor, la problemele asigurării și pregătirii cadrelor calificate necesare întreprinderilor din industria chihiică. NICOLAE 
DAUD, director general al Combi- .. natului chimic Craiova, a arătat că conducerea cdrtipetentă a instalațiilor, cere muncitorului din a- ceastă.. ramură o pregătire multilaterală. El a scos în evidență necesitatea perfecționării indicatoarelor tarifare, care ar trebui să reflecte pregătirea și răspunderea diferențiată de la o ca- , țegoria. la alta, să stimuleze interesul .muncitorilor pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională.Referindu-se tot la această problemă, IORDACHE MIHALACHE, vicepreședinte al Uniunii sindicatelor din întreprinderile de petrol, chimie Și gaz tpetan, a subliniat că sînț.necesare măsuri eficiente pentru "îmbunătățirea întregului sistem de organizare a cursurilor de calificare, ridicare a calificării și specializare a muncitorilor, astfel ca ele șă constituie o pîrghie reală de lărgire a orizontului lor de cunoștințe tehnico-profesionale, în păs eu cerințele progresului tehnic.In cuvîntul său, CONSTANTIN 
NIȚA, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii, s-a ocupat de problemele legate <je îmbunătățirea continuă a protecției muncii în întreprinderile din industria chimică. El a propus ca, atunci cînd se aprobă investițiile pentru noile obiective, să se precizeze și parametrii de protecția muncii. De asemenea, a subliniat necesitatea de a se pune ne- întîrziat la punct instalațiile de ventilație în acele unități unde eje nu funcționează satisfăcător. Acad. prof. COSTIN D. NENI- 
ȚESCU și-a consacrat cuvîntul 

tă specializare a uzinelor cu profil asemănător în domeniul lacurilor și vopselelor, a prelucrării maselor plastice și a medicamentelor, se va putea crea numai în sectorul de lacuri și vopsele o capacitate suplimentară de circa 10 000 tone/an.Scoțîndu-se în evidență faptul că unele din produse nu corespund calitativ cerințelor consumatorilor interni și externi, s-a propus ca cele două direcții generale să facă o analiză completă a lipsurilor e- xistente și să ia cele mai indicate măsuri pentru înlăturarea acestora.Pe de altă parte, activitatea institutelor de cercetări departamentale, a laboratoarelor centrale și uzinale trebuie să fie intensificată în continuare pentru elaborarea tehnologiilor unor noi produse, îmbunătățirea calității celor existente, extinderea gamei de sortimente de 

rolului cercetării științifice, căilor pentru sporirea contribuției ei la progresul industriei chimice.După ce a relevat eforturile făcute pentru dotarea cu aparatură a laboratoarelor uzinale și încadrarea lor cu un personal de cercetare numeros, vorbitorul a apreciat că ele sînt cele mai în măsură să influențeze direct producția, ajutînd ca instalațiile să funcționeze din plin, realizînd producție în cantitatea și calitatea pentru care au fost proiectate. El a propus crearea în cadrul ministerului a unui colectiv din cei mai buni specialiști în inginerie chimică, care să sprijine nemijlocit întreprinderile în ridicarea randamentelor instalațiilor și modernizarea lor.Apreciind realizările importante ale institutelor departamentale de chimie tehnică, care au elaborat un număr foarte mare de procese tehnologice, vorbitorul a criticat încetineala cu care unele din rezultatele acestor cercetări sînt in- , troduse în producție. în vederea remedierii acestei situații, a propus elaborarea unei metodologii eficiente pentru transpunerea în producție a procedeelor studiate, care au fost găsite avantajoase.. în legătură cu pregătirea cadrelor științifice, vorbitorul a propus introducerea în învățămîntul superior a anului preparator și a sistemului de cicluri.
TIBERIU ARDELEAN, director adji net științific al Institutului de cercetări chimice, a arătat că, în decursul celor două decenii de activitate a institutului, s-au aplicat în industrie rezultatele a 150 cercetări, obținîndu-se pe baza lor un spor de producție în valoare de peste 3 miliarde lei.Vorbitorul a apreciat, totodată, că rezultatele activității institutului nu au fost și nu sînt încă la nivelul cerințelor economiei naționale. în actualul cincinal. institutul și-a orientat mai bine cercetarea spre cerințele prezente și de perspectivă ale producției. Temele de cercetare se referă la elaborarea de tehnologii de fabricație pentru tipuri noi de cauciucuri, mase plastice și fibre sintetice, îmbunătățirea calității polimerilor. o gamă ■ variată de sortimente de coloranți, îngrășăminte chimice și antidăunători. Vorbitorul a criticat actuala metodologie de omologare a proceselor tehnologice în două etape — o dată în Consiliul științific și apoi în colegiul ministerului — propunînd o singură omologare, cu participarea reprezentanților ministerului.O serie de vorbitori au abordat în cuvîntul lor probleme legate de creșterea contribuției industriei chimice la dezvoltarea exportului de produse industriale al țării noastre. Relevînd că produsele chimice românești se exportă în numeroase țări, că ponderea lor a atins aproape 7 la sută în exportul total al tării, DUMITRU BEJAN, prim-ad- junct al ministrului comerțului exterior, a arătat că unele sortimente de produse nu se ridică la un nivel calitativ corespunzător exigențelor beneficiarilor externi. El a insistat, totodată, asupra necesității creșterii la export a ponderii produselor prelucrate. Vorbitorul a relevat că, în ultimul timp numeroși specialiști din industria chimică au participat, alături de lucrătorii din comerțul exterior, la activitatea de prospectare a piețelor și de contractare la export a produselor chimice. Această legătură dintre producători și piața externă trebuie întărită în permanență pentru a se cunoaște mai bine cerințele, a fabrica produse de calitate superioară, într-o gamă variată și cu prețuri de cost mai scăzute decît în prezent., asigurînd astfel creșterea eficienței exporturilor și ridicarea la un nivel și mai înalt a prestigiului cîștigat de industria noastră chimică pe piața mondială.Mulțumind conducerii partidului pentru organizarea consfătuirii, care a prilejuit o analiză multilaterală a problemelor majore ale activității acestei ramuri, CON

medicamente, coloranți, lacuri, vopsele și materiale plastice. Delegații principalelor ministere consumatoare au cerut o mai mare elasticitate în satisfacerea operativă a cerințelor pieței și mai multă inițiativă în asigurarea necesităților diferitelor sectoare ale industriei și comerțului.Din partea unor participant s-a solicitat ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să acorde un sprijin mai susținut pentru asigurarea utilajelor specifice acestor sectoare și care pot fi realizate de întreprinderile din țară.In concluziile lucrărilor SECȚIEI PETROCHIMIE, FIBRE, MASE PLASTICE ȘI CAUCIUC, tovarășul 
GHEORGHE CARANFIL, adjunct al ministrului industriei chimice, a relevat caracterul critic și autocritic al dezbaterilor, care au pus în lumină principalele neajunsuri 

STANTIN SCARLAT, ministrul industriei chimice, a arătat că tas ceasta constituie încă un exemplu al sprijinului permanent de care s-a bucurat industria chimică din partea partidului și guvernului, concretizată atît prin importantele mijloace materiale acordate/ cît și prin frecventele analize făcute cu ocazia vizitelor la princi-. palele combinate, unde au fost date indicații prețioase pentru so^ luționarea problemelor.Relevînd că industria chimică este’în prezent cea mai dinamică ramură a economiei naționale, vorbitorul a subliniat că realizarea a*" cestui ritm demonstrează entuziasm mul cu care lucrătorii ei înțeleg să înfăptuiască sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al partidului? în 1966, planul de producție a fost? realizat cu o depășire de 1,3 la sută, iar în primul semestru al a- cestui an cu 1,5 la sută, cu toate greutățile întîmpinate încă de la începutul cincinalului la combina? tele din Craiova, Turnu-Măgurele; Brăila și Călărași, care numai în 1967 au un minus de producție de peste 200 milioane lei.Vorbitorul a arătat că problema parametrilor proiectați trebuie tratată cu și mai multă răspundere, spre a asigura realizarea tuturor măsurilor propuse, astfel ca instalațiile date în funcțiune în ultimii ani să atingă performanțele teh* nice și economice prevăzute în proiect.Menționînd eforturile depuse în ultimul timp pentru îmbunătățirea indicilor calitativi ai produselor, vorbitorul a arătat că în acest domeniu mai sînt încă lipsuri serioa^ se pentru care multe uzine au fost criticate în consfătuire de către beneficiari. Pentru înlăturarea lor, în afara măsurilor luate, vor fi aplicate și propunerile făcute în consfătuire1 de reprezentanții Consiliului Superior al Agriculturii, ai Ministerului Industriei Ușoare și de alți vorbitori, de a se organiza cu principații beneficiari colective mixte care, să stabilească măsurile necesare în. vederea ridicării cai- racteristicilor produselor la nivelul celor de pe piața mondială.în legătură cu activitatea desfă- "șurâță Yn umță'țflâ''ihăi)Șfilfei'chimice de colectivele pentru organizarea științifică a producției și a muncii, care au descoperit, între altele, rezerve de creștere a producției de circa 800 milioane lei în cincinal, vorbitorul a apreciat aceste rezultate ca fiind încă sub posibilitățile existente. Numai prin reducerea sutelor de întreruperi cauzate de defecțiuni mecanice și electrice șe poate mări timpul de lucru efectiv în funcționarea instalațiilor cu cel puțin 1 la sută, ceea ce înseamnă o producție suplimentară de peste 200 milioane lei pe an. Pierderi importante de producție provoacă modul defectuos în care sînt pre- gătite și executate reviziile și re? parațiile capitale. Pentru remedierea acestei situații este necesară sporirea numărului de ingineri mecanici, energeticieni și automa- tiști, asigurarea instalațiilor cu piese de schimb. Valoarea producției proprii de piese de schimb va crește de la 70 milioane lei în 1965 la peste 400 milioane lei în 1970. Vorbitorul a cerut sprijinul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini pentru confecționarea pieselor grele.Ocupîndu-se de problemele executării la timp a obiectivelor prevăzute în planul de investiții, vorbitorul a arătat că, în anul 1966 și semestrul I 1967, constructorii au avut greutăți datorita lipsei de documentații și de utilaje, ca uf-, mare a contractării cu întîrziere a acestora. El a menționat unele rezultate obținute în recuperarea întîrzierii procurării unor utilaje, cît și în asigurarea documentațiilor și proiectelor pentru planul ă- nului în curs și planul anului 1968, apreciind că Ministerul Construcțiilor pentru Industria Chimică "șl Rafinării are toate condițiile, din acest punct de vedere, ca să-și îndeplinească sarcinile.

constatate în activitatea direcțiilor generale și a conducerilor întreprinderilor.O bună parte din discuții s-au axat pe problemele realizării cu maximum de eficiență a programului de investiții în scopul scurtării timpului de realizare a instalațiilor în industria chimică și al reducerii perioadei de atingere a parametrilor proiectați.In vederea îmbunătățirii contractării și realizării instalațiilor, în discuții s-a propus ca responsabilitatea colectivelor de contractare să nu înceteze decît o dată - cu atingerea parametrilor proiectați. Este util ca, o dată cu adoptarea de măsuri pentru mărirea răspunderii acestor colective, să se introducă și un sistem'corespunzător de cointeresare materială.
(Continuare în pag. a IH-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
DIN

(Urmare dirt pag. I)în ultimul limp au fost luate o serie de măsuri care au creat condiții mai bune pentru îndeplinirea planului de investiții. Se cunosc a- eum din vreme amplasamentele și volumele de investiții, s-au adus unele simplificări în munca de proiectare și aprobare a documentațiilor, s-a îmbunătățit sistemul de finanțare; se acordă un sprijin deosebit șantierelor industriei chimice, punîndu-li-se la dispoziție materialele și forța de muncă necesare. Dar, așa cum s-a subliniat în consfătuire, realizarea planului de investiții în chimie continuă să fie grevată de deficiențe foarte serioase. Trebuie arătat că dacă pe țară, în primele 6 luni, investițiile anului 1967 au fost realizate în proporție de 43 la sută, iar în cadrul unor ministere de peste 50 la sută, la chimie s-a realizat numai 32,9 la sută din plan.Tovarășii care au vorbit aici ne-au asigurat că s-au luat măsuri, că proiectele sînt gata aproape în întregime. Din felul în care s-au desfășurat lucrările pe primele 6 luni nu s-ar putea trage o concluzie prea optimistă. Din păcate, în acest sector realizarea investițiilor întâmpină neajunsuri foarte serioase.S-a vorbit, pe drept cuvînt, în cadrul consfătuirii, și s-a subliniat și cu alte ocazii, faptul că nu întotdeauna s-a acordat atenția necesară alegerii soluțiilor tehnico-economice celor mai corespunzătoare condițiilor țării noastre și nivelului mondial de dezvoltare a chimiei. La proiectarea unor lucrări s-au admis soluții care au scumpit în mod nejustificat lucrările, au dus la risipă de teren agricol și la consumuri mari de materiale de construcții și instalații.Un număr de întreprinderi chimice importante s-au construit fără un temeinic studiu economic și tehnic prealabil, ceea ce a favorizat manifestarea în acest sector a spiritului voluntarist, luarea unor hotărîri improvizate, întâmplătoare, nefondate din punct de vedere tehnic și economic. Aceasta a avut ca urmare și unele discrepanțe între dezvoltarea chimiei și interesele economiei naționale, orientarea unor eforturi materiale spre direcții care nu corespundeau întru totul acestor interese.. Grave neajunsuri a generat practica deschiderii unor lucrări chimice fără proiectele tehnice și studiile economice corespunzătoare. Acestei practici trebuie să i se pună capăt cu desăvîrșire. Motivările aduse, încercarea de a demonstra că derogarea de la aceste norme se face în interesul accelerării îndeplinirii planului de investiții, respectării termenelor de dare în funcțiune a obiectivelor noi, s-au dovedit total iluzorii. Dimpotrivă, departe de a contribui la grăbirea construcțiilor, acest stil de luoru s-a soldat cu daune importante pentru economia noastră, a generat încurcături și greutăți, a împiedicat lichidarea mai grabnică a lipsurilor ce se manifestă în acest sector. Este cunoscut faptul, că începerea lucrărilor la marile construcții chimice de la Craiova, Turnu Măgurele și altele fără proiecte tehnice și economice s-a soldat cu ridicarea costurilor lucrărilor respective, precum și cu tergiversarea îndelungată a intrării lor în funcțiune. "Nici pînă astăzi nu există de fapt un proiect tehnico-economic aprobat al Combinatului chimic din Craiova. Suplimentările peste ceea ce s-a stabilit inițial au depășit 600 de milioane lei. In mai, Ministerul Industriei Chimice ne-a informat că abia la sfîrșitul anului va fi în stare să prezinte o situație definitivă a combinatului. Folosindu-se, de asemenea, argumentul realizării la timp a planului de investiții, anul trecut s-au cerut derogări pentru începerea construcțiilor chimice de la Pitești și Rîmnicu Vîlcea. Lipsa proiectelor a întîrziat însă deschiderea șantierelor, a frînat ritmul construcției iar în prezent lucrările pe aceste șantiere prezintă o serioasă rămînere în urmă. Faptul că am dat de un an de zile derogări nu a dus decît la risipă de bani și mijloace, scutin- du-i pe tovarășii care se ocupă de acest sector de răspunderea de a prezenta lucrurile bine puse la punct spre aprobare. E de înțeles tovarăși că asemenea stări de lucruri trebuie să fie lichidate cu desăvîrșire, pentru că admiterea începerii lucrărilor fără proiecte nu numai că nu ajută la grăbirea construcțiilor, ci dimpotrivă sînt o sursă de întârziere, de dezordine și greutăți.Deși avem 5 institute de proiectare în care lucrează peste 2 800 de proiectanți, nu s-a acordat suficientă atenție bunei lor funcționări, specializării judicioase a acestei activități. Ținînd seama de faptul că industria chimică se va dezvolta și în viitor în ritm rapid, precum și de posibilitatea exportării unor instalații și proiecte, este necesar să se asigure îmbunătățirea radicală g activității noastre de proiectare, specializarea .riguroasă a grupelor de proiectanți. Pe această cale se vor putea lichida rapid o serie de neajunsuri care mai dăinuie în acest domeniu, va putea crește rolul proiectanților în realizarea la un nivel calitativ din ce în ce mai înalt a-planului de investiții.Și în domeniul construcțiilor și montajului se manifestă o serie de neajunsuri provocate de neglijarea îndelungată a organizării și specializării întreprinderilor de construcții-montaj. Crearea unui minister special pentru construcțiile chimice și rafinării a adus oarecari îmbunătățiri în acest domeniu, dar desigur sîntem încă abia la început. Volumul mare de lucrări ce urmează a fi executat în acești ani cere luarea unor măsuri hotărîte pentru perfecționarea în continuare a activității de construcție și montaj. Neadmițîndu-se nici un fel de concesii la calitatea lucrărilor, este necesar să se asigure totodată scurtarea termenelor de dare în folosință a noilor obiective, ținîn- du-se seama de faptul că la noi aceste termene sînt încă foarte lungi, uneori de circa două ori. mai mari decît în unele țări avansate. O cale eficientă pentru reducerea duratei lucrărilor de construcție și îmbunătățirea calității construcției și montajului o constituie trecerea mai hotărîtă la specializarea acestor întreprinderi, la profilarea lor pe diferite genuri de lucrări. Conducerea Ministerului Industriei Chimice trebuie să manifeste mai multă exigență față de proiectanți — care lucrează de altfel sub conducerea sa nemijlocită — precum și față de constructori și instalatori. Ministerul Construcțiilor pentru Industria Chimică și Rafinării, conducerea sa, trebuie să considere că a trecut perioada de experiență — sînt deja șase luni de la creare — să intre normal în funcțiune, să acționeze cu toată hotărîrea pentru îndeplinirea sarcinilor mari ce li s-au încredințat.

In cadrul consfătuirii, atît în cuprinsul expunerii cît și în cursul discuțiilor, au fost criticate, pe drept cuvînt, toate aceste neajunsuri grave ce mai persistă în industria chimică din România, frînînd dezvoltarea ei în ritmul și la nivelul corespunzător. Stările de lucruri negative existente în producția chimică s-au explicat aici, ca și cu alte ocazii, prin deficiențe de ordin tehnic, prin competența și calificarea slabă a unor cadre tehnice. Desigur, acestea au însemnătatea lor incontestabilă printre factorii care influențează în sens negativ acest domeniu. Dar esențiale sînt lipsurile manifestate în planificarea și organizarea activității din industria chimică, îndrumarea defectuoasă a unităților de producție, deficiențele existente în asistența operativă, concretă, acordată acestora pentru a-și îndeplini marile sarcini puse de partidul și statul nostru în domeniul dezvoltării chimiei.Despre aceste lipsuri și deficiențe s-a vorbit mult. Ele au fost constatate în repetate rînduri de-a lungul anilor, s-au făcut critici și autocritici, s-au luat și angajamente, dar îmbunătățiri radicale și hotărîte nu s-au operat întotdeauna.Se pare că unii tovarăși au început să se obișnuiască cu lipsurile, să le considere un lucru firesc, natural, un fel de fatalitate pe care trebuie s-o acceptăm și împotriva căreia nu avem ce face. Se pune întrebarea : de ce persistă aceste neajunsuri și defecțiuni ? De ce unii lucrători din industria chimică, conducerile unor întreprinderi, unele cadre de răspundere din acest sector se împacă cu stările de lucruri negative devenite cronice? Adevărata explicație constă probabil în faptul că în acest sector nu a domnit un spirit de suficientă exigență în muncă, s-au tolerat și mușamalizat lipsurile și greșelile, nu au fost luate măsuri hotărîte împotriva celor care s-au făcut vinovați de proasta gospodărire a fondurilor de investiții, de conducerea incompetentă a întreprinderilor, a întregii activități.Unele lipsuri au fost mult timp justificate, și continuă să fie și astăzi, prin lipsa de experiență. E drept, industria chimică constituie oarecum o ramură nouă în tabloul economiei noastre naționale și, într-un anumit sens, trebuie să plătim pentru rămînerea în urmă moștenită din trecut, să facem sacrificii pentru a învăța. Trebuie să spunem însă că am plătit și plătim prea scump pentru acumularea experienței necesare, și în nici un caz nu mai putem admite să dăm în continuare acest tribut.In același timp însă lipsa de experiență nu poate constitui o justificare plauzibilă pentru toate greșelile comise în acest sector, pentru toate deficiențele manifestate. După mai bine de două decenii de construcție socialistă ne putem considera la un stadiu de dezvoltare destul de evoluat pentru a dovedi mai mult spirit gospodăresc în mînuirea fondurilor statului, pentru a dirija eficient eforturile materiale și umane în cadrul acestei ramuri de importanță esențială pentru progresul economic al României. Ceea ce se cere în prezent este mai mult spirit de răspundere în abordarea problemelor industriei chimice, un stil de muncă mai științific, bazat pe studierea aprofundată a nevoilor și posibilităților economiei noastre, gospodărirea mai chibzuită a fondurilor consacrate dezvoltării acestei ramuri. îndeplinirea sarcinilor trasate de' partid în acest domeniu impune o înaltă răspundere în conducerea și gospodărirea tuturor întreprinderilor industriale, intransigență față de stările de lucruri negative, spirit receptiv față de tot ceea ce e nou și înaintat în industria chimică din întreaga lume. Considerăm că țara noastră dispune de suficiente forțe științifice și economice, de numeroase cadre capabile, de lucrători bine pregătiți, care pot asigura lichidarea rapidă a neajunsurilor din industria chimică, ridicarea nivelului calitativ al muncii noastre în acest domeniu, îndeplinirea exemplară a sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului pentru progresul chimiei românești. 
(Aplauze).

TOVARĂȘI,Dezvoltarea în ritm rapid a industriei chimice este condiționată în mare măsură și de asigurarea cadrelor necesare noilor unități, de ridicarea continuă a calificării profesionale a tuturor oamenilor muncii care lucrează în chimie. Este necesar să se acorde o atenție sporită acțiunii de calificare a muncitorilor, de pregătire a cadrelor tehnice, ținîndu-se seama de faptul că instalațiile chimice de înaltă tehnicitate nu pot funcționa în bune condi- țiuni, la întreaga lor capacitate, dacă nu sînt deservite de oameni temeinic pregătiți din punct de vedere profesional. Trebuie spus că și în acest domeniu Ministerul Industriei Chimice are — pe lîngă o serie de rezultate bune — numeroase deficiențe. Ministerul trebuie să asigure încadrarea tuturor instalațiilor cu ingineri de specialitate, să determine o folosire mai judicioasă a specialiștilor cu studii superioare, reducînd aparatul administrativ, re- partizînd specialiștii în special în sectoarele de concepție, cercetare și producție Concentrarea în minister și în alte munci administrative a unui număr mare de specialiști a lipsit producția, concepția și cercetarea de cadrele necesare. Un fenomen negativ care influențează asupra bunei funcționări a instalațiilor îl constituie fluctuația mare a cadrelor. Trebuie să se ia de îndată măsuri pentru lichidarea acestei tendințe, pentru permanentizarea cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri în producție. Recent, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat un plan de măsuri pentru pregătirea cadrelor necesare instalațiilor ce vor fi puse în funcțiune pînă în anul 1970. Revin Ministerului Industriei Chimice și Ministerului învățămîntului sarcina de a asigura realizarea în cele mai bune con- dițiuni a prevederilor acestui plan.Pe drept cuvînt, tovarășul Nenițescu s-a referit aici la necesitatea îmbunătățirii profilului inginerilor chimiști. Trebuie să asigurăm ca profilul viitorilor ingineri chimiști să corespundă din ce în ce mai bine noilor condiții de muncă din chimie.Dezvoltarea ascendentă a industriei noastre chimice impune, de asemenea, extinderea și intensificarea activității de cercetare științifică. în domeniul chimiei funcționează la ora actuală un număr de 26 institute, centre și laboratoare uzinale de cercetare chimică, cu- prinzînd peste 1 200 de cercetători, fără a mai vorbi de personalul ajutător. Dispunem de un corp numeros și valoros de oameni de știință și cercetători chimiști, de un important potențial științific material și uman.

Chimia noastră are înaintași care au făcut cinste științei românești, ridieîndu-i prestigiul și peste hotare. Fără îndoială, și astăzi avem cadre de cercetători științifici în stare să rezolve cele mai complexe probleme ale dezvoltării industriei chimice.în decursul anilor, cercetarea a obținut o serie de rezultate prețioase care au contribuit la realizarea sarcinilor indusțriei chimice. Este necesar să recunoaștem însă că realizările nu sînt încă pe măsura așteptărilor și nici a posibilităților cercetătorilor noștri. Cercetarea științifică nu este orientată în suficientă măsură spre problemele centrale ale progresului rapid al industriei noastre chimice ; se depun încă eforturi pentru lucrări care nu-și găsesc nici o aplicație practică.Sigur, între sutele de lucrări elaborate de cercetătorii științifici multe ar putea fi aplicate în mod eficient. Dar sînt printre ele și dintre acelea pentru care s-a cheltuit muncă, mijloace financiare și materiale, dar care nu-și găsesc nici o aplicare practică. Pe drept cuvînt, mai mulți tovarăși au afirmat că cercetarea trebuie să-și găsească finalizarea în producție. Valoarea muncii unui cercetător se poate aprecia nu în raport cu numărul de comunicări sau de articole publicate, ci în raport cu rezultatele pe care le-a determinat în producție, cu măsura în care descoperirile sale sînt simțite de popor. Se poate spune că cercetarea se împletește strîns cu nevoile dezvoltării economico-soeiale cînd ea este dusă pînă la capăt, cînd cercetătorul nu se mulțumește cu brevetarea, ci răspunde de felul în care rezultatele muncii sale reușesc să fie aplicate în producție. (Aplauze). Văd în aplauzele dv. o critică la adresa cercetătorilor care nu se străduiesc să ducă pînă la capăt cercetările lor. (Aplauze).Deși s-au stabilit măsuri pentru o mai bună coordonare a activității de cercetare, colaborarea între unitățile de cercetare cu profil chimic este încă defectuoasă. Avem și la Ministerul Industriei Chimice și la Academie institute de cercetare, laboratoare uzinale și centre de cercetare care lucrează dispersat și nu dau rezultate pe măsura posibilităților pe care le-ar oferi eforturile lor unite. Rămîne încă în stadiu de deziderat e- laborarea unui program unic care să răspundă într-un mod mai direct cerințelor actuale ale dezvoltării chimiei și perspectivelor ei de viitor. Pe drept cuvînt unii tovarăși au adus critici în consfătuire activității de cercetare, subliniind că nici Consiliul Național al Cercetării Științifice, nici Ministerul Industriei Chimice nu acordă încă atenția cuvenită ridicării cercetării din chimie la nivelul condițiilor și cerințelor actuale. Este necesar să se treacă în cel mai scurt timp la unirea tuturor eforturilor pe baza unui plan unic de cercetare care să țină seama atît de necesitățile înfăptuirii planului actual de dezvoltare a industriei chimice, cît și de perspectivele planului cincinal 1971— 1975 și chiar de perioada mai îndepărtată, pînă în 1980.Planurile de cercetare trebuie să-și propună a da răspuns unor probleme stringente ale producției chimice, începînd cu exploatarea și valorificarea superioară a materiilor prime și continuînd cu elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea și realizarea constructivă a instalațiilor, perfecționarea și optimizarea proceselor de producție. Cercetarea chimică trebuie să fie principalul factor motor în diversificarea și înnoirea continuă a producției chimice, îndeosebi a înlocuitorilor de metale, a catalizatorilor, a fibrelor și firelor sintetice, a materialelor de construcție, a maselor plastice, cauciucului sintetic de calitate superioară, a îngrășămintelor chimice, a substanțelor biostimulatoare și de protecție a plantelor. Se cer, de asemenea, intensificate cercetările pentru studierea cauzelor coroziunii și degradării materialelor și elaborarea unor metode și procedee noi în vederea combaterii acesteia. Fără îndoială că cercetătorii noștri vor răspunde acestor cerințe, vor obține rezultate bune în activitatea lor științifică. (Aplauze).M-am oprit în cuvîntul meu asupra cîtorva probleme în legătură cu care am vrut să a- trag atenția în mod deosebit. Aceasta nu înseamnă că celelalte probleme ale chimiei sînt de mai mică importanță ; ele au fost însă pe larg abordate în cursul consfătuirii și vor trebui să se bucure de toată atenția din partea conducerii ministerului. Dezbaterea în spirit critic și autocritic a activității industriei chimice va stimula fără îndoială energia oamenilor muncii din acest domeniu, hotărîrea lor de a lichida cît mai grabnic neajunsurile, de a ridica nivelul producției chimice.Este necesar să se acorde mai multă atenție îmbunătățirii metodelor de conducere și planificare a acestui sector industrial, în vederea creșterii răspunderii tuturor cadrelor, a tuturor lucrătorilor, pentru îndeplinirea prevederilor planului. Cred că angajamentul luat aici în numele conducerii ministerului, al tuturor chimiștilor, de către tovarășul Scarlat, se va traduce în viață în cel mai scurt timp. (A- 
plauze). Trebuie luate măsuri hotărîte pentru lichidarea practicilor birocratice care frî- nează inițiativa unităților, pentru ridicarea continuă a calității muncii de îndrumare a unităților de producție, de proiectare și cercetare. Conducerea ministerului, conducerile combinatelor chimice, institutelor de proiectare și cercetare trebuie să stabilească măsuri concrete pentru îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce stau în fața industriei chimice. Este necesar să se acționeze cu mai multă fermitate și simț de răspundere decît pînă acum.In aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce stau în fața industriei chimice, comitetelor regionale de partid, organelor și organizațiilor de partid care lucrează în întreprinderile chimice le revin îndatoriri de seamă. Ele trebuie să desfășoare o muncă neobosită pentru mobilizarea colectivelor din toate întreprinderile la transpunerea în viață a măsurilor stabilite de consfătuire, pentru realizarea exemplară, cantitativă șl calitativă a sarcinilor de producție, pentru intensificarea cercetării științifice, pentru perfecționarea activității în această importantă ramură a economiei naționale.

TOVARĂȘI,După cum știți, în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, partidul și guvernul
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au elaborat și adoptat un întreg complex de măsuri îndreptate spre îmbunătățirea continuă a conducerii, planificării și organizării economiei naționale, a întregii vieți sociale. In această ordine de idei recenta plenară a Comitetului Central al partidului a dezbătut și aprobat directivele pentru elaborarea viitorului plan cincinal pe perioada 1971— 1975, precum și în perspectivă, pînă în 1980. Trecerea la elaborarea cu trei ani și jumătate înainte a planului permite ca noul cincinal să se întemeieze pe o analiză profundă a condițiilor, posibilităților și nevoilor economiei naționale, ale întregii societăți. Firul roșu care străbate de la un capăt la altul directivele pentru elaborarea viitorului cincinal este grija pentru asigurarea unui progres neîntrerupt al tuturor ramurilor producției de bunuri materiale, pentru ridicarea calitativă a întregii noastre economii, pentru a- propierea de țările avansate ale lumii din punct de vedere al producției și productivității muncii, al randamentului activității economice, al gradului de civilizație materială și culturală a societății noastre. Ținînd seama de cerințele și avantajele revoluției tehnico- științifice ce se desfășoară pe plan mondial, directivele pentru elaborarea cincinalului 1971—1975 prevăd eforturi sporite pentru dezvoltarea cercetărilor științifice și aplicarea pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii noi în producție, pentru dezvoltarea accelerată a ramurilor cheie, caracteristice unei e- conomii moderne, pentru perfecționarea continuă a. organizării producției și muncii, a conducerii .și planificării economiei naționale.în acest context, un loc deosebit de important revine industriei chimice care în perspectiva anilor viitori va căpăta o pondere tot mai mare în economia României. Absorbind în continuare o parte însemnată din fondurile de investiții, industria chimică va fi chemată să dea o înaltă valorificare economică resurselor naturale ale țării, să contribuie pe scară largă la satisfacerea cerințelor economiei Și pieței interne cît și la dezvoltarea comerțului exterior al țării noastre. Perspectiva ce se'deschide în fața industriei noastre chimice este deosebit de însuflețitoare. Ea impune eforturi intense pentru lichidarea tuturor neajunsurilor provocate de superficialitate și lipsă de răspundere, pentru ridicarea industriei chimice la. nivelul exigențelor actuale ale partidului, ale întregului nostru popor. (A- 
plauze).

TOVARĂȘI,Dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale creează condiții pentru ridicarea continuă a nivelului de viață al oamenilor muncii. Consecvent scopului fundamental al politicii sale, partidul nostru se preocupă continuu de îmbunătățirea nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii. Măsurile recente adoptate de conducerea partidului și guvernului privind ridicarea salariilor mici cu un an mai devreme decît prevedeau directivele Congresului al IX-lea demonstrează elocvent această preocupare.Luarea acestor măsuri a devenit posibilă ca urmare a rezultatelor bune obținute în realizarea planului, în reducerea cheltuielilor de producție ••și- folosirea mai economicoasă- a- mijloacelor materiale și financiare din economie. Trebuie spus însă că în această privință mai avem încă multe de făcut, mai există încă mari rezerve. Fiecare întreprindere, fiecare minister, fiecare unitate economică trebuie să acorde o atenție și mai mare în viitor reducerii cheltuielilor, lichidării surselor de risipă, folosirii eficiente a mijloacelor materiale și financiare, fructificării cu maximum de randament a fiecărui leu cheltuit din avutul poporului. Recent, după cum știți, au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea și raționalizarea folosirii mijloacelor auto, măsuri determinate de faptul că în ultimii ani, în mod nejustificat, parcul de mijloace auto pus la ’ dispoziție de către stat salariați- lor a crescut’ de cîteva ori. Aceste măsuri ne vor permite să realizăm anual economii de 500—600 milioane lei. Asemenea posibilități de economii mai sînt și în alte domenii de activitate ; pentru punerea lor în evidență este necesar să' așezăm cu mai multă hotărîre activitatea tuturor unităților pe principii economice.Toate măsurile luate de partid și guvern, cît și cele în curs de pregătire, urmăresc asigurarea mersului tot mai ferm pe linia înfăptuirii sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului.Ele vor contribui la întărirea forței economice și politice a patriei noastre, la ridicarea bunăstării întregului popor. Realizînd tot mai bine sarcinile construcției socialiste în țara noastră, făcînd să înflorească continuu România socialistă, noi ne îndeplinim nu numai o îndatorire -sacră față de poporul român, ci ne facem datoria și față de cauza celor ce muncesc din întreaga lume, ne achităm și de o importantă obligație internațională. Sîntem profund încredințați că cu cît fiecare țară socialistă este mai prosperă și mai puternică, cu atît mai puternic va fi sistemul socialist mondial, cu atît mai mare va fi prestigiul ideilor socialismului în întreaga lume. (Aplauze). Muncind pentru prosperitatea patriei noastre, ne aducem în același timp contribuția la lupta tuturor forțelor antiimperia- liste, la cauza coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la triumful păcii și progresului social în lume. (Aplauze).In încheiere aș dori să subliniez încă o dată, tovarăși, că dacă m-am oprit mai mult asupra unor neajunsuri am făcut-o pentru că ele sînt deosebit de serioase și ne provoacă mari greutăți. Am făcut-o și din convingerea că partici- panții la consfătuire, lucrătorii din industria chimică vor înțelege aceste critici, luînd cele mai grabnice măsuri pentru a asigura îmbunătățirea activității în acest sector. (Aplauze pre
lungite).Ne exprimăm convingerea că muncitorii, specialiștii și cercetătorii, toți oamenii muncii din industria chimică nu vor precupeți nici un efort pentru a asigura progresul neîntrerupt al acestei importante ramuri a economiei naționale, contribuind astfel la înfăptuirea hotărîri- lor Congresului al IX-lea, la înflorirea României socialiste (Aplauze).Vă urez din toată inima spor la muncă, succese tot mai mari în dezvoltarea industriei chimice românești! (Aplauze prelungite).

(Urmare din pag. a Il-a)In scopul ridicării nivelului calitativ al produselor și menținerii lor în permanență la nivelul mondial, participanții la discuții au subliniat necesitatea de a se intensifica munca de cercetare și de a se desfășura o activitate continuă de modernizare a instalațiilor depășite ca nivel tehnic și de asimilare a unor noi produse și sortimente. în acest scop, s-a propus constituirea de colective mixte, cu mi- Inisterele interesate în vederea stabilirii cantităților de produse, a sortimentelor și a calităților solicitate. O altă propunere se referă la studierea modalităților de lărgire a atribuțiilor și drepturilor conducerilor întreprinderilor, precum și la concentrarea tuturor controalelor ministeriale în- tr-o singură perioadă a a- nului, pe o tematică judicios stabilită.Concluziile la lucrările SECȚIEI PENTRU INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HÎRTIEI au fost expuse de tovarășul AUREL GROA
PĂ, adjunct al ministrului industriei chimice, care a arătat că în discuții au fost relevate marile rezerve și posibilități existente la toate întreprinderile sectorului și a căror valorificare poate duce pînă la sfîrșitul anului 1967 la obținerea unor economii peste plan la prețul de cost în sumă de 45 milioane lei. Aceasta’impune introducerea unei discipline tehnologice severe și aplicarea u- ' nor soluții tehnice corespunzătoare pentru a ajunge treptat la consumuri specifice la nivelul celor _ din întreprinderile din țările dezvoltate.Relevînd calificarea necorespunzătoare a multora dintre cadre, participanții la dezbateri au arătat că, după absolvirea școlilor profesionale, muncitorii au nevoie de o perioadă de practică de cel puțin 2—3 ani la instalații similare, înainte de încadrarea în unitățile noi, fapt de care va trebui să se țină seama în viitor.în problema realizării in- , yesțițiilor .în termenul planificat și cu maximum de eficiență, s-a subliniat necesitatea ridicării calitative a proiectării, a răspunderii 

I personale a proiectanților pentru soluțiile adoptate, precum și a asigurării proiectelor în termen util. Este absolut necesar și posibil ca pentru anul 1968 întreaga documentație de execuție să fie asigurată pînă la sfîrșitul acestui an.Reprezentanții uzinelor din acest sector s-au angajat la ședințele de secție să depășească planul de producție pe semestrul II al a- cestui an cu 4 000 tone celuloză și 3 000 tone cartoane și hîrtie.Concluziile la lucrările SECȚIEI MECANO-ENER- GETICE au fost expuse de tovarășul NICOLAE VUL
CAN, secretar general al Ministerului Industriei Chimice.Vorbitorul a arătat că în dezbaterile pe secții au fost criticate îndeosebi aspecte legate de nerespec- tarea în totalitate a sistemului de reparații preventiv planificate la unele întreprinderi, precum și lipsurile existente pe linia întreținerii instalațiilor și utilajelor. Discuțiile au scos deopotrivă în evidență lipsurile ce se manifestă în organizarea reviziilor instalațiilor și s-au criticat cu tărie amînările a- cestora, făcute fără o analiză temeinică de către sectoarele productive.Cu o atenție deosebită s-au analizat cauzele întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, ce s-au produs la unele unități.în timpul dezbaterilor s-au propus, între altele, întărirea sectorului meca- no-energetic și automatizare din întreprinderi, organizarea optimă a lucrărilor de reparații și de întreținere, stabilirea timpului real de oprire pentru reviziile instalațiilor, dezvoltarea sectorului de proiectare de piese de schimb în întreprinderi, școlarizarea operatorilor chimiști pentru a-i putea folosi și la întreținerea instalațiilor. în scopul asigurării u- nei exploatări corespunzătoare a instalațiilor și a- gregatelor energetice din centrale și stații, Ministerul Industriei Chimice va trebui să organizeze lucrul în patru schimburi, similar programului din unitățile Ministerului Energiei Electrice.Din concluziile SECȚIEI DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE ȘI PRODUSE A- NORGANICE DE BAZĂ rezultă o serie de măsuri care aplicate vor permite ca situația producției de

îngrășăminte să se îmbunătățească, iar producția sectorului anorganic să se dezvolte în vederea acoperirii în mai bune con- dițiuni a necesităților economiei naționale — a spus tovarășul ATANASE DIA- 
CONESCU, adjunct al ministrului industriei chimice. S-a constatat și cu această ocazie că nerealizarea planului de producție la unele unități de producere a îngrășămintelor se datorește în principal ministerului care nu a pregătit temeinic desfășurarea lucrărilor de investiții și punerea lor în funcțiune.O bună parte din vorbitori au arătat că nefunc- ționarea la întreaga capacitate a instalațiilor de a- moniac și îngrășăminte complexe de la Combinatul din Turnu Măgurele, grupul azot de la Combinatul din Craiova și altele sînt o urmare a greșelilor făcute la contractarea acestor instalații cărora nu li s-a executat la timpul potrivit verificarea performanțelor tehnice și economice. Nerealizarea planului în a- cest an la îngrășăminte se datorește și lipsurilor existente în organizarea producției și a muncii, neres- pectării sarcinilor stabilite prin planurile de măsuri anterioare. Pe de altă parte. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini nu a livrat utilajele necesare la termenele planificate, iar Ministerul Construcțiilor pentru Industria Chimică și Rafinării nu a luat măsuri corespunzătoare pentru asigurarea unui ritm satisfăcător de execuție pe șantier, iar în unele cazuri calitatea lucrărilor a lăsat de dorit.Vorbitorul a formulat apoi propunerile făcute de secție în vederea atingerii parametrilor proiectați, asigurării unei producții ritmice, rentabilizării produselor și altele.El a cerut Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să respecte termenele de livrare a utilajelor care sînt corelate cu livrările din import, precum și calitatea prescrisă iar Ministerului Căilor Ferate să asigure în mod ritmic transportul îngrășămintelor la beneficiar. La rîndul său Ministerul Comerțului Exterior trebuie să manifeste mai multă ’ mobilitate în contractarea ihstalațiilor și utilajelor.Discuțiile din cadrul SECȚIEI INDUSTRIEI DE METALURGIE NEFEROASA au subliniat că acest sector a fost dotat în ultimii ani cu utilaje și' instalații moderne de mare productivitate, reprezentând cele mai noi realizări ale tehnicii actuale — a spus tovarășul ION DELEANU, adjunct al ministrului industriei chimice.Ca urmare a acestor condiții, în primul semestru al anului, planul de producție a fost depășit cu peste 70 milioane lei. Rezultate bune au fost obținute în rentabilizarea întreprinderilor și pe linia organizării științifice a producției și a muncii. în prezent, toate unitățile sectorului lucrează cu beneficii, rămînînd 10 produse care urmează a fi rentabilizate în perioada următoare. Totodată, s-a realizat 51 la sută din planul anual de construcții și montaj, creîn- du-se condiții pentru scurtarea termenelor de dare în exploatare a principalelor obiective de la Slatina și Oradea cu 4—6 luni.Referindu-se la greutățile ivite la punerea în funcțiune a noilor capacități de producție, s-a subliniat necesitatea ca în viitor, pentru instalațiile ce se vor importa, să se acorde posibilitatea proiectanților pe specialități să verifice în exploatare instalațiile oferite și numai după aceea să se stabilească valabilitatea garanțiilor date de furnizor. Evidențiind ca esențială în realizarea indicatorilor din proiect calitatea unor materii prime și auxiliare, participanții la dezbaterile din secție au relevat că Ministerul Minelor și Ministerul Industriei Metalurgice trebuie să acorde un sprijin mai substanțial în eliminarea unor neajunsuri care grevează eficiența economică a întreprinderilor din a- cest sector.în ce privește protecția muncii în întreprinderile chimico-metalurgice, a fost reliefată sarcina Direcției generale a industriei de metale neferoase de a a- sigura, în colaborare cu Ministerul Industriei Ușoare, dotarea tuturor locurilor de muncă cu echipamentele și materialele de protecție prevăzute în normative.- Se impune de urgență crearea unui sector de cercetare și proiectare pentru instalațiile de ventilație și epurare a gazelor, dotat corespunzător.
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i PE DRUMUL VACANȚEI
de Aurel MARTIN

Originalitatea 
care, astăzi cel 
dinții echivalează cu afirmarea plenară, 
incontestabilă, a personalității artistice ; 
a doua însemnează tocmai anularea ori
căror semne de originalitate, prin imi
tarea servilă a unor modele, de obicei 
(dar nu în chip obligatoriu) ilustre. Re
lația dintre cei doi termeni n-a fost 
însă totdeauna antinomică. Dovadă stau 
canoanele esteticii clasiciste care stipulau, 
ca o condiție a artei majore, imitarea 
antichității și experiența unor creatori 
ca Moliere sau Shakespeare, pentru care 
împrumutarea schemelor dramatice, a 
tipologiilor și a problematicii din alte 
literaturi nu constituia o problemă de 
conștiință. Fără îndoială, epoca avea 
despre originalitate o altă concepție de- 
cît avem noi. Așa cum o altă con
cepție avea și despre ideea de autor 
și de paternitate literară. De la romantici 
încoace însă, originalitatea devine pos
tulat al esteticii moderne, ideea de imi
tație, cu excepția celei de natură deli
berat parodisie, trecînd în categoria 
gesturilor condamnabile, expresie a non- 
talentului și a imposturii. Efortul artiștilor 
se sprijină de acum pe intenția nedisi
mulată de a crea unicate, de a defrișa 
zone inedite, de a spune ceea ce n-a 
mai spus nimeni pînă la ei, de a avea 
un stil care să-i reprezinte exclusiv, de

și imitația sîni noțiuni 
puțin, se resping. Cea

puncte de vedere

a fi, într-un cuvînt, originali. Imitația 
de orice natură, atîta vreme cît atestă 
sau sugerează sacrificarea ori inexis
tența personalității, e privită, legitim, 
ca o situare la periferia artei adevărate.

In artă, ideea de originalitate e totuși 
foarte relativă. Relativitatea aceasta, cu 
totul naturală, e determinată de îm
prejurarea că orice fapt artistic este, în 
fond, consecința indirectă a unui șir de 
fapte artistice anterioare, că scriitorul 
se întemeiază nu doar pe propria sa ex
periență, ci și pe cea multilaterală și 
multiformă a înaintașilor și a contem
poranilor, că anume cuceriri de ordin 
estetic trec în patrimoniul umanității și 
devin, ca atare, bun comun. Nu fiecare 
creator e inventatorul unei scheme pro
zodice, compoziționale sau tipologice, 
care să-l așeze în fruntea unei serii, 
nici deținătorul exclusiv al unor gînduri 
și sentimente cu care să schițeze pîrtii 
noi și nici frecventatorul singur autorizat 
al unor teme lirice. Istoria literaturii 
consemnează nu arareori faptul că alti
tudinile cele măi înalte le-au atins nu 
autorii primului experiment, ci urmașii 
lor. Cîți știu astăzi că nu James Joyce, 
maestru recunoscut al monologului in
terior, a introdus în proză procedeul a- 
cesta, ci un minor scriitor francez pe 
nume Edouard Dujardin, în romanul 
Laurii au fost tăiafi ?

Relativitatea originalității fiind o reali
tate obiectivă, ce anume dă amprentă 
personală, diferențială, operei de artă 
autentice ? E vorba, în primul rînd, de 
ceea ce se cheamă, în estetica modernă, 
viziune, adică de modul în care artistul 
transfigurează adevărul vieții, de semni
ficațiile filozofice, sociale, etice, este
tice pe care le reliefează, de sistemul 
de referințe la care apelează pentru a 
da ideilor claritate și pregnanță, de 
coeficientul de noutate al unghiului de 
interpretare, de adîncimea perspec
tivei, de capacitatea scriitorului de 
a stîrni în cititor ecourile emoționale 
scontate. E vorba apoi, didactic vorbind, 
și nu în ultimul rînd, de acel summum 
de elemente care diferențiază, ca expre
sie, pe un creator de alt creator. Spun 
„summum", adică totalitate, pentru că 
în acest plan, ca și în altele, artistul 
autentic, fără a ignora experiența altora, 
asimilând, din contră, ceea ce corespun
de propriului temperament, realizează o 
sinteză unică în felul ei și reprezenta
tivă exclusiv pentru modul lui de co
municare. Indiferent ce temă atacă și 
indiferent cu ce material lucrează, 
scriitorul original imprimă operei sale 
un timbru distinct, inconfundabil, care 
ne îngăduie să recunoaștem numaidecît
— ca să mă refer la valori consacrate
— melodia învăluitoare a versului emi
nescian, de simetriile sonore ale strofei 
coșbuciene, tonurile vaticinare din poe
zia lui Goga, de euritmiile barbiene, 
universul bacovian închis și sumbru, de 
cel senin, întemeiat pe cultul armonii
lor, al lui Pillat, metafora blagiană des
chisă spre adîncurile de faină ale lumii, 
de verbul arghezian cu reverberații 
prismatice, altele de fiecare dată. Din 
aceleași motive, nu e greu să deosebim, 
în poezia nouă, candoarea labișiană 
de titanismul retoric al lui Mihu Drago- 
mir, discursul poetic al lui Geo Dumi
trescu de metaforismul lui Nichita Stă- 
nescu, echilibrul neoclasic al lui Șt. A. 
Doinaș de ironia socratică a lui Marin 
Sorescu, caracterul gnomic, dramatic și 
magmatic al liricii lui Ion Alexandru de 
transparența celei a lui Cezar Baltag. 
Sau, în același context valoric, gîndin- 
du-ne la prozatori, rîsul jovial al lui 
Creangă de cel sarcastic, ironic, ridicu- 
lizator al lui Caragiale, participarea a- 
fectivă a lui Sadoveanu de impasibilita
tea lui Rebreanu, stilul nervos, colorat, 
cu inflexiuni de cadență muzicală al 
lui Zaharia Sțancu de cel aspru, anti
calofil al lui Marin Preda, tentația va
lorilor figurative ale limbajului, a unui 
stil trepidant la Eugen Barbu, de miș
carea ritmată, poematică, a frazei lui 
Ion Lăncrănjan. Asemenea exemple, din 
fericire, nu epuizează lista.

Fără doar și poate, oricare mare 
creator a crescut un timp la umbra unui 
dascăl sau a mai multora, învățînd de 
la ei meșteșugul. Nici unul n-a rămas 
însă sclavul vreunui zeu tutelar. Suprema 
lecție învățată a fost aceea de a fi el 
însuși, de a se exprima pe sine în
suși, de a privi existența cu ochii pro
prii, de a desțeleni ținuturi și straturi 
neinvestigate încă, de a îmbogăți uni-
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versul de cunoaștere și de sensibilitate 
al umanităfii, de a înlesni zări inedite 
iubitorilor de frumos.

E ceea ce uită, în genere, imitatorii. 
Suflete de iconoduli, nu de iconoclaști, 
abulici prin definifie, lipsifi prin ur
mare de discernămînt critic și de auto
control, ei se mărginesc să gloseze în 
spiritul maestrului, împrumutînd de la 
acesta și tema, și viziunea, și modul 
de a concepe expresia, și timbrul, cum 
făceau la finele secolului trecut epigonii 
eminescieni și cum fac astăzi epigonii 
lui Blaga, Barbu, Pillat sau ai supra
realiștilor. Alfii, mai pufin exclusiviști, nu 
se închină toată viafa unui singur idol, 
ci, după anotimpuri, își schimbă altarele 
și odăjdiile. Se vorbește insistent, cum 
se vorbea acum mai bine de un de
ceniu, despre exemplaritatea clasicilor? 
Bolintineanu, Alecsandri, Eminescu, 
Coșbuc, Caragiale sînt reluafi, în varian
te apocrife, aduși la zi, asezonafi și 
prezentafi sub semnătură nouă. Se face 
caz (cum s-a făcut) de formula lirismului 
topîrcenian ? Pe piajă apar florile artifi
ciale confecționate din dactili și anapești, 
după modelul celor risipiți în grădina 
rapsodiilor de primăvară și de toamnă, 
a baladelor vesele și a parodiilor ori
ginale. E în atenția îndrăgostiților de 
frumos poezia lui Blaga ? Imitatorii des
coperă atracția fascinantă a misterului 
cosmic, gîndirea magică și se avînfă pe 
căile netezite, prădînd de poame cire
șul sădit de marele înaintaș. E valorifi
cat Ion Barbu 1 In atelierele lor începe 
confecționarea în serie a poemelor er
metice. Că rezultatele aduc a pastișă, e 
aproape inutil să mai spun, cum aproape 
inutil e să arăt că steaua polară a 
imitatorilor e moda. Există însă unii al 
căror ochi e orbit nu de valorile în 
circulație, ci de cele aflate, momentan 
măcar, în penumbra interesului public. 
La redacții încep să sosească atunci ■ 
să zicem — poeme în maniera lui 
Constant Tonegaru, proze concepute 
după rețeta Urmuz sau texte lirice mi- 
mînd tehnica suprarealiștilor de acum 
treizeci de ani. Unele văd chiar lu
mina tiparului. Eroarea logică a unor 
asemenea imitatori e că socotesc prefe
rabilă pasfișarea lui Tonegaru pastișării 
lui Bolintineanu, mai interesant și mai 
nobil să îmbraci bluzonul lui Prevert de
cît fracul lui Alecsandri, să- 
vocea după timbrul lui Gherasim Luca 
decît după al lui Goga, să gîndești ca 
Fr. Kafka decît ca G. Călinescu, i ' 
așadar, adevărul elementar că actul 
imitației e degradant, indiferent sub a 
cui tutelă s-ar afla el.

Ciudat e că nici unul dintre imitatori 
nu trage din studiul istoriei I 
învățămintele cuvenite, Știind care a fost 
soarta postumă a altora, ar ieși 
din trista competiție, lăsînd ' 
manifestare talentelor reale, care au 
efectiv ceva de spus , și care sînt con
temporane nu cu modelele, oricît de 
prestigioase ar fi ele, ci cu 
înnoitor al epocii noastre.

La munte, pe litoral, înVacantă !
păduri și pe malurile apelor. în locuri 
pitorești și pline de verdeață, tabere
le școlare și-au deschis larg porțile 
întîmpinîndu-și, primitoare, oaspeții. 
Pe drumurile tării primele eșaloane 
de entuziaști exploratori au pornit 
în drumeție însoțiți de cîntec și voie 
bună.

în planurile de lucru ale forurilor 
centrale și locale, vacanța școlară din 
această vară este consemnată cu pre
cizie în cifre și obiective : circa 92 000 
de pionieri și elevi își vor petrece 
o parte a vacantei lor în tabere ; alți 
aproape 2 900 de elevi din licee și 
școli profesionale vor fi oaspeții ta
berelor sportive ; în colonii vor ple
ca mai mult de 10 000 de preșcolari ; 
88 000 de pionieri și elevi vor par
ticipa la excursii și drumeții prin 
tară ; pentru majoritatea tineretului 
școlar se vor organiza excursii regio
nale și locale, iar pentru cei rămași 
acasă peste vară se vor deschide clu
buri în licee, scoli profesionale și 
tehnice, baze sportive. Corespun
zător. fonduri însemnate au fost alo
cate amenajării și organizării tabe
relor și coloniilor școlare. înființării 
unei largi rețele de baze turistice, al
cătuirii unor bogate programe cultu
ral-educative destinate recreerii ele
vilor.

Pe urmele primilor „beneficiari" ai 
vacantei din tabere și colonii. înso
țind întîile grupuri de elevi excursio
niști am pornit să consemnăm con
cret modul în care vacanța. înscrisă 
în planuri și programe de lucru, de
vine o realitate vie. prezentă, atrăgă
toare.

nepotrivite, iar la întoarcerea din ta
bere spre casă li se asigură vagoane 
speciale 
regiune, 
mari ei 
părtate.

numai pînă în centrul de 
cu toate că în grupuri mai 
vin și din raioane mai de-

OCOLUL ȚĂRII ÎN... 5
ZILE?

de cazare, de hra-

„AMINTIRI” DIN PRIMA
ZI DE TABĂRĂ

In mod obișnuit, prima întîlnire 
cu vacanta are loc la poarta taberei, 
pe peronul gării, în incinta unui mo
nument istoric sau muzeu. Iar pri
mele impresii, de neuitat, adesea/sînt 
hotărîtoare pentru bună dispoziție 
din tot restul programului; Dincolo 
de nota bună ce se poate acorda 
multor gospodari și organizatori lo
cali, din acest punct de vedere, ne 
aflăm în situația de a înfățișa și 
unele neglijențe, „omisiuni" regreta
bile sau pur și simplu lipsă de price
pere și spirit de prevedere.

Vecinătatea atît de atrăgătoare a 
mării, condițiile bune de odihnă și 
recreație, atrag în fiecare vară la 
Năvodari mii de școlari, cîte 1800 pe 
serie, din mai multe regiuni ale ță
rii. Iată însă că prima zi de tabără 
umbrește oaspeților bucuria mult aș
teptatei întîlniri cu litoralul. Primi
rea copiilor, triajul medical, cazarea 
propriu zisă — operații cît se poate 
de obișnuite și necesare se prelun
gesc multe ore ; oboselii drumului i 
se adaugă plictiseala și nerăbdarea 
așteptării. Cauza : mobilizarea unui 
personal medical insuficient efectuă
rii acestor activități. Situația, pre
zentă lâ prima serie de elevi din 
vara aceasta, a mai fost semnalată 
și în .vacanțele trecute, . dar măsuri 
hotărîte, eficiente tot n-au. fost luate 
de forurile sanitare locale. De ce 
oare ? Gazdele nu sînt dornice ca 
școlarii să le păstreze o amintire 
frumoasă? în unele' tabere, la sosi
rea primelor serii de școlari, perso
nalul medical n-a fost în între-

Animați de grija de a asigura ele
vilor zile de vacanță cît mai bogate, 
cît mai interesante și educative în 
același timp, pedagogii din tabere 
s-au grăbit să alcătuiască programe 
variate, din care să nu lipsească 
multă mișcare în aer liber, drumeția, 
sportul, lectura, competițiile cultu
ral-artistice. Pentru oaspeții taberei 
de la Bucșoaia. regiunea Suceava, 
bunăoară, în programul de tabără fi
gurează, alături de vizitarea obiecti
velor industriale din împrejurimi, 
excursii la mînăstirile Voroneț și 
Gura Humorului, spartachiada spor
tivă a tuturor tinerilor din tabără, 
în tabăra de la Năvodari au fost in
vitați mârinari ai flotei noastre co
merciale care le-au vorbit elevilor 
despre călătoriile lor pe mările și 
oceanele lumii. Tot așa, în progra
mul de activitate de la Chirui-Băi, 
regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră, se desfășoară concursuri „cel 
mai bun recitator", de orientare tu
ristică, „cursuri" de dansuri popu
lare și moderne.

Din; discuția cu pedagogi și educă- 
_______ v. ________   ... tori, care îndrumă și veghează asu- 
pxcursii și drumeții. Și totuși... 210 P.ra,. elevilor îh zilele de vacanță,
copii din regiunea Argeș au călăto- reiese însă că nu este folosit pe
rit înghesuiți (în ziua de 10 iunie) deplin, cu eficiență maximă, bogatul
spre Năvodari fără a avea asigurate . potențial educativ pe care-1, oferă 
locurile rezervate plătite, deoarece 
organele regionale ale C.F.R. n-au 
respectat instrucțiunile M.C.F. ; alți 
250 de elevi au călătorit cu un sin
gur vagon de la București la Năvo
dari (în ziua de 11 iunie), de data 
aceasta pentru că cei ce răspundeau 
de trimiterea elevilor în tabără n-au 
respectat planificarea prealabilă fă
cută pentru transportul lor. Uneori, 
uitîndu-se ’ că e vorba de copii, de
plasarea lor se face la ore cu totul

a-

gime la post (taberele Suzana și 
Schiori — regiunea Ploiești), iar în 
altele (la Maciova și Herculane — re
giunea Banat) triajul medical al co
piilor a fost făcut numai de o soră, 
în lipsa medicului.

O dată trecut „hopul" instalării, 
oaspeții pornesc, cu curiozitatea spe
cifică copiilor, să vadă, să cunoască, 
să „inspecteze" totul în jur. Merită 
menționat faptul că. în multe locuri, 
acest „control" obiectiv și exi
gent al „beneficiarilor" se soldează 
cu calificativul „ce frumos e !“. Lo
caluri bine și gospodărește amena
jate, curățenie și ambianță plăcută, 
locuri de joacă, toate făcute 
cu grijă și dragoste părintească, 
pentru ca școlarii să se simtă 
„ca acasă". Pe alocuri însă
precierea este categorică : „nu ne 
place !“. Reparații de calitate neco
respunzătoare la unele vile de la 
Cheia, lucru în grabă, de mîntuială 
la Suzana, mobilier și cazarmament 
uzat, lipsit de confortul elementar la 
Cheia. Suzana, Telega. Ștefănești. 
dovedesc că gospodarii din regiunea 
Ploiești nu s-au îngrijit ca fondurile 
investite în acest scop să fie fructi
ficate cît mai deplin, să creeze co
piilor un cadru de odihnă cît mai 
reconfortant.

Tot între amintirile primei zile de 
tabără pot fi incluse și „peripețiile" 
călătoriei de acasă pînă la localita
tea respectivă. încă înainte de des
chiderea oficială a „sezonului", fo
rurile interesate au stabilit împreu
nă cu C.F.R. și întreprinderile lo- ' 
cale de transporturi un plan con
cret de lucru în vederea deplasării 
școlarilor spre și dinspre tabere. în

viața de tabără, excursiile și drume
țiile în colectiv, formele de organi
zare locală a vacanței de vară. A- 
deseori se uită că menirea princi
pală a zilelor petrecute în tabără 
este să-i pună pe copii și tineri în 
contact direct cu natura, să le ofere 
posibilitatea de a zburda în aer 
liber, de a colinda munții și pădu
rile, de a-și satisface dorința de 
mișcare, de joc. Este, deci, de da
toria educatorilor, a pedagogilor din 
conducerea taberelor ca, asigurînd

conditiile cerute 
nă, de îngrijire medicală și sani
tară, să vegheze 
ficieze din plin 
să facă multă mișcare, sport, excursii, 
în perioada cît sînt în tabără. Și, 
în orice caz, să se evite cu totul a- 
semenea situații ca cele din vacan
țele trecute, cînd programe rigide, 
încărcate cu tot felul de activități 
„sedentare" îi împiedicau pe 
să iasă din curtea taberei, 
bucure de pitorescul naturii 
jurătoare.

Desigur, din programul de 
nu trebuie să lipsească nici unele 
manifestări cultural-artistice 
sportive interesante, lectura, 
mai că, aproape peste tot, în tabe
rele vizitate din regiunile Suceava, 
Constanța, Mureș-Autonomă Maghia
ră, Argeș se constată o insufi
cientă dotare a bibliotecilor cu cărți 
adecvate vîrstei și preferințelor șco
larilor (în special din clasele mai 
mici). Fondurile alocate în acest 
scop primesc adesea alte destinații 
sau pur și simplu nu sînt cheltuite 
deloc. Pe alocuri, aprovizionarea cu 
materiale sportive si folosirea lor 
se face cu totul anapoda. Unii con
ducători de tabere, deși au materiale 
sportive din belșug, preferă să le 
țină sub cheie ca să nu se... dete
rioreze cumva. Tot astfel, mijloace 
educative mult îndrăgite de elevi — 
radioul, televizorul — sînt sporadic 
folosite. Fie că aceste aparate din 
dotarea taberelor nu sînt puse la 
punct pentru a funcționa normal, fie 
că servesc mai mult la delectarea... 
personalului adult al taberei — este 
cazul televizorului din tabăra de la 
Păuliș — regiunea Banat — „păstrat" 
pînă nu de mult în odaia adminis
tratorului.

Prea puțin este „consultată" și se 
ține seama de părerea elevilor în
șiși la organizarea unor asemenea 
manifestări. Din cauză că nu există 
un program al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă în vederea 
sprijinirii activității cultural-artis
tice și educative în tabere, spectaco
lele de teatru filmele, turneele ar
tistice nu figurează decît sporadic, 
întîmplător, în zilele de vacantă ale 
școlarilor.

După cum se știe, în afara celor 
aflați la odihnă în tabere, un mare 
număr de tineri vor colinda în a-

ca elevii să bene- 
de aer, de soare,

școlari 
să se 
încon-
tabără

ceastă vară, cu rucsacurile în spate, 
țara în lung și-n lat. în anii din 
urmă s-a acumulat o bogată expe
riență în organizarea excursiilor „și 
drumețiilor, în atragerea tineretului 
școlar spre turism și activități me
nite să-i facă, larg cunoscute frumu
sețile și bogățiile țării, locurile is
torice, monumentele cu adîncă re
zonanță artistică și culturală. A- 
ceastă experiență nu este însă ,pe 
deplin folosită și răspîndită în lumea 
școlară.

Așa se face că în organizarea 
excursiilor școlare din această vaj-ă 
se semnalează însă și unele neajun
suri care le pot diminua eficiența 
pedagogică, educativă. Astfel, sec
țiile de învătămînt ale unor sfaturi 
populare regionale au avizat școli
lor excursii interregionale cu parti
ciparea unor grupe eterogene de 
elevi, de la prima clasă pînă la 
a Xl-a ; unele trasee alese nu cores
pundeau — sub aspectul lungimii 
traseului și a obiectivelor propuse 
spre vizitare — particularităților de 
vîrstă ale elevilor ; s-a propus sp-re 
realizare înconjurul țării în... 5 zile, 
obiectiv evident greu de realizat, 
fără alt efect decît oboseala fizică. 
Pe alocuri, în amenajarea bazelor 
turistice nu s-a ținut seama că în 
școlile respective condițiile mate
riale nu corespundeau cazării 
excursioniștilor. A fost nevoie de in
tervenția forurilor centrale de învă
tămînt pentru înlăturarea acestor a- 
nomalii.

După cum este necesară și o 
atitudine hotărîtă pentru preve
nirea unor greutăți dificul
tăți semnalate în trecutr:
lipsa unor îndrumători atenți și 
competenți, care să explice tinerilor 
semnificația și valoarea unor obiec
tive vizitate, drumeții exclusiv în... 
mașină sau tren, insuficienta solici
tare în aceste călătorii a unor cali
tăți specifice celor tineri : voia bună, 
dorința de cîntec și joc. curajul, ini
țiativa, hotărîrea de a învinge greu
tățile. Toate acestea, evident, cu 
concursul susținut al cadrelor didac
tice, al pedagogilor și educatorilor, al 
forurilor locale interesate.

Florica DIMULESCU, Vasile Ml- 
HAI, Nisior ȚUICU, Lorand 
DEAKI

sufletul |

cinema

Tabăra de pionieri și școlari de la Buda, regiunea București

(Urmare din pag, I)

Ignorantul anonim poate fi, în 
realitate, un om de bun simț, cinstit 
și harnic. Și mai ales modest. Con
știent de condiția sa intelectuală pre
cară. de orizontul său îngust, gre
șește numai prin resemnare. Prin 
umilitoarea resemnare în necunoaș
tere, Căci el consideră cultura un 
sanctuar inaccesibil. O lume străină, 
indescifrabilă. Mintea i se abruti
zează în mișcarea uniformă a bra
țului mecanic pe o singură șină. O- 
colește orice obstacol, nemaistrădu- 
indu-se să-1 privească, să-1 cunoas
că, să-l înlăture din drum. Conștient 
și respectuos, tace cînd aude glasul 
competentei. Se dă la o parte, se re
trage în sine. în cercul închis al 
vieții lui.

în această zonă umană, socialismul 
a operat la adîncimi si pe suprafețe 
uriașe. A spart carcasa indiferenței. 
A împrăștiat teama superstițioasă 
față de „monstrul" științei. A învins 
timiditatea și timorarea. Apropiind 
tot mai mult văpaia culturii de spi
rite. a stîrnit setea cunoașterii. Din 
vechiul material uman, pasiv și a- 
morf. dintre anonimii resemnați de 
altădată, s-au mai păstrat vestigii. 
Restul a fost recuperat. Ca o armată 
de misionari, cărțile au intrat în 
case si au convertit spiritele, au fă
cut prozeliți. Această mișcare, de 
proporțiile marilor campanii ale 
creștinării. va avea efecte social- 
umanitare de valoare incalculabilă 
pentru viitorul societății românești. 
Se ridică, la scară de masă, condiția 
individului. Sînt eliberate din carceri 
și chemate la viață milioane de spi
rite. Cultura sporește forța gîndirii 
și sensibilității noastre naționale. 
Produce o puternică elevație a per
sonalității spirituale a poporului ro
mân, marcînd tot mai pregnant pre
zenta noastră în soborul civilizației, 
în panteonul lumii.

Un personaj remarcabil, apărut în 
proporții impresionante în epoca so
cialismului. este autodidactul. El 
provine dintre foștii copii desculți 
ai satelor, cu minte scăpărătoare ca 
amnarul, pe care dascălii neputin
cioși îi priveau cu ochii înecați în 
lacrimi cum ies de pe ușa școlii pri
mare și, în loc să urce cu picioarele 
lor sprintene treptele culturii pen
tru care erau hărăziți, porneau în 
lungul travaliu al plugarilor umili. 
Și dintre foștii copii ai mahalalelor 
muncitorești, avizi de știintă. îndră
gostiți fără speranță de carte, cople
șiți de tragica renunțare pe care le-o 
cerea viata, 
sind școlile 
ma sfîșiată 
nu puteau 
du-și setea nepotolită și pasiunea 
nestinsă, s-au aruncat cu aviditate 
furibundă asupra cărților scoase în 
drum de revoluția socialistă. Și au 
citit cu ardoarea unei iubiri reîn
viate. Cu mintea și cu sufletul, ab
sorbind totul. înțelegînd totul, 
tetizînd și corelînd grămezi de cu
noștințe, de idei, de înțelepciune, de

vorate în nopțile albe. Spiritul lor 
s-a luminat, s-a instruit, s-a cizelat, 
mintea a căpătat elasticitatea logicii, 
zborul fanteziei. Izvoarele ’ inteligen
tei lor s-au îmbogățit, captînd un 
debit inepuizabil. însușindu-și spi
ritul rece al gîndirii științifice, și-au 
exersat totodată gustul pentru fru
mos, și-au cultivat plăcerea pentru 
poezie, satisfacția estetică. Au deve
nit tot mai receptivi la cuceririle 
gîndirii umane, la progresele cunoaș
terii, la prospețimea originalității...

Ne izbim însă și de ignoranți in
curabili. De ignoranți fanatici. De 
cei care rezistă cu îndîrjire pe în
gustele și șubredele lor poziții. „In
coruptibilii". „Apostolii" care pre
feră să piară decît să-și convertească 
„credința". Tot ceea ce cade dincolo 
de sfera cunoașterii lor este inexis
tent. Nefericitele adevăruri care nu 
au încăput sub clopotul strimt al 
spiritului lor. sînt iremediabil con-

cultist convins, el crede că încli
nația spre abstracții științifice, spre 
fantezii de artă nu are nimic co
mun cu spiritul proletar, cu stilul 
muncitoresc de viață. Hărnicia și 
virtuțile practice, organizatorice, ex
clud, în concepția lui, orice încli
nație spre reflecție, spre filozofie, 
spre ficțiune. Cultura i se pare un 
început de viciu care duce la mo-

dește creatorul ei. Ceea ce nu co
respunde convingerilor, sensibilității 
sale e un petic dintr-o altă țesătură, 
din alt material, de altă culoare. Ig
norantul crede însă că unei opere 
artistice i se 
unui anteriu.

îl întîlnești pe arogantul incult 
prin cîte o expoziție în care a in- 

—- -- -- trat cu totul întîmplător. Proferează Ieșire, diminuează capacitatea de dur șj categoric. Condamnă defini- 
muncă, rateaza cariera. tjVj irevocabil. Sancționează fără

An .de an, omul acesta se golește drept de apel. Scrie în caietul de 
impresii grosolănii care culminează 
cu îndemnul „la muncă". La teatru, 
dacă nu-i place, vociferează în tim
pul spectacolului și pretinde să i 
se dea înapoi banii „munciți". îi ră
măsese în cap ideea că arta trebuie 
să fie atît de elementară îneît să 
nu-i ceară nici un efort spiritual, 
atît de simplistă îneît chiar și el 
să o poată privi de sus. Spunîndu-i-se 
că partidul cheamă pe creatori să

■ tot mai mult, devine mai sărac su
fletește, mai searbăd. Nii-1. mai în
călzesc nici elanurile generoase ale 
tinereții, nici resursele spirituale na
tive, nici vechea lui disponibilitate 
pentru fapte, pentru realizări prac
tice. îi înțelege tot mai puțin pe 
ceilalți ; fiindcă se apropie tot mai 
mult de cultură, îi simte tot mai 
departe de el. Rămîne mai singur 
și mereu mai în urmă. Ceea ce-1 pune

18,00 — La ordinea zilei : Or
ganizarea științifică a producției 
și a muncii. 18,20 — Mult e dul
ce și frumoasă... Emisiune de 
limbă română. 18,50 — Pentru 
tineretul școlar : Studioul pio
nierilor. Tabere pe harta țării. 
19,30 — Telejurnalul de seară.

19,50 — Buletinul meteorologic. 
Publicitate. 20,00 — Figuri ce
lebre ale ecranului. 20,15 — Te- 
leglob — emisiune de călătorii 
geografice: Tunisia. 20,40 — Stu
dioul mic. „Ifigenia in Tauris" 
de Paul Everac. 21,15 — Varie
tăți pe peliculă. 21,30 — De la 
Giotto la Brâncuși. (Emisiunea 
a XlI-a). Prezintă : Dan Hăuli- 
că. 21,50 — Magazin literar.
22,30 — Muzică ușoară româ
nească... pe 16 mm. 22,45 - 
lejurnalul de noapte.

pot pune petice, ca
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Dintre copiii care, uără- 
lor mici, priveau cu ini- 
spre școlile mari în care 
intra. Aceștia, păstrîn-

sin-

damnate. Neagă tot ceea ce nu știu, 
împroașcă cu noroi competența, în- 
vinuind-o de impostură. Sînt agre
sivi și violenți. își' etalează igno
ranța cu ostentație, lovesc cu a- 
ceastă ghioagă în jur pînă fac vid. 
îi consideră inamici pe toți cei care 
vor să înghesuie în micile cotloane 
ale minții lor idei noi, cunoștințe și 
adevăruri proaspete. Sînt convinși 
că prea multă minte strică. $i că 
prea multă înțelepciune prostește. 
După părerea lor, cu două-trei a- 
devăruri bine înfipte în cap poți 
să te descurci în orice împrejurare, 
în plus, fiind puține, poți să le ții 
socoteala și să le stăpînești. Proto
tipul acestora este un faimos per
sonaj din literatura clasică rusă, 
care propunea interzicerea prin de
cret, sub cea mai strașnică pedeap
să, a oricăror idei noi. Visul loi 
suprem este oprirea cunoașterii în
tr-un punct fix.
\ Cultura nu este pentru ei decît ur. 
„fason". Consideră artele ocupația 
oamenilor incapabili de muncă. „Eu 
n-am citit nici o carte, se laudă 
cîteodată, și conduc o fabrică". „Am 
ajuns șef de șantier și nu m-a în
trebat nimeni, niciodată, dacă am 
fost la teatru. Am înaintat în viață 
muncind, nu moțăind la concert" 
Dacă progenitura sa dă semne de 
interes pentru arte, dacă în casă 
apare o vioară sau prea multe cărți, 
intervine energic, vindicativ. Cînd 
se aprinde, la un pahar de vin, bate 
cu pumnul lui viguros in tăblia me
sei și spune : „așa am trăit și așa 
am să trăiesc, muncitorește". Prolet-

pe gînduri și-1 nedumerește tot mai 
mult sînt frazele din documentele 
de partid care cheamă la lărgirea o- 
rizontului, la însușirea comorilor cul
turii umane. Rămîne un trist vesti
giu al unei epoci de glorie, legatar 
fidel și îndîrjit al părții celei .mai 
slabe a perioadei de început, accep
tată pe atunci de nevoie, dar înlă
turată apoi cît s-a putut de repede 
în clocotul marilor procese ale revo
luției și construcției socialiste.

Varianta cea mai dăunătoare a 
acestui personaj este ignorantul a- 
rogant. Ignorantul mentor. Conside- 
rîndu-se competent în orice direc
ție, își permite să-i contrazică și 
să-i instruiască pe toți specialiștii. 
Nu-1 miră că a devenit doct fără 
să miște un deget. Este convins că 
toate problemele, chiar și cele mai 
specioase, se pot rezolva pe calea 
bunului simț.

Businessmanul cu conturi la zece 
bănci îl primește pe pictorul sărac 
în pijama. îl tine în picioare, îi 
spune tu, îl bate pe spate și îi arată 
modelul a ceea ce ar vrea să aibă 
pe perete. Restul, nu-1 interesează. 
Există însă și spirite de businessman 
fără conturi la bănci care cred că 
cultura este un atelier meșteșugă
resc. Dai tîmplarului un model de 
masă și dacă masa nu corespunde 
modelului, strigi la el și îi ceri să 
pună mîna pe ciocan, s-o transfor
me în scînduri și apoi în altă masă.

O
sau
decît ceea ce simte, crede și gîm

operă de artă poate fi reușită 
nu, dar ea nu poate fi altceva

făurească opere durabile, nu impro
vizații, să ducă mai departe marea 
moștenire culturală a trecutului, nu 
să coboare sub ea, să imortalizeze 
marile prefaceri revoluționare ale 
României contemporane, nu să facă 
didactică școlărească — i s-au răpit 
toate criteriile. Citind și auzind apoi 
că partidul nu-i învață pe artiști 
cum să scrie, să compună, să dese
neze, să joace, rămîne complet dez
orientat. Are sentimentul că a fost 
frustrat de un drept. Și abținîndu-se 
în public, se răzbună în particular.

în jurul acestor oameni golul 
crește. Sînt ascultați cu dezaprobare 
cum dau lecții, cum emit verdicte 
asupra lucrurilor de care sînt com
plet străini și din care nu înțeleg 
nimic.

Există și ignoranță titrată. Este 
impenetrabilă la cultură ca un trup 
uns pe care nu se poate lipi nici un 
strop de apă. Căutînd o punte spre un 
astfel de om, găsești numai diploma. 
Punte șubredă, de hîrbie subțire, sub 
care nu se află nimic. în paranteză 
fie spus, universitatea care nu a des
coperit un asemenea om, sau n-a 
reușit să-i dizolve crusta de igno
ranță, sau să-1 elimine la timp — nu 
merită nici o stimă. Omul nu e un 
sol oarecare în care înmagazinînd în
grășăminte îl faci mai fertil. Im- 
pregnîndu-i circumvoluțiunile numai 
cu cunoștințe de specialitate, el de
vine mai fertil din punct de vedere 
tehnic, dar nu și mai uman. Produce 
mai multe piese, dar nu și mai multe 
valori spirituale. Pentru că. în ulti
mă Instanță, nici un om nu produce 
piese timp de 24 de ore pe zi. Șl

• SPARTACUS — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA — 9; 12,45.
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 1942 — orele 
19,30), REPUBLICA - 9; 11; 13; 15; 
17; 19,15; 21,30. STADIONUL DINA
MO — 20,30. ARENELE LIBER-

nimeni nu poate trăi 16 ore exclusiv 
în calitate de consumator. Vai de ti
tratul străin de cultură, vai de so
cietatea care își asigură progresul 
cu titrați standard, cu ignoranți cu 
diplomă.

Unii își închipuie că orice funcție 
ierarhică conține în ea, intrinsec, au
toritatea culturii. Și că emis de pe 
un scaun mai înalt, orice cuvînt ca
pătă greutate, se transformă magic 
în înțelepciune. Nu există nimic mai 
funest decît ignoranța care deține 
autoritate. Gustul ei cultural e lipsa 
de gust. Și-o impune cu forța. Lipsa 
de gust este tiranică, nu suportă opo
ziție, nu respectă și nu tolerează 
gustul nimănui. Pentru că detestă 
gustul în sine. Dacă nu poate să 
convingă — și. evident, nu poate să 
convingă niciodată — recurge la 
prerogativele autorității.

Ce poate oare Inhiba, chirci sau 
paraliza fantezia creatoare, talentul, 
mai mult decît intoleranța ignoran
tei ? In zona în care suflă acest vînt, 
cultura se pîrjolește, se usucă, întoc
mai ca pămîntul sub duhoarea sece
tei. Una din condițiile echilibrului 
social este ca ignoranța să fie in
fluențată de cultură și nu invers. 
Dacă aceste raporturi sînt întoarse 
cu capul în jos, frumosul, înfricoșat, 
intră în conul de umbră al opusului 
său. Se ghemuiește umilit, încercînd 
să se autoconserve. Sau, ceea ce e 
cel mai straniu și mai monstruos. în
cepe să se rușineze de el însuși. Se 
pregătește să renunțe la sine. Spiri
tele înfometate îl caută dar nu-1 mai 
găsesc, și suferă. Cele care se pot 
hrăni cu surogate se devitaminizează. 
ajung clorotice fantome inofensive. 
Iar cele care au alungat frumosul, 
suprasaturate de satisfacție, cad în 
obezitate. Cultura este un vaccin 
universal al spiritului. Fără ea spiri
tul, este supus celor mai grave ma
ladii. Dacă e alungat acest mesager 
al spiritualității. între oameni se cas
că prăpăstii. Deposedați de cultură, 
oamenii devin suspicioși. rigizi, se 
reîntorc la concurenta primitivității, 
la legea brutalității. A biciui marea 
este o nebunie inofensivă ; a 
cultura înseamnă a maltrata 
sufletul omenesc.

Cultura este esența gîndirii, 
bilității și experienței de viață
de generații și reprezentanți geniali 
ai omenirii. Este o infuzie de înțe
lepciune distilată și extrem de con
centrată. care potențează inteligenta 
proprie, gîndirea și sensibilitatea. 
Cultura îl face pe om mai profund, 
mai uman. Este o lecție magistrală 
despre complexitatea vieții, preve
nind tendințele de simplificare, abor
darea superficială a existenței. Cul
tura te ajută să-i înțelegi mai bine 
pe semenii tăi și aspirațiile de 
progres ale societății. Să te înțelegi 
mai bine și pe tine însuți. Ea este 
seva ce menține spiritul'proaspăt și 
viguros, îl împiedică să se usuce, să 
se părăginească, să se umple de 
bălării.

TĂȚII — 20,30, FESTIVAL (comple
tare Strănutul) — 8,45: 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,30.
O ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂ
RITĂ — cinemascop : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15: 13,30; 16,30; 18.45; 
21. BUCUREȘTI - 9; 11,15; 13,30;
16,45; 19; 21,15. GRĂDINA DOINA
— 20,30. STADIONUL REPUBLICII
— 20,30, FEROVIAR — 9,15; 11.30;
13,45; 16; 18,15; 20,30. EXCELSIOR — 
8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30.
• DRAGOSTEA MEA : CAPITOL 
(completare Judecata Iui Paris) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21. la gră
dină — 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45 MODERN — 
9,30; 11,45; 14; 16.30; 19; 21,15.
• MAIORUL ȘI MOARTEA — cine
mascop : VICTORIA (completare Mal 
sus, mai repede, mai tare) — 9; 11.15; 
13,30; 16: 18,30; 20,45, GRIVIȚA (com
pletare Orizont științific nr. 5/1967)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
e ANGELICA ȘI REGELE — cine
mascop : LUMINA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,45. DACIA (com
pletare Strănutul) — 7.45—21 în con
tinuare.
e UNION PACIFIC : CINEMATECA
— 9,45; 12; 14,15; 19,15; 21,15. -
• IERBURI AMARE — 9,30; SE’r
DUSA ȘI ABANDONATĂ — 12.15;
15; FALSTAFF - 18; ÎNCURCĂ- 
TURĂ BLESTEMATĂ — 21 : CENL 
TRAL.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LI- 
BERTY VALANCE : UNION — 
15,30; 20,30.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI
— cinemascop : GIULEȘTI (compleF
tare Mama lui Adrian) — 15,30; 18;;
20.30. BUCEGI (completare Oaspeți 
de iarnă) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

“ FLAMURA

biciui 
însuși

sensi- 
a mii

21. la grădină — 20.30. riA'f 
(completare Judecata lui Paris) 
9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.
e MONTPARNASSE 19 :
— 15,30; 18, la grădină — 20,30. DRU
MUL SĂRII - 15: 17,30; 20.
• DOAMNA DE PE ȘINE — cine
mascop : GLORIA (completare Șo- 
pîrla) — 9: 11.15: 13.45; 16; 18,15; 20.30;
• CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORA-; 
ȘULUI : UNIREA (completare Dus
ka) — 16: 18.15.
<» MOARTEA VINE PE PLOAIE : 
TOMIS (completare Istoria unui ma
nuscris) - 9: 11,15; 13.30; 16; 18.30;- 
21. la grădină - 20.30. VOLGA (com
pletare Orizont științific nr. 4/1067)
— 9: 11,15; 13.30: 16: 18.30; 21.
• PE GHEATA SUBȚIRE - cine
mascop - ambele serii : FLACĂRA
— 15,30: 19.15.
e FRENCH-CANCAN : MIORIȚA
(completare O uzină de lapte) — 9;
11.15; 13.30: 16; 18.30; 20.45,
• JANDARMUL DIN SAJNT-TRO- 
PEZ și JANDARMUL LA NEW- 
YORK — cinemascop : MUNCA — 
16; 19,45
• RELAXEAZĂ-TE. DRAGĂ ! : 
POPULAR (completare Chemarea 
vulcanilor) — 15.30: 18: 20,30.
• PRINTRE VULTURI - cinema
scop : AURORA (completare Alumi
niul) - 8.30: 11; 13.30: 16; 18,30; 21, 
la grădină - 20,30. FLOREASCA 
(completare Jucării) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21. RAHOVA (completare 
Trezirea) — 15.30: 18. la grădină — 
20.30.
• TIMIDUL : ARTA (completare Fa
brica de împachetat fum) — 9: 11,15: 
13.30: 15.45; 18,15: 20.45.
• VIATA LA CASTEL: MOȘILOR 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Ploiești)
— 15.15; 18. la grădină - 20.30.
• OMUL FARA PAȘAPORT - ci
nemascop : CRÎNGASI (completare 
Gimnastul) - 15.30: 18; 20.30.
t> SUCCES. CHARLIE ! - cinema
scop : COLEN7INA (completare Al 
doilea eu) — 15.30; 17.45.

BUZESTI
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ÎNTOARCEREA TOVARĂȘULUI
CORNELIU MANESCU DE LA SESIUNEA

EXTRAORDINARĂ A 0. N. U
Miercuri seara s-a înapoiat în Capitală Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, care a făcut parte din delegația Republicii Socialiste România la sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U., consacrată examinării situației din Orientul Apropiat.La sosire, pe aeroportul Bănea-

sa, au fost prezenți George Maco- vescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, alți membri ai conducerii ministerului.Au fost de față Richard H. Davis, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, și R. Han- bury-Tenison, prim-secretar al ambasadei Marii Britanii. (Agerpres)

Plecarea la Varșovia a unei delegații 
conduse de tovarășul Roman MoldovanMiercuri dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Varșovia, o delegație condusă de Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Cercetării Știin-

țifice, care, la invitația vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone și președintele Comitetului pentru Știință și Tehnică, Eugenius Szyr, va face o vizită în această țară.(Agerpres)
Vizitele directorului general

F

zilei
SOSIREA AMBASADORULUI 

REPUBLICII GUINEEA 
ÎN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIAMarți noaptea a sosit în Capitală Fadiala Keita, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Guineea în Republica Socialistă România.

Un deziderat 
major al vieții 
internaționale

Directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură (F.A.O.), dr.

SPORT
Actualitatea fotbalistică IZI VOLEI LA „PROGRESUL"

• PRIMII ADVERSARI Ai RAPIDULUI ÎN C.C.E. Șl Al STELEI ÎN „CUPA 
CUPELOR" • DUKLA PRAGA A JUCAT LA TG. MUREȘ România-Franța

Ieri la
Geneva 
primul tur al celor mai importante 
competiții europene rezervate echi
pelor de club : „Cupa campionilor 
europeni" și „Cupa cupelor". După 
cum se știe, la aceste competiții 
țara noastră va fi reprezentată de 
echipele bucureștene Rapid și res
pectiv Steaua.

. ■ Sorții au decis ca Rapid să în- 
tîlnească pe campioana Bulgariei, 
Hristo Botev Plovdiv (primul meci, 
la Plovdiv), iar Steaua pe cîștigă- 
toarea „Cupei Austriei". Iată alte 
cîteva din primele întîlniri ale 
„Cupei campionilor europeni" : 
Celtic Glasgow-Dinamo Kiev, Ajax 
Amsterdam-Real Madrid, Olimpia- 
kos Pireu-Juventus Torino, F.C. Karl 
Marx Stadt-Anderlecht Bruxelles.

amiază au avut loc la 
tragerile la sorți pentru

Pentru ambele competiții s-a 
stabilit ca în primul tur să se 
dispute doar două meciuri. În caz 
de egalitate de victorii și goluri, 
punctele înscrise în deplasare con
tează dublu. Dacă departajarea nu 
poate fi făcută, în continuarea me
ciului al doilea se dispută două 
reprize a cîte 15 minute. In cazul 
în care totuși egalitatea persistă, 
echipa calificată va fi desemnată 
prin tragere la sorți.

Ambele meciuri din primul tur 
trebuie să se desfășoare pînă la 
15 octombrie a.c.

★
Echipa cehoslovacă de fotbal 

Dukla Praga, aflată în turneu în 
țara noastră, a cîștigat cu scorul 
de 2—0 (2—0) meciul susținut ieri 
cu formația A.S.A. Tg. Mureș.

înotători români 
la Viena și Belgrad

în ziua a doua a concursului in
ternațional de natație de. la Belgrad, 
Hebst (R. D. Germană) a cîștigat pro- 

‘ba de 100 m liber, fiind cronometrat 
in 57”4/10. înotătorii români Deme- 
triad și Slavici s-au clasat pe locu
rile 5 și 6 cu timpii de 57”8/10 și 
respectiv 58”4/10. La 200 m bras a 
terminat învingător Korbanovici (Iu
goslavia) — 2’43”6/10, urmat de Soos 

. (România) — 2’45”. Sportivul ma
ghiar Aii a cîștigat proba de 200 m 
fluture, realizînd 2’21”7/10. Tat (Ro
mânia) s-a clasat pe locul 
2’28”6/10.

Cu prilejul .concursului internațio
nal de natație. care s*a:. desfășurat 
timp de două zile la Viena, Cris
tina Balaban a cîștigat trei probe : 
100 m spate (l’13”6/10), 200 m spate 
(2’37”5/10) și 200 m liber (2’26”).

ATLETISM : Viorica
Viscopoleanu la Zurich

4 cu

In cadrul concursului international 
atletic desfășurat în nocturnă la 
Ziirich, sportiva română Viorica 
Viscopoleanu s-a clasat pe locul doi 
în proba de săritură în lungime 
6,41 m. Primul loc a fost ocupat 
poloneza Irena Kirszenstein 
6,43 m.

Alte rezultate : masculin — 400 
garduri 
ciocan — Burke (S.U.A.) 69,88 m ;
400 m — Roper (R. F. a Germaniei) 
46”5/10 ; 100 m — Bambuck (Franța)’ 
10”2/10 ; 800 m — Kasal (Cehoslova
cia) l’48”3/10 ; feminin : 100 m —
Kathy Cornelisson (Republica Sud- 
Africană) ll”6/10; 200 m — Corrie 
Bakker (Olanda) 24”8/10.

cu 
de 
cu

m
Frinolli (Italia) 50”7/10 ; 

Burke (S.U.A.)

ră o activitate intensă pentru îmbu
nătățirea și dezvoltarea legăturilor 
de colaborare cu toate popoarele eu
ropene, fără deosebire de sistem so
cial. Considerăm că așezarea rela
țiilor dintre țările europene pe baze 
noi, care să asigure progresul eco
nomic și social al fiecăreia și să ex
cludă amestecul în treburile interne 
ale vreuneia, oare să împiedice re
curgerea la forță pentru rezolvarea 
problemelor litigioase, este în inte
resul tuturor popoarelor europene și 
corespunde totodată cauzei generale 
a progresului și păcii în întreaga 
lume".

Așa cum subliniază în permanență 
conducerea partidului nostru și cum 
rezultă și din Declarație, dezvoltarea 
multilaterală a legăturilor dintre sta
te — pe baza respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, a principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc —, nor
malizarea relațiilor politico-diploma- 
tice și statornicirea unor raporturi 
de bună vecinătate, cooperare largă 
în domeniul economic, tehnico-știin- 
țific, cultural-artiștic, sportiv, turis
tic etc. constituie însăși esența, 
miezul politicii de asigurare și con
solidare a securității europene.

Pornind de la aceste considerente, 
România, punînd ip centrul politicii 
sale internaționale întărirea conti
nuă a legăturilor de prietenie și 
alianță frățească cu toate țările so
cialiste, se pronunță și militează tot
odată pentru dezvoltarea relațiilor 
economice, politice și culturale cu 
toate țările, întreprinzind noi și noi 
acțiuni menite să contribuie la slă
birea încordării și la Îmbunătățirea 
climatului internațional in Europa. 
In ultimul an, au avut loc numeroase 
schimburi de vizite, contacte politice 
și diplomatice, tratative între repre
zentanții tării noastre și reprezentan
ții altor țări europene și de pe alte 
continente, indiferent de orînduirea 
lor socială. Aceste contacte, desfă
șurate in spirit de stimă reciprocă 
și înțelegere, s-au înscris în aria 
largă a dialogului internațional în 
problemele securității europene și au 
avut ca rezultat o mai bună cunoaș
tere reciprocă, îmbunătățirea relații
lor bilaterale cu statele respective, 
apropierea intre popoare.

Un aspect al securității, atît în Eu
ropa cit și în lume — aspect esențial 
după cum arată cu pregnanță desfă
șurarea evenimenteloi’ — este nece
sitatea unei atitudini realiste, lucide 
față de schimbările petrecute în pe
rioada postbelică. In ceea ce privește 
Europa, aceasta înseamnă — așa cum 
subliniază și Declarația de la Bucu
rești— recunoașterea existenței celor 
două state germane, Republica De
mocrată Germană și Republica Fede
rală a Germaniei, stabilirea și dez
voltarea relațiilor multilaterale cu 
ambele state, deschizîndu-se astfel 
perspectiva ca ele să participe cu în
tregul lor potențial la dezvoltarea 
colaborării intereuropene, la asigu
rarea păcii și progresului pe conti
nentul nostru. Călăuzindu-se de 
această cerință stringentă a vieții in
ternaționale, România, care întreține 
raporturi de strînsă colaborare fră
țească cu Republica Democrată Ger
mană, a stabilit relații diplomatice 
cu Republica Federală a Germaniei. 
Acest act a fost apreciat de opinia 
publică internațională ca un pas im
portant pe calea destinderii și coo
perării interstatale europene, ca un 
sprijin dat forțelor progresiste din 
Europa, inclusiv tendințelor realiste 
ce-și croiesc drum în Germania Fe
derală.

Pentru înfăptuirea securității euro
pene au o mare însemnătate măsu
rile de destindere militară prevăzute 
în Declarație, intre care lichidarea 
bazelor militare de pe teritoriul al
tor țări, retragerea trupelor ameri
cane și a celorlalte trupe neeuropene 
de pe continent, retragerea tuturor 
trupelor străine în limita granițelor 
lor naționale, crearea de zone denu- 
clearizate, neadmiterea accesului 
R. F. a Germaniei la arma nucleară.

In.Declarația de la București, țările 
participante au reafirmat solemn că 
sînt gata pentru lichidarea concomi
tentă a celor două alianțe militare — 
ceea ce. evident, ar avea o mare în
semnătate pentru așezarea relațiilor 
intereuropene pe temelii noi. Dar — 
așa cum a precizat nu o dată condu
cerea noastră de partid și de stat — 
atîta timp cit există blocul agresiv 
N.A.T.O. trebuie să existe și Pactul 
de la Varșovia, iar România, ca mem
bră a acestui pact, ia toate măsurile 
pentru întărirea capacității de apă
rare, astfel ca împreună cu celelalte 
țări socialiste participante să poată 
riposta oricărei agresiuni.

Procesul de îmbunătățire a clima
tului politic în Europa, unele rezul
tate concrete care s-au putut înregis
tra în această privință întîmpină îm
potrivirea forțelor imperialiste, în 
primul rînd a imperialismului ameri
can, a cercurilor neonaziste și revan
șarde vest-germane, a reacțiunii din 
alte state vest-europene, — care ur
măresc să mențină pozițiile înghețate 
ale trecutului, să alimenteze în con
tinuare neîncrederea între statele 
continentului. Lupta pentru înfăptui
rea securității europene impune, de 
aceea, eforturi neobosite pentru com
baterea și izolarea forțelor reacțio
nare, agresive și, totodată, mobiliza
rea și sprijinirea uriașelor forte care 
militează sau se pronunță pentru asi
gurarea păcii pe continentul nostru. 
Pentru ca această luptă să obțină suc
cese este necesară unirea și acțiunea 
hotărîtă a celor mai largi forțe so- 
cial-politice — partidele comuniste 
și muncitorești, partidele socialiste, 
sindicatele, alte organizații democra
tice și progresiste, cercurile interesa
te intr-un curs spre destindere și în 
schimburi economice, oamenii politici 
lucizi care înțeleg necesitatea întă
ririi păcii pe continentul european.

Problema securității în Europa pri
vește nu numai popoarele acestui 
continent ; ea este o parte compo
nentă esențială a luptei generale a 
forțelor antiimperialiste din întreaga 
lume, a tuturor popoarelor. Orice 
realizare, orice pas în această direc
ție contribuie la slăbirea forțelor 
imperialismului, în primul rînd a im
perialismului american, îngustează 
baza lui de acțiune și de marievră, 
stimulează eforturile cercurilor pro
gresiste pentru lichidarea coalițiilor 
militare și a cursei înarmărilor.

România socialistă va milita și de 
aici înainte cu tenacitate și perse
verență pentru întărirea păcii și 
securității in Europa și în lumea 
întreagă.

Ion FÎNTINARU

Popoarele europene năzuiesc cu 
ardoare spre schimbarea radicală a 
atmosferei politice din Europa, spre 
eliminarea germenilor de încordare 
ce ar putea aprinde un nou conflict 
în care în mod fatal ar fi atrasă și 
populația celorlalte continente, spre 
un climat propice cooperării rodnice 
între state.

Pe linia înfăptuirii acestui dezide
rat major, al creării securității în 
Europa s-a înscris, ca un eveniment 
memorabil, Consfătuirea de la Bucu
rești a țărilor socialiste participante 
la Tratatul de la Varșovia, de la care 
se împlinește zilele acestea un an. 
Ilustrînd cu pregnanță rolul plin de 
răspundere ce revine țărilor socia
liste în viața internațională, Consfă
tuirea de la București a constituit 
o puternică manifestare a prieteniei 
și înțelegerii reciproce dintre statele 
participante, a voinței lor de a ac
ționa, în spirit de unitate, pentru 
promovarea intereselor majore ale 
omenirii, zădărnicirea acțiunilor a- 
gresive ale imperialismului, pace și 
securitate generală.

In Declarația cu privire la agre
siunea americană în Vietnam, adop
tată de consfătuire, țările semnatare 
au avertizat guvernul S.U.A. asupra 
răspunderii grele ce și-o asumă prin 
continuarea și intensificarea războiu
lui, au dat glas solidarității lor active 
cu eroicul popor vietnamez, hotărîrii 
lor nestrămutate de a acorda sprijin 
în lupta dreaptă a țării surori — 
Republica Democrată Vietnam, a pa- 
trioților din Vietnamul de sud pînă 
la victoria deplină asupra agresori
lor imperialiști. In spiritul acestei 
declarații, România a acordat și 
acordă poporului vietnamez întregul 
său sprijin material, moral, politico- 
diplomatic.

Analiza situației din Europa, a 
schimbărilor intervenite în raportul 
de forțe pe plan mondial și ne pla
nul continentului nostru, au nermis 
participantilor să aprecieze că înfăp
tuirea securității europene reprezin
tă o necesitate imperioasă, dar și o 
posibilitate realistă în condițiile ac
tuale. Riscurile la adresa păcii în 
Europa sînt agravate de prezenta în 
continuare pe continent a vestigiilor 
războiului, a bazelor militare ale 
S.U.A., a unui mare număr de mili
tari americani, de stocarea pe teri
toriul unora din statele atlantice a 
depozitelor de armament nuclear.

In același timp, una din trăsăturile 
esențiale, dominante ale vieții poli
tice în Europa o constituie existenta 
și afirmarea tot mai puternică a u- 
nor mari forte sociale interesate în 
înmormîntarea definitivă a „războiu
lui rece". în înlăturarea obstacolelor 
din calea relațiilor interstatale și 
dezvoltarea cooperării între toate 
statele europene.

Pornind de la aceste premise, De
clarația consfătuirii a apreciat că 
există condiții favorabile pentru 
abordarea, intr-un mod nou, a pro
blemei securității europene, pe baze 
acceptabile pentru toate statele con
tinentului. și a preconizat un vast 
program de rezolvare a acestei pro
bleme. Ea a oferit o largă platformă 
de acțiune pentru toate forțele so- 
cial-politice interesate în înfăptuirea, 
prin eforturi comune, a măsurilor 
de natură să ducă la întărirea păcii 
în Europa.

După cum este cunoscut, docu
mentele Consfătuirii de la București 
au avut un puternic ecou interna
țional ; ele s-au bucurat de o pri
mire deosebit de favorabilă din par
tea forțelor democratice și progre
siste, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste ; au suscitat un viu interes 
în cercurile politice din diferite țări.

Evoluția evenimentelor în anul 
care s-a scurs de la consfătuire a 
oglindit justețea analizei făcute de 
consfătuire, a ideilor și principiilor 
înscrise în Declarația de la Bucu
rești în problemele securității euro
pene, forța lor de atracție și mobi
lizare, faptul că ele cîștigă necon
tenit teren. In această perioadă s-a 
accentuat procesul de eroziune a 
blocului militar N.A.T.O., în rindul 
țărilor europene participante la a- 
ceastă coaliție manifestîndu-se tot 
mai deschis tendința de a ieși de 
sub tutela americană și de a pro
mova o politică de afirmare a in
tereselor proprii. A fost anul în care 
s-a tradus în fapt hotărîrea Fran
ței de a părăsi organismele militare 
integrate ale N.A.T.O. In forme și 
cu intensități diferite, curentul anti- 
N.A.T.O. a străbătut și alte țări at
lantice. ca, de pildă. Danemarca și 
Norvegia, Belgia și Olanda, Turcia, 
scoțînd la iveală dorința unor mem
bri de a se elibera de povara cursei 
înarmărilor, nemulțumirea față de 
condițiile de inegalitate și diferite 
alte elemente de divergență. Nume
roase fapte au indicat o ascuțire a 
contradicțiilor chiar și între S.U.A. 
și unii aliați ai săi ca Italia și 
R.F.G.

Concomitent, s-au intensificat cu
rentele de opinie care în Occident 
se pronunță pentru dezvoltarea unei 
largi cooperări între toate statele eu
ropene, indiferent de orînduire so
cială. Așa cum remarca ministrul de 
externe al Suediei, T. Nilsson, „a- 
ceste tendințe spre dezvoltarea în
țelegerii reciproce și a contactelor 
dintre țările răsăritene și apusene, 
care au devenit mereu mai eviden
te, au introdus trăsături pozitive în 
tabloul Europei contemporane". Nu 
este nici o exagerare dacă se afir
mă că niciodată în perioada postbe
lică n-au fost atît de frecvente ca 
în ultimul an- vizitele și contactele 
între reprezentanții țărilor din răsă
ritul și apusul Europei, nu s-au în
cheiat atîtea acorduri economice și 
comerciale, nu s-au înregistrat ase
menea progrese în dezvoltarea legă
turilor Est-Vest.

Viața, practica confirmă deplina 
actualitate și valabilitate a întregu
lui ansamblu de propuneri, căi și 
modalități preconizate de Declarație 
și care au fost apreciate de opinia 
publică drept chestiuni-cheie și so
luții corespunzătoare în vederea a- 
tingerii obiectivului urmărit.

Țară europeană, ale cărei destine 
sînt strîns împletite cu cele ale celor
lalte state de pe continent, factor 
activ în viața internațională, Repu
blica Socialistă România acordă o 
însemnătate deosebită rezolvării pro
blemei securității europene, face din 
aceasta o preocupare constantă a po
liticii ei externe. „în conformitate cu 
Declarația adoptată în iulie anul tre
cut la București de către țările so
cialiste participante la Tratatul de la 
Varșovia, România — arată secreta
rul general al C.C. al P.C.R.. tova
rășul Nicolae Ceaușescu — desfășoa

★B. R. Sen, împreună au reprezentantul pentru Europa al acestei organizații, Paul Lamartine Yates și Eduard Sauma, director în Secretariatul F.A.O., s-au întîlnit miercuri dimineața cu Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, președintele Comitetului Național al Republicii Socialiste România pentru F.A.O. și cu membri ai comitetului. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de păreri asupra principalelor aspecte ale activității F.A.O. și dezvoltării cooperării dintre forurile interesate din țara noastră și această organizație internațională.Tot în cursul dimineții, dr. B. R. Sen, Paul Lamartine Yates și E- duard Sauma au fost primiți de George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.Oaspeții au plecat apoi într-o călătorie în țară. (Agerpres)

Savantul Henri Coandă, care se află de mai multe zile în patrie, s-a întîlnit miercuri seara la Teatrul Uniunii Generale a Sindicatelor, cu numeroși academicieni, alți oameni de știință, ofițeri superiori și aviatori bucureșteni.Despre activitatea științifică și importanța mondială a invențiilor sale, au vorbit acad. Elie Cara- foli, generalul maior Gheorghe Gherghină, academicienii Horia Hulubei și Reunus Răduleț. în continuare, pionierul aviației reactive a mulțumit organizatorilor plăcerea deosebită de a se cu reprezentanți ai științei nești și a tatea sa.A urmat susținut de Perinița".
* părăsit

(Agerpres)
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TG. MUREȘ

Cooperativele agricole

în sectoarele anexe

Echipa masculină de volei a Franței 
ți-a început turneul în țara noastră, 
întîlnind ieri pe terenul Progresul, se
lecționata de tineret a României. Meciul, 
viu disputat, s-a încheiat cu scorul de 
3—2 (17—15, 11—15, 15—13, 7—" 
15—9) în 
mâni. S-au 
Tănăsescu, 
iar de la 
jard.

Astăzi, de la ora 17,30, pe același 
teren, are loc partida dintre reprezenta
tivele României și Franței.

în fotografie ; fază din meciul de ieri
Foto : M. Cioc

Miercuri Capitala D. general al Organizației Meteorologice Mondiale, care a făcut o vizită de cîteva zile în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, oaspetele a fost salutat de Gheorghe Hossu, președintele Comitetului de Stat al Apelor, Constantin Flitan, adjunct lui afacerilor externe, persoane oficiale.TG. MUREȘ (coresp. „Scîn- 
teii“). — Ieri s-a deschis la Tg. 
Mureș o expoziție organizată de 
Uniuhea regională a cooperati
velor agricole, cuprinzînd o 
gamă variată de produse reali
zate în sectoarele anexe ale uni
tăților agricole cooperatiste din 
regiune.

Sutele de exponate, dintre 
care se remarcă ceramica nea
gră și smălțuită, împletiturile 
(damigene, mese și scaune, ru
louri pentru geamuri, coșuri, 
frînghii), uneltele de tîmplărie și 
dulgherie, mături din paie de 
șorg, pielicele, cărucioare pen
tru uz 'gospodăresc etc., de
monstrează că pe lingă activita
tea de bază, în cooperativele a- 
gricole este în curs de dezvol
tare și activitatea anexă. Prin 
aceasta se urmărește punerea 
în valoare, într-o măsură mai 
mare, a resurselor locale, (lemn, 
lut, stuf, papură, pănușe, sorg), 
în vederea realizării unor veni
turi suplimentare. Cit de impor
tantă este această sursă rezultă 
din faptul că anul trecut coope
rativele agricole au obținut din 
întreprinderile anexe un venit 
de peste 30 milioane lei, contri
buind totodată la aprovizionarea 
mai bună cu unele materiale a 
diferitelor cooperative agricole, 
întreprinderi și instituții de stat, 
cit și a populației.

Expoziția, prima de acest gen 
din regiune, are ca scop popu
larizarea produselor amintite, 
examinarea opiniilor organelor 
contractante și a altor solici- 
tanți privind atît forma și cali
tatea unor astfel de obiecte, cit 
și cantitățile solicitate.

Ieri în (ară : Vremea a deve
nit instabilă și s-a răcit în cea 
mai mare parte a țării excep- 
tînd Muntenia și Dobrogea unde 
s-a menținut călduroasă și în 
general frumoasă, cu cerul va
riabil. în celelalte regiuni cerul 
a fost mai 
zut averse 
descărcări 
suflat slab 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 16 grade la Sibiu și
31 grade la Rîmnicu Sărat, Ur- 
ziceni și Hîrșova. La București : 
vremea a fost frumoasă și căl
duroasă cu cerul variabil, mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins
32 grade.

I
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Rodica ȘERBAN

de care aminteam mai 
cu tocuri joase și pline, 
conferă o mare stabili- 

la mers. Cele mai multe

Extragerea I : 34 11 7 8 32 15 
48. Fond de premii: 460 585 lei din 
care report la categoria I : 24 633 lei. 
Extragerea a Il-a : 39 45 21 1 20 27 
— 16 15. Fond de premii: 281 790 lei.
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catifea, barete 
de pantofi 

își păstrează 
escarpen, cu 

dar drept, din

LA ÎNCĂLȚĂMINTE
O NOUA LINIE A MODEI

In vitrinele magazinelor de 
încălțăminte și-au făcut apa
riția modele de încălțăminte 
avînd o linie cu totul nouă. 
Mulți cumpărători s-au între
bat, poate, văzîndu-le ce a 
determinat această schimba
re de 180 de grade. Pentru a-i 
lămuri, un reporter al ziarului 
nostru s-a adresat unor crea
tori de modele din două 
renumite fabrici de încălță
minte — „Dîmbovița" și „Clu
jeana*.

— Deși vor fi totdeauna di
ficil de explicat schimbările 
pe care, din timp în timp, Ie 
impune moda — ne-au spus 
interlocutorii noștri — de data 

. aceasta există o
După cum se știe, 
rea îmbrăcămintei 
țămintea este un 
al ținutei cc 
te. în ultima 
vestimentară, 
cit și la bărbați, 
racterizat printr-o 
accentuată de 
de adaptare la 
unei îmbrăcăminți 
ușoare. Pantofii 
însă să fie ascuțiți 
să nu recunoaștem, 
incomozi. Noua linie a modei 

•ii la pantofi nu a făcut decît 
să pună de acord modelele 
de încălțăminte cu cele de 
confecții.

— Prin ce se caracterizează 
această nouă linie ?

— In primul rind, prin ușu
rarea și flexibilizarea încălță
mintei, calități obținute prin ■ 
înlocuirea unor semifabricate 
grele cu altele, adecvate, 
printr-un format mai comod, 
mai aproape de forma pi- 

. ciorului. Vîriurile și-au pier
dut ascuțimea devenind ro
tunde sau care, ușor a- 
platizate ; tocurile, în concor
danță cu vîriurile, sînt rotun
jite sau cu muchii. Pieile fo
losite sînt moi, netede sau cu 
presaje mari ori velurate. Prin
tre materialele de bază folo
site în fabricarea încălțămin
tei au început să ocupe un loc 
important țesăturile, materia
lele sintetice etc. Au fost pro
filate secții ale unor fabrici 
în producția unor țesături cu 
această destinație : țesătoria 
Panduri și întreprinderea „Tî- 
năra Gardă" produc plasă de 
relon și țesături tip relon pen
tru ornamente, „Inter"-Pău- 
lești și I.I.S. „Producția" din 
București livrează țesături de 

’ in și cînepă pentru fețe. Pentru 
tălpi, se folosește tot mai mult 
cauciucul matrițat subțiat, cu

explicație. 
armoniza- 
cu încăl- 
imperativ 

corecte, elegan- 
.j vreme, moda 
, atît la femei 

s-a ca- 
tendință 

simplificare, 
cerințele 

comode și 
continuau 
și, de ce 
destul de

o rezistență sporită. In gene
ral, materialele și semifabri
catele folosite sînt subordo
nate noii linii.

— Care sînt exigențele mo
dei la încălțămintea pentru 
femei ?

— Cumpărătoarele vor apre
cia, desigur, apariția într-o 
mare varietate de modele, a 
pantofilor de stradă cu o formă 
elegantă dar, în același timp, 
foarte comodă. Este vorba de 
pantofii cu vîrful rotunjit sau 
care 
sus, 
care 
tate 
dintre modele sînt decupate 
la spate. Cromatica pantofilor, 
mai ales a celor pentru vară, 
este foarte variată : culori vii, 
combinații de culori contras
tante, alb-negru, negru-roșu 
etc. Forma sobră, simplificată 
este compensată din plin de 
ornamentația bogată : cata
rame, broșe, funde mari din 
piele, rips sau 
late. Modelele 
pentru ocazii 
forma clasică, 
tocul mai înalt 
piei în culori în general în
chise, cu garnituri metalice 
sau cu funde de mătase. Vor 
exista, în continuare, și unele 
modele de seară cu vîrfuri și 
tocuri ascuțite.

— încălțămintea pentru băr
bați este și ea supusă unor 
schimbări tot atît de mari ?

— Și această categorie de 
încălțăminte păstrează carac
teristicile amintite : vîrfuri late, 
aplatizate și puțin asimetri
ce. Tocurile au o tendință de 
înălțare, pînă la 3 cm, micșo- 
rîndu-și totodată suprafața. 
Formatul este de preferință 
sport, cu diferite cusături de
corative sau periorații. Iși 
face din nou apariția pantoiul 
mocasin, caracterizat printr-o 
flexibilitate și moliciune spo
rite. Unele modele sport vor 
fi realizate din piei cu pre- 
saje mari sau din piei velurate 
de tip hunting. Gama colo- 
ristică este redusă : negru, 
gri, maron, mai ales închis.

Fără îndoială, la prima ve
dere unii cumpărători vor ale
ge mai greu. Să nu uităm însă 
că o reținere asemănătoare s-a 
manifestat, la vremea ei, și 
față de pantofii cu vîrfuri as
cuțite. Să nu uităm că noua li
nie a modei la încălțăminte 
răspunde nu numai unor ce
rințe de ordin practic, dar și 
estetic.

Continuîndu-și turneul în Italia, 
echipa de box Dinamo București a 
întîlnit în orașul Fanno selecționata 
locală. Boxerii români au obținut 
victoria cu 11—7. Au terminat învin
gători : Crudu, Nedelcea, Ene, Bă- 
doi și Olteanu. Vlad a făcut meci

Timpul probabil pentru zilele 
de 7, 8 și 9 iulie. în țară : Vre
me călduroasă, 
frumoasă. Z____ ..
Vor cădea averse 
ploaie însoțite de 
electrice mai ales 
zile. Vînt potrivit, 
rile minime vor fi cuprinse în
tre 11 și 21 de grade, iar maxi
mele între 22 și 32 de grade. 
La București : vreme călduroasă 
și în general frumoasă, cu cerul 
variabil, favorabil aversei 
ploaie după-amiaza. Vînt 
trivit. Temperatura ușor 
riabilă.

și în general 
Cerul va fi variabil, 

izolate de 
descărcări 

după-arhie- 
Temperatu-

(Urmare din pag. I)
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coltarea fînețelor naturale, a trl- 
folienelor și a borceagurilor și usca
rea lor după sistemul clasic, în braz
de pe sol, așa cum se practică, în 
prezent în 
agricole, este

majoritatea unităților 
_o____ , ___ foarte păgubitoare.
Cantitatea mare de umezeală din sol 
și din atmosferă creează greutăți în 
obținerea unui fin de bună calitate 
dacă nu se iau măsuri deosebite.

Lucrările de cercetare ca și obser
vațiile practice au arătat că atunci 
cînd uscarea finului se face pe pă- 
mînt, pe vreme nefavorabilă, pierde
rile de substanțe nutritive sînt mai 
mari cu circa 70 la sută față de usca
rea pe suporți sau cu electroventi- 
latoarele. Experiență privind folosi
rea sistemelor practice de uscare a 
fînurilor pe suporți există în tara 
noastră de zeci de ani în regiunile 
mai bogate în precipitații cum sînt: 
Maramureș, Cluj, Hunedoara, Brașov, 
Banat, Suceava. Este necesar însă 
ca procedeele cunoscute, dar încă 
insuficient aplicate în mai toate re
giunile țării — cum sînt : uscarea 
pe capre și colibe, în șuri, șoproane, 
să fie extinse pe scară largă.

Una dintre cele mai mari surse 
de cîștig pentru unitățile agricole de 
stat și cooperativele agricole o repre
zintă evitarea unor pierderi, de or
dinul a zeci de milioane de unități 
nutritive, prin uscarea furajelor cu 
ajutorul curenților de aer dirijat prin 
electroventilatoare. în regiunea Ba
nat se conservă cu ajutorul electro- 
ventilatoarelor cîte 20—30 mii tone 
lucernă și trifoi anual. Acest proce
deu s-a extins, deși în mai mică 
măsură față de necesități și în re
giunile Ploiești, București, Oltenia, 
Dobrogea și Galați. Este grăitor 
exemplul cooperatorilor din comuna 
Vîlcele — regiunea Ploiești. Avînd 
în fiecare an mari greutăți cu usca
rea și conservarea finului, consiliul 
de conducere a hotărît să constru
iască un adăpost sub care să se păs
treze întreaga recoltă de lucernă. 
Pentru a obține un fin de cea mai 
bună calitate care să permită ca din 
aceeași recoltă folosită în hrana ani
malelor să se obțină zeci de mii de 
litri lapte și kg de carne în plus, 
cooperativa a procurat trei electro
ventilatoare pe care le-a instalat sub 
adăpost. Cu ajutorul acestora au fost 
uscate peste 600 tone fin de lucernă

și se produc mari cantități de făină 
de fin vitaminos — nutreț indispen
sabil în hrana animalelor tinere, a 
porcilor și păsărilor.

Dacă cele peste 1 000 electroventi- 
latoare existente în cooperativele 
agricole de producție ar fi puse în 
stare de funcțiune, cu ajutorul lor 
s-ar putea usca în această vară, în 
total 200 000 tone de lucernă și trifoi, 
rezultînd fin vitaminos de cea mai 
mare valoare. Dacă se tine cont de 
faptul că pierderile prin scuturare, 
la acest mod de uscare se reduc cu 
15—20 la sută, rezultă că la o pro
ducție medie de 5 000 kg fin de lu
cernă la ha se obține u>n spor de 
producție de 750—1 000 kg fin, față de 
uscarea pe brazde. Conținutul în 
substanțe nutritive este mult îmbu
nătățit, proteinele sporind cu peste 
60 la sută, grăsimile cu aproape 150 
la sută, carotenul (indispensabil în 
rația animalelor și păsărilor) crește 
de peste 10 ori. Procentul ridicat de 
proteine existent în finul uscat cu 
ajutorul curenților de aer dirijat, 
face ca acest furaj să echivaleze va
loarea nutritivă a nutrețurilor con
centrate.

De pe un ha de lucernă uscată în 
brazde se obțin 5 000 kg fin Ia trei 
coase, cu o cantitate de numai 400 
kg proteină brută reprezentînd echi
valentul unei producții de 3 635 litri 
lapte. Dacă aceeași cantitate de lu
cernă este uscată prin ventilare cu 
ajutorul curenților de aer dirijat, pe 
lingă că se reduc pierderile prin 
scuturare cu 15—20 la sută, crește 
și cantitatea de proteină brută la 
786 kg, reprezentînd echivalentul 
unei producții de 7140 litri lapte.

Din cele de mai sus rezultă că la 
200 000 tone lucernă cit se poate 
usca în acest an prin metode mo
derne în cooperativele agricole, s-ar 
putea obține un spor de producție 
echivalent cu 1 168 000 hl lapte de 
vacă sau un venit suplimentar global 
de 205 milioane lei.

Cu toate aceste mari avantaje, în 
multe cooperative agricole electro- 
ventilatoarele stau încă nefolosite. 
Spre exemplu în regiunea Oltenia, 
din 39 electroventilatoâre existente 
în cooperativele agricole n-au func
ționat pînă în prezent decît 19. Si
tuații similare se întîlnesc și în re
giunile Argeș, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Crisana și altele. Cum se 
împacă uniunii# cooperatist# raio-

nale și consiliile agricole cu astfel 
de situații ? Cum justifică membrii 
consiliilor de conducere ale coopera
tivelor agricole în fața membrilor 
cooperatori imobilizarea fondurilor 
bănești în astfel de utilaje ce sînt 
ținute ca „piese de muzeu" tocmai 
acum cînd ar putea fi utilizate cu 
maximă eficiență ?

în această perioadă există posibi
lități nu numai pentru prepararea 
finului de calitate, ci și pentru asi
gurarea unor cantități mari de nu
trețuri insilozate. Experiența practi
că demonstrează avantajele mari ale 
însilozării lucernei șl trifoiului după 
o prealabilă pălire la soare în brazde 
pînă cînd umiditatea plantelor ajun
ge la 55—65 la sută, sau prin adaos 
de acid formic ori 
conservante. Unitățile 
stat și cooperativele agricole pot ob
ține nutreț de calitate superioară și 
prin însilozarea lucernei cu adaos de 
melasă diluată și de bacterii lactice, 
precum și prin aplicarea altor me
tode recomandate de specialiști.

în condițiile acestui an, cu ploi 
abundente, are o mare însemnătate 
economică depozitarea corespunză
toare a nutrețurilor. Cooperativele 
agricole din regiunea București au 
depozitat în șire peste 80 000 tone fin 
de lucernă. Cu toate că s-au luat 
unele măsuri de vîrfuire a șirelor 
cu straturi mai groase de paie, can
titățile mari de apă căzute s-au in
filtrat. depreciind o parte din fin. 
Aceste pierderi vor avea o influență 
negativă asupra producției zootehni
ce a anului viitor. Pierderile puteau 
fi evitate dacă consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste ar fi îndruma.t 
cooperativele agricole să amenajeze 
adăposturi simple, șoproane rabata
bile sau acoperișuri provizorii din 
material plastic, cu cheltuieli mini
me. Aceasta cu atît mai mult cu 
cit, în unele cooperative din raionul 
Urziceni, există deja o experiență 
prețioasă în acest sens, dar care nu 
este generalizată.

Cu sprijinul permanent al organe
lor și organizațiilor de partid, lu
crătorii din sectorul creșterii anima
lelor, inginerii și medicii veterinari 
trebuie să asigure extinderea și ge
neralizarea metodelor eficiente pen
tru stringerea recoltei de furaje,în 
cele mai bune condiții, asigurînd 
astfel baza sporirii continue a pro
ducției șl productivității animalelor 
in anul viitor,

alte substanțe 
agricole de



SESIUNEA EXTRAORDINARĂ Ă ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.Votul asupra proiectelor de rezoluție propuse
NICI UNA DIN REZOLUȚII N-A OBȚINUT 
MAJORITATEA DE DOUĂ TREIMI

NEW YORK 5. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : In ședința de marți după-amiază, consacrată în conti
nuare explicărilor de motive prealabile trecerii la votul asupra 
proiectelor de rezoluție propuse, sesiunea extraordinară a Adună
rii Generale a O.N.U. a ascultat un număr de 13 vorbitori.Reprezentantul statului Malta, Arvid Prado, a declarat că, întru- cît nici rezoluția țărilor neangajate, nici rezoluția latino-americană nu sînt acceptabile ambelor părți din Orientul Mijlociu, ca și tuturor marilor puteri, și „nici nu întrunesc condițiile obținerii unui vot la limita unanimității", se va abține în privința ambelor proiecte, în timp ce reprezentantul republi-

Declarația reprezentantului românLuînd cuvîntul, delegatul Republicii Socialiste România, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a spus :
Delegația română este ferm con

vinsă că instaurarea păcii în Ori
entul Apropiat necesită eforturi 
susținute avînd drept scop adop
tarea de soluții echitabile și con
structive care să țină seama de in
teresele fundamentale ale tuturor 
popoarelor regiunii, de dreptul lor 
la o existență independentă și la 
securitate, la progres economic și 
social.

Reprezentantul României a subli
niat că nu este posibil să se des
fășoare eforturi fructuoase care să 
conducă la stabilirea păcii, atîta 
timp cit situațiile create prin forță 
sînt menținute sau acceptate.

EI a declarat că orice efort în
dreptat spre crearea condițiilor 
unei păci durabile și echitabile în 
Orientul Apropiat trebuie să se 
bucure de sprijinul Națiunilor 
Unite care sînt chemate, în confor-

BM ROMA, Organizația Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agri

cultură (F.A.O.) a aprobat un ajutor 
urgent de alimente pentru circa 
200 000 de refugiați arabi în Siria și 
Iordania.
gH PARIS. După vizita întreprinsă în 

Franța, regele Hussein al Iorda
niei a părăsit miercuri Parisul, ple- 
cînd spre Roma. în cursul șederii 
sale la Paris, el a fost primit de 
președintele Franței, de Gaulle, cu 
care a discutat o serie de probleme 
privind situația din Orientul Mij
lociu.
Hg PARIS. Printr-un decret semnat 

de ministrul de finanțe Debrâ, 
societățile petroliere franceze au pri
mit dispoziție să specifice sursa lor 
de aprovizionare, atunci cînd cer li
cențe, atît pentru exportul, cît și 
pentru reexportul produselor petro
lifere. Se crede că această măsură a 
fost luată în urma hotărîrii statelor 
arabe de a nu permite ca petrolul 
lor să ajungă în țări care au sprijinit 
Izraelul în actualul conflict. în spe
cial S.U.A. și Marea Britanie.
gS WASHINGTON. Europa occiden- 

tală este amenințată de o penurie 
de petrol mai gravă decît cu un de
ceniu în’ urmă, se apreciază în cercu
rile oficiale din Washington. Această 
situație este determinată de reduce
rea substanțială a producției țărilor 
arabe, închiderea Canalului de Suez, 
precum și a conductelor de petrol din 
Orientul Mijlociu spre coasta medite
raneană. în condițiile închiderii Ca
nalului de Suez, este necesar ca zil
nic 5 milioane de barili de petrol 
să facă înconjurul Africii, pe la 
Capul Bunei Speranțe, pentru a a- 
junge în Europa occidentală și în 

cii Congo (Kinshasa), Theodore Id- zumbur, a subliniat că va vota pentru ambele proiecte. O serie de delegații au arătat că pînă în preajma deschiderii acestei ședințe s-au desfășurat eforturi în vederea ajungerii la o formulă de compromis care să înglobeze ambele proiecte, dar că aceste eforturi nu au dat rezultate.
mitate cu țelurile și principiile lor, 
să imprime evenimentelor un curs 
pozitiv.

Rezoluția propusă de grupul țâ
rilor nealiniate — a spus IVI. Ma
lița — pune pe primul plan ceea 
ce constituie, după părerea noastră, 
elementul esențial al unei regle
mentări viabile, și anume retrage
rea trupelor de pe teritorii străine. 
El a declarat că delegația română 
va vota în favoarea acestei rezo
luții.

★După aceea, lista vorbitorilor s-a încheiat prin cuvîntul delegatului R.A.U., Mahmud Fawzi. A urmat votarea diferitelor proiecte de rezoluție și amendamente. Au fost mai întîi supuse la vot:
AMENDAMENTELE CUBAN ȘI 

ALBANEZ LA PROIECTUL DE 
REZOLUȚIE AL GRUPULUI ȚA
RILOR NEALINIATE. Amendamentele au fost respinse.

PROIECTUL ȚARILOR NEALI
NIATE. Au votat pentru 53 de țări,

★

alte părți ale lumii, solicitînd astfel 
un mijloc de transport suplimentar, 
reprezentind circa 22 la sută din to
talul flotei petroliere a lumii capita
liste. O asemenea capacitate de 
transport adițională însă nu există, 
relevă cercurile oficiale americane.

Mesajul președintelui 
AlgerieiALGER 5. — Corespondentul Agerpres, C. Benga, transmite : Algeria a sărbătorit miercuri împlinirea a cinci ani de la proclamarea independenței sale de stat. Cu acest prilej, Houari Boumedienne, președintele Consiliului Național al Revoluției și șeful guvernului, a adresat poporului algerian un mesaj radiotelevizat. „în ciuda nenumăratelor greutăți pe care le-am avut de întîmpinat, a spus între altele președintele, Algeria a reușit să obțină importante realizări, să înregistreze progrese vizibile. Au fost puse bazele unei construcții naționale solide, care garantează dezvoltarea țării noastre și reprezintă temelia construirii unei societăți echitabile, conform aspirațiilor poporului nostru, principiilor sale". Președintele a chemat poporul să-și sporească eforturile în vederea asigurării și garantării dezvoltării economice și a prosperității țării. 

printre care țările coautoare, țările socialiste, cu excepția Albaniei, precum și Franța, Japonia, Spania și altele ; 46 de țări, printre care S.U.A., Anglia, Italia, Izrael și altele, au votat împotrivă, 20 s-au abținut. întrucît nu a întrunit majoritatea necesară de 2/3, proiectul nu a fost adoptat.
PROIECTUL PREZENTAT DE 

U.R.S.S. a fost votat pe paragrafe. Nici unul din paragrafe nu a obținut majoritatea necesară.Delegația S.U.A. a renunțat să-și mai prezinte la vot proiectul de rezoluție.
REZOLUȚIA PROPUSA DE AL

BANIA a fost respinsă cu 71 de voturi contra, 22 pentru și 27 abțineri.
REZOLUȚIA LATINO-AMERI- 

CANA a întrunit 57 de voturi pentru (țările coautoare, o serie de țări africane, precum și S.U.A., Anglia, Belgia, Danemarca, Norvegia, Canada, Irlanda, Filipinele și altele), 43 de voturi .contra, (printre care Republica Socialistă România și celelalte țări socialiste) și 20 de abțineri, neobținînd deci nici ea majoritatea de 2/3.Au fost aprobate cu mare majoritate de voturi cele două proiecte colaterale, și anume
PROIECTUL PRIVIND ASIS

TENȚA UMANITARA , a -situației din Orientul Mijlociu (prezentat de Suedia și avînd în calitate de coautori țări din patru continente): 116 voturi pentru, zero contra și două abțineri ; și
PROIECTUL DECLARÎND CA 

NULE ȘI NEAVENITE MĂSURILE 
LUATE DE IZRAEL ÎN PRIVIN
ȚA IERUSALIMULUI (prezentat de Pakistan și o serie de state afro- asiatice): 99 de voturi pentru, zero contra și 20 abțineri (printre care S.U.A., Africa de sud, Portugalia, Australia).După comunicarea rezultatului votării ultimului dintre proiectele propuse, președintele Adunării Generale a declarat. că mai sînt înscriși la cuvînt 16 vorbitori care vor explica motivele ce i-au călăuzit în exercitarea dreptului de vot,Lucrările au fost reluate miercuri la ora 21,50 (ora Bucureștiului).
Vizite premierului 

francez în U. R. S. S.MOSCOVA 5 (Agerpres). — în cuvîntul rostit la prînzul oferit marți la ambasada Franței din Moscova, Georges Pompidou, primul ministru al Franței, a arătat că în cursul tratativelor pe care le-a dus în U.R.S.S. în legătură cu relațiile bilaterale, părțile s-au a- propiat de rezolvarea unor probleme. în legătură cu situația internațională, a spus el, pozițiile celor două țări nu coincid în toate domeniile, dar în chestiunile fundamentale s-a reușit ușor să se ajungă la o înțelegere.Referindu-se la aceleași tratative, 
Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a

VIETNAMUL DE SUD

GRELE PIERDERI SUFERITE

DE AGRESORI
SAIGON 5 (Agerpres). — Unități 

ale Frontului Național de Eliberare 
și-au continuat marți atacurile îm
potriva trupelor americane și saigo- 
neze aflate în provinciile nordice 
ale Vietnamului de sud. Un purtă
tor de cuvînt al armatei americane 
a declarat că în aceste acțiuni 11 
militari americani au fost omorîți, 
iar circa 60 au fost răniți. Un purtă
tor de cuvînt al comandamentului 
american de la Saigon a precizat că 
pierderile americane în ultimele trei 
zile se ridică la 117 morți, 276 răniți 
și 21 dispăruți.

O RELATARE

A CORESPONDENTULUI

ZIARULUI „LE MONDE"

„Peste 50 pușcași marini ameri
cani uciși, 170 răniți, 35 dispăruți 
— iată bilanțul luptelor violente, 
reluate brusc la începutul acestei 
săptămini. ACESTEA SÎNT CELE 
MAI MARI PIERDERI ÎNREGIS
TRATE DE AMERICANI IN RE
GIUNEA SEPTENTRIONALA A 
VIETNAMULUI DE SUD DUPĂ 
BĂTĂLIA DE LA KI1E-SAUH Șl 
CEA DE PE COLINA 881 — scrie 
ziarul „Le Monde".

Bătălia a început duminică dimi
neața, cînd o companie americană 
a intrat în contact cu forțele pa-

Ca o nouă manifestare a pro
testului opiniei publice daneze îm
potriva războiului dus de Statele 
Unite în Vietnam, metrourile din 
Copenhaga au circulat marți avînd 
pe exteriorul vagoanelor inscripția 
„S.U.A. — plecați din Vietnam". 
Vopseaua folosită este atît de re
zistentă, îneît specialiștii nu au 
putut înlătura pînă în prezent a- 
ceastă inscripție. Inscripții simila
re au apărut pe un avion aparți- 
nînd ambasadei americane.

triotice, în apropierea zonei demi
litarizate. Cu toate întăririle care 
au sosit ulterior în ajutorul ameri
canilor, luptele au durat toată ziua. 
Seara, în timp ce compania evacua 
morții și răniții, ’ea., a fost atacată 
cu mortiere, suferind noi pierderi.

In același sector, la 20 km sud 
de zona demilitarizată, forțele pa
triotice au atacat apoi luni dimi
neața baza de la Dong Hoa. 120 de 
proiectile au căzut asupra instala
țiilor militare, depozitelor, aerodro
mului, stației de radio și radar ale 
marii baze americane.

arătat că, în legătură cu situația din Vietnam și Orientul Apropiat, între cele două părți nu există în fond deosebiri de păreri. în alte probleme discutate, deși nu s-a ajuns la un acord deplin, există totuși înțelegere reciprocă, ceea ce dă posibilitate să se considere că și în aceste domenii se va putea ajunge în viitor la o mai mare înțelegere, la colaborare în scopul găsirii unor soluții pentru rezolvarea lor. Premierul sovietic a salutat dorința celor două țări de a-și concentra eforturile pentru extinderea colaborării între cele două popoare în domeniul politic, economic, științific, tehnic și cultural.

Toate aceste informații — subli
niază „Le Monde" — demonstrează 
că, atît pe platourile înalte, cît și în regiunea septentrională, situația militară continuă să se înrăutățească pentru americani".
GENERALUL WESTMORELAND

CERE ÎNTĂRIRI URGENTE

„înaltul comandament al arma
tei americane a avertizat guvernul 
de la Washington că, dacă nu se 
dă satisfacție cererii generalului 
Westmoreland de trimitere a unui 
contingent suplimentar de 70 000 de 
oameni în Vietnam, inițiativa ope
rațiilor pe teren riscă să scape ame
ricanilor" — scrie „NEW YORK 
TIMES".

HANOI 5 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la 5 iulie, deasupra 
provinciilor nord-vietnameze Ha Bac 
si Lang Son au fost doborîte două 
dintre avioanele americane care e- 
fectuau raiduri de bombardament. 
Potrivit unui raport suplimentar, un 
alt avion a fost doborît la 2 iulie 
deasupra provinciei Ha Tinh. Numă
rul total al aparatelor de zbor pier
dute de S.U.A. pînă în prezent pe 
teritoriul R. D. Vietnam se ridică la 
2 070.

CONGO (KINSHASA)

Mercenari străini au atacat 
trapele armatei naționale 

PREȘEDINTELE MOBUTU I DECRETAT STARE

EXCEPȚIONALAKINSHASA 5 (Agerpres). — Postul de radio Kinshasa a anunțat miercuri dimineața că în cursul nopții de 4 spre 5 iulie deasupra localităților. Kisangani (fostul Stanleyville) și Bukavu au fost parașutați mercenari străini, relatează a- gențla France Presse. Radio Kinshasa anunță că situația este gravă în estul și nord-estul țării. Președintele republicii, generalul Mobutu, a decretat starea excepțională pe tot cuprinsul statului. Republica
CAZUL CHOMBE
După cum s-a anunțat, fostul 

premier congolez, Moise Chombe 
plecînd cu un avion din Spania, a 
fost debarcat pe aeroportul din Al
ger, unde se află reținut de două 
zile. Iată noi telegrame în legătură 
cu acest caz iFjl Din ALGER se anunță că delegația statului Congo (Kinshasa), condusă de Bernard Mundul Diaka, ministru de stat și trimis special al președintelui Mobutu, a sosit marți după-amiază la Alger. Delegația urmează să aibă convorbiri cu oficialități algeriene în vederea extrădării lui Chombe.Din KINSHASA se anunță că la Bruxelles a fost pregătită o unitate de 200 de mercenari, în 

Convorbiri cu 
privire la dez
voltarea cola
borării știin
țifice româno- 
polone

VARȘOVIA 5. — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : Miercuri după-amiază a sosit Ia Varșovia într-o vizită oficială delegația română condusă de prof. dr. Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice din Republica Socialistă România. La sosire, pe aeroportul din Varșovia, oaspeții au fost întîmpinați de Eugeniusz Szyr, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului pentru Știință și Tehnică din Republica Populară Polonă și de alte persoane oficiale.Au fost de față, de asemenea, Tiberiu Petrescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Populară Polonă, membri ai ambasadei. în timpul șederii sale în R. P. Polonă, delegația română va avea convorbiri cu privire la dezvoltarea cooperării științifice între Consiliul Național al Cercetării Științifice din Republica Socialistă România și Comitetul pentru Știință și Tehnică din R. P. Polonă.

Congo a adresat un apel Consiliului de Securitate și Organizației Unității Africane în legătură cu agresiunea a cărei victimă este.în declarația sa, președintele Mobutu a precizat că parașutiștii „ocupă aeroportul Kisangani". „In același timp, a adăugat președintele, o serie de coloni străini s-au constituit în grupuri armate în localitatea Bukavu, în estul Congo- ului, și au atacat trupele armatei naționale congoleze".

scopul de a fi trimisă, la momentul oportun în Congo, cu misiunea de a-1 elibera pe fostul premier Moise Chombe, în cazul că va fi extrădat de autoritățile algeriene. Se amintește, totodată, că cercuri de afaceri din Bruxelles încearcă, prin diferite mijloace, să-1 salveze pe Chombe.IS? Din GENEVA s-a aflat că Bernard Mundul Diaka, ministru de stat în guvernul congolez și prim-secretar al Consiliului Național al rezistenței congoleze, a declarat ieri la Geneva că „oricare guvern își va permite să se amestece în treburile interne ale Con- goului, intervenind pentru Chombe, riscă ruperea relațiilor diplomatice".
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James Meredith — cine nu-l 
cunoaște pe curajosul negru care 
în 1962 și-a impus admiterea, ca 
primul student de culoare, la uni
versitatea din Mississippi — a 
ajuns marji cu bine la Canton, 
punctul terminus al lungului sau 
„marș împotriva fricii".

El a pornit în sîmbăta de 24 
iunie din localitatea Hernando, 
exact din locul unde anul trecut 
căzuse fulgerat de gloanje ; re- 
luîndu-și marșul, Meredith a repe
tat, în momentul plecării, aceeași 
frază pe care o rostise și prima 
oară : „Vreau să arăt negrilor din 
sud că teama poate fi suprima
tă"... Neluînd în seamă suferin
țele care-l mai încearcă și azi 
după rănile atentatului săvîrșit 
asupra sa de un rasist alb, el a 
pornit așadar la drum lung, pen
tru a străbate cu pasul egal al 
mărșăluitorilor încercafi, cei 300 
de km ai șoselei spre Canton.

A pornit cu hotărîrea de a in
fringe piedici și provocări — ele 
n-au lipsit nici de astă dată — 
cu încredințarea netulburată că 
gestul său are o semnificație, un 
sens, că va găsi ecou in inimile 
frafilor săi negri, ale tuturor ame
ricanilor. Credinfă inlemeiată : 
anul trecut, pe cind Meredith se 
chinuia pe un pat de spital, între 
viafă și moarte, 15 000 oameni de 
culoare reluau marșul. De atunci, 
cronica luptei pentru libertăți a 
populației negre din America a 
înregistrat „vara fierbinte" a anu
lui 1966, agitațiile studențești, mo
bilizarea negrilor împotriva răz
boiului din Vietnam (pe ale cărui 
fronturi ei se „bucură” într-ade- 
văr de... o egalitate mai mare în 
fafa soldafilor albi), iar acum o 
nouă „vară fierbinte" care a ră
bufnit în incidentele violente din 
Boston, Tampa, Cincinatti, Los An
geles și alte orașe, ca protest îm
potriva condițiilor de viafă into
lerabile la care sînt coridamnafi 
cei aproape 20 de milioane de 
negri americani.

Un fapt remarcabil : ajuns la 
Grenada (aceeași Grenada în care 
un „judecător de pace”, Ayers, a 
fugării nu de mult pe străzi o 
biată copilă de culoare, Emerald 
Cumingham, care lovită de necru- 
fătoarea poliomielită nu se putea 
apăra, a izbit-o de pămînt și i-a 
pus pistolul la tîmplă pentru ca 
„niciodată să nu mai calce pra
gul școlii mixte"). Meredith a tost 
întîmpinat de o mulfime de peste 
1 000 de persoane, care i-au ma
nifestat simpatie, aceeași simpatie 
pe care neobositul drumef a întîl- 
nit-o în marșul său prin Mississippi 
din partea a numeroși albi care-l 
încurajau să meargă mai departe.

Un pastor, Martin Luther King, 
care acceptă — spre a sublinia 
ridicolul legiuitorilor rasiști — să 
intre în temnifa din Birmingham 
pentru a „ispăși" refuzul de a se 
supune interdiefiei de a manifes
ta în Alabama pentru drepturi 
civile ; un James Meredith, care 
acceptă toate riscurile unui marș 
într-o zonă din statele „centurii de 
culoare" în care rasismul este 
deosebit de virulent : două ges
turi individuale, care n-ar putea 
fi înfelese decîf în contextul și în 
temeiul amploarei pe care a căpă
tat-o lupta-negrilor americani pen
tru a sparge zidurile ghettounlor 
materiale și spirituale în care se 
află.

Emil MIRONESCU

agențiile de presă transmit
Autoritățile de la Seul au arestat 40 intelectuali 

acuzați de „activitate subversivă". Printre acești intelectuali se află peste, 10 
persoane care lucrau în Republica Federală a Germaniei și care au dispărut 
din locuințele lor. Guvernul de la Bonn a protestat pe lîngă ambasadorul 
Coreei de sud în legătură cu această dispariție. Guvernul sud-coreean a 
arestat, de asemenea, și un număr de ziariști și profesori universitari. (A.F.P.).

Convorbiri în problema 
Cipriotă. La Nicosia s-a anunțat că 
reprezentantul special al secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în Cipru, 
Osorio Tafall, va vizita în curînd Atena 
și Ankara, pentru a avea convorbiri cu 
oficialitățile Greciei și Turciei în le
gătură cu problema cipriotă și în spe
cial cu evoluția dialogului greco-turc 
consacrat acestei probleme. In aceeași 
zi, Tafall și generalul Martola, coman
dantul forțelor militare O.N.U. stațio
nate în Cipru, au fost primiți dc pre
ședintele Ciprului, Makarios.

Planul de redresare fi
nanciară, elaborat de ministrul de 
finanțe Strauss, a fost examinat 
miercuri de guvernul vest-german. Mi
niștrii au căzut de acord că nu trebuie 
să ia o hotărîre sub presiunea timpului 
și au decis să reia discuția la 6 iulie. 
Șefii grupărilor parlamentare vor avea 
astfel răgazul să discute în prealabil 
conținutul planului de redresare.

Cel de-al cincilea Festi
val internațional al filmu
lui de la Moscova s a deschis 
miercuri la Palatul Congreselor din 
Kremlin. El se va desfășura sub devi
za : „Pentru umanism în arta cinema
tografică, pentru pace și prietenie între 
popoare". La actuala ediție a festiva
lului participă 57 de țări. Delegația de 
cineaști din țara noastră este condusă • 
de Milinea Gheorghiu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Procesul intentat Iui Su- 
diSmanf membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comunist 
din Indonezia, acuzat de a fi partici
pat la evenimentele de la 30 septem
brie 1965, a început miercuri la Dja
karta. De la începutul dezbaterilor, cei 
trei avocați ai apărării au contestat 
legalitatea instanței.

La concursul de la Monte 
Carlo pentru cea mai bună emisiune 
de varietăți pe bază de muzică ușoară, 
folclorică și de jazz,. marele premiu 
„Cocoșul de aur" a fost atribuit tele
viziunii suedeze. Premiul al II-lea a 
fost decernat emisiunii „Zig-zag într-o 
farfurie zburătoare", prezentată de 
radioteleviziunea română.

Reconstituirea grupului parlamentar de prietenie 
Franta-România. cadrtd actualei legislaturi a Adunării Naționale 
franceze grupul va avea următoarea compunere: Președinte — deputatul 
Lucien Neuwirth (Uniunea pentru a cincea republică). Grupul este compus din 
56 de deputați aparținînd diferitelor grupări parlamentare printre care : Rene 
Capitant, Habib Deloncle, J. P. Palewski, Rene Tomasini (toți din Uniunea 
pentru a cincea republică), Thome Pâtenotre (Federația stîngii democrate și 
socialiste), Etienne Fajon (Partidul Comunist Francez), Raymond Barbet (Parti
dul Comunist Francez).

0 expoziție industrială 
îllîJOSlCJVă organizată în parcul So
kolniki din Moscova, a fost inaugurată 
marți de președintele Vecei executive 
federale a R.S.F. Iugoslavia, Mika 
Șpiliak.

Cunoscutul cercetător francez al adîncurilor marine, J. Cousteau, a prezen
tat presei un nou submersiv de mic gabarit, capabil să se scufunde, avînd 

la bord un pilot-observator, pînă la o adîncime de 500 metri

Premiul „Strega". 
Scriitoarea italiană Anna Maria 
Ortese a obținut premiul literar 
„Strega" pe anul 1967. Romanul 
pentru care Ortese a obținut a- 
ceastă înaltă distincție se numește 
„Poveri e semplici" (Săraci și 
simpli) și este de natură autobio
grafică.

în Comitetul celor 18 
pentru dezarmare 
Cuvîntarea delegatului brazilian

GENEVA 5. — Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, transmite : La 
ședința de marți a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, șeful 
delegației braziliene, A. F. Azeredo 
da Silveira, s-a ocupat de unele pro
bleme ale tratatului de nerăspîndire 
a armelor nucleare. El a subliniat 
interesul acordat de țările nenucle
are folosirii în scopuri pașnice a 
energiei nucleare, precizînd că un 
tratat nu poate fi conceput decît în 
spiritul respectării intereselor tu
turor semnatarilor. Un text care ar 
ține seamă numai de interesele pu
terilor nucleare — a spus vorbitorul 
— ar sfida drepturile legitime ale 
celorlalte țări la securitatea și la 
drepturile lor. După ce a arătat că 
consideră ca „inacceptabilă și im
posibilă limitarea libertății de cer
cetare științifică în orice domeniu 
de cunoștințe umane", delegatul 
brazilian a combătut tendința ma
rilor puteri nucleare de a impune 
țărilor nenucleare renunțarea la teh
nologia nucleară, arătînd că aceasta 
ar frîna progresul activității econo
mice în respectivele state și ar sta

bili „un statut ireversibil de inferio
ritate șl dependentă. Nici o tară nu 
are dreptul de a lua asemenea hotă- 
rîri, după cum acceptarea lor ar 
echivala cu o trădare a aspirațiilor 
celor mai legitime ale popoarelor 
spre o viață mai bună". Delegatul 
brazilian a insistat ca viitorul tra
tat să nu prevadă interzicerea pro
ducției de explozibili nucleari în 
scopuri pașnice. El a cerut totodată 
respectarea principiului obligațiilor 
și răspunderilor egale, fără de care 
tratatul n-ar putea fi universal ac
ceptat.

în încheiere, vorbitorul a sugerat 
ca tratatul să prevadă obligația de 
a nu se folosi tehnologia nucleară 
în scopuri militare, un sistem inter
național de control și inspecție, ga
ranții minimale regionale și mon
diale. El a avertizat asupra perico
lului pe care îl prezintă pentru pa
cea lumii existenta uriașelor arse
nale de arme nucleare și a preconi
zat cooperarea dintre țările nucleare 
și nenucleare în vederea dezvoltării 
și aplicării tehnologiei nucleare în 
scopuri pașnice.
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