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Oțelarii Uzinelor „Industria Sirmei" din Cim- 
pia Turzii adaugă pe zi ce trece succese tot 
mai Însemnate pe graficele întrecerii socialis
te. De la începutul anului ei au elaborat pèste 
prevederile planului mai mult de 640 tone de 

oțel
Foto : AGERPRES

Un nou obiectiv industrial 
produce

Fabrica de mobilă de la Sighetul 

Marmației

Vineri a început 
să producă cea de-a 
doua unitate a Com
binatului pentru in
dustrializarea lemnu
lui din Sighetul Mar
mației — fabrica de 
mobilă.

înălțat la poalele 
munților, între apele 
Tisei și Izei, combi
natul este opera a 
sute de maramure
șeni, fii și nepoți ai 
acelor meșteri care au 
încrustat în lemnul 
vestitelor porți mara
mureșene, frumuseți 
neîntrecute. Acum, 
oamenii combinatului 
dau pădurilor de fag 
și brad frumusețe și 
utilitate contempora
nă. 15 000 de garni
turi de mobilă anual; 
aceasta este capaci
tatea noii unități in
trate în funcțiune.

Buștenii sint trans
formați de prima fa
brică a combinatului, 
intrată deja in pro
ducție, în 12 000 me
tri cubi de placaje, 
în sfîrșit, încă trei 
fabrici, aflate în con
strucție, vor realiza 
din întinsele păduri 
maramureșene, în fie
care an, 18 000 
tone plăci aglomera-

te, 600 000 
ne, 50 000 
restea.

Intrarea în produc
ție a fabricii de mobi
lă a prilejuit o entu
ziastă festivitate, la 
sfirșitul căreia mun
citorii, inginerii și 
tehnicienii combina
tului și ai șantiere
lor de construcții au 
transmis Comitetului 
Central al Partidului 
Muncitoresc Român, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegra
mă în care au scris : 
Ne angajăm să folo
sim cu tot spiritul 
de răspundere și pri
ceperea noastră teh
nică modernă a a- 
cestui important o- 
biectiv de industria
lizare a lemnului, să 
livrăm numai produ
se de un înalt nivel 
calitativ și cu un preț 
de cost cît mai redus.

închinăm succesele 
de pînă acum Con
gresului partidului și 
ne angajăm ca și cea 
dc-a treia unitate ,— 
fabrica de mobilă 
curbată — să o dăm 
în producție înainte 
de termenul prevăzut.

de scau- 
mc che-

(Agerpres)

Muncitor
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Prin
depozitele

• Grafice orare, 
nu grafice zilnice

• Nici un bob de grîu 
sub cerul liber!

NOII RECOLTE

■
 N REGIUNEA GALAȚI 

recoltatul griului se 
desfășoară acum cu 
toate iorfele și intr-un 
ritm intens doar in ra
ioanele Brăila, Eăurei,
Galați și Tecuci. Par

țial a început și in celelalte ra
ioane. Recolta a fost strînsă de 
pe aproximativ 30 la sută din sic 
prafață. Pe măsură ce in nord 
griul va ajunge Ia maturitate de
plină, viteza de lucru va spori. 
Deocamdată, pentru a asigura fo
losirea rațională a parcului de 
mașini, o parte din combinele 
raioanelor Bujor, Panciu și altele 
au fost repartizate în unitățile 
din sud, asigurîndu-se astfel o 
viteză zilnică ridicată.

Zilnic, spre bazele de recepție vin sute și 
sute de autocamioane, remorci, atelaje, în
cărcate cu noua recoltă. In această campanie, 
în care fiecarb zi sau oră este extrem de pre
țioasă, modul în care este organizată munca 
pentru preluarea rapidă a cerealelor de către 
bazele de recepție influențează într-o măsură 
însemnată ritmul de recoltare. Aici vin doar 
in fiecare zi, și nu odată, majoritatea mijloa
celor de transport ale unităților, pentru că oa
menii vor să achite cantitățile contractate cu 
unitățile comerciale ale statului. Dacă se des
carcă repede, ele se pot întoarce imediat în 
cîmp pentru a prelua boabele recoltate intre

timp. O cît de mică defecțiune survenită în 
acest circuit, diminuează ritmul de recoltare, 
își îndeplinesc bazele de recepție din regiunea 
Galați sarcinile ce le revin ? în cea mai mare 
parte, da.

Recoltatul i-a găsit pe lucrătorii întreprin
derii regionale de valorificare a produselor a- 
gricole Galați cu toate spațiile de depozitare 
puse la punct. Magaziile au fost reparate, re
vizuite, curățate și dezinfectate, utilajele, de 
asemenea. Un lucru îmbucurător pentru pro
ducători : peste 80 Ia sută din întregul volum 
al operațiilor de preluare a cerealelor este me
canizat. Deci, din capul locului, condiții mult 
mai bune de descărcare decît în ceilalți ani. 
Timpul de staționare a autocamioanelor și a 
celorlalte mijloacelor de transport este simți
tor redus.

...Ora 11, la baza de recepție Urleasca. La 
toate gurile de descărcare — activitate inten
să. Sînt autocamioane de la G.A.S. Rimnicelu, 
cooperativa agricolă de producție Movila și 
alte unități. în acest moment, pe poarta bazei 
intră un autocamion de la Urleasca. Este mo
mentul dînd, conform graficului, trebuie să so
sească o. .parte din mijloacele de transport ale 
acestei unități. Să urmărim acest autocamion 
pînă va ajunge din nou la poartă, de data a- 
ceasta gol. A ajuns în fata laboratorului. Se 
iau probele, peste cîteva minute se comunică 
rezultatele: greutatea hectolitrică 82, procent 
de umiditate 12, impurități sub 3 la sută. Auto
camionul poate descărca. A trecut pe basculă, 
iar de aici la gura de desdărcare. Sacii sint go
liți într-un buncăr instalat la ușa magaziei de

unde, cu ajutorul unui șnek, boabele sînt tri
mise pe banda transportoare care le duce toc
mai în mijlocul magaziei. Camionul a fost 
descărcat, trece din nou în partea cealaltă a 
basculei (este dublă), iar acum iese pe poarta 
bazei. Toată operația nu a durat decît 15 mi
nute. în mic, această secvență reprezintă fo
tografia unei întregi zile de muncă. Ea arata 
modul exemplar în oare este organizată munca 
la această unitate.

Reducerea timpului de staționare a vehicu
lului, alături de cercetarea atentă a calității 
griului și grija pentru o bună depozitare, sînt 
obiective principale urmărite de toate bazele 
de recepție din regiunea Galați. Pentru respec
tarea lor, împreună cu unitățile agricole au 
fost stabilite grafice de afluire zilnice sau 
orare la Stăncuța, Bărăganu, Ianca etc. Spre 
deosebire de alți ani, toate gurile de descăr
care au fost puse în funcțiune. Se realizează, 
în acest fel, două lucruri simultan: 1) o pre
luare rapidă ; 2) griul este de la început sortat 
pe calități, eliminîndu-se operația ulterioară de 
sortare. Timpul cel mai mare de staționare este 
la laborator. Un singur om ar face această 
operație în cel puțin 30 de minute. Pentru a 
reduce timpul analizei, la laboratorul silozului 
Ianca au fost numiți încă 3 operatori aleși din 
rîndul elevilor practicant! : trei utemiști, reco
mandați de organizația U.T.M. Analiza durează 
acum doar 3 minute. Șeful silozului, tov. Gheor-

V. BARAC 
T. OANCEA

Continuare in pag. a IV-a)

MARIA SABĂU, VASILE 
BACIU, VASILE NICUITA, 
STELA GHITEANU. (în foto 
grafii de la stingă la dreap

ta) :
,,Dorința ni s-a îm

plinit : sintern profe
sori. Oriunde vom fi 
repartizați ne vom sim
ți... acasă".

O

SUCCES, TOVARĂȘI

ABSOLVENȚI !
AL ANDRIJOIU

trecut puțin timp decind sărbă
toream cu cuvenita emoție ziua in 
care pedagogia intră în calendar 
pentru - inima Învățătorului și a 
profesorului. Atunci, fila aceea de 
calendar, era ca o telegramă tri
misă spre toate școlile de pe cu

prinsul patriei, o telegramă cu mulțumiri din 
suflet și urări de bine și de sănătate. Urmări
sem in ziua aceea frumoasă și fierbinte, dis-de- 
dimineață în presă, lista celor distinși cu titluri, 
ordine și medalii, însoțind-o cu condeiul și sub
liniind numele pedagogilor cunoscuți din ve
dere sau din faimă, de pe meleagurile-mi de 
baștină sau din cu totul altă parte. Toți, absolut 
toți, cunoscuți sau încă necunoscuți, îmi tre
zeau în conștiință acea lume harnică și mo
destă, iluminată și luminătoare a dascălilor, de 

■ la școala nouă din cătunul Vrancei pînă la ca
tedra de pedagogie a Universității din Bucu
rești. In constelația catedrelor din întreaga 
țară se așează, la toamnă, generația noilor-pro
fesori. Le urez tuturor acestor profesori entu
ziaști și tineri să ajungă pe listele de cinste și pre-
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• Geografie'' dinamică

Răspunsuri directe la ce
rințele producției!

Un „spion“ în Spațiul 
extraterestru (pe tbțne 
științifice)

Una-n scripte, alta-n 
fapte

ÎN DEZBATERE: PRO
IECTELE DE DIRECTI
VE

Două urne, două lumi

— Cu un pas înaintea 
producției

— De la cimpurile expe
rimentale — direct 
cultura mare

— JExigepțe'-1£ nivelul
huliri 1976 V

>■ ■* *
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a-

Cu ce ochi 
librăriile

ne privesc

„Iubesc pe
(cronică dramatică)

al 7-lea“

O prezentare anostă a 
unui bogat material fap
tic

țuire mai sus amintite-, și asta cit mai curind posibili De altfel 
sint sigur că așa va ii...

La ora cină citiți aceste rinduri aproape 6 000 absolvenți ai 
Universităților clin București, Cluj, Iași și Timișoara se prezintă 
in fața comisiilor de repartizare. Cunosc generația 
chiar dacă nu-1 privesc pe fiecare dintre absolvenți 
tul unic al primei cunoștințe cu locul in care-și vor 
bila misiune de dascăl, unde pasiunile și năzuințele 
găsi împlinire, mai mult chiar, se vor transmite de la profesor 
la elev ■— știu că emoția va lua locul hotărîrii de a, răspunde 
PREZENT acolo unde este nevoie de cunoștințele și priceperea 
lui.

La București, in aula Universității proaspeții profesori de 
limba și literatura română, de istorie și științe sociale, de limbi 
străine, înainte de a se prezenta în fața comisiilor de reparti
zare- au ascultat Încă o dată îndemnurile pline de înțelepciune 
și căldură ale celor care timp de 5 ani le-au călăuzit urcușul 
spre înțelegerea profundă a tainelor profesiunii, a îndatoririlor 
prezente și viitoare, in cuvîntul său tov. acad. Gheorghe Mihoc 
— rectorul Universității — și-a exprimat convingerea că proas
peții absolvenți vor purta spre toate colțurile țării faima cen
tenarei cetăți a științei. „Sentimentul datoriei, al răspunderii 
față de profesie, țața de patrie și popor — iată ce caracterizea
ză generația din care faceți parte. A nu răspunde acestei înalte 
îndatoriri — a subliniat tovarășul rector —■ nu corespunde 
spiritului generației voastre“.

La Cluj s-au prezentat pentru a-și primi repartizarea absol
venții facultăților de matematică, fizică și chimie. Aproape 
1 200 de profesori vor pleca de aici in școlile patriei. Gheorghe 
Neag și-a manifestat dorința să meargă într-o școală de pe me- 
ieagurile-i natale — in Munții Apuseni. Și lot spre locurile na
tale sînt hotărîți să meargă Simion Miheț, Nicolae Faur și mulți 
alții.

Ei sint dascălii care își încep nobila misiune pedagogică 
sub imediata înriurire a celui de al IV-lea Congres al parti
dului. Ei sînt profesorii care își țin tradiționalul curs de inau
gurare sub zodia noii Constituții, în țara care se va numi a 
tunci Republica Socialistă România, sub lumina conducătoare a 
partidului care se va numi atunci Partidul Comunist Român. 
Se cuvine, așadar, să împărtășim și noi emoția și mindria a- 
cestei fericite generații și s-o felicităm din toată inima.

Numai că această atmosferă de înaltă festivitate conține in 
însăși substanța ei coordonatele unor majore datorii cetățe
nești.

De la catedră și în relațiile de fiecare zi cu elevii, prin înalta 
lor ținută politică și moral cetățenească, cei mai tineri profe
sori vor cultiva cunoștințe și vor modela conștiințe, vor forma 
și vor dezvolta pasiunea pentru muncă și setea de cunoaștere, 
sentimentul dragostei nețărmurite față de patrie și partid.

Siguri fiind de succesele lor din viitor, le urăm încă o dată 
profesorilor tineri triumf deplin in idealul lor nobil.

aceasta-, și 
în momea- 
incepe no- 
lor își vor

Pentru mai multă operativitate la preluare șl 
pentru folosirea rațională a spațiilor de depo
zitare, la baza de recepție din Fundulea-Bucu- 
rești, analizele se fac „pe loc“ și griul este 
descărcat din camioane și remorci direct in va-

goane

Foto: AGERPRES

Toate 

secerătorile 

pe cîmp!

La sfirșitul acestei 
săptămîni grîul era 
recoltat, în întreaga 
țară, de pe 530 000 ha. 
Cele mai mari supra
fețe au fost recoltate 
în regiunea București 
— 230 000 ha. în une
le raioane din această 
regiune s-a strins mai 
mult de jumătate din 
recolta de grîu. Sece
rișul este avansat și 
în multe unități agri
cole socialiste din re
giunile Galați, Olte
nia, Dobrogea și Plo
iești.

Dar și în aceste re
giuni sînt unități și 
chiar raioane în care 
recoltările nu se des

fășoară in același 
ritm. O cauză: unele 
unități așteaptă ca 
strîngerea recoltei să 
se facă numai cu 
combinele.

Succesul deplin al 
recoltărilor de vară 
depinde de aplicarea 
exemplară a măsuri
lor preconizate — fo
losirea combinelor și 
secerătorilor cu în
treaga lor capacitate, 
a coaselor și a seceri- 
lor în toate lanurile 
în care nu pot lucra 
combinele și, conco
mitent, transportarea 
recoltei în hambare, 
căratul paielor, exe
cutarea arăturilor.

Emoții și entuziasm

Tip modern 
de pod rulant
La Uzina de construcții meta

lice și mașini agricole din Bocșa 
a fost terminată construcția pri
mului lot de poduri rulante cu 
sarcină de ridicare de 20 de tone 
și o deschidere (în lățime) de 34 
metri. Executat pentru prima da
tă în țară, acest tip de pod ru
lant va deservi liniile tehnologice 
ale Combinatului siderurgic Ga
lați. In sistemul de funcționare 
au fost adoptate cele mai moder
ne soluții tehnice. Agregatul poa
te fi acționat pe cale mecanicii 
și hidromagnetică. De asemenea, 
prin cuplarea mecanică și sincro
nizarea electrică, la un singur 
post de comandă se pot folosi 
în același timp, în funcție de 
nevoile producției, două poduri 
rulante.

(Agerpres)
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TELEGRAMĂ

Tovarășului

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Populare Române

București

Dragă tovarășe președinte,
Permiteți-mi să vă transmit 

dv., și prin dv. Consiliului, de 
Stat al Republicii Populare 
Române, mulțumiri cordiale 
pentru felicitările și urările 
trimise cu prilejul celei de-a 
70-a aniversări a zilei mele de 
naștere.

Folosesc acest prilej pentru 
a vă ura, dragă tovarășe pre
ședinte, multă sănătate, noi 
succese în activitatea dv. în 
slujba construirii socialismu
lui în Republica Populară 
Română, în numele păcii și 
prieteniei între popoare.

J. SAMBU 
președinlele 

Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole



Cfnd spun că România este țara mea,
Un aer grav se naște
Pe ochii mei, pe fruntea mea,

pe toate lucrurile
5?-n mine fiecare om de-aici se recunoaște.

Cind spun că România este cosmosul meu 
îmi simt pînă departe pe cei ce m-au născut 
Ca niște rădăcini de stea ei sînt 
Prinzîndu-se, ca toate rădăcinile, în lut.

ȘI spun acestea deseori
Și-n amintire capul meu se scaldă, 
Și anotimpurile anilor sînt sfere 
într-o rostogolire din ce in ce mai caldă.

Coaceri se-ntimplă peste cîmpie, 
Oțelul crește în hunedoare
Și din copilul de alaltăieri, 
Copilul de mîine apare.

Vin sărbători ale patriei mele, 
Ochiul le-ntîmpină albastră vatră,
Gura la dăruie cintec de laudă. 
Pumnul se-alege din piatră.

Șiroaie cosmosul pe munții pămîntulul 
In Apuseni cade soare de aur.
Griul cuprinde constelația lirei, 
Salcîmii sînt cosmice coarne de taur.

Metamorfoze au apogee,
Prin arcuri limpezi săgeți cutreieră 
In zi de iulie oțelul e tînăr 
în stila de iulie patria treieră.

Trec avioane în orele zilei 
Ca niște stoluri de sori mirați, 
Umbra șl-o lasă, și-o-nsămînțează 
Peste Carpați.

Puncte de fierbere: cîmpul, cuptorul. 
Marea cu marea ei strălucire,
Pe cind Carpații pe zi ce vine 
Turnuri devin, de răcire.

O, minunata lumilor trecere, 
Suflete tinere în tinere hărți, 
Patria-șt strigă în zorii zilei 
Ziua de muncă pînă la bolți.

Trebuie numai atenție mare
Din partea celui ce vrea să scrie 
Toate aceste strălucitoare
Gesturi prin care tara e vie.

Și drumul patriei să-l înțeleagă 
Ochiul albastru și tînăr încă, 
Tînăr, poetul, să scrie imnuri 
Cu muzică-naltă să o răsfrîngă.

Si ca un sculptor să o fixeze-n 
Bronz, și în aur, și în ceramică,
Cum izvorăște ea din ea însăși 
Patria-n mers — geografie dinamică.

Și numai oamenii pot fi izvorul 
De înnoire al tării lor,
Din oameni crește țara în lume,
Prin oameni urcă în viitor.

De n-ar fi oamenii, lutul ar trece 
In brazi cu totul, în iarbă tot.
Doar omul face dor de-nălțime 
De adîncime și de efort.

Țara e-n oameni ca marea-n riuri 
Și cind marinarii cu nave se lasă
Spre Marea Neagră, prin ei, prin steaguri. 
Ceva din Țară se-ntoarce acasă.

La sărbătoare — vine poetul

Ți amintește toate aceste 
Legi ale lumii și vi le cîntă 
Și vi le pune flori Ia ferestre.

Spune un cintec, el, pentru fructe 
Să Ie ferească vara de mană,
Spune un cintec pentru recolte
Să nu se scuture de vint și de toamnă.

Spune un cintec pentru efortul
Celor ce scot din adincuri cărbune, 
Spune un cintec, el, oțelarilor, 
Ca apa rece li se supune.

Iar pentru pescarii plecați pe mare, 
Pentru pescarii cu bărbi inalte
Far el se face pe țărmul mării, 
Arzîndu-și ochii pînă departe.

Nu e-n poemul lui nici o undă 
De grabă tulbure intrată-n panică, 
Poetul tînăr știe să ciute
Patria-n mers — geografie dinamică.

Ii Intră-n frază socialismul, 
Ca o natură vie și grea
Poetul tînăr trece prin lume, 
Mîndru cît munții de țara sa.

Și naște culoare
I se pare poetului
La fel de avansată
Ca și chimia din orașele Moldovei.

Apoi, el se gindește la cel mai frumos
Loc din țara lui.
Și indiferent dacă s-a născut sau nu s-a născut 
tn acest oraș,
El spune că Bucureștiul
E cel mai frumos oraș al țării

încă nu-i place Dîmbovița,
Ar prefera un rîu mai zgomotos. 
Mai mare și mai frecventat
De diverse corăbii
Dar ii place orașul în totalitatea Iui
Ii emoționează combinația 
De cosmic și sentimental 
Din zidurile și din aerul 
Orașului București.

Apoi, poetul se va referi
La regiunea in care el și-a petrecut copilăria
Va povesti întîiele mirări
Și primul contact cu formele luminii
Și se va referi poetul
In special la cîteva

GEOGRAFIE
DINAMICA

de Adrian Pâunescu

în microfoane el cascadează 
Mari invitații la nunta sa 
Cu-aceeași voce cu care laudă 
Stema cu spice, sondă și stea.

în zi de iulie pătrunzătoare 
Zi de culoarea griului bun, 
Poetul tînăr se suie pe munte, 
Lirele lui in izvoare apun.

Și după o clipă se nasc mai tinere
Și în răcoarea metalului lor 
Poetul își scaldă cîntecul-flacără 
Și de recoltă iar îi e dor.

Și plin de patrie ca o oglindă, 
Alcătuire adine vulcanică, 
Poetul tînăr cîntă în lume 
A tării lui geografie dinamică.

★

Intîi el adresează un salut reliefului 
De ansamblu al țării.
Se gîndește la cele două surse ale reliefului — 
Natura șl omul —
Compară relieful natura! 
Cu cel la care omul a lucrat
Și 1 se par la fel de frumoase cele două 

reliefuri
Și din împăcarea concurenței lor 
Poetul nu poate ieși toată viața. 
Chimia unei flori care consumă apă

Amintiri care poartă un rîu anume. 
Un copac noduros, un drum cu troscot 

pe mijloc
Sau o vie pe care-o păzea.

Dar, în aceste ore
Cînd entuziasmul poetului nu cunoaște margini 
Pentru tot ce s-a făcut,
Pentru tot ce se face,
Pentru tot ce urmează să se facă
In spiritul nobilei idei
A geografiei dinamice

Laude ample poartă cîntecul lui.

Căile Ferate Romîne
Sînt rugate să pună la dispoziția poetului 
Cîteva trenuri de marfă.
De asemenea, Direcția Generală
A Căilor Ferate Române
Este rugată să întrerupă
Pentru cîteva secunde orice activitate,
Acarii să lase drum liber,
Șefii de gară să stea în poziție de salut 
Tînărul poet expediază
Cîteva trenuri de laude
Pentru marile
Centre economice ale Republicii.

Un tren de laude
Pleacă spre Brașov.

Poetul îl roagă pe șeful stației C.F.R.-Brașov 
Să pregătească o echipă de oameni 
Pentru descărcat, 
în cîteva camioane Carpați șl Bucegi 
Să fie duse laudeie
La Uzinele Steagul roșu și Tractorul
Și să fie împărțite de directorii întreprinderilor 
Și de președinții comitetelor sindicale

Poetul expediază de asemenea 
Cîteva trenuri de laude cu destinația 
Hunedoara, Reșița, Galați.
Două trenuri, unul mai mare decît altul, 
Vor pleca la hidrocentralele
De pe Argeș și de pe Dunăre.
Spre Porțile de Fier trenul de laude 
Va fi condus chiar de poet;
Ca semn de recunoaștere să știți 
Voi, cei ce îl veți aștepta în gară, 
Că e înalt, că nu face de rîs Carpații, 
Că are ochi albaștri ca albastrul de pe lance 
Că are părul galben
Că singele în el e sănătos și roșu,
Că e tînăr.

Cîteva trenuri de laude vor pleca
In următoarele direcții : 
Unul în Oltenia unde se face 
Griu cite stele pe cer,
Unul in Bărăgan unde-1 atîta grîu
Incit nopțile orașelor din Bărăgan 
Și nopțile satelor din Bărăgan 
Sînt albe.
Diverse trenuri vor fi expediate 
Cu maximă grabă
In toate regiunile țării,
Pentru că poetul este emoționat
De marele ritm în care sînt angrenate
Toate regiunile țării,
De nobila idee
A geografiei dinamice.

Iar voi, oamenii, pe adresele cărora 
Pleacă laudele poetului,
Ca semn că ați primit aceste laude, 
Rămîneți aceiași 1

înflăcărați de nobila idee 
A geografiei dinamice 
Propusă spațiului real 
De Partidul comuniștilor
Oameni, voi, ieșire a pămîntulul la stele, 
Rămîneți aceiași 1

Niciodată nu a cunoscut această țară 
Ideea de ritm
Atîta de intim,
Niciodată ritmul nu a cuprins 
Teritoriul patriei noastre 
Atîta de mult 1

O, geografie dinamică.
Tu, naștere care provoacă nașteri, 
Munte care naște munte, 
Apă care naște lumină 
Pămînt care naște culoare, 
Culoare care naște grîu, 
Geografie dinamică 1

Mai clară devine, mai cuprinzătoare, 
Mai adînc se coboară în lucruri, 
Mai înaltă strălucește sub stele 
Ideea de ritm,
Cînd România este republică socialistă, 
Cînd vocea poetului spune Republica

Socialistă România
Cind ochii poetului văd 
Istoria venind în acest nume 
în cele trei cuvinte ale acestei emoții, 
Ca brațele Dunării în Mare, 
Atunci înseamnă că ideea
Geografiei dinamice 
S-a înfăptuit.

Stațiunea balneo-alimatericd Olănești
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Șantierul naval Galați. Un nou vas la cheiul
de armare
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„Itinerarii turistice"
Editura Meridiane a inițiat o nouă serie : 

..Itinerarii turistice", care va îmbogăți litera
tura consacrată frumuseții patriei noastre.

Seria se deschide cu lucrarea „Circuitul ma
rilor trecători" de N. Bonifaciu și Gh. Epuran. 
Volumul constituie un ghid practic pentru cei 
ce vor să facă o excursie pe ruta București — 
Brașov — Sibiu — Pitești — București.

în cadrul seriei urmează să mai apară volu
mele „Valea Arieșului“, „Defileul Crișului Re
pede“, „O mie de kilometri în jurul arcului 
carpatic” etc.

(Agerpres)

Clubul studenților gălă- 
țetii din incinta Institutu
lui Politehnic, este, apa
rent, un club ca toate clu
burile : cu sală de televi
zor, cu sală de tenis de 
masă, cu sală de șah și 
remy, ba chiar mai mult, 
cu o sală de haltere, iar 
alături cu un teren de volei 
— toate dotate cu toate 
materialele nedesare. Clu
bul are, bineînțeles, și un 
program care informea
ză pe orice doritor că zil
nic (cu excepția zilei de 
marți, cînd este curățenie 
generală), între orele 9— 
13 (timp în care majorita
tea studenților rămași în 
Galați pentru practică sau 
veniți clin Cluj, Iași și 
București pentru practică 
se află... în practică) și in
tre 17—21 este deschis. 
Este drept, programul pri
melor 10 zile mai este în
tretăiat de organizarea u- 
nui simpozion, a unei vizi
te la Muzeul de istorie a 
orașului și a unor reuniuni 
pe terasa Institutului Po
litehnic.

Tovarășul asistent Va
lentin Țurlan, din biroul 
consiliului U.A.S. pe cen
tru universitar (singurul 
rămas pe o perioadă de 
două săptămîni să răspun
dă de activitatea clubului) 
ne-a prezentat programul 
clubului pe întreaga peri
oadă de vacanță: excursii 
la Brăila, la Chișcani, la 
Combinatul siderurgie, tn

Deltă, la Dinogeția, în 
Munții Măcinului, diferite 
simpozioane, concursuri 
de șah, haltere, fotbal, 
handbal, volei, concursuri 
de ciclism pe diferite dis
tanțe. După cum vedeți, 
un program bogat și va
riat (cu o mențiune: s-ar 
fi putut programa mai 
multe vizionări de filme, 
nu numai unul sau două).

L-am întrebat pe tov. 
asistent Țurlan :

— Cam cîți studenți vin 
zilnic la club ?

— Vreo 10—11.
_  ?!
Una din cauzele acestei 

slabe participări la activi
tatea unui club atît de 
bine dotat, constă în popu
larizarea cu totul insufi
cientă și formală a progra
melor. Anunțurile prin sta
țiile de radioamplificare 
nu ajung, iar afișarea a 2 
sau 3 programe de dimen
siunile unei pagini de caiet 
în care activitatea de club 
e rezumată la „Program 
de club“ nu te îndeamnă 
deloc să treci pragul săli
lor. Mulți studenți nu cu
nosc acțiunile organizate 
de club. Am discutat cu 
studenții: Cucu Pompiliu, 
Țăranu Nicolae, Creții 
Mircea, Sike Andrei, Da- 
nilovici Constantin (din 
Galați), cu Bofică Dumitru 
și Columhan Huba (din 
Iași), care doreau să fie 
organizate de către club e

excursie la Brăila sau în 
orice direcție pe Dunăre 
și o vizită la Combinatul 
Siderurgic, adică acțiuni 
deja incluse în programul 
de activitate a clubului și 
rămase deocamdată numai 
pe hîrtie

Si încă ceva...
De ce s-a planificat or

ganizarea competițiilor 
sportive abia în a doua 
jumătate a lunii iulie ? Or 
fi cei mai buni sportivi gă- 
lățeni, pînă la acea dată, 
la finalele universitare, dar 
mai există, totuși, numeroși 
amatori de sport — stu
denți în Galați. Pentru că 
altfel, se întîmplă ca stu
denții singuri să-și organi
zeze acțiunile sportive du
pă propriile posibilități (fă
ră arbitru, cu o minge de
zumflată), cum a fost ca
zul meciului de fotbal 
dintre selecționata studen
ților ieșeni și a celor din 
Galați, pe un teren viran 
din spatele căminelor.

De asemenea, prea s-a 
pierdut mult timp pînă 
cînd mingea de volei care 
s-a spart să fie înlocuită 
cu alta (aproape o săptă- 
mînă). Iată dar de ce, tn 
ciuda programului bogat... 
pe hîrtie, numărul studen
ților care frecventează clu
bul continuă să fie foarte 
scăzut.

EMIL GHIȚULESCU 
student

■
 i ne imaginăm că 

conducem o mașină 
pe timp de ceață. 
Știm că undeva — 
în fața noastră — 
există case, pomi 
sau alte mașini. Ve

derea noastră este, însă, limitată 
de vălul de ceață.

O senzație asemănătoare o în
cearcă și astronomii, atunci cînd 
— din observatoarele lor terestre 
— scrutează Cosmosul. „Ceața“ 
care le stingherește activitatea 
are însă o natură diferită. Ea se 
datorește atmosferei și este de
terminată de fenomene aparte.

„Ceața" — s-o denumim astro
nomică — se datorește, în primul 
rind. faptului că atmosfera ab
soarbe majoritatea radiațiilor 
electromagnetice care sosesc din 
Cosmos. Apoi, în urma procesu
lui de luminiscență atmosferică 
—■ datorită ionosferei ■— în 
cursul nopții obiectele mai- puțin 
luminoase apar întunecate în 
cîmpul telescoapelor. In sfîrștt, 
atmosfera este cauza unui feno
men de deformare optică, ce are. 
drept consecință faptul că, une
ori, datorită oscilării razelor lu
minoase, stelele apar și dispar al
ternativ în telescop.

Cele trei fenomene descrise 
dau naștere unor imagini, mai 
mult sau mai puțin deformate, 
ale corpurilor, cerești observate 
din interiorul atmosferei terestre. 
Iată însă că astronomii, sprijinin- 
du-se pe realizările științei mo
derne, sînt pe cale să învingă 
asemenea greutăți. Ei își vor pu
tea trimite „antenele" instrumen
tale dincolo de oceanul — întru- 
citva opac — al atmosferei.

Este vorba despre lansarea u- 
nor sateliți-observatori, a că
ror „activitate" de lungă durată 
va fi în măsură să amelioreze 
considerabil cercetarea astrono
mică.

Datorită îndelungatei lor miș
cări în jurul globului terestru, sa
teliții - observatori dau posibi
litatea unei observații periodice 
a corpurilor cerești, indispensa
bile cercetării astronomice. Astfel, 
pentru a studia starea suprafe
ței sau culorile, variind cu regu
laritate, ale lui Marte sau altor 
planete, sînt necesare observații 
intermitente pe o perioadă de 
un an — sau chiar mai mult. A- 
semene a sateliți și-ar putea adu
ce contribuția la clarificarea u- 
nor astfel de fenomene neaștep
tate ca pata roșie strălucitoare 
apărută în fundul craterului A-

Lucrări de montaj la turbina
nr. 1 a centralei electrice rie 

termoficare din Iași

Foto : AGERPRES
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I
ix, I iarul nostru a publicat. în ziua de 17 iunie o pa
ir gină specială în care profesorii Grupului școlar 
B petrol chimie din Ploiești și-au spus părerea des-

LU, pre programele școlare, manuale și practica ele- 
Bw vilor din școlile care pregătesc cadre pentru indus- 
W tria chimică. La cit va timp după aceasta, am soli

citat și părerea altor cadre didactice. Publicăm 
astăzi răspunsurile citorva profesori de la Grupul școlar petrol 
chimie din Tîrnăveni.

care se tntîlnește in aceste pro
grame. De pildă, programa pen
tru tehnologia meseriei (teh
nologia chimică anorganică) 
din anul II al școlii tehnice, re
petă unele teme prevăzute in 
programa anului I — obiectul 
tehnologia chimică generală și 
anume in ceea ce privește fa

in laboratorul școlii să înceapă 
din trimestrul I. Acum, ea se 
face abia in trimestrele II și 
III, existind un decala) nedorit 
intre noțiunile teoretice a că- 
ror predare începe, cum e și 
normal, incă din primul trimes
tru. Cu alte cuvinte, propun ca 
predarea cunoștințelor teoretice

plă. Eu le vorbesc eleotrialenl- 
lor despre legarea la pămtnt, 
de pildă, in timp ce ei nu și-au 
Început de fapt meseria, nu 
cunosc aparatajul necesar, pen
tru a face legătura firească in
tre ceea ce le spun eu, teoretic, 
și practica meseriei. De aseme
nea, mai este o problemă refe-

Irtg. EMIL GESTICONE, pro
fesor de tehnologie chimică.

— Un element pozitiv ti con
stituie tendința evidentă de a 
se întocmi programele școlare 
cu teme desfășurate pe lecții. 
Acestea se studiază de către 
comisiile metodice înaintea 
deschiderii cursurilor, și astfel 
lecțiile se pun în concordanță 
pentru a se evita repetările de 
la un obiect la altul. Dar, ur- 
mărindu-se îmbunătățirea pro
gramelor, se ajunge uneori, 
după părerea mea, la încărcarea 
unui an de studiu cu material 
din ce in ce mai mult și aceas
ta are un efect negativ in pre
gătirea cit mai temeinică a vii
toarelor cadre pentru chimie. 
Un exemplu. Acum cîțiva ani, 
la cursul de chimie generală de 
la școala profesională cu spe
cialitatea operatori chimist se 
făcea chimia teoretică in primul

an, tehnologia anorganică in 
anul II și eventual tehnologia 
chimică organică în anul III. In 
prezent, toate aceste discipline 
se predau în numai doi ani sub 
denumirea de tehnologie chi
mică generală. S-au redus, deci, 
anii (doi în loc de trei) și s-a 
micșorat, firește, și numărul de 
ore afectate fiecărei teme. Ma
teria a rămas însă aceeași. Ur
marea : elevii n-au timpul ne
cesar să aprofundeze cunoștin
țele. De aceea, propun să se 
studieze revenirea la vechea 
distribuire a materiei acestei 
discipline.

VASILE SAVU — director de 
studii.

— Mi se pare necesar să 
atragem atenția și asupra unui 
alt aspect important legat de 
programele școlare. Este vorba 
despre un anumit paralelism

Cadre didactice de la Grupul școlar Tîrnăveni ne vorbesc despre
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bricarea clorului și derivatelor 
sale. Revin și eu. la o idee ex
primată în discuția noastră în 
legătură cu faptul că pentru 
unele discipline sînt afectate 
prea puține ore. Pentru chimia 
analitică, de pildă, sînt prevă
zute numai 2 ore săptămînal, 
pe cînd la chimia fizică sînt 3 
ore. Cred că numărul de ore la 
primul obiect ar putea fi mărit 
pe seama reducerii numărului 
de ore la chimia fizică.

Propun ca instruirea practică

să meargă tn paralel cu instrui
rea practică.

MAFTEI HURUBEANU, pro
fesor de desen tehnic și protec
ția muncii.

— Protecția muncii se predă 
incă din anul I. Acest obiect nu 
s-a introdus, cred, in școlile 
profesionale numai pentru a fa
miliariza elevii pur șl simplu 
cu niște noțiuni teoretice. Dar, 
din păcate, acum așa se intim-

ritoare la timpul cînd ni se tri
mit programele școlare. De obi
cei noi le primim cu întîrziere, 
abia prin trimestrul II sau în 
cel mai bun caz la sfîrșitul tri
mestrului I. Practic, noi predăm 
materia pe un trimestru după 
vechile programe. La obiectul 
desen (pentru școala tehnică) 
am predat, de pildă, 12 ore 
tema proiecții geometrice. Cînd 
ne-a venit noua programă, am 
constatat că această temă tre
buie predată numai in 4 ore,

în discuția noastră au fost 
abordate și cîteva probleme 
privind conținutul manualelor 
școlare.

• Manualele rămln uneori 
în urmă atît față de programele 
școlare, cit și iată de realizările 
din industrie. De exemplu, în 
tehnologia clorului și a produ
selor clorosodice pentru anul 
I al școlii profesionale se arată, 
printre altele, că singurul pro
cedeu avantajos de lichefiere a 
clorului ar fi procedeul combi
nat, arătîndu-se în același timp 
ca dezavantajoase și nefolosi
bile procedeele de lichefiere 
prin presiune fără răcire sau 
prin răcire fără presiune. Acest 
lucru nu corespunde adevărului, 
tn realitate, o asemenea afir
mație era valabilă acum 10—15 
ani și nu astăzi cînd există o 
pronunțată tendință de folosire 
a ultimelor două procedee. Do
vada ? Si Ia noi în țară se apli
că (la Borzești) aceste proce
dee.

Considerăm bună inițiati
va de a se scoate la concurs 
Întocmirea manualelor. Cred 
insă că e bine ca înainte de 
publicarea lor, manualele-pro-

puneri să fie experimentate, ve
rificate In școli. (Prof. EMIL 
GESTICONE)

• Programul nostru instruc- 
tiv-educativ cere de multe ori 
ca elevii să facă lectură tehni
că pentru a-și forma o cultură 
de specialitate încă din timpul 
școlii. Ar ii bine ca aceste lec
turi să se găsească în cuprin
sul manualelor pe lingă lec
ția ce se predă la curs. Redac
tarea interesantă a materialului 
destinat lecturii tehnice va con
tribui Ia dezvoltarea gustului 
pentru citit al elevului. Ar fi, 
de asemenea, bine ca după un 
manual să se scoată șl un dia- 
iilm care să vină in ajutorul 
Înțelegerii fenomenelor descrise 
de autori. (ȘTEFAN GOLEA, 
directorul grupului școlar).

Observațiile de mai sus afi' ’ 
fost desigur făcute cu scopul de . 
a se îmbunătăți activitatea” Țn " l 
acest domeniu, de a se asigura 
chimiei, încă de pe1 băncile șcOÎ’ 
Iii, cadre cit ■nr’âi..Țepieinic pje-. 
gătite, Nțju'ne,,îndoim că ele 
vor li, psjvîte g? aflare de către . 
organel'A+gspecSve din M.I.P.C. 
și că, mai ales, vor fi aplicate
în practică,

ristarli din Lună, avînd cîteva 
zeci de kilometri lungime. Pre
supunerile legate de apariția a- 
cesteia variază, oamenii de ști
ință privind-o în legătură fie cu 
activitatea vulcanică lunară, fie 
cu norii de praf ce se ridică în 
urma izbirii craterului de către 
un corp ceresc. Plasat pe o orbi
tă constantă în jurul Pămintului, 
satelitul ar putea observa mai 
bine nu numai natura, dar și 
eventuala periodicitate a acestui 
fenomen. Sensibile la radiațiile 
ultraviolete „absorbite" de at
mosfera terestră, telescoapele in
stalate pe satelit și prevăzute cu 
detectoare sensibile, vor permite 
studierea în cele mai bune con
diții a compoziției, densității sau 
temperaturii păturilor gazoase, 
înconjurind alte planete.

Mai sînt și alte evenimente 
cosmice pe care le-ar putea stu
dia un astfel de observator extra
terestru. De exemplu, problema 
„canalelor" de pe Marte, a com
poziției sau petelor ce apar pe 
suprafața lui Jupiter.

Dacă observațiile descrise își 
găsesc obiectul în studierea Cos
mosului — ca să zicem astfel — 
apropiat, alte sarcini, nu mai 
puțin importante, își va asuma 
satelitul în examinarea unor ga
laxii noi, necunoscute pînă in 
prezent. In rindul unor astfel de 
probleme, încă insuficient cu
noscute, ale Cosmosului îndepăr
tat este aceea a „superstelelor".

Astronomii au descoperit pre
zența în Cosmos a unor enorme 
surse de energie. Observații ul
terioare au semnalat prezența în 
aceste sectoare cosmice a unei 
pete difuze, acoperind un spațiu 
de o sută de ani lumină și gă- 
sindu-se la două miliarde de ani 
lumină distanță de Pămînt. Pînă 
in prezent, au fost identificate 
zece asemenea „superstele". Stu
diul lor din afara atmosferei va 
permite — fără îndoială — efec
tuarea unor noi observații, contri
buind la explicarea structurii lor.

Funcționînd timp de un an, a- 
vînd posibilitatea de a transmite 
sute de mii de elemente de in
formații pe secundă, sateliții-ob- 
servatori vor deveni un sprijin 
prețios al astronomilor. Clasate 
sistematic cu ajutorul calculatoa
relor electrice și studiate, datele 
acestor antene extraterestre vor 
contribui, poate, 1a. deschiderea 
unor noi și pasionante cercetări.

A. SERGHIE
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• Agricultura
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• Invățămint

Cu un pas 

înaintea producției

Exigențe la

nivelul anului 1970

■
 roiectele de Direc

tive ale Congresu-

■ lui al IV-lea al 
P.M.R. reprezintă 
— ca și toate do
cumentele partidu
lui nostru — ex

presia unei gîndirii științifice 
profunde. Pornind de la legile 
de bază ale dezvoltării societă
ții, aplicate în mod creator la 
condițiile tării noastre, proiec 
tele arată liniile pe care tre
buie să se dezvolte în urmă
torii ani economia tării noastre.

După cum este și firesc, o im
portanță deosebită se acordă in
troducerii tehnicii noi, mecani
zării și automatizării, valorifi
cării superioare a resurselor 
noastre energetice. Avind în ve
dere rolul mereu crescînd al 
științei în societatea contempo
rană, proiectul de Directive 
prevede un volum de investiții 
de circa 1,5 miliarde lei pentru 
extinderea bazei materiale ne
cesare dezvoltării științei, spo
rirea cu peste 30 la sută a chel
tuielilor bugetare pentru finan
țarea cercetării științifice.

în cadrul dezbaterilor, eu aș 
vrea să mă refer cfoncret la 
cîteva probleme, legate de co
ordonarea muncii de cercetare 
științifică- în cibernetică și e- 
lectronică și crearea unei in
dustrii de aparate electronice.

In ceea ce privește probleme
le coordonării muncii de cerce
tare în electronică și ciberneti
că, trebuie constatat, după pă
rerea mea, în primul rînd faptul 
că pînă în momentul de față, la 
noi în țară nu. există un ase
menea organ centralizat, ceea 
ce duce la apariția unui parale
lism în rezolvarea diferitelor 
probleme — adeseori impor
tante — pe care le abordează 
specialiștii noștri.

Pentru a da un exemplu con
cret mă voi referi la probleme
le calculatoarelor electronice. 
Noi sîntem mîndri de faptul că 
țara noastră a pus în funcțiune 
un calculator digital electronic 
încă din 1957, calculatorul fiind 
proiectat și construit la Institu
tul de Fizică Atomică din Bucu
reștii Ulterior, a11*' calculatoare 
digitale s-au con. lit sau se 
construiesc la acelaș.'institut, la 
Institutul politehnic din Timi
șoara, la Cluj, în cadrul Insti
tutului de caicul al Academiei 
R.P.R.

Calculatoare analogice elec
tronice s-au construit la Insti
tutul de Energetică al Acade
miei R.P.R., la Institutul de Fi
zică Atomică din Cluj, la Insti
tutul politehnic „Gh. Glieor- 
ghiu-Dej" din București, la In

stitutul de Cercetări Foraj-Ex
tracție din Gîmpina etc.

După părerea mea, aceasta 
duce la dispersări de for
țe și nu corespunde stadiului 
de dezvoltare a științei și teh
nicii din tara noastră. Calcula
toarele electronice fie digitale, 
fie analogice, nu mai pot fi 
imaginate ca aparate ce se pot 
construi cu mijloace meșteșugă
rești. La fel, după cum strungu
rile, să spunem, se construiesc 
în fabrici specializate, la fel 
calculatoarele trebuie construi- 

z te în fabrici specializate. Indus
tria noastră are tehnicitatea ne
cesară asigurării producerii — 
în condiții bune — a unor serii 
de calculatoare electronice. 
PRIN CREAREA UNUI UNIC 
CENTRU DE CALCULATOARE 
— PUTERNIC. PE MĂSURA 
PRESTIGIULUI MONDIAL AL 
CIBERNETICII NOASTRE — 
SE POATE ASIGURA NU NU
MAI CONCEPEREA UNOR 
SCHEME JUDICIOASE DE 
CALCULATOARE, DAR ȘI O 
UTILIZARE RAȚIONALĂ A 
MIJLOACELOR DE CALCUL E- 
XISTENTE, O GRUPARE A 
TUTUROR CELOR CE SE IN
TERESEAZĂ DE PROGRESUL 
CIBERNETICII.

Cercetarea modernă nu se 
poate concepe azi fără mijloace 
electronice, fie că e vorba de 
industria extractivă, de biolo
gie sau industria prelucrătoare. 
Există, după părerea mea, condi
țiile ca noi să construim în țară 
■— pe scară industrială — apa
ratele electronice curente, ne
cesare dotării laboratoarelor 
noastre, la nivelul tehnicii 
mondiale.

M-a bucurat în mod deosebit 
faptul că în cuvîntarea pe care 
a ținut-o la conferința organi
zației de partid a orașului Bucu
rești, tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu s-a referit direct la dez
voltarea industriei noastre e- 
lectronice.

Paralel cu dezvoltarea aces
tei industrii E NECESAR 
DUPĂ PĂREREA MEA, SĂ 
SE CREEZE UN INSTITUT 
DE CERCETĂRI DE ELEC
TRONICĂ, CE AR REZOL
VA NU NUMAI PROBLE
MELE INDUSTRIEI DE ELEC
TRONICĂ — DAR ȘI VARIA
TELE PROBLEME LEGATE DE 
PROIECTAREA APARATELOR 
ELECTRONICE SPECIALE, CA
RACTERISTICE INSTITUTE
LOR DE CERCETARE CON
TEMPORANE.

Prof. univ. ED. NICOLAU

Oe la cimpurile 
experimentale - 

direct la cultura mare
artidul nostru, con
ducerea sq, a ma
nifestat o grijă 
permanentă pentru 
asigurarea unor 
condiții tot mai 
bune de lucru

instituțiilor de cercetări științi
fice din țara noastră. Așa, de 
pildă, la Stațiunea experimen
tală Dobrogea, numai în ultimii 
3 ani au fost create noi labo
ratoare de cercetare, altele mai 
vechi au fost utilate cu apara
tură modernă. An de an a cres
cut nivelul profesional al cer
cetătorilor, ceea ce a permis 
generalizarea în munca de cer
cetare a metodelor moderne
de lucru, folosite în prezent pe 
plan mondial.

Sarcinile noi ce reies din 
proiectul de Directive, ale ce-, 
lui de-al IV-lea Congres al 
partidului deschid o nouă e- 
tapă în munca de cercetare 
științifică. Această nouă e- 
tapă se va caracteriza printr-o 
mai mare aprofundare a teme
lor studiate pe baza metodelor 
moderne de investigație fizio
logice, biochimice, fizice și ma
tematice. Toate aceste cerce
tări fundamentale urmează să 
lumineze, să orienteze cerce
tările aplicative privind crea
rea de noi soiuri și hibrizi, 
rase de animale, elaborarea 
unor măsuri agrofitotehnice cu 
o mai mare eficiență atît in 
condiții irigate cît și neirigate, 
elaborarea de rații, furajere 
mai consistente și mai econo
mice etc.

Practica acumulată pînă a- 
Cum de noi, arată că CEA MAI 
EFICIENTA ȘI RAPIDĂ ME
TODĂ DE EXTINDERE A RE
ZULTATELOR ȘTIINȚIFICE 
OBȚINUTE DE STAȚIUNE IN 
MAREA PRODUCȚIE A COO
PERATIVELOR AGRICOLE ȘI 
GOSPODĂRIILOR DE STAT O 
CONSTITUIE LOTURILE ȘI 
CÎMPURILE EXPERIMENTALE 
CARE NU TREBUIE SĂ LIP
SEASCĂ DIN NICI O UNITA
TE AGRICOLĂ. NUMAI PRIN 
INTERMEDIUL LOR SE POATE 
VERIFICA VALABILITATEA 
CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE 
PENTRU CONDIȚIILE CON
CRETE SPECIFICE DIN FIECA
RE GOSPODĂRIE ȘI CHIAR 
DE PE FIECARE SOLĂ 1N 
PARTE.

Colectivul stațiunii noastre 

și-a propus ca Împreună cu 
Consiliul agricol regional să e- 
laboreze o tematică de cerce
tare pentru fiecare specialist 
din agricultura regiunii, tema
tică axată, desigur, pe cele mai 
importante probleme agrozoo
tehnice din zona respectivă. 
Paralel cu aceasta propun ca 
ÎN FIECARE RAION SĂ-ȘI 
DESFĂȘOARE ACTIVITATEA 
UN CENTRU EXPERIMENTAL 
UNDE ÎN CONDIȚII RIGUROS 
EXPERIMENTALE SĂ SE A- 
BORDEZE O TEMATICĂ DE 
CERCETARE CARE SĂ DEA 
SOLUȚIILE CELE MAI BUNE 
ȘI MAI ECONOMICE PENTRU 
PRODUCȚIA AGRICOLĂ A 
RAIONULUI RESPECTIV.

MUNCA DEPUSĂ ÎN LOTU
RILE, CÎMPURILE ȘI CENTRE
LE EXPERIMENTALE SĂ FIE 
CONSIDERATĂ CA ACTIVI
TATE DE BAZĂ A SPECIA
LISTULUI DIN AGRICULTURĂ 
PENTRU GĂSIREA ȘI VERIFI
CAREA NOULUI ȘI PE ACEAS
TĂ BAZĂ GENERALIZAREA 
LUI RAPIDĂ ÎN PRODUCȚDE.

Dezbaterea proiectului de Di
rective de către colectivul sta
țiunii noastre a arătat că în- 
cepînd chiar din anul acesta 
trebuie să acordăm mai multă 
atenție cercetărilor de econo
mie agrară, celor de mecani
zare a lucrărilor în sectorul vi. 
ticol și zootehnic, precum și 
stabilirii complexului de măsuri 
agrotehnice pe terenurile ame
najate pentru irigații.

De mare actualitate este și 
aprofundarea cercetărilor de a- 
plicare diferențiată a îngrășă
mintelor pe baza hărților agro- 
chimice, stabilirea măsurilor 
agrofitotehnice pe terenurile 
supuse eroziunii, precum și ne 
solurile nisipoase și sărătura- 
te. Toate acestea așteaptă o cît 
mai grabnică rezolvare.

Trebuie, într-adevăr, să ne su
flecăm mînecile, așa cum arată 
acad. Gh. Ionescu-Sișești în- 
tr-un recent interviu, pentru a 
Îndeplini cu cinste mărețele o- 
biective programate de partidul 
nostru.

Ing. P. TOMOROGA 
directorul Stațiunii experi
mentale agricole Dobrogea

I
r mi nginerul construc- 
n tor, chemat să con

tribuie la înfăptui- 
i I rea m“retelor obiec- 
ll I ^ve Vrevăzute în 

llllll proigctele de Direc
tive ale celui de-al 

IV-lea Congres al P.M.R., trebuie 
să primească o pregătire mult 
mai hună, la înălțimea exigen
ței producției moderne a anului 
1970, In acest sens, am dori să 
sugerăm cîteva propuneri pentru 
îmbunătățirea pregătirii viitorilor 
specialiști în construcție.

• Socotim că, la nivelul exi
gențelor actuale, pregătirea la 
disciplina matematică este nesa
tisfăcătoare. Propunem, astfel, 
ca studenții din anul II să facă 
un semestru de matematică spe
cială : construcții, elasticitate, 
metode de calcul numeric, cal
cul probabilistic etc.

• Acest lucru s-ar putea rea
liza fără a încărca programul stu
denților, reducînd prin compri
mare alte capitole sau unele 
discipline, ca geometria discripti- 
vă, de care este mai puțin ne
voie în construcțiile de azi.

• Pentru asigurarea unei pre
gătiri de concepție și a unui ori
zont larg inginerului constructor 
este necesar ca începînd cu 
fizica și continuînd cu discipli
nele de specialitate să se insis
te mai întîi asupra acelor feno
mene fizice care interesează în 
cel mai înalt grad dezvoltarea 
complexă a construcțiilor în 
etapa actuală. Astfel, pe lingă 
problemele de calcul, o atenție 
deosebită trebuie acordată pro
blemelor de izolare termică și 
acustică, influenței pe care con
dițiile climaterice naturale și fac
torii tehnologici o au asupra func
ționalității și durabilității con
strucțiilor.Realizarea acestui dezi-, 
derat s-ar putea face prin dezvol
tarea laboratorului de fizica con
strucțiilor (pentru studenții de 
la. secția de construcții civile, in
dustriale și agricole), a labora
torului de drumuri și construc
ții metalice (pentru secția dru
muri și poduri), ca și a ștandu
rilor de încercări la scară natu
rală. Implicit ar trebui îmbună
tățite cursurile de clădiri civile, 
construcții metalice, construcția 
drumurilor.

• La disciplinele de calcul 
(statica construcțiilor, rezisten
ța materialelor) ca și în cadrul 
proiectelor de an este necesar ca 
pe viitor să se asigure o mai 
bună orientare spre folosirea și 
introducerea metodelor bazate 

pe mașinile electronice de calcul 
— de mari perspective în so
luționarea problemelor de calcul 
în construcții, ca și a celor de 
organizare și planificare a activi
tății din șantiere. Propunem, ast
fel, introducerea de bază, ca o- 
hligatoriu a cursului de progra
mare liniară, creat în urmă cu doi 
ani în facultatea noastră și pre
văzut ca facultativ.

• Cursul de construcții de 
lemn și agricole va trebui îm
bunătățit în perspectiva dezvol
tării marilor combinate agricole 
(construcțiile agricole, conside
rate pînă acum ușor de realizat, 
devin astăzi construcții industri
ale specifice).

• O îmbunătățire substanțială 
ta trebui să cunoască și cursul 
de construcții metalice, în special 
capitolele referitoare la metalele 
ușoare, ținînd seama că în pre
vederile Directivelor un accent 
important se pune pe dezvoltarea 
sistemelor constructive bazate pe 
metale ușoare (aluminiu, de 
pildă).

• In viitorul cincinal vor a- 
pare numeroase șantiere de au- 
todrumuri și autostrăzi. Viitorul 
inginer de drumuri va trebui 
deci, șă fie cit mai bine pregătit. 
Pentru aceasta propunem extin
derea în viitoarele programe 
analitice a capitolelor referitoare 
la circulația rutieră și automobilă.

• O ultimă propunere privi
toare la proiectele de diplomă : 
mai multă exigență in alegerea te
melor I Acestea trebuie să con
țină probleme de cercetare știin
țifică legate direct de preocu
pările șantierelor — unde stu
denții își fac ultima practică de 
an și cea de proiect — menite su 
vină în întâmpinarea producției 
cu soluții utile și avantajoase.

Prof. ing. DUMITRU 
ATANASIU 

decanul facultății, 
șeful catedrei de drumuri și 

poduri

Conf. ing. VIRGIL. FOCȘA 
prodecan, șeful catedrei 

de construcții 
Facultatea de construcții 

a Institutului politehnic-Iași

Pe rafturile bibliotecii, Lexiconul 
tehnic român se impune printr-o pre
zență masivă: 14 volume legate, for
mat mare: Iau volumul A și, la pagina 
293, găsesc articolul:

„Alumină (AI2O3) oxid de aluminiu 
care se găsește în natură fie în stare 
anhidră, sub formă de corindon, fie în 
stare hidratată, sub formă de bauxită”.

După care urmează cîteva pagini pli
ne de scheme și descrierea amănunțită 
a diverselor procedee tehnologice de 
obținere a produsului. Îmi înăbuș un 
suspin de regret. „Amănunțită“ descrie
rea trebuie să mi se pară numai mie, 
profanului. Ia să-l fi întrebat pe ingi
nerul Aurel Urcan, șef de tură în secția 
a Il-a, omul care mi-a fost neobosit 
ghid acolo, la Oradea, de-a lungul pa
sionantei călătorii prin toate cotloanele 
uzinei:

— Ce părere ai, hm ? Corect ?
Sint sigur că, după verificarea textu

lui, mi-ar răspunde:
— Corect. Acesta e, într-adevăr, pro

cedeul Bayer, pe care-l utilizăm și noi; 
dar bineînțeles, expus în datele lui fun
damentale, sumar, fără insistențe. Ar

■ mai spune:
— Instalațiile, în mărime naturală, 

le-ai văzut. Și dacă ții minte...
Și totuși... Ciudat, sau poate, dimpo

trivă, extrem de firesc fenomen: peste 
schemele acestea din lexiconul tehnic, 
reprezentările mele îmi aduc figura tâ
nără, concentrat-radioasă a lui Aurel 
Urcan, și dimensiunile reale, culorile 
reale ale Uzinei de alumină din Oradea, 
și forța aceea încă nedeslușită bine, a 
unui colos imobil, surprins în mmeh- 
tul unic cînd asupra Iții se apleacă 
Viața, de îi suflă în obraz.

Mă uit în lexicon. Alumină, AlzCh...
VăfiJ.'țnensul paralelipiped din beton, 

oțel 'Și''sticlă al secției leșiere, culcat, 
paralel c.u șoseaua, un sfinx modern, 
fascinând plivirile oaspeților de peste 
hotare curîhd' după intrarea în țară. 
Văd albastrul: bloc-turn de la intrare, 
ca un deget îndreptat spre nu știu ce 

" stea — cu toate cele 10 etaje ale lui e 
abia „degetul mic“: arătătorul fiind co
șul noii centrale electrotermice, cu 11 fi 
m înălțime. Și văd familia unor cazane- 
turnuri, optsprezece la număr, ascunse 
între doi pereți metalici de formă _tra- 
pezoidală, cu baza mare în sus,’’construc- 
lie elegantă, de o seducătoare origina
litate. Tot acest peisaj desenat energic 
pe orizontala cîmpiei bihorene e însu
flețit de oameni. Unii își prepară baga
jele pentru alte meleaguri — sint con
structorii ; alții se instalează temeinic,

-Vă mulțumim, constructori ai uzinei 
-S-o folosiți sănătoși!
pentru o viață — sînt hidrometalurgiș- 
tii, producătorii de alumină.

Cei dinții predau ștafeta, ceilalți o 
preiau.

Acum e momentul. Acum, o bucată de 
vreme, aleargă unii alături de alții, po- 
trivindu-și pașii, respirațiile. O fac cu 
nespus de multă grijă. Pentru că obiec 
tul care trebuie să treacă dintr-o mină 
într-alta e voluminos, e scump și — 
atenție! — n-a mai fost niciodată vă
zut pe aceste pămînturi.

Niciodată. Și nicăieri altundeva în 
România. In materie de alumină, Ora
dea este locul „descălecatului“.

Pămînturi plane, 
macarale înalte

Surprinzător cît de mulți oameni țin 
să precizeze că au sosit pe un pămînt 
virgin din punct de vedere industrial.

Inginerul Petru Cărmăzan, șeful lo
tului I:

— Asta a fost la 1 octombrie 1962, 
ora 10 punct; la ora 7 venisem în Ora
dea ; mă uit roată — aici era cîmp ca 
in palmă. Am început imediat trasă
rile.

Instalatorul electrician Nicolae Roșu, 
bucureștean, dar „șantierist" convins :

— Am avut numărul 018. E clar, nu ? 
Zero optsprezece (și apasă pe zero ca 
să lasă bine în relief numărul de or
dine real). Am. lucrat la primele insta
lații de iluminat exterior. Eh, tinde 
erau pe atunci stațiile noastre...

Excavatoristul Ion Roman :
— Să mi se ierte lipsa de modestie, 

dar prima cupă de pămînt eu am exca
vat-o, faptul poate fi ușor verificat

ei așa mai departe, dar opresc aici și
rul- răspunsurilor. E un blazon frumos 
la care purtătorii săi legitimi nu se gîn- 
desc sa renunțe. De ce ar face-o ? A 
fost’o realitate câmpul gol de acum 3 
ani, în- nwrffîșiea Oradiei ? A fost! Este 

■ ț, realitaf^-uzina de azi, mîndrie a Cri- 

șanei și nu numai a ei? Este ! Atunci, 
să admitem: constructorii au dreptul 
la mîndrie. Ca și dreptul de a-și 
arbora, sfidătoare, tinerețea; peste 
60 la sută din constructori sînt ute- 
miști. Astăzi, mai au și obiceiul să ma
nifeste o simpatie, tot atît de provo
catoare, pentru iarnă; au avut niște 
ierni grele, afurisite, cînd vîntul îi lua 
pe sus, adică încerca s-o facă. Se pare 
că tocmai asta a fixat în memoria con
structorilor un adversar puternic, leal 
în răutatea lui, pe care îți face plăcere 
să-l bați, să-l înfrîngi, să-ți pui talpa 
pe pieptul lui — gerul. Sobele, în iarna 
’62—'63, abia încălzeau în baraca des
tinată prima organizării. Cineva și-a a- 
mintit că cuvîntul de ordine a fost: 
hai, băieți, construim primul corp de 
clădire — și apoi ne „mutăm“ în el. 
L-au construit, dar după ce l-au con
struit, cînd „să-și vadă visul cu ochii" 
băieții au trebuit să lase locul altora 
și, în funcție de nevoile șantierului, să 
se apuce de alt sector. Fără ranchiună : 
interesele șantierului înainte de toate, 
întreprinderile de construcții și montaj, 
de instalații, de lucrări speciale, de 
transporturi rutiere, vestitele întreprin
deri cu nume lungi (parcă nesfîrșite, 
deși formate doar din... inițiale) și-au 
trimis la Oradea oamenii cei mai buni, 
cu utilajele cele mai bune, ca să con
lucreze, să bată recordurile de viteză, 
să aducă aici, pe malul Crișului Re
pede, steagul fruntașilor, de la Cluj, de 
la București, de pe unde fuseseră pînă 
atunci. Pentru că progresul rapid al u- 
nei regiuni altădată ținută într-o stare 
de înapoiere economică este o cauză de 
interes național, antrenînd, ca atare, 
forțe de producție puternice, energii și 
resurse uriașe.

Despre ceea ce rămîne
Cu. atît mal puțin poate fi trecut sub 

tăcere cuvîntul cuvenit priceperii și 

răspunderii constructorilor, însușiri do
vedite la bine și la greu. Fără a fi tot
deauna senzaționale (dimpotrivă, o bună 
organizare a muncii tinde să reducă la 
minimum senzaționalul legat de un șoc 
oarecare), faptele spun totuși: oamenii 
s-au. legat de construcții, prin niște le
gături sufletești. E, înainte de orice, 
meritul organizației de partid. Comu
niștii de pe șantierul uzinei au știut să 
insufle masei de constructori romantis
mul lucidității, entuziasmul de durată. 
Incit, cercetați zidurile: le veți găsi 
purtând urma căldurii meșterilor.

O jumătate de rînd într-o caracteri
zare : „Zidarul Gheorghe Marcu a lu
crat la casa pompei, sub pînza de apă“. 
Dacă îl întrebi pe Marcu cum aprecia
ză el însuși intervenția, capeți rela
tarea în termeni strict profesionali. 
fără nici o vibrație de ton. In adînci- 
tura prevăzută pentru scurgerea păcu- 
7 ei în caz de defecțiuni ne-am trezit că 
se infiltrează apa. Cum se făcuse, cum 
nu, apa țîșnea din radierul casei pom
pei, înfiltrîndu-se prin beton. Am pus 
două straturi de pînză, unul de carton, 
patru de bitum, apoi șapa. Totuși, pre
siunea apei a ridicat izolația. Atunci, 
fără întârziere, am străpuns betonul 
spre exterior, echilibrînd presiunile, eli- 
berînd apa. Apoi pe armătura existentă 
am turnat iar beton și am închis, de 
astă dată definitiv, lucrarea.

Sudorul Ion Kristel venise încadrat 
la categoria a 3-a. Cînd a plecat, detașat 
la șantierul Combinatului de la Tîrgu 
Mureș, i se acordase în mod excepțional 
categoria a 7-a. Surprins de propune
rea unanim acceptată de membrii co
misiei examinatoare, tovarășul director 
general a ținut să verifice personal su
durile. Erau perfecte. La 19 ani, Kris
tel face din sudură o operă artistică. A- 
proape din metru în metru cusătura 
fierului i-a fost supusă controlului ra
zelor gamma. Suspendat la mare înăl
țime, adăugind vertebră după vertebră 
la uriașele decompozoare ale secției a 
3-a, utemistul a făcut dovada unui du

blu curaj. Era tot atît de sigur de trăi
nicia centurii ca și de calitatea sudurii 
semnate de el.

Norocul celor de la Tîrgu Mureș că 
l-au primit acolo.

O întâmplare destul de ieșită din co
mun ne-a relatat-o inginerul Petru 
Cărmăzan, șeful lotului I. Era într-o 
iarnă cînd, în ciuda gerului, construc
torii betonau de zor. Foloseau abur viu 
tras pe sub cofraje, ca să nu înghețe 
betonul și așa, la adăpostul aerotermei 
de mare capacitate, își vedeau de trea
bă lucrînd în haină, deși afară crivățul 
își făcea de cap. Se lucra în paralel la 
două nivele, decalate cu abia 20 de 
metri. Era nevoie de o excepțională dîr- 
zenie. Muncitorii o aveau.

Seara la 7 un șef de echipă din schim
bul de noapte sosi gîfîind, la inginer.

— Veniți repede, planșeul turnat azi 
cedează.

Alarmați, într-o clipă oamenii au fost 
în picioare. Lucraseră pînă târziu, dar 
au lăsat mîncarea pe masă, așternutu- 
rile neatinse — și au venit. Ce se pe
trecuse ? In nivelul inferior, la cota 0, 
fuseseră lăsate deschizături în care ur
mau să se introducă niște utilaje ma
sive ; gropile coborau pînă la 3,40 m. 
In sectorul acela, bilele de sprijin pen
tru cofrajul nivelului 2 s-au flambat: 
popii fuseseră prea lungi și pare-se 
cîțiva, la repezeală, înădiți. Oamenii 
examinau mîhniți situația; betonul, 
umed încă, făcuse „burtă“. Nu le mai 
rămînea decît să-l dea jos. Muncă iro
sită.

— Nu, să încercăm altceva. Să ridi
căm cofrajul cu beton cu tot. Punem 
vinciurile la bătaie. Ce ziceți, încercăm?

Nu știu cu ce cuvinte i-au răspuns 
inginerului. Dar treaba au făcut-o. 
Noaptea, pe la ora unu și jumătate, 
după ce bile noi, împănate bine, s-au 
ridicat pe vinciuri, după ce popii rupți 
au fost înlocuiți, după ce suprafeței ele 
beton i s-a dat puțină contra-săgeată, 
în sfîrșit după ce s-a tratat suprafața 

corectă și s-a supravegheat cu atenție 
priza, totul reintrase în ordine.

Nimic n-a rămas să consemne, mai 
târziu, defecțiunea. In memoria oa
menilor însă se înscrie o noapte de 
muncă în draci. Fiindcă, zice Cărmăzan 
după un pic de autocritică, (pentru înă- 
diturile cu bucluc) frumos n-ar fi șan
tierul dacă absolut totul s-ar rezolva la 
simpla apăsare pe buton. Dar ce-a fost 
greu trece, ce s-a construit, rămîne...

Neîndoielnic că la această aserțiune 
subscriu mulți. Și în primul rînd acei 
constructori care, spre sfîrșitul lucră
rilor, au hotărît să rămînă pe loc, de
venind „odată pentru totdeauna“ oame
nii uzinei de alumină.

E cazul lui Sabin Bungău, lăcătuș — 
șef de echipă. In 18 ani de muncă la 
Reșița a lăsat ceva urme. Prima virolă 
de la baza furnalelor noi, el a mon
tat-o. Nu e străin nici de reconstrucția 
oțelăriei. Siemens-Martin, nici de... dar 
în sfîrșit, acestea sînt vechile state de 
serviciu. Sîntem la Oradea, nu? Să vor
bim despre Oradea! Aici a montat fe
restre metalice, a încheiat 3 îngroșă- 
toare cu diametrul de 14 metri plus uti
lajul lor, patru vase tampon, un agita
tor, două hidroseparatoare... dar mîn- 
dria lui este estacada:

La înălțimea de 25 metri, unind sec
ția descompunere cu hidroseparatoarele. 
estacada a fost montată cu piloni me
canici. Descrierea unei operații chirur
gicale ar fi tot atît de delicată și de 
pretențioasă, ca și relatarea muncii 
executată atunci de Sabin Bungău. Mă 
mulțumesc cu atît: cînd a isprăvit, cînd 
s-a văzut că brațul aerian leagă solid 
cele două „maluri“, oamenii au năvălit 
cu urale spre montor, să-l îmbrățișeze, 
de unde pînă atunci păstraseră o dis
tanță respectuoasă de locul intervenției 
și o tăcere cu noduri.

Pe urmă Bungău a mai montat o 
moară de var la secția măcinare, niște, 
instalații pentru lubrifiere, alte „mă
runțișuri“. Acum nu mai montează ni
mic. Acum repară și întreține. A intrat 
în familia hidrometalurgiștilor. E mai 
puțin decît fusese ? Nu cred. Nu crede. 
Nu e de părerea aceasta. organizația 
de bază care la 14 mai 1965 l-a primit 
în rîndurile partidului.

Cu voia dv, Sabin Bungău, muncitor 
la uzină, spune:

— Vă mulțumim, tovarăși construc- . 
tori ai uzinei „Alumina“. Și îi răspunde 
șantieristul Sabin Bungău :

— Stăpîniți-o și folosiți-o sănătoși !

ȘTEFAN IUREȘ
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Viata primului ministru
al Republicii Somalia

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, a oferit vi
neri seara o recepție în gră
dina palatului Kiseleff în 
cinstea primului ministru al 
Republicii Somalia, Abdirazak 
Haji Hussein, și a persoanelor 
care îl însoțesc.

Au participat Gogu Rădu- 
lescu, Petre Blajovici, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe și 
alte persoane oficiale, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R.P. Română.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
dialitate.

desfășurat în
de caldă cor-

Continuîndu-și vizita în 
giunea. Dobrogea, primul mini
stru al Republicii Somalia, Abdi- 
razak Haji Hussein, și persoa
nele care îl însoțesc au vizitat 
vineri dimineața pooperativa a- 
gricolă de producție Cumpăna.

Au fost vizitate apoi noile car
tiere de locuințe ale orașului 
Constanța, Muzeul arheologic re
gional și Moscheia din localitate. 
Președintele Comitetului Execu
tiv al Sfatului popular al orașului 
Constanța, Petre Nicolae, a o- 
ferit în cinstea oaspeților un de
jun.

După amiază, oaspetele soma
lez s-a înapoiat în Capitală.

(Agerpres)
60 m plat — junioare, disputată într-un concurs care a avut loo recent pe Stadionul tineretului

Plenara

La plenara lărgită a Consi
liului teatrelor din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Ar
tă, care s-a desfășurat vineri, 
în sala de marmură a „Casei 
Scînteii“ au participat mem
brii Consiliului teatrelor, scri
itori, critici de teatru, regizori, 
directori și secretari literari 
ai teatrelor din București și 
din țară, alți oameni de artă 
și cultură.

Secretarul Consiliului tea
trelor, Nicolae Munteanu, a 
făcut o expunere cu privire 
la realizarea repertoriului 
teatrelor dramatice în stagiu
nea recent încheiată și asu
pra propunerilor de reperto
riu în următoarea stagiune.

Participanții la plenară au 
dezbătut în continuare aspec
te ale îmbunătățirii proiecte
lor de repertoriu prezentate 
pentru stagiunea teatrală 1965 
—1966.

în încheierea discuțiilor, a 
luat cuvîntul Vasile Dinu, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

CONSACRATE CONGRESULUI
PARTIDULUI

România la congrese și 
conferințe internaționale", a con
stituit tema simpozionului care 
a avut loc vineri seara în sala 
mică a Palatului R. P. Române 
din Capitală.

Au luat cuvântul: acad. Ho- 
ria Hulubei, acad. Ion Făgărășa- 
nu și prof. univ. Călin Popovici.

feri la Bacău, în cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al partidu
lui. Printre creatorii lor se află 
artiști plastici cunoscuți ca : Iulia 
Hălăucescti, Ștefan Hotnog, Pom
piliu Clement și Gheorghe Ili
escu.

• Numeroase obiective indus
triale și social-culturale din re
giune, freamătul creator din în
treprinderi, șantiere și ogoare, 
fața nouă a orașelor, portrete ale 
fruntașilor oferă artiștilor plastici 
băcăoani o tematică bogată, ilus
trată de cele peste 80 de lu
crări cuprinse în expoziția regio
nală de artă plastică deschisă

a Consiliului teatrelor

finalele universitare In semifinalele de box

• Formațiile de artiști amatori 
de pe lingă căminele culturale, 
cluburile muncitorești și casele 
de cultură clujene prezintă spec
tacole prin repertoriul cărora ex
primă entuziasmul cu cark. între
gul popor întîmpină Cqhgresiil 
partidului. Ele oglindesc marile 
înfăptuiri obținute sub conduce
rea partidului, dragostea și încre
derea oamenilor muncii față de 
partid, chipul luminos al comu
nistului, frumusețea și peisajul 
nou al patriei, eroismul și avtn- 
tul poporului în munca de de
săvârșire a construcției socialis
mului. Cităm din repertoriu poe
mul scenic „Partidul, patria, po
porul", poemul „Dialog pe bari
cade", textul pentru brigăzile de 
ag ație „Produs al României so
cialiste“, precum și numerose 
cîntece de mase pentru forma
țiile corale.

(Agerpres)

Informații
• Intre 15 iunie și 8 iulie o de

legație italiană condusă de Fe- 
lice Di Falco, director general în 
Ministerul Comerțului Exterior al 
Italiei a dus discuții la București 
cu privire la stabilirea volumului 
schimburilor comerciale între Ro
mânia și Italia pe anul 1965 și 
1966—1969.

În urma tratativelor purtate la 
Ministerul Comerțului Exterior a 
fost semnat Protoculul comercial 
pe anul 1965 în cadrul Acordu
lui de durată pe perioada 1962— 
1965.

De asemenea, a fost parafat 
noul Acord pe termen lung, va
labil pe perioada 1966—1969.

S-a ' coțivenit ca acest Acord 
să fie semnat la finele lunii sep
tembrie la București de către mi
niștrii comerțul.; “xterior ai celor 
două țări.

Urmarea celor convenite, schim
burile comerciale dintre cele două 
țări se vor dezvolta în continuare.

e •

• „Ecoul vieții“ s-a intitulat 
filmul mongol prezentat vineri, 
la cinematograful „Republica“ 
din Capitală, în cadrul unui 
spectacol de gală organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, cu prilejul săr
bătorii naționale a R. P. Mon
gole.

La spectacol au luat parte 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, amba
sadorul R. P. Mongole, Togoo- 
ciin Ghenden șl alți membri ai 
corpului diplomatic.

înainte de spectacol, regizo
rul Manole Marcus a vorbit 
despre realizările cinematogra
fiei. din R. P. Mongolă, făcînd 
apoi o prezentare a filmului 
„Ecoul vieții".

• Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Ărmștei populare 
albaneze, ambasadorul R. P. Al
bania la București, Răpi Gjer- 
meni a oferit vineri după-amiază 
un cocteil la care au participat 
Gh. Fele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari su
periori din M.A.E., generali și o- 
fițeri superiori, oameni de știin
ță și cultură.

• Vineri a plecat spre Fin
landa, pentru a participa la lu
crările Congresului mondial 
pentru pace, independență na
țională și dezarmare generală, 
care se desfășoară la Helsinki 
între 10—15 iulie, delegația miș
cării pentru pace din R. P. Ro
mână, condusă de acad. Atha- 
nase Joja, președintele Comite
tului național pentru apărarea 
păcii din tara noastră.

Din delegație fac parte : acad. 
Geo Bogza, vicepreședinte al 
Comitetului național pentru a- 
părarea păcii, Radu Beligan, ar
tist al poporului, prof. univ. 
Ion Creangă, rectorul Univer
sității „Al. I. Cuza“ din Iași, Mia 
Groza, vicepreședintă a Consi
liului național al femeilor, Nes- 
tor Ignat, președintele Uniunii . 
Ziariștilor, prof. univ. George 
Ivascu, redactor șef al revistei 
„Lumea“, Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, Justin Moises- 
cu, mitropolitul Moldovei și Su
cevei, prof. univ. Costin Mur- 
gescu, redactor șef al revistei 
„Viata economică“, Sanda Ran- 
ghet, secretar al Comitetului 
național pentru apărarea păcii 
din R. P. Română.

Din șapte 
pioni cite a

titluri de cam
pus în joc compe

tiția, pînă. ieri fuseseră cuce
rite — virtual, evident — 
trei : baschet masculin, bas
chet feminin și handbal mas
culin (toate de către echipele 
București I). Ieri, jocul de vo
lei dintre Brașov și București 
I, de fapt o adevărată finală, 
a desemnat a patra campioa
nă. La meci, printre specta
tori, l-am zărit pe maestrul 
emerit al sportului, HORAȚIU 
NICOLAU. Nu am scăpat un 
asemenea prilej și...

— Ce părere aveți despre 
meciurile de volei la care de 
o săptămînă vă vedem prezent 
în fiecare zi ?

— E foarte îmbucurător că 
echipele au avut în compo
nența lor mulți tineri, dintre 
care unii sînt de mare pers
pectivă. Costinescu și yasiliu 
(București I), Mateescu. (Cluj), 
Tănase și Timofte (Brașov), 
bat deja, după părerea mea, 
la porțile loturilor noastre 
naționale. Nu pot, de aseme
nea, să nu remarc îmbunătă
țirea substanțială a blocaju
lui — ceea ce, în noile condi
ții regulamentare, constituie 
o bună premisă pentru joc 
eficace. Asemenea constatări 
vin să confirme remarcabilul 
potențial universitar în vole
iul din țara noastră. Studenții 
au fost, sînt (după cîte se ve
de) și vor trebui șă fie în con
tinuare o pepinieră bogată 
pentru acest sport în ierarhia 
căruia România ocupă un loc 
de frunte. Mărturisesc totuși

că, spre deosebire de alte e- 
diții, campionatele universita
re din acest an nu lansează 
un număr suficient de tineri 
foarte buni (cei enumerați 
mai înainte fiind cam puțini).

— Poate și din cauză că u- 
nele echipe bune, cum sînt 
Galați (M), Cluj (M plus F),

Despre turneul de handbal 
l-am rugat să ne spună cîte- 
va cuvinte pe prof. H. FIRAN, 
președintele comisiei de com
petiții din F.R.H.

— în comparație cu celelal
te discipline, handbalul mas
culin a fost cel mai disputat, 
fapt explicabil prin prezența

Surprize și din nou (Agerpres)

Cine 
fina-

echi-I. Are o 
decît Timișoa- 
multe compo- 
aceste finale

decizii eronate Inaugurarea

HORAȚIU NICOIAU COM ENTEAZA FINALELE VO
LEIULUI MASCULIN • PROF. H. FIRAN DESPRE 
TURNEUL DE HANDBAL • AZI ÎNCĂ DOUA FINALE 

* FOTBALUL — MÎINE PE REPUBLICII.
ra

București (F) n-au putut ali
nia cele mai bune garnituri, 
mulți jucători aflîndu-se în 
examenul de stat. Să conti
nuăm cu aprecierile dvs. asu
pra finalei de azi...

— încă înainte de începerea 
jocului șansele erau de par
tea bucureștenilor — care, 
după cum am putut să-mi dau 
seama vizionînd jocurile an
terioare ale celor două echi
pe, au un lot mai omogen ca 
valoare, ridicători mai buni și 
o mai mare precizie în joc. 
Ceea ce s-a și adeverit. Sesi- 
zînd că brașovenii preferau 
jocul în viteză, bucureștenii 
au impus, dimpotrivă, un ritm 
lent și un joc precis. Cu ex
cepția setului al treilea, în 
care au fost conduși cu 3—13 
(dar, retrăgînd mai în spate 
centrul doi au refăcut pină 
la... (15—13), ei au controlat 
tot meciul, încheiat normal cu 
3—0 (la 8, 12, 13).

în finale a multor echipe di
vizionare (toate cele 7 din se
ria A). Nivelul tehnic a fost 
bun — ceea ce arată încă oda
tă că studenții au un cuvînt 
greu de spus în handbalul 
nostru. Dorința echipelor de 
a ocupa un loc fruntaș, a fă
cut ca toate meciurile să aibă 
„miză", să fie spectaculoase și 
îndîrjite. Pentru preocuparea 
spre un joc modern în spiri
tul concepției românești în 
handbal, aș evidenția echipele 
București I, Galați, Timișoara 
și Petroșani (la băieți) și Bucu
rești I, Timișoara (ia fete).

— V-am văzut azi la me
ciul Iași — Cluj. Ce impresie 
v-a lăsat ?

— O întîlnire de mare lup
tă, în care ieșenii, deși conduși 
în prima repriză, au refăcut și 
au învins la 5 puncte diferen
ță. Clujenii au pierdut datori
tă ataeului, care nu le-a mers,

în timp ce adversarii au rea
lizat un echilibru mai bun în
tre atac și apărare.

— Ultima întrebare : 
credeți că va învinge în 
la fetelor ?

— București 
pă mai sudată 
ra — în care 
nente joacă la
pentru prima dată împreună.

— Pronosticul meu, tovară
șe Firan, e exact invers. Să 
vedem mîine (N.R. — azi) 
după-amiază...

Ultima finală a campionate
lor, la fotbal, și-o vor disputa 
mîine — așa cum am anunțat 
și în ziarul de ieri — echipele 
Galați și Craiova pe stadionul 
Republicii, la orele 16,15, în 
deschidere la cuplajul de fot
bal din nocturnă. Pronosticul 
nostru : Galați — talentata 
formație care ne-a îneîntat 
joi-

au furnizat 
interesante, 
intre care

cu 
slab, 
iară 
lost

G. MITROI

Recomandări 
din programul de azi

VOLEI. Teren „Drept“: 
București I — București II 
(F), orele 16,30 Cluj — 
București II (M), orele 17,30.

BASCHET. Teren „Drept" : 
Cluj — Iași (M), orele 17 ; 
Timișoara — București I 
(M), orele 18,15.

HANDBAL. Teren „Pro
gresul“ : București I — Ti
mișoara (F), orele 17,40 ; Ti
mișoara — Galați (M), orele 
18,40.

FOTBAL. Teren I.M.F. : 
București II —■ Cluj, orele 
9 ; Constanța — Timișoara, 
orele 11.

Cele două reuniuni 
In semifinalele de box 
de miercuri și joi sea
ra, desfășurate în pot
coava stadionului „Re
publicii', 
dispute 
frumoase
partidele Dinu-Mihalik, 
Puiu-Mlndreanu, Con- 
stantinescu-Mlrza și al
tele. Spectatorii au 
asistat și la citeva par- 

• tide de slab nivel : 
Niculescu-Majai, Pifu- 
Ghită etc. combatanții 
practicind ceva ce se
măna prea pufin 
boxul. Un meci 
fără istoric și 
luptă sportivă a
cel dintre dinamoviștii 
bucureștenl Olteanu și 
Cojocaru.

Semifinalele au oie
rii numerosului public 
spectator și citeva ve- 
'itabile și, neașteptate 
surprize : A. Simion 
l-a Învins prin K.O. pe 
lliescu, favoritul cate
goriei, răsturnlnd toa
te calculele specialiș
tilor; Dimt l-a înfrun
tat spectaculos pe Mi- 
halik, 
rar : 
primei 
gongul 
acesta 
K.O. -, 
un tinăr de 19 ani, a 
boxat frumos, a atacat 
și punctat In perma
nentă, elimlnindu-l ast
fel pe Mlrza.

Dar semifinalele de 
box au oferit și unele 
aspecte negative.

un rival teme- 
încă din finalul 

reprize doar 
l-a salvat pe 
din urmă de 

Constantmescu,

nou unele arbitraje au 
fost subiectiviste, păr
tinitoare. Spectatorii au 
dezaprobat pe buni 
dreptate deciziile ero
nate din partidele Pu
iu-Mlndreanu, Costes- 
cu-Otvos, au reacțio
nat just la părtinirile 
evidente acordate de 
arbitrii de ring unor 
boxeri cunoscuti, cu 
experiență Hui Nicu
lescu, lui Ciucă etc.). 
Este regretabil că in 
„careul magic' unde 
obiectivitatea conducă
torilor, competenta, 
trebuie să fie atuurile 
principale In buna des
fășurare 
se Intimplă 
să nu le spunem 
nume — asemenea 
turi grosolane, 
servesc, acestea ?
să exemplificăm : spec
tatori și 
partida 
nu, l-au 
gător pe

■ dreanu 
clar, a lovit mai precis 
și a punctat mai mult. 
Puiu a avut o revenire 
în final, dar prea pu
țin pentru a-și adjude
ca victoria. Că nu era 
In formă s-a demons
trat in gala de joi sea
ra cinci Puiu a fost 
eliminat prin descalifi
care de Cevaliov. Șli|i, 
povestea cu ulciorul...

Partida dintre Ciucă 
și Pop a furnizat un 
alt aspect neplăcut de 
arbirtaj părtinitor. Ciu
că a elștigat pe merit.

a partidelor, 
de ce 

pe 
fur- 
Cui 
Dar

specialiști in 
Puiu-Mlndrea- 

văzut Învia- 
ultimul. Min

ei boxat nini

Dar arbitrul a greșit 
cind în repriza a treia 
după ce 
„stop', deci Întrerupe
rea luptei, 
continuat să-și loveas
că adversarul —- gest 
reprobabil. Înainte de 
a l număra pe Pop ar
bitrul de ring trebuia 
să-i dea un avertis
ment lui Ciucă- Așa 
era normal.

O calificare eronată 
(datorită arbitrilor bine
înțeles) pentru finală, 
a fost și aceea a boxe
rului Costescu. Dacă 
1n prima repriză Cos. 
tescu a marcat un ușor 
avantaj, In a doua și 
mai ales In a treia re
priză, Otvos a fost de 
departe cel mai bun. 
Cind Costescu era în- 
să in momente de di
ficultate, arbitrul oprea 
lupta și-l făcea obser- 
vatii pentru niște În
chipuite obslrucfii bo
xerului băcăuan Otvos.

Asemenea decizii e- 
ronate, părtinitoare nu 
au ce căuta pe ringuri
le noastre de box.

Am linul să facem 
aceste aprecieri suma
re după epuizarea am
belor reuniuni semifi
nale, pentru ca federa
ția de specialitate să 
ia măsurile cuvenite, 
pentru a asigura pe 
vjițor arbitraje de cea 
mai bună calitate și in 
mod special la finala 
de astă seară.

liniei aeriene
strigase

Ciucă a
București—Roma
Vineri dimineața, de pe 

aeroportul Băneqsa a decolat 
primul avion Tarom pe noua 
linie internațională aeriană 
directă București-Roma.

Pe această rută circulă avi
oane turbopropulsoare IL-18. 
In fiecare vineri, avionul are 
plecarea de la București la ora 
9,55 șt sosește la Roma la ora 
12.05 (ora locală); reîntoarce
rea are loc în aceeași zi cu 
plecarea de la Roma 1a. ora 14 
(ora locală) și aterizarea pe 
aeroportul Băneasa la ora 
18.10.

In prezent, Bucureștiul este 
legat prin linii aeriene Tarom 
de 15 mari orașe europene.

(Agerpres)

Instalatia de oletjne de la
Combinatul petrochimic-Brazi

Foto : N. ST FLORI AN

VASILE CÄBULEA

r

Prin depozitele
noii recolte

CUrma.re din pag. I) puține, iar în jurul 
bază vin zeci de

• Cea de a Vl-a ediție a Balca
niadei de tenis se va desfășura 
între 12 și 16 iulie la Atena. Țara 
noastră va fi reprezentată la aceste 
întreceri de campionul republican 
Ion Țiriac, P. Mărmureanu, Gh. 
Bosch și C. Năstase. Sportivii ro
mâni au plecat în cursul zilei de 
ieri în Grecia.

cut cu 2—O pe West Bromwich Al
bion (Anglia).

In clasamentul grupei conduce 
Ferencvâros Budapesta cu 3 punc
te din 2 meciuri, urmată de Kil
marnock — 2 puncte din 2 locuri,

■—■ Gheorghe Victori 
Gh. Mane; C. Niculescu
V. Dobre — E. Constanti- 
Gh. Chivăr — I. Olteanu;

• In grupa a doua a turneului 
internațional de fotbal de la New 
York, Kilțnarnoek (Scoția) a între-

Ia Santiago de Chile pe 
R. S. Cehoslovace, 

a revenit 
scorul de 
Înscris de

• Astă seară de la ora 10.30 pe 
ringul special amenajat In Incinta 
stadionului Republicii din Capitală 
se desfășoară finalele campionate
lor republicane individuale de. box. 
Iată programul galei, în ordinea 
celor zece categorii: C. Ciucă 
S. Costescu-, P. Covaliov — 
GîjU; M. Goan/ă —■ A. Simion; 
Antonio 
Dinu —
1. PilU; 
neseu;
1. Monea — Șt. Panduru-, 1. lvan 
— V. Mariutan.

• Continulndu-și pregătirile In 
vederea meciurilor din prelimina
riile campionatului mondial de fot
bal, selecționata statului Chil* a 
Intllnit 
campioana R. S. 
Dukla Fraga. Victoria 
fotbaliștilor chilieni cu 
1—0 (0—0) prin golul 
Prieto In minutul 62.

La Revizia de vagoane din stația București-Triaj, lucrările de etanșate, noi vagoane destina
te transportului de cereale se desfășoară din plin.

Foto: AGERPRES

• Meciul dintre Mihail Tal si 
Lajos Portisch pentru preliminariile 
campionatului mondial de sah de 
Ia Bled s-a încheiat înaintea con
sumării celor zece partide prevă
zute în regulament. Fostul campion 
mondial a eîștigat. într-un stil ma
gistral cea de a 8-a partidă si sco
rul a devenit 5,5—2,5 în favoarea 
sa. Mihail Tal urmează să joace 
în semifinale cu învingătorul me
ciului Larsen — Ivkov, în care 
conduce Larsen cu 4,5—1,5 (1).

• Sahista roma
nă Alexandra Ni
colau continuă să 
fie neînvinsă șl să 
conducă In turne
ul International 
de la Briansk, 
totalizlnd 5 punc
te după 6 runde. 

Nicolau este urmată In clasament 
de Asenova (R.P.B.), Ranniku și 
Kozlovskaia (U.R.S.S.) cu cile, 4 
puncte, Borisenko (U.R.S.S.), Kara- 
kas (R.P.U.), Kislova (U.R.S.S), 
3,5 puncte. In runda a 5-a, Nico
lau a remizat cu .Iurczinska, tar in 
runda a 0-a a învins-o pe șahista 
Kazmina. Alte rezultate din runda 
a 6-a: Ranniku — Asenova remiză: 
Kozlovskaia —: Lazarevicl 1—0; 
Borisenko — Eretova remiză; Kara- 
kas — Filanovska 1—0; Kislova — 
Jurcztnska remiză.

ghe Rădăcină, este foarte mul
țumit de activitatea lor, de pri
ceperea ou care lucrează.

„Sînt foarte bine pregătiți. 
Zilele acestea vom trimite o 
scrisoare de mulțumire școlii 
profesionale din Armășești, cu 
rugămintea ca o parte din a- 
cești elevi să fie repartizați 
după absolvire pentru a lucra 
la noi". Datorită reducerii 
timpului necesar analizelor, 
graficul de afluiere a fost de
pășit : în loc de 3 200 de tone, 
au fost preluate, pînă Ia 7 iulie, 
4 435 de tone.

Dar eliminarea staționării 
depinde și de unitățile pro
ducătoare, de faptul dacă aces
tea respectă sau nu graficul 
stabilit în comun. Urmărind ac
tivitatea la mai multe baze de 
recepție, am observat că unele 
au stabilit grafice orare pentru 
toate unitățile. Aci munca se 
desfășoară normal, aglomerări
le din cursul zilei sînt elimina
te. Unele cooperative agricole, 
ca cea din comuna Viziru, au 
venit în ajutorul bazelor adu- 
cind aici utilaje proprii pentru 
descărcare. Este o inițiativă 
care ar putea fi extinsă. Alte 
baze au stabilit, grafice zilnice 
în acestea ritmul la preluare 
este inegal. Dimineața și seara

sint mașini 
orei 13 la 
camioane și remorci. Timpul de 
staționare crește. Mijloacele de 
transport staționează chiar ore 
întregi, ceea ce încetinește rit
mul de recoltare, pentru că se 
imobilizează saci, mașini. La 
baza de recepție din comuna 
Ivești, de pildă, în ziua de 6 
iulie, pînă la ora 8, nu venise 
nici un autocamion la descărcat 
(deși programul începe la ora 
7). De la ora 8 și pînă la 10. 
cîte un camion sau remorcă 
din 30 în 30 de minute. în jurul 
prînzului s-au strîns zeci de 
camioane de la toate unitățile 
care predau aici. Rampele de 
descărcare au fost supraaglo
merate. Mijloacele de transport 
au stationat mai multe ore. Nu 
intimplător aceste baze au pre
luat cantități . mai mici de 
boabe decît era planificat în 
grafic. Stabilirea graficelor ora
re trebuie, deci, făcută imediat 
în toate bazele de recepție 
Numai astfel mijloacele de 
transport vor putea fi folosite 
cu întreaga capacitate, iar re
colta va ajunge cu operativita
te in hambare.

★
Așa cum am arătat, o treime 

din recolta de grîu din regiunea 
Galați a fost strînsă La hectar, 
ea este mai mare decît cea pla-

nificată. De altfel, depășirea 
producției planificate era pre
văzută cu mult mai înainte. 
Este inexiplicabil atunci de ce 
întreprinderea regională de 
valorificare a produselor agri
cole nu a luat din timp măsuri 
corespunzătoare pentru pregă
tirea unor spații suplimentare 
de depozitare. Spre sfîrșitul 
lunii iunie s-au făcut cîțiva 
pași timizi în această direcție. 
A început de pe atunci pregă
tirea platformelor descoperite 
și s-au betonat cele acoperite. 
Noile spatii sînt totuși insufi
ciente. Iată-i acum pe lucrăto
rii acestei 
tînd 
cind 
desfășurare.

Cind te preocupi, poli găsi 
soluții. La S.M.T. Dudești o re
miză 
posti 
Jirlău 
cîte va 
cu o capacitate totală 
de tone. Ele trebuie 
gent amenajate,

Întreprinderi cău- 
noi spații în momentul 
recoltatul este în plină

adă- 
tone, la 
tone. în 

noi spații 
de 20 000 
însă 

curățate și 
dezinfectate. De ce nu s-a făcut 
acest lucru din timp, pentru că 
asemenea posibilități au exis
tat? Acțiunea necesită acum 
maximă operativitate, pentru 
că nici un bob de grîu nu tre
buie să rămînă sub cerul liber,

I E MATOGRAFE Televiziune
SÎMBĂTĂ 10 IULIE

reamenajată poate 
încă 3 000 de 
alte 2 500 de 
zile s-au găsit

ur-

LALEAUA NEAGRĂ — film pen
tru ecran panoramic — rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP (completare LA CEL MAI 
INALT NIVEL): Luceafărul (9,30; 
11,45; 14; 16,15-, 18,30; 20,45), Gră
dina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9
- orele 20,15). INTlLNIRF. LA IS
CHIA — cinemascop: Republica 
(completare 180 DE ZILE IN 
ATLANTIC — 8,30; 11; 13,30;
16,15; 19; 21,40), București (comple
tare LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
— 9,15; H.30; 14; 16,30; 19; 21,15),
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5 — orele 20,301. AMERICA, 
AMERICA (ambele serii) : Grivița 
(completare MÎINE ÎNCEPE AZI — 
10; 16; 19,30), Flacăra (16; 19.30), 
Miorița (10; 13,15; 16,30; 20). GHE
PARDUL (ambele serii): Car
pati (9,30; 13; 16,30; 20). CUM
SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE: 
Capitol (9; 11,30; 14;
19; 21,15;
20.30). 
NERIC: 
NEZĂ 
ca (11; ...........................
TRAGICĂ: Festival (9,45, 12; 14,15,

16,30; 18,45; 21; la grădină — orele 
20,30), Feroviar (9,15; 11.30; 13,45; 
16; 18.15; 20,30), Flamura (10; 12,15; 
16; 18,15, 20.30), CAIDUL (comple
tare GURA LUMII): Victoria (10;

(ambele serii):
16,30;
IN

11,30; 14; 16,30;
la grădinii. — ora 

SĂRITURĂ ÎN INTIJ- 
(Completare ARTA GHI
DE DECUPARE) Floreas- 
16; 18,15; 20,30). JUNGLA

12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). IANO- 
ȘIK — cinemascop (ambele serii): 
Central (9,30; 13; 16,30; 20). BĂ
DĂRĂNII (completare NOI ȘI SOA
RELE): Lumina (9,30. 11.45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). SPRE CULMI, 
llnion (18,45; 20,30). (Program de fil
me documentare orele 16), Dacia 
(9—17 în continuare 19; 21). PRO
GRAM PENTRU COPII: Doina (o 
rele 10 
CE S-A 
ZILELE 
(11,30;

dimineața!. ASTA-1 TOT 
ÎNTÎMPLAT (completare 
SIGHIȘOAREI1 : Doina

13,45; 16; 18,15; 20,30).

TREI GRĂSUNI — CAII ARABI r- 
LA HOTARUL A DOUĂ LUMJ — 
ACOLO UNDE CARP AȚII INTÎL- 
NESC DUNĂREA: Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). CASA RI- 
CORDI : Giulești (15; 18; 21).
FEMEIA NECUNOSCUTĂ: Stadio
nul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare
— orele 20,30), Arenele Libertății 
(Parcul Libertății — orele 20,30), 
Buzesti ,(9,30; 12; 15,30; 18). FEME
IA NECUNOSCUTĂ: Modern 
le: 9,30; 12; 14,30; 17. La 
19,30 rulează STRĂINUL — 
mascop — (ambele serii). 
FONUL REGELUI: Grădina 
zejti (Str. Buzesti nr.
— orele 20,30). VESELIE
ACAPULCO (completare ARTIȘTI 
AMATORI): Cultural (10,30; 14,30; 
16,45; 19-, 21,15). SOI- ''
MĂREȘTILOR^ — Cinemascop (am-1 „pedie. 21,00 „Dorul meu și-ai

dumitale". 21,45 „Poezia la ea 
acasă“. 22,05 Retrospectivă u- 
moristică. Emisiunea a VIII-a 
cu... N. Stroe. în îneheiere: 
Buletin de știri. Sport. Buletin 
meteorologic.

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Emisiune pentru copii — 
Povestiri pe degete: „Bostanul 
și cățelul“, povestire de Mioa
ra Cremene. Filmul „Iepurele 
Și fîntina". 20,(10 Tele-eneiclo-

(ore- 
orele 
cine-

BU- 
Bu-

9—11
LA O

bele serii): Înfrățirea între popoare 
(completare Ș?>P1RLE — 10,30;
16,15; 19,3077" .CĂN-CAN - cine
mascop: Excșfslon (completare O
CĂLĂfâlțlE SPRE INIMA REȘITE1 

. - 9.3f»; Ii3()lț .:Hi,30:Ă19,45). MOF- 
. TURI liTOO (couipletare CO-

MORI DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ): 
Crîngași (16, 18,15, 20,30).

I



------- DOUĂ
Poporul român și-a construit o țară și a fhălțat-o cu brațele 

și cu mintea sa către străluciri noi, iar în aceste zile aprobă 
cu o adeziune deplină prevederile pentru viitoarele construcții, 
sintetizate sobru și riguros șțiifțpric in proiectele de Directive 
ale Congresului al IV-lea ăl partidului.

Poporul român a obținut prin munca sa rodnică dreptul de 
a-și așeza la temelia legilor de azi și viitoare drept lege 
fundamentală o nouă Constituție de al cărei proiect — supus 
în mod democratic unui adevărat referendum popular — a 
luat cunoștința cu nespusă și îndreptățită bucurie. Fără a fi 
deloc o metaforă ci doar o simplă confirmare a unei realități, 
aș spune că fiecare articol al acestei legi supreme a fost 
creat prin munca milioanelor de oameni ai țării care au tur
nat în tiparul fără margini al realizărilor noastre propriile lor 
eiorturi și talente, concretizindu-Ie în opere durabile pentru 
toți, pentru timpul prezent și cel ce vine. Din acest efort co
mun, înnobilat de sensurile sale clare și constructive, s-a con
solidat baza trainică a noii orînduiri, s-a născut acea afir
mație esențială, concentrind lapidar și expresiv victoriile ce- 

U lor douăzeci de ani „România — republică socialistă". O 
’asemenea confirmare a unei realități sociale, aduce în viața 

țării noi și cutezătoare drepturi și îndatoriri cetățenești. Țara 
a avut și în trecutul burghezo-moșieresc o lege dar intre cu
vintele înscrise în ea și realitățile tragice pe care le întilneai 
la tot pasul, erau nepotriviri și flagrante contradicții. Mă gin- 
dese cită risipă de vorbe s-a făcut, cită cerneală și vopsele 
s-au consumat pentru propaganda electorală a acelor vremuri, 
cită sfruntată demagogie nu s-a profesat în parlamentul 
și la întrunirile electorale — toate apelind la constituția 
care asigura „dreptul la vot" și „votul universal". Cit de 
versală și cit de liberă era exprimarea votului o știu cei 
au trăit farsa acelor „alegeri libere“. In una din piesele mele, 
„Titanic Vals" am surprins o țață a acelor măsluiri politice. Dar 
ele erau fără îndoială mult mai numeroase. Aș adăuga acum 
spre a aduce la cunoștința tinerilor, care se bucură de dreptu
rile consfințite în recentul proiect de Constituție, o amintire 
din trecut menită să ilustreze diferența dintre „trăinicia de car
ton“ a vorbelor mari cuprinse în Constituția de atunci, rostite 
demagogic de burghezo-moșierime cu orice prilej și adevărul 
profund șl pretutindeni verificabil al aplicării întocmai a legi
lor de azi.

Deci, să ne amintim.
Era pe vremea „fripturiștilor1“. După prima guvernare a ge

neralului Averescu, — soldată cu un total eșec, pe toate fron
turile civile — partidul său, „partidul poporului“, căzând de la

tării 
tării 
uni
care

CU CE OCHI

de Tudor Mușotescu

putere, se făcuse țăndări. „Liderii“ politici, devotați „pînă la 
moarte“ ai șefului cu cioc predestinat, foștii săi demnitari fără 
demnitate, președinții de organizații județene, intr-un cuvint, 
aproape întreg partidul, își pusese palma-n spate și intr-un 
uriaș iureș de călciie luate la spinare emigraseră in alte parti
de cu șanse mai apropiate de venirea la putere, nimeni ne mai- 
îndrăznind nici un fel de 
mare a partidului (numit 
la cirma țării.

Si totuși, într-o bună zi, 
datorită unei abile manevre de ultimă 
culiselor regale, mareșalul Averescu s-a trezit — din senin 
— chemat din nou la putere, spre stupoarea atît a lui cit și a 
țării întregi.

E I Dar ce te faci Ghincule I Putere, putere, guvern — gu
vern, da' — partid — neam I

Nici măcar membri pentru candidati! la alegerile, care ur
mau să aibă loc, cit mai neîntîrziat.

Si atunci, au apărut „tripturiștii“. Adică, toată plevușcă elec
torală, toți vagabonzii politici, toți demagogii și ariviștii de 
pe întinsul țării, atrași de mirosul îmbietor al fripturilor vii
toare și de momeala eventuală a ciolanelor de ros, și s-au nă
pustit — ca lăcustele lui Șteiăniță Vodă — in cadrele nouiui 
partid „refăcut".

Printre aceștia se afla și tatăl unui fost coleg al meu de uni
versitate, mare proprietar dintr-un sat al Muscelului și găurit 
de datorii ca o felie de șfaițer.

Tocmai în ziua alegerilor s-a întimplat să mă ailu invitat 
la fostul meu coleg, care odată cu alegerea tatălui în parlament 
își propusese sărbătorirea propriei logodne cu aleasa inimii 
sale.

Conacul lor era situat lingă școala primară transformată 
adhoc. in secție de votare și era despărțit de curtea acesteia 
printr-un gard de uluci cu pîrleaz.

Pe la opt seara cînd votarea se terminase și invitații înce
puseră să sosească la logodnă, cu trăsuri și mașini, au început 
să se audă de la școală, urlete, înjurături, comenzi militare, 
țăcănituri de arme încărcate și așa mai departe, conform pro
gramului stabilit oficial de guvern și care era următorul : 
După terminarea votării, un agent al prefectului, prefăcînd'u-se 
beat și făcând, pe opozantul insulta pe magistratul care prezida 
alegerile. Acesta ordona plutonierului de jandarmi care „asi-

posibilitate pentru viitoarea reche
mi aplauze, „partidul poporului")

mai bine-zis intr-o bună noapte — 
ord a liberalilor și a

gura" ordinea, să evacueze localul de vot. Firește, delegații 
opoziției se opuneau, „forța armată“ intra în funcțiune, scan
dalul izbucnea și localul de vot era, pină la urmă evacuat. 
Exact timpul necesar pentru ca urna să fie Înlocuită cu o alta 
similară și pregătită „cum trebuie", in prealabil.

Drept care, tocmai cînd ieșeam cu logodnicul din pivniță — 
unde il Însoțisem să alegem vinurile pentru masă — ne-am po
menit cu doi gealați dînd buzna peste noi și rostogolind, In 
girlici, ca pe o ladă oarecare urna în care „poporul suveran" 
își exprimase votul liber și nesilit de nimeni, urna In care, 
poate, nu se aflau certitudinile necesare ca tatăl logodnicului 
din seara aceea să poată fi ales. Rămăsese, desigur, in localul 
școlii, urna cealalată introdusă în timpul incidentului șt prepa
rată cu voturile necesare.

lată cum „se confirma“ în alegerile de altădată votul uni
versal, de care se făcea atîta caz și care era așezat la loc de 
cinste in Constituția burgheză despre care se afirma pe atunci 
de către cei ce profitau de pe urma ei, că ar fi o constituție 
democratică.

Si, aducindu-mi aminte în aceste zile de asemenea lntîm- 
plare, îngropată pentru totdeauna în racla trecutului, nu pot 
să nu trec — cu o adincă emoție — la imaginea pe care o 
oleră alegerile noastre de azi, în care poporul se alege pe sine, 
votează pentru propriul său destin fericit. Dreptul la vot uni
versal și liber este azi o realitate profundă iar oamenii mun
cii in nenumărate dăți și-au exercitat în cei peste 20 de ani 
de libertate, cu demnitate și mindrie, acest drept. Aș dori ,să-l 
ilustrez cu o întfmplare recentă, dar semnificativă, pe care am 
trăit-o in primăvara acestui an cu prilejul alegerilor de depu- 
tați de la 5 martie : De la fereastra unei case de pe o stră
duță liniștită, o bătrină cu părul de argint și cu ochii de peru
zele, privea strada, așteptind parcă pe cineva. Apoi, în ușa ca
sei s-au auzit cîteva bătăi ușoare. Trei tineri, purtfnd o 
urnă de votare s-au apropiat de bătrîna ajunsă la'vîrsta de 
optzeci și opt de ani. Mina tremurătoare de vîrstd dar și de 
emoție a introdus buletinul de vot in urnă. Era mina mamei 
mele.

Citesc în proiectul de Constituție: „Cetățenii Republicii So
cialiste România au dreptul de a alege și de a fi aleși în Marea 
Adunare Națională, în sfaturile populare".

Aduc drept confirmare a acestui paragraf întîmplarea cu
noscută și trăită de mine cu o adincă emoție. $i cîte exemple 
semnificative nu s-ar putea aduce I Ele ar avea darul să mar
cheze expresiv distanța dintre cele două urne despre care am 
vorbit, de fapt distanța dintre două orînduiri.

Vedere nocturnii a noului pod
pentru funicular de la Reșița

0 PREZENTARE 
ANOSTĂ

A UNUI BOGAT

NE PRIVESC LIBRĂRIILE

Tribune de pre
zentare a celor mai 
însemnate realizări, 
manifestările cultu
rale organizate în 
întîmpinarea celui 
de-al IV-lea Con
gres al partidului 
aduc pe scenele Ca
pitalei, comentariul 
specialiștilor care 
relevă bogate sem
nificații ale 
în discuție, 
prof. univ. 
Alexandru,

Mezaroș, 
Farnoagă, 

Arhivei 
de filme

filme 
vor

temelor 
Astfel, 

Neacșu 
regizo-

rul Titus 
Dumitru 
directorul 
naționale
și operatorul Costea 
lonescu-Tonciu, vor 
vorbi în cadrul sim
pozionului „Imagini 
ale României socia
liste în filmul docu
mentar“. Simpozio
nul ce va avea loc 
astăzi, ora 18, la cine
matograful UNION. 
Simpozioane asemă
nătoare urmate de

proiecții cu 
documentare, 
avea loc în urmă
toarele zile în sălile 

cinematografelor, 
caselor de cultură, 
în marile cluburi 
ale întreprinderilor. 
Organizatorii: în
treprinderea cine
matografică Bucu
rești și Studioul 
.Alexandru Sahia“.

Poto: AGERPRES

Festival artistic

„îti mulțumim, partid iubitit

V. G

între librar și bibliotecar deosebirile sînt mici, dacă ținem seama 
de principala lor îndatorire : asigurarea unei judicioase, compe
tente recomandări a cărții. Librăriile dispun, după cum se știe, 
de o serie de formule care sprijină munca de recomandare a vân
zătorului. Auxiliare prețioase, acestea fac parte din sistemul de 
informare promptă, la zi, care trebuie să fie propriu fiecărei 
librării. Am întreprins recent un raid prin numeroase unități de 
„desfacere“ a cărții din Capitală.

Ce ne spun
„cărțile de vizită" ?

Instrument de reclamă, organ 
de informare, mijloc de educare 
a puhliculuii vitrina pregătește 
în bună măsură actul vînzării. Ea 
este și „cartea de vizită" a ma
gazinului.

manentdin partea lucrătorilor 
fiecărei librării care să înlă
ture spiritul rutinier, învechit 
în a considera ceea ce am nu
mit „cartea de vizită" a libră
riei.

Librar sau numai
„responsabil

cu bonurile“?

„an- 
într-o con- 
Contrastul 
zile ace- 
(cu valoa-

Elemente urbanistice care 
contribuie și ele la înfrumu
sețarea orașului, vitrinele mul
tor librării situate în p ‘ ~le- 
trul central al Bucureș. iui 
sînt aranjate cu bun gust și 
inventivitate. De reținut pen
tru varietatea preocupărilor 
vitrinele tematice: „Zboruri 
celebre“, „Frumoasă ești, pa
tria mea" — ghiduri turistice, 
„Jocurile olimpice de-a lun
gul veacurilor“, „Automatiza
rea", „Să cunoaștem tainele 
naturii" etc. De altfel, la ulti
mul concurs al vitrinelor pe 
țară, au obținut premii (libră
ria Mihail Sadoveanu premiul 
I, librăria M. Eminescu pre
miul II) iar altele mențiuni.

Dar, dincolo de perimetrul 
central îți sar în ochi con
trastele. Un mic aviz introdus 
pe sub ușa apartamentelor a- 
nunța în noile cartiere deschi
derea a 13 librării. Obișnuiții 
acestor unități au acum multe 
cuvinte de laudă — consem
nate în condici de sugestii — 
despre buna servire, aprovi
zionarea bogată, felul în care 
sînt aranjate vitrinele: 
samblu divers dar 
cepție unitară“, 
lor ? De luni de 
leași cîteva cărți
re mai mică) prăfuite, care au 
căpătat patina vremii sînt 
destinate „reclamei“. „Ce vreți, 
tovarășe, să se îngălbenească 
toate...“ argumentează respon
sabilul librăriei 66 din Calea 
Rahovei 302. Dar astfel de vi
trină, nu. spune nimic, nu re
comandă ceea ce merită a fi 
recomandat. în vitrina libră
riei 52, Calea Dudești 250, pra
ful a invadat coperțile cărților 
expuse și așa greu de văzut 
din pricina geamului murdar, 
neîngrijit.

„La noi nu prea se vînd căr
țile" — iată constatarea unui 
fapt care nu exprimă deloc 
cererea reală de cărți, ci fap- 
tul că cititorii ocolesc negli
jența și lipsa de interes a unor 
responsabili ai „Librăriei noas
tre“. Zilnic apar cărți noi, iar 
efectul reclamei de carte — se 
știe — are o viață mult mai 
scurtă, referindu-se la un sin
gur titlu. Deci, informarea 
cumpărătorului trebuie făcută 
cu multă operativitate. Uneori, 
însă, vitrinele librăriilor (Piața 
Dorobanți 5, str. C. Davila 3 
etc.) sînt adevărate depozite 
de cărți. Or, la amenajarea a- 
cestei ,',cărți de vizită" a li
brăriei. continua selecție valo
rică este si^țințRșj adevăra
tul criteriu vatebilf în situații 
asemănătoare cj* cele de mai 
sus șe găsesc a'Crtrn multe li
brării, mai ales cele mici, pe
riferice. Aceasta însă nu ex
clude interesul pe care tre
buie să-1 avem pentru reco
mandarea cărții, ori unde s-ar 
afla librăriile, în centru sau la 
periferie. Nu angajarea unui 
număr de vitrinieri în plus 
este necesară — după părerea 
noastră — ci un interes per-

„Librarul — citim într-o in
formare aflată la C.L.D.C. — 
trebuie să cunoască persona
litatea fiecărei cărți, mesajul 
ei, necesitatea căreia corespun
de, unde, cum și cui trebuie 
recomandată“. Am comparat, 
în raidul nostru, acest princi
piu judicios cu activitatea 
unor librari. Ne-am convins 
că pentru mulți dintre ei, a 
vinde produsele unei arte a 
căror calitate le este necu
noscută e de neconceput. In
formarea cititorului cu noută
țile pe care le are librăria 
este, de asemenea, obligato
rie. Nu o fac însă toți.

— Dați-mi, vă rog, mono
grafia Daumier.

— N-avem !
Acest dialog dintre un cum

părător și vînzătoarea librăriei 
din Calea Rahovei 411. care nu 
cunoaște nici măcar titlul căr
ților expuse în vitrină, este 
concludent (și din păcate l-am 
mai întîlnit în raidul nostru) 
pentru dezinteresul unor li
brari față de propria lor me
serie pe care n-o pot face fără 
o bună informare. El însuși 
cititor pasionat, librarul tre
buie să fie un om de gust, ca
pabil să devină un competent 
„ghid“ în lumea cărților.

Un lanț
cu prea multe zale

O manie a „festivalului" a 
transformat unele acțiuni con
crete de popularizare a cărții 
— întîlnirile cititorilor cu scrii
tori — în flori rare. Poate 
și sistemul de stabilire a 
acestor contacte cu scriitorii 
este greoi. Iată-1 : serviciul 
popularizării din C.L.D.C. 
înaintează Centralei editu
rilor din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă pro
punerile pentru manifestări, 
pentru 
trimise 
Scriitorilor, 
prin această filieră, 
înaintate din ianuarie 
C.L.D.C. s-au reîntors avizate 
abia la 25 iunie. în timpul a- 
cesta, cărțile autorilor respec
tivi s-au vîndut de mult, au 
apărut altele, iar cei pe care 
acum îi vedem prezenți în vi
trinele librăriilor vor fi invitați 
probabil la toamnă sau la iar
nă. Și, astfel, lanțul slăbiciu
nilor continuă. Ar trebui să se 
reglementeze acest sistem, ast
fel îneît fiecare apariție edito
rială, sau măcar cele deosebi
te, să prilejuiască întîlnirea 
scriitorului cu cititorii.

ca acestea să fie 
spre avizare Uniunii 

Pînă au trecut 
listele 

de

Buturugile mici
ale difuzării

In drumurcărțlir^pre, cititor 
apar uneori deficiehțe care 
privesc bfganï^ea difuzării?

La unele librării mai mici din 
cartiere noutățile sosesc cu 
întîrziere. Alteori, în cartiere
le industriale numărul acestor 
cărți este mic. Notabile sînt 
manifestările organizate în ca
drul „Săptămînii cărții tehni
ce“. Din păcate însă asemenea 
„săptămîni“ sînt rare iar pon
derea desfacerii cărții la locul 
de muncă în Capitală a conti
nuat să scadă.

Lunar, C.L.D.C., întocmește 
buletine de popularizare a 
cărții, pentru cele 225 de stații 
de amplificare din întreprin
deri. De multe ori însă aces
tea rămîn nedeschise. Răsfoind 
cele 15 gazete de uzină con- 
stați că rareori sînt înserate 
în coloanele lor prezentări sau 
recenzii de cărți.

O problemă căreia trebuie 
să 1 se acorde un studiu mai 
atent e aceea a tirajelor. „An
cheta de tiraj“ efectuată la în
ceputul fiecărui an editorial, 
în care se stabilesc comenzi de 
principii, este de multe ori 
formală. Se întîmplă astfel ca 
prin tiraje exagerate titluri de 
cărți științifice să-și piardă ac
tualitatea, cunoscut fiind pro
gresul neîntrerupt al științei. 
Aceasta în timp ce la librăria 
din incinta Institutului medi- 
co-farmaceutic — de exemplu 
— am văzut liste de cursuri 
și cărți așteptate, promise cu 
cîte 2—3 ani în urmă de edi
tori (Mica chirurgie, Atla
sul radiologie, Radiodiagnostic 
etc.).

O mai mare stabilitate a 
planului editorial ar da posibi
litatea fixării unor tiraje cit 
mai apropiate de necesitățile 
reale, evitîndu-se anchetele 
pripite și bineînțeles, stocurile, 
în primele trei luni ale anului, 
stocul de carte la C.L.D.C. 
București crescuse cu încă un 
milion.

O cerință firească : editurile 
trebuie să popularizeze antici
pat lucrările în curs de apa
riție. Se întîmplă de multe ori 
ca să sosească în librării! pros
pecte, prezentări, cataloage, a- 
fișe, banderole ce recomandă 
cărți care sînt deja epuizate, 
în timp ce multe alte cărți va
loroase din stoc care ar avea 
nevoie de popularizare sînt ne
cunoscute. Editura Tineretu
lui a întocmit recent cîteva 
pliante popularizînd lucrări e- 
puizate și care, de altfel, nici 
nu aveau nevoie de recoman
dare (T. Arghezi, M. Sado- 
veanu). Aceeași editură expe
dia librăriilor pe 3 iunie mate
riale de popularizare pentru 
„Ziua copilului“. Sau, un alt 
exemplu t Editura tehnică tri
mitea la sfîrșitul „Săptămînii 
cărții tehnice“ banderole de 
popularizare.

Expoziții
dez-Impetuoasa 

voltare a Capitalei 
patriei noastre va fi 
ilustrată în numeroa
se expoziții organizate 
de Muzeul de istorie 
a orașului București. 
Parcul Herăstrău, pa
vilionul A, va găzdui 
expoziția „Bucureș- 
tiul în anii șesenalu- 
lui". Două expoziții

volante —■ „Locuri is
torice din București 
legate de lupta în ile
galitate a P.C.R.“ și 
„Construcții noi în 
București în anii șe
senalului“ — au fost 
deschise sau urmează 
să fie deschise la Uzi
nele „Timpuri Noi“, 
Uzinele de mașini e- 
lectrice, Fabrica de

„Ta-medicamente, 
hleta“, Institutul de 
studii și prospecțiuni 
și Spitalul „Al. Sahia“.

„Bucureștiul în anii 
șesenalului“ se intitu
lează și lectoratul sus
ținut de specialiști ai 
muzeului la Casa de 
cultură a raionului 
Lenin.

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru).— Artiștii amatori 
din regiunea Banat dau în această 
perioadă spectacole pe multe 
scene de teatru, pe estrade în aer 
liber. Programele lor artistice fac 
parte din festivalul „îți mulțu
mim, partid iubit". In parcul de 
cultură și odihnă din Timișoara 
s-au prezentat artiști amatori din 
orașul și raionul Timișoara. Coru
rile reunite au interpretat cînte- 
cele „Glorios partid“, „Noi te slă
vim Republică“, și „Noi victorii 
cucerim“. Pe scenă au urcat dan
satorii de la clubul 1 Mai, de la

Tehnolemn, de la Întreprinderea 
poligrafică. La Reșița 18 formații 
artistice, printre care cele din 
Anina, Combinatul siderurgic Re
șița, corul căminului cultural din 
Cilnic au prezentat programe bo
gate. La Lugoj spectatorii au ur
mărit, pe lingă altele, montajul 
literar muzical „Pe calea arătată 
de partid“ — prezentat de ță
ranii cooperatori din Belinț, cîn- 
tecele interpretate de corul „Ion 
Vida" din Lugoj și cel din Chi- 
zătău. Asemenea manifestări au 
mai avut loc și la Caransebeș, 
Orșova, Arad și în alte centre de 
raion din regiunea Banat.

Rasant de soare la Eforie Nord
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Importanța „Librăriei noas
tre“ în vastul program de 
răspîndire a culturii nu mai 
trebuie demonstrată. Ea repre. 
zintă o i 
tr-un combinat complex în 
care 1 
ceri“ ai cărții 
rirea necontenită a gustului 
pentru lectură, aparițiile nu
meroase înlesnite de editurile 
noastre sînt factori care < 
mină o creștere însemnată a

VIORICA GRIGORESCTJ

Recent încheiata stagiune a 
prilejuit Teatrului „Barbu De
lavrancea“ o susținută acti
vitate confirmată de interesul 
crescut al publicului pentru 
spectacolele acestui colectiv, 
precum și de atenția criticii 
de specialitate. Selecționarea, 
în cadrul Decadei Teatrelor 
Dramatice, a spectacolului 
„Școala femeilor" de Molière 
în viziunea regizorală bine 
primită a lui Ion Simionescu, 
— interpret principal : Victo
ria Dinu — a constituit, de 
asemenea, pentru Teatrul a- 
flat la cea de-a patra sa sta
giune, un argument prețios 
venind să justifice eforturile 
sale creatoare. De o îndreptă
țită atenție s-au bucurat, 
.pol, în cursul acestei sta

giuni, reprezentațiile cu „Stă- 
pînul apelor" — premiera unei 
piese originale de C. Pastor — 
„Noaptea la drumul mare“ de 
Aldo Nikolai, în sfîrșit premie
ra unui alt debutant în dra
maturgie, Coman Șova, auto
rul comediei „Iubesc pe al 
7-lea“.

Preocuparea conducerii tea
trului de a-și aduce o reală 
contribuție la promovarea dra- 

Imaturgiei originale, preocupa
re concretizată în fiecare sta-

giune și urmărită cu o nobilă 
pasiune, se impune cu deose
bire a fi relevată și salutată.

„Iubesc pe al 7-lea“ repre
zintă, cred, un debut promiță
tor, autorul izbutind să ne a- 
tragă atenția asupra unor vir
tuți demne de a fi reținute și

lui Șova nu răspunde pe 
de-a întregul rigorilor genului, 
se cuvin a fi subliniate, to
tuși, capacitatea scriitorului de 
a construi cîteva momente și 
scene reușite dramaturgie, un 
dialog viu și autentic, cîteva 
schite de portret pline de sa
voare. Prima parte a lucrării, 
istorisind convingător întîm- 
plările care-1 determină pe 
erou să părăsească o modestă 
slujbă de funcționar, din do
rința de a-și afla justificarea 
existenței în contopirea cu e-

sie artiștică, îndrituind fru
moase promisiuni.

Cea de-a doua parte e, însă, 
dramaturgie vorbind, mai pu
țin izbutită, are un prea vizi
bil caracter de trecere în re
vistă demonstrativă, filonul 
romantic și de autenticitate se 
subțiază, accentul cade pe epi
soade răzlețe, cărora li se acor
dă interes sub aspectul a- 
necdoticei, și în care primează 
pitorescul facil. Interesul pu
blicului, deși nu mai e același 
ca în actul întîi, nu se pierde

„Iubesc pe ft! 7-lea“ Coman Sova
la Teatrul „

mai ales urmărite cu grijă. Tî- 
nărul dramaturg și-a dedicat 
prima sa lucrare entuziasmu
lui și entuziaștilor epocii noas
tre, celor care știu să vadă 
cu ochii viitorului, care știu să 
creadă în acest viitor, dedi- 
cîndu-i toate forțele, întregul 
lor robust optimism. Meritul 
principal al piesei, mi se pare, 
a se afla în suflul romantic 
ce animă conștiința și profilul 
spiritual al eroilor ei, în sin
ceritatea pasiunii lor conta
gioase, Dacă din punct de ve
dere strict arhitectural piesa

Barbu Delavrancea"

lanul constructorilor noilor 
șantiere socialiste, cunoaște o 
desfășurare dramaturgică co
respunzătoare, nu lipsită de 
fantezie și reușește să atragă 
adeziunea publicului, surprins 
plăcut, cum spuneam, de fio
rul de romantism sincer care 
străbate replici, dialoguri, si
tuații. Ambiția lui Coman Șova 
de a „reda dorința de împlini
re și participare a colegilor 
mei de generație, așa cum i-am 
cunoscut, dinamici și glumeți, 
pasionați și lucizi“ își află în 
această primă parte o expre-

totuși, pentru că întîmplările 
aduse în scenă păstrează par
fumul vieții reale.

Simbolul lumii oamenilor 
care clădesc viitorul cu mo
destie și pasiune. Izbutește să 
cucerească simpatia publicului 
nostru atît de generos cu de- 
butanții.

Vreau să relev luminozita
tea acestei piese, mai mult un 
scenariu cu virtuți dramatur- 
gice, optimismul ei, aplecarea 
autorului asupra unor proble
me actuale, sentimentul de să
nătate morală care o străbate

MATERIAL 
FAPTIC

Cu prilejul Festivalului filmu
lui de la Mamaia, întreaga noa
stră presă a consemnat cu bucu
rie drumul ascendent al filmului 
documentar românesc. Ancorată 
în actualitate (ceea ce în prea 
mică măsură se poate spune des
pre filmul artistic) școala cine
matografică documentară româ
nească și-a cucerit un binemeri
tat prestigiu nu numai în rîndu- 
rile spectatorilor noștri, ci și 
dincolo de hotarele țării. Filme 
ca „Spre cer“, „Drumul“, „Ol
tenii din Oltenia“, „Acolo unde 
Carpații întâlnesc Dunărea“, „180 
de zile în Atlantic“, „Cine e de 
vină ?“ prezentate la Festivalul 
de Ia Mamaia se înscriu pe linia 
succeselor studioului „Alexandru 
Sahia“. în acest context de cali
tate, o nereușită sare cu atît mai 
mult în ochi. Acesta este cazul 
documentarului „La cel mai 
înalt nivel“. Propunindu-și să 
ilustreze o temă deosebit de im
portantă — dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a industriei socia
liste care pune accentul în pri
mul rînd pe ramura construcții
lor de mașini — filmul începe 
cu un citat de la cel de-al III-lea 
Congres al partidului. Pentru a 
se arăta modul exemplar în care 
au fost realizate sarcinile trasate 
de Congresul partidului și în a- 
cest domeniu, cineaștii au ales u- 
zina de mașinî-unelte și agregate 
București, construită în intervalul 
dintre congresele al III-lea și al 
IV-lea. Impresionanta tehnicitate 
a acestei uzine, aflată la cel mai 
înalt nivel al tehnicii mondiale 
contemporane, instalațiile sale 
modeme, oamenii săi care dis
pun de o înaltă calificare — a- 
cesta era bogatul material faptic 
ce le stătea cineaștilor la înde- 
mînă. Ce ne-au prezentat ei, însă, 
pe ecran ? O înșiruire inventaris- 
tică de fotografii reci în care 
semnificațiile se pierd sub noia
nul detaliilor, șuruburilor, piuli
țelor, manivelelor și butoanelor. 
Scenariul este de un simplism 
exasperant. Filmul începe cu un 
plan general de exterior urmat de 
cîteva planuri generale de inte
rior cu văditul scop de a ne plasa 
în ambianța uzinei. Cîteva miș
cări panoramice ne dezvăluie 
treptat o hală uriașă în care se 
văd o mulțime de agregate com
plicate. Filmul continuă după a- 
ceeași rețetă. O mișcare panora
mică, planul general static al 
unui sector din uzină, planul în
treg al unui agregat oarecare, ur
mat de cîteva detalii ale mașinii 
respective din care, firește, nu 
lipsesc nici degetele ce apasă pe 
un buton, nici beculețele care se 
aprind, nici cuțitul mașinii care 
taie oțelul. O adevărată colecție 
de platitudini și clișee la ora ac
tuală depășite, în genere, de do
cumentarul românesc. Filmul își 
propune să ne descrie o uzină în 
care mașinile-unelte nasc mașini- 
unelte. Tema e profundă și toc
mai, de aceea, tratarea ei nu tre
buia să excludă prezența dina
mică a omului, creatorul tuturor 
acestor mașini. Fără patosul ome
nesc orice plimbare cu aparatul 
de filmat printr-o uzină, oricît de 
modernă și automatizată ar fi ea. 
rămîne rece, plicticoasă. Ne po
menim astfel, că realizăm un film 
la cel mai scăzut nivel deși în
cercăm să arătăm lucruri înfăp
tuite la nivelul cel mai înalt.

Banda sonoră a filmului este 
supraaglomerată cu zgomote a- 
surzițoare, scrîșnete metalice și 
pocnituri care creează o atmosferă 
aproape insuportabilă spectatoru
lui și așa plictisit de înșiruirea 
plată de piese și mecanisme. Este 
regretabil faptul că o temă im
portantă a putut fi expediată cu 
atîta grabă intr-un film de servi
ciu. Și e cu atît mai regretabil 
cu cit pe Pavel Constantinescu, 
care semnează scenariul și regia 
acestui film, l-am cunoscut mai 
înainte ca pe un pasionat și ta
lentat documentarist.

A. T.

și care e receptat de public 
cu satisfacție.

Spectacolul realizat de regi
zorul Ion Simionescu păstrea
ză și amplifică tocmai aceste 
date ale piesei, ilustrînd o în
țelegere plină de căldură față 
de un debut.

Aceasta a și făcut ca aten
ția direcției de scenă să fie 
concentrată asupra poeziei pe 
care o degajă textul și jocul 
actorilor se resimte pozitiv 
din acest punct de vedere. 
Succesul întregului spectacol 
îl face Florin Piersic. Pre
zența lui dinamizează scena, 
dă farmec întîmplărilor care ni 
se relatează, le face convingă
toare. Rodica Popescu, inter
preta Ilenei găsește, ca de o- 
bicei, bogate resurse pentru 
a-și defini personajul și a-1 
face viabil scenic.

în alte roluri, mai ales epi
sodice, actorii Dumitru Fedo- 
reac, Stelian Cremenciuc, An- 
dreia Năstăsescu, Anda Caro- 
pol, Dorina Lazăr, Constantin 
Rășchitor, Voicu Jorj își afir
mă o participare reușită la re
compunerea atmosferei pito
rești, vesele, entuziaste, în 
care se desfășoară acțiunea.

O izbutită scenă de comedie 
se datorește în spectacol lui 
Dimitrie Dunea. Scenografia 
Elenei Simiriad Munteanu vă
dește fantezie și gust.

DINU SĂRARU
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• La Geneva. , continuă lu
crările Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. Luînd cuvîn- 
tul in Comitetul economic 
care dezbate probleme legate 
de reforma agrară, reprezen
tantul român Iacob Ionașcu a 
declarat că înfăptuirea reformei 
agrare se impune ca o condiție 
a progresului economic și so
cial. El s-a pronunțat pentru li
chidarea rămășițelor feudale in 
structurile agricole, întrucît fără 
lichidarea lor nu vor putea fi 
rezolvate numeroasele proble
me umane, sociale, de progres 
tehnic și de productivitate din 
agricultură. în România a de
clarat vorbitorul, s-a creat un 
colectiv de specialiști în do
meniul agriculturii care, cu 
concursul expertilor Secretaria
tului O.N.U., se străduiesc să 

, împărtășească din experiența 
lor în domeniul reformei agra
re și al cooperativelor agricole,

încheierea Congresului

internațional al arhitecților

Vineri după-amiază a luat 
sfirșit la Paris, la Palatul 
Chaillot, al 8-lea Congres in
ternațional al arhitecților. Șe
ful delegației române, arh. Ni- 
colae Bădescu, președintele 
Comitetului da stat pentru 
construcții, arhitectură și sis
tematizare, a fost ales mem
bru al Comitetului Executiv 
al U.I.A., care grupează 
160 000 de membri, din 60 de 
țări.

Paralel cu cel de-al 8-lea 
Congres internațio. al arhi
tecților și sub egida entrului 
național al cinematografiei, 
s-a desfășurat la Cinemateca 
franceză un Festival interna
țional al filmului de arhitectu
ră, organizat de U.I.A., unde 
18 uniuni naționale au pre
zentat 32 de filme. Filmul ro
mânesc „Arta monumentală“ 
a. fost distins cu premiul „For
me actuale“.

• La 9 iulie Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. l-a primit pe Takeo 
Miki, ministrul industriei și comer
țului exterior al Japoniei. In cursul 
convorbirii au fost abordate pro
bleme privind situația internațio
nală actuală, precum și o sferă 
largă de probleme referitoare la 
relațiile sovieto-japoneze, inclusiv 
încheierea unui nou acord comer
cial pe termen lung și a unui a- 
cord cu privire la comunicațiile 
aeriene.

Un gest semnificativ

In ciuda opoziției guvernului, 
studenții din Venezuela l-au reales 
pe Freddy Munoe ca președinte al 
Federației centrelor universitare. 
Munoe se află de peste un an de
ținut în închisoarea, de la San Car- 
los și urmează să fie judecat de 
un tribunal militar. El a participat 
activ la lupta împotriva represiuni
lor guvernamentale.

• Agenția C.T.K, anunță că în
treprinderea cehoslovacă de comerț 
exterior „Strojimport" a achizițio
nat recent din Statele Unite o pre
să combinată de călire de cea mai 
modernă construcție, pentru uzine
le de automobile din Mlada Bole
slav (Cehia centrală), Ea înlocuiește 
2—3 prese de călire de construc
ție curentă mai yeche.

• Vineri S-art încheiat Convorbi
rile oficiale ale președintelui chi
lian, Eduardo Frei cu președintele 
Franței, de Gaulle și cu alte per
sonalități franceze. Din surse ofi
ciale se relatează că Franța a ho- 
tărît să sporească ajutorul pentru 
dezvoltarea instituțiilor științifice 
din Chile. Franța va putea acorda, 
de asemenea, un credit Republicii 
Chile, pentru dezvoltarea economi
că a acesteia.

In cercurile politice franceze se. 
subliniază că da Gaulle nianifestă' 
interes, față de faptul că ,,o țară 
din America Latină poate demons
tra că știe să iasă de sub influența 
capriciilor Statelor Unite* (A.F.P.) 
și că politica internă și externă a 
președintelui Frei coincide cu ve
derile lui de Gaulle.

• Primul ministru al Marii Bri
tanii a anunțat în Camera Comu
nelor că ministrul de externe bri
tanic Michael Stewart, va fate, o 
vizită oficială în Polonia în luna 
septembrie a.c.

• întreprinderea comercială de 
stat „Tehnoimport“ din Bulgaria a 
semnat un acord cu firma1 italiană ■ 
„Benaldi”, care îi va l livra mași
nile și utilajele necesare unei fa
brici de hidrocarburi aromatice ce. 
șe construiește în Bulgaria.■---- -----

Forțele armate ale R. D. 
Vietnam au doborit sute de 
avioane americane și ale ma
rionetelor sud-vietnameze. 
Iată, in fotografia noastră, 
un ostaș al armatei popu
late vietnameze examinîna 
rămășițele unui avion ame
rican doborit recent în re

giunea Vinh Linh

După noaptea furtunoa
să de la Bruxelles cînd 
corăbiile Pieții comune 
păreau să se înece, a- 
peie se liniștesc. Revine 
calmul, declarațiile pierd 
treptat nota tăioasă din 
primele ceasuri și, pru
dent, se încearcă reînno- 
darea firelor tăiate în fu
ria eșecului. ,,Cei șase'' 
n-au fost și nici nu vor 
putea fi vreodată o fami
lie armonioasă. Dar, opinează New 
Nork Times, ei „au prea multe în 
joc pentru a îngădui ca Piața co
mună să se destrame sau să stag
neze". După ce reprezentanții Pa
risului au făcut publică intenția de 
a absenta la reuniunile organisme
lor economice occidentale, politi
ca ,.scaunului gol“ a inspirat pro
nosticuri sumbre la adresa viito 
rului Pieței comune. ,.Scaunul gol“ 
nu înseamnă, totuși, abandonarea 
definitivă a scaunului.

„Scaun gol“ dar nu
abandonat...

Luptele din zona
Pierderi grele suferite de trupele americane și unitățile

guvernului marionetă de la

Trupele guvernamentale și cele americane înregis
trează pierderi de proporții în așa-zisa zonă „D“, con
trolată de trupele Frontului național de eliberare din 
Vietnamul de sud. Agenția FRANCE PRESSE relatează 
că, potrivit unei informații a comandamentului ame
rican, 150 de soldați guvernamentali au fost uciși, ră
niți sau dați dispăruți în urma atacului întreprins joi 
de partizani împotriva postului întărit de Ia Xom Dua 
de lingă localitatea Dau Tieng (60 km de Saigon) și a 
unei ambuscade în care a căzut un batalion. Patru 
consilieri americani care însoțeau batalionul sînt dați 
dispăruți.

Misiunea de legătură a Înal
tului comandament al Armatei 
populare vietnameze a trimis un 
mesaj Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet
nam, în care protestează împotri
va bombardării, în zilele de 5 și 
7 iulie, a zonei „D“ din Viet
namul de sud de către bombar
diere grele americane „B-52“.

„Acesta este un act flagrant de 
agresiune directă împotriva po
porului sud-vietnamez și o provo
care intolerabilă împotriva po
porului din Vietnam și a popoa
relor din lumea întreagă — se 
spune în mesaj. Spiritul comba
tiv al poporului vietnamez împo
triva agresiunii străine nu va fi 
înfrînt de armele și materialele 
de război moderne folosite de 
americani în războiul din Viet-

nam. Dimpotrivă, aceasta va face 
să crească hotărîrea de a zădăr
nici toate planurile agresive ale 
guvernului american, de a apăra 
suveranitatea și independența na
țională“.

Declarația 
agenției V.N.A.

într-o declarație dată pu
blicității la 9 iulie Agenția. 
Vietnameză de presă arată că 
așa-numita „misiune de pace 
în problema vietnameză“ for
mată de premierul englez, 
Wilson, acum trei săptămîni 
cu prilejul întrunirii primilor 
miniștri ai Commonwealthu- 
lui „nu este decît o înșelătorie

O reafirmare a politicii

intervenționiste americane
WASHINGTON 9 (Ager- 

pres).— Președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson a ținut vineri 
seara la Casa Albă o confe
rință de presă în cursul căreia 
a abordat probleme interna
ționale, inclusiv cea vietname
ză și dominicană, situația din 
Piața comună europeană, pre
cum și probleme interne între 
care balanța de plăți a State
lor Unite și impozitele asupra 
veniturilor. Conferința a fost 
dominată însă de situația din 
Vietnam. Johnson a anunțat 
că în viitor se așteaptă ca în 
Vietnam să se înregistreze 
mai multe pierderi în rîndul 
trupelor americane. Cu toate 
acestea după cum a spus el, 
„Statele Unite vor satisface 
orice cerere de trupe și ar
mament pe care o va face ge
neralul Westmoreland, coman-

dantul șef al trupelor ameri
cane din Vietnam.

Referindu-se la înlocuirea 
ambasadorului S.U.A. la Sai- 
gon, Maxwell Taylor, cu Henry 
Cabot Lodge, președintele a 
ținut să sublinieze că între 
Taylor și guvernul american 
nu au existat divergențe în 
ce privește problema vietna
meză, dar că Lodge „este cel 
mai bun om disponibil în pre
zent în S.U.A. pentru a înde
plini funcția“ de ambasador în 
Vietnamul de sud. El a apre
ciat că situația generală 
Vietnam „mai curînd se 
înrăutăți decît va deveni 
bună“. Ministrul apărării, 
Namarra, a spus Johnson, 
care urmează să întreprindă 
o călătorie în Vietnam la 14 
iulie, va face un raport amă
nunțit asupra războiului 
această țară.

intr-un comentariu privitor Ia starea de spirit din 
America Latină, agenția ASSOCIATED PRESS sem
nala zilele trecute : „Mul ți lideri din statele sud
americane își exprimă convingerea că O.S.A. este 
pe cale de dezintegrare". Conducătorii iniluenți de 
state din această regiune — relevă agenția — con
sideră că episodul dominican constitue „un semnal 
pentru noi grave contradicții" și că proiectata con
ferință extraordinară O.S.A. (convocată pentru 4 
august la Rio, după două amînări consecutive) „va 
duce Ia înfruntări cărora organismul ei, și așa 
zdruncinat, nu le va putea supraviețui fără urmări 
grave".c

Saigon
II iția- 

lui 
mai

ca și așa-numitele „tratative de 
pace“ propuse de președintele 
Johnson. Opinia publică mon
dială a condamnat în mod e- 
nergic guvernul britanic pen
tru sprijinirea politicii dupli
citare a S.U.A. care constă, pe 
de o parte, în intensificarea 
agresiunii și extinderea răz
boiului în Vietnam, iar pe de 
altă parte, în propunerea așa- 
numitor „tratative de pace“ 
prin care urmărește să camu
fleze această politică agresivă.

In declarație se aminteș
te interviul acordat ziarului 
„Daily Worker“ de președinte
le Ho și Min în care se arăta 
că Wilson nu poate să ducă 
negocieri de pace întrucît a 
sprijinit politica S.U.A. de a- 
gresiune și extindere a răz
boiului.

In legătură cu aceasta agen
ția V.N.A. a fost autorizată să 
declare următoarele : „Guver
nul R.D. Vietnam nu acceptă 
să primească așa-numita „mi
siune de pace“. Orice zvonuri 
care tind să considere actuala 
vizită în R.D. Vietnam a de
putatului englez Davies drept 
o eventuală acceptare a „mi
siunii de pace“ condusă de 
primul ministru Harold Wil
son, sînt în întregime lipsite 
de temei și rău intenționate".

ialogul dintre Franța și cei
lalți cinci parteneri ai ei fu
sese întrerupt într-o 
nieră dură și reluarea 
părea puțin probabilă
ales după ce s-a anunțat că 
oficialitățile franceze nu vor 
fi prezente la întrunirile 
Pieței comune, programate 

pentru viitorul apropiat (cel mai proas
păt anunț : Giscard d’Estaing nu îi va 
întîlni pe miniștrii de finanțe ai Pieții 
comune la 19 iulie, în Italia). La Paris, 
domnea ceea ce France Presse califica 
drept „tăcere calculată“. Pașii următori 
ai Franței nu puteau și nici nu pot fi 
prevăzuți. Chiar Couve de Murville le 
spunea ziariștilor la Bruxelles că „nu 
este profet“.

în acest climat de incertitudine au sus
citat un viu interes știrile privind con
tactele viitoare dintre ministrul de ex
terne francez și colegii săi olandez, bel
gian și italian. întrevederile (care se vor 
desfășura separat) vor fi ocazionate de 
sesiunea de rutină a Consiliului perma
nent al N.A.T.O. găzduită de Paris cu 
începere de la 13 iulie. La reuniune vor 
fi de față miniștrii de externe ai Bel
giei, Canadei, Italiei și Olandei, în timp 
ce S.U.A. vor fi reprezentate de un sub
secretar de stat (George Ball) iar Germa
nia occidentală de un secretar de stat 
(Cari Carstens). Celelalte țări își vor 
marca prezența prin intermediul unor 
funcționari diplomatici de rang superior 
sau al persoanelor acreditate permanent 
pe lîngă N.A.T.O. Obiectul dezbaterilor 
îl va furniza situația din Vietnam. Tema 
nu promite o atmosferă cordială. (Dealt
fel, ca un prolog la viitoarea confrun
tare a parvenit vestea transmisă de Die 
Welt potrivit căreia „guvernul francez a 
respins propunerea de a se crea în cadrul 
N.A.T.O. un comitet ministerial însărci
nat cu studierea unei proceduri de con
sultații în materie de strategie atomică“. 
Propunerea derivă din planul Mc Na- 
mara (expus în mai în cadrul N.A.T.O.)

iar refuzul francez a fost apreciat drept 
„neașteptat“.

Parisul oferă indicii că ar fi dispus să 
discute cu partenerii săi din Piața co
mună. Problemele sînt desigur altele de
cît cele din N.A.T.O. dar există o inter
dependență asupra căreia Sulzberger a- 
trăgea atenția în New York Times. Co
mentatorul american prevedea o nouă 
convulsie în N.A.T.O. după eșecul de la 
Bruxelles. Oficialitățile franceze proce
dează însă cu o suplețe pe care observa
torii nu o reținuseră în calculele lor an
terioare. Se fac acum referiri la proba
bile concesii : „Franța ar putea să-și re
vizuiască poziția rigidă și să fie gata să 
facă unele concesii“ — afirmau surse 
pariziene. Convorbirile bilaterale franco- 
belgiene și franco-olandeze par desti
nate depășirii actualului impas. Proble
ma este, însă, dacă interlocutorii lui 
Couve de Murville îi vor prezenta pro
puneri sau se așteaptă din partea Pari-

șase țări membre ale Pieței comune • la 
26 iulie la Bruxelles“. în legătură cu a- 
ceasta cotidianul parizain face o sub
liniere categorică : „A pretinde totuși că 
atitudinea franceză s-a modificat ar fi 
contrar adevărului. Parisul nu și-a 
schimbat poziția. Totuși, aceasta nu în
seamnă că guvernul francez refuză orice 
propunere mai ales dacă italienii ar a- 
bandona exigențele lor și dacă comisia 
Hallstein și-ar relua adevăratul său rolLz 
propunînd soluții acceptabile“.

Paris Jour încearcă să depisteze moti
vele atitudinii prudente, oarecum conci
liante a Franței. Ele ar fi de ordin in
tern (bugetar și electoral) și extern (si
tuația Franței în ansamblul relațiilor dn- 
teroccidentale). Paris Jour afirmă : „în 
primul rînd, generalul de Gaulle dorește 
să demonstreze că el nu este ostil Pieței 
comune, ci din contră, dorește s-o salve
ze. Pare, de asemenea, evident că guver
nul francez dorește să evite o1 redeștep-

• Reluarea dialogului
Cei cinci caută o formulă...

• Fermitate și suplețe

sului o reconsiderare a pozițiilor sale. 
Rămași doar cinci, partenerii Franței în
cearcă să descopere formula miraculoasă 
care să pună capăt dificultăților. Minis
trul de externe italian Fanfani a consi
derat utilă întreruperea convorbirilor 
sale cu fruntașii vest-germani pentru a 
avea o întrevedere cu președintele Comi
siei executive a Pieții comune, Hallstein. 
Spaak, ministrul de externe belgian, (că
ruia i se atribuie intenții de „interme
diar“) s-a întîlnit cu colegul său olandez 
iar pentru vineri își programase o dis
cuție „pur informativă“ cu premierul 
Luxemburgului. La Bruxelles, se discută 
cu aprindere dacă sesiunea Consiliului 
ministerial al Pieții comune, programa
tă pentru 26 iulie, va avea loc conform 
calendarului inițial sau va fi contraman
dată. După agenția Reuter, Italia, R. F. 
Germană și Olanda cer să nu se renunțe 
la sesiune. Belgia și Ltixemburg pretind 
că desfășurarea ei fără Franța ar agrava 
criza. Elementul nou îl constituie opinia 
exprimată de Paris .Tour într-un co
mentariu publicat vineri dimineață : „în 
cercurile guvernamentale nu se consi
deră totuși ca ceva imposibil o reuniune 
a miniștrilor afacerilor externe ai celor

tare a nemulțumirilor țărănești, mai ales 
în perioada campaniei pentru alegerile 
prezidențiale. în același timp — relevă 
ziarul parizian •— sarcinile bugetare pe 
care le-ar antrena eșecul Pieței comune 
agricole nu pot lăsa impasibili pe pre
mierul Pompidou și pe ministrul său de 
finanțe, Giscard d’Estaing“.

Ideea revine și în comentariul ziarului 
oficios La Nation: „Există posibilitatea 
ca recurgînd la metode noi de discuție și 
la concesii reciproce — concesii pe care 
Franța este dispusă să le facă la Bru
xelles în special în favoarea Italiei — 
firul negocierilor să fie reînnodat“.

Reluarea dialogului ar însemna reve
nirea la punctul în care la Bruxelles au 
fost întrerupte tratativele în spinoasa 
problemă a „Europei verzi“. Simpla re- 
întîlnire în jurul mesei negocierilor nu 
presupune depășirea impasului. New 
York Tiines crede totuși că „Franța și 
partenerii săi vor căuta fără îndoială 
un compromis atunci cînd negocierile 
vor fi reluate“. Deocamdată, Parisul își 
reafirmă fermitatea. Dar lasă să se între
vadă și suplețe.

EUGENIU OBREA
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© înfruntări în preajma Conferinței de la Rio 
© Cauzele unor apeluri la „prudență"

La Washington, a 
devenit o dovadă de 
„înalt, patriotism“ a 
refuza la recepții 
șampania sau conia
cul franțuzesc. Se 
spune chiar că ar fi 
fost emisă și o dispo
ziție către reprezen
tanțele diplomatice a- 
mericane din străină
tate. Aceasta și pen
tru economie de va
lută străină dar și ca 
afront adus politicii 
Parisului. Ziarele a- 
mericane scriu însă, 
că la Casa Albă con
tinuă să fie consu
mate, pe sub mînă, 
ca pe vremea prohi
biției, diferite băuturi 
care au pe sticlă eti
cheta cu marca „Cor- 
on Rouge“ sau 
Martell“.
Așa că proprietarii 

distileriilor de la 
Cognac, unde este 
produs „Martell“-ul 
nu au fost prea ne
liniștiți de dispozițiile 
autorităților ameri
cane. .

La ministerul fi- 
tanțelor din Paris au 

fost cercetate regis
trele în care sînt în
scrise cifrele de ex
port

cumpărători sînt en
glezii. Ca o consolare 
li se amintește că fir
ma poartă, de fapt, 
numele unui cetățean 
britanic, John Mar
tell, care în 1715 s-a 
instalat la Cognac. 
Timp de cîțiva zeci 
de ani el a pus 
la punct procedeele 
de producție a cele
brului coniac care-i 
poartă numele. Pre
dilecția englezilor 
pentru coniacul com
patriotului lor este a- 
tît de mare incit unii

fensiva coniacului 
francez a fost stopată 
prin ridicarea taxelor 
vamale.

Dar in ciuda tutu
ror obstacolelor, de 
ordin politic sau e- 
conomic, care încear
că să-i îndepărteze 
pe amatorii de coniac 
de cel fabricat în 
Franța, firma „Mar
tell“ continuă să-și 
mărească producția. 
In sprijinul firmei au 
venit și unii medici 
englezi care au afir
mat, de curînd, că

Coniac
Șl...

și s-a constatat 
firma Martell“

și i fără 1 niciun echivoc orice a- 
mestec ■ în treburile țărilor sem
natare. Modificările proiectate ar 
urma să dea mînă liberă agresi
unilor, să procure acestora un 
suport ideologic, și juridic. Este 
vorba, remarcă LE MONDE 

_,,despre o ofensivă de proporții

Statele Unite“. Potrivit surselor o- 
ficiale din capitala Republicii 
Chile se așteaptă ca această țară 
să sugereze la apropiata conferin
ță crearea unui „front economic 
comun în America Latină, capabil 
să ducă tratative cu partenerii 
nord-americani de pe poziții de 
egalitate“. Argentina și-a expri
mat dorința ca O.S.A. să fie mo
dernizată pentru a ajuta țările la
tino-americane. în rezolvarea pro
blemelor lor ecopomice. 
Guvernul Uruguayului cere ca

rea netă a multor țări latino
americane față de presiunile Wa
shingtonului pentru crearea unei 
forțe interamericane permanente. 
„Latino americanii — notează 
comentatorul agenției ASSOCIA
TED PRESS, William Ryan — 
țin mult la suveranitatea țărilor 
lor. Ideea creării unor forțe ope
raționale permanente interameri
cane care să intervină în orice 
țară este primită în multe țări 
latino-americane cu suspiciune. 
Se manifestă, de asemenea, re-

Uruguay ar elabora un plan în 
vederea prezentării la Rio de Ja
neiro într-un „Iront comun“ care 
să se opună permanentizării for
ței interamericane.

în acest context sînt simptoma
tice unele luări de poziție în 
presa americană, pentru evitarea 
a ceea ce observatorii denumesc 
„o înfruntare 
O.S.A.“. 
referindu-se

este pe primul loc 
nu 
mura

riza latentă din
O.S.A; reflectă în 
fapt criza mereu
mai accentuată a 
politicii Washingto
nului, care. așa cum 
remarca recent Wal- 
ter. Lippmann < „nu 
se adaptează noilor

realități latino-americane caracte
rizate, în esență, prin creșterea 
sentimentului de independență, 
prin \ tendințe nete de suverani
tate deplină“. Tocmai din acest 

-unghi 'trebuie , privite și/ contro
versele aprinse legate de agenda 
proiectatei’Conferințe de la Rio. ‘ din partea diplomației 
Unul din obiectivele ’ principale, 
af ișate de ’diplomația nord-ameri- 
cană în privința amintitei confe
rințe este modificarea 
O.S.A., în sensul' întăririi

cartei' 
domi

nației Washingtonului pe conti
nentul latirio-american,' .sub firma 
așa-zisei „interdependențe“. Utilii 
din obiectivele S.U.A. arfi, potri- ■ 
vit relatărilor presei americane, 
eliminarea unor articole „incomo
de“ din Carta O.S.A.. (în< special 
articolele 15 și■< 17).care; în redac- ’ 
tarea lor actuală, exclud categoric

și nu 
numai a diplomației — americane 
in țările Americii Latine, tinzînd 
să impună modificarea concepte
lor clasice în materie de indepen
dență și suveranitate.

Majoritatea țărilor latino-ame
ricane se pronunță, însă, pentru 
reorganizarea O.S.A. . i cu totul 
alt sens. O serie de state, printre 
care Chile, Uruguay, Mexic, Peru 
—.. nemulțumite de felul < ..un 
funcționează sistemul interanieri- 
can s-au alăturat ideii necesității 
absolute de a se trece urgent la 
„reconsiderarea relațiilor lor cu

cheie falsă
cadrulviitoarele schimbări în 

O.S.A. să se producă în spiritul 
recunoașterii principiilor autode
terminării popoarelor și neames
tecului în treburile interne ale 
altor state. Cercurile oficiale me
xicane — subliniază corespon
dentul din Ciudad de Mexico al 
lui NEW YORK TIMES — „con
sideră că O.S.A. trebuie urgent 
reorganizată astfel îneît să înce
teze de a mai fi un instrument 
politic pe care Statele Unite îl fo
losesc pentru a-și realiza politica 
regională“. în aceeași ordine de 
idei trebuie semnalată împotrivi-

zerve și în problema cine trebuie 
să hotărască dacă o acțiune a 
acestor forțe interaniericane este 
necesară sau nu... Chiar dacă Ia a- 
propiata Conferință O.S.A., State
le Unite vor reuși să obțină apro
barea proiectelor safe cu cele 14 

. voturi necesare, acest rezultat nu 
va fi satisfăcător fără sprijinul 
unor importante națiuni influente 
care se opun categoric ideii creă
rii forțelor interaniericane perma
nente“. Drew Pearson relata zi
lele trecute în „NEW' YORK 
POST“ despre faptul că guverne
le din Chile, Peru, Venezuela și

dramatică în 
. Agenția U.P.I. semnala, 

la cercuri oficiale 
din capitala nord-americană, exis
tența unui „curent de prudență“ 
în legătură cu șansele Conferin
ței extraordinare de la Rio. Mai 
explicit, NEW YORK POST re
levă că mulți la Washington se 
întreabă „dacă nu ar fi mai bine 
ea reuniunea (Conferința O.S.A. 
— n.n.) să fie din nou amînată“. 
ASSOCIATED PRESS sugera, la 
rîndul ei, că „cel mai bun lucru 
pe care I-ar putea face O.S.A. ar 
fi să nu facă nimic“ și că „tre
buie ocolite zonele de ciocnire“.

Este, însă, foarte îndoielnic ca 
„prudența“ și „amînările“ să ate
nueze înfruntările din O.S.A. A- 
ceasta este o cheie falsă care nu 
permite rezolvarea situației explo
zive. Adevărata cheie a problemei 
stă în întrebarea : se vor adapta 
sau nu Statele Unite noilor rea
lități din America Latină ?

EM. RUCĂR
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ra-

spirtoaselor dar și pe 
ansamblul fabricilor 
de produse alimenta
re. Din cele 13 mili
oane de sticle de co
niac „Martell“ produ
se în 1964, 88,8 la 
sută au fost exportate 
peste hotarele Fran
ței. Cei' mai' buni

numai în 
vinurilor

afirmă că baza ae
riană germană din 
apropierea orașului 
Cognac a fost bom
bardată în timpul 
ultimului război mon
dial cu deosebită gri
jă pentru a se evita 
distrugerea caselor 
„Martell“.

In ultimii ani, însă, 
concurența a devenit 
deosebit de aspră pe 
piața internațională a 
băuturilor spirtoase. 
In Italia, de exemplu, 
„Martell“, cu toate 
că-și asigurase baze 
de pornire bune, nu 
a reușit, pînă la ur
mă, să cîștige piața. 
Sau, în Venezuela o-

coniacul este un ex
celent tonic cardiac.

Tonic sau nu, unii 
specialiști de la mi
nisterul finanțelor din 
Londra privesc cu în
grijorare cum valuta, 
strinsă cu atîta greu
tate în tezaurele Băn * 
cii Angliei, se scurge 
și spre Cognac. Așa 
că nu ar fi de mirare 
ca, urrnînd exemplul 
oficialităților ameri
cane, și cele engleze 
să invite pe insulari 
să nu mai bea Mai- 
teii consolîndu-se cu 
coniacul de producție 
națională — „Henne- 
setj“.

P. N1COARĂ

Obiect cosmic neobișnuit
a gențiile americane de presă U.P.I. și A.P. informează 

că Ministerul Marinei din Argentina a dat publicității 
un comunicat în care se afirmă că personalul de la 

bazele maritime argentiniene din Antarctica a văzut și a 
fotografiat zborul unui corp care după aspect și formă a- 
mintește de o rachetă cosmică. Corpul observat se mișca în 
direcția est, schimbîndu-și din cină în ^.d direcția către 
vest, la o altitudine de 45 de grade deasr^frd Urnei orizon
tului și la o distanță de circa 15 km'de baza, argentiniană. 
Comunicatul precizează că acest obiect avea proprietatea de 
a se opri și a sta nemișcat în atmosferă, pbr'nind apoi cu o 
viteză foarte mare. Obiectul a putut. fi văzut și fotografiat 
timp de aproape 20 de minute în -condiții excepționale, de
oarece cerul era perfect limpeSe/lrijimfă comunicatul. Agen
țiile de presă amintesc că acest ăgrp, sau un altul asemă
nător, a fost otjservat șlȘdș, oamtym de știință de la bazele 
de cercetare craRene ,și lofițdnice. Se afirmă că el avea o 
culoare roșiepversțțî« cu nutințe de galben, bleu, alb și orange.
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