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In întreaga țară, In uni
tății.! economice — din In
dustrie ți agricultură — ■« 
desfășoară adunări in ca
drul cărora se analizează 
rezultatele îndeplinirii pla
nului economics pe primele 
fapte luni ale anului In 
curs, se dezbat măsurile ce 
trebuie luate pentru reali
zarea sarcinilor de plan 
pe 1966, precum șl măsurile 
de pregătire a realizării 
planului pe anul 1967. In 
cadrul consfătuirilor au loc 
dezbateri pe marginea sar
cinilor din planul de stat 
ce revin întreprinderilor 
pentru perioada cincinalu
lui.

Această metodă, de dez
batere a planurilor econo
mice prin participarea tu
turor organelor și organiza
țiilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, a intrat 
în practica partidului nos
tru.

Formă de sinteză a expe
rienței colective, consfătui
rile, prin caracterul lor de 
lucru, permit valorificarea 
a noi inițiative ale maselor 
care contribuie la apro
fundarea planului, la găsi
rea celor mai eficiente mă
suri pentru îndeplinirea 
prevederilor sale.

Cunoscînd din vreme sar
cinile ce le stau In față, co
lectivele de muncitori, in
gineri și tehnicieni au po
sibilitatea de a stabili mă
suri eficiente de organizare 
științifică a producției, 
care să ducă la realizarea 
ritmieă a sarcinilor de plan.

In cadrul dezbaterilor, se 
fac propuneri pentru întă
rirea spiritului gospodăresc 
In folosirea materiilor pri
me și a materialelor, pen
tru utilizarea rațională a 
utilajelor.

Citiți In numărul nos
tru de mîine relatări de la 
adunarea care a avut loo 
la Fabrica de tricotaje „Ti- 
năra Gardă", București, a- 
dunare de la care publicăm 
imaginile alăturate.

Doua 
narea
Fabrica de tricotaje 
ra Gardă' București: tova
rășul ing. Gheorghe Badea, 
directorul Întreprinderii, pre- 
lentlnd referatul (sus), parti
cipanta urmărind cu atenție 

expunerea (jos) 
Foto: N. STELORIAN

Un nou

tronson

electric

sub tensiune ultimul tronson — Gîrleni-Ba- :ău 1—Mărgineni — al liniei electrice de 110 kV în care debitează energie toate hidrocentralele electrice construite ptnă în prezent pe rîul Bistrița între Bicaz și Bacău.In aceste zile, constructorii da rețele din cadrul întreprinderii „Elec- tromontaj* Bacău execută linia de 110 kV Bacău 2—Letea, interme- cărela va fi racordată la sistemul energetic național ultima dintre hidrocentralele de pe Bistrița, i care urmează să intre funcțiune cursul acestui an. (Agerpres)

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Sosirea tovarășului

din Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, împreună cu soția, s-a înapoiat marți în Capitală, venind din R. P. Bulgaria.La sosire, pe aeroportul Băneasa, eirau prezenți tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Ilie Verdeț, Leonte, Răutu, Ștefan Voitec, membri ai Comitetului Executiv al

Dănă- Petre Vasile ai
C.C. al P.C.R., Florian lache, Mihai Gere, Lupu, Dumitru Popa, Vîlcu, membri supleanți Comitetului Executiv al C.C.al P.C.R., Mihai Dalea și Virgil Trofin. secretari ai C.C. al P.C.R., George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au fost de față Mihail Kă- nev, însărcinat cu afaceri ad- interim al R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.

★SOFIA 9 (Agerpres). — Trimișii speciali transmit : Marți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., care a petrecut citeva zile de odihnă îh R.P. Bulgaria, a avut o întîlnire la Comitetul Central al Partidului Comunist Bulgar, cu tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria.Au fost de față tovarășii Boris Velcev, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B. și loan Beldean, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia.In timpul întîlnirii a avut loc un schimb de informări asupra construirii socialismului în cele două țări frățești. Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale situației internaționale și mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie frățească, de cordialitate.*în cursul dimineții, oaspeții au vizitat monumente istorice, instituții de artă și știință,

★locuri pitorești și de recreație din Sofia și împrejurimi.
★In cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a soției sale, Elena Ceaușescu, ambasadorul loan Beldean și soția au oferit un prînz. Au participat tovarășii Todor Jivkov, Boris Velcev, Ivan Mihailov, Encio Staikov, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria, secretar al Uniunii Populare Agrare, Dimo Dicev, șef de secție la C.C. al P.C.B., Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe, Vera Nace- va, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.B.
Aîn după-amiaza aceleiași zile, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția, a părăsit Sofia, La plecare pe aeroport erau prezenți tovarășii Todor Jivkov, Boris Velcev, Ivan Mihailov, Encio Staikov, Gheorghi Traikov, Lîcezar Avramov, Ivan mov, Ivan Bașev, șefi de secție la C.C. al P.C.B.Au fost de față loan Beldean, ambasadorul României și membrii ambasadei.

Prî-

de Petre Sâlcudeanuîn societatea noastră responsabilitatea individului, față de propriile lui fapte cit și față de faptele celor din jur, trebuie să fie implicită. In majoritate» cazurilor adevărul acesta și este. Evoluția noastră in toate domeniile de activitate nu s-a făcut șl nu se face fără adăugiri șl fără eliminări in conștiința umană, fără traiectorii, uneori sinu
oase, pe care omul de astăzi 
le parcurge în luptă cu tarele din el sau din jur, singur sau ajutat de alții. Drumul nostru înainte ar fi cu mult mai dificil sau aproape imposibil, 
dacă n-ar exista acest motor permanent al atitudinii colective, capabil să defrișeze șl să sădească în același timp, să Înlăture ți să sedimenteze 
tot ce e bun, in marșul liber consimțit 6pre superior. Acolo unde nu există luptă, nu există viață. Tradusă pe planul construcției noastre pașnice, lupta dintre vechi și nou a căpătat prin critică și autocritică formele adecvate de atitudine prin care fiecare dintre noi poate și trebuie să fie prezent în viața socială. A ne elibera de această răspundere plenară, cultivînd zonele cuminți ale înțelegerii, ca sistem filozofic de a trece prin viață, asistînd pasiv la efortul colectivității de biruire a tot ce e vechi, e ca și cum te-ai înfrupta zilnic dintr-o pîine trudită de alții ce tie nu ți se cuvine. A accepta ideea despre noua noastră societate în termenii subordonării funcționărești de altădată „Asta mi s-a cerut să fac, asta fac, restul nu mă privește", înseamnă a ne tăia aripile cîștigate de alții pentru noi, înseamnă a abdica voit de la sborul. umăr lîngă umăr, spre culmi, înseamnă a rămîne pe planul conștiinței izolați de efortul social.în atitudinea generală, lipsa unora de atitudine n-ar trebui să ne atragă luarea aminte 

dacă ea n-ar prezenta pericolul de a se cultiva, prin influență, dînd naștere la indivizi numai aparent lipsiți de atitudine. Pentrucă lipsa de atitudine înseamnă de fapt atitudine, In sensul negativ al euvîntului, ea favorizînd manifestări nedorite și reprobabile la cei care iau tăcerea drept asentiment, neamestecul ajutor, „spălarea pe mîini" drum neted apre arbitrar. Poate am ignora sau am compătimi doar această existență umană, rămășiță tristă a mentalității vechi, scurgere frauduloasă prin viața noastră. Poate am eticheta-o drept obiect viu de muzeu pentru o realitate apusă, și atît, dacă sub carapacea blîndă a nea
mestecului n-ar înflori rugini cu petale deschise spre dorințe ascunse. Și mai mult, se cere făcută deosebire între atitudi- • nea sfiosului, a temătorului de complicații, a comodului sau a celui interesat doar de propriul lui eu și atitudinea celuia care cultivă „neamestecul" acolo unde de fapt ar trebui să-și precizeze poziția. Sînt chiar și unii mieroși adepți ai neamestecului rostit în împrejurări anume, dar care, în schimb, în particular, de la unul la altul, înveninează și strică ceea ce alții se străduiesc să limpezească șl să ordoneze în comun. Dacă pe sfioși, pe temătorii de complicații, pe comozi, îi poți depista mai ușor și cataloga în diviziunile corespunzătoare, determinîndu-i mai lesne prin atitudinea celor mai mulți să participe la viața colectivului din care fac parte, cu cei din ultima categorie lucrurile stau altfel. „Nu e treaba mea, nu mă amestec" formulă de pavăză și de definire, pentru a ști de la bun început cu cine ai de-a face, ei o utilizează ca pe o frază scut tot așa cum unii microbi se îmbracă în-

(Continuare In pag. a III-a)
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Zile de vacanfă. După ex
cursie, odihnă In poiană

Foto : N. STELORIAN

DE MAȘINI
O consfătuire organizată din inițiativa catedrei de tehno

logia construcțiilor de mașini a Institutului politehnic din 
Brașov a pus în discuția cadrelor didactice și a unor spe
cialiști de la Uzinele „Steagul Roșu", „Tractorul" și „Hidro
mecanica" unele concluzii referitoare la activitatea în pro
ducție a inginerilor care au absolvit acest institut. O seamă 
de observații și propuneri s-au referit și Ia probleme 

actuale și de perspectivă ale formării inginerilor pentru in
dustria constructoare de mașini din (ara noastră. Sinteza 
acestor păreri și, totodată, propriile opinii ale interlocu
torului nostru, ne-au fost prezentate, într-o convorbire re
centă, de către tovarășul conf. dr. ing. ALEXANDRU VAIDA.Industria noastră socialistă în plină dezvoltarea cere ingineri care după un interval de cel mult un an de la absolvire, să poată dezvolta o activitate inginerească producti

INGINER PENTRU CONSTRUCȚIA

vă. Este incontestabil că institutele politehnice, cu programele de învățămînt actuale, nu pot forma specialiști desăvârșiți. Formează însă ingineri cu o orientare într-o 

anumită ramură de specialitate, întrucît tînărul inginer primește în facultate, în primul rînd, baza de cunoștințe generale și, în al doilea rînd, o bază de cunoștințe de specialitate. Dar perfecțiunea se 
poate atinge (asimptotic) nu
mai prin specializare. Un inginer care a fost instruit pentru a deveni un inginer universal nu va putea stăpîni cu siguranță problemele producției deoarece are o pregătire generală. El nu va fi în stare să se specializeze ușor în producție, întrucît este imposibil ca să capete în institut cunoștințele de bază multiple pen

In regiunea Hunedoara vre
mea a fost schimbătoare de 
la zi la zi, deseori chiar în 
cursul aceleiași zile. Ploile au 
îngreunat mult lucrările agri
cole de vară. „Acum timpul 
bun se vinde foarte scump" 
— ne-au spus mulți mecani
zatori și țărani cooperatori.

Date fiind condițiile clima
terice specifice, secerișul tre
buie urgentat acum. în majo
ritatea unităților agricole for
țele umane și mecanice au fost 

tru atîtea specialități cîte cere producția. în timpul școlarizării, viitorul inginer este format pentru o gîndire generală teoretică și este foarte greu, în multe cazuri chiar imposibil, să se transforme o mentalitate teoretică într-o mentalitate practică. Absolvent al unei școli superioare, în care accentul s-a pus pe cunoștințe teoretice generale, lăsînd ca specializarea într-o anumită ramură să se facă la locul de muncă, tînărul inginer nu va putea să se specializeze ulterior în producție decît foarte greu, de-a lungul multor ani. în acest timp, el este puțin fo

• Timpul nu admite intirzieri • Lăsați 
corespondența pentru orele de seară, 

tovarășe inginer • Cind combinele 
devin atelaje

mobilizate la executarea a- 
cestei importante lucrări. Ță
ranii cooperatori din raioane
le Ilia, Sebeș, Alba și comu

lositor întreprinderii pentru că îi lipsesc cunoștințele de bază ale specialității și deprinderea de a munci in specialitate. Noi considerăm că printr-o mai bună organizare,
I. TRONAC

(Continuare In pag. a III-a) 

nele aparținînd orașului 
Deva, ajutați de către meca
nizatori, au terminat recolta
tul griului, acum îndreptîn- 
du-și eforturile spre treieriș și spre arăturile de vară. în 
raidul nostru am întîlnit nu
meroase modalități de concre
tizare a preocupării pentru 
efectuarea în timp și în con
diții optime a lucrărilor.

Unul din primii noștri inter
locutori — tovarășul Nicolae 
Neder, secretarul organizației 
U.T.C. de la cooperativa agri
colă Apoldul de Jos, raionul 
Sebeș — ne-a prezentat un 
scurt tablou al preocupărilor 
organizației în această cam
panie, punctînd cu precizie 
cum a intervenit comitetul 
U.T.C. și ce efect au avut a- 
ceste intervenții. „Ultimele 
noastre adunări au avut ca te
mă tocmai participarea tuturor 
tinerilor la lucrările agricole de 
vară. Angajamentele luate cu 
aceste ocazii au fost concreti
zate neîntîrziat. Fie pe combi
ne, fie la secerișul manual, 
ori la transportul cerealelor, 
tinerii s-au numărat printre 
cooperatorii evidențiați. Nu o 
dată, în ajutorul brigăzilor 
care rămmeau în urmă au

ION BISTREANU

(Continuare In pag. a lll-a)



ARTICOLE • REPORTAJE 9 CRONICI

JORU
'■ 9 JL. INFIDELE

Secfia acid azotic a Combinatului de ÎngrășăminteTînărul Olteanu Pascu este unul dintre operatorii chimiști de la ___ :L _ .................................
cu azot Tg. Mureș, care prin priceperea lor contribuie la buna funcționare a instalației

Foto: O. PLECAN
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• Datorita muncii pe 
care o avem, călătorim 
des cu trenul. Pe dis
tanțe mari trenurile au 
vagoane restaurant. Ar 
fi foarte util pentru că
lători ca ele să fie apro
vizionate cu ziare și re
viste noi. Aceasta ar 
face călătoria mai plă
cută. Pentru a pune în 
practică o astfel de mă
sură este necesară doar 
o minimă investiție de... 
înțelegere a utilității 
aplicării ei.

VALENTIN PLEȘA 
inginer, 

STELIAN NADU contabil 
București

• Cind am plecat în 
excursia prin țară, or
ganizată de liceul nos
tru, le-am promis cole
gilor rămași acasă că Ie 
vom trimite vederi din 
locurile pe unde vom 
trece. Aceeași intenție 
am avut-o și la Ai i.d, 
dar... la chioșcurile de 
unde am vrut să 
cumpărăm am primit 
același răspuns : „Mer
geți la librărie sau la 
magazinele O. C. L.“. 
Chioșcurile de difuzare 
a presei desfac numai 
felicitări... ilustrate. Sînt 
de părere că o asemenea 
măsură nu folosește ni
mănui și propun ca 
toate m agazinele, 
chioșcurile și librăriile 
să fie aprovizionate cu 
cărți poștale ilustrate.

le

ANDRA VASILIU 
elevă 

T ușoara

• Comuna Cucuruzii 
este situată la 10 km . de 
gara Toporu (care o 
leagă de orașul Giurgiu) 
și la 9 km de reședința 
raională Drăgănești - 
Vlașca, respectiv, de șo
seaua națională Bucu
rești — Alexandria.

Dacă vrem să mergem 
la Giurgiu, Alexandria 
sau București, trebuie 
să parcurgem pe jos 9 
sau 10 km pînă la sta
ția C.F .R. Intre comună 
și Drăgănești - Vlașca 
și Giurgiu este o șosea 
de categoria a 
care circulă un 
I.R.T.A. de la

II-a pe 
autobuz 
Giurgiu 

dar... numai pînă in co
muna Beiu (care se află 
la 4 km de Cucuruzii și 
Ia 13 km de Drăgănești- 
Vlașca).

Conducerea I.R.T.A. ar 
trebui să 
mai multă 
soluționind 
propunerea 
din Cucuruzu de a pre
lungi traseul autobuzu
lui astfel ca eț să trea
că și prin comuna lor 
în drum spre Drăgă- 
nești-Vlașca.

dovedească 
înțelegere 
favorabil 

locuitorilor

DUMITRACHE 
VALERIU 
funcționar

POPASURI TURISTICE

PĂMÎNTUL CELOR
TREI APE GEMENE

Crișana, pământul celor trei 
Crișuri îmbrățișate...

Nume 
poeme : 
Neagră, 
Peștera 
Padurea 
Florilor, 
printre munții și apele celor 
trei Crișuri 
ceste nume 
și legendă.

Aveam să 
zi, la meșterii sticlari din Pă
durea Neagră. Sînt peste 130 de 
ani de cind sticlarii aceștia, 
din tată-n fiu, desăvirșesc 
pasta cea mai fină, cristalul 
cel mai limpede, sunetul cel 
mai pur cîștigîndu-și 
mult faima la noi și 
hotare.

Am poposit și între 
ratorii de la Sîntana și 
bucurat de pline și sare, în 
cea mai bogată cooperativă a- 
gricolă a regiunii. La competi
țiile agrare ale țării, Sîntana, 
satul care unește vredni
cia românilor, germanilor și 
maghiarilor, se prezintă cu 
cele mai bogate grîne, cu cele 
mai falnice lanuri de pontmb, 
cu dulci recolte de sfeclă 
floarea-soarelui.

M-arn oprit, într-o altă 
la Salonta. Și-aveam să-mi 
propii, altfel decît din cărți, 
figura poetului Arany Janos, 
vizitând muzeul memorial din 
turnul orașului.

Parcul natural al Munților 
Apuseni, din regiunea Biho
rului, deschide poarta altor 
frumuseți călătorului pe aceste 
locuri. Sînt pretutindeni, în 
țara noastră, aceste muzee 
naturale care uluiesc și in
cintă. Și-aveam să mă opresc 
la Vadu Crișului, acolo unde 
înflorește, în alb lăptos și 
brunuri grele, ceramica biho
reana.

...Oradea... Prima impresie 
rămîne aceea a unei gravuri 
în linii adinei și unghiuri ascu
țite ; a unei gravuri săpate în 
aqua forte, de veacuri grele 
și zbuciumate. Ziduri vechi, 
turnuri și amurg întoarse în 
ape, curgînd cu apele, sub po
duri mari, arcate fastuos. Se 
perindau, în repedea oglindi-

de Florența Albu
de locuri,

Crișul Alb,
Munții de
Vînturilor,

Craiului, 
Zarandul. Călătoream

nume- 
Pădurea 
Aramă, 
Munții 

Castelul

și iiecare din a- 
creșteau în timp

iac popas, într-o

de 
peste

coope- 
m-am

zi, 
a-

re a Crișului care străbate o- 
rașul, nu doar vederi monu
mentale, ci evii mulți, imagini 
mișcătoare curgînd, suprapu- 
nîndu-se și estompîndu-se spre 
timpul nostru.

Cetatea veche a Oradei... A- 
proape un mileniu o împovă
rează. Adincul șanțurilor s-a 
tocit. Se mai cunosc urme de 
ziduri și bastioanele care se 
vor fi ridicat cu semeție, de
mult, în calea tătarilor și 
cilor.

Muzeul memorial Iosif 
can trezește altă epocă 
vremea orașului. In casa 
a servit ca redacție 
„Familia" sînt 
mente, articole, 
revistei, un 
muzeistic care atestă activita
tea prodigioasă a marelui căr
turar ardelean. Fruntaș de 
seamă al culturii românești, 
importantă figură în istoria 
literaturii transilvănene, Iosif 
Vulcan rămîne ca un mare 
luptător pe tărîm cultural. A- 
cum un secol, în ISbfî, apărea 
în „Familia" prima poezie a 
poetului de 16 ani, Mihai E- 
minescu. Pe lingă meritul de 
a fi încurajat talentele tinerei 
poezii românești, cărturarul 
ardelean îl mai are și pe a- 
cela de a fi publicat primul 
articol în limba română, 
despre Karl Marx.

Din alte oglindiri de Crișuri 
răsar alte imagini. Stăruie în 
lumina de taină a amurgului 
vechi, mari și abrupte arzînd 
înăuntru, ochii poetului Ady 
Endre, acela care scria cîndva, 
în pămîntul Crișurilor, răsco
lite de. nedreptăți: „Sînt ne
potul opincar și trist / al lui Doja — și vă ies năînte / Hei, 
domni mari cu-ai mei să stați 
de vorbă...".

In muzeul memorial care-i 
este închinat, învie revoltele și melancoliile poetului, în
rudit cu Petofi și Coșbuc, prin 
aceleași rădăcini ale tuturor 
poeților care s-au ridicat, în
tre Carpați, pentru dreptatea 
poporului asuprit.

tur-

Vul- 
din 

care revistei 
rînduite docu- 

numere ale 
bogat material

Răscoala Bobîlnei și marele război țărănesc, condus de 
Doja ; jigura lui Mihai Vitea- 
zu care a trecut cîndva prin cetatea Oradei 
figura 
care a 
Iosif 
grele, 
pîrjolul și iată istoria, poezie și răscoală... că-i curgerea Cricului Repede ; 
grabnică-i trecerea acestui cre
puscul, întors in ape, cu urme 
de pași și ecouri.

...Dar trebuia să las în curgerea uremii și a Crișului Ne
gru acel crepuscul de stampă, 
purtînd imaginea și zbuciumul 
unei istorii; și trebuia să cu
prind, din undele Crișurilor 
îmbrățișate, înnoirile și pacea 
acestor vremi contemporane. 
Aveam să urmez un alt drum, 
într-o nouă istorie, urmînd flu
xul bauxitei, din munții Pădu
rea Craiului pînă la noul com
binat de aluminiu, de lingă O- 
radea. E o metamorfoză im
presionantă, pe care o urmă
rești nu numai în transformă
rile minerului, ci și în peisajul 
natural și uman.

Munții Pădurea Craiului e- 
rau cunoscuți pînă mai ieri, 
numai pentru pitorescul lor. 
Pîraiele înspumate, codrii ne- 
începuți și țancurile dăltuite 
de vînturi, adăugau, cu fru
museți, legendele. Muntenii a- 
cestor locuri nu știau că din
colo de comorile de care vor
beau legendele, Apusenii lor 
ascundeau o comoară adevă
rată :

spre Viena și Mihai, poetul, 
în preajma lui 

evenimentele

celuilnit
poposit

Vulcan ;
războaiele și inchiziția, 

zbuciumurile — 
secole și nume, 

Grabni-

în urmă începeau primele lu
crări ale șantierului. Halta 
Dobreștl, sat mic, neînsemnat 
pe hărți acum cîțiva ani, a 
devenit centrul acestei exploa
tări miniere. Aici se ridică 
astăzi construcția stației de 
preparare a bauxitei. Zilnic, 
1 200 tone de minereu își în
cep călătoria spre uzina de 
alumină de la Oradea. Din 
înălțimea estacadei cuprinzi 
noul peisaj al Dobreștiului, 
construcțiile și forfota oame
nilor.

A fost, deci, un munte cu 
nume semeț, au fost păduri 
prin care fulgerau căprioa
rele, a fost un sat mărunt cu 
păduri și legende. Acum sînt 
alte drumuri care duc prin 
geografia acestor metamor
foze. Din Pădurea Craiului 
funlcularul aduce bauxită; pinul Vidra, abătut prin con
ducta metalică, o poartă spre 
stația de preparare. Benzi 
transportoare, utilaje și in
stalații fabricate de cîteva 
mari uzine din țară, pregă
tesc concentrația de bauxită și o sortează. Și iată, pe dru
mul nou al complicatului flux 
industrial, ajungem din nou la 
Oradea, orașul de pe Crișul 
Repede. In undele apei se răs- 
fring alte imagini. Complexul 
construcțiilor, halele, instalați
ile, conductele și broderiile metalice, adîncesc în zarea ve
che, gravura nouă a altui oraș, 
a altui timp. O nouă cetate a 
chimiei moderne, vecină cetă
ții de-un mileniu. Adaug ace
lei prime imagini a orașului, 
covîrșit de istoria sa veche de 
zbucium, această imagine în 
continuă mișcare, urmînd flu- noii istorii a patriei.

Cîteva propoziții cu aer de noutate extravagantă aduse în cimpul discuției critice actuale de autorul acestui volum au stîrnit reacții dintre cele mai deosebite, de acceptare superioară, aproape amuzată, ori de protest vehement, în numele unui fals mod de a înțelege diversitatea stilurilor critice. în „infidelitatea" criticului s-a descoperit cu plăcere malițioasă jocul unui subiectivism dezlănțuit ca peștele în apă. A fost, deci, incriminat subiectivismul, de fapt dreptul criticului de a fi subiectiv. „Critica e unilaterală" — iată o propoziție ce a stîrnit fulgerele criticilor „compleți", de o obiectivitate procustiană. Răspunsul e însă alături de adresa tintită de critic: opera e o existentă care trebuie dovedită și, evident, „justificată" de un subiect creator, care-i descoperă structura, emițînd un punct de vedere — o ipoteză plauzibilă — care nu poate fi, esențial, decît al său. Din concurența criticii „unilaterale" — adică diferențiate după calitățile celor care o practică l — iese caracterul complet, altfel greu, ori cu neputință de atins într-o unică viziune critică. Propoziția incriminată cuprinde, așadar, un îndemn la speculația rodnică departe de „subiectivism", însă expresie a subiectivității criticului. Dar în reacția de dezaprobare trebuie să vedem, intrucît e negare violentă, însăși oroarea de riscul verdictului care, oricit de obiectiv părind, e de o forță personală variabilă. „Obiectivitatea" criticului e un act de bună credință și nu un dat infailibil. Abuzul de termen vine dintr-o nefastă aplecare spre gigantism critic care nu e, de fapt, de- cit o critică de tomuri. Că se poate scrie gigantic pe marginea unor autori minori e dovedit. Trebuie adăugat că metoda, departe de o- biectivitate științifică, are un anumit rol în psihologia publicului asupra căruia autoritatea gigantismului e indiscutabilă.„Critica e creație", iată altă afirmație respinsă, întrucît nimeni nu s-ar îndoi de acest a- devăr banal. Dar s-a înțeles rău un punct de vedere rostit simplu. Cine va fi împotriva caracterului creator al criticii ? Valoarea aserțiunii nu stă într-o astfel de înțelegere într-a- devăr la îndemîna oricui. Dar reacții indică destul de precis neputința asumării tuturor riscurilor implicate. Erudiția seacă se bănuiește primejduită de creația critică speculativă. înarmați cu argumente ridicăm statuie inflexibilă și rigidă unei condiții care n-are nevoie de un singur argument! Substratul acestei opoziții otioase 
e de altă natură decît un simplu schimb de opinii. E greutatea, ascunsă sub văluri de argumente, de a accepta primatul vocației, e pri- vfrea fricoasă, dacă nu piezișă, a condiției criticului reclamată de G. Călinescu. în punctul inițial un critic nu se deosebește cu nimic de un creator. Chestiunea e de a înțelege sacrificiul criticului care-și depășește vocația de creator, devenind instanță autoritară. Fără a- ceastă „trădare" a personalității inițiale, în lipsa ei, criticul nu e creator ci comentator, jurnalist, repetitor. Cum se vede, discuția despre critică, formal încheiată, viza nu numai mijloacele, dar însuși codul său etic, fiecare reprezentant vorbind pe „limba" sa despre limitele profesionalizării oficiului critic, limite aflate intii de toate în însăși sfera vocației și nu a ideilor despre critică pur și simplu. E drept că aerul sentențios -— de fapt atașarea fără rezerve la opinia călinesciană — a nemuL- tumit modestia prudentă, dîndu-i de gîndit mai mult decît trebuia, obligînd-o să pară fermă, intransigentă, conștientă de sine.Primul comentator al acestei cărți, critic informat și bun pedagog, îi compune autorului, cu ușurință vioaie, o mască de mim, desfăcînd articulațiile unui studiu sau altul pentru a expune „Ia vedere" infuzia de călinescianism. O- perație superfluă ei nu i se poate o- biecla nimic. N. Manolescu este cu adevărat un călinescian. Recitind poveștile lui Creangă o respectuoasă maliție îl face să exclame : „Despre 
Creangă totul s-a spus, lucruri absolut noi nu 
mai sint cu putință. Ne rămîne să ilustrăm, a- 
semeriea povestitorului Însuși, cu candoare, 
niște observații știute de toată lumea, de mult 
tipice și universale*. Dar prima observație după această ,,lectură infidelă" a poveștilor e încercuirea și anularea unei prejudecăti(l) „O prejudecată neașteptată e aceea a unui Creangă autor satiric". Criticul se atașează ideii de clasicitate a operei humuleșteanului, dar lectura lui e plină de surprize gravitînd în jurul unui Creangă — „creatorul unei comedii umane* traversată de o superioară etică a înțelegerii lu-

CRONICA

ascuțimea unor

mii așa cum este. Scriitorul nu satirizează, ci înțelege enorm jucîndu-și personajele, „retrăind In fiecare". în altă parte, valorificlnd o sugestie călinesciană, criticul redeschide in fond discuția despre calitatea criticii, scriind despre arta de polemist a Iui Titu Maiorescu : 
„Prejudecata că un critic nu este scriitor e 
toarte răsplndită și multi oameni de cul
tură declară cu toată seriozitatea că un articol 
critic n-are sens pentru ei dacă nu cunosc car
tea ori autorul despre care e vorba în articol*. Plăcerea de a sancționa prejudecățile, acolo unde există, de a propune cu convingere calități neobservate, e peste tot. Despre Duiiiu Zamfirescu : „Istoria literară a ignorat în ge
neral valoarea nuvelelor. Comparația cu Slavici 
și Caragiale a părut multora zdrobitoare. In
ferior ca putere de creație, nuvelistul este to
tuși remarcabil*. Criticul se lasă sedus de inedit și construiește cu ușurință de stil — sau cu ambiția stilului I — imaginea lui despre un scriitor. Și e de observat că una din obsesiile rodnice e aceea a scriitorului transparent în operă, analistul prin excelentă care. In deosebire de „creatori", de obiectivi, se travestește de-a lungul întregii opere, nu face altceva de- cit să-și multiplice o mască. Studiul caracteristic mi se pare a fi, în cele din urmă, tot cel dedicat lui Bacovia, printr-o remarcabilă topire a observațiilor disparate lntr-un portei complex, cu o logică interioară impecabilă. Capacitatea de sinteză e facultatea dominantă a criticului. Plăcerea de a defini e inepuizabilă și toată analiza, refăcută pentru lector, descoperă un Bacovia autor și actor : „Opera, o dată ce-și naște creatorul, îl impune insului biografic".Dacă, observă criticul, Bacovia își compune o mască din nevoia adine resimțită de a convinge, regizînd un spectacol tragic — condiția poetului simbolist — in cazul unui Ion Pillat mimetismul e generator de poezie. Dar discuția se poate lărgi, atin- gînd un aspect teoretic de mare interes. Ce e sinceritatea în lirică ? I. Pillat, parnasianul, nu e el însuși, adică sincer în înțelesul curent, ci se caută în alții, exersînd pe corzi diverse, dar nu mai puțin poet. Deci sinceritatea e un concept vulnerabil. Poetul e, „vorbind figurat, un simulant 
superior, un actor, care își interpretează pro
priul rol (...). Poezia nu e o chestiune de trăire 
a universului, ci una de atitudine fată de uni
vers (...) Poet nu e acela care are sentimente 
sau exprimă „sincer* niște sentimente dar acela 
tn stare să afecteze o emoție, scofind din su
ferință ca și din bucurie, din ură ca și din iu
bire, un CtNTEC*. Un poet se poate descoperi pur și simplu prin lecturi repetate, intrucît există temeiuri ca o vocație să se nască din imitație. în ce-1 privește pe Pillat, ipoteza „sincerității" vulnerabile se verifică deplin. Dintr-o atitudine și nu din trăire patetică a universului iese și lirica unui G. Călinescu, sau Ion Barbu (am văzut că și Bacovia). Pentru aceștia natura e un spațiu mai mult cultural, peisajul re- prezentind idei. De aici complicația lor, aparenta dificultăților, mergînd pînă la ermetismul lui Ion Barbu. Așadar, lărgind cu îndrăzneală conceptul „sincerității" criticul e îndreptățit să noteze : „Pillat e fntii un om de cultură 
și pe urmă poet, și lirica lui nu poale ii pri
cepută dacă avem superstiția că poetul exprimă 
neapărat emoții din rindul celor biografice*.Ceea ce se poate deduce imediat, dincolo de finețea unui articol sau altul, e un efort permanent de g desmărgini concepte, păreri, de a emite ipoteze cu aerul că se analizează un poet, un prozator, un critic. Familiaritatea cu materia analizată, lipsa de sfială în fata autorităților docte, puterea de a se sustrage prestigiului „clasicilor" pe care-i redescoperă sub unghiuri poate mai favorabile — toate acestea nu exprimă, cred, sentimentul deținerii adevărului asupra celor citiți de critic, ci mai degrabă reprezintă aplicații de idei generale pe o materie veșnică. Criticul are aerul de a să- vîrșî o chirurgie dificilă pentru a încerca rezistența materialului la idei cu care n-a fost încă Încercat. Valoarea indiscutabilă a creației lui — imperfectă, cu aprecieri directe contestabile, cum se întîmplă, de pildă, cu privire Ja nuvelistica lui Rebreanu ori inexistente, ca în cele cîteva pagini inexpresive dedicate lui Pavel Dan 1 —- nu e, cred, în analiză, ci în noutatea felului de a ilustra puterea de rezistentă a literaturii căreia îi propune probe dificile. Sensul creator al criticii nu e, deci, în violența nea- semănării, ci în inventarea acestor probe. Poate pentru a deveni, și ele, la un moment dat prejudecăți 1

„SINCRON" DINCOLO

Înainte de a scrie acest ar
ticol am întreprins o scurtă anchetă. în trei puncte ale Capitalei, '.a întretăierea unor străzi aglomerate, am întrebat 
30 de tineri ce știu despre „Sincron". Mai mult de jumătate dintre ei au răspuns : .Sincron ? O formație bună I". 9 tineri vorba de au ridicat»»' de muzică au precizat un termen, din umeri.Popularitatea „Sincron" reprezintă, deci, certitudine. Dar tot o tudine este și faptul că membrii formației sînt cunoscuți mai mult de pe scenă și poate tocmai din acest motiv sînt uneori acuzați de calități pe care nu le au, sau care nu reprezintă trăsături esențiale ale personalității lor.Drumul formației este cit 
se poate de obișnuit. Tinerii 
ei s-au întîlnit pe scena unei case de cultură și au urcat a- poi mai departe. Poate că firescul a fost bruscat de acea ascensiune prea rapidă care nu lasă timp sedimentării talentului și însușirii comportărilor pline de reverență față

ușoară !' că este Ceilalți formației o certi-

de public. Și cînd intervine ridicolul... dar nu mai comentăm : întîmplările sînt cunoscute.Pentru „Sincron" la început a fost talentul și dorința de afirmare. Au urmat momente de succes autentic, dar, din păcate, au cunoscut și succesul îacil, stimulat și de aplauzele care orbesc. Momentul de cădere n-a întîrziat și „Sincron" 
a intrat în impas. în acest moment i-am cunoscut pe membrii formației și mi s-a părut interesant să aflu și să prezint acum cîteva „intimități", întrucît personalitatea fiecăruia s-a dezvăluit mai mult decît pe scenă, în lumina reflectoarelor.Sînt șase tineri: Fugaru, dirijorul proaspăt absolvent al Conservatorului ; frații Constantin și Anton Cobîrzan ; primul grafician, celălalt gravor ; Dan Voinescu, cel mai tînăr membru al formației — ghid O.N.T., Alexandru Arion, tehnician radio și bateristul Voi- cescu Bratu, asistent radiolog, cel mai în vîrstă dintre ei — 30 de ani. Cei patru cărora nu

Cornel iu formației,

le-am precizat poziția în formație cîntă la chitara electrică. Totdeauna în preajma formației se află un tînăr : Emil Cost, grafician.Să vă spun cum i-am cunoscut. Ii văzusem de cîteva ori pe scenă, și, recunosc, în hainele lor strimte, cu chitarele acelea plate și strălucitoare îmi apăruseră cam impersonali. Cînd i-am căutat prima oară nu i-am găsit. Erau toți plecați într-o excursie cu cortul. A doua oară am avut noroc : erau adunați în casa u- nui prieten. Aveau figuri îngrijorate.— Azi nu cîntați, nu repetați ?— Azi, nu ! Ne-am întîlnit fiindcă avem examen. Adică nu noi, Fugaru, își dă „statul", îl așteptăm să vină de la primul examen.Nu-i oare o dovadă a prieteniei calde, faptul că petrec împreună în același cort instalat în poienile munților, că tremură cu toți pentru soarta unuia singur ? !Dar băieții din „Sincron" își petrec cea mai mare parte a timpului în producție. Sînt le-

C. STĂNESCU

bauxita. Cu cîțiva ani

au renunțatactivitate zil- a durat timp
preocupă. Și el admiterea la facul- la politehnică, ce-

pentru o în-Fără cadrul pentru

și îi a- tineri se de- nimic Numai

fost de de . A- a-

gați de un plan, de un termen, au anumite responsabilități. Despre Arion mi-a vorbit șeful unei unități de reparat televizoare : Gheorghe Oproiu.— Este un băiat harnic. Și un fapt remarcabil: clienții magazinului nostru îl preferă pentru politețea și priceperea sa.Cuvintele acestea au completate în același sens Viorica Rădulescu, colegă școală și de serviciu a lui rion. Poate că aprecierile cestea exprimate așa direct, sună cam gol, dar cei doi oameni în timp ce îmi vorbeau, manfiestau o satisfacție deosebită. Erau bucuroși că spun aceste cuvinte și căutau să mă convingă de adevărul lor. Lucruri asemănătoare am aflat și despre ceilalți băieți din formație. Munca lor este utilă colectivelor din care fac parte. Ei nu fac nici un rabat meseriei, și astfel numai timpul rămas, liber îl dedică — în întregime — muzicii. Semnificativ și caracteristic este exemplul fraților Cobîrzan. Au învățat chitara în perioada cînd erau elevi la se

ral. A fost greu fiindcă după orele de lucru urmau cele de școală și apoi cele de chitară— 16—17 ore de nică. Și aceasta de 3 ani !Tinerii aceștia la multe de dragul profesiei— învățînd la seral; de dragul muzicii — exersînd pe gî- tul chitarei pînă amorțeau degetele....Recent am asistat la o după-amiază de lucru a formației. în mai puțin de o oră au descifrat și „au tras șnur" două lucrări noi pentru muzica unui film. Un tur bun de forță care nu este altceva decît rezultatul unei temeinice stăpîniri a instrumentului, plus măiestria conducătorului formației. în mai puțin de o oră — o bucată compusă de Fugaru. (dirijorul formației a devenit destul de cunoscut și prin numeroasele sale compoziții și aranjamente muzicale). în pauza pentru cafea am reluat o discuție mai veche.— L-a ce se gîndește Arion de este așa preocupat ? —l-am întrebat pe Cost Emil.— Cred că examenul dip

Camping pe malul lacului 
Bicaz

Foto : AGERPRES

toamnă îl Bratu dau ta te. Unul lălăit la I.S.E. ~Cînd am plecat, unul dintre frații Cobîrzan m-a întrebat dacă n-am volumul de schițe în engleză al lui Saroyan. (A- flasem mai înainte că urmau amîndoi ci rsurile de limba engleză la universitatea populară).Toate acestea la un loc, și altele nescrise, ți-i apropie pe băieții din „Sincron" semeni cu mulți alți care muncesc, învață și dică unor pasiuni cu mai prejos decît altele, că pasiunea lor are nevoie, pe lingă eforturile zilnice, pe care nu ezită să le facă, pe lingă preocupările vizibile autoperfecționare și de drumare competentă, îndoială se va afla și cel mai corespunzător aceasta din urmă. Cînd toate elementele se vor sincroniza, atunci „Sincron" își va merita toate aplauzele fără ezitare.
VICTOR

CONSTANTINESCU

In curtea Întreprinderii de panificație Titan-București, mij
loace moderne de transport așteaptă o nouă Încărcătură

Foto; AGERPRES
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ACTUALITATEA
Marți a avut loc la 

ambasada R. P. Bulga
ria, o conferință de 
presă organizată de 
Mihail Kănev, însărci
natul cu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Bulgaria 
la București cu prile
jul celui de-aly XXII- 
lea tîrg internațional 
de la Plovdiv, care se 
va deschide la 18 sep
tembrie 1966.

Au luat parte repre
zentanți ai Camerei 
de Comerț a Republi
cii Socialiste România, 
ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai unor 
întreprinderi comer
ciale din țara noastră, 
ziariști români și stră
ini.

Au fost de față ata
șați de presă ai unor 
ambasade străine la 
București.

Cu acest prilej a 
vorbit Ivan Davidov, 
secretarul general al 
Camerei de Comerț din 
Republica Populară 
Bulgaria.

Prin decret al Con
siliului de Stat al 
Republicii Socialiste 
România, tovarășul 
Aurel Ardeleanu a

fost numit în calitate 
de ambasador extra
ordinar și plenipoten
țiar al Republicii So
cialiste România în 
Ceylon.

Marți 9 august a 
sosit în Capitală o 
delegație din Grecia 
condusă de dl. Paul 
Economu-Gouras, am
basador, pentru a pur
ta tratative în proble
me bilaterale româno- 
grecești.

Delegația a fost în- 
tîmpinată la aeroport 
de Vasile Voloșeniuc, 
secretar general în 
Ministerul Finanțelor, 
Gheorghe Ploieșteanu, 
ministru plenipoten
țiar în Ministerul Afa
cerilor Externe, Nico- 
lae Cristescu. director 
în Ministerul Finanțe
lor, Vasile Nicolae, 
director adjunct în 
Ministerul Comerțului 
Exterior.

Marți g-a înapoial 
în Capitală delegația 
Republicii Socialiste 
România, condusă de 
reprezentantul țării 
noastre în Consiliul

ZILE DE VACANTĂ

INFORMA ȚII9INF0RMA ȚII

Economic și Social al 
O.N.U., Costin Mur- 
gescu, ambasador, 
care a participat la 
lucrările celei de-a 
41-a sesiuni a Consi
liului, ce a avut loc 
la Geneva între 5 iu
lie și 5 august.

Realizai după un 
scenariu, de Mihnea 
Gheorghiu, în regia 
lui Manole Marcus, 
filmul reînvie mituri 
antice cunoscute pe 
pămlntul bătrînei Do- 
brogea.

Sub auspiciile Comi
tetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, la 
Palatul culturii din 
Iași s-a deschis marți 
expoziția de artă plas
tică din Republica 
Populară Chineză.

Directorul Palatului 
culturii din localitate, 
Gheorghe Bodor și 
consilierul cultural al 
Ambasadei R. P. Chi
neze Gin Cian-ju, au 
rostit scurte cuvîntări.

Expoziția cuprinde 
peste 100 de lucrări 
din domeniul picturii, 
sculpturii și graficii 
contemporane chineze.

La Vama Veche, în 
punctai cel mai sudic 
al litoralului, se tur
nează noul film artis
tic românesc „Zodia 
fecioarei*.

Periodic, în regiunea 
Suceava, se organi
zează întîlniri turistice 
în locuri pitorești în
tre tinerii din două ra
ioane vecine. Ele con
stituie minunate prile
juri de cunoaștere re
ciprocă și petrecere 
colectivă a timpului 
liber. Duminică a avut 
loc o asemenea acțiu
ne la Rădăuți-Prut, 
unde au luat parte 
peste 1 000 de tineri 
și vîrstnici din raioa
nele Dorohoi și Să- 
veni. Ea a fost orga
nizată de către comi
tetele raionale U.T.C. 
Dorohoi și Săvenl, în 
colaborare cu consilii
le raionale U.C.F.S.

Programul a cuprins 
manifestări prezentate 
de formațiile artistice 
de amatori, întreceri 
sportive, jocuri dis
tractive.

I. BELDEANU

• Formația sovietică de 
fotbal S.K.A. Rostov, care 
întreprinde un turneu in 
țara noastră, a susținut ieri 
cel de-al doilea joc, întil- 
nind la Craiova echipa lo
cală Știința. Meciul s-a în
cheiat cu scorul de 2—1 
(1—0) în favoarea fotbaliș
tilor craioveni prin punctele 
marcate de Mihăilescu și 
Siîrlogea, respectiv Burov.

• La Orebro s-au dispu
tat marți după-amiază parti
dele întrerupte din runda o 
6-a a campionatului mon
dial universitar de șah. E- 
chipa României a învins cu 
2,5—1,5 formația Ungariei și 
ocupă locul trei în clasament 
cu 14 puncte, la egalitate cu 
selecționatele Iugoslaviei și 
Danemarcei.

Un Important producător d» materie prima pentru construcțiile patriei — Fabrica de ciment Ficnl

CLEOPATRA — cinemascop (am* 
bele serii) —

rulează la Patria orele '9 
12,45; 16,45; 20,30), București 
orele '8,30; 12; 16; 19,45), Mo
dern orele (9,30; 13; 17, 20,45’

JURNALUL UNEI FEMEI 1N ALB 
rulează la Republica orele '8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15’ Grivita orele ’9; U,15| 
13,45; 16; 18,30; 21,

ALBĂ CA ZĂPADA SI CEI ȘAPTB 
SALTIMBANCI

rulează la Republica (In progra- 
mul viitor'

C11NELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Luceafărul orele '9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Fes
tival orele ’9; 11,15, 13,30; 16; 
18,30; 21 Tomis orele 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20.45 
Floreasca orele 9; 11,15, 13.30; 
16; 18.30; 21

1N NORD. SPRE ALASCA . 
rulează la Feștival (în program 
mul viitor'

REPEDE,
CĂ TRECE VARA !
Important centru turistic, 

Brașovul atrage în vacanța de 
vară grupuri de elevi din 
întreaga țară. In fiecare zi 
aproape 1 000 de elevi vin aici 
pentru a-i cunoaște monu
mentele istorice și edificiile 
ridicate de contemporani, fru
musețile naturale. Oaspeții 
sînt găzduiți în cele 11 baze 
turistice.

La secția învățămînt a Sfa
tului popular orășenesc tova
rășul inspector Nicolae Să- 
vațiu ne-a făcut o prezentare 
a condițiilor pe care aceste 
baze le oferă elevilor excursio
niști. Am aflat, astfel, că fie
care bază dispune de circa 100 
de locuri, avînd asigurate con
diții bune de cazare. In 
plus, pentru orientarea ele
vilor de-a lungul popasu
lui brașovean, au fost ame
najate colțuri turistice. Ni 
s-a arătat și modelul u- 
nui asemenea colț turistic : 
harta turistică a Brașovului și tin ghid dactilografiat pe 
cîteva zeci de pagini cuprin- 
ztnd datele esențiale despre 
obiectivele economice, istorice, 
naturale din raza Brașovului.

După această prezentare — 
vizita pe teren a început însă 
cu decepții. Căutăm zadarnic 
în strada Poarta Scheilor nr. 
45 — cum ni se indicase la 
secția învățămînt a sfatului 
popular orășenesc — baza tu
ristică amenajată în cadrul 
internatului Școlii tehnice fi
nanciare. In cele din urmă am 
găsit internatul la alt număr, 
dar nu și baza turistică. în
grijitoarea internatului s-a 
mirat aflînd ce căutăm; dor
mitoarele sînt ocupate de elevii 
practicanți.

In drum spre baza următoare

ne-am gîndit ce s-ar fi întîm- 
plat dacă în locul nostru ar 
fi fost un grup de elevi sosiți 
în Brașov seara tîrziu... Pro
babil că grupul respectiv s-ar 
fi găsit în situația elevilor 
Liceului din Ștefănești, raio
nul Botoșani, care la orele 22 
căutînd baza turistică de la 
Școala generală nr. 5 au ajuns 
— pe baza indicațiilor coman
damentului orășenesc de or
ganizare a vacanței — la o 
școală aflată în renovare. Noi 
i-am întîlnit la baza turistică 
din cadrul Grupului școlar 
„Hidromecanica", unde au 
ajuns după miezul nopții, în
drumați de un trecător.

Am vizitat și celelalte baze 
turistice. Trebuie să spunem 
că ne-au impresionat plăcut 
ordinea, curățenia ; asemenea 
impresii am cules și de la oaspeți. In fiecare școală pe 
elevi îi așteaptă și îi pri
mește, pînă noaptea tîrziu, un 
profesor. Apreciem conștiin
ciozitatea și amabilitatea gaz
delor. Avem însă și cîteva 
observații în legăturp cu mo
dul în care sînt ajutați oaspe
ții să se descurce pe itinera- 
riile brașovene. Revenim la 
„colțul turistic" ce ne fusese 
prezentat la secția învățămînt. 
Pe teren — cînd există ! — el arată cu totul altfel, reducîn- du-se la o simplă hartă a Brașovului. Probabil că ghi
dul dactilografiat a rămas 
închis în sertarele secției de 
învățămînt.

In intenția comandamentu
lui orășenesc de organizare a 
vacanței a fost asigurarea fie
cărei baze turistice cu un 
cadru didactic care să facă 
oficiul de ghid. Intenția a ră
mas încă... în plan. Elevii 
sosiți la Brașov se descurcă

cum pot ; deseori sînt ocolite 
cele mai atrăgătoare puncte 
turistice. Propunem ca fiecare bază turistică să fie înzestrată cu material documentar. De asemenea, credem 
că este cazul ca secția învă
țămînt, în colaborare cu comi
tetul orășenesc U.T.C., să 
organizeze un corp de ghizi — 
alcătuit din cadre didactice, 
elevi și studenți aflați în 
vacanță. Este un ajutor soli
citat de toți excursioniștii cu 
care am stat de vorbă.

A. VASILESCU
T. ION

In clasament echipa 
U.R.S.S. conduce acum cu 
18 puncte, urmată de cea a 
Cehoslovaciei cu 15,5 
puncte.• Comitetul de organizare a celei de-a Vil-a ediții a campionatelor mondiale de caiac-canoe a comunicat marți că la întrecerile ce se vor desfășura pe lacul Gru- nau (20—25 august) din a- propierea Berlinului vor participa 304 echipaje din 25 de țări.

• In runda a 5-a a turne
ului feminin zonal de șah 
de la Varna, conțină pentru 
campionatul mondial, re
prezentanta României, A- 
lexandra Nicolau, a obținut 
o prețioasă victorie in par
tida cu Keller (R. D. Ger
mană). Partida Întreruptă din 
runda a patra dintre Nicolau 
și Karakaș (Ungaria) s-a în
cheiat cu un rezultat de e- 
galitale.

(Agerpres)

La expoziție...
Foto : AGERPRES

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI •

Inginer pentru 
construcția 
de mașiniprin justa repartizare și dozare a cunoștințelor de bază pe care trebuie să le primească studentul — viitor inginer — în cei trei ani de învățămînt tehnico-științific general, acesta poate fi pregătit ca, în cele trei semestre următoare și în semestrul cînd elaborează proiectul sau lucrarea de diplomă, să aprofundeze nu numai o serie de discipline teoretice, ci să asimileze destul de bine și disciplinele de specialitate tehnică. în industria constructoare de mașini activează in

gineri de concepție, ingineri 
tehnologi și, în mai mică măsură, ingineri cercetători. O dată cu dezvoltarea industriei constructoare de mașini numărul inginerilor cercetători crește mult. Munca de cercetare trebuie să se facă șl se poate face atît în domeniul de concepție cit și în domeniul tehnologic. Inginerul de cercetare are, deci, nevoie de cunoștințe în funcție de sectorul de concepție sau tehnologic în care activează. Prin urmare, credem că organizarea învățămîntului tehnic superior, nu numai pentru inginerii de construcții de mașini, ci pentru inginerii din toate ramurile industriale, trebuie să țină seama de acest^ lucru. 
Institutele să pregătească 
două categorii principale de

ingineri: ingineri de concep
ție și ingineri tehnologi. Ingi
nerii cercetători trebuie se
lecționați dintre aceștia, ce- 
rîndu-li-se aptitudini speciale 
de cercetare și o aprofundare 
teoretică temeinică. Cînd să se facă această „profilare" ? Ar fi greșit dacă am încerca să îndreptăm studentul spre ingineria de concepție sau spre ingineria de tehnologie imediat după examenul de admitere. Aptitudinile, înclinațiile tînărului încă nu sînt cunoscute. Examenul de admitere nu clarifică profilul intelectual al viitorului specialist, dar în cei trei ani de pregătire teoretică generală, la se- minarii, lucrări de laborator, proiecte etc. acest profil intelectual se conturează suficient de bine și tînărul student pote fi orientat sau spre meseria de inginer de concepție sau spre aceea de inginer tehnolog. în unele cazuri pot fi depistate în anii de facultate chiar și aptitudinile necesare pentru activitatea de cercetare.Nu putem să spunem că, în prezent, specializarea în secțiile facultăților de mecanică și de tehnologia construcțiilor de mașini ale institutelor politehnice din țara noastră este prea riguroasă. Experiența a arătat că atunci cînd absolvenții noștri sînt bine utilizați și li se creează în uzine condiții prielnice pentru a-și desăvîrși specializarea în ramura pentru care în facultate au primit cunoștințe orientative, dau rezultate foarte bune. Este posibil însă ca o altă grupare și delimitare a specializării în vederea formării profilului ingineresc să dea rezultate și mai bune.în timpul școlarizării, stu

dentul trebuie să învețe să a- plice în mod practic cunoștințele. Proiectele și activitatea în laboratoare constituie în a- cest sens principalele mijloace, în laboratoare studentul trebuie să aplice teoria învățată la cursuri, să cunoască aparatele, mașinile, să se obișnuiască să lucreze cu ele, așa incit atunci cînd va ajunge în producție (uzină, sau institut de cercetare) să fie familiarizat cel puțin cu aparatura și mașinile de bază. Dar pentru aceasta sînt necesare laboratoare bine și modern înzestrate și suficiente ore de lucrări de laborator. în favoarea orelor de laborator, pot fi reduse unele ore de cursuri. Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a subliniat cu insistență importanța activității de cercetare științifică și a trasat ca sarcină dezvoltarea continuă a acesteia. S-a accentuat totodată asupra necesității perfecționării bazei materiale a cercetării în institutele de învățămînt superior. într-un timp destul de apropiat și laboratoarele din institutele politehnice vor fi înzestrate la nivelul cerut de actuala etapă a industrializării patriei noastre. Perfecționarea înzestrării laboratoarelor nu este, desigur, o problemă ușoară. Una din căile de soluționare optimă gîndesc că ar fi reducerea numărului laboratoarelor prin concentrarea secțiilor de specialitate în centre universitare cu specific industrial corespunzător. Astfel, în loc ca să se înzestreze slab 5—6 laboratoare de aceeași specialitate, se pot înzestra bine 1—2 laboratoare. Totodată, în aceste centre se pot concentra și cadrele didactice de specialitate. Aces

tea au astfel și posibilitatea de a colabora cu industria de specialitate care se găsește în acel centru universitar. Pe lingă avantajul amintit este de luat în considerație și faptul că uzinele respective oferă și posibilitatea de a lega lecțiile de specialitate cu producția, prin ținerea unor lecții, discuții în atelierele acelor uzine, așa cum facem de mai mulți ani în cadrul catedrei de tehnologia construcțiilor de mașini a Institutului politehnic Brașov.Pregătirea inginerilor constructori de mașini, în raport cu cerințele producției moderne, cere muncă, eforturi complexe și, înainte de toate, o colaborare strînsă între institutele care îi pregătesc și ministerele, institutele de cercetări, uzinele unde vor lucra. De aceea, socotim că o con
sultare largă, dezbaterea tu
turor modalităților și a posibilităților trebuie să fie acțiunea 
premergătoare și sursa, de idei și soluții a măsurilor care 
vor stabili profilul și conținu
tul învățămîntului pentru 
formarea inginerilor necesari 
industriei constructoare de 
mașini.

Urgentele 
campaniei 

venit celelalte brigăzi. Iniția
tiva, apreciată de organizația 
de partid și conducerea coo
perativei, a aparținut organi
zațiilor U.T.C. din brigăzile de ci mp".

Festivalul de muzică ușoară de la Mamaia

Debutul
a avut loc aseară...

Așteptate cu speranță ori 
scepticism, cu încredere sau 
incertitudine, primele 27 
de melodii selecționate de 
juriu pentru etapa finală 
a Festivalului de muzică 
ușoară de la Mamaia s-au 
prezentat aseară, în sfîrșit, 
in fața publicului. Printre 
ele, multe cunoștințe vechi 
și îndrăgite: „Prieten
drag", „Măicuța mea", „Nu 
mă-ntreba", etc. Desigur, 
melodiile mai vechi por
nesc în concurs cu avan
tajul întipăriră lor mai 
pregnante în memoria mu
zicală a ascultătorilor. In
tre un șlagăr efectiv și unul 
„în devenire", avantajul 
este, oricît de obiectiv ar 
fi juriul, de partea celui 
dinții. Dar poate că și 
compozitorii în cauză — 
Radu Șerban, Vasile Vese- 
lovski — nu și-au mai

Corespondență 

telefonică 

i/e la Mamaia

atins propriul nivel de in
spirație în melodiile create 
ulterior celor de mai sus.

Oricum ar fi, deocam
dată primele 27 de melodii 
și-au luat locul în reper
toriul orchestrei București 
(dirijor Gelu Solomonescu) și al orchestrei Electrecord 
(dirijor Al. Imre) și o dată 
cu asta, în conștiința as
cultătorilor. Prin interme
diul televiziunii, concertul 
a fost urmărit de milioane 
de spectatori. Soliștii Gică 
Petrescu, Doina Badea, 
Constantin Drăghici, Ilinca 
Cerbacev ca și debutanții 
Pompilia Stoian, Anda Că- 
lugăreanu, Dan Spătaru, 
Sergiu Cioiu, frații Ment- 
zel etc. au fost primiți cu 
căldură de publicul care a 
umplut pînă la refuz tea
trul de vară.

In ziarul de mîine vom 
reveni cu amănunte și 
aprecieri asupra concertu
lui inaugural.

SEBASTIAN COSTIN

120 SORTIMENTE DE MATERIALE DIDACTICE 
ÎN PESTE 235000 EXEMPLAREȘcolile de cultură generală, pedagogice, profesionale și tehnice vor primi în următorul an școlar 120 de sortimente de materiale didactice în peste 235 000 exemplare, realizate de lucrătorii întreprinderii de material didactic din București. Laboratoarele școlilor vor fi utilate, de pildă, cu truse pentru experiențele de elec

tromagnetism, gal- vanometre, amper- metre. voltmetre, a- parate pentru studiul fenomenului de auto- ipducție, generatoare electrice cu bandă, electroscoape și alte instrumente folositoare lecțiilor practice.La creșterea numărului tipurilor de materiale didactice și îmbunătățirea calității lor o va

loroasă contribuție aduc inginerii, tehnicienii Și muncitorii din diferite întreprinderi, care iau parte la concursurile; anuale organizate în acest scop de Ministerul învățămîntului. Pentru ediția 1966a. acestui concurs, care se va încheia la 1 octombrie, ei au elaborat noi aparate pentru studierea os

cilațiilor electrice, lichefierea gazelor, e- vidențierea reflexiei sunetelor, formarea undelor staționare sonore, diferite instrumente necesare experiențelor simple a- supra Structurii atomului, proprietăților și efectelor radiațiilor emise de nucleele radioactive,

URME 1N OCEAN
rulează la Capitol orele ’9i 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Me
lodia orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45’

ESCROCII LA M1NĂSTIRE -r ci
nemascop —

rulează 1» Lumina orele BAS; 
11; 13,15; 18,15; 20,45 .

COPIII MĂRII — cinemascop — 
rulează la Victoria orele 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,45'-
Feroviar orele 9. 11,30; 14; 
16,30; 19, 21,15,.

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează la Central orele 8,451 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20.45). 
Buzești orele 15,15; 17,45;

DRAGOSTEA ȘI MODA
rulează la Union orele ’15,15;
18, 20,45’

NOAPTEA 1GUANE1
rulează la Doina orele '*11,30; 
13,45; 16, 18,30; 21'. duminica 
9; 12,15’ Program pentru co

pii dimineața 9, 10.
NIMENI NU SE G1NDEȘTE LA 
NOI, N-O SĂ DOARĂ, VALEN
TIN SEROV — MINGEA FURATĂ 
— FAR-WEST — SOLUȚIE PA
TENT

rulează la Timpuri Noi, orele 
,9—21 continuare)

MISIUNE EXTRAORDINARĂ 
rulează la Ciulești orele 15,30; 
18,15; 20,45’.

FIII „MARII URSOAICE'
rulează la înfrățirea orele 14; 
16, 18,15; 20,30' duminică 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.

5 000 000 DE MARTORI
rulează Ia Excelsior orele ’9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21), Fla
mura orele ,8; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45)

PRIMA DEZILUZIE
rulează la Dacia orele 9; 14,30 
continuare 16,30; 18,30; 20,45’

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR* — cinemascop —

rulează la Crîngași orele 15,30;
18,15; 20,45' Munca orele
10,30, 15,30; 18; 20,30’ Cos

mos (de la 11 august, orele 
15,30; 18; 20,45', Drumul Sării 
orele ‘11; 15; 17,45; 20,30'

CĂSĂTORIE DE FORMA
rulează la Crîngași orele 15,30; 
18,15. 20,45’, Aurora orele '9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18.15; 20,45).

La Păuca și la Ohaba, am 
întîlnit două măsuri care, 
prin utilitatea lor, ne-au re
ținut atenția. In fiecare seară, 
după terminarea lucrului, are 
loc o scurtă consfătuire la 
care iau parte efectiv toți ti
nerii : după analiza activității 
din ziua respectivă, se face 
repartizarea lucrărilor de a 
doua zi. Dimineața, la primele 
ore, fiecare știe ce are de 
făcut. Organizarea judicioasă 
a muncii a făcut ca aceste 
unități agricole să devanseze 
cu cîteva zile graficul lucră
rilor, numărîndu-se printre 
primele care au terminat re
coltatul. La Ohaba, pe cîmp, 
i-am întîlnit pe elevii de la 
școlile profesionale de meca
nici agricoli din Alba și Cugir. 
Mulți sînt din sat. Acum au 
vacanță. Dar au răspuns cu 
toții la chemarea organizației 
U.T.C. și lucrează alături de 
părinții și frații lor, cot la cot 
cu cooperatorii. Aici, tot din 
inițiativa tinerilor, s-au asigu
rat echipe permanente la 
combine, evitîndu-se astfel 
timpii morți. De asemenea, la 
Cîlnic și la Săciori stivuirea 
stogurilor, strîngerea paielor, 
lucrări care necesită operati
vitate, s-au angajat să le 
efectueze tinerii. Și rezultate
le sînt din cele mai bune. 
Tovarășul Gh. Săcăluș, secre
tar al Comitetului regional 
Hunedoara al U.T.C., remarca, 
într-o discuție ulterioară, 
contribuția adusă de organi
zațiile U.T.C. din multe uni
tăți la campania de recoltări.

Raidul ne-a prilejuit însă și 
cunoașterea unor aspecte ne
dorite în desfășurarea seceri
șului. Și majoritatea acestor 
lipsuri se datoresc unei de
fectuoase organizări ă muncii. 
Astfel, la Soimuș, două com
bine staționau încă de dimi
neață (noi am ajuns acolo pe 
la orele 14) din cauză că nu 
au fost repartizați, din negli
jență, mînuitori de saci. Iar 
după-amiază, cînd s-au repar
tizat mînuitori, nu sosiseră 
încă sacii. A fost o zi pierdu

(Agerpres)
tă pentru cele două combine 
(din păcate nu singura), deoa ■ 
rece în cursul după-amiezii a 
început să și plouă. Pe drept 
cuvînt cei doi mecanizatori 
își manifestau nemulțumirea 
pentru timpul irosit, și nu din 
vina lor. Vorba aceea : cînd e 
sare nu-i mălai și invers.

Chiar în marginea șoselei, 
pe terenurile aparținînd coo
perativei agricole Cugir, o 
combină , staționa fiind defec
tă. Am zăbovit cîteva ore, dar 
mașina tot n-a intrat în lan. 
încă din ziua precedentă trac
toristul plecase la S.M.T. să 
repare pînza mare, ruptă. 
După două ore de lucru, la 
altă combină s-a rupt biela. 
Și tot atîtea ore a stat pînă 
s-a remediat defecțiunea.

L-am căutat pe tovarășul Roșu Alexandru, inginer șef 
la S.M.T. Orăștie, stațiune că
reia îi aparțineau combinele. 
Nu ne-a fost greu să-l găsim. 
In plină zi — cînd era neapă
rat necesar să fie pe cîmp, 
printre mecanizatori, dînsul 
rezolva în biroul său poșta. 
Nu era la curent cu reparații
le la combine, pentru că nici 
nu prea se ocupă de acestea. 
Oare de la birou, lăsînd totul 
pe seama mecanizatorilor — în 
majoritate foarte tineri — se 
pot rezolva problemele care 
necesită o asistență tehnică 
permanentă pe teren ?

La Bălata combinele au fost 
transformate în atelajeI Or
ganizarea defectuoasă a mun
cii i-a obligat pe tractoriști să 
transporte și să descarce sacii 
de pe combine la sute de 
metri de lan, dînd astfel naș
tere la timpi morți. Consiliul 
de conducere al cooperativei 
agricole nu s-a îngrijit să 
asigure un număr suficient de 
atelaje. Și existau !

Din motive asemănătoare cu 
cele semnalate de noi raioa
nele Brad, Orăștie, Hunedoa
ra au rămas în urmă cu re
coltatul. Condiții obiective ? 
Nici una !

Urgentarea treierișului și a

arăturilor de vară trebuie să 
constituie acum preocuparea 
numărul unu a conducerilor 
unităților agricole din regiu
nea Hunedoara. Din cele 35 000 
hectare planificate pentru 
arăturile de vară, au fost ara
te doar ceva mai mult de 9 100 de hectare.

Rămînerile în urmă solicită 
și din partea organizațiilor 
U.T.C. mai multă inițiativă, 
mai multă preocupare pentru 
mobilizarea în fiecare zi a 
tuturor tinerilor țărani coo
peratori și mecanizatori la 
lucru. Datorită stadiului ac
tual al lucrărilor agricole de 
vară în această regiune, 
timpul costă acum, într-ade- 
văr, foarte scump '

Filozofia unui „tip“ rartr-un strat de ceară ca să se apere de posibilele influențe exterioare. Un asemenea om nu ți se poate niciodată uita în ochi, privirile lui tremură, caută mereu un punct de sprijin undeva în afara perimetrului tău și nu se simte în largul lui decît atunci cînd în doi își expune punctul de vedere, de obicei opus celui unanim, desigur, în funcție de cel cu care stă de vorbă. Tot în cadru intim își manifestă cu voluptate adevărurile considerate imuabile, neuitînd să adauge că, dacă ar sta în puterea lui, atunci ar demonstra el cam cum. trebuie să se muncească. Opiniază despre oameni insinuînd, nu vede nimic bun la eț, atitudinea lor o consideră de obicei prefăcută, „totul aranjat de la început". De aici refuzul lui de a se amesteca. Aleargă de la unul la altul, promite tot ce i se cere și nu face niciodată mai mult de un sfert din cit a promis. Unde vede doi prieteni, îi desparte, spunînd fiecăruia, între patru ochi, ce-a spus unul despre altul. Respectă

amiciția doar în măsura în. care poate afla lucruri noi pentru ca apoi să Ie divulge tendențios. Se face confidentul celui cu răspundere, dezinfor- mînd spusele subalternilor și făcîndu-1 pe șef în fața subalternilor, în fel și chip. Aleargă dintr-o parte In alta, mimînd efortul și participarea, mereu discutînd cite ceva, și desigur mereu în șoaptă.Făcînd bilanțul unui asemenea individ, vezi că de fapt el se amestecă mai mult decît alții, utilizînd tone de cuvinte a căror menire In ultimă Instanță esto aceea de a demonstra că „nu-i treaba lui, nu se a- mestecă". Și spune acest lucru cu mina pe inimă, sincer convins că de fapt el nu face rău nimănui. Dacă într-o bună zi, implacabila viață îl obligă să răspundă în fața colectivului pentru „neamestecul" lui, ochii îi sclipesc de neputință, nu poate lega două cuvinte și caută roată în jur, Cerșind îndurare, înțelegere.Dar atunci cînd vrei să înșeli colectivitatea, atitudinea colectivă nu iartă.
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Vizita delegației

M. A. l

în II. R. S. S.
MOSCOVA 9. — Trimisulspecial Agerpres, F. Țuiu, transmite: Delegația parlamentară a țării noastre, condusă de Gheorghe Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, care se află în Uniunea Sovietică la invitația Sovietului Suprem alU. R.S.S., a vizitat marți dimineața cabinetul și locuința luiV. I. Lenin de la Kremlin, transformate în muzeu.Membrii delegației au fost primiți apoi la Sovietul Suprem al U.R.S.S. de I. V. Spiridonov, președintele Sovietului Uniunii, și de I. Palețkls, președintele Sovietului Naționalităților, de deputați ai Sovietului Suprem. Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.In continuare a fost vizitat Palatul Mare al Kremlinului și mauzoleul lui V. I. Lenin, unde membrii delegației au depus o coroană de flori.La prînz, președinții celor două camere ale Sovietului Suprem au oferit în cinstea delegației române o masă la care au luat parte M. P. Gheorgadze, secretar al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., miniștri, membri ai Sovietului Suprem. In toastul 

său, I. V. Spiridonov a urat poporului român noi succese în transpunerea în viață a ho- tărîrilor adoptate de Congresul al IX-lea al P.C.R., în opera de desăvîrșire a construcției socialiste, fericire și prosperitate. Exprimînd speranța că vizita va constitui un nou prilej de strîngere a legăturilor de prietenie frățească dintre popoarele celor două țări, Gheorghe Necula a urat poporului sovietic noi succese în opera de construire a comunismului.După-amiază, membrii delegației au făcut o vizită la sediul Sovietului orășenesc Moscova, unde au fost primiți de Vladimir Promîslov, președintele Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc, iar seara au asistat la un spectacol.

Acorduri 
româno-iraniene

TEHERAN 9 (Agerpres). — Cu ocazia vizitei în Iran a tovarășului Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, au avut loc tratative privind dezvoltarea colaborării economice între cele două țări pe baza respectării principiului egalității și avantajului reciproc. Tratativele s-au încheiat la 8 august prin semnarea unui acord privind cooperarea economică și tehnică pentru producția de tractoare din Iran. în prima etapă țara noastră va livra Iranului tractoare. în același timp, va acorda asistență tehnică în specialiști și prin instruirea în România a personalului iranian, înființarea în Iran a unor centre de întreținere și reparații pentru tractoare etc. Intr-o etapă ulterioară se va construi o linie completă de asamblat tractoare cu o capacitate anuală de aproximativ 5 000 tractoare. în ultima fază se va realiza construcția unei fabrici cu o capacitate de producție de aproximativ 5 000 tractoare în perioada 1970—1972, care va fi dezvoltată în anii următori.Totodată, la Teheran a fost semnat primul contract privind livrarea a 15 000 tractoare românești. România va livra aceste produse în schimbul țițeiului iranian.în urma tratativelor a fost semnat, de asemenea, un protocol adițional la acordurile comercial și de plăți pe termen lung dintre cele două

țări prin care s-a convenit a- supra unui schimb suplimentar de mărfuri în valoare de peste 100 milioane de dolari în perioada octombrie 1966— decembrie 1970.Acordul și protocolul au fost semnate de Gheorghe Cioară, iar din partea iraniană, de ing. Safi Asfia, președintele Organizației planului, respectiv de dr. R. S. Tehe- rani, adjunct al ministrului economiei.în timpul convorbirilor a fost parafată înțelegerea între guvernele român și iranian privind înființarea unei comisii mixte la nivel ministerial pentru dezvoltarea colaborării economice, tehnice și științifice între cele două țări, în special în domeniile industriei, comerțului și agriculturii.
★Ing. Safi Asfia a oferit un dejun în cinstea ministrului comerțului exterior, Gheorghe Cioară. Au participat membri ai guvernului iranian și alte persoane oficiale. A luat parte, de asemenea, Valentin Vlad, însărcinat cu afaceri ad- interim al României la Teheran.Însărcinatul cu afaceri ad- interim al Republicii Socialiste România la Teheran a oferit o recepție la care au participat membri ai guvernului iranian, personalități politice, oameni de afaceri, reprezentanți ai presei. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Delegația de ziariști români 
primită de premierul grec

ATENA 9 (Agerpres). — 
Luni după-amiază, delegația 
de ziariști români, alcătuită 
din loan Grigorescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Ra- 
dioteleviziune, Nicolae Corbu, 
redactor-șef adjunct al zia
rului „Scînteia" și N. S. Stă- 
nescu, șef de secție la revista 
„Lumea", care a făcut o vizită 
oficială în Grecia la invita
ția guvernului grec, a fost pri
mită de președintele Consiliu
lui de Miniștri, St. Stephano
poulos. Cu această ocazie a 
avut loc o convorbire cordia
lă, în cadrul căreia premierul 
Stephanopoulos și-a exprimat 
satisfacția față de vizita în 
Grecia a delegației de ziariști 
români, subliniind că aseme
nea contacte contribuie la cu
noașterea reciprocă și întări-

rea prieteniei între cele două 
popoare. Evocînd vechile, tra
diționalele legături dintre po
poarele român și grec, pre
mierul a relevat posibilită
țile existente de dezvoltare 
multilaterală în continuare a ț 
relațiilor româno-grecești.

în încheiere, premierul 
Stephanopoulos a subliniat că 
așteaptă cu o deosebită plă
cere vizita în Grecia a preșe
dintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, 
exprimîndu-și încrederea că 
ea va aduce o contribuție im
portantă la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

Cu, acest prilej premierul 
Stephanopoulos a acordat un 
interviu ziarului „Scînteia".

Tendințe noi în O. S. A.
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EM. RUCĂR

VIETNAMUL DE SUD

Pierderi grele în rîndul

Dupa o experiența temera
ră, englezul David Lafferty 
a ieșit din nou la lumină. 
El a stat sub pămînt 130 
de zile, bătînd astfel un re
cord. Iată-I, in fotografie, 
înconjurat de admiratori, 
luîndu-și în brațe fiica, Ja

ckie, în vîrstă de 2 ani

Cui prodest ? Cui folo
sește ?

înțeleaptă și profunda 
întrebare a anticilor ne va 
ajuta, in cazul de față, să 
pătrundem în miezul unui 
eveniment de actualitate. 
Este vorba de hotărirea 
arbitrară a Curții Interna
ționale de Justiție de la 
Haga care justifică, in 
fond, anexiunea Africii de 
sud-vest la statul rasist 
sud-african.

Exact la 24 de ore după 
verdictul de la Haga, co
respondentul agenției 
FRANCE PRESSE trans
mitea din Johannesburg: 
„Hotărîrea Curții Interna
ționale a dat semnalul u- 
nei ascensiuni sensibile a 
cotelor Ia Bursa de valori 
din capitala R. S. A. Cele 
două societăți care au pro
fitat cel mai mult de a- 
ceastă creștere sint „Anglo- 
American Corporation of 
South Africa" și „De Beers 
Consolidated Mines", am
bele controlate de capital 
american și englez". Ră- 
mîne să adăugăm, pentru 
deplină elucidare, că cele 
două principale beneficiare 
ale creșterilor la bursa de 
valori sint deținătoarele 
„pachetului de control" al 
lui „Consolidated Diamond 
Mines of South West Afri
ca", proprietara terenurilor

diamantifere din Africa de 
sud-vest.

...Au trecut aproape 60 
de ani de cînd feroviarul 
african Zahariah Levala. a 
descoperit un diamant nu 
departe de Orangcmund. 
De atunci, Africa de sud- 
vest a devenit cel mai im
portant furnizor de dia
mante pe piața mondială, 
după Republica Sud-Afri- 
cană. In fiecare an sînt 
extrase din nisipurile de
șertului Namib 900 000 ca
rate. întreaga extracție e 
controlată de „Consolidated 
Diamond Mines of South 
West Africa". Despre be
neficiile fabuloase realiza
te de acest concern ne fa
cem o idee dacă punem fa
ță în față două cifre : ca
pital investit — 5 240 000 
lire sterline, profit net a- 
nual — 15 000 000 lire ster
line. In fiecare an, compa
nia varsă acționarilor divi
dende mergînd pînă la 200 
Ia sută.

Diamantele nu constituie 
insă singura bogăție a sud- 
vestului african.
acestei 
mente 
reuri 
cupru, 
sitor, uraniu, aur. 
de sud-vest ocupă locul al 
treilea în lumea capitalis
tă în privința extracției de

Subsolul 
regiuni e literal- 

împînzit cu mine- 
valoroase: plumb, 
vanadium, zinc, co- 

Africa

vanadiu și locul al zecelea 
în ce privește extracția de 
plumb.

Aceste 
ploatate 
ricane 
„trust gigant' 
Corporation", 
cipal îl joacă 
Metal Climax" 
mont Mining Corporation1 
(posedind fiecare cite 29 la 
sută din acțiunile lui 
„Tsuneb").

In capitala sud-africană 
se obișnuiește să se spună 
că Pretoria ține Africa de 
sud-vest în mină iar com
paniile americane și engle
ze o țin in buzunar. îm
părțirea aceasta a sarcini
lor convine de minune mo
nopolurilor. Rasiștii sud-a- 
fricani au instituit in Afri
ca de sud-vest un regim 
de spoliere și semi-sclavie 
care permite companiilor 
miniere să obțină profituri 
fabuloase.

Lor, acestui grup restrîns 
de companii monopoliste, 
le folosește hotărîrea arbi
trară a Curții Internațio
nale de la Haga. Lor le fo
losește menținerea anexiu
nii forțate și a regimului 
de discriminare rasială in 
Africa de sud-vest.

bogății sînt ex- 
de societăți ame- 
grupate intr-un 

— „Tsuneb 
Rolul prin- 

„American 
și „New-

Maratonul
de la
Westminster

O delicată operațiune diplomatică lansată de 
guvernul brazilian face ca problema relațiilor 
interamericane să concentreze în mod deosebit 
atentia observatorilor. Este vorba de un comuni
cat oficial, prin care guvernul brazilian condam
nă cu fermitate tendințele spre crearea unor 
blocuri regionale pe continentul latino-american.Documentul a fost precedat de o serie de sondaje din care a reieșit că guvernele din Venezuela și Costa Rica, cu sprijinul discret al noului președinte columbian, Restrepo, ar fi purtat tratative în vederea creării unei opoziții organizate față de regimurile din Brazilia și Argentina. Se pare că acțiunea guvernului brazilian a și obținut unele rezultate. Guvernul chilian a reacționat printr-o declarație similară celei braziliene, în care condamnă crearea de blocuri regionale pe continent. Deși faptul acesta este interpretat de unii observatori ca o contribuție decisivă pentru anihilarea inițiativei costaricane, diplomația braziliană rămîne în alertă. In prezent sînt urmărite cu atenție convorbirile de la Bogota unde s-au întîlnit —

cu prilejul instalării noului șef de stat columbian — președinții statelor Ecuador, Venezuela și Chile.Pe de altă parte, săptămîna trecută, președintele columbian, Restrepo, însoțit de miniștrii săi de externe și finanțe, s-a întîlnit în arhipe- . lagul Santo Andreas cu titularii departamentelor similare din Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua, unde au tratat probleme privind „colaborarea reciprocă". în comunicatul publicat după încheierea tratativelor se insistă mai mult ca de obicei asupra faptului că „nu se intenționează alcătuirea de blocuri izolate, sau de axe politice sectare". Oricare ar fi situația, există foarte mulți observatori care acceptă ideea că atît reuniunea de la Bogota, cît și cea de la

Santo Andreas sînt o expresie evidentă a tendințelor centrifuge tot mai accentuate din sinul Organizației interamericane. Este vorba fie de considerente doctrinare (cum e cazul venezuelenilor care mențin intactă doctrina lui Betancourt împotriva regimurilor venite după loviturile de stat), fie de unele ambiții personale. Dar ceea ce rămîne comun tuturor statelor este tendința de a se smulge oarecum din corsetul impus relațiilor interamericane de prezența masivă a intereselor Statelor Unite.în domeniul relațiilor economice și comerciale există, de asemenea, diversitate de poziții care constituie un adevărat labirint. Acest lucru este concretizat, de altfel, prin incertitudinea ce persistă asupra datei și locului cînd urmează să aibă loc cea de-a treia reuniune care să schimbe charta O.S.A.
V. OROS 

corespondentul Agerpres la 
Rio de Janeiro

SCURT trupelor americane
Situația

din NigeriaNoul guvern militar al Nigeriei a hotărît luni seara că Decretul de la 24 mai 1966 va fi abrogat, informează agenția France ~ discurs șef dePrin creț, a discursul său, Nigeria se va reîntoarce la sistemul federal anterior. In acest sens se preconizează pentru miercuri o reuniune a conducătorilor din cele patru provincii nigeriene în cadrul căreia ar urma să se hotărască sistemul de organizare al țării. De asemenea, a precizat noul șef de stat, se preconizează modificarea constituției în sensul „înlăturării tuturor paragrafelor care prevăd centralizarea țării".

Presse, citînd un radiodifuzat al noului stat Yakubu Gowon. abrogarea acestui de- menționat Gowon în

După cum anunță agenția V.N.A., Fumi Vongvicit, secretar general al C.C. al Partidului Neo Lao Haksat, ministrul informațiilor, propagandei și turismului al Laosului, a adresat copreședinților conferinței de la Geneva din 1961—1962 pentru Laos un mesaj în care protestează împotriva bardării și mitralierii tre avioane americane regiuni laoțiene dens late.
bom- de că- a unor popu-

relatărilor agenției în primul semes-

Moment 

post electoral 

în Bolivia

âSacul cu 
promisiuni

F

Acum cîteva zile, generalul Rene 
Barrientos Ortuno, impus președin
te al Boliviei printr-un scrutin 
contestat de întreaga opoziție, a 
depus jurămîntul.

Odată sfîrșite avatarurile instală
rii, generalul Barrientos și-a pre
zentat planul de guvernare care, 
între altele, nu se remarcă prin 
mare originalitate, principiile sale 
fiind enunțate de cel puțin trei pre
decesori — „pacificare* politică, 
„conciliere" națională și dezvoltare 
economică.

Actualul plan demonstrează însă 
cg noul președinte pare mai puțin 
realist decît alții dinaintea sa în 
ce privește posibilitatea de a con
cilia nu ansamblul vieții politice, ci 
măcar forțele eterogene care i-au 
sprijinit candidatura. Faimosul 
„Front al revoluției", constituit 
sub egida sa în scopuri pur elec
torale, reunește șase grupări ex
trem de diferite : de o parte se 
află așa numitul partid al „stîngii 
naționale", de alta mișcarea popu
lară creștină, apoi confederația

țăranilor, cea a ex-combatanților 
etc. Toate grupările au într-ade- 
văr o unică pretenție : să fie re
compensate cît mai substanțial 
pentru sprijinul acordat noului 
președinte. Dar fiecare în parte 
are interese atît de diferite, încît 
generalului Barrientos îi este prac
tic imposibil sa satisfacă toate 
pretențiile prin gratificații post- 
electorale. Deci, de „pacificare" 
politică nu poate fi vorba.

Cît despre „concilierea națio
nală", nici atît. Noul președinte 
are în vedere o astfel de conci
liere „numai în cadrul legilor". El 
nu intenționează să înceapă un 
dialog cu mișcarea de partizani pe 
care o consideră că acționează în 
afara legii. în aceste condiții, pa
cificarea promisă nu poate fi de
cît iluzorie.

în C6 privește dezvoltarea eco
nomică, noul președinte pare ani
mat, după opinia observatorilor 
latino-americani, de un „con
servatorism clasic" tradus prin 
pașii spre denaționalizarea secto
rului minelor de cupru și mai ales

de cositor, retrocedarea către lati
fundiari a pămînturilor împărțite 
la (ărani prin reforma agrară de 
acum 14 ani, încurajarea capitalu
lui străin monopolist. Cele două 
vizite consecutive făcute de Bar
rientos în S.U.A. înainte de ale
geri au avut, între altele, și scopul 
de a perfecta înțelegeri cu cercu
rile de afaceri interesate în con
cesionarea fierului, petrolului, cu
prului și cositorului bolivian.

Bolivia are o datorie externă de 
500 miliarde dolari, un procent 
ridicat de analfabetism (84 la 
sută), mortalitate infantilă și foa
mete cronică. în fața acestor rea
lități. noul președinte schițează 
remedii a căror aplicare n-ar duce 
decît la agravarea situației celor 
4 milioane de bolivieni. Deci nici 
făgăduielile paternaliste alo nou
lui președinte n-au sorți de împli
nire.

Intr-un cuvînt, pe toate planu
rile, promisiuni în van...

VIORICA TĂNĂSESCU

Potrivit TANIUG, tru al anului în curs, comerțul dintre R.S.F. Iugoslavia și țările industriale occidentale a înregistrat o creștere considerabilă. Potrivit unui raport întocmit de Secretariatul federal pentru comerțul exterior al R.S.F. Iugoslavia, volumul schimburilor comerciale ale Iugoslaviei cu Occidentul a crescut cu 25 la sută în comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Exportul iugoslav în perioada menționată a sporit cu 36 la sută, iar importul cu 18 la sută, față de primele șase luni ale anului 1965.

Agenția China Nouă anunță că Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat ' neze, și Cen I, au primit la 9 Jaboar Khan,Adunării Naționale Pakistaneze și membrii delegației conduse de el.

După eșecul operației „Hastings" o a doua acțiune, Revere 2" inițiată în regiunea platourilor înalte, are menționează agențiile occidentale de presă, aceleași tate: acționînd pe neașteptate, unitățile patriotice au încercuit în sectorul Piei Me o companie a primei divizii aeropurtate americane. Timp de două ore, relatează agenția Reuter, ciocnirile au fost violente. In ajutorul companiei, care cuprindea aproximativ 200 de oameni, au fost trimise elicoptere cu întăriri, dar două dintre ele au fost doborîte și echipajul distrus. Bilanțul acestei acțiuni: „pierderi foarte grele" în rîndul trupelor americane încercuite ca și a celor transportate ca întăriri.In cursul aceleiași operații, „Paul Revere 2“, scrie corespondentul agenției France Presse, unitățile americane avuseseră deja două surprize, cînd au fost luate pe neașteptate de atacurile declanșate de patrioți.In zona de coastă, la vest de Chu Lai, operațiunea „Colorado" se desfășoară sub semnul eșecului. In timpul unor puternice ciocniri care au avut loc luni seara, șapte elicoptere au fost atinse de tirul patrioților, un membru al echipajului a fost ucis, alți șapte fiind grav răniți.

„Paul acum, rezul-

Sesiunea de la Westminster e 
pe sfîrșite. Dar, contrar obiceiului, 
ultimele zile dinaintea vacanței 
parlamentare britanice sînt deose
bit de încărcate. Ieri a lost pre
zentat raportul comisiei care a 
examinat proiectul de lege cu pri
vire la înghefarea salariilor și a 
preturilor, iar astăzi va avea 
a treia citire și votarea. Legii 
rezervă o singură zi — joi 
pentru a trece prin Camera 
zilor, urmlnd ca vineri să primeas
că semnătura regală și s<3 intre 
în vigoare. Tot pentru vineri este 
prevăzută ședința de Închidere a 
sesiunii, în vederea vacantei de 
vară, care va dura pînă la 18 oc
tombrie. Ceea ce lace ca ultima 
săptămlnă a sesiunii sd albă ca
racterul unul adevărat maraton, 
este adoptarea de către guver
nul Wilson a procedurii excep
ționale menite a accelera trecerea 
prin parlament a controversatului 
„pachet' de măsuri de austeritate.

După cum se știe, guvernul la
burist, încerclnd sd înlăture dill- 
cultăfile care se manifestă în eco
nomia britanică, a elaborat o serie 
de măsuri. Printre acestea se află 
ridicarea taxei de scont la 7 la 
sută, retragerea din circulație a 
100 milioane lire sterline, restrîn- 
gerea creditelor, controlul preturi
lor, Înghețarea salariilor etc. Dez
baterea proiectului de lege privind 
controlul preturilor și salariilor a 
dat naștere Încă de la prima citire 
la o dispută aprinsă. Conform 
textului prezentat, cererile de spo
rire a salariilor, preturilor sau 
dividendelor trebuie să tie supuse 
în prealabil guvernului, în caz 
contrar apliclndu-se pedepse cu 
Închisoarea sau amenzi. Împotriva 
acestui proiect s-a manifestat nu 
numai opoziția (conservatori șl li
berali) dar șl un număr de depu
tați laburiști de stingă.

Pentru a accelera aprobarea pro
iectului de lege, a luat ființă 
„Comitetul celor 25' — din care 
taa parte reprezentanții diteritelor 
fracțiuni laburiste — însărcinat 
cu examinarea împuternicirilor spe
ciale care ar urma să fie acordate 
guvernului Wllson pentru punerea 
în aplicare a măsurilor de Înghe
țare a salariilor șl preturilor. Ne
mulțumită că o asemenea problemă 
face obiectul unor discuți! în afa
ra Camere! Comunelor, opoziția a 
supus votului o moțiune care so
licită ca proiectul de lege în cau
ză să tie retras din acest comitet 
și adus în dezbaterea parlamen
tului, Numărătoarea voturilor a 
arătat In mod surprinzător o sub
stanțială reducere a majorității 
guvernamentale de la 95 de voturi 
la 52. Aceasta s-a datorat abține
rii deliberate a unui număr impor
tant de deputat! laburiști de stin
gă. Printre aceștia se află fostul 
ministru al tehnologiei, Frank 
Cousins, care a demisionat recent 
în urma dezacordului său fată de 
politica economică a guvernului.

Deși mo/iunea respectivă a avut 
un caracter procedural, votul ari
pii de stingă laburiste a tost consi
derat ca avînd o semniiicatie mult 
mai largă. „Laburiștii care s-au 
abținut de la vot — scria „GUAR
DIAN' — au demonstrat de fapt 
nu împotriva procedurii, ci împo
triva legii”.

La sflrșitul săptămînil, „Comite
tul celor 25' și-a Încheiat dezba
terile care s-au desfășurat sub 
semnul tensiunii. E suficient să 
amintim că discuțiile din acest co
mitet au avut loc fără Întrerupere. 
Corespondentul agenției „FRANCE 
PRESSE' relata că dată fiind nece
sitatea adoptării urgente a proiec
tului guvernamental, pe culoarul 
de 400 metri ce duce spre Camera 
Comunelor au fost instalate opt 
paturi pentru a permite parlamen
tarilor epuizați să se odihnească.

La sflrșitul unor dezbateri apre
ciate ca foarte disputate, comitetul 
a aprobat proiectul de lege pri
vind salariile și preturile cu 13 vo
turi pentru, 11 contra și o abfl- 
neie. Se așteaptă ca In cursul 
acestei săptămîni cînd proiectul 
adoptat în „Comitetul celor 25” va 
fi supus aprobării parlamentului, 
prin a treia citire, stingă laburistă 
să acționeze cu vehemență. Carac- 
terizînd situația provocată de ulti
mele evenimente din cadrul parti
dului guvernamental din Anglia 
— „EVENING STANDARD' scria 
că „partidul laburist este pe cale 
să cunoască declanșarea unui 
război civil în rîndurile sale”. Șl 
aceasta cu două luni înaintea con
ferinței anuale laburiste.
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j se
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IOAN TIMOFTE

Ca urmare a intensificării luptei 
patriotilor împotriva dominației 
britanice autoritățile colonialiste 
engleze au introdus în Aden și In 
localitățile înconjurătoare starea 
excepțională, anunță postul yeme- 
nit de radio, Sanaa.

U.R.S.S. — Bulevardul Kalinin din Moscova

al R.P. Chi- vicepremier, august pe președintele

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteil", Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafie „Casa Scînteil".


