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Pregătirea j

terenului

pentru

semănat

Cu

Nu peste multă vreme vor 
începe însămînțările de 
toamnă — baza viitoarei re
colte de grîu. Experiența a- 
cestui an a demonstrat ce 
mare importanță prezintă 
pentru sporirea recoltelor 
ca grîul și celelalte cereale 
păioase să fie semănate în 
teren bine pregătit. Cele 
mai mari producții s-au ob
ținut pe terenuri arate din 
vară, fertilizate cu cantități 
potrivite de îngrășăminte și 
afinate pînă în momentul 
semănatului.

Lipsa de precipitații în 
lunile de vară a îngreunat 
executarea arăturilor,
toate acestea, muncind cu 
dărnicie, mecanizatorii 
făcut arături de vară pe o 
suprafață de peste 2 150 000 
ha, cele mai bune rezulta
te obținîndu-se în regiunile 
Galați, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Bacău, Iași, Plo
iești și Cluj.

în ultimul timp au că
zut ploi abundente în ma
joritatea regiunilor. Ele au 
creat condiții optime pentru 
executarea -la un nivel a- 
grotehnic ridicat a lucră
rilor de pregătire a terenu
lui destinat însămînțărilor 
de toamnă. Specialiștii din 
Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă ca ară
turile executate pînă în 
prezent să fie bine discuite 
pentru mărunțirea bulgări
lor, afînarea solului și dis
trugerea buruienilor. Acolo 
unde s-au făcut arături 
fără bulgări, este suficient 
ca terenul să fie grăpat. 
Întrucît în unele regiuni — 
Brașov, Maramureș, Argeș, 
Dobrogea etc. — mai există 
suprafețe nearate, este ne
cesar să se continue aceas
tă lucrare, îndeosebi pe te
renurile destinate însă- 
mînțării cu grîu. De a- 
șemenea, trebuie arate ne- 

Yntîrziat suprafețele de pe 
care au început să se re
colteze floarea-soarelui, 
sfecla de zahăr, cartofii. Se 
recomandă ca lucrarea să 
se facă într-un timp cît mai 
scurt.

Executarea la timp și de 
bună calitate a lucrărilor 
de pregătire a terenului are 
o mare însemnătate pentru 
viitoarea recoltă, și, de a- 
ceea, ea trebuie considera
tă ca o sarcină de mare 
răspundere de către orga
nele de partid și de stat, de 
toți oamenii muncii din a- 
gricultură.
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lumea largă

STILUL DE MUNCĂ AL ORGANELOR DE PARTID

PROMOVAREA NOULUI
IN CONDUCEREA ECONOMIEI

Practica construcției socialiste. 
Viața de fiecare zi ridică în fața 
organizațiilor de partid probleme 
de mare complexitate. De ce 
anume depind succesele în înde
plinirea sarcinilor de producție ? 
Ce este nou și înaintat în muncă ? 
Ce metode folosim pentru a dez
volta spiritul de inițiativă al co
muniștilor, al oamenilor muncii ? 
Ce este învechit, depășit în con
ducerea de către partid a econo
miei ? Răspunsurile la aceste în
trebări sînt multiple, ca înșiși fac
torii care le generează. Ne vom 
referi în cele ce urmează doar la 
cîteva fapte mai semnificative 
activitatea noastră.

Comitetul regional, comi
tetele raionale și orășenești, 
organizațiile de partid din 
întreprinderile regiunii au 
reușit în mare măsură să lu
creze mai concret, mai efi
cient, au în vedere nu nu
mai prezentul, ci și viitorul, 
perspectiva, concentrîndu-și 
eforturile asupra sarcinilor 
principale.

Gheorghe CĂLIN 
prim-secrefar al Comitetului regional 

de partid Hunedoara

cum se desfășoară acțiunea de elec
trificări rurale, să ne ocupăm de 
îmbunătățirea structurii organiza
torice a unor organizații de partid 
din economie.

Urmărind realizarea unei mai 
mari eficacități și operativități în 
muncă, planificăm mai bine acti
vitatea membrilor biroului și 
în mod deosebit a secretaria-

Intulul comitetului regional, 
acest fel am reușit să ne axăm mai 
mult munca de îndrumare și con
trol pe cele mai importante pro
bleme la ordinea zilei, să facem ca 
cea mai mare parte a timpului s-o 
dedicăm activității de îndrumare a 
organizațiilor de partid din unită
țile economice. Ne străduim să li
chidăm practica muncii »pe felii**

a membrilor biroului șl îndeosebi 
a secretarilor. în problemele ma
jore ale economiei regiunii ne con
sultăm și ne sfătuim în birou și 
secretariat. De fiecare dată, se
cretariatul informează biroul asu
pra activității sale, iar biroul la 
rîndul său raportează în fața ple
narei despre munca sa, despre mă
surile luate și rezultatele obținute 
în aplicarea hotărîrilor partidului 
și guvernului. Totodată, am renun
țat la practica conform căreia 
membrii biroului răspundeau pen
tru un timp mai lung de munca 
din unele raioane sau orașe.

Eficiență 
în analizarea 
și rezolvarea 
problemelor

Pentru a rezolva asemenea 
probleme, noi am acordat o 
atenție mai mare organizării 
judicioase a muncii biroului 
și secretariatului, a apara
tului de partid. Aceasta pen
tru a întări și mai mult 
conducerea și munca colecti
vă, a folosi cît mai bine tim
pul de lucru pe teren, a în
druma și ajuta mai îndea
proape organizațiile de partid, 
a exercita un control măi 
sistematic asupra modului în 
care se aplică hotărîrile parti
dului și guvernului. Planurile 
de muncă ale biroului comi
tetului regional de partid 
primul pas în organizarea activi
tății noastre — care într-un timp 
cuprindeau doar ordinea de zi a 
plenarelor și a ședințelor de bi
rou, prevăd șl problemele de stu
diu, control și ajutor, îndeosebi în 
principalele ramuri ale economiei 
regiunii.

în stabilirea problemelor de stu
diu și control, biroul comitetului 
regional de partid se orientea
ză ținînd seama de sarcinile ce se 
desprind din documentele Congre
sului al IX-lea al P.C.R. și din 
ceea ce este mai important în via
ța regiunii.

în planul nostru de muncă pen
tru trimestrul III, ne-am propus e- 
fectuarea unui control asupra mo
dului în care sînt conduse și exe
cutate lucrările de cercetare pen
tru creșterea rezervelor de mi
nereuri de fier, cuprifere și 
complexe ; activitatea întreprin
derilor beneficiare de investi
ții privind atingerea parametri
lor tehnico-economici proiectați la 
agregatele noi puse în funcțiune și 
pregătirea cadrelor necesare. De 
asemenea, în această perioadă 
ne-am propus să controlăm cu mai 
multă insistență șantierele de 
construcții de locuințe din regiu
ne, să urmărim mai îndeaproape

(Continuare in pag. ■ Il-a)

Combinatul riderurglc Hunedoara t se toarnă oțelul

Este... necesară ridicarea gradului de pregătire 
a cadrelor din comerț în scopul asigurării unei 
deserviri civilizate a populației"

(Din Raportul C.C. la Congresul al IX-lea al P.C.R.) LUCRATOR
IN COMERȚUL SOCIALIST d)

în păienjenișul rețelei comer
ciale, țesută pe întregul cuprins al 
patriei, își duc activitatea aproape 
300 000 de lucrători, prin interme
diul cărora mărfuri în valoare de 
miliarde ajung în mîinile cumpă
rătorilor. O adevărată armată de 
lucrători — pusă în slujba intere
selor cumpărătorilor, a satisface
rii, la un înalt nivel de civilizație, 
a cerințelor acestora.

Deservirea civilizată ! Acesta 
este un obiectiv permanent al co
merțului nostru socialist. Realiza-

rea acestui obiectiv depinde atît 
de continua modernizare a rețelei, 
cît și de lucrătorul din comerț — 
cel căruia îi revine sarcina de 
prezenta și vinde produsele.

a

CE SE CERE
UNUI BUN VÎNZĂTOR ?

Am pus această întrebare cîtor- 
va lucrători din comerț. Le dăm 
cuvîntul :

■ NOTE DE LECTOR
(pag. a Il-a)

■ Căutători de... nod in papură
(pag. a Il-a)

■ VEȘTI DIN UNIUNEA SOVIETICĂ
(pag. a V-a)

• DEZVOLTAREA CON- 
STRUCȚIILOR NAVALE

• MINERALIER
DE 12500 TONE • CIND
1 = 600 • NOI TIPURI
DE NAVE

INSTANTANEE

con-

-. ■* * Ä-.»'

La arat, pe terenurile cooperativei agricole din Buzoieștl, regiunea Argeș
Foto : B. Costln

MARIN SCARLETE, direc
torul magazinului universal 
„București“ din Capitală : „A- 
vem cîteva sute de lucrători. 
Majoritatea fac cinste uni
tății noastre, luptă pen
tru prestigiul ei, contribuie 
la practicarea unui comerț ci
vilizat, corespunzător cerințe
lor actuale. Sînt însă și unii a 
căror comportare lasă de do
rit. Le lipsește acestor oameni 
ceea ce numim demnitatea pro
fesională. Noi luptăm pentru 
formarea unei opinii colective 
care să intervină prompt a- 
tunci cînd au loc asemenea 
manifestări. E foarte impor
tant să simți că omul de lîngă 
tine îți dezaprobă purtarea. 
Nici o măsură administrativă, 
oricît de drastică, nu se dove
dește mai puternică decît for
ța opiniei tovarășilor de mun
că".

GHEORGHE LEPÄDATU, 
student în anul V la I.S.E., a- 
flat în practică la un magazin 
de stofe : „Profesiunea de vîn
zător este frumoasă, dar difi- 

Sînt situații cînd nu 
simplu să fii calm și 

cînd nu e ușor

cită. 
e 
îndatoritor, 
să servești repede și bine. Unii 
se enervează, vorbesc jignitor, 
servesc cu încetinitorul. înce
tează de fapt să-și mai facă 
cum trebuie meseria. Ce le lip
sește ? Cîteva elemente princi
pale ale măiestriei profesiona
le : capacitatea de a-și mobili
za forțele și priceperea tocmai 
în momentele cînd. sînt mai a- 
glomerați, tăria ca prin com
portarea lor să impună și ce-

lorlalți respect, orientarea șl 
putința de a ghici operativ 
gustul cumpărătorului. Toate 
acestea sînt posibile numai 
cînd — pe baza unei bune ca
lificări — omul are și pasiu
ne pentru meserie“.

Reducînd deci la esență trăsătu
rile de bază ce trebuie să carac
terizeze pe un lucrător al comer
țului socialist, reiese că acestea 
țin, pe de o parte, de atitudinea 
lucrătorului față de cumpărător și 
față de propria sa muncă, iar pe de 
altă parte, de pregătirea profesio
nală, de priceperea cu care res
pectivul lucrător știe să-și orga
nizeze munca, de competența cu 
care își exercită meseria.

Să urmărim în acțiune, sub a- 
cest unghi de vedere, comportarea 
unora dintre lucrătorii noștri din 
comerț.

„PE MINE
NU MĂ INTERESEAZĂ..."

într-un magazin piteștean ne-a 
atras atenția un schimb nu prea 
plăcut de cuvinte. Vînzătoarea 
Cornelia Zaharia de la raionul de 
încălțăminte vorbea îmbufnată, 
trîntea obiectele. De ce ? Fiindcă 
un cumpărător îndrăznise : să-i 
întrerupă interminabila discuție 
cu un alt vînzător, să nu-i placă 
prima și nici a doua pereche de 
pantofi oferită ; să ceară și alte 
modele.

— Și p-ăștia vrei să-i încerci ? 
Na ! — și a aruncat pantofii în
furiată.

Magazinul universal din Pi
tești ne-a mai oferit un „tip“ de 
vînzător cu atitudine necorespun
zătoare. Modelul omului apatic, 
nepăsător, pe care nu-1 interesea
ză nici ce vinde și nici cum vinde. 
Absent la tot ce-1 înconjoară, Tă- 
nase Zamfirescu fumează și dă 
răspunsuri în doi peri.

— Da, o fi... "
Cum vreți... Nu

N-am altceva... 
știu.

Vasile
Dumitru MINCULESCU

TINCU

(Continuare în pag. a V-a)

Duminică pe la prînz, la 
un chioșc din Mangalia 
debitantul dădea din umeri: 
nu mai avem ilustrate din 
care vreți dv. N-am mai 
făcut comandă...

Intr-adevăr, acceleratul 
de Mangalia se întoarce. Se 
întoarce și trenulețul fores
tier de la Cheia. Vagoanele- 
platformă, pentru care se 
bateau excursioniștii, au 
fost înlocuite cu vagoane de 
clasă.

Sosesc, unul după altul, 
trenurile din direcția VA
CANȚA. Mii și mii de copii 
se întorc din tabere și colo
nii, studenții își pregătesc 
compasul și rigla de calcul, 
profesorii își revizuiesc 
cursurile, actorii repetă pre
mierele apropiatei stagiuni. 
Mireasma cetinii și a alge
lor, peisajul muntelui și al 
mării rămîn undeva, învă
luite în aureola amintirii, 
sau imprimate cu o fidelita
te prea rece, pe pelicula du
să la developat.

Nu știm încă în ce pro
cent a crescut numărul de 
oameni care și-au petrecut 
vacanța la mare sau la 
munte, n-am făcut o statis
tică a ilustratelor ce s-au 
încrucișat pe drumurile ță
rii, dar știm cu certitudine 
că în aceste zile toamna 
face apelul.

...Era la început de iulie, 
termometrele încă nu oă- 
nuiau recordurile de înăl
țime ale acestei veri, cînd 
am intrat intr-o școală din 
Galați, răsărită pe dealul 
din fața Brateșului. Mi
rosea a var proaspăt și a 
chit, coridoarele și sălile 
de clasă păreau un mic 
șantier, obișnuitul șantier 
din fiecare vară.

— Așa devreme ? — am 
întrebat.

— De vreme ce cursurile 
s-au terminat ce să mai 
așteptăm ! — a răspuns di
rectorul.

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Șalupă, remorcher, șalan- 
dă, dragă, șlep, cabotier, 
cargou, motonavă, minera
lier — sînt denumiri cu re
zonanțe mai mult sau mai 
puțin cunoscute, avînd toa
te ca numitor comun nava 
maritimă sau fluvială. Cu 
ani în urmă, cele cîteva 
șantiere navale din orașele 
dunărene nu construiau de
cît vase mici, cu deplasa
ment redus și făceau unele 
reparații. Azi putem vorbi 
despre o ramură a
strucțiilor navale în plină 
dezvoltare, care acoperă 
în bună măsură nevoile flo
tei noastre comerciale și 
produce pentru export. No
menclatorul de produse de
pășește încercarea de enu
merare făcută în primele 
rînduri.

Unul din principalele pro
duse ce se asimilează de 
Șantierul naval Galați, în 
vederea producției de se
rie în viitorul cincinal, este 
nava mineralieră de 10 200' 
12 500 tdw. Să-i descifrăm 
denumirea. Inchipuiți-vă un 
bloc alcătuit din parter și 
trei etaje sau o hală de u- 
zină de aceeași înălțime, 
lată de aproape 20 de m 
și lungă de 150 m, plutind 
pe apă și care în zona su
prastructurii cu cabine are 
înălțimea unui bloc de 8—9 
etaje. Cam acestea sînt di
mensiunile comparative ale 
noului mineralier. Are in
stalații cît o uzină. Puterea 
motorului principal, î: 
mează 7 200 cai jüu

insu-
----  ----- . ..itéra. 

Greutatea navei goăl'e este 
de 5 200 de tone. Denumi
rea arată ce va transporta^ 
nava — minereu de fier —» 
apatită. în cala ei so va 
putea adăposti o cantitate 
de minereu ce trebuie adu
să cu zece trenuri de cite 
șaizeci de vagoane a două
zeci de tone. Deci o singură 
navă „înghite” conținutul a 
600 de asemenea vagoane 1 
Ca să poată prelua mine
reul în porturi mai puțin u- 
tilate, vasul va fi dotat cu 
instalații de încărcare rapi
dă cu acționare electro- 
hidraulică.

Nava mineralieră — în
zestrată cu aparatură de 
bord și de navigație din 
cele mai moderne: insta
lații radar, sonde ultrasoni
cs pentru măsurarea adîn- 
cimilor ș.a. — va fi deser
vită de un echipaj de SO de 
persoane. O instalație de 
aer condiționat va asigura 
o atmosferă plăcută la locu
rile de muncă și în cabinele 
echipajului pe rutele tropi
cale. Deși vasul are un pes
caj (adîncimea de scufun
dare în apă) de aproape 
8 m, el va fi adaptat ca să 
poată naviga și pe Dunăre, 
pînă la Galați. Autonomia 
de navigație a vasului este 
de circa treizeci de mii de 
kilometri.

Al. PLAIEȘU

(Continuare în pag. a Il-a)

Ultimele zile au fost 
ceva mai răcoroase. Pen
tru a informa pe cititori 
cum va fi vremea In con
tinuare, un reporter al 
ziarului nostru a avut o 
convorbire cu tov. Nico
lae TOPOR, director ad
junct al Direcției hidro- 
meteorologice din Comi
tetul de Stat al Apelor, 
care a relatat următoa
rele :

O dată cu vijelia de 
praf din după-amiaza zilei 
de 25 august, cînd vîntul 
a atins 80 km pe oră, vre
mea a devenit mai răco
roasă și ploioasă. Aceasta 
s-a datorat unei invazii 
de aer polar, care a por
nit de pe platoul Groen
landei în ziua de 20 au
gust, și care a străbătut 
Anglia, Franța, Germania, 
Europa centrală, ajungînd 
pînă la noi. Aerul polar, 
în contact cu aerul de ori
gină tropicală din regiuni
le noastre, a determinat o 
serie de ploi, atît cu ca
racter intermitent, cît și 
sub formă de averse, în 
unele regiuni din țară 
fiind torențiale. Astfel, In

partea de vest a tării au 
căzut între 20 și 62 litri 
de apă pe mp. La Săcu- 
eni, în două zile s-au în-
registrat 72! litri pe mp
ceea ce reprezintă de
două ori cantitatea nor-
mală ce cade în tot
cuprinsul lunii august. In 
zona alpină a Carpatilor 
ploile s-au transformat în 
lapovită și ninsoare. Tot 
acest val de aer polar a 
determinat și o scădere 
accentuată a temperaturii, 
de circa 15 grade. In ul
timele zile, în partea de 
vest a tării temperaturile 
maxime nu au urcat ziua 
nici pînă la 20 de gra
de. Acum, acest val de 
aer polar se îndreaptă că
tre cîmpia Ucrainei și 
bazinul Mării Negre. El 
va fi succedat de un aer 
mai cald și uscat din par
tea de sud-vest a Europei. 
Ca o consecință a acestei 
circulații atmosferice, în 
zilele ce urmează vremea 
va deveni mai stabilă și 
se va încălzi treptat, tem
peraturile ureînd în zona 
de șes pînă la 28 de 
grade.

Datorită faptului că 
peste Peninsula Scandina
vică se află în curs da 
instalare o vastă zonă de 
joasă presiune at.mosferiț 
că, este de așteptat ca 
circulația aerului in re
giunile noastre să nu se 
mat facă din Atlantic că
tre Caroați, ci din nordul 
Africii către Marea Balti
că. Sub acțiunea aerului 
subtropical, cu origine 
mediteraniană și nord* 
africană, vremea în cursul 
lunii septembrie va fi 
mult mai caldă, mai fru
moasă decît în mod obiș* 
nuit. Exceptînd cîteva 
zile instabile din furul da
telor de 6, 9 și 12 septem
brie, cînd vor trece cîte
va fronturi slabe de ploa
ie, în restul lunii septem
brie este de așteptat un 
cer însorit, cu tempera
turi care să urce intre 25 
și 31 de grade. Septem
brie va fi mai mult o 
lună de vară decît de 
toamnă. Ea va oferi con
diții bune de turism atît 
pe litoral, cît și în regiu
nile de munte.
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Promovarea noului 
în conducerea economiei
(Urmare din pag. I-a)

Participînd în mod sistematic la 
plenarele comitetelor raionale și o- 
rășenești, la adunările generale ale 
organizațiilor de partid, menținînd 
un contact viu, nemijlocit cu masa 
comuniștilor, cu cadrele de spe
cialiști și cu alți oameni ai mun
cii, biroul comitetului regional a 
reușit să cunoască mai bine reali
tățile, rezervele producției, expe
riența pozitivă ca și cauzele unor 
deficiențe. Pe această bază, biroul 
comitetului regional de partid rea
lizează o mai justă selecționare a 
problemelor care urmează a fi puse 
în dezbaterea plenarelor comitetu
lui regional.

Pregătirea plenarelor 
comitetului regional 
și a ședințelor de birou

Principalele probleme ale activi
tății economice sînt dezbătute în 
plenare ale comitetului regional sau 
cu activul de partid. O metodă e- 
ficace în pregătirea plenarelor s-a 
dovedit a fi aceea de a se trimite cu 
mai mult timp înainte membrilor 
comitetului materialele care ur
mează a fi puse în dezbatere. A- 
ceasta a contribuit la întărirea con
ducerii colective, la antrenarea 
membrilor comitetului regional la 
o muncă activă de conducere, la 
dezvoltarea simțului de răspundere 
pentru îndeplinirea sarcinilor. A 
fost lărgit și cercul celor care pre
zintă referate sau informări, acor- 
dîndu-se toată atenția generalizării 
experienței bune și analizării cau
zelor esențiale ale lipsurilor.

Aceeași preocupare avem și pen
tru pregătirea ședințelor biroului 
comitetului regional. Manifestăm 
exigență în ce privește conținutul 
materialelor ce se prezintă, apro
fundarea fiecărei probleme puse 
în dezbatere. Astfel, con- 
statînd că întreprinderile fo
restiere au înregistrat rămîneri 
în urmă la principalii indicatori 
de plan, am făcut o analiză mi
nuțioasă a deficiențelor și am sta
bilit o serie de măsuri cum sînt : 
folosirea rațională a mașinilor și 
mecanismelor, exploatarea rațio
nală a masei lemnoase și asigu
rarea unor stocuri corespunzătoa
re în faza apropiat pentru a crea 
posibilitatea îndeplinirii ritmice a 
planului în tot cursul anului, ri
dicarea calificării muncitorilor fo
restieri și, îndeosebi, întărirea or
ganizațiilor de partid din între
prinderile forestiere. Uneori invi
tăm la ședințele noastre de birou 
factorii de răspundere în condu
cerea economiei.

Din experiența acumulată In 
conducerea economiei ne-am pu
tut da seama cit de necesar este să 
atragem un larg activ de partid la 
studierea unor probleme economice 
și politice, să dezvoltăm continuu 
munca de partid pe baze obștești. 
Comitetul regional antrenează cu 
regularitate activul de partid 
la dezbaterea multiplelor pro
bleme economice, îl consultă în 
elaborarea măsurilor și pregă
tirea materialelor pentru dife
rite plenare, îl atrage în mod sis
tematic la organizarea aplicării și 
înfăptuirea controlului îndeplinirii 
hotărîrilor partidului. Activul de 
partid și instructorii nesalariați 
ne-au sprijinit în analizarea unor 
probleme importante cum sînt : 
îmbunătățirea calității produselor 
în întreprinderile din toate ramu
rile economiei regiunii, creșterea 
productivității muncii în industria 
extractivă, reducerea stocurilor su
pranormative, îndeplinirea planului 
de producție la toți indicatorii etc.

Esențialul — 
organizarea îndeplinirii 
hotărîrilor

Firește, oricît de judicioase ar fi 
măsurile pe care le stabilim, a- 
ceăsta nu înseamnă că am rezol
vat problemele. Principalul constă 
In munca concretă pentru îndepli
nirea hotărîrilor adoptate, în con
trolul și ajutorul sistematic asupra 
tuturor factorilor care răspund de 
aplicarea măsurilor, în instruirea 
temeinică a cadrelor asupra meto
delor ce trebuie folosite, în repar
tizarea lor judicioasă. Ponderea 
principală a muncii o îndreptăm 
spre îndeplinirea practică în fie
care sector de activitate a hotărî- 
rilor luate.

Semnificativ în acest sens este 
modul în care am orientat eforturile 
comuniștilor de la Combinatul side- 
rurgic-Hunedoara spre rezolvarea 
unor probleme de mare importan
ță pentru creșterea producției și 
îmbunătățirea continuă a calității 
metalului. Pe baza îndrumărilor 
date de conducerea partidului și a 
analizei și studiului făcut cu spri
jinul activului de partid, al specia
liștilor, am hotărît să urmărim în 
mod deosebit soluționarea proble
melor legate de creșterea indici
lor de utilizare a furnalelor și 
cuptoarelor Martin, reducerea 
consumului specific de cocs, a- 
similarea de noi mărci de o- 
țeluri și profile de laminate 
de calitate superioară. Măsu
rile stabilite de comitetul regional 
au fost prelucrate cu toți comu
niștii. în fiecare secție, organiza
țiile de partid s-au îngrijit ca 
membrii de partid să-și depășeas
că zi de zi sarcinile de plan, să 
dea produse de bună calitate. A- 
tunci cînd s-a constatat că unele 
din produsele combinatului — în
deosebi oțelul și laminatele — au 
fost refuzate de către beneficiari 
din cauza calității lor necorespun
zătoare, s-a analizat imediat si
tuația existentă pe fiecare fază a 
procesului tehnologic și s-au sta
bilit măsuri corespunzătoare.

în cursul acestui an, noi am tri
mis în cîteva rînduri activiști și 
specialiști care să ajute organiza
țiile de partid și conducerile teh- 
nico-administrative din secțiile de 
bază ale combinatului și să con
troleze ce s-a făcut pentru perfec
ționarea proceselor tehnologice, 
îmbunătățirea aprovizionării teh- 
nico-materiale și întărirea contro
lului tehnic de calitate. între side- 
rurgiști și marii consumatori de me
tal din țară s-a statornicit un dialog 
permanent, o consultare fructuoasă 
asupra calității metalului. Ziarul 
regional „Drumul socialismului“ 
s-a adresat principalilor benefi
ciari ai produselor siderurgice cu 
rugămintea de a-și exprima ob
servațiile și cerințele. Au fost or
ganizate apoi consfătuiri în prin
cipalele secții ale combinatului, 
unde au fost discutate materialele 
publicate în ziar și s-au luat mă
suri a căror înfăptuire a dus la 
îmbunătățirea calității metalului.

îndrumare concretă, 
intervenții operative

Elocvent în ce privește interven
ția pentru înlăturarea unor neajun
suri ivite este și un alt exemplu. 
După cum se știe, minerii din Valea 
Jiului au obținut în anii șesenalului 
însemnate succese în sporirea pro
ducției de cărbune și a producti
vității muncii în abataje, în redu
cerea prețului de cost și extinderea 
unor metode bune de extracție. Ba- 
zîndu-se însă pe rezultatele obți
nute, comitetul orășenesc, unele 
organizații de partid și conducerea 
combinatului carbonifer au început 
să manifeste mulțumire de sine, 
slăbind controlul și neglijînd tra
ducerea în viață a planurilor de 
măsuri politice și tehnico-organi- 
zatorice menite să ducă la înde
plinirea sarcinilor economice. Ca 
urmare, unele exploatări miniere 
nu și-au realizat ritmic sarcinile 
de plan, s-au semnalat abateri de 
la disciplină și normele de tehnica 
securității muncii, slăbirea asis
tenței tehnice în abataje.

Cu sprijinul conducerii partidu
lui, care a trimis în Valea Jiului 
o brigadă de control, comitetul re
gional a făcut o analiză amplă a 
stilului de muncă al organizațiilor 
de partid din acest bazin carbo
nifer și a stabilit un cuprinzător 
plan de măsuri menit să ducă la 
întărirea muncii de partid, la mo
bilizarea colectivelor de mineri 
pentru îndeplinirea planului de 
producție la toți indicatorii. în 
urma măsurilor luate, exploatările 
miniere înregistrează o continuă 
îmbunătățire a activității econo
mice. în luna iulie, minerii de aici 
au extras peste plan 12 000 tone de 
cărbune și au depășit sarcina de 
creștere a productivității muncii cu 
1,2 la sută.

Asemenea metode de lucru au 
fost recomandate și birourilor co
mitetelor raionale și orășenești de 
partid, conducerilor organizațiilor 
de masă. Comitetele raionale de 
partid Sebeș, Orăștie, Alba și Co
mitetul orășenesc Hunedoara se 
ocupă îndeaproape de pregăti
rea ședințelor plenare, dezbaterea 
celor mai importante probleme, 
elaborarea unor măsuri chibzuite 
de îmbunătățire a activității eco
nomice, cît și de organizare a con
trolului asupra executării lor. Ho- 
tărîrile adoptate sînt mai concrete, 
cu termene și responsabilități pre
cise, munca pentru îndeplinirea 
lor desfășurîndu-se mai operativ. 
Activul de partid este folosit ju
dicios.

Dar nu ne putem mulțumi nici
odată cu ceea ce s-a făcut. Partidul 
sporește mereu cerințele față de 
comuniști. Și aceste cerințe sînt și 
mai mari pentru comuniștii din 
raioanele Hațeg, Ilia și orașul 
Deva, unde se face simțită o anu
mită doză de formalism în activi
tatea de conducere a economiei, 
concretizată în limitarea conduce
rii la indicații de ordin general, 
aplicarea în mod mecanic a unor 
metode bune în alte condiții, ana
lizarea superficială a problemelor. 
Efecte negative are și tendința de 
„a vedea din mers ce trebuie fă
cut“. Va trebui să lichidăm aci și 
practica încetățenită de a concen
tra eforturile spre pregătirea șe
dințelor și elaborarea hotărîrilor, 
neglijînd în schimb munca de con
trol și îndrumare.

La nivelul sarcinilor 
actuale

Ca și în anii precedenți, în re
giunea Hunedoara s-au obținut și 
anul acesta rezultate bune în înde
plinirea sarcinilor economice. în 7 
luni, pe ansamblul regiunii, planul 
producției globale industriale a fost 
îndeplinit în proporție de 101,2 la 
sută, iar planul producției marfă în 
proporție de 101,6 la sută, realizîn- 
du-se pește plan produse în valoare 
de peste 52 milioane lei. Producti
vitatea muncii a crescut cu 1,3 la 
sută față de plan, iar economiile 
suplimentare la prețul de cost se 
ridică la peste 55 milioane lei. 
Apreciind rezultatele în lumina 
sarcinilor mărețe ce izvorăsc din 
documentele celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., comitetul re
gional de partid sprijină organi
zațiile de partid din întreprinderi 
să ia toate măsurile ca, încă din 
trimestrul IV, să se înceapă să se 
lucreze la nivelul indicatorilor de 
plan prevăzuțl pentru 1966. A- 
ceste probleme sînt în discuția co
muniștilor din numeroase între
prinderi și experiența acumulată 
dovedește că sarcinile economice 
ale anului viitor sînt pe măsura 
forțelor și posibilităților existente. 
Vom urmări în mod deosebit să 
ridicăm eficiența activității eco
nomice a întreprinderilor prin 
îndeplinirea exemplară a tuturor

indicatorilor de plan. în același 
timp vom lua măsuri pentru întă
rirea neîncetată a rîndurilor orga
nizațiilor de partid, pentru reparti
zarea judicioasă a comuniștilor la 
locurile cheie ale producției.

Aplicînd indicația din Raportul 
Comitetului Central, prezentat la 
Congresul partidului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., vom acorda 
mai multă atenție studierii temei
nice a problemelor ce urmează a fi 
dezbătute, vom asigura un control 
temeinic asupra aplicării hotărîri
lor folosind grupele de control al
cătuite din activiști de partid și 
specialiști din diferite domenii, 
care să acorde un ajutor compe
tent organelor și organizațiilor de 
partid. Sîntem hotărîți să inter
venim la timp, să desfășurăm o 
conducere activă, concretă și nu 
în general, să acordăm tot spri
jinul organizațiilor de partid în 
rezolvarea problemelor ce le ridică 
munca și viața de fiecare zi a oa
menilor. întărind munca colectivă 
și răspunderea personală vom 
urmări eficiența hotărîrilor elabo
rate, în ce măsură au fost traduse 
în viață sarcinile și ce mai este de 
făcut pentru îndeplinirea lor în 
viitor. Vom acorda mai multă 
grijă educării ideologice a cadre
lor, complectării cunoștințelor lor 
în domeniul economic, Cunoașterii 
profunde a politicii partidului nos
tru fără de care nimeni nu poate 
deveni un conducător valoros și 
matur. Sîntem hotărîți să ținem 
seama de faptul că o condiție esen
țială a perfecționării muncii de 
conducere a economiei este de a 
avea o atitudine creatoare față de 
practică, față de realitatea încon
jurătoare.

ES3SE3

FIGURI DE SEAMĂ ALE TEATRULUI ROMÂNESC

„G. Storin''
de Ileana BERLOGEA

Apărut nu de mult în Editura 
Meridiane (colecția „Figuri de sea
mă ale teatrului românesc"), volu
mul „G. Storin' de Ileana Berlogea 
se înscrie ca o contribuție la cu
noașterea unuia dintre cele mqi 
reprezentative nume ale mișcării 
noastre teatrale din ultimele de
cenii.

Anii în care talentul lui G. Sto
rin a început să se facă cunoscut 
au coincis cu o perioadă impor
tantă din istoria teatrului nostru, 
marcată inițial de activitatea ne
obosită a unor iluștri promotori ca 
C. Nottara, Aristide Demetriad, Al. 
Davila, îndrumători și prieteni ai 
artistului. Relevînd acest aspect, 
autoarea îi integrează activitatea 
în cadrul întregii mișcări teatrale 
din acea vreme, stimulată de ex
periențele rodnice, inovatoare ale 
lui Stanislavski, Firmin Gémier, 
Gordon Craig, Max Reinhardt etc. 
Analizînd principalele trăsături ale 
artei interpretative a lui G. Storin, 
reproducînd în acest sens mărturii 
ale unor cunoscuți scriitori și oa
meni de teatru, autoarea sublinia
ză opțiunea artistului pentru dra
ma socială, realistă.

Finalul cărții sintetizează într-o 
sugestivă schiță de portret aportul 
artistului poporului G. Storin la 
dezvoltarea teatrului nostru, evi
dențiind totodată înalta prețuire de 
care s-a bucurat în anii socialis
mului acest reprezentant de frunte 
al scenei românești.

C. POENARU

„Ștefan

îndelungata activitate teatrală 
desfășurată de-a lungul a aproa
pe 60 de ani de artistul poporului 
Ștefan Braborescu formează obiec
tul unui volum apărut în aceeași 
colecție. Textul prezentării — a- 
parținînd regretatului regizor Radu 
Stanca — cît și completările adu
se de editură urmăresc să contu
reze profilul cunoscutului artist, 
așa cum apare din cole peste 300 
de roluri interpretate ca actor și 
din cele 60 de piese puse în

Braborescu"
de Radu STANCA

scenă ca regizor, la Teatrele 
Naționale din Craiova, Iași, Cluj.

Lectura volumului, cît și nume
roasele ilustrații — cele mai mul
te dintre ele reamintindu-ne roluri 
de neuitat întruchipate de Ștefan 
Braborescu pe scenă sau pe ecran 
— ne oferă imaginea unui inter
pret cu o înaltă conștiință profe
sională, pasionat de arta sa, pre
zent încă, la 85 de ani, cu o neo
bosită tinerețe pe scena Naționa
lului clujean.

M. POP

Dramaturgia 

lui Al. Mirodan

Teatrul satiric-muzical .,C. Tănase* 
(sala Savoy) : Veselie la 174 — ora 20, 
(grădina Boema): Carnaval la Tănase 
— ora 20. Circul de stat : Circus 
variété — ora 20.

CINEMATOGRAFE

Toamnă alpină

Solicitat de aspecte majore ale 
actualității, preocupat de condiția eti
că a omului de azi, pasionat de fru
musețea noului și fermecat de teme
ritatea visului, Al. Mirodan exprimă 
în mod spiritual și original în piesele 
sale idei și realități ale epocii noastre.

Reunită în volum, dramaturgia sa 
își dezvăluie și mai clar trăsăturile ca
racteristice. Ziariștii entuziaști ai lui 
Mirodan luptă pentru salvarea dem
nității și cinstei unui om. Se
tul sectorului suflete îi pretin
de Magdalenei să fie ea însăși, 
renunțînd la minciunile convenționale 
ale existenței sale de pînă atunci. 
Consecvent cu sine, dramaturgul în
trevede biruința adevărului și în cli
matul apăsător al lumii capitaliste, pu- 
nîndu-l pe Cheryl, personajul central 
al piesei „Celebrul 702", să aleagă 
calea demascării corupției și mistifi
cărilor.

O caracteristică inedită a întregii 
noastre dramaturgii contemporane o 
constituie faptul că valoarea umană 
și consistența dramatică a unui erou 
încep a fi măsurate prin capacitatea 
lui de a-și asuma răspunderea pen
tru destinul celorlalți oameni. Eroul 
față de care Al. Mirodan are o deo
sebită atracție este eroul cu un simț 
acut al responsabilității, noțiunea fiind 
înțeleasă ca o obligație morală per
manentă față de societate și față de 
propria conștiință. Pentru ziariștii lui, 
și în primul rînd pentru memorabilul 
Cerchez, cuvîntul decisiv ce trebuie 
să și-l spună în „cazul Ion Gheorghe” 
echivalează cu examenul lor nu nu
mai de gazetari, dar și de oameni, 
de comuniști. Ideea responsabilității 
este afît de viu prezentă în teatrul 
lui Mirodan, îneît devine la un mo
ment dat materială: dramaturgul ima
ginează un responsabil cu sufletele, 
„salariat” al sfatului popular, care se 
ocupă de rezolvarea problemelor su
fletești ale cetățenilor din perimetrul 
raionului său. în închipuirea Magda
lenei, acest Șef al sectorului suflete 
este „un tînăr înalt, frumos, bronzat, 
puternic, mîndru, îndrăzneț, generos, 
gata oricînd să se arunce în foc pen
tru semenii săi, neiertător cu răul din 
lume, intransigent, pur, cosmonaut al 
sufletului omenesc, purtător de soare 
pe pămînf”. în sistemul simbolic al 
piesei, personajul respectiv întrupea
ză însuși socialismul, care restituie fe
ricirea oamenilor. Secretarul de partid

Ceferaș echivalează actul responsabi
lității morale cu îndrăzneala de a 
gîndi, de a crede în oameni, ridicînd 
principiul om la rangul meritat. în 
sfîrșif, Utecistul din tragedia într-un 
act „Cineva trebuie să moară” se 
jertfește pentru cauza clasei munci
toare, conștient de marea sa răspun
dere în fața tovarășilor și în fața vii
torului.

Personajelor lui Mirodan nu le lip
sește capacitatea de a visa, de 
a-și imagina viitorul, de a trăi în vii
tor. Străluminat de bucuria victoriei, 
Cerchez declară în finalul piesei „Zia
riștii”: „Acum, aici, sîntem în comu
nism". La Magdalena visul e, de ase
menea, o proiecție în universul dorin
țelor și aspirațiilor realizabile, reve
lația lucidă a schimbărilor necesare 
ce vor interveni în existența ei.

Cerchez, Ceteraș, aparent insigni
fiantul Gore, Utecistul sînt eroi activi, 
voluntari, hotărîți să învingă, încreză
tori în înaltul lor ideal etic, dornici 
să înnobileze existența și conștiin
ța umană. Ei „dau nesfîrșit mai 
mult decît primesc" (cum se spu
ne înfr-o replică din „Șeful sectoru
lui suflete"), convinși că dăruirea esfe 
o admirabilă însușire a omului îna
intat, eliberat de egoism și vanitate. 
Nicăieri însă această dăruire nu este 
spectaculoasă, demonstrativă: ea se 
petrece în cotidian, simplu, firesc.

Cu unele deficiențe în arhitectura 
conflictului (episoade parazitare, in
consecvențe stilistice efc.), evidente 
mai ales în „Noaptea e un sfetnic 
bun” — piesă sensibil mai slabă de
cît celelalte —, comediile lui Mirodan 
păstrează o atmosferă poetică bazată 
pe o bună mînuire a metaforei dra
matice. Cuvîntul esfe linia de forță 
a teatrului lui Al. Mirodan ; rareori 
dialogul său e neutru, explicativ, 
niciodată „obosit", blazat. Strădania 
e de a face din fiecare replică o 
idee, și din fiecare idee, o replică. 
Disputele dintre personaje se conver
tesc în categorice și expresive dueluri 
verbale. Eroii vorbesc colorat, scurt, 
în replici spirituale, încărcate de li
rism sau de dinamita ironiei.

Volumul de „Teatru” apărut în Edi
tura pentru literatură însumează cele 
dintîi creații ale unui talent aflat în 
dezvoltare și care poate da tot mai 
mult dramaturgiei noastre contem
porane.

Dumitru SOLOMON

.SAMBA : Patria (completare A cut 
Ie vina?) — 9: 11,30: 14; 16,30; 19;

21,30, București (completare A cui 
e Vina?) — 9, 11,30; 14; 16,30; 19; 21,:5. 
Excelsior (completare A cui e vina ?) 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Stadio
nul Dinamo (completare A cui e 
vina ?) — ora 20, Expoziția — „Piața 
Scînteii" — (completare A cui e 
vina ?) — ora 20. PROCESUL PRO
FESORULUI WEIR: Republica (com
pletare Mîine începe azi) — 9,15; 12;

15,; 18; 21, Grivița (completare Prie
tenul meu Max) — 9,30; 12; 15; 18;
21. Grădina Doina (completare Lu
crările Marii Adunări Naționale) — 
ora 20, Victoria (completare Lucră
rile Marii Adunări Naționale) — 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20.45. VIATĂ DIFI
CILĂ : Luceafărul — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18,15; 20,30 Festival — 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, rulează 
și la grădină — ora 20, Melodia 
(completare Lucrările Marii Adunări 

Naționale) — 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30, Grădina Progresul — ora 19,45. 
BANDA : Carpațl (completare Unde 
nu-i cap) — 10; 12, 14; 16; 18,15; 20,30. 
Capitol (completare Casa cetate) — 
9.30: 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21. rulează 
și la grădină — ora 20, Floreasca 
(completare Muzeul Zambaccian) — 
10; 13,30; 16; 18 15: 20,30. CUM SE
REUȘEȘTE IN DRAGOSTE : Central 

(completare Fotbaliști, nu uitați co
pilăria) — 9,45; 12; 14,15; 16,30: 18,45;
21, Cultural (completare Fotbaliști, 
nu uitati copilăria) -ț- 16; 18,15; 20,30. 
FERNAND COW-BOY : Lumina
(completare Comori de artă româ
nească) — 9,30, 11.45- 14; 16,15; 18,30: 
20,45. CASA RICORDI : Union (com- 

, pletare Muzeul Zambaccian) — 14,45:
17,30; 20,30. PROGRAM PENTRU
COPII : Doina — ora 10. NEVASTA 
NR. 13 : Doina — 11,15; 13.30: 16: 18,30;
21. SĂLBATICII DE PE RlUL MÖR
TH — cinemascop : Timpuri Noi 
(completare Unde nu-i cap — Gra
vuri revoluționare — Spre cer — ci
nemascop) — 10—21 in continuare 
ROMULUS ȘI REMUS — cinemascop: 
Giulești (completare Melodiile stră
zii — cinemascop) — 15,30: 18; 20,30. 
Bucegi (completare Melodiile străzii 
— cinemascop) — 10; 12,30; 16: 18,30: 
21, rulează și la grădină — ora 20. 
APORT, MUHTAR ! — cinemascop : 
Feroviar (completare Acolo unde 
Carpații întîlnesc Dunărea — cine
mascop) — 9,45; 11.45; 13,45; 16; 18,15; 
20,30. Flamura (completare Acolo 
unde Carpații întîlnesc Dunărea — 
cinemascop) — 10; 12; 16; 18; 20. LA
LEAUA NEAGRA — cinemascop : 
înfrățirea între popoare (completare 
Lucrările Marii Adunări Naționale) 
— 10,30; 15,30; 18; 20,30. CRONICA
UNUI BUFON : Dacia (completare 
Pionieria nr. 4/1965) — 9,45—14,15 în 
continuare, 16,30; 18,45: 21. DATI-MI 
CONDICA DE RECLAMATII : Crîn- 
gași (completare Oltenii din Oltenia) 
— 16; 18,15; 20,30 EVADATUL — ci
nemascop : Buzești (completare
Drumul) - 15,30; 17,45, Moșilor (com
pletare Primul carnaval socialist) — 
15,30; 18. PENSIUNEA BOULANKA : 
Unirea (completare Arta chineză de 
decupare) — 16: 18,15, rulează și la 
grădină — ora 20. UN ȘOARECE 
PRINTRE BĂRBAȚI î Tomis (com
pletare Laminorul de țevi) — 9.15; 
11,30; 13.45; 16; 18,15: 20,30. rulează si 
la grădină — ora 19,30. FEMEIA NE
CUNOSCUTA ; Flacăra (completare 
Lucrările Marii Adunări Naționale) 
— 9,30; 12,15, 15,15; 18; 20.45, Grădina 
Vltan (completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale) — ora 19,45. JUN
GLA TRAGICA : Vltan — 15,45: 17,45. 
UNORA LE PLACE JAZUL : Miorița 
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.15, 
Grădina Moșilor — ora 20. FIUL CĂ
PITANULUI BLOOD — cinemascop : 
Munca (completare Pionieria nr. 
4/1965) — 10,30; 14; 16; 18,15; 20,30. IA- 
NOȘIK — cinemascop (ambele serii): 
Popular — 16; 19,30. CĂPITANUL
DIN TENKES (ambele serii) ; Arta 
— 15: 18,45, rulează și la grădină — 
ora 19,30; Drumul Sării — 15,30; 19. 
UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : Cos
mos (completare La cel mai înalt ni
vel) — 16; 18; 20, Progresul (comple
tare La cel mai înalt nivel) — 15,30: 
18; 20,30. DECORAȚII PENTRU „CO
PIII MINUNE" : Viitorul (completa
re Muzeul Cornel Medrea) — 16:
18,15; 20,30 AMERICA, AMERICA
(ambele serii) : Colentlna — 15,30; 19. 
rulează și la grădină — ora 19,30. 
PRELUDIO 11 — cinemascop : Volga 
(completare Dincolo de codri $1 pă
duri — cinemascop) — 9,45; 12; 14,15: 
16,30; 18,45; 21. WINNETOU — cine
mascop : Rahova (completare Pionie
ria nr. 4/1965) — 15,30; 18, rulează si 
la grădină — ora 20. MARȘUL ASU
PRA ROMEI : Modern (completare 
Mîine începe azi) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45: 21. RABY MATYAS : Lira 
— 15,30; 17,30; 19.30 JOE LIMONADA 
— cinemascop : Ferentari (completa
re Lucrările celu’ de-al IX-lea Con
gres al P.C.R.) — 15.30; 18; 20,30. CÎN- 
TlND IN PLOAIE : Grădina Lira 
— ora 20,15. CÎNTIND DESPRE ARI
ZONA: Cotroceni (completare Amin
tiri contemporane) — 16; 18,15; 20.30. 
ZIDUL ÎNALT : Pacea (completare 
Zîmbetul) — 16; 18; 20. LOGODNI
CELE VĂDUVE : Grădina Buzești - 
ora 20. BUFONUL REGELUI : Gră
dina Progresul-Parc (completare 
Sport nr. 3/1965) — ora 20.AMBASADORII

OCEANELOR
(Urmare din pag. I-a)

Care este stadiul lucrărilor ? De
oarece pînă acum în țara noastră 
nu s-au construit asemenea vase 
mari, s-au făcut o serie de pregă
tiri. Au fost construite o cală nouă 
de lansare și o platformă de asam
blare. S-au construit și montat ma
carale grele speciale. în prezent, 
pentru corpul propriu-zis al navei 
se execută lucrările de debitare a 
materialelor și pregătirile în ve
derea asamblărilor pe cală.

Numărul diferiților „ambasadori" 
ai mărilor și oceanelor crește în 
viitorul cincinal. La Galați se pro
iectează un nou tip de cargou de 
4 500 tone, cu viteza mai mare decît 
a vaselor construite pînă acum. 
Șantierul naval din Oltenița va 
produce motonave de 5 000 tone. La 
Turnu Severin se asimilează un 
cargou de 1 500/2 000 tone cu ma
gazii frigorifice, iar șantierul 
din Brăila va produce în serie 
completuri alcătuite din < îte două 
șlepuri — unul cu propulsie pro
prie, împingător, și unul care va fi 
împins, avînd o capacitate totală 
de 860 tone. Va continua și con
strucția unor vase ce se realizează 
șl în prezent.

Prin nivelul lor tehnic și calita
tiv ridicat, navele noastre s-au 
impus și pe piața internațio
nală. Au crescut cererile la export. 
La nivelul anului 1970 se prevede 
ca volumul producției șantierelor 
noastre navale să fie de peste 
două ori mai are față de acest an.

A întreține relații civilizate, de respect reciproc 
și întrajutorare cu vecinii ține de bunul simț, 
de educație ■— dar este și o obligație cetățe
nească. Fiecare om dorește ca, prin1 comporta
rea sa, să cîștige stima vecinilor. Unele scrisori 
primite la redacție arată însă că, pe alocuri, 
există căutători de nod în papură, scandalagii 
și certăreți, care par a nu avea altă preocupare 
decît aceea de a iace „zile fripte" vecinilor.

Dar să dăm cuvîntul cîtorva dintre cei care au 
nenorocul de a locui în preajma unor astiel de 
oameni.

S-a dus liniștea 
noastră

Pe strada Dealul Viilor, 
din orașul Slatina, la numă
rul 38, locuiește Dumitru 
Pietriș. Acesta strică liniștea 
Întregii străzi. De vreo doi 
ani. cu o perseverentă de 
necrezut — parcă după un 
„program“ — Dumitru Pie
triș strigă, proferă injurii la 
adresa vecinilor. La Început 
am socotit c.ă este vorba de 
un om bolnav de nervi. Dar 
medicii care l-au consultat 
au constatat că este perfect 
sănătos. Nici intervenția de
putatului, a tribunalului și a 
miliției nu l-au temperat. 
Cuvintele lui urile sînt au
zite și de copiii noștri. Vă 
scriem in speranța că se va

găsi o modalitate de a ne 
ajuta să ne recăpătăm li
niștea.

Un grup de cetățeni 
din str. Dealul Viilor — 
Slatina

Și nimeni nu-i pune 
la punct

în imobilul în care lo
cuim, pe str. Unirii nr. 34. 
din Tr. Severin, s-au mutat 
cu vreo 7—8 luni In urmă. 
Dumitru Stelescu și soția lui. 
De atunci, locatarii nu mai 
au tihnă. Purtarea lor este 
de netolerat : refuză să plă
tească consumul de lumină 
și de apă, taxa pentru ridi
carea gunoiului, provoacă 
scandaluri, vorbesc urît. 
Credem că autoritățile ar 
trebui să ia măsuri pe linie 
administrativă Împotriva ce

lor ce tulbură liniștea unui 
imobil, să-i oblige să-și res
pecte vecinii.

Un grup de locatari ai 
imobilului de pe str. 
Unirii nr. 34 — Tr. Se
verin

...dar năravul ba !
Sint văduvă, am un fiu și 

mă străduiesc din toate pu
terile să-i asigur Îngrijirea 
și educajia. Dar am ajuns la 
capătul puterilor și răbdării : 
un vecin, pe nume Petre 
Ghighiricea, ne iace viata 
insuportabilă. Nu numai mie. 
ci și celorlalți locatari ai 
imobilului de pe str. Con
stantin Caracaș nr. 38, din 
Capitală. Pe mine m-a și bă
tut. Am avut cu el două pro
cese penale pe care le-am 
ciștigal. în fața tovarășului 
procuror, ca și la miliție, s-a 
angajat să-și schimbe purta
rea. Dar nu-și respectă cu- 
vfntul, mă amenință mereu, 
îmi tulbură liniștea.

Oare nu se poate face ni
mic pentru a se asigura li
niștea locatarilor din imobi
lul nostru ? Eu consider că 
astfel de elemente ar trebui 
Izolate, eventual puse să lo
cuiască în clădiri populate 
doar de cei de soiul lor.

Ana SCHULZ
București

Ca să ne scoată 
din casă

Sint pensionar, In vfrstă 
de 81 de ani. Locuiesc cu so
ția mea într-o cameră din 
imobilul de pe str. Oituz nr. 
20, din Tecuci. Nu de mult 
soarta a făcut ca acest imo
bil să devină proprietatea lui 
Constantin Varga, care lu
crează la T.A.P.L.-Tecuci.

De-a lungul vieții, ca chi
riaș, am cunoscut rapacita
tea unor proprietari, care, Ia 
adăpostul legilor de atunci, 
dispuneau după bunul lor 
plac de soarta chiriașilor.

Dar noul nostru proprietar, 
Constantin Varga, face totul 
ca să nu tie mai prejos de 
unul de pe vremuri. Știind 
bine că legea nu-i permile 
să ne scoată alară din locu
ință, ne face tot felul de mi
zerii ca să plecăm. Ne-a tă
iat lumina, a pus lacăt la ro
binet. Dacă ieșim in ■ curte 
cind este el acasă, aruncă 
după noi cu ce-i cade In 
mină.

Oare nu se poate lua nici 
o măsură împotriva unui 
proprietar care-și persecută 
chiriașii ?

Teodor BUDESCU
Tecuci

Din scrisorile de mai sus, ca și din altele, re
iese că unele comitete de blocuri și de străzi, 
sfaturi populare și organizații de partid din car
tiere nu acordă atenția cuvenită comportării u- 
nor cetățeni care, din dispreț față de persoana 
și drepturile vecinilor, se află veșnic „în război 
cu toată lumea". Este îndreptățită nedumerirea 
exprimată de cei ce ne-au scris în legătură cu 
pasivitatea unor reprezentanți ai autorităților lo
cale, pasivitate care încurajează pe turbulenți la 
noi ieșiri huliganice. In asemenea cazuri, se im
pun, firește, eforturi în munca de educare a loca
tarilor din partea comitetelor de blocuri, a depu- 
taților, a sfaturilor populare. Dar dacă aceste 
eforturi se dovedesc fără rezultat, dacă elemen
tele recalcitrante perseverează în încălcarea 
normelor de conviețuire, atunci este necesar ca 
organele de miliție și cele judecătorești să ia 
măsuri hotărîte și aspre împotriva lor, înclt să 
le taie o dată pentru totdeauna cheful de a tul
bura liniștea vecinilor.
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TRESCU, inginer șef al 
grupului 2 șantiere Con
stanța :

I „Grupul nostru de 
I șantiere execută lucrări 
3 de desecare în incintele 

Borcea de Sus, Borcea 
de Jos și Hîrșova-Cioba- 
nu. Deșt condițiile natu
rale din acest an au fost 
nefavorabile, planul va
loric s-a realizat lună de 
lună. Ce se întîmplă 
însă ? După cum se știe, 
la efectuarea lucrărilor 
hidroameliorative parti
cipă două trusturi : cel 
de utilaj terasier, care 
dispune de mașinile ne
cesare pentru îndiguiri, 
defrișări etc. și cel de 
construcții hidrotehnice 
și de amenajări hidro
ameliorative. După pă
rerea mea. rezultatele ar 
fi fost mult mai bune, 
atît din punct de vede
re economic, cît și orga
nizatoric, dacă grupurile 
de șantiere respective ar 
fi făcut parte din ace
lași trust. Un exemplu. 
La desecările din in
cinta Borcea de Jos fo
losim 25 de dragline 
închiriate de la Trus
tul de utilaj terasier. 
Deoarece conducerea a-

cestuia nu exercită un. 
control permanent asu
pra activității oameni
lor pe care îi are, ma
șinile nu sînt folosite cu 
întreaga capacitate. De
seori se semnalează stag
nări din cauza defecțiu
nilor tehnice ; în schim
bul doi nu se folosesc 
decît 70 la sută din 
utilaje".

Direcția generală de re
sort din cadrul Comitetului 
de Stat al Apelor ne infor
mează că încă de la începu
tul semestrului doi au fost 
luate măsuri pentru a se 
înlătura această stare de 
lucruri. Este o acțiune bi
nevenită, dar numai ea nu 
va rezolva problema folo
sirii cu randament cît mai 
mare a utilajeloi’ de pe 
șantierele de hidroamelio
rații. Mai multă grijă pen
tru ridicarea nivelului de 
cunoștințe profesionale al 
mecanizatorilor care lu
crează pe aceste mașini, un 
control permanent și exi
gent din partea conducerii 
șantierelor asupra întreți
nerii și exploatării utilaje
lor — iată ce se cere, în 
continuare, pentru realiza
rea unor indici superiori în 
folosirea acestora.

mai nimerite pentru am
plasarea unui canal. A- 
ceste lucruri nu prea 
avem cui să le spunem. 
Urmarea : uneori, nu se 
aleg soluțiile cele mai 
bune. După părerea mea 
unele canale de deseca
re, cum este cel de la 
Parapet-Rădulea, bună
oară, sînt prost ampla
sate, inutile, în vreme 
ce altele, strict necesare 
(la punctele Buliga, Jap- 
șa lui Chiriță etc) lip
sesc din proiect. Această 
problemă trebuie pusă 
la punct. Lucrările care 
se fac vor dura ani și 
ani de zile. Pentru ca 
ele să fie cît mai bune 
sînt necesare studii 
foarte aprofundate, o 
largă consultare între 
proiectant și lucrătorii 
din gospodăriile de stat, 
care cunosc balta, astfel 
ca să nu fim nevoiți să 
schimbăm soluțiile pe 
parcurs“.

Desecările

A S A L privite din alt unghi

Este necesar ca proiec
tanții să dea curs acestei 
doleanțe, să privească cola
borarea cu lucrătorii din 
gospodăriile de stat nu ca 
pe o obligație în plus, ci ca 
pe un mijloc important 
pentru realizarea unor lu
crări de cea mai bună ca
litate. Totodată este necesar 
ca, pe viitor, Comitetul de 
Stat al Apelor și Trustul 
Central Gostat să ia toate 
măsurile necesare pentru 
antrenarea conducătorilor 
unităților interesate în exe

cutarea lucrărilor hidro
ameliorative la discutarea 
studiilor tehnice întocmite, 
la avizarea proiectelor res
pective.

I„O altă cerință pe 
care o avem față de pro- 
iectanți — sublinia in 
continuare tov. Luca —• 

este să întocmească stu
dii cît mai aprofundate 
înainte de a da o anu
mită soluție. Este un lu
cru absolut necesar, de 
care, în unele cazuri, e 
drept puține la număr, 
n-au ținut seama. Pen
tru stația de repompare 
de la punctul Arămi bu
năoară, s-au executat 
săpături în două rînduri. 
Ele au fost abandonate. 
Motivul ? Amplasarea 
stației s-a făcut greșit. 
Mă întreb : de ce nu 
s-au întocmit studii te
meinice, din capul locu
lui, astfel ca de la bun 
început amplasamentul 
să fie fixat cu discernă- 
mînt ?

Este de datoria Comi
tetului de Stat al Apelor 
să ia toate măsurile ne
cesare pentru ca pe vii
tor lucrările hidroame
liorative să fie proiecta
te de o asemenea ma
nieră încît să nu mai 
genereze situații de fe
lul celor arătate. A- 
ceasta este cu atît mai 
necesar cu cît reface
rile lucrărilor necesită 
fonduri suplimentare și 
timp prețios".

L U N
Lucrările de desecare nu 

pot fi privite doar prin 
prisma ritmului, în care se 
execută. Așa după cum a 
reieșit din discuțiile purtate, 
ele trebuie analizate și sub 
alt unghi. Iată ce ne spunea, 
bunăoară, tov. Teodor BOR- 
DUȘANU, inginer șef al 
trustului Gostat Fetești :

nimbul și floarea-soare
lui din baltă vom avea 
necazuri mai mari".

Pădurile și stuful
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Dunărea

Lunca Dunării constituie o 
rezervă importantă pentru 
extinderea suprafeței arabile 
a țării. Aici există terenuri 
deosebit de fertile care, culti
vate cu porumb', floarea-soa- 
relui și alte plante pot asi
gura recolte deosebit de bo
gate. Pentru a le pune în va
loare, se desfășoară lucrări 
hidroameliorative de mari 
proporții, la efectuarea căro
ra participă mii de mecaniza
tori, constructori și proiec- 
tanți, înarmați cu puternice 
mijloace tehnice dintre cele 
mai felurite — drăgi, dragli
ne, screpere, buldozere, de- 
frișoare. Deși pînă acum s-a 
scurs, relativ, puțin timp, re
zultatele sînt remarcabile. 
S-au înălțat în fața apelor 
sute de kilometri de diguri, 
care feresc de furia apelor 
peste 300 000 de hectare.

Bătălia nu s-a încheiat. Lu
crările continuă să se desfă
șoare în ritm intens și vor 
continua și în anii viitori. Așa 
după cum se arată în Rapor
tul C.C. al P.C.R. prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, lucră
rile de hidroameliorații în 
Lunca Dunării trebuie urgen
tate în vederea dării în folo
sință a terenurilor recupe
rate.

Pe ce căi se poate realiza 
aceasta ? Ce probleme se 
semnalează pe șantiere și 
cum pot fi ele soluționate ? 
Iată părerea cîtorva dintre 
specialiștii solicitați să răs
pundă la aceste întrebări :

a fost zăgăzuită,

fului și pădurilor de săl
cii. Astăzi, aceste locuri 
au cu totul altă înfăți
șare. Diguri puternice 
feresc terenul nostru, ca 
și al altor gospodării de 
furia Dunării. La adă
postul lor cresc adevă
rate păduri de porumb 
și floarea-soarelui. în 
1964, unitatea noastră a 
livrat 5 822 tone de po
rumb (în medie am rea
lizat 5340 kg de boabe 
la hectar) și 1 790 tone 
de floarea-soarelui. Este 
doar un început. în vii
tor, pe măsura creșterii 
suprafeței arabile a gos
podăriei pe seama pădu
rilor de sălcii și altor 
surse, contribuția noas
tră la fondul central va 
fi și mai mare".

După cum se vede, punc
tele de vedere sînt împăr
țite. Considerăm foarte uti
lă organizarea unei discuții 
pe această temă între spe
cialiștii instituțiilor intere
sate și stabilirea, de comun 
acord, a liniei pe care tre
buie să se meargă în viitor.

Paralel cu rezolvarea a- 
cestor probleme trebuie a- 
cordată, pe mai departe, 
grija cuvenită protejării di
gurilor prin plantarea de 
pomi în zona dig-mal. Ce-i 
drept, pînă acum, de-a lun
gul digurilor, ocoalele silvi

ce au plantat mii de hecta
re, îndeosebi cu plopi. A- 
pele mari din primăvară au 
compromis însă o parte din 
lucrările executate. Exe
cutarea la timp și în 
cele mai bune condiții a lu
crărilor de împădurire a 
zonei dig-pial ,și, îndeosebi,, 
realizarea într-un ritm mult 
mai susținut decît pînă 
acum, potrivit prevederilor 
înscrise în proiecte, a per
delelor de protecție a di
gurilor, sînt sarcini dintre 
cele mai importante pen
tru ocoalele silvice.

I „Lucrările de desecare 
cuprind două operații e- 
sențiale : săparea rețelei 
de canale și construirea 
stațiilor de, pompare. 
Dacă între ritmul lor de 
execuție nu există o 
strînsă corelație, atunci 
rezultatele nu sînt cele 
scontate. Ce s-a întîm- 
plat la noi ? Unitățile 
Comitetului de Stat al 
Apelor au executat o 
serie de canale. în con
dițiile acestui an, ele pu
teau contribui la eva
cuarea apei proveni
te din infiltrații. Lu
crul acesta nu s-a 
realizat însă din cauză 
că stațiile de pompare 
n-au fost gata. E drept, 
potrivit proiectului, ele, 
ca de altfel și unele ca
nale, vor .intra in func
ție măi tîrziu. Totuși, 
consider că ar fi bine 
dacă din această stare 
de lucruri s-ar trage în
vățăminte pentru vii
tor".

Aceasta nu constituie un 
caz izolat. După cum ni 
s-a relatat și la Trustul 
Gostat Călărași, în incin
ta Călărași-Rîul problema 
a fost rezolvată. în schimb 
în incinta Boianu-Sticleanu 
construirea podurilor peste 
canale nici n-a început. 
Cîte prejudicii aduce aceas
tă stare de lucruri rezultă 
clar din următorul exem
plu. La G.A.S. Mircea Vodă, 
mașinile neputînd să treacă 
peste canale au fost nevoi
te să facă un ocol de circa 
10 km, intrînd și prin ora
șul Călărași, pentru a a- 
junge dintr-o margine a 
terenului brigăzii respecti
ve în cealaltă. Pe bună 
dreptate, deci, gospodăriile 
de stat cer Comitetului de 
Stat al Apelor să urgente
ze, pe cît posibil, construi
rea acestor poduri. Aceasta 
va ușura mult, în toamnă, 
transportarea recoltei de 
porumb.

cedează loc ogoarelor

dar să prevenim surprizele
Cele vreo 500 kilometri 

de diguri ridicate în calea 
Dunării constituie o stavi
lă puternică împotriva a- 
pelor. Chiar și în acest an, 
cînd condițiile naturale au 
fost favorabile inundațiilor 
digurile au rezistat în fața 
apelor. In baltă au mai exis
tat terenuri acoperite de 
apa provenită din infiltra
ții. Totuși s-au semă
nat suprafețe incomparabil 
mai mari decît în cazul 

•cinci Dunărea n-ar fi fost 
zăgăzuită. Este un succes

deosebit, care se materiali
zează în zeci de mii de 
tone de cereale, o încunu
nare a eforturilor depuse 
de lucrătorii de pe șantie
rele de hidroameliorații ale 
Comitetului de Stat al 
Apelor.

I „Gospodăria de stat 
Dudești — spunea tov. 
Lazăr MANEA, secre
tarul comitetului de 
partid — este situată pe 
meleagurile unei foste 
împărății a apelor, stu

0 problemă majoră

s

Succese asemănătoare au 
obținut multe alte gospodă
rii situate în această zonă. 
Din discuțiile purtate cu 
diferiți specialiști reiese că 
munca în domeniul îndi
guirilor nu poate fi consi
derată încheiată. Iată, bună
oară, ce ne-a relatat tov. 
Nicolae LUCA, directorul 
gospodăriei de stat Grădiș
tea :

I„ln zona noastră, în
diguirea s-a terminat 
mai ăe mult. Este o trea
bă bună. Cu toate apele 

mari din primăvară, di
gurile au rezistat. Ex
periența acestui an ara
tă însă că trebuie luate 
măsuri pentru apărarea 
lor împotriva apelor 
mari. Este vorba de re
facerea operativă a de
gradărilor cauzate de e- 
roziune și de plantare a 
perdelelor de protecție, 
în felul acesta vom pu
tea preveni efectele dău
nătoare ale viiturilor. O 
altă problemă, pe care 
vreau s-o ridic, este a- 
ceea a digurilor de com
partimentare. Cred că a 
sosit timpul să ne apu
căm și de construirea 
lor. După mine, ele sînt 
absolut necesare. în ca
zul unor viituri mari 
vor împiedica inundarea 
întregii bălți, vor limita 
pătrunderea apei doar 
la unele compartimente“.

Prima problemă — con
solidarea digurilor con
struite pînă acum — este 
deosebit de importantă și 
ea trebuie să se bucure, în 
continuare, de atenția cu
venită din partea orga
nelor Comitetului de Stat 
al Apelor. A doua, după 
cît se pare, este discuta
bilă. C.S.A.-ul nu este pen
tru construirea digurilor de 
compartimentare.

I „Acestea sînt diguri 
foarte lungi, care ar ne
cesita cheltuieli mari — 
ne spunea tov. Nico
lae MANTZ, director 
general în cadrul C.S.A. 
Mai bine să consolidăm 
digurile existente, pen
tru a evita orice surpri
ză, tar cu banii econo
misiți să facem alte lu
crări necesare".

îndiguirea Luncii Dunării, 
protejarea ei împotriva i- 
nundațiilor reprezintă o 
cale importantă pentru va
lorificarea terenurilor fer
tile aflate aici. O însemnă
tate la fel de mare o au și 
desecările. în baltă sînt 
suprafețe întinse unde, din 
cauza cotelor joase, apele 
stagnează o perioadă de 
timp îndelungată. Singura 
soluție de a reda circuitu
lui arabil aceste terenuri, 
de a le cultiva cu porumb 
și alte plante este construi
rea unei rețele corespun
zătoare de desecare, prin 
care să se elimine excesul 
de umiditate.

Asemenea lucrări au în
ceput să se execute de mul
tă vreme. Se muncește cu 
răspundere, iar termenele 
stabilite pentru darea în 
funcțiune a lucrărilor sînt, 
în general, respectate. în 
primul semestru al acestui 
an, cu toate că condițiile 
de lucru au fost grele, în
treprinderile Comitetului 
de Stat al Apelor au exca
vat circa 4 milioane mc de 
pămînt realizîndu-și sar
cinile de plan. Subliniind 
aceste rezultate, nu pot 
fi trecute cu vederea 
rezervele existente în a- 
ceastă privință care o dată 
puse în valoare, vor 
permite executarea într-un 
ritm mai rapid a desecă
rilor. Iată părerea partici- 
panților la ancheta noas
tră în această privință.

Gheorghe LUPOAIA, in
giner șef al grupului 1 de 
șantiere Galați al Trustului 
de construcții hidrotehnice 
și amenajări hidroameliora
tive :

I„Anul acesta, în re
giunea Galați, avem de 
executat un volum mare 
de lucrări de desecări. 

Trebuie săpate canale 
colectoare pe o lungime 
de circa 57 km, care 
necesită excavarea a 
2 200 000 mc pămînt. în 
incintele Brateșul de 
Sus și Brateșul de Jos, 
lucrările se desfășoară 
într-un ritm susținut. 
Cred că prevederile a- 
nuale vor fi realizate 
încă la 1 octombrie. Dar 
în Insula Mare a Brăi
lei treaba se desfășoară 
într-un ritm mai lent. 
Din cei 900 000 mc de 
pămînt, ce trebuie dra

gați, s-au realizat circa 
400 000“.

Este adevărat că această 
situație a fost generată și 
de anumite cauze obiective. 
Datorită condițiilor natu
rale neprielnice din primă
vară, bunăoară, a întîrziat 
efectuarea studiilor necesa
re pentru întocmirea docu
mentațiilor tehnice care 
stau la baza desfășurării 
diferitelor lucrări. Dar în- 
tîrzierile semnalate au fost 
cauzate și de alți factori. 
Despre unii dintre ei ne-a 
vorbit tov. Virgil CURCĂ, 
șeful șantierului din Insula 
Mare a Brăilei :

I' „Au fost și defecțiuni 
care puteau fi înlătura
te. Uneori, utilajele so
licitate au sosit cu întîr- 

ziere pe șantier. în afa
ră de aceasta lipsesc 
proiectele parțiale de 
execuție“.

La toate acestea noi am 
mai adăuga un lucru. Da
torită legăturilor insufi
cient de strînse între oco
lul silvic și gospodăriile de 
stat, pe de o parte, și con
ducerea șantierului pe de 
altă parte, utilajelor nu li 
se asigură întotdeauna 
front liber de lucru pentru 
executarea canalelor de de
secări. Pentru viitor se im
pune o colaborare mai 
strînsă între aceste între
prinderi, o rezolvare mai 
operativă din partea tutu
ror a problemelor comune 
ce le revin, în scopul reali
zării lucrărilor de desecări 
într-un timp cît mai scurt.

Din relatările participan- 
ților la ancheta noastră a 
rezultat că pe unele șan
tiere ritmul lucrărilor de 
desecare nu este pe măsura 
posibilităților datorită ne- 
folosirii utilajelor cu în
treaga lor capacitate. Sînt 
cazuri cînd acestea se de
fectează pentru că nu sînt 
îngrijite cum trebuie, cînd 
remedierea defecțiunilor nu 
se face cu operativitate. 
Unele neajunsuri în folosi
rea utilajelor provoacă și 
faptul că uneori activitatea 
diferitelor întreprinderi din 
cadrul Comitetului de Stat 
al Apelor, care concură la 
realizarea lucrărilor de de
secări, nu este suficient de 
bine corelată. Iată ce ne 
spunea tov. Ion DUMI

într-adevăr. acest lucru 
este absolut necesar. Chiar 
în situația neterminării în 
întregime a sistemului de 
desecări se putea evacua o 
parte din apa care băltea. 
Potrivit relatării specialiș
tilor, ar fi fost indicat ca 
și aici să se aplice măsu
ra luată pe alte șantiere, 
de a se asigura stații de 
pompare provizorii, care 
să permită evacuarea apei 
pînă la intrarea în funcție 
a stațiilor permanente.

„în legătură cu termi
narea lucrărilor din in
cintele îndiguite — spu
nea în continuare tov. 
BORDUȘANU — se mai 
pune o problemă, și a- 
nume, împrăștierea pă
mântului scos prin exca
varea canalelor de dese
care. Cum e și firesc, 
el se depozitează de 
o parte și de alta a ca
nalelor, ocupînd o bună 
parte din terenul arabil. 
Pentru ca suprafața
fectată să fie cît mai 
mică, pămîntul trebuie 
împrăștiat în cel mai 
scurt timp. Or, această 
acțiune se realizează 
întîrzieri mari".

a-

cu

de 
de

I Tov. Bordușanu a fă
cut apoi observații inte
resante în ce privește 
construcția podurilor de 
peste canale. „La prima 
vedere aceasta este o 
chestiune măruntă a 
spus el. Nouă ne pro
voacă însă multe greu
tăți. Datorită construi
rii lor cu întîrziere, 
mijloacele de transport 
sînt nevoite să facă o- 
coluri mari, de mulți 
kilometri. Consider ne
cesar să se urgenteze 
cît se poate de mult 
aceste „mici" lucrări. 
Altfel, în toamnă, cînd 
va trebui să scoatem po-

La direcția generală 
resort a Comitetului 
Stat al Apelor se afirmă 
că vina pentru întîrzierea 
împrăștierii pămîntului trei- 
buie împărțită și cu Gos
tatul. Gospodăriile nu res
pectă zona canalului, însă- 
mînțează și în ea. Cînd cul
turile cresc, sînt mari, con
ducerile gospodăriilor nu 
mai permit mașinilor să 
împrăștie pămîntul excavat 
fiindcă strică culturile. 
Pentru rezolvarea acestei 
probleme sînt necesare o 
utilizare mai intensă a uti
lajelor respective și o mai 
bună coordonare a acțiuni
lor întreprinse de șantiere
le Comitetului de Stat al 
Apelor și de către o serie 
de gospodării.

După cum se știe, în bal
tă, salcia și stuful ocupă 
mii și mii de hectare. îm
potriva lor a început, de 
cîțiva ani, o bătălie la fel 
de îndîrjită ca și cea dată 
împotriva apelor Dunării. 
Nu este o treabă ușoară. A- 
ceste lucrări cei’ muncă nu 
glumă. în primul rînd tre
buie tăiate, fasonate, stivui
te și transportate cantități 
mari de lemn. în al doilea 
rînd, și aceasta este de alt
fel partea cea mai grea, 
trebuie scoase din pămînt 
și transportate cioatele de 
sălcii si nivelat terenul în
cît tractoarele să poată in
tra la arat. Pe măsură ce 
oamenii au cîștigat expe
riență, iar șantierele au 
fost dotate cu utilaje grele, 
speciale pentru defrișări, 
lucrările au început să se 
desfășoare în ritm tot mai 
intens. Anul acesta, pe șan
tierele din Lunca Dunării 
s-a ajuns la o viteză medie 
zilnică de 30 hectare defri
șate, ceea ce reprezintă cu 
aproape 20 la sută mai 
mult față de aceeași peri
oadă din 1964. Rezultatul ? 
Din planul anual de 8 700 
hectare s-a reușit să se de
frișeze 5 000 de hectare. Su
prafața defrișată peste 
plan, de la începutul anu
lui, este de 1 295 hectare. 
Fără îndoială, este un suc
ces însemnat. Dai’ aceste ci
fre globale ascund unele 
minusuri, precum și anu
mite probleme pe care le 
ridică defrișările. Iată ce 
spunea în această privință 
tov. Anghel GHIORGHI- 
CEANU, inginer șef al O- 
colului silvic Călărași :

nat exploatarea lemnului 
cu mult timp în urmă, 
cioatele de sălcii continuă 
să rămînă nescoase. Nu-i 
păcat de terenurile respec
tive ? Nu mai produc nici 
lemn și nici pentru agri
cultură nu pot fi folosite.

După cum se vede, o co
relare mai judicioasă a ac
țiunilor întreprinse de in
stituțiile interesate în in
troducerea rapidă în circui
tul arabil a terenurilor o- 
cupate de păduri ar fi bi
nevenită.

în legătură cu defrișările 
se mai ridică și problema 
calității lucrărilor.

Beneficiarii despre proiectant!
Proiectanții au un merit 

deosebit în înfăptuirea vas
telor lucrări hidroameliora
tive din Lunca Dunării. Ei 
au depus multe eforturi 
pentru efectuarea studiilor, 
calculelor și schițelor nece
sare executării în condiții 
optime a volumului mare 
de lucrări. Eforturile aces
tea merită să fie scoase în 
evidență cu atît mai mult 
cu cît, în majoritatea cazu
rilor, soluțiile date con
structorilor s-au dovedit 
judicioase. Apreciind toate 
acestea, beneficiarii (ne re
ferim la cei care cultivă 
sau vor cultiva terenurile 
din luncă) au și anumite 
obiecții, fac și unele pro
puneri menite să îmbună
tățească activitatea de 
proiectare. Referindu-se la 
această problemă tov. 
Luca NICOLAE, directorul 
gospodăriei de stat Grădiș
tea ne-a spus :

I„în general, proiectan
ții fac treabă bună. Con
sider însă că dacă ar 
ține o mai strînsă legă

tură cu noi, „oamenii 
bălții", dacă ne-ar con
sulta mai mult într-o 
problemă sau alta, am 
avea de cîștigat cu toții.

I

Lucrînd ani și ani de 
zile aici, în baltă, am a- 
juns să-i cunoaștem des
tul de bine specificul. 
Știm, unde stă apa și 
unde nu, putem da rela
ții despre locurile cele

„Noi tăiem și exploa
tăm lemnul de salcie 
rezultat într-un anumit 
ritm ; C.S.A.-ul, dato
rită posibilităților pe 
care le are, precum și 
nefolosirii, în unele ca
zuri, cu maximum de 
randament a utilajelor, 
execută defrișările în alt 
ritm. Au fost cazuri 
cînd defrișatul s-a fă
cut după o perioadă 
de timp foarte mare de 
la terminarea exploată
rii masei lemnoase. $i 
acum, la punctul Șoimu 
sînt 
tare 
scos 
cii.
danță de ritm nu este 
bună. Noi pierdem creș
terile lemnoase, care nu 
sînt neglijabile, iar agri
cultura nu cîștigă tere
nurile respective".

I„De calitatea lucrărilor 
de defrișare, depinde în 
cea mai mare măsură 
felul cum pregătim tere

nul, nivelul însămînțări- 
lor, deci recolta pe care 
o obținem — spunea tov. 
Gheorghe ȚÎRU, inginer 
șef al Trustului Gostat 
Călărași. în multe ca
zuri, terenurile nu sînt 
defrișate la un nivel ca
litativ corespunzător. 
Pămîntul rămîne deni
velat, cu resturi de cioa
te și rădăcini. în primă
vara aceasta, datorită 
cauzelor arătate, nu am 
putut însămânța sute de 
hectare din terenurile 
predate, iar acolo unde 
am făcut totuși semăna
tul, s-au deteriorat ma
șinile, s-au realizat lu
crări de slabă calitate. 
Este necesar ca, paralel 
cu preocuparea de a 
preda terenurile defrișa
te în termeni utili, astfel 
ca să le putem pregăti 
bine în vederea însă- 
mînțărilor, Comitetul de 
Stat al Apelor să ia toa
te măsurile necesare 
pentru ca pe șantierele 
de defrișări să se reali
zeze lucrări de calitate 
mai bună decît pînă în 
prezent".

cîteva zeci de hec- 
de pe care nu s-au 
încă cioatele de săl- 
Această neconcor-

Problema ridicată este 
importantă. Din cite ni s-a 
relatat, există suprafețe 
destul de mari și în alte 
locuri, unde deși s-a termi-

Asemenea aspecte ni 
s-au semnalat și în alte 
locuri. De aceea, am cerut 
și părerea celor care exe
cută lucrările de defrișa
re. Care a fost răspunsul : 
„Terenurile respective nu 
pot fi date în exploatare 
ca-n palmă. în pămînt mai 
rămîn resturi de vegetație 
lemnoasă. într-un an-doi, 
de la luarea în cultură, ele 
vor fi puse la punct" 
Totuși, faptele arată că a- 
colo unde s-a lucrat cu a- 
tenție, cu pricepere și răs
pundere s-a făcut treabă 
bună, terenul a putut fi 
însămînțat în condiții op
time. Așadar, nu-i neapă
rată nevoie să treacă un 
an-doi pentru ca terenul 
defrișat să fie cultivat în 
mod corespunzător.

Activitatea care se desfășoară pe șantierele de 
hidroameliorații din Lunca Dunării are o mare însem
nătate economică. De ritmul și calitatea lucrărilor de
pinde ferirea de inundații a unor întinse suprafețe fer
tile, obținerea unor recolte îmbelșugate. De aceea, se 
impune folosirea tuturor posibilităților existente pen
tru introducerea lor în circuitul arabil într-un timp cît 
mai scurt. Pentru înfăptuirea acestei importante sar
cini este necesară utilizarea cu întreaga capacitate a 
mijloacelor de lucru și îndeosebi o coordonare cît mai 
bună la nivelul șantierelor, trusturilor gostat și ocoa
lelor silvice, adoptarea celor mai avantajoase soluții, 
aplicarea lor în practică cu pricepere și perseverență. 
Muncitorii, proiectanții și inginerii care participă la 
executarea diferitelor lucrări pot și trebuie să-și in
tensifice eforturile creatoare de transformare a Luncii 
Dunării într-o zonă cu recolte dintre cele mai mari și 
constante.

I Pagină realizată de RADU ATANASESCU j
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! 2. Aripile
Dezvoltarea economică - problema majoră pentru trei pătrimi din omenire ! îndrăznețului ICAR

— „Deceniul dezvoltă
rii“, proclamat de O.N.U., 
a început în anul 1960. 
El și-a propus creș
terea cu cel puțin 5 la 
sută a venitului național 
în țările în curs de dez
voltare. Cum apreciați, 
la încheierea primei ju
mătăți a deceniului, re
zultatele obținute pînă 
acum ?

Regres
...în „Deceniul 
dezvoltării"

SAID HASAN, ministrul 
planificării și al Afacerilor 
economice (Pakistan) : —
în perioada care a precedat 
Deceniul, adică pînă în a- 
nul 1960, ritmul de creștere 
era de 4—4,5 la sută. Din 
1960 pînă acum, el a scăzut 
la 4 la sută.

Anul 1964 a fost favora
bil țărilor din estul Euro
pei, care au înregistrat pro
grese în raport cu 1963. O 
creștere excepțional de ra
pidă s-a realizat în Româ
nia.

în ce privește țările dez
voltate vest-europene, deși 
Buletinul Comisiei Eco
nomice O. N. U. pentru 
Europa a caracterizat anul 
1964 ca un an de ezitare 
pentru Europa de vest în 
raport cu anul 1963, fapt 
este că economia lor a con
tinuat să înregistreze creș
teri.

în Asia de sud și în 
Extremul Orient, însă, dez
voltarea este foarte inega
lă, în general inferioară 
chiar și anului 1961. în an
samblul țărilor în curs de 
dezvoltare, numai patru au 
reușit să depășească sarci
nile prevăzute de Deceniu, 
iar una din ele a atins ni
velul indicat.

RAFAEL AGUSTIN GU
MUCIO, senator (Chile) : — 
Lumea noastră de azi este 
asemeni unei medalii cu 
două fețe : de o parte — 
prosperitate, de cealaltă 
parte — mizerie. Cîtă vre

NE VORBESC;
SAID HASAN (Pakistan) -, RAFAEL AGUSTIN 
GUMUCIO (Chile); R. M. AKWEI (Ghana); 
Dr. B. R. SEN — director general al F. A. O.

Subdezvoltarea economică a unui șir de țări — care înglobează trei pătrimi din popu
lația mondială, formînd ceea ce presa occidentală s-a obișnuit să numească „a treia lume“ — 
constituie o problemă majoră a vremurilor noastre. Țările pînă nu de mult coloniale și 
dependente au pornit să construiască o economie proprie, punînd în folosul poporului resur
sele solului și subsolului, care decenii de-a rîndul au înavuțit metropolele. Este un drum 
anevoios, pe care se află nu puține obstacole, cu atît mai greu de învins cu cît colonialismul 
și neocolonialismul pun în bătaie cele mai rafinate mijloace spre a-și menține și perpetua 
poziții și privilegii.

Diversificate, țările în curs de dezvoltare nu pot intra într-o unică schemă simplifica
toare. Diferențe de caracteristici proprii, de intensitate, se manifestă pretutindeni, Simptome 
calitativ comune evidențiază o problematică și soluții de ansamblu. Care sînt problemele prin
cipale ce frămîntă „a treia lume“ ? Cum pot fi soluționate ? Este ceea ce, în parte, a reieșit 
din discuțiile avute aci, la Geneva, cu un număr de personalități dintre cele mai competente 
cu prilejul sesiunii Consiliului Economic și Social al O.N.U.

me ceea ce trebuia să fîe 
un dialog, o voce coordona
tă a colaborării dintre țări
le în curs de dezvoltare și 
țările industrializate are 
mai mult caracterul unui 
monolog, factorii de incerti
tudine politică, economică 
și tehnică nu vor putea fi 
înlăturați.

R. M. AKWEI, ambasador 
extraordinar și plenipoten
țiar, reprezentantul perma
nent al Ghanei pe lîngă 
oficiul european O.N.U. : — 
Aproape toate țările în 
curs de dezvoltare au 
inițiat planuri naționale 
de dezvoltare economică șl 
socială. Aceasta demon
strează voința lor de a-și 
soluționa propriile proble
me. Dar între dorință și 
realitate este un decalaj 
prea mare, după cum deca
lajul dintre venitul pe cap 
de locuitor al țărilor noas
tre și cel al țărilor indus
triale este de 1 la 14. O 
asemenea prăpastie este 
greu de astupat, cu mijloa
cele de care dispunem.

— Care sînt determi
nantele principale ale a- 
cestui regres ?

DR. B. R. SEN, directorul 
general al Organizației Na
țiunilor Unite pentru alimen
tație și agricultură (F.A.O.) : 
— Mă voi referi la un 
factor — contradicția din
tre stagnarea agricultu
rii și explozia demografică. 
Să luăm, de pildă, A- 
merica Latină, cu o den
sitate a populației mai 
mică decît în alte re
giuni de pe glob, dar în care 
creșterea demografică este 
deosebit de accelerată. Sta
tisticile arată că în această 
regiune producția pe cap de 
locuitor este inferioară 
chiar celei din urmă 
țări industrializate cu 25 
de ani. Așadar, trebuie de
pășit punctul mort al dina
micii producției agricole 
actuale, care agravează 
întreg procesul dezvoltării 
economice.

Ajutorul alimentar nu 
poate fi considerat o soluție 
permanentă, întrucît el nu 
poate ține pasul creșterii 
populației. Țările în curs 
de dezvoltare au nevoie 
de o economie echilibra

tă, bazată pe un mai înalt 
grad de industrializare. Pe 
de altă parte, industrializa
rea nu este de conceput 
fără o creștere paralelă a 
agriculturii.

Industrializarea 
necesitate

*

vitală
R. A. GUMUCIO : — Cîtă 

vreme subsistă dificultățile 
din sectorul industrial va 
fi greu să sperăm că în a 
doua jumătate a Deceniu
lui se va putea recupera 
rămînerea în urmă din pri
ma jumătate. Dar între in
dustrie și agricultură este o 
strînsă interdependență.

Pentru a ilustra acest as
pect esențial al problemei,

Și această recoltă de cacao 
va depinde de fluctuațiile 

prețurilor mondiale

aș lua exemplul țării mele, 
în Chile, din 1940 pînă a- 
cum, nivelul mediu de creș
tere a economiei a fost de 
3,7 la sută anual. Creșterea 
producției pe cap de locui
tor a fost în medie de 1,5 

la sută, sporul anual 
al populației fiind de 2,2 
la sută. Pe de altă par
te, modul de repartiție a 
bunurilor agravează deze
chilibrul. 37 la sută din nu
mărul familiilor au un ve
nit mai mic decît cel nece
sar satisfacerii nevoilor lor 
elementare și lor le revi
ne numai 8 la sută 
din venitul național, iar 
65 la sută nu primesc 
nici măcar atît. în schimb, 
10 la sută din populație 
dispune de un venit egal 
cu 45 la sută din venitul 
național. (N.R. : După unii 
economiști sud-americani, 
4 la sută din populația 
continentului cumulează 50 
la sută din veniturile națio
nale).

R. M. AKWEI: — în 
condițiile cînd populația 
țărilor în curs de dezvolta
re crește neîncetat, alimen
tația constituie o pro
blemă primordială. Sta
tisticile indică o crește
re anuală de aproximativ 3 
la sută, cîtă vreme ar fi 
necesară sporirea produc
ției agricole cu cel puțin 
4—4,5 la sută pe an.

Pentru a preveni primej
dia creșterii numărului de 
șomeri și flămînzi sînt ne
cesare aplicarea pe scară 
largă a tehnicii moderne în 
agricultură, crearea de fer
me agricole de stat, mai a- 
les în țările cu vaste în
tinderi de pămînt virgine, 
lărgirea campaniei mondia
le de luptă împotriva foa
mei.

— Se vorbește mult 
despre dependența țări
lor în curs de dezvoltare 
de comerțul internațio
nal al produselor de 
bază. In același timp, a- 
pare clar că situația s-a 
deteriorat, în anii din 
urmă. Care sînt factorii 
instabilității (sau ai dez
echilibrului) schimburi
lor comerciale și ce con
secințe decurg din a- 
ceastă evoluție ?

DR. B. R. SEN : — Cu 
peste un an în urmă. Con
ferința pentru comerț și 
dezvoltare a dezbătut a- 
ceastă problemă. De atunci 
lucrurile au continuat să 
se agraveze. în 1964 s-a în
registrat o scădere cu 12 
la sută a prețurilor de ex
port la alimente și produ
sele nealimentare provenind 
îndeosebi din țările în curs 
de dezvoltare. Aceasta a 
provocat o scădere relativă 
a valorii exporturilor lor.

Este drept, s-au realizat 
unele progrese, ca de pildă 
în tratativele cu privire la 
prețurile cafelei sau zahă
rului. Dar problema acce
sului produselor țărilor în 
curs de dezvoltare pe 
piața țărilor dezvoltate ră- 
mîne o problemă perma
nent actuală. Creșterea 
încasărilor pe seama expor
turilor ar constitui un 
sprijin pentru industria
lizarea lor. Sînt necesare, 
pentru aceasta, reducerea 
barierelor vamale ale țări
lor industrializate și efor
turi sporite pentru planifi
carea industrială în țările 
în curs de dezvoltare.

Vitregia 
foarfecii 
prețurilor

SAID HASAN : — 66 la 
sută din comerțul interna
țional este efectuat de ță

rile dezvoltate. Acestea con
trolează, de asemenea, 94 la 
sută din transporturile na
vale. Partea țărilor în curs 
de dezvoltare este de numai 
4 la sută, în ce privește ex
portul de produse finite. O 
asemenea situație inechita
bilă arată prin ea însăși di
mensiunile problemelor în 
ce privește dezvoltarea eco
nomiei „lumii a treia“.

R. A. GUMUCIO : — A- 
nul trecut, exporturile Sta
telor Unite au marcat un 
spor de 16 la sută în raport 
cu anul 1963 ; exporturile 
țărilor Pieței comune au 
snorit cu 12 la sută, iar ale 
țărilor A.E.L.S. cu 8 la sută. 
Dimpotrivă. participarea 
continentului latino-ameri- 
can la exportul mondial, 
care era în 1958 de 8 la 
sută și în 1960—1963 de 7 
la sută, a scăzut la 6 la 
sută. Dacă America Latină 
ar fi putut menține procen
tul de 8 la sută, valoarea 
exporturilor sale ar fi cres
cut, în perioada 1959—1964, 
cu 15 la sută.

încetinirea ritmului de 
creștere a exportului ță
rilor în curs de dez
voltare este provocată în 
primul rînd de politi
ca de prețuri impu
să de țările industrializate 
și care, alături de regimul 
tarifar, ridică un zid în ca
lea produselor noastre.

— Cum apreciați miș
carea capitalurilor din 
țările dezvoltate spre ță
rile în curs de dezvol
tare și ce efecte are a- 
jutorul bilateral sau 
multilateral ?

Dacă numai
1 la sută...

R. M. AKWEI : — Necesi
tatea intensificării curentu
lui de capitaluri spre țările 
în curs de dezvoltare, este 
evidentă. Ajutorul tehnic, 
creditele, împrumuturile 
trebuie furnizate însă în 
condiții acceptabile sau 
mai exact fără condi
ții politice. Pentru situa
ția actuală este carac
teristic că datoria externă 
a țărilor în curs de dezvol
tare care reprezenta, în 
1955, 8 la sută din ajutorul 
și împrumuturile primite, 
în 1964 a făcut un salt 
pînă la 30 la sută. Dacă 
ritmul se menține, peste 10 
ani datoria externă va fi de 
ordinul a 90 la sută. Aceas
ta face să se adîncească 
prăpastia între debitori și 
creditori, între țările sărace 
și cele privilegiate.

• Locuitorii peninsulei Malacca folo
sesc o originală „orgă eoliană“ alcătuită 
dintr-o serie de fluiere dispuse tntr-un 
anumit fel pe copaci. Cînd adie vîntul, 
fluierele scot sunete melodioase.

nul Ugo de Lucea. Pentru dezinfectarea 
rănilor se folosea... vinul.

• Recordul de „foame absolută“ îl de
ține în lumea animalelor șarpele. EI poate 
trăi doi ani fără să mănînce nimic, în 
timp ce calul nu poate suporta un „post" 
mai lung de 20 de zile, iepurele de cașă 
— 12 zile, șoarecele — 2 zile, iar păsă
rile — nici o zi.

• Lacrimile pot înșela pe profani, dar 
nu și pe chimîști ! Aceștia pot deosebi 
prin analiza compoziției lor dacă au fost 
produse de o emoție sinceră sau au fost 
vărsate „la comandă“, căci lacrimile pro
duse de frig, ceapă, gaze lacrimogene se 
deosebesc din punct de vedere chimic de 
cele „naturale".

• Transpirația omului și a animalelor 
este o nimica toată în comparație cu cea 
a plantelor. Tn perioada de vegetație o 
singură plantă de porumb poate transpi
ra 180—200 litri de apă, o plantă de 
floarea-soarelui pînă la 650 litri de apă, 
iar un măr pierde prin transpirație în- 
tr-un an pînă la 3 500 litri de apă.

Vulturul acesta din Filipino, 
care se hrănește cu maimuțe, 
atrage atenția prin înfățișarea 

lui grotescâ

• Ploaia poate înlocui... ceasul. Lo
cuitorii orașului Para (Brazilia) se orien
tează foarte precis după orarul ploilor. 
Acestea cad de cîteva ori pe zi și, ceea 
ce este interesant, exact la aceleași ore. 
Astfel, locuitorii din Para își dau întîlnire 
în mod obișnuit nu la 9 dimineața sau 
la 5 după masă, cl „după prima ploaie 
de dimineață“ sau „înainte de a doua 
ploaie de după masă“.

• Primele pansamente chirurgicale s-au 
practicat în evul mediu de către italia

Înotătorii englezi, folosind ase
menea aripioare din mase 
plastice, izbutesc sâ-și măreas

că mult viteza
• Cojile nucilor de cocos sînt de-o 

rezistență neobișnuită. Săptămîni întregi 
ele pot pluti pe valurile mării, suportînd 
orice furtună, care ar distruge cele mai 
moderne nave, și, totuși, cînd ajung pe 
uscat încolțesc nevătămate, dînd naștere 
la palmieri noi.

Țările dezvoltate s-au an
gajat să pună la dispoziția 
țărilor în curs de dezvolta
re 1 la sută din venitul lor 
global. Aceasta nu ar în
semna mult pentru cele 
dintîi, dar ar fi constituit 
un sprijin pentru cele din 
urmă. Dar nu s-a trecut 
încă la concretizarea aces
tui angajament. în plus, 
măsurile recomandate pen
tru stimularea afluxului 
de capitaluri spre țările în 
curs de dezvoltare — fără 
condiții politice — au fost 
privite cu ostilitate în anu
mite țări occidentale.

O însemnătate deosebită 
pentru rezolvarea proble
melor subdezvoltării ar 
avea folosirea în acest scop 
a resurselor ce s-ar elibera 
prin reducerea înarmărilor.

La începutul Deceniului 
dezvoltării, s-a apreciat că 
cheltuielile consacrate înar
mărilor erau aproape egale 
cu totalul veniturilor națio
nale ale țărilor în curs de 
dezvoltare. Rezoluția nr. 
724 a Adunării Generale a 
O.N.U. a legat obiectivele 
Deceniului de problema 
dezarmării. Reducerea cu 
10—15 la sută a chel
tuielilor militare mon
diale ar îngădui economisi
rea unei sume de cel pu
țin 15—20 miliarde dolari 
pe an. Dacă numai 20 la 
sută din această sumă ar 
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fi destinată țărilor în curs 
de dezvoltare, ajutorul fur
nizat ar rodi în agricultu
ra lor, în industria și în sis
temul lor de învățămînt.

Dar în perioada care a g 
treeut de la începutul De- | 
ceniului dezvoltării, chel- “ 
tuielile pentru înarmare I 
nu numai că n-au scăzut, | 
ci au sporit. Recent, Orga- _ 
nizația Tratatului Atlanti- | 
cului de Nord a votat un ■ 
credit de 280 milioane do- g 
lari pentru un proiect de e- B 
chipare electronică desti- B 
nat ameliorării sistemului | 
său antiaerian.

Am notat numai pu- | 
ține din aspectele sum- _ 
bre ale problemei sub- I 
dezvoltării. Ele sînt cu I 
mult mai numeroase, n 
mai complexe, mai tra- | 
gice.

Popoarele țărilor foste | 
coloniale năzuiesc însă I 
spre progres, sînt hotă- - 
rite să își afirme voința, | 
să meargă pe calea dem- 
nității, calea viitorului 1 
eliberat de stigmatul ■ 
foamei și al suferințelor ■ 
inumane. La capătul a- 0 
cestui drum se profilea
ză OMUL.

Anchetă realizată de
Horia LIMAN (coresp. B 

Geneva)

MICÀ ENCICLOPEDIE

Printre creațiile cele mai 
semnificative ale mitologiei 
grecești se află și o legendă 
dedicată celor mai vechi pre
ocupări asupra problemei 
zborului artificial. Este vorba 
de mitul meșterului Dedal și 
al fiului său lear.

Despre Dedal circulau In 
antichitate multe versiuni, 
toate avînd ca notă comună 
talentul său multilateral fn 
domeniul artelor. El era soco
tit ca întemeietorul sculp
turii, al picturii, al arhitec
turii. Lucrările lui sînt cîte- 
odată descrise, în izvoarele 
vechi, cu un realism atît de 
surprinzător, verificat prin 
studiile moderne despre înce
puturile artei grecești, îneîf 
unii cercetători sînt înclinați 
să-l privească nu numai ca pe 
un erou mitologic, presupu- 
nînd că ar fi un personaj is
toric de prin sec. VII î.e.n., 
căruia posteritatea i-ar fi a- 
dăugat o aureolă legendară.

Totuși, dacă nu pierdem din 
vedere că mitul său îl pune 
să peregrineze în toate col
turile lumii cunoscute de eleni 
în epoca arhaică, din Atica 
pînă în Egipt și din Creta 
pînă în Italia, că nenumărate 
orașe și-l revendicau și mai 
ales că numele său (pe gre
cește sunînd „Daidalos”), cu 
sensul de „lucrat artistic”, 
constituia o aluzie metaforică, 
tot așa precum numele tată
lui său, „Eupalamos”, însem
na „lucrător cu mînă dibace", 
devine evident că avem de-a 
face cu o figură simbolică, 
personificînd laolaltă multe 
generafii de meșteri anonimi.

Dintre diversele variante 
ale legendei lui Dedal, cea 
atică, grafie întîietăfii Atenei 
în dezvoltarea ulterioară a ci
vilizației elenice, a sfîrșit prin 
a deveni clasică. După aceas
tă variantă, Dedal era un 
mare artist din Atena epocilor 
eroice, făcînd parte din nea
mul regesc al Erehteizilor. 
Fiind învinuit de un omor, 
asupra căruia nu e locul să 
stăruim aici, și căutînd să sca
pe de condamnarea cu care 
era amenințat, izbuti să fugă 
în Creta pe o corabie. Acolo 
fu bine primit de faimosul 
rege Minos, care îl puse să-i 
construiască Labirintul, un pa
lat cu nenumărate camere și 
cu intrări întortocheate, care 
nu reprezintă chiar o pură 
fiefiune. în principalele orașe 
minoice din Creta săpăturile 
arheologice au dus la desco
perirea unor palate în ade
văr foarte complicate. Pînă 
azi întrebuințăm termenii „la
birint" și „dedal” pentru a 
numi orice lucru încurcat și 
învălmășit.

Sub pretexte felurite, dar 
de fapt pentru că Minos voia 
să monopolizeze măiestria ar
tistului, Dedal fu închis în La
birint, dimpreună cu nevîrst- 
nicul său fiu, lear, pentru a 
lucra numai acolo. Acum vine 
episodul cel mai dramatic și 
mai semnificativ al mitului, fi
xat în literatură prin versurile 
lui Ovidiu, ilustrul poet ro
man din vremea împăratului

Prof. Radu VULPE
Doctor în Știinje 

istorice

Auguif, care, afund cînd scria 
despre surghiunul legendar al 
lui Dedal, încă nu bănuia că 
propria sa soartă avea să fie 
pecetluită prinfr-un exil real, 
năprasnic și nedrept, pe care 
avea să-l îndure pe fărmul 
Dobrogei, la Tomis (Constan
ta). Continuăm povestea lui 
Dedal după celebrele „Meta
morfoze”, capodopera oaspe- 
lui roman de altădată al li
toralului nostru de azi.

Sătul de aspra supraveghe
re a lui Minos și cuprins de 
dorul patriei, Dedal se tot 
gîndea cum să fugă din Cre
ta. Dar nici o speranfă nu i 
se ivea. Invidia păsări
le, care puteau să se ducă 
unde voiau, fără să le pese 
nici de valurile apelor, nici 
de piedicile uscatului. Pe aer 
nici un tiran nu era stăpîn. 
Dacă ar născoci un mijloc 
prin care să folosească și el 
căile nevăzute ale acestui 
element ? Erau singurele care 
îl mai puteau scoate spre lu
mea largă.

O dată încolfit în mintea 
lui acest gînd, el trece la fap
te și se apucă / De ne
știute lucrări, la leg! nouă su
pune natura. / Pene așează la 
rînd, începînd cu cea care-i 
mai mică ; / E fiecare urmată 
de-o nană mal scurtă, de par
că / Trepte spre vîrf se ridi
că (...) : Leagă-apoi partea de 
jos a penelor astea cu cea
ră, / Partea din mijloc cu In, 
le dă o ușoară boltire, / După 
ce astfel le-a prins, spre a le 
face asemeni cu păsări / Ade
vărate.”

în timp ce tatăl muncea cu 
încordare la născocirea ce 
frebu'a să-i redea libertatea, 
copilul lear, care se afla lîn- 
gă el, se tot juca neștiutor 
de cele ce se pregăteau. 
Dar iată că Dedal a iz
butit să-și termine treaba : 
„(...1 Cînd totul fu gata, cu 
grijă / Meșterul fșl cumpăni 
pe-amîndouă aripile trupul / 
Șl, Icgănîndu-se-n aer, mișca 
pîn-departe-a-lul straturi." 
Greul era acum să-l înveje și 
pe copil cum șă poarte ari
pile și cum să zboare peste 
mare : ,,(...) Icare-I zicea el, 
în zboru-ți, / Drumul de mij
loc să-l fii, e sfatul ce-ți dau. 
Dacă-n cale / Prea jos cobori, 
îți va fl-ngreunată de valuri 
aripa, / Iar de urcs-vel prea 
sus, ți s-o arde de focul din 
soare. / Zboară-ntre-accsfea 
amîndouă (...) / (...) tu-ndreap- 
tă-al fău mers după mine."

„Dedal o dată cu-accstea-l 
învață și-a zborului artă / Și, 
pe-ai lui umeri plăpînzi, el 
prinde aripile nouă. / Se ume
ziră de lacrimi obrajii bătrîni 
Intr-acestea, / Pe cînd luțra 
și-l da sfat ; părlnteșfile-i 
mîinl tremurară. / Fiului dă 
sărutări ce n-avea de-acum 
să-i mai deie."

Cînd prinse momentul 
prielnic, ieși cu lear din ate
lierul său în curte și zborul 
lor începu : „Intr-o bătaie 
de-aripi se ridică și zboa- 
ră-nainte. / Pentru tovarăș cu 
teamă, ca pasărea care-și a- 
duse / Din înălțatul ei cuib.

Dedal șl lear. Basorelief din sec. II I.e.n,

prin aer, glngașele-odresle. / 
II tot îndeamnă a-l urma (...) / 
Și, tot mlșcînd pe-ale sale, 
l-aripile fiului cată." De jos 
îi priveau uimiți pescarii de 
pe ape, păstorii și plugarii de 
pe țărmuri și îl luau drept 
arătări ale zeilor. Ajunseseră 
departe peste marea Egee : 
se vedeau de sus Insulele 
Samos și Calymna, iar Paros 
și Delos fuseseră lăsate în 
urmă, cînd ; „(...) prlnzînd
gust de zburat șl-mbătat 
de-ndrăzneala-l, copilul / Ișl 
părăsi călăuza ; al cerului 
farmec trăgîndu-l, / Ișl croi 
cale mal sus. Dar aproape 
de soarele Iute, / înmiresma
ta Iul ceară, care lipea a-lul 
pene, / Prinse pe daf-să se 
moale, curtnd se topise cu 
fotul. / El acum bate din 
brațele-l goale ; lipsit de-a 
lui aripi, / Vtslele sale-n 
văzduh, n-are cum să plu
tească pe aer. / Gura Iul 
„Tată !" sfrlqa : o-nghlt al- 
băstruile unde." Iar „(...) ne- 
fericele-i tată, un tată / Care 
de-acum nu mal e, se fot 
duce sfriqîndu-l : Icare / 
Unde eștil Spune-ml, Icare!... / 
Tot mal striga el „Icare", 
zări Insă pene pe valuri ; 
Arfa-I atunci blesfemfnd, In 
mormînt îi fnchlse el trupul / 
Fiului ; glia primi după cel 
îngropat o numire” (este 
insula „learia”, azi Nikaria.de 
lînqă Samos).

Continuarea legendei Iul 
Dedal se găsește, în diferite 
versiuni, la alțl autori antici. 
După Sofocle, eroul ar fl a- 
juns în Sicilia, la Camicos, 
unde, primit de regele local 
Cocalos, a sculptat pentru 
acesta multe opere de va
loare. însă, după Virgiliu, el 
ar fi zburat mai departe, pînă 
pe coastele fireniene ale Ita
liei, la Cume, unde și-a de
pus aripile măiestrite, închi- 
nîndu-ls zeului Apollon 
Phoebus, zeul soarelui. Ar 
fi vrut să sculpteze acolo și 
o imagine reprezenfînd pră
bușirea lui lear, dar n-a mai 
putut, fiind sfîșiat de durere: 
„De două ort a-ncercaf să 
sape !n aur căderea, / Do 
două ort îl căzură părinfeș- 
file mîini".

Mitul zborului Iul Dedal șl 
al fiului său simbolizează cea 
dintîi încercare de a imagina 
rațional posibilitățile omului 
de a cuceri aerul. Ideea ari
pilor ușoare și totuși mari, 
compacte și rezistente, este 
aceeași de la care știința 
veacului nostru va porni spre 
a rezolva, în proporții atît 
de uimitoare, o problemă 
pusă mai înfîi de mintea 
isteață a legendarului Dedal. 
Proclamînd destoinicia omu
lui de a-și desprinde de la 
pămînt greoiul trup pentru 
a-l avînta în văzduh, mitul 
a prevăzut și inevitabilele 
jertfe pe care această îndrăz
neală le va cere, tear este 
primul martir al aviației.

Profunda înțelepciune a 
poporului elen a mai crista
lizat în mitul lui Dedal încă 
un gînd simbolic : cel mal 
vechi inventator al unui dis
pozitiv de zburat a fost și 
un mere artist, căci și înălța
rea trupului spre cer și înăl
țarea spiritului spre frumos 
izvorăsc din aceeași nobilă 
năzuință a omului de a de
păși îngrădirile impuse de 
natură.
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TELEGRAMĂ

Tovarășului CHIVU STOICA,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

București
Dragi tovarăși,
Cu prilejul realegerii dv. în funcția de Președinte al Consiliului de 

Stat și respectiv în funcția de Președinte al Consiliului de Miniștri ai 
Republicii Socialiste România, în numele poporului vietnamez, al Adu
lării Naționale și al Guvernului Republicii Democrate Vietnam, vă adre
săm felicitările noastre cele mai călduroase.

Dorim sincer să obțineți numeroase noi succese în îndeplinirea no
bilelor dv. funcții Dorim ca poporul frate român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român și sub conducerea dv., să înregistreze noi reali
zări și mai strălucite în îndeplinirea planului de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii I960—1970, care a fost aprobat de către cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

Exprimăm urări pentru consolidarea și dezvoltarea continuă a prie
teniei .și cooperării frățești între țările noastre.

Vă rugăm să primiți cele mai bune urări de sănătate.

HO «! MIN
Președintele Renvblicii 

Democrate Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Nationale a Republicii 

Democrate Vietnam

FAN VAN DONG
Primul Ministru al Guvernului 

Republicii Democrate Vietnam

Congresul internațional jubiliar
al Apimondiei

Participanții la cel de-al XX-lea 
Congres internațional jubiliar al 
Apimondiei au făcut duminică 
o excursie pe Valea Prahovei. Ei 
au vizitat obiective de interes api
col, stațiuni climaterice și locuri 
istorice.

Luni, lucrările congresului au 
continuat în Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România. Au fost 
dezbătute probleme actuale pri
vind flora meliferă și polenizarea 
culturilor agricole cu ajutorul al
binelor. Cu acest prilej au fost 
prezentate rezultate noi obținute 
în diferite țări în domeniul stu
diului secreției de nectar, folosirii 
mai raționale a plantelor nectari- 
fere prin extinderea stupăritului 
pastoral și în hrănirea stimulativă 
a albinelor îndeosebi în perioa
dele deficitare în floră meliferă.

S-au subliniat posibilitățile de 
îmbunătățire a resurselor melifere 
prin plantarea cu pomi și însă- 
mînțarea cu plante melifere a te
renurilor supuse eroziunii, precum 
și prin extinderea culturilor în a- 
mestec de plante furajere și nec- 
tarifere. Numeroși participant au 
scos în evidență în cuvîntul lor 
contribuția pe care o aduc albi
nele prin polenizarea culturilor la 
mărirea producției de semințe de 
floarea-soarelui, a recoltelor de 
fructe și plante furajere.

și dis- 
abordat 
apicolă, 
actuală,

apiculturii

După-amiază referatele 
cutiile participanților au 
probleme de economie 
S-a relevat ca o cerință 
ridicarea rentabilității
prin folosirea de metode avansate 
și utilaje moderne.

în aceeași zi au continuat co
municări privind folosirea produ
selor apicole în terapeutică, con
cursurile organizate cu prilejul 
congresului și întîlnirile între a- 
sociații de apicultura și apicultori 
practicieni din diferite țări.

(Agerpres)

Lucrător
in comerțul
socialist (I)

(Urmare din pag. I-a)

din comerțul nos-

față de cei de 
ar putea „lua“

la 
mai

nu 
co-

nici

cli-

Sînt unele categorii de mărfuri 
care nu pot fi vîndute — și nici nu 
trebuie vîndute — decît cu o apre
ciabilă cantitate de solicitudine, 
politețe și răbdare. Atitudinea ab
sentă, blazată, de om plictisit n-a- 
re nimic comun cu ceea ce tre
buie să caracterizeze atitudinea 
unui lucrător 
tru socialist.

Slugărnicia 
care cred că
mult, disprețul față de cei care nu 
„dau“ — iată trăsături care 
au ce căuta la vînzătorii din 
merț.

— N-avem mici, dom'le și 
roșii. E tîrziu, s-au terminat 
spunea plictisit, într-o seară,
enților ospătarul Constantin Coș- 
conea de la restaurantul „1 Mai“ 
din București.

— De ce nu vă aprovizionați ?
— Nu mă interesează asta pe 

mine. Eu sint slujbaș.
Pe un asemenea vînzător nu-1 

interesează dacă consumatorul 
pleacă mulțumit ori ba. Pentru el 
important e să vină ora la care 
se termină serviciul.

Ce se poate opune unor aseme
nea oameni, care prin actele lor 
pătează și coboară în ochii cum
părătorilor prestigiul meseriei și. 
în primul rind, pe ei înșiși? împo
triva lor trebuie să reacționeze 
prompt opinia publică a colectivu
lui din care fac parte.

ALE CUI INTERESE LE APERI ?

Vînzătoarea Elena Sandu de la 
cofetăria „Favorit“ din Capitală a 
refuzat să servească înghețată sub 
pretextul că „nu are“. Consuma
torul a ridicat însă din curiozita
te capacefo conservatoarelor și- 
miracol I în ele se aflau patru sor
turi de înghețată. Firesc, clientul 
și-a manifestat nemulțumirea în 
condică. Trecînd din nou peste 
cîteva zile pe acolo, a vrut să vadă 
ce măsuri s-au luat împotriva u- 
nei astfel de atitudini. Ce credeți 
că a putut citi sub rîndurile scri
se de el ? „Nu sînt de acord cu 
cele scrise Vînzătoarea n-a răs
puns obraznic, ci 1 s-a rupt lingu
ra de înghețată“. Semnătura era 
cea a responsabilei unității. „Apă- 
rînd* în mod greșit interesele vîn- 
zătoarei. responsabila unității n-a 
făcut altceva decît să lezeze inte
resele cumpărătorilor, să încuraje
ze o practică dăunătoare.

Cronica
zilei

89 Ea

VIZITELE DELEGAȚIEI 
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SO VIETO—ROMANE

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-române condusă de S. D. 
Orlov, secretarul Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.F.S. Ruse, 
care se află în țara noastră la invi
tația Consiliului General A.R.L.U.S. 
a vizitat în aceste zile noi cartiere 
de locuințe, instituții social-cultu- 
rale, întreprinderi din București și 
din diferite centre industriale ale 
țării, precum și litoralul Mării Ne
gre.

Luni seara, Consiliul General 
A.R.L.U.S. a oferit în cinstea oas
peților o masă tovărășească la res
taurantul „Pescăruș“. Au participat 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Marin Florea Ionescu, vice
președinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, Constantin Prisnea, vice
președinte al Comitetului de radio
difuziune și televiziune. A luat 
parte I. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Luni seara atașatul militar, na
val și al aerului al Turciei la 
București, col. Suat Ilhan, a ofe
rit o recepție cu prilejul Zilei for
țelor armatei ale Turciei, la se
diul ambasadei. Au participat ge
nerali și ofițeri superiori, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe. Au luat parte șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați în Republica Socialistă Româ
nia, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomele.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
A SFATULUI POPULAR 

AL CAPITALEI LA COPENHAGA

COCTEIL OFERIT 
DE AMBASADORUL 
UNIUNII SOVIETICE

Uniunii Sovietice, 
oferit luni seara

Ambasadorul
I. K. Jegalin, a 
un cocteil în cinstea delegației Co
mitetului femeilor sovietice con
dusă de Olga Cecetkina, vicepre
ședinta acestui comitet, care se 
află în țara noastră la invitația 
Consiliului național al femeilor din 
Republica Socialistă România. Au 
participat Mia Groza și Zoe Ri- 
gani. vicepreședinte ale Comitetu
lui național al femeilor, Maria 
Ciocan, secretară, membre ale Co
mitetului executiv al C.N.F., acti
viste.

în cadrul schimburilor de vizite 
între municipalitățile orașelor, o 
delegație a Sfatului popular al 
Capitalei, condusă de Ion Cosma, 
președintele Comitetului executiv, 
a plecat luni dimineață spre Co
penhaga. în continuare, Ion Cosma 
va face o vizită în Anglia, ca in
vitat al municipalității orașului 
Edinburgh.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
membri ai Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, de 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe și Institutului' ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Au fost prezenți însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Da
nemarcei la București, Viggo 
Christensen, precum și membri ai 
ambasadei Marii Britanii la Bucu
rești.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

a sosit la Copenhaga, unde a fost 
întîmpinată de Henry Stjernquist, 
președintele Consiliului municipal. 
Urban Hansen, primarul general al 
orașului Copenhaga, și reprezen
tanți ai organelor locale. Au fost 
de față, de asemenea, C. Băbeanu, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
României la Copenhaga, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

Consfătuirea literară a studenților
Lucrările Consfătuirii literare a 

studenților, ce se desfășoară la 
Sinaia, sînt urmărite cu interes 
deosebit de cei aproape 200 de stu
dent!. membri ai cenaclurilor lite
rare din centrele universitare ale 
țării. în primele două zile partici
pant! au dezbătut referatul Comi
tetului Central al U.T.C. privind 
probleme ale activității cenacluri
lor literare studențești și a tinere
lor talente, experiența bună acu
mulată și mijloacele prin care a-

ceste cenacluri s-au făcut cunos
cute și se bucură de prestigiu în 
viața universitară. Cei prezenți au 
participat la un recital de versuri, 
prezentat de un grup de actori ai 
teatrelor din București și intitulat 
„Dragostea de patrie, lupta poporu
lui român pentru libertate și inde
pendență, oglindite în poezia româ
nească“. Lucrările consfătuirii con
tinuă. Ele se desfășoară pe secții de 
proză și poezie, iar în cadrul con
cursului studenții prezintă lucrări 
proprii. (Agerpres)

ne- 
tov.

vă 
pe

Acolo unde colectivului îi sînt 
scumpe prestigiul și renumele u- 
nității, abaterile de acest fel nu 
sînt îngăduite sub nici o formă. 
Printre cumpărătorii care stăteau 
la rînd să cumpere fructe de la 
magazinul specializat din bd. To
mis nr. 68 — Constanța se afla și 
un cunoscut al uneia dintre vîn- 
zătoare. Nesocotindu-i pe ceilalți, 
aceasta a început să aleagă fruc
tele cele mai frumoase, încercînd 
să-l servească peste rînd. La 
mulțumirea cumpărătorilor. 
Maria Drăgoi a replicat : „Nu 
privește pe dumneavoastră, ci 
mine“.

Colectivul unității respective 
n-a rămas indiferent. Imediat 
după orele de producție a fost or
ganizată o ședintă-fnlger. în care 
a fost pus în discuție gestul re
probabil al Măriei Drăgoi. Drept 
rezultat, timp de mai multe luni, 
în condica de sugestii și reclamatii 
n-au fost scrise decît 
asemenea gen : 
mos servește personalul 
magazin“ 
te 
să 
re 
?i 
aici“.

— în fața comuniștilor de la 
magazinul „Victoria" din Ca
pitală, ne snune tov. GEOR- 
GETA PANĂ, secretara orga
nizației de partid, stau două 
problem? principale : îmbună
tățirea deservirii și creșterea 
gradului de competență a ca
drelor Biroul organizației de 
partid a. analizat într-o ședin
ță care sînt cauzele deservirii 
necorespunzătoare la Unele ra
ioane. S-a luat măsura ca. oa
menii cei mai slabi pregătiți, 
ori cu comportare necivilizată 
față de cumpărători, să lucre
ze pe lingă cei care constituie 
exemplu în meserie. Proble
ma bunei deserviri a fost dez
bătută de asemenea în grupe
le sindicale și în adunările ge
nerale ale organizației de tine
ret Roadele au început să se 
vadă Reclamațiile au scăzut 
simțitor, iar condicile cuprind, 
în special, sugestii.

Călăuzindu-se după indicațiile 
conducerii partidului de a se asi
gura pretutindeni o deservire co- 
resnunzătoare, nlină de atentie 
față de cumpărător, de a se înlă
tura lipsurile care se mai mani
festă, organele și organizațiile de 
partid sînt datoare să desfășoare 
o temeinică muncă de educație. 
Aceasta este menită să ridice ni
velul de conștiință, să cultive tră
săturile înaintate care trebuie să 
fie proprii lucrătorilor din comer
țul socialist — respectul și solici
tudinea față de cumpărător, grija 
pentru interesele statului și ale ce
tățeanului, corectitudinea și dem
nitatea în muncă.

Problemele complexe ale activi
tății în comerț, de comportare, 
combatere a manifestărilor de 
necinste și înapoiere trebuie să 
prilejuiască în toate colectivele

analize serioase ale muncii lucră
torilor, dezbateri vii și rodnice, 
cu rezultate concrete. Opinia de 
masă intransigentă, îmbinată cu 
măsuri organizatorice ferme luate 
pe linie administrativă, contribuie 
la prevenirea și înlăturarea unor 
atitudini ce prejudiciază buna de
servire a cumpărătorilor.

★
Lucrătorii din comerț care își 

cunosc și își respectă cu adevărat 
meseria știu că obiectivul cel mai 
important al muncii lor — acela 
de a răspunde cerințelor și exi
gențelor cumpărătorilor — poate 
fi realizat numai dacă pregătirea 
lor profesională le permite să fie 
sfătuitori binevoitori și compe
tent! ai acestora. Despre aceasta 
însă într-un articol viitor.

laude de 
„Nespus de fru- 

'acestui 
sau „Am dori ca în toa- 

unitățile comerciale vînzătorii 
aibă ținuta demnă, binevoitoa- 
și amabilă cu care își întîmpină 
servesc clienții lucrătorii de

Trenuri
din direcția
vacanța

(Urmare din pag. I-a)

„Gospodarul își face vara sa
nie...“ — spline proverbul. Nimeni 
n-a definit vara ca un anotimp al 
odihnei și, .totuși, tot poporul e a- 
cela care a scornit o superbă po
triveală de cuvinte : pierde-vară, 
Pe semne că exuberanța verii și 
generozitatea soarelui inoculează 
la unii o anumită, să-i zicem, men
talitate estivală : e frumos, vre- 
mea-i bună, toamna e departe, și 
o dulce comoditate îi cuprinde pe 
unii. Așa se face că mai sînt încă 
școli, numai în București — destu
le, în care zugravul, geamgiul, 
vopsitorul nu și-au sfîrșit pe de
plin lucrul ; mai sînt săli de clasă 
neterminate spre care constructorii 
se îndreaptă gîfîind abia acum; 
mai sînt 100 și una de treburi gos
podărești, mai mici sau mai mari, 
aminate, nu totdeauna de „motive 
obiective", de-a lungul verii. Ne 
gîndim mai ales la acele lucrări 
edilitare, 
instalate 
trotuare, 
populare 
cut. sub ploile din octombrie.

Oare n-ar trebui să întrebăm pe 
asemenea gospodari cum și-au pier
dut vara ? Poate că astfel nu vor 
mai pierde măcar sfîrșitul ei 2

în prezent, trenurile vacanței se 
întorc zi de zi, unul după altul. în 
același ritm sacadat rotativele scot 
de sub tipar ultimele mii de ma
nuale din milioanele ce se vor îm
părți gratuit tuturor elevilor. E rit
mul viu cu care noul anotimp de
marează.

Toamna face apelul.

la kilometrii de conducte 
sub străzi, la pavaje și 
pe care unele sfaturi 
le efectuează, ca un fă-
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a liniei ferate
Cimpina-Predeal

Lucrările de electrificare și cen
tralizare electrodinamică a liniei 
duble Cîmpina—Predeal prevăzu
tă a fi dată în exploatare la sfîrși- 
tul acestui an sînt pe terminate. 
A fost încheiată acțiunea de siste
matizare a stațiilor de pe între
gul parcurs, s-au montat tipuri de 
șine care să permită mărirea vi
tezei de circulație de la 95 km pe 
oră în prezent Ia 140 km pe oră 
și transportarea de trenuri cu to
naj sporit. Au fost plantați stîlpii 
electrici și s-au întins cablurile pe 
toată distanța. Specialiștii mon
tează ultimele contacte la instala
ția de conducere centralizată a cir
culației de la Valea Largă, cu 
jutorul căreia vor fi dirijate de 
distantă circulația trenurilor 
manevrele din stații.

a- 
la 
și

(Agerpres)

Am avut de mai multe 
ori prilejul să vizitez R. D. 
Vietnam, aoeaștă țară fru
moasă ale cărei bogății 
sînt puse din ce în ce mai 
mult în valoare de puterea 
populară, să cunosc eroi
cul ei popor care îsi consa
cră toate forțele făuririi u- 
nei vieți noi, libere, con
struirii socialismului.

Din avion, panorama Ha
noiului este îneîntătoare. 
Un imens spațiu cu veqeta- 
ție tropicală luxuriantă, cu 
mii de nuanțe de verde, 
părînd un vestmînt de jad, 
acoperă întregul oraș ale 
cărui cartiere albe îți apar 
în alternanța întinderilor de 
apă de pe suprafețele re
gulate ale orezăriilor. In 
depărtare se profilează, ca 
o fortăreață stînd de strajă 
capitalei, munții Tam Dao 
(Trei insule) care adăpos
tesc o frumoasă stațiune 
climaterică, unde în plin 
climat tropical ți se pare că 
inspiri aerul ozonat al Pre
dealului,

De la aeroportul Gia Lam, 
drumul mărginit de bana
nieri și orezării te duce 
spre „Dragonul de fier", po
dul lung de aproape doi 
kilometri care leagă cele 
două părți ale Fluviului 
Roșu. O primă tură de re
cunoaștere prin Hanoi. în- 
tîia țintă, lacurile. „Lacul 
mare", însîngerat de apusul 
soarelui, apoi „Lacul mic" 
cu apele sale în care se re
flectă de secole „Templul 
literaturii". în apropierea 
lacurilor se înșiruie „Pago
da într-un picior", „Pagoda 
elefanților îngenuncheați", 
„Pagoda surorilor Trung” 
și alte monumente vestite. 
Aci fiecare loc, fiecare clă
dire are legenda sa.

Monumentele care evocă 
lupta înaintașilor (printre 
care „Pagoda surorilor 
Trung", conducătoare a u- 
nui război popular împotri
va agresorilor), sînt vizitate 
zilnic de un număr mare de 
cetățeni ai capitalei. O 
mare afluență cunosc și 
muzeele care evocă istoria 
mai recentă, paginile de e- 
roism ale luptei pentru iz
gonirea colonialiștilor, pen
tru construcția socialismu
lui.

VEȘTI DIN UNIUNEA SOVIETICĂ
Combinat pentru 
cuprului

în partea de sud a 
Gruziei, la Tamarissk a 
fost descoperit un nou 
zăcămînt de cupru. Pe 
baza zăcămintelor des
coperite în această re
giune, la 60 km sud de 
Tbilisi se construiește 
cel mai mare combinat 
de înnobilare din Trans-

Pod de 3 km
de sfîrșitSe apropie 

construcția podului care 
va uni orașele Saratov și 
Fnrrels, situate fată în 
față pe malurile Volgăi. 
Noul pod. care va fi 
unul dintre cele mai 
mari din Europa, va a- 
vea o lungime de 3 km, 
iar partea sa carosabilă

caucazia și un nou oraș 
— Madneuli — cu 25 000 
de locuitori. Combinatul 
nu va avea cuptoare de 
topire, deoarece cuprul 
și polimetalele vor fi 
extrase direct din mine
reu prin metoda auto- 
clavelor.

prelucrarea

în industria

va fi lată de 12 m. în 
construcția lui a fost fo
losit, pentru prima oară 
în U.R.S.S., sistemul des
chiderilor filetate pre- 
tensionate. Fiecare bloc 
celular al deschiderii po
dului are o lungime de 
116 m și cîntărește 2 500 
tone.

HI

h ținuturi altădată sălbatice
înainte de Marea Re

voluție Socialistă din 
Octombrie, pînă și o 
lamnă cu petrol era o 
raritate în R.S.S.A. Mor- 
dvină. Astăzi numai uzi
na din Saransk dă mai 
mult de jumătate din 
producția de lămpi fluo
rescente a Uniunii So
vietice. Uzina „Electro- 
redresor“ din republică 
produce redresoare de 
curent pentru locomoti
ve electrice și cuptoa
rele electrice din meta
lurgia neferoasă. Uzina 
„Elektroavtomatika“ din 
Ioskar—Ola, capitala
R.S.S.A. Mari, produce

disnozitive pentru con
trolul, înregistrarea și 
reglementarea procese
lor termice la centralele 
electrice,
chimică și metalurgi
că. Alte uzine din re
publică produc cabluri 
pentru liniile de înaltă 
tensiune, piese pentru a- 
parate de radio, televi
zoare, telefoane și in
strumente complicate.

Cu cîțiva ani în urmă 
în capitala Ciuvașiei s-a 
deschis o filială a Insti
tutului energetic de la 
Moscova la care învață 
3 500 de studenți. Intr-una din secțiile intrate recent în funcțiun» la uzi- 

Ioșkar-Olana „Elektropribor" din

Centru electronic
Tn prezent la Leningrad 

se organizează un centru 
de mașini electronice de 
calcul care va „dirija” ac
tivitatea a 6 combinate și 
trusturi de construcții din 
oraș. La acest centru vor 
fi stabilite soluțiile optime

de calcul
pentru planificarea și con
ducerea activității de con
strucții din Leningrad, 
unde se construiesc anual 
40—45 000 de aparta
mente și numeroase edi
ficii social-cuUurale.

Comunicat comun

200 000 călători
Lungimea liniilor ae

riene din U.R.S.S. a cres
cut de la 420 km in 1923 
la 500 000 km in prezent. 
Sînt zile cînd avioanele 
transportă pînă la 200 000 
călători, tot atit cit au

R.P.D. Coreeană—Congo Brazzaville
PHENIAN 30 (Agerpres). — A- 

genția Centrală Telegrafică Co
reeană a dat publicității textul co
municatului comun al guvernelor 
R.P.D. Coreene și Republicii Con
go-Brazzaville, cu privire la vizita 
făcută în R.P.D. Coreeană de Mas- 
semba Débat, președintele Repu
blicii Congo-Brazzaville, secretarul 
general al Mișcării naționale revo
luționare. Cele două părți își ex
primă sprijinul față de lupta po
porului vietnamez împotriva agre
siunii americane, pentru rezolvarea 
problemei vietnameze în conformi
tate cu prevederile acordurilor de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam, Ele își exprimă, de ase-

menea, hotărîrea de a continua e- 
forturile în vederea convocării și 
desfășurării cu succes a celei de-a 
2-a conferințe afro-asiatice.

Comunicatul exprimă sprijinul 
Republicii Congo-Brazzaville față 
de politica guvernului nord-co- 
reean și sprijinul R.P.D. 
față de politica externă a Repu
blicii Congo-Brazzaville. în înche
iere, in comunicat se arată că Kim 
Ir-Sen, premierul Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, a ac
ceptat invitația președintelui Mas- 
semba Debat de a face o vizită ofi
cială în Republica Congo-Brazza
ville. (Agerpres)

Coreene

pe zi
fost
cursul anului 1937. Vi
teza tehnică a avioane
lor moderne sovietice se 
ridică la 650—900 km pa 
oră.

transportați in tot

la Oslo
OSLO 30 (Agerpres). — Dumini

că s-au deschis la Oslo lucrările 
unei conferințe internaționale con
sacrată aspectelor economice ale 
dezarmării generale. La conferință 
participă oameni de știință din 
numeroase țări și reprezentanți ai 
O N.U. Lucrările au fost deschise de 
Halvard Lange, ministrul afaceri
lor externe al Norvegiei.

Participanții la conferință stu
diază diferitele forme pe care le va 
putea lua colaborarea între Est și 
Vest, îndeosebi în domeniul cer
cetării științifice și al producției 
industriale.

Nu departe de Lacul mare 
se află Piața Badinh. Deco
rul natural, alcătuit din pal
mieri, cocotieri și bana
nieri, încadrează impună
torul pala* al Adunării Na
ționale si tribunele, martore 
ale marilor sărbători popu
lare Aci, în urmă cu 2.0 de 
ani, la 2. septembrie 1945, a 
fost proclamată Reoublioa 
Democrată Vietnam Mun
citori, țărani, militari, orici
ne vine cu treburi la Hanoi 
nu uită să treacă prin acest 
loc istoric.

Bulevardele largi ale Ha
noiului, parcă trase cu li
nia, sînt întretăiate de străzi 
tot atît de drepte, umbrite 
de pomi care își păstrează 
verdeața în tot timpul anu

mașină de perforat cu in
scripția „Fabricat în R. D. 
Vietnam”. De atunci, sute de 
strunguri și alte mașini- 
unelte, motoare și pompe e- 
lectrice au fost trimise de 
aci spre toate provinciile 
țării, contribuind la echipa
rea altor întreprinderi sau 
la ridicarea randamentului 
agriculturii.

Fabrica de anvelope și 
articole de cauciuc este, de 
asemenea, o realizare a 
puterii populare. Merită de 
subliniat că în Vietnamul 
de sud există întinse plan
tații de cauciuc, dar nici o 
întreprindere mai importan
tă pentru prelucrarea aces
tei bogății naționale, care 
ia drumul, în stare brută,

fost 
modernizate mi
la Hongay și

la de la Uong Bi. au 
lărgite și 
nele de 
Campha.

Uong Bi 
mică, devenită 
îndeosebi după 1961 
s-a pus 
nei mari 
crind pe 
cărbune, 
cu 40—50 la sută mai eco
nomică decît a altor termo
centrale din țară.

„Să stăpînim apele”, vi
sul milenar al țăranilor viet
namezi, se realizează 
astăzi, asemeni multor altor 
regiuni ale R. D. Vietnam, 
și în provincia Hun Yen. în 
1961 comitetul provincial de 
partid și autoritățile locale

este o localitate 
cunoscută 

cînd 
u- 

. Lu-
alei fundația 

termocentrale, 
bază de praf de 
producția ei este
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lui. Dacă părăsești centrul 
orașului ajungi în cartiere 
cu clădiri cu mai multe e- 
taje, cu locuințe conforta
bile, toate ridicate în ulti
mul deceniu.

Cînd trupele colonialiste 
au părăsit Hanoiul, aci e- 
xistau doar 8 întreprinderi 
industriale de oarecare im
portanță dar și utilajele a- 
cestora au fost în mare 
parte demontate și îmbar
cate pe vase. Astăzi orașul 
are aproape 100 de între
prinderi de stat de Interes 
republican și peste 170 de 
întreprinderi focale. Printre 
acestea, la loc de frunte se 
situează Uzina de construc
ții mecanice ; pusă parțial 
în funcțiune în 1957, pe por
ții» »1 a ieșit tn 1958 prima

spre țările capitaliste dez
voltate. Acum și în R. D. 
Vietnam există plantații de 
cauciuc După cîte am aflat, 
în 1962 ele ocupau o întin
dere de aproximativ 3 600 
ha urmînd ca la siîrșitul a- 
cestui an să crească la 
20 000 ha.

Industria modernă s-a 
dezvoltat și în alte centre 
ale R. D. Vietnam. De la 41 
de uzine și fabrici existente 
în 1954 s-a ajuns în răs
timpul unui deceniu la circa 
1 000, din care peste 200 de 
importanță națională. S-au 
ridicat în ultimii ani Com
binatul siderurgic de la 
Thai Nguyen, cel de îngră
șăminte azotoase la Ha 
Bac, centrala hidroelectrică 
de la Thao Ba, termocentra-

au adoptat planul unor 
vaste lucrări hidraulice. De 
atunci s-au scurs ani. O 
parte a obiectivelor care 
figurau atunci doar pe 
hărți, în machete și grafice, 
au prins viată, altele sînt în 
construcție. în 1964 s-au iri
gat la culturile de primă
vară 37 000 de hectare față 
de 17 000 în 1955 și s-au 
dublat terenurile irigate 
pentru cultura de toamnă. 
Odinioară „provincie a mi
zeriei”, provincia Hun Yen 
reușește azi nu numai să 
aprovizioneze pe cei 600 000 
de locuitori ai săi, ci și să 
livreze statului importante 
cantități de orez, trestie de 
zahăr, cînepă.

Acum 20 de ani puterea 
populară a preluat o grea

moștenlre, 95 la sută din 
locuitori erau neștiutori de 
carte Desiășurată pe un 
front larg și cu intensitate 
crescîndă, acțiunea de al- 
iabetizare a obținut un 
succes strălucit ; analfabeți 
mai pot fi întîlniți azi doar 
printre bătrînii din micile a- 
șezări de munte în 15 insti
tute de învățămînf superior 
sîn* înscriși 26 000 de stu- 
denti, iar în școlile medii 
profesionale răspîndite în 
toate provinciile studiază 
80 000 de elevi.

Doar cîteva din realiză
rile Vietnamului liber, dar 
cît de grăitor vorbesc ele 
despre drumul străbătut în 
ultimii 20 de ani 1

în politica lor de „escala
dare" a războiului, imperia
liștii americani intensifică 
agresiunea împotriva R.D. 
Vietnam, bombardînd centre 
populate, instituții sanitare, 
sisteme de irigații Chiar și 
în aceste condiții arele 
munca însuflețită, construc
tivă, continuă. Viața dîrză, 
de muncă și de luptă, plină 
de sacrificiu, își urmează 
cursul. Acestea sînt impre
siile pe care ti le lasă ori
ce oraș, orice loc de mun
că vizitat.

Pretutindeni explodează 
bombe, este război. Peste 
iot însă populația locală 
obține succese în muncă. 
Am întrebat cum sînt posi
bile asemenea lucruri. Sin
tetizate toate răspunsurile 
se referă doar la un singur 
lucru, la minunatul și pu
ternicul entuziasm în mun
că al poporului, generat de 
credința în 
dreaptă.

Am
frățesc purtînd 
acestor 
viteji, care ne-au întîmpi- 
nat pretutindeni cu priete
nie, a acestui brav popor, 
hotărft să îmbine mai de
parte activitatea sa con
structivă cu lupta dîrză 
împotriva agresorilor.

cauza sa

părăsit Vietnamul 
Imaginea 

calmi daroameni

I. M. SORINESCU



Din nou incidente
la Santo-DomingoI
• Sectorul ocupat de repre
zentanții guvernului constitu
tionalist, supus unui atac
• Tratativele pentru rezolva
rea crizei de guvern, in impas

SANTO DOMINGO 30 (Ager
pres). — în capitala Republicii 
Dominicane au reînceput duminică 
noaptea schimburile de focuri în
tre trupele 
și forțele 
.purtător de 
american a 
s-au produs 
constituționaliștii ar fi încercat să 
atace palatul prezidențial, ocupat 
de forța de intervenție a O.S.A. 
Potrivit agenției Reuter, repre
zentanți ai guvernului constitutio
nalist au declarat că, în realitate, 
ciocnirile armate au avut loc din 
cauză că sectorul capitalei domi
nicane ocupat de acesta a fost su
pus unui atac. Luni Ia Santo Do
mingo s-au produs noi incidente. 
Puternice focuri de mortiere au 
fost trase de către trupele aparți
nînd juntei militare a lui Imbert 
Barreras asupra pozițiilor deținute 
de forțele constituționaliste. Cinci 
persoane au fost omorîte iar alte 
12 au fost grav rănite.

între timp, tratativele în vede
rea formării unui guvern provi
zoriu continuă să se afle în impas. 
Partidul revoluționar dominican al 
fostului președinte Juan Bosch a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă „tacticile de tărăgănare“ 
folosite de junta militară de 
dreapta a generalului Imbert Bar
reras „pentru a evita să semneze 
acordurile definitive ce ar pune 
capăt conflictului dominican“. „In
vadatorii și aliații lor dominicani 
— continuă documentul — vor să 
îngroape revoluția pe care nu au 
reușit să o învingă cu avioanele, 
tunurile și flota lor“.

Luînd cuvîntul la postul de ra
dio din zona constituționalistă, co
lonelul Francisco Caamano, pre
ședintele guvernului constitutio
nalist, a declarat că atitudinea de 
tărăgănare adoptată de forțele in- 
tervenționiste în cursul actualelor 
negocieri arată că grupările reac
ționare din țară exercită 
pentru a se întreprinde 
țiuni agresive.

★
SANTIAGO DE CHILE 

gerpres). — în cadrul întrevede
rii, pe care președintele Eduardo 
Frei a avut-o cu secretarul de stat 
adjunct al S.U.A., Jack Vaughn, 
care se află în prezent într-o vi
zită în Chile, președintele chilian 
a criticat intervenția S.U.A. în Re
publica Dominicană și faptul că a- 
ceastă acțiune a fost întreprinsă 
de guvernul de la Washington fără 
o consultare prealabilă cu celelalte 
țări membre ale O.S.A.

forței interamericane 
constituționaliste. Un 
cuvînt militar nord- 
pretins că incidentele 
în momentul în care

presiuni 
noi ac-

30 (A-

Se simte apropierea septentriona
lului septembrie, cînd insularii bri
tanici aflați în vacanță încep să se 
reîntoarcă pe la casele lor. Tradițio
nala sărbătoare „Bank Holyday”, mu
tată anul acesta de la începutul lu
nii august la sfîrșitul ei, nu se bucură 
de succesul așteptat. Timpul se ră
cește, se anunță ploi, părinții își 
gătesc copiii pentru noul an 
Iar.

Se întorc și oamenii politici, 
bătă a sosit din insulele Scilly 
mierul Harold Wilson, după o 
partidă de pescuit, gafa 
frunte grelele bătălii politice 
conomice care se anunță 
toamnă... Deocamdată, el a 
traf în scena politică printr-o 
rație în 
„neoficiale 
timp. Arătînd că acestea „aduc mari 
daune economiei”, el a adăugat că 
dacă nu vor înceta, balanța de plăți 
nu va putea fi echilibrată anul viitor. 
Greviștii continuă să revendice însă 
majorarea salariilor, care nu mai pot 
face față scumpirii traiului, în timp 
ce muncitorii de la alte întreprinderi 
— de pildă 17 000 numai de la 
uzinele „Ford" — anunță că vor în
ceta lucrul dacă nu li se va acorda 
o substanțială suplimentare a sala
riilor. Dar și aci, ca și la altă mare 
fabrică de automobile, „Vauxhall' 
preocupările conducerilor sînt cu to-

pre- 
șco-

Sîm- 
pre- 

ultimă 
să In
și e- 

pentru 
rein- 

decla- 
care condamnă grevele 

desfășurate în ultimul

Prin demonstrații ale recruților, prin încercări de a opri In gări convoaie militare, prin pichete de manlfes- 
tanți — fotografia de mai sus înfățișează o manifestație în fața universității din Madison — tineretul din 

S.U.A. își manifestă împotrivirea față de agresiunea americană In Vietnam

VIETNAM
• Dupâ Hue, demonstrații antiguvernamen
tale la Da Nang e Patrioții au întreprins 
noi atacuri în delta Mekongului • Al 500-lea 
avion american doborît deasupra R. D. V.

SAIGON 30 (Agerpres). — După 
marea demonstrație antiguverna
mentală desfășurată duminică în 
orașul Hue și la care au partici
pat peste 4 000 de persoane, luni 
a avut loc o manifestație asemă
nătoare la Da Nang, principala 
bază militară aeriană americană 
din Vietnamul de sud. Peste 1 000 
de persoane, în majoritate stu- 
denți, au manifestat pe străzile 
localității purtînd pancarte pe care 
erau scrise lozinci în care se ce
rea înlăturarea regimului militar 
și destituirea generalului Nguyen 
Van Thieu, președintele Consiliu- . 
lui național. Demonstranții au che
mat la grevă generală, în semn de 
protest împotriva regimului mi
litar.

Potrivit unui comunicat militar 
american din Saigon, la baza mi
litară Da Nang a fost debarcat du
minică un nou lot de 1 200 de in
fanteriști marini americani.

★
Duminică, în așa-zisa zonă „D“ 

din regiunea Saigonului, formații 
de avioane B-52 au întreprins șapte 
raiduri. Se pune, totuși, la îndoială 
eficiența strategiei „covorului de 
bombe“, cum este numit de co
mandamentul american, deoarece 
în regiunile de munte sau de pă
dure punctele strategice ale F.N.E. 
sînt foarte greu, dacă nu impo
sibil de reperat.

Duminică și luni în delta fluviu
lui Mekong, anunță agenția Reuter, 
forțe ale partizanilor au întreprins 
cinci atacuri. Ei au zdrobit rezis-

tența a două avanposturi guverna
mentale. Pe o rază de 70 km în ju
rul Saigonului s-au produs două 
puternice ciocniri între patrioți și 
trupe ale guvernului. La Kien 
Tuong, patrioții au ocupat două 
posturi guvernamentale. Pierderi
le celor două garnizoane sînt 
„destul de grele“ (A.F.P.).

HANOI 30 (Agerpres). — La 30 
august, înaltul comandament al 
Armatei populare vietnameze a dat 
publicității un comunicat în legă
tură cu doborîrea de către forțele 
antiaeriene ale R. D. Vietnam în 
cursul raidurilor de bombardament 
din ultimele zile a celui de-al 500- 
lea avion american. în comunicat 
se reafirmă, printre altele, hotărîrea 
neclintită a poporului vietnamez 
,,de a continua lupta atît. timp cît 
un singur soldat american se va 
mai afîa pe teritoriul țării. Poporul 
întregii țări, se subliniază în comu
nicat, este hotărît să înfăptuiască 
cu orice preț telurile sale mărețe 
— apărarea Vietnamului de nord so
cialist, eliberarea Vietnamului 
sud, reunificarea țării“.

In aceeași zi, președintele Ho Și 
Min a felicitat forțele armate viet
nameze din provincia Du Nghe, 
care au participat la doborîrea ce
lui de-al 500-lea avion american. 
Printr-un decret au fost conferite or
dine unităților Armatei populare 
vietnameze și provinciilor din nor
dul Vietnamului, care s-au eviden
țiat In aceste lupte.

de

Orizont politic de toamnă
ful de altă natură : față de dificul
tățile prin care frece de cîtva timp 
industria automobilelor în ce privește 
plasarea produselor ei, s-a anunțat 
reducerea orarului de lucru, cu scă
derea corespunzătoare a salariilor. Si
tuația creată astfel este destul de în
cordată și a determinat o interven
ție a primului ministru, care a cerut 
conducătorilor acestei industrii și li
derilor sindicali să o discute îm
preună cu el.

In cercurile financiare se preyestesc 
dificultăți în economie. Unii vorbesc 
chiar de „simptome de recesiune" 
(ziarul „Guardian”), printre altele ca 
urmare a măsurilor restrictive adoptate 
în ultimele luni. Pe de altă parte, în 
tabăra conservatorilor se exprimă con
vingerea că, în actualele împrejurări, 
șansele lor se îmbunătățesc în vede
rea unor eventuale alegeri generale, 
fie în toamnă, fie în primăvara anu
lui viitor. Mulți pun însă la îndoială 
baza acestui optimism, afirmînd că de 
fapt nici un guvern conservator nu ar 
putea îndrepta cursul lucrurilor, mai 
ales dacă se ține seama că mare parte 
din măsurile aplicate de laburiști 
poartă amprenta unor măsuri simi
lare practicate în trecut de conser
vatori.

Anumite speranțe sînt puse în pro
gramul economic pe cinci ani la care 
se lucrează intens. Georges Brown, 
ministrul economiei, care a revenit și

Un aspect al dificultăților pe care le Intîmplnâ Industria engleză de au
tomobile: în curtea uzinelor „Ford° stocurile de mașini fără plasament

L

el zilele trecute din concediu, di
rijează lucrările, urmînd ca planul 
respectiv să apară pe la mijlocul lu
nii septembrie, probabil sub forma 
unei „cărți albe”.

In acest timp, în tabăra opoziției 
conservatoare 
întoarcere din vacanță, de pe riviera 
franceză, a
Edward Heath. Se crede că statul ma
jor al conservatorilor va defini sub 
conducerea sa planul unei ofensive 
antilaburiste de amploare.

Conservatorii își pun unele spe
ranțe și în alegerile parțiale care vor 
avea loc în octombrie în circumscrip
ția electorală Erifh-Crayford, al că
rei deputat laburist, Norman Dodds, 
a murit recent, reducînd fragila ma
joritate laburistă de 3 voturi din Ca
mera Comunelor, la numai 2 voturi, 
în ciuda eforturilor pe care conser
vatorii intenționează să le facă în a- 
ceastă circumscripție, mare parte a 
presei britanice nu acordă totuși șan
se candidatului conservator, dat fiind 
că în alegerile generale din toamna 
trecută laburiștii înregistraseră acolo 
o majoritate de aproape 9 000 de 
voturi. Dar „accidentele’ în materie 
de alegeri nu pot fi totuși scoase din 
calcul, lucru pe care de altfel se ba
zează acum conservatorii, convinși că 
ei ar putea repeta surpriza do la 
Leyton, unde, după cum se știe, a 
fost înfrînt fostul ministru de externe 
laburist Patrick Gordon Walker.

Toamna aduce și tradiționalele con
grese anuale. Primul va fi con
gresul T.U.C. (trade-union-urile bri
tanice) la Brighton pe malul Mînecii, 
la începutul lunii septembrie, unde se 
așteaptă ca în centrul atenției să fie 
pusă politica laburistă a prețurilor și 
veniturilor. în cercurile politice lon
doneze se atribuie premierului Ha
rold Wilson intenția de a lua cuvîn- 
ful la acest congres, pentru a apăra 
politica guvernului său de atacurile 
sindicale pe care mulți observatori le 
consideră aproape inevitabile, unul 
din principalele terenuri de critică 
fiind poziția guvernului de sprijinire 
a agresiunii americane în Vietnam. 
Vor urma apoi, pe rînd, congresul 
partidului laburist și cel al partidu
lui conservator, evenimente care ră
mîne de văzut în ce măsură vor răs
punde preocupărilor celor mai largi 
cercuri ale 
preocupări 
frai și de 
externe de

se așteaptă apropiata

liderului recent ales,

populajiei 
legate de 
promovarea 
pace.

Liviu RODESCU

ATENA

Uniunea de centru
cere alegeri
in 45 de zile

ATENA 30. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Criza guvernamentală din 
Grecia a intrat în a 46-a zi, fără 
a se întrevedea vreo posibilitate 
imediată de soluționare.

Ziarele centrului consideră că 
singura soluție de ieșire din criza 
actuală este realizarea unui com
promis care să ducă la formarea 
unui guvern de serviciu, cu misiu
nea de a organiza alegeri. Dar și 
în această problemă lucrurile s-au 
complicat în ultimele 24 de ore. 
Faptul că partidul E.R.E. a consi
derat drept inacceptabilă propune
rea lui Papandreu de a se forma 
un guvern de serviciu în vederea 
alegerilor, în decurs de 75 de zile, 
nu în 45 de zile cum ceruse inițial, 
a determinat conducerea Uniunii 
de centru să revină asupra încer
cării sale de a ajunge la un com
promis și să ceară din nou ca ale
gerile să aibă loc în 45 de zile.

Observatorii politici din capita
la greacă consideră alegerile ca 
fiind soluția inevitabilă. Totuși, 
se avansează ideea „soluției 
Stefanopulos“ (fost vicepremier în 
guvernul Papandreu). Astfel, fostul 
premier Novas a avut în această 
direcție întrevederi cu conducerea 
partidului E.R.E. pentru a în
cerca să obțină sprijinul deputațt- 
lor acestui partid. El s-a întîlnit 
cu Markezinis, lider al Partidului 
progresist, și a stabilit 
prin intermediari, 
derului centrului 
Pînă în prezent, 
acestei inițiative 
importanță.

Partidul E.R.E. respinge ideea 
alegerilor imediate, iar Partidul 
progresist susține necesitatea for
mării unui guvern de colaborare 
națională. Poziția deputaților, în 
număr de 36, ai grupului Novas— 
Tsirimokos este confuză. Unii cer 
alegeri în 75 de zile, alții se pro
nunță pentru un guvern Stefa
nopulos, iar un număr nedefinit 
încă intenționează să revină în ca
drul partidului Uniunea de centru 
și să se alăture poziției majorității.

Luni seara, regele Constantin, 
care s-a întors la Atena de la re
ședința sa din insula Corfu, l-a 
primit din nou pe șeful guvernului 
interimar, Tsirimokos, pentru a 
face propuneri, așa cum prevede 
constituția, privind modalitatea so
luționării crizei.

contacte, 
cu anturajul li- 
— Papandreu. 

însă, rezultatele 
sînt lipsite de

Măsuri represive 
in Venezuela

CARACAS 30 (Agerpres). — Po
liția venezueleană le-a arestat pe 
aeroportul din Caracas pe profe
soarele Elsa Braun și Silvia Jaimes 
Aguero, sub acuzația de a fi în
cercat să transporte în străinătate 
„documente antiguvernamentale“. 
Un reprezentant al autorităților a 
declarat că cele două profesoare 
aveau în bagaje fotografii repre- 
zentînd acțiuni represive ale poli
ției împotriva demonstranților. A- 
ceste fotografii trebuiau să fie ex
puse la o expoziție care urmează 
să se deschidă la Paris la 2 septem
brie.

Agențiile de presă anunță, de a- 
semenea, că revista „Joven Guar
dia“ a dezvăluit că Jose Francisco 
Bellorin și Carmelo Mendoza, frun
tași ai tineretului venezuelean, au 
fost uciși de poliție. Carmelo Men
doza, arată revista, a fost arestat 
la mijlocul lunii iulie, supus tortu
rilor și împușcat, întrucît a refuzat 
să facă dezvăluirile cerute de poli
țiști. Bellorin, care a fost lider al 
studenților, a fost asasinat pentru 
că a colaborat cu șoferii aflați în 
grevă în sprijinul cererilor de mă
rire a salariilor.

Misiune dificilă
Turneul 
al lui H.

vest-european 
Fowler

Observatorii politici acordă interes 
turneului de două săptămîni pe care, 
începînd de duminică, ministrul de 
finanțe al S.U.A., H. Fowler, însoțit 
de subsecretarul de sfat, G. Ball, îl 
efectuează în mai multe țări ale Eu
ropei occidentale. După Paris, prima 
escală a călătoriei, oficialitățile ame
ricane se vor duce succesiv la Roma, 
Bonn, Bruxelles, Haga și Londra. 
Scopul turneului, așa cum a fost a- 
nunțaf, ar fi de a se obține o „pri
vire de ansamblu” asupra atitudinii 
aliaților occidentali față de actualul 
sistem monetar internațional ; totuși, 
agențiile occidentale au relatat că ar 
fi vorba de o „explorare” a posi
bilităților pentru o reformă a actua
lului sistem.

Referindu-se la convorbirile lui H. 
Fowler cu ministrul francez al finan
țelor, agenția France Presse aprecia
ză că „primul interlocutor al secre
tarului american al finanțelor va fi 
și cel mai greu de convins". Se șfie 
că Franța, care a propus revenirea 
la sistemul etalon-aur, a respins pro
punerea americană — considerînd-o 
ca „prematura" — cu privire la con
vocarea unei conferințe internațio
nale care să discute o eventuală re
formă monetară.

drepturilor R. P. Chineze la 0. N. U.
NEW YORK 30 (Agerpres). — 

Misiunile permanente la O.N.U. ale 
Albaniei, Algeriei, Burundi, Cam- 
bodgiei, Congo (Brazzaville), Cubei, 
Ghanei, Guineei, Mali și României 
au cerut înscrierea pe ordinea de

zl a celei de-a XX-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U., care sr% 
va deschide la 21 septembrie, a 
problemei restabilirii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în Or
ganizația Națiunilor Unite.

La sesiunea Consiliului pentru comerț și dezvoltare

Situafia piețelor 
de materii prime
Intervenția șefului delegației române

GENEVA 30. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
Incepînd de luni, în cadrul Co
mitetului ad-hoc al sesiunii Con
siliului pentru comerț și dezvolta
re se examinează situația princi
palelor piețe de materii prime și, 
îndeosebi, situația creată de scă
derea cursului la cacao. In sesiu
nea plenară, reprezentanții celor 
51 de națiuni membre ale consi
liului continuă să studieze măsu
rile luate pînă în prezent pentru 
aplicarea rezoluției care prevede 
ajutorarea țărilor în curs de dez
voltare, votată de conferință anul 
trecut.

în ședința de luni, delegații Fi- 
lipinelor, R.A.U. și Congo (Leo
poldville) au subliniat îndeosebi 
faptul că dezechilibrul care dăinuie 
la repartiția bogățiilor lumii pro
voacă agravarea situației econo
mice a țărilor în curs de dezvol
tare. Ei s-au pronunțat pentru li
beralizarea exporturilor. în cursul 
aceleiași zile au mai luat cuvîntul 
delegații R. F. Germane și Austriei.

Șeful delegației române, prof. 
Mihail Hașeganu, referindu-se Ia 
modul cum au fost puse în apli
care principiile elaborate și a- 
probate de prima Conferință a Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, a arătat că scăderea 
prețurilor unor materii prime are 
consecințe catastrofale asupra co
merțului exterior al unui mare 
număr de țări în curs de dezvol
tare. El a menționat îndeosebi pro
dusele alimentare tropicale, gră
simile și fibrele textile, subliniind 
că țările în curs de dezvoltare, 
care sînt dependente de exportul 
de produse de bază și derivatele 
lor directe, se află prin ateasta în-

DUPĂ ZBORUL NAVEI
CAPE KENNEDY 30 

(Agerpres).— Cosmo- 
nauții americani Gor
don Cooper și Charles 
Conrad, care au în
cheiat duminică zbo
rul în Cosmos de șap
te zile, 22 
minute, au 
la centrul 
la Cape 
unde vor fi supuși u- 
nor controale medi
cale minuțioase. Echi
pajul navei „Gemi
ni-5“ va fi ținut timp 
de 11 zile la Cape 
Kennedy și apoi la 
Houston pentru a fi 
supus examenelor și 
diferitelor cercetări. 
Consultați de medicul 
lor principal, Charles 
Berry, s-a constatat 
că, în ciuda zborului 
îndelungat, starea să
nătății lor este satis-

ore și 56 
sosit luni 

spațial de 
Kennedy,

făcătoare, tnregistrîn- 
du-se numai simpto
me de hipotensiune.

Specialiștii apreciază 
că obiectivul principal 
urmărit de N.A.S.A., 
acela al efectuării 
unui zbor avînd o du
rată similară cu aceea 
a unei călătorii de la 
Pămînt la Lună și 
înapoi, a fost realizat. 
Zborul încununat de 
succes a fost efectuat 
în condițiile unor in
cidente neprevăzute, 
cel mai grav dintre 
ele fiind defectarea, 
temporară, a pilei de 
combustibil, un sistem 
nou folosit pentru pro
ducerea de energie 
electrică prin fuziu
nea de oxigen 
drogen lichid.

La 24 august, 
parat electronic

și hi-

un a- 
de la

/fGEMINI-5"
centrul din Houston 
s-a defectat, fiind 
pierdute mai multe in
formații transmise de 
„Gemini-5“, iar la 26 
august, două din cele 
16 rachete mici, care 
permiteau vehiculului 
să se orienteze, s-au 
defectat la rîndul lor. 
Acest incident tehnic 
nu a pus, însă, în 
primejdie securitatea 
cosmonauților, ei fiind 
numai obligați să re
ducă experiențele pre
văzute pentru ul
timele trei zile ale 
zborului. In sfîrșit, la 
29 august, în ziua a- 
merizării, uraganul 
„Betsy“ a silit N.A.S.A. 
să modifice planul de 
zbor al navei, care a 
primit ordinul să a- 
merizeze 
jumătate 
menului

cu o oră și 
înaintea ter- 
prevăzut.

BUENOS AIRES. Intre 27 șl 2? august tn capitala Argentinei a 
un congres al oamenilor muncii tn lupta împotriva scumpirii vieții. Au luat 
parte 700 de delegați din 16 provincii, reprezentînd 1 400 de organizații politice, 
sindicale, studențești, de femei șl cooperatiste. Organizat de Confederația Ge
nerală a Muncii, congresul este considerat ca unui dintre cele mal importante 
evenimente politice ale Argentinei din ultimii ani. în hotărîrea adoptată se 
cere sporirea salariilor Ia nivelul prețurilor, măsuri imediate împotriva șoma
jului, naționalizarea întreprinderilor aparținînd capitalului străin, exproprierea 
marilor latifundii. într-o declarație a C.G.M. din Argentina se arată că 970 000 
de muncitori, lt Ia sută din populația

SEUL. în ciuda Interdicțiilor gu
vernamentale, numeroși studenti 
de la Universitatea națională din 
Seul au încercat luni dimineața să 
organizeze o nouă adunare de 
protest împotriva ratificării trata
tului japono—sud-coreean. Politia 
a pătruns in incinta universității 
și a împrăștiat pe studenti.

ANKARA. Partidele politice din 
Turcia au procedat duminică la o 
selecționare a candidaților pentru 
alegerile legislative, care vor a- 
vea loo la 10 octombrie. Din cei 
3 178 de candidați au fost reținuți 
numai 2 266. Urmează ca partidele 
să desemneze încă 114 candidați. 
Listele definitive vor fi supuse la 
3 septembrie spre aprobare Înal
tei comisii electorale. Campania 
electorală se deschide la 19 sep
tembrie și se prelungește pînă in 
ajunul alegerilor.

LIUBLIANA. La invitația lut 
Iosip Broz Tito, secretar general 
al Uniunii Comuniștilor din Iu-

avut loc

aptă de muncă, nu au de lucru.

goslavia, la 30 august a sosit in 
Iugoslavia Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, cu soția. 
El își va petrece în Iugoslavia o 
parte din concediul de odihnă.

ADEN. După cum anunță corespon
dentul din Aden al agenției Reuter, 
comandantul polttiel din Aden, Harry 
Barry, a iost asasinat. Atentatul a 
tost săvîrșit de persoane necunoscute, 
care au deschis foc de arme automa
te asupra mașinii în care era 
mandantul în momentul cînd se 
în apropierea sediului politiei.

co- 
afla

des-BELGRAD. La 30 august, s-a 
chis sub auspiciile O.N.U. Congre
sul mondial al populației, la care 
participă circa 1 000 de delegați din 
70 de (ări, printre care și România. 
In cadrul congresului vor fi au- 

comunicăridiate peste 480 
științifice care vor 
mele populației pe 
acordînd o atenție
nilor rămase în urmă din punct de 
vedere al dezvoltării economice.

de
examina proble- 
scară mondială, 
deosebită regiu-

MADRID. Cunoscutul poet spa
niol Jose Maria Valverde a decla
rat că renunță la catedra sa de la 
Universitatea 
semn 
dierii 
fesori 
drid 
că aceștia sprijină lupta 
denților pentru crearea unei uni
uni studențești independente.

din Barcelona, în 
de protest împotriva conce- 
unui număr de cinci pro- 
de la universitățile din Ma- 
și Salamanca pe motiv 

stu

PNOM PENH. într-un comuni
cat al Ministerului Informațiilor se 
atrage atenția opiniei publice 
mondiale că guvernele de la Sai
gon și din Tailanda plănuiesc acte 
de agresiune împotriva Cambod
gien Ministrul de externe tailan- 
dez a amenințat cu bombardarea 
teritoriului cambodgian. Comuni
catul subliniază, totodată, că a- 
vioanele americane care între
prind bombardamente împotriva 
Vietnamului de nord și asupra 
unor regiuni din Laos, își au ba
zele și în Tailanda. Cambodgia nu 
va rămîne indiferentă față de ma
nevrele și amenințările proferate 
de Tailanda și guvernul de la Sai
gon — se spune în comunicat.

tr-o situație defavorabilă pe pla
nul schimburilor comerciale inter
naționale.

Vorbitorul a amintit că România 
a sprijinit măsurile și ideile menite 
să asigure pe piețele mondiale ac
cesul și stabilitatea mărfurilor ex
portate de țările aflate într-un pro
ces de dezvoltare și de diversifi
care a economiilor lor naționale. El 
a subliniat că aceasta presupune 
măsuri concrete de reducere a ta
xelor vamale, de abolire a contin- 
gentărli și eliminare a obstacolelor 
și discriminărilor de orice natură. 
Delegatul român s-a pronunțat în 
favoarea acordurilor multilaterale 
asupra diferitelor produse și a re
levat eficiența acordurilor comer
ciale pe termen lung pentru stabi
lizarea piețelor și sporirea schim
burilor internaționale.

Vorbitorul a arătat că România 
dezvoltă relații economice eu toate 
statele, indiferent de sistemul lor 
social, pe baza avantajului reci
proc, fără condiții politice, restric
ții sau discriminări, punînd la baza 
politicii sale externe principiile 
suveranității și independenței na
ționale, ale egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile in
terne — principii înscrise și în ac
tul final al primei Conferințe pen
tru comerț și dezvoltare. Decla- 
rîndu-se pentru extinderea rela
țiilor econorpice între Est și Vest 
și aplicarea generalizată a clauzei 
națiunii celei mai favorizate, șeful 
delegației române a încheiat spu- 
nînd că guvernul României acor
dă o atenție deosebită adoptării de 
către O.N.U. a unei Carte conți- 
nînd principiile relațiilor economi
ce internaționale și consideră că 
principiul universalității trebuie a- 
plicat în întreaga activitate a con
ferinței și organelor sale.

Tratativele
sovieto-egiptene

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
Luni au continuat la Kremlin tra
tativele dintre L. Brejnev, A. Ko- 
sîghin, A. Mikoian și Gamal Abdel 
Nasser. Agenția TASS relatează 
că, în timpul tratativelor de du
minică și de luni dintre conducă
torii sovietici și președintele 
R.A.U., în centrul atenției au fost 
situația internațională și dezvolta
rea continuă a relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R.A.U.

In după-amiaza zilei de 30 au
gust, ambasadorul R.A.U. la Mos
cova, Mohamed Morad Galeb, a o- 
ferit o recepție în cinstea preșe
dintelui Nasser. Din partea sovie
tică au participat L. Brejnev, A. 
Kosîghin, A. Mikoian și alte per
soane oficiale. Gamal Abdel Nas
ser și Anastas Mikoian au rostit 
cuvîntări.

„în Africa de sud tăcerea e de 
aur". Așa a intitulat ziarul „La li
bre Belgique" această imagine din 
Johannesburg: in fața redacției
ziarului „Rand Daily Mail" care a 
dezvăluit teroarea din închisorile 
R.S.A. au fost postate grupuri de 
rasiști pentru intimidarea redac

torilor

află tratatlvele Intre reprezentanții comparPITTSBURGH. Impasul In care se 
niilor metalurgice din S.U.A. și cel ai sindicatului muncitorilor oțelari, privind 
Încheierea unul nou contract de muncă, nu a putut fi depășit. Președintele John
son a convocat din această cauză la reședința sa din Texas pe senatorul democrat 
Wayne Morse șl subsecretarul pentru problemele comerțului, Leroy Collins, media
torii speciali trimiși de el la Pittsburgh pentru a lua parte la tratative. După două 
zile de tratative, Wayne Morse a declarat că toate speranțele au fost spulberate, 
nerealizlndu-se pînă In prezent nici un progres pe calea evitării grevei, care ur
mează să Înceapă marți noaptea șl va afecta 80 la sută din producția de oțel 
a S.U.A. I
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