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In ultimul an, în regiu
nea Bacău au fost con
struite și date în exploa
tare 14 noi unități indus
triale. La Bacău, în zona 
industrială a orașului, se 
află complexul de indus
trializare a lemnului, care 
produce anual peste 15 000 
garnituri de mobilă și 
uși-ferestre pentru circa 
38 000 de apartamente. 
Nu departe de complex se 
află noua fabrică de bere, 
cu o capacitate de pro
ducție de 400 000 hl de 
bere și 10 000 tone de 
malț.

Salba de hidrocentrale 
de pe Bistrița a ajuns la 
capăt. De la 23 august 
1965 și pînă acum au fost 
puse în funcțiune turbi
nele a încă 4 centrale 
hidroelectrice: Racova,
Gîrleni, Vaduri și Bacău I.

In prezent, 12 hidro
centrale de pe valea a- 
cestui rîu furnizează e- 
nergie în sistemul națio
nal. Pînă la sfîrșitul anu
lui va fi dată în exploa
tare și ultima uzină hi
droenergetică de pe Bis
trița — Bacău II.

Vorbind despre indus
tria văii Bistriței, nu se 
poate să nu amintim de 
noua fabrică de fire sin
tetice Relon II de la Să- 
vinești. Ea va 
anual 5 000 tone 
prolactamă, 980' 
fire și 950 tone 
cord necesare la 
rea anvelopelor. Aici to
tul este pregătit pentru 
începerea probelor tehno
logice.

Pe valea Trotușului, o- 
rașul petrochimiștilor te 
întîmpină, de asemenea.

produce 
de ca- 
tone de 

de fire 
fabrica-

cu noutăți. Cel mai im
portant obiectiv construit 
în ultima vreme este 
complexul de reformare 
catalitică din cadrul ra
finăriei. Toate cele sase 
instalații ale complexului 
sînt montate în aer liber. 
Întregul proces de pro
ducție este 
In mai 
luni de zile de la intra
rea în 
instalațiile 
au început să producă la 
capacitatea proiectată. 
Alte instalații noi au in
trat în producție și la 
Combinatul chimic din 
Borzești. Se cuvin men
ționate, în special, cele 
pentru producerea ierbi- 
cidului 2,4 D. Cu.cele 750 
tone de ierbicid care se 
produc anual aici se pot

automatizat, 
puțin de două

funcțiune, toate
complexului

plivi chimic circa 370 000 
ha cultivate cu cereale.

Obiective industriale 
importanțe sînt prevăzute 
să se construiască și în 
anii care vin, Pînă în 
1970 se vor construi peste 
40 noi unități industriale. 
La unele dintre obiec
tivele prevăzute pen
tru anii cincinalului se 
lucrează din plin. Pe 

■ șantierul termocentralei 
din B.orzesti, de exemplu, 
se montează cele 
grupuri a cite 200

O dată cu toate 
nile țării, trăiesc 
nouă, înfloritoare și stră
vechile așezări moldovene 
dintre colinele Tutovei și 
Cheile Bicazului.

rio uă 
MW. 
regiu- 
viața

Un an de la adoptarea Constituției
Republicii Socialiste România

CERTITUDINEA
VIEȚII NOASTRE

Adunările festive 
consacrate celei de-a 
XXII-a aniversări a eli
berării patriei noastre 
de sub jugul fascist au 
continuat să aibă loc 
sîmbătă în numeroase 
localități din tară.

La adunarea festivă, 
care a avut loc la casa 
de cultură din Pefro- 
șeni, a luat cuvîntul 
tov. Gheorghe Călin, 
membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secrefar al 
Comitetului regional 
Hunedoara al P.C.R. 
După ce a vorbit des
pre însemnătatea marii 
sărbători naționale a 
poporului nostru, el a 
felicitat călduros colec
tivele de mineri și al(i 
oameni ai muncii din 
Valea Jiului pentru 
succesele remarcabile 
obținute în întrecerea 
socialistă.

In prezenta a sute 
de furnaliști, ofelari, 
laminatori de la Com
binatul siderurgic Hu
nedoara a vorbit ing. 
Nicodim Roșea, secre
tar al comitetului re
gional de partid.

La întreprinderea de 
construcții și montaje 
siderurgice din Galați, 
care ridică marele 
combinat, a vorbit tov. 
Gheorghe Ghinea, 
membru supleant a! 
C.C. al P.C.R., secre
tar al comitetului re
gional al P.C.R.

Sîmbătă după-amiază s-a îna
poiat în Capitală președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care, însoțit 
de ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a făcut o 
vizită oficială ' în Danemarca, la 
invitația guvernului danez. împre
ună cu președintele Consiliului de 
Miniștri s-au înapoiat, de aseme
nea, Angelo Miculescu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, precum și grupul de consi
lieri

Pe 
zenți 
Emil 
rian Dănălache, Constanța Crăciun, 
Gheorghe Gaston Marin, miniștri.

A fost de față Niels Neustrup, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București.

*
COPENHAGA 20 — Trimisul 

special Agerpres Nicolae Puicea 
transmite : Sîmbătă la ora 11,45, 
ora locală, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România,. Ion .Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănes
cu,' a părăsit Copenhaga, îndrep- 
tîndu-se spre patrie, după o vizi-

Constantin CHIRIȚĂ

sat primului ministru-al Danemar
cei, Jens Otto Krag, o telegramă 
în care se spune :

Părăsind teritoriul Danemarcei, 
permiteți-mi să vă adresez, Exce
lență, mulțumiri' călduroase pentru 
primirea cordială, ospitalitatea și 
atenția de care am fost înconjurați 
în cursul vizitei noastre.

Mă folosesc de acest prilej pen
tru a-mi exprima, încă o dată, sa
tisfacția pentru convorbirile rodni
ce avute cu dumneavoastră și cu 
domnul ministru al afacerilor ex
terne și convingerea că ele vor 
contribui la dezvoltarea multilate
rală a bunelor relații statornicita 
între Republica Socialistă Româ
nia și Danemarca spre binele po
poarelor noastre și al colaborării 
europene.

Vă doresc, Excelență, succes în 
activitatea dv., multă sănătate și 
fericire, iar poporului danez pace 
și prosperitate.

tă oficială de cinci zile făcută la 
invitația guvernului danez.

La aeroportul Kastrup, unde 
erau arborate drapelele de stat ale 
celor două țări, personalitățile 
oficiale române au fost salutate de 
Per .Haekkerup, ministrul aface
rilor externe al Danemarcei, Hans 
Moller, șeful protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe, An
ker Svart, ambasador, șef de ser
viciu în Departamentul politic și 
juridic al Ministerului Afacerilor 
Externe, J. Henrik baron de Zyt- 
phen-Adeler, ambasadorul Dane
marcei la București, și de alte per
soane oficiale daneze.

Au fost prezenți Petre Mânu, 
ambasadorul României la Copen
haga, și membrii ambasadei ro
mâne.

Gh. BALTĂ 
coresp. „Scînteii"

Creșterea potențialului industrial

și experți.
aeroportul Băneasa erau pre- 
tovarășii Gheorghe Apostol, 
Bodnaraș, Ilie Verdeț, Flo

★
De la bordul avionului, tovară

șul Ion Gheorghe Maurer a adre-

Primirea la regele Danemarcei
COPENHAGA 20 — Trimisul 

special Agerpres Nicolae Puicea 
transmite: Sîmbătă dimineața, la 
Palatul Amalienborg, Maiestatea 
Sa regele Frederik al IX-lea al 
Danemarcei a primit pe președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion

Gheorghe Maurer. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire cordială.

Au fost de față Corneliu Mănes-* 
cu, ministrul afacerilor externe al 
României, și Per Haekkerup, mit 
nistrul afacerilor externe al Dane-* 
mareei.

COMUNICAT
Indepen’denfa națională 

politică și 
pendenfa 
care le 
Constifujia 
exprimate 
apărate cu 
sînt urmarea 
rească a politicii consec
vente și înfelepte duse 
de Partidul Comunist Ro
mân, politică animată per
manent de cel mai emo
ționant și mai înalt pa
triotism. Această politică 
puternic fundamentată pe 
tradiția istoriei, stabilității 
și realității românești, în
viorată de apa vie a aces
tei tradiții care ne tulbură 
prin noblețea și generozi
tatea ei, s-a sintetizat în 
literele de aur ale Consti
tuției noastre.

Constituția Republicii 
Socialiste România, prin 
însuși titlul ei, unește is
toria și prezentul : Româ
nia — realitate istorică, 
geografică, spirituală, pre
zentă prin poporul său în 
toate secolele istoriei 
moderne, recunoscută și 
autentificată prin acte și 
mai ales prin fapte ; 
România Socialistă — rea
litate care întărește și în
frumusețează indepen
denta statului nostru ridi- 
cîndu-l în rîndurile țări
lor înaintate ale lumii 
prin caracteristicile de 
justifie, umanitate și pro
gres, prin organizarea so
cială și dezvoltarea eco- 
nomico-culturală, prin pa
siunea pentru dreptate 
socială cuprinse în noțiu
nea de socialism.

Partidul Comunist Ro
mân, luptînd pentru trans
formarea statului nostru 
într-un stat socialist, po
porul român realizînd 
România Socialistă au va- 

dus la îm- 
caracterisfi-

r 'A trecut un an de cînd 
poporul nostru, exprimîn- 
du-și acea solidaritate și 
unitate specifice marilor 
evenimente istorice, a 
transformat, prin voința 
sa unanimă și prin votul 
unanim al reprezentanți
lor lui, proiectul de Cons
tituție a Republicii Socia
liste România 
fundamentală 
nostru.

Proiectul de 
prezentat cu 
înainte oamenilor muncii 
a aprins inimile tuturor, 
pentru că l-am simfif mai 
înfîi cu inimile care au 
bătut fidel, neobosit, ge
neros cadenfa tuturor fap
telor și realizărilor noas
tre. In același timp și 
poate mai mult decît ori
ce a încrustat în conștiința 
noastră sentimentul unor 
noi și autentice răspun
deri. Ne-am dat toți sea
ma că noua Constitute e 
în primul rînd un răspuns 
grav și definitiv dat isto
riei acestui popor român 
pe care mileniile și se
colele nu l-au scutit de 
nedreptăți și convulsii, 
care și-a păstrat nealtera
te fiin|a, limba și obiceiu
rile și spiritul său viteaz, 
pe aceste meleaguri din- 
lăunfrul și din jurul 
Carpaț:lor. „Constituția 
României Socialiste — a- 
răta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în Raportul 
cu privire la proiectul 
de Constituție — reflectă 
împlinirea aspirațiilor de 
libertate ale celor ce 
muncesc, ea reprezintă 
Carta libertății Și suvera
nității naționale, a înflo
ririi națiunii socialiste, a 
egalității depline în drep
turi pentru toți cetățenii 
patriei, fără deosebire de 
naționalitate, a afirmării . lorificat, au 
multilaterale a demnității plinire înseși 
și personalității omului, 
constructor al socialismu- • 
lui, făuritor conștient al 
propriei sale istorii".

în lege 
a statului

Consfitufis 
mult timp

istorică, inde- 
economică pe 

consemnează 
noastră — 

cu fermitate și 
fermitate — 

logică, fi-

(Continuare . 
în pag. a II.-a)

DIALOG CULTURAL: Umanismul —

cu privire la vizita oficială
a președintelui Consiliului de Miniștri

Cei ,22 de ani care se îm
plinesc de la eliberarea ță
rii noastre reprezintă o pe
rioadă de intensă construc
ție economică și socială. 
Piatra unghiulară a edifi
ciului socialist clădit în 
România de astăzi o consti
tuie înfăptuirea neabătută 
de către poporul nostru a 
politicii marxist-leniniste a 
Partidului Comunist Român 
de industrializare socialistă 
a țării. Această politică a a- 
sigurat desfășurarea vi
guroasă a întregii vieți, eco
nomice și social-culturale, 
dezvoltarea dinamică a po
tențialului industrial al ță
rii și avîntul tuturor celor
lalte . ramuri ale economiei 
naționale, atragerea în cir
cuitul economic a noi re

..................................................................................11 j j Bl
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însușire tradițională a artei romanești 
de Gheorghe STROIA

NOTE DE DRUM DIN GRECIA
de Nicolae COR.BU

Cu prilejul vizitei făcute 
de delegația de partid și gu
vernamentală română care a 
participat la festivitățile zi
lei naționale a Republicii 
Congo (Brazzaville) a fost 
semnat un comunicat pri-

vind stabilirea de relații di
plomatice, la rang de amba
sadă, între Republica Socia
listă România și Republica 
Congo. (Relatarea completă 

. în pag. a 5-a).

al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, în Danemarca

Ing. Emanoil FLORESCU
prim-vicepreședinte

' - al Comitetului de Stat
al • Planificării

surse naturale și forțe de 
muncă, ridicarea sistematică 
a nivelului de trai al po
porului. .Acestea sînt temeiu
rile consecvenței cu care și 
în actualul cincinal, potrivit 
hotărîrilor Congresului al 
IX-lea, partidul nostru con
centrează principalele efor
turi, spre, continuarea în ritm 
susținut a industrializării 
țării.

De-a lungul anilor con
strucției socialiste, industria
lizarea a fost însoțită de 
îmbunătățirea repartizării 
forțelor de producție pe te
ritoriul țării — latură im
portantă a politicii econo
mice a partidului și statului 
nostru. Concomitent cu dez- 

. voltarea centrelor industria
le existente și pe măsura 

, creșterii potențialului econo
mic al țării, a resurselor ma
teriale și financiare ale sta
tului, forțele de producție 
s-au dezvoltat în proporții 
din ce în ce mai mari și în 
regiunile în trecut rămase 
în urmă, prin construirea 
de întreprinderi noi.

O privire pe harta econo
mică a țării reliefează că

astăzi industria nu mai este 
privilegiul cîtorva centre. 
Nu există regiune în care 
să nu fi fost puse în func
țiune, în anii construcției 
socialiste, obiective industria
le de mare importanță. Edi
ficator este faptul că, în pe
rioada 1956—1965, circa 50 
la sută din numărul total 
al modernelor întreprinderi 
puse în funcțiune au fost 
amplasate în regiuni care în 
trecut erau mai puțin dez
voltate. Ca urmare, ritmul 
mediu de creștere a produc
ției industriale în aceste re
giuni 
atins 
triei. 
lului, 
cit a 
ansamblul industriei, ritmul 
mediu anual de creștere a 

regiunea Argeș de 
regiunea

a fost superior celui 
pe ansamblul indus- 
Numai în anii șesena- 
față de 14,5 la sută, 
fost media anuală pe

fost în
15,4 la sută, în
Bacău de 16,7 la sută, în re
giunea București de 17,3 la 
sută, în regiunea Oltenia de 
18,1 la sută, în regiunea Iași 
de 20,8 la sută.

Evident, lichidarea dispro
porțiilor în dezvoltarea in
dustrială a regiunilor, pe

care țara noastră le-a moște
nit de la vechea orînduire, 
este o problemă complexă 

rși .soluționarea ei este un 
proces de durată. Perioada 
noului cincinal constituie o 
etapă importantă în îmbu
nătățirea substanțială a re
partizării teritoriale a for
țelor de producție — sarcină 
economică și socială de mare 
însemnătate prevăzută de 
Directivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. Subliniind 
atenția deosebită ce se a- 
cordă acestei probleme, în 
cuvîntul de
Plenara C.C. al P.C.R. din 
27—28 iunie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: 
„Una dintre caracteristicile 
principale ale planului cinci
nal o constituie faptul că el 
asigură o mai justă reparti
zare a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării în 
scopul valorificării Ia un ni
vel superior a resurselor 
materiale, precum și dezvol
tării forțelor de producție și 
a bazei tehnice-materiale în 
regiunile și raioanele răma
se în urmă din punct de ve
dere economic. Aceste țeluri 
au călăuzit politica de am
plasare a noilor obiective 
prevăzute în planul cinci
nal...".

închidere • la

(Continuare în pag. a III-a)
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' La invitația guvernului danez, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
a făcut o vizită oficială în Dane
marca între 15—20 august 1966.

In timpul vizitei, președintele 
Consiliului de Miniștri și minis
trul afacerilor externe au fost 
primiți < de Maiestatea Sa regele 
Frederik al. IX-lea.

Președintele Consiliului de . Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, s-au întîlnit, de 
asemenea, cu primul ministru Jens 
Otto Krag și ministrul de externe, 
Per Haekkerup, cu care au avut 
o serie de convorbiri rodnice.

Convorbirile, care s-au desfășu
rat înțr-o atmosferă sinceră și cor
dială, s-au referit în mod util la 
diferite probleme internaționale, 
precum și la relațiile dintre Româ
nia și Danemarca.

In cursul discuțiilor foarte ■ cu
prinzătoare ■ asupra problemelor 
bilaterale, miniștrii au constatat 
cu satisfacție că între cele două 
țări nu există probleme contro-, 
versate și că relațiile de priete
nie și colaborare dintre România 
și Danemarca se dezvoltă favora
bil pe baza respectului și avanta
jului reciproc și neamestecului în 
treburile interne.

Comerțul dintre cele două țări 
se dezvoltă favorabil în cadrul 
actualului acord comercial de

lungă durată, care se dovedește 
util și avantajos ambelor părți' și 
există perspective pentru crește
rea sa în continuare.

Cele două părți au fost de acord 
că există posibilități pentru o co
laborare economică, industrială și 
tehnică reciproc avantajoasă și au 
convenit să sprijine vizite de spe
cialiști în diferite domenii indus
triale, care să studieze astfel' de 
posibilități între întreprinderi. De 
asemenea, se întrevede o extinde
re a colaborării tehnico-științifice 
în domeniul agriculturii..

S-a convenit ca legăturile cul
turale dintre cele două țări să fie 
întărite în continuare-și să se ela
boreze un acord cultural.

Cele două părți consideră că 
schimbul prietenesc de vederi 
efectuat în cursul vizitei a creat 
bune raporturi ‘ personale și va 
stimula dezvoltarea și întărirea- 
relațiilor de prietenie dintre Ro
mânia și Danemarca - în interesul- 
ambelor popoare și -al cauzei păciL 
Dînd o înaltă apreciere contacte
lor apropiate care s-au stabilit,' 
părțile și-au exprimat dorința co
mună de a le continua și dezvolta.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
exprimat mulțumiri călduroase 
pentru primirea ce i s-a făcut-în' 
Danemarca și a adresat, totodată, 
primului ministru Jens Otto Krag 
invitația de a vizita Republica So
cialistă România. Invitația a fost' 
acceptată cu plăcere.

TELE
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Chivu Stoica, a primit o telegramă de la președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., N. Podgornîi, în care acesta mulțumește pen
tru felicitările și urările adresate cu prilejul realegerii sale în funcție.

„împărtășesc convingerea dv. — se spune în telegramă — că prie
tenia trainică și colaborarea frățească statornicite între statele noastre 
se vor dezvolta continuu spre binele ambelor popoare, al cauzei socia
lismului și păcii în întreaga lume".

De asemenea, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit o telegramă de mulțu
mire din partea președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. N. 
Kosîghin, pentru felicitările și urările adresate cu prilejul numirii sale 
în această funcție.

(Agerpres)
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hotărîtă,

și drep- 
însușirile

țSrli noastre este 
tuturor oamenilor

® Contraofensiva electrosecuritâtii9 
© Televiziune cu circuit închis în
@ Stop ! „pasagerilor sonori"

O dată cu construirea noilor edificii ale industriei socia
liste, dotate cu mașini. Utilaje șl agregate de Înaltă tehnici
tate, în procesul de producție au fost introduse numeroase 
dispozitive șl instalații de protecție a muncii, s-au acordat 
echipament de protecție în sortimente și de calitate îmbună
tățită, precum și alimentație de protecție. Sumele alocate în 
acest scop au sporit continuu. Numai în anii 19601—1965 s-au 
cheltuit pentru protecția muncii circa 4 miliarde de lei. De 
asemenea, statul alocă peste 550 milioane lei pentru plata 
integrală a salariilor lucrătorilor care, muncind în condiții 
deosebite, beneficiază de program redus de lucru, de con
cedii suplimentare și de alte sporuri de salariu.

Pitesc, activitatea de protecție a muncii trebuie să țină în 
permanență pasul cu progresul general al industrializării so
cialiste a țării, să fie continuu perfecționată, să răspundă cit 
mai blhe cerințelor procesului modern de producție. Aceste 
sarcini revin șl cercetării științifice de specialitate, realizată 
— in bună parte — de Institutul pentru protecția muncii,

cile spirituale românești : sentimentul 
dreptății, generozitatea, noblețea, căl
dura, demnitatea, care, la un .loc, con
stituie coordonate esențiale aje socia
lismului. Cu mai bine de o sută de 
ani în urmă, vorbind despre un stat 
al dreptății și frăției, marele nostru 
Bălcescu spunea i „Aceste cuvinte, ce 
o dată am dat de devisă nației mele, 
vor domni .lumea ; atunci așteptarea, 
visarea vieții mele se vor îm
plini ; atunci toți românii vor fi 
una, liberi și frați". Constituția Re
publicii Socialiste România împlineș
te aceste visuri ale celor mai luminați 
fii ai poporului român, unind dezi
deratul de libertate, frăție 
fale al istoriei noastre cu 
spirituale ale poporului, cu conștiin
ța activă, lucidă, 
patriotism.

Marea lege a 
operă comună a 
muncii, ea este rodul de aur al ani
lor în care poporul nostru, urmînd 
neabătut cuvîntul și politica partidu
lui Comunist, a muncit cu o energie 
neobosită peniru a clădi pe temelii 
sănătoase de oțel și beton un stat pu
ternic, demn, care să merite pe de
plin titlul înalt de stat socialist. Le
gea supremă a țării conferă fiecăruia 
dintre noi titlul și callfafea de ctitor, 
de ziditor al socialismului.

Constituția noastră stabilește drep
turi și răspunderi, egale pentru toți, 
și ele sînt de multă vreme realități 
cotidiene în țara noastră ; toate arti
colele Constituției, toate literele ei, 
au fost scrise cu caligrafia comună, 
fermă a tuturor, a întregului popor. 
Toate articolele Constituției sînt ase
meni unor piloni pe care se sprijină 
trupul sănătos al țării ; dar este un 
articol, articolul 13, care definește 
înfr-urt fel însăși structura statului 
nostru și mai ales viziunea și scopul 
și idealul infim al societății noastre. 
„1N REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂ
NIA, ÎNTREAGA ACTIVITATE DE 
STAT ARE DREPT SCOP DEZVOLTA
REA ORÎNDUIRII SOCIALISTE, CREȘ
TEREA CONTINUĂ A BUNĂSTĂRII 
MATERIALE Șl CULTURALE A PO
PORULUI, ASIGURAREA 
Șl DEMNITĂȚII OMULUI, 
REA MULTILATERALĂ A 
LITĂȚII UMANE". Aceste 
primă sub forma concisă 
realitate limpede, o realitate de cris
tal a societății noastre, slnfetizînd 
spiritul, adevărul, esența Constituției.

Niciodată în istoria țării noastre nu 
s-a militat cu atîta perseverență, ho- 
tărîre și pasiune pentru asigurarea 
demnității umane, pentru afirmarea 
multilaterală a personalității umane. 
Toată forța sfatului nostru a fost pusă 
în slujba acestor nobile aspirații, 
iransformîndu-le în certitudini și rea
lități cotidiene.

Sfatul nostru socialist are nevoie — 
pentru propășirea, viitorul și securi
tatea sa — de personalități umane 
distincte, bine realizate. De aceea 
orice cetățean are la dispoziția sa 
toate mijloacele pentru a se împlini 
în orice domeniu îl îndeamnă talen
tul, pasiunea, dorința. Mai mult. Ală
turi de diversele mijloace concrete, 
materiale, există acel curent viguros 
al opiniei publice — rod al politicii 
partidului — care îndeamnă oamenii 
la învățătură, la calificare, la specia
lizare. De aceea școlile și institutele 
noastre revarsă necontenit în țară 
contingente și generații de specia
liști, de pasionați care țin nestinsă 
flacăra științei, artei, culturii.

Cuvintele Constituției au răsărit din 
oțelul și betonul frămînfat de noi, 
fără zgîrcenie, pe cuprinsul patriei. 
De aceea sînt atît de sigure, de a- 
ceea au atîta rezonanță îri sufletele 
noastre. Muncim pentru România So
cialistă, pentru bună stare, pentru lu
mină, pentru veselie. Ridicăm uzine 
și case, săpăm sonde, construim ma
șini. Și mereu, alături de nOi, o daltă 
nevăzută sapă adînc în marmură a- 
cesfe cuvinte : ASIGURAREA DEMNI
TĂȚII... AFIRMAREA PERSONALITĂ
ȚII UMANE. Cetățenii României So
cialiste au dreptul și dorința și înda
torirea de a respecta, de a urma, de 
a continua însușirile și trăsăturile de 
demnitate și personalitate cu care 
patria noastră se afirmă astăzi în 
lume»

LIBERTĂȚII 
AFIRMA- 

PERSONA- 
cuvinte ex- 
a legii o

transporturi

înființat în toamna anului 1951, 
în virtutea legii datorită căreia 
protecția muncii a devenit în țară 
noastră o problemă de stat, acest 
important forum de cercetare ști-' 
ințifică este inspirat în activitatea 
sa de cele mai urgente necesități 
ale industriei, precum și de cerin
țele pe care le ridică necontenit 
proiectarea noilor obiective indus
triale.

Tehnica securității la mașini și 
utilaje, cu aria sa largă de obiec
tive — prevenirea accidentelor și 
îmbolnăvirilor profesionale, redu
cerea efortului fizic, crearea unor 
condiții de confort la locul de 
muncă ș.al — este o problemă 
de maximă importanță pentru 
milioane de muncitori din țara 
noastră. Iată de ce da constituie 
direcția principală a preocupărilor 
Institutului pentru protecția mun
cii. în obiectivul 
institutului- 
timp, de exemplu, problemele 
muncii în 
gate de diferite instalații de ridi
cat, prelucrările la rece, prelucra
rea lemnului, lucrările de sudură, 
transporturile de materiale etc. 
S-au studiat cu prioritate și defi
ciențele tehnice care pot provoca 
accidentele de muncă în exploata
rea Utilajelor agricole, forestiere, 
în industria ușoară și altele.

Nimic mai important în acest 
sector decît eficiența studiilor: 
promptitudinea intervențiilor și o- 
perativitatea aplicării rezultatelor 

; d'bbîndite. S-a observât, de. .pildă, 
că în sectoarele de construcții, con
strucții de 
forestier, i 
prezintă unele 
nice. Pe baza cercetărilor efectuate 
în 1965, au fost propuse numeroase 
măsuri pentru îmbunătățirea con
strucției șl mărirea siguranței în 
exploatare a respectivelor instala
ții, care au fost transmise uzinelor 
„Unio" Satu Mare, Uzinei de utilaj 
petrolier Tîrgoviște, Uzinei de po
duri metalice Pitești și Insti
tutului de proiectări în construc
ții de mașini din Timișoara. Apli
carea lor este în curs.

Producerea și folosirea pe scară 
tot mai largă a energiei electrice, 
construirea într-un ritm rapid a 
unor instalații electrice la tensiuni 
din ce în ce mai ridicate, câ și folo
sirea unui număr mereu mai mare 
de utilaje și scule acționate elec
tric au făcut să sporească și pre
ocupările în domeniul electrosecu- 
rității. Au fost abordate teme a 
căror rezolvare a contribuit la in
troducerea în practica protecției a 
unor mijloace moderne, mai efica- ____
ce și mai . economice, la Combina- 
tul siderurgic Galați, la liniile fe- „

cercetătorilor
au stat, în ultimul

turnătorii, cele le-

_> mașini, minerit și 
instalațiile de ridicat 

deficiențe, teh-

eficiență în

debitat bare

rîndul lor, cu multă 
producție, se referă și lă izolarea 
fonică ă mașinilor de 
din fabricile de cuie (carcase fo- 
noizolante și fonoabsorbante); re
ducerea zgomotului la bancurile de 
probă a motoarelor de tractor (u- 
zina „Tractorul“-Brașov“); redu
cerea zgomotului la mașinile de 
șlefuit și rectificat bile de. rulmenți 
(la uzina ,,Rulmentul“-Bîrlad) etc.

Pe plan mondial, tehnica ilumi
natului face pași mari de la an la 
an. Abordînd probleme de maximă 
importanță — asigurarea condiții
lor optime de vizibilitate la dife
rite locuri de muncă, ridicarea ni
velului calitativ al instalațiilor de 
iluminat, folosirea schemelor de 
culori funcționale în vederea re
alizării unui mediu de lucru sigur 
etc. — laboratorul de iluminat in
dustrial ' s-a impus printr-o serie 
de rezultate practice care au con
dus direct’ sau indirect la reduce- 

' rea numărului de accidente, la 
micșorarea oboselii vizuale, ca și 
la creșterea productivității muncii 
și a calității produselor. Chiar și 
numai enunțarea temelor din ulti
mul timp este edificatoare : „îm
bunătățirea condițiilor de iluminat 
în turnătorii" ; „Iluminatul în ha
lele de lucru ale depourilor de 
tramvaie" ; „Folosirea lămpilor cu 
vapori de mercur de mare presi
une' în industrie" ș.a.

Se mai poate spune că cea mai 
aprigă luptă împotriva prafului, a 
gazelor și ă fumului din încăpe
rile de producție este dusă de 
mulți ani de către cercetătorii in
stitutului. Pe lingă efectuarea unor 
studii privind îmbunătățirea con
dițiilor de lucru din secțiile calde 
(cu gaze calde din cuptoare, cU ra
diații ale metalelor topite etc), 
combaterea nocivității în spații 
mici, închise, filtrarea aerului (u- 
medă, electrostatică, prin medii 
poroase) și a 
de ventilație și condiționare a 
aerului s-a 
vreme

gazelor, secția

impus în Ultima 
printr-un mare număr 

de lucrări valorificate în pro
ducție, de foarte multe ori în co
laborare cu institute de proiectări 
și numeroase întreprinderi..

Și în, ce privește îmbunătățirea 
continuă a mijloacelor individuale 
de -protecție există preocupări im
portante din partea specialiștilor 
institutului. Datorită permanenței 
cu care se efectuează studiile, apar 
mereu noi sortimente de echipa
ment de protecție sau se îmbună
tățesc cele existente, este înlesnită 
utilizarea lor corectă.

Pentru a pune în practică sarci
nile izvorîte din documentele de 
partid cu privire la îmbunătățirea 
cercetării științifice și ținînd sea
ma de prevederile noii legi cu pri
vire la protecția muncii, cercetă
torii institutului și-au propus abor
darea și în viitor a unor probleme 
de importantă majoră : îmbunătă
țirea standardelor, a normativelor 
și normelor privind exploatarea 
utilajelor, mașinilor și aparaturi
lor ce se dau în funcțiune, asigu
rarea electrosecuritâtii, îmbunătă
țirea reutilării — mai ales în in
dustria siderurgică, minieră, chi
mică etc.’

Nicolas BRUJAN

Amintiri despre Marx șl Engels.
„Maurul" este Karl Marx. Așa era nu

mit de ai săi din pricina tenului brun și 
a bărbii negre. „Generalul" este porecla 
dată de prieteni lui Engels, ale cărui cu
noștințe în domeniul științelor militare 
stîrneau admirația specialiștilor.

Volumul cuprinde amintiri despre cei 
doi întemeietori ai socialismului științific 
semnate de cel care i-au cunoscut — 
rude, militanți ai mișcării muncitorești 
Internaționale etc, Unele dintre aceste pa
gini de amintiri au mai apărut în româ
nește, altele sînt inedite. Printre autorii 
amintirilor figurează soția și fiicele lui 
Marx, W. Liebknecht, P. Lafargue, A. Be
bel, F. Mehring, F. Sorge, K. Kautsky, E. 
Bernstein și alții.

Volumele din cadrul acestei colecții 
conțin studii consacrate diferitelor pro
bleme teoretice și metodologice ale știin
țelor istorice, ale cercetării fenomenelor 
culturii, ale științelor economice, sociolo
giei concrete, dreptului, esteticii, psiho
logiei, pedagogiei și altor discipline uma
nistice-

Printre altele, volumul II cuprinde ma
terialele : Cu privire la clasificarea știin
țelor sociale, de B. M. Kedrov ; Probleme 
metodologice controversate ale sociologiei 
contemporane poloneze, de Jan Szcze- 
panski ; Unele probleme metodologice ale 
cercetării sociologice marxiste, de Radi 
Vasiliev ; însemnări în legătură cu con
cepția marxistă despre sociologie, de M. 
Simon ; Metodele exacte în cercetarea so
ciologică, de I. A. Levada ; Unele obser
vații cu privire la cuantificarea fenome
nelor sociale, de lise Krasemann.

Cercetate și analizate cu exigența cuvenită de către foru
rile în drept, semnalele critice, propunerile oamenilor mun
cii adresate ziarului sînt urmate, de cele mai multe ori de 
măsuri corespunzătoare. Relatăm spicuiri din semnalele ci
titorilor și din răspunsurile primite de redacție de la autori
tățile competente.

9 Reclădirea Pieței dr. 
Babeș din cartierul Co- 
troceni-Elefterie din Ca
pitală ar putea fi un pri
lej pentru deschiderea u- 
nur noi unități care, în 
momentul de față, lipsesc 
— se spunea înfr-o scri
soare semnată

acestui 
suges- 
răspun- 

executiv

mulți locatari ai 
cartier. întemeiată 
tie — se arată In 
sui Comitetului 
ai Sfatului popular raio
nal „V. I. Lenin", în a- 
ceastă piață, care va fi 
dată în folosință pînă la 
sfîrșitul anului, sînt pre-

In curînd, pe Valea Oltului — regiunea Argeș 
deschide o nouă cabană

Fâtd : Agerpres

se asigura
apa

orașelor

o mai bună 
a cerințelor 

serviciul de

tui siaerurgic calați, ia imine Le- ™ 
rate electrificate de pe traseul | 
Cîmpina — Brașov etc. între al- ■
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tele, cercetătorii au găsit variate 
posibilități de utilizare a televizi
unii în circuit închis în transpor
turi, pentru evitarea accidentelor 
și reducerea eforturilor. Această 
metodă și-a găsit recent un nou 
beneficiar: portul Constanța.

în comparație cu zgomotul de pe 
stradă, din locuințe sau din dife
ritele mijloace de transport, zgo
motul industrial are o nocivitate 
mult mai mare. Cunoscînd întrea
ga gamă a implicațiilor de ordin 
igienico-sanitar și social pe care 16 
pot avea zgomotul și vibrațiile, in
stitutul și-a creat încă din anii tre- 
cuți baze pentru o largă ofensivă 
împotriva acestor dăunători „pasa
geri sonori". în cadrul laboratoru
lui organizat în acest scop, dotat 
cu aparatură specială de înaltă 
precizie și complet automatizată, 
se efectuează o serie de studii și 
cercetări, elaborîndu-se totodată 
soluții practice, Pînă nu de mult, 
în atenția laboratorului a stat, de 
pildă, problema reducerii zgomo
tului și vibrațiilor la unele auto
camioane produse de uzina „Stea
gul Roșu" Brașov. Din cerce
tări au rezultat mai multe proiecte 
ale unor dispozitive de atenuare a 
zgomotelor produse prin evacuarea 
gazelor arse, ca și o gamă largă de 
modele de căptușeli acustice pen
tru cabinele șoferilor. După cuve
nitele experimentări, o parte dintre 
acestea au fost aplicate cu succes 
la noile tipuri de autocamioane din 
producția curentă.

Rezultate bune,. valorificate, la

I
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văzute înființarea unui 
mare magazin de legume 
și fructe, a unei unități 
Tehnometal cu articole de 
uz casnic și chimicale și 
altele. De asemenea, sînt 
prevăzute locuri pentru 
depozitarea legumelor și 
fructelor, a tonetelor pen
tru păsări.

® Pentru 
satisfacere 
cetățenilor,
stomatologie al Policlini
cii Buzău își va extinde 
activitatea — ne aduce la 
cunoștință sfatul popular 
al orașului. Astfel, va fi 
organizat un cabinet d.e 
urgențe, care va exami
na toți solicitanta, se vor 
planifica tratamentele, re- 
zolvîndU-se cu prompti
tudine urgențele ; va fi 
creată o secție pentru exe
cutarea protezelor den
tare și altele.

o Venind in întâmpina
rea propunerii unor ce
tățeni din Burdujeni, 
Sfatul popular al regiunii 
Suceava a luat măsura 
ca pînă la sfîrșitul aces
tui an să fie pusă în func
țiune o . spălătorie chimi
că. Pînă la 15 septembrie 
va fi dată în folosință și 
baia
9

Baia 
nou 
sele 
licitate ale fabricilor „Vi- 
trometan"-Mediaș și „To- 
mești" — ne răspunde la 
o sesizare Direcfia genera
lă a industriei sticlă și ce
ramică fină din Ministerul 
Industriei Ușoare.

publică.
Cumpărătorii din 
Mare vor găsi din 

în magazine produ- 
de sticlărie mult so-

originala

Printre cele rricti Izbutite în
cercări pe liilia conturării 
unui specific național și local 
în arhitectura contemporană 
se înscrie proiectul pentru 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Suceava. Remarcat încă 
pe parcursul avizării, proiectul 
a fost apreciat în mod deose
bit cu ocazia vizitei conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Suceava. Clădirea 
vă cuprinde o sală cu 800 de 
locuri, dotată pentru orice fel 
de spectacole, o sală de lucru 
și manifestări culturale mai 
restrînse — cu 200 de locuri, 
8 săli pentrU diferite activi
tăți, săli pentru reuniuni — în 
total o suprafață de 5 000 m p.

Despre concepția care ă stat 
lă baza lucrării, precum și des
pre modalitățile de realizare, 
a vorbit redactorului nostru, 
arh. Gheorghe Sasărmân, ar- • 
hitectul Nicolae Porumbescu, 
director tehnic la D.S.A.P.C.- 
Suceăvă, autorul proiectului.

— Experiența din ultimii 50 de 
ani — ne-a declarat el — demon
strează că arhitectura este domi
nată de două tendințe opuse : pe 
de o parte cea care afirmă des
personalizarea arhitecturii și ab
solutizează latura sa funcțional- 
constructivă, considerată factor

în viața orașelor apa 
are un rol tot mai im
portant. O cer confor
tul și higiena vieții de 
zi cu zi și, într-o măsură 
din ce în ce mai mare, 
procesul de producție 
din întreprinderile in
dustriale. în ultimii ani, 
în pas cu construirea 
de noi fabrici și uzine, dă 
noi ansambluri de locuin
țe, s-a dezvoltat și rețea
ua de alimentare cu apă 
potabilă, precum și cea 
de canalizare. Lungimea 
totală a conductelor de 
distribuire a apei este în 
prezent de peste 7 000 
km. Consumul de apă pe 
locuitor a crescut la a- 
proape 180 litri zilnic.

în următorii cinci ani, 
în toate orașele mari, ale 
căror zone industriale se 
extind, va crește conside
rabil cantitdtea de apă 
distribuită în‘urma unor 
lucrări de captare a sur
selor și de aducțiune, a 
construirii de stații de 
tratare și de pompare, 
în Capitală, de exem
plu, vor fi captate sur
se subterane cu o ca
pacitate de 52 000 mc pe 
zi și alte surse cu un de
bit de circa 260 000 mc. 
pe zi. Concomitent, se va 
extinde cu 100 km re
țeaua de artere care 
să distribuie debitul spo
rit de apă ; va fi termina
tă artera III, magistrală, 
de 6 km, care vă alimen
ta.cu apă potabilă de la 
stația sud cartierul Bal
ta Albă ; se vor construi 
stații de pompare în zâ
nele de nord, sud și în 
Drumul Taberei; se vor a- 
dăuga rețelei de canali
zare, colectoare principa
le în lungime de peste 40 
km. Și la Craiovă Sînt în 

I .curs, lucrări a. căror va
loare se apropie de 180- 
milioane lei și care, în

’ final, vor asigura apa ne? 
Cesară căhsuniului popu
lației și parțial marilor 
întreprinderi din oraș. 
Interesant de menționat 
că cei aproximativ 50 000 
mc de apă în plus 
pe zi vor fi aduși din 
apropierea Tismanei, pe 
o conductă de. 118 km, 
cea mal lungă din cîte 
există îri țară. La Galați 
se vor construi două re
zervoare de mare capaci
tate — 20 000 mc. fiecare 
— pentru acoperirea ne
cesarului în orele de vîrf. 
Lucrări asemănătoare se 
vor executa și la Con
stanța — în zona indus
trială Palas, la Tg. Mureș, 
Suceava, Timișoara, Arad, 
Baia Mare, Bacău, Plo
iești, Pitești și altele.

Se va îmbunătăți apro
vizionarea cu apă a cen
trelor industriale. Fonduri 
importante sînt alocate 
pentru mărirea debitului 
de apă la Mediaș, Hune
doara, Reșița, în localită
țile miniere de pe Valea 
Jiului, la Piatra Neamț, 
Roman, Bîrlad, Satu Mare 
etc.

care, 
vor 

acti- 
uzihe

Sînt vechi orașe 
în viitorul apropiat, 
cunoaște o intensă 
vitate ; fabrici și 
noi vor „tulbura" liniștea
lor. patriarhală. Blănurile 
de perspectivă ale sfatu
rilor populare regionale 
prevăd înzestrarea aces
tor localități cu o rețea 
de Conducte de apă si 
canalizare corespunză
toare noilor cerințe, avîn- 
du-se în vedere și capta
rea surselor de apă ne
cesare viitoarelor ■ între? 
prinderi. Noiid Orșovă, 
orașele din Bărăgan, Hu
șii, Dorohoiul și alte bă- 
trîne tîrguri moldovene, 
Sighetul Marmației, Ca- 
zeii, orașul Sf. Gheorghe , 
și multe altele sînt doar 
cîteva dini această cate
gorie.

Gospodarii regiunilor 
s-au gîndit și la îmbună
tățirea alimentării cu apă 
a stațiunilor balneo-cli- 
materlce de pe teritoriul 
lor. La Poiana Brașov și 
Predeal se află în curs de 
execuție instalații care 
vor asiqura aproviziona
rea stațiunilor cu cantita
tea de apă corespunză
toare. La Sovata, Tușnad, 
Vatra Dornei, Băile Her- 
culane, Buziaș, în locali- 

. tățile de pe Valea Praho- ... 
vei urmează să se facă 
lucrări de captare și a-- 
ducțiune a apei potabile, 
fant ce va contribui la 
mărirea aradului de con
fort al vilelor. Si pe lito
ral sînt prevăzute lucrări, 
în special de canalizare, 

• la Constanța și Mangalia.
Merită remarcat faptul 

că se prevede construi
rea unor stații de tratare 
a apei. în aceste stații 
substanțele riedorite, im
puritățile din apa rîurilor, 
sînt . înlăturate prin coa-L, 
g.ulare și apoi .prin trecea 
rea succesivă în- diferite 
decantoare și filtre.. Tot,: 
în aceste stații se puri
fică și apa izvoarelor 
subterane care conțin fier», - 
S-au perfecționat metode-V 
Ie de dozare a coagulan- 
ților pentru a .nu strica 
gustul apei. Mijloace și 
metode moderne se folo
sesc și la execuția diferi
telor lucrări și instalații 
de alimentare cu apă și 
canalizare.

Totalul investițiilor din 
bugetele sfaturilor popu
lare prevăzute pentru anii 
următori în scopul îm
bunătățirii alimentării cu 
apă și , canalizării se 
ridică la peste trei miliar
de lei. în cincinal, așa 
cum prevăd Directivele 
Conqresului al IX-lea al 
P.C.R., rețeaua de distri
buire a apei îri mediul 

cu 
de 
va

buire a apei în 
urban se va extinde
2 400 km. Cantitatea 
apă potabilă ce se

. distribui, în urma acestor 
investiții, se va mări cu 40 
la sută față de 1965. în 
aceeași perioadă rețeaua 
de canalizare va crește 
cu circa 1 500 km.

Rodica ȘERBAN

sei de cultură
a sindicatelor din Suceava

unic, determinant al- expresiei ar
hitecturale ; pe de altă parte, pozi
ția, pe care o socotesc justă, care 
consideră opera de arhitectură și 
ca rod al sensibilității umane. Ast
fel privind lucrurile, de o impor
tanță considerabilă îmi pare a fi 
raportul dintre inovație și tradiție 
în arhitectură.

Astăzi se conturează limpede 
concepția potrivit căreia fluxul li
ric determină în mod sintetic cali
tatea arhitecturii. înțelegerea spe
cificității fenomenului arhitectural 
începe prin recunoașterea faptului 
că factura psihică proprie unei a- 
numite colectivități domină în fi
nal complexul de nevoi, funcțiuni, 
precum și materializarea lor, dar 
că ea se manifestă numai prin și 
în cadrul strict al acestor nevoi și 
mijloace. Compărînd și înțele- 
gînd vasta experiență a trecutului, 
arhitectul contemporan poate, prin 
mijloacele materiale ale societății 
noastre, prin stăpînirea meseriei, 
prin îndrumarea către adevăr care 
îi este asigurată, să fie oglindă a 
umanismului și lirismului patriei 
noastre socialiste.

— Pe ce căi ați ajuns la în
țelegerea specificului arhitec
tural al nordului Moldovei, pe 
care ați reușit să-l. transpu- 
neți în acest proiect?

— Colectivul de arhitecți din

D.S.A.P.C. Suceava se străduiește 
de multă vreme să materializeze 
ideile expuse mai sus' și încă al
tele, necuprinse aici. Privitor la 
regiunea Suceava, nu este absolut 
necesară precizarea și amintirea 
comorilor de arhitectură cultă și 
populară, dat fiind că faima lor 
a trecut hotarele țării. Pe străbu
nele plaiuri bucovinene, știința 
constructivă și geniul poetic ăl 
meșterilor populari au ridicat a- 
șezări care uluiesc ochiul avizat al 
specialistului, al amatorului și 
chiar pe acela al omului neinițiat. 
Cercetarea atentă, pasionată este 
pentru noi condiția de bază a dez
voltării propriei noastre științe și 
sensibilități contemporane. Fără a 
pretinde concluzii sintetice, în ur
ma sCUrtei dar stăruitoarei cerce
tări ă arhitecturii bucovinene, sîn- 
tem deja în posesia unui bagaj de 
învățăminte

Cîte ceva din tehnica capodope
relor culte și laice, care rămîne 
seoretă și nu ne-ă fost transmisă, 
se lasă smuls după o profundă 
cercetare. Astăzi, arhitecții noștri 
sînt mai avizați pentru înțelegerea 
procesului intim pe care — prin- 
tr-o parcurgere inversă de la rea
lizare la gîndire — trebuie să-1 
intuiască. Cîteva din legile speci
fice arhitecturii românești sînt — 
pnate — deja posibil de desprins. 
Expunerea lor cere o mai profun-

dă și mai largă 
exemplificare, dar și o 
specială și talent. Este 
decît evident că rețete 
date și nici nu trebuie 
car, pentru că una din __  ...
hitecturii noastre ar putea fi an
tidogmatismul și antiacademismul 
formal. încercăm, de exemplu, să 
lămurim perfecta logică construc
tivă a oricărei construcții intrate 
în -tezaurul tradiției, pentru ca a- 
poi, să facem uluitoarea descope
rire a negării ei fie printr-o tăie
tură de bardă sau daltă genială, 
fie printr-o îmbrăcare într-un ge
neral veșmînt de culoare, grațios 
și în același timp grandios. Arhi
tectura bucovineană se ferește de 
monumental; Brâncuși s-a apro
piat și a înțeles cel mai bine a- 
cest mare secret al lucrului apa
rent modest care, de fapt, în mie
zul lui cuprinde „un minut de stă- 
pînire din secretul universului".

— Cum s-a făcut trecerea 
de la căutările teoretice la 
practica de proiectare și ce 
ne puteți spune despre conti
nuarea acestei acțiuni ?

— în practica noastră, am în
cercat să materializăm cercetarea 
către o arhitectură românească 
contemporană. Bunăoară, cu inten
țională urmărire de înscriere în 
contemporaneitate, dar avînd ca

demonstrare și 
pregătire 

mal mult 
nu pot fi 
date mă- 
legile ar-

suport principali spiritul arhitec
turii populare bucovinene, constru
ită din beton și cărămidă, arhi
tectura Casei de cultură exprimă 
caracterologic tehnica, dar o spi
ritualizează prin suflul popular 
inovator — fie de cioplitor în pia
tră și lemn, fie de modelator în 
lut. Această dublă dar sintetică 
tendința plastică, pe care o regă
sim de-a lungul dezvoltării artei 
noastre de a construi — și care 
poate oferi înclinații și modalități 
de expresie și pentru arhitectul de 
astăzi — a fost preluată și însu
șită de noi. Imaginile arhitecturale 
imprimate provin dintr-un fond 
de percepție profund, propriu po
porului nostru; năzuința de creș
tere e exprimată, prin asociere, 
de imaginea brazilor — imagine 
preluată pe fațada principală — 
iar molcoma orînduire a plaiuri
lor se regăsește în protecția largă 
a streașinilor. Detaliile, fără a • 
imita, vorbesc de forme, obiecte, - 
de lucruri pipăite de mîna gene
rațiilor de țărani, toate înnobilate 
printr-o debordantă nevoie de fru
mos. Dacă volumele vorbesc oare
cum de spiritul mînăstirilor sau 
cetăților bucovinene, detaliile se 
referă la casa și lucrurile de toate 
zilele ale omului. Am încercat ca. 
spiritul noului să viețuiască în Iar- • 
ga matcă a experienței artei popu- - 
lare.
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ARĂTURILE DE VARĂ 
în regiunile lași. 

Cluj si Maramureș
Datorită ploilor căzute în ultima vreme, precum și creșterii sim

țitoare a numărului tractoarelor și mașinilor agricole, pregătirile 
pentru însămînțările din toamna acestui an sînt efectuate într-un 
timp mai scurt și de calitate. în majoritatea regiunilor ritmul ară
turilor este în creștere, această lucrare fiind făcută pe o suprafață 
mai mare cu 400 000 hectare față de perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Tn multe locuri însă tractoarele nu sînt utilizate cu 
întreaga capacitate la pregătirea terenului în vederea însămînță- 
rilor. Pentru a vedea cum se desfășoară arăturile, redacția noas
tră a organizat un raid-anchetă în regiunile lași, Cluj și Mara
mureș. Redăm pe scurt cele constatate cu acest prilej.

Pe ultimele 
suprafețe

Lucrătorii de pe ogoarele regiu- 
; nii Iași au terminat treierișul pă- 
; ioaselor de pe cele aproape 170 000 
; ha. Totodată, în regiune s-au exe

cutat arături de vară pe mai bine 
. de 90 la sută din suprafața prevă

zută. Din discuțiile purtate cu mai 
mulți specialiști de la consiliul a- 
gricol regional, din constatările 
făcute la fața locului reiese că buna 
organizare a muncii a dat posibi
litate tractoriștilor să are fără în
treruperi chiar din primele zile. 
Față de anii trecuți, marea majori
tate a S.M.T.-unilor au avut mai 
bine reparate tractoarele, plugu
rile și grapele. In acest fel s-au 
putut folosi un număr suficient 
de tractoare la arat, asigurîndu-se 
zilnic un ritm de lucru corespun
zător.

în prezent toate forțele sînt mo
bilizate la executarea arăturilor 
pe ultimele suprafețe, la pregăti
rea, terenurilor și a semințelor pen
tru însămînțările de toamnă. 
Pînă acum, în întreaga regiune 
s-au pregătit peste 50 000 ha ; cele 
mai bune rezultate au fost înre
gistrate în raioanele Huși, Bîrlad, 
Iași și Hîrlău. Totodată, s-au ferti- 

7 lizat cu îngrășăminte naturale și 
( chimice o bună parte din terenu- 
f rile arate, în special acelea care 

vor fi însămînțate în toamnă. 
I- Consiliile agricole regional și ra

ionale și uniunile cooperatiste în
drumă acum unitățile agricole ca, 

; pa: '.el cu lucrările de pregătire a 
I terenurilor, să urgenteze condițio- 
<■ narea semințelor de grîu, secară 
: și orz de toamnă, trimiterea de 
,■ probe la laborator. Aceste lucrări 
i trebuie intensificate în special în 
I raioanele Pașcani, Negrești, Hîrlău 
! și Bîrlad.

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"

în urma combinelor, iar în alte 
părți de clăile de grîu netranspor
tate la arii. Ce se întîmplă în ase
menea cazuri rezultă clar din ur
mătorul exemplu.

Pe o tarla a brigăzii din Decea, 
aparțihînd cooperativei din Miris- 
lău, i-am întîlnit pe tractoriștii 
Romul Tașcă, Daniel David și Tra
ian Moldovan. „Nu reușim să ne 
îndeplinim planul pentru că ne lo
vim mereu de paie și baloturi ne
adunate — spun ei. Uneori oprim 
tractoarele, ne dăm jos și înlătu
răm noi baloturile și iar mai îna
intăm cîte un pic". Situații de a- 
cest fel se întîlnesc și la cooperati
vele Aiud II, Unirea, Lopadea 
Nouă, raionul Aiud, Măhăceni, 
Plăiești, raionul Turda etc.

Slaba folosire a tractoarelor se 
datorește însă și conducerilor unor 
S.M.T., care nu au organizat lu
crul de noapte decît în mică mă
sură. în afară de aceasta în sta
țiuni ca cele din Cîmpia Turzii și 
Aiud destule tractoare sînt defec
te, pe teren.

Pentru lichidarea rămînerii în 
urmă la pregătirea terenului tre
buie înlăturate fără întîrziere lip
surile semnalate.

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

MARAMUREȘ

CLUJ

Norii au trecut, 
deficiențele 
persistă

Acum o săptămînă ziarul nostru 
a publicat la rubrica „Cum se 
desfășoară lucrările agricole" o 
corespondență din regiunea Mara
mureș intitulată „Sub nori de 
ploaie se ascund... deficiențe or
ganizatorice". Am efectuat acum 
un nou raid prin unitățile vizitate 
săptămînă trecută. S-a îmbunătă
țit situația ? în unele unități s-au 
luat măsuri organizatorice care au 
impulsionat lucrările, dar în altele 
dăinuie aceleași lipsuri.

Pînă la 18 august în cooperati

vele agricole s-au executat ară
turi pe mai bine de 32 000 hec
tare, adică pe 49 la sută din su
prafața prevăzută. în unele raioa
ne — Sighet, Cărei — precum și 
în unitățile din raza orașelor Si- 
ghetul Marmației, Baia Mare și 
Satu Mare această lucrare este 
mai avansată și există toate posi
bilitățile ca ea să fie terminată 
grabnic. în ansamblu însă, pe re
giune, ritmul în care se desfășoară 
arăturile este nesatisfăcător. în 
perioada de la 8 la 15 august 
în raioanele Cărei și Satu Mare 
viteza zilnică la arat a fost 
de 472 și respectiv 370 hectare, în 
timp ce în raioanele Lăpuș, Oaș 
și Șomcuta de numai 10—75 hec
tare pe zi. Acest ritm de melc se 
datorește reparațiilor defectuoase 
la mașini și tractoare, nefolosirii 
în totalitate a timpului de lucru 
și neeliberării la timp a terenuri
lor.

în ziua raidului, cînd soarele era 
încă sus, goneau spre casă 3 trac
toare la Roșiori, 5 la Lipău și 3 la 
Cărășeu — toate în raionul Satu 
Mare. Nu e de mirare că la coo
perativa din Cărășeu cu 21 trac
toare s-au arat într-o zi doar 10 
hectare. în raionul Satu Mare, la 
16 august, 46 de tractoare au fost 
defecte, iar în ziua următoare nu
mărul lor s-a urcat la 51. De ce 
în unele locuri se ară puțin ? Care 
este cauza numărului mare de 
tractoare defecte ? Am pus aceste 
întrebări tovarășului inginer ION 
MOȚIU, vicepreședinte al Consi
liului agricol raional Satu Mare.

— în primul rînd datorită re
parațiilor necorespunzătoare efec
tuate la mașini. La Homorodul de 
Jos sînt două batoze. Una treieră 
20 tone pe zi, alta doar 5—6. Alte 
trei combine treieră staționar. 
Treieră este un fel de a spune, 
pentru că veșnic sînt defecte. Și 
firește pe lîngă fiecare din ele stă 
cîte un tractor care ar putea foar
te bine să meargă la arat.

Ținînd seama că timpul este 
înaintat, se impune ca organele 
locale de partid și de stat să ia 
fără întîrziere măsuri care să 
ducă la intensificarea arăturilor de 
vară și a celorlalte lucrări pregăti
toare pentru însămînțările de 
toamnă.

loan VLANGA
coresp. „Scînteii"

CREȘTEREA POTENȚIALULUI 
INDUSTRIAL AL TUTUROR 
REGIUNILOR ȚARII
ÎN CINCINAL
(Urmare din pag. I)

Este de subliniat că, în 
cadrul lucrărilor de ela
borare a planului cincinal, 
factorul esențial avut în 
vedere de conducerea par
tidului și statului la am
plasarea noilor obiective 
industriale l-a constituit 
nu numai ridicarea nive
lului economic și social al 
regiunilor în ansamblu, ci 
și în cadrul acestora a 
raioanelor și orașelor ră
mase în urmă. In mod 
deosebit merită relevat 
faptul că, în perioada 
1966—1970, în 70 dintre 
cele circa 100 de raioane
— lipsite în prezent de 
industrie-sau avînd o in
dustrie slab dezvoltată — 
urmează să se creeze baze 
de producție industrială, 
accentuîndu-se dezvolta
rea armonioasă a forțelor 
de producție pe teritoriul 
țării. Micșorarea dispro
porțiilor în dezvoltarea 
industrială a regiunilor și 
raioanelor se asigură 
printr-o justă repartizare 
a investițiilor. Pentru re
giunile Oltenia, Argeș, Su
ceava, Maramureș, Bucu
rești. Iași, Mureș-Autono- 
mă Maghiară, care au un 
număr mare de raioane 
și de centre în care nu au 
existat întreprinderi in
dustriale, s-a > alocat 38 
la sută din totalul fondu
rilor de investiții.

Cu un înalt spirit de 
răspundere, printr-o mun
că susținută de analize 
aprofundate, în stabilirea 
amplasamentelor noilor 
unități industriale s-a ur
mărit îndeaproape, în fie
care caz în parte, îmbina
rea strînsă a criteriilor de 
eficiență economică cu 
prioritatea ce trebuie a- 
cordată raioanelor și ora
șelor slab dezvoltate. Spre 
exemplu, în amplasarea 
Combinatului chimic de 
la Rm. Vîlcea s-a avut 
în vedere, între altele, 
existența în vecinătate a 
masivului de sare — ma
teria primă — și apro
pierea de platforma pe
trochimică de la Pitești
— furnizoarea etilenei.

Creșterea potențialului 
industrial al regiunilor și 
raioanelor mai puțin dez
voltate va face să spo
rească ponderea acesto

ra în producția indus
trială a țării. Semnifi
cativ pentru dezvoltarea 
industrială a regiunilor 
mai slab dezvoltate este 
și ritmul mediu anual 
de creștere a producției 
globale industriale, care 
în perioada cincinalului 
va fi superior ritmului 
mediu pe țară — de 11,05 
la sută. Este prevăzut un 
ritm mediu anual de 20 
la sută pentru regiunea 
Oltenia, 17 la sută pen
tru regiunea Argeș și 15 
la sută pentru regiunea 
București.

Concomitent cu ridica
rea nivelului economic al 
regiunilor și raioanelor 
despre care am amintit 
mai sus, vor căpăta o bază 
industrială proprie și nu
meroase orașe. Alexan
dria, Slobozia, Bistrița, 
Rădăuți, Dorohoi, Băilești, 
Găești, Caracal, Corabia, 
Tecuci, Vaslui și alte o- 
rașe vor fi conectate la 
magistrala industriei noas
tre socialiste, făcînd să 
crească participarea lor la 
viața economică a țării. 
Ca să dăm numai cîteva 
exemple, la Corabia se vor 
construi o fabrică de za
hăr și o tăbăcărie, la Gă
ești — o fabrică de frigi
dere. Evident, în anii cin
cinalului se va urmări în 
continuare ridicarea ni
velului general al tuturor 
regiunilor și orașelor ță
rii, dezvoltarea armonioa
să a întregului complex 
economic național.

Pătrunderea pulsului 
dinamic al industriei în
tr-un număr atît de mare 
de raioane și orașe va a- 
vea și multiple consecin
țe pe plan social. Esen
țial este că se va asigura 
folosirea tot mai judici
oasă a forței de muncă a 
populației și,- implicit, o 
mai bună distribuire a ve
niturilor, ridicarea gene
rală a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Numă
rul salariaților în indus
trie, la 1 000 de locuitori, 
va crește în 1970, față de 
1965, cu 60 la sută în re
giunea București, cu 53 la 
sută în regiunea Oltenia, 
cu 52 la sută în regiunea 
Argeș, cu 28 la sută în 
regiunea Suceava, cu 24 
la sută în regiunea Iași,

Ce împiedică 
folosirea 
judicioasă 
a tractoarelor

Numeroase unități agricole din 
regiunea Cluj au obținut realizări 
frumoase la executarea arăturilor 
de vară. în raioanele Huedin și 
Dej s-au arat pînă acum 57 și 
respectiv 46 la sută din suprafețe
le prevăzute. Dar pe regiune, pînă 
la 16 august, această lucrare a fost 
executată doar pe 19 559 hectare 
din cele 65 000 prevăzute. De ce 
atît de puțin ?

Tovarășul ION PIRCU, pre
ședintele Consiliului agricol al ra
ionului Gherla, ne spune că „în a- 
ceste zile toate forțele sînt folosite 
pentru încheierea recoltării și or
ganizarea treierișului". Pe teren se 
constată că afirmația „rezistă" nu
mai în parte. în afara celor 212 
tractoare angrenate la treieriș, alte 
300 pot să lucreze permanent la 
transporturi și arat. Mijloace exis
tă, dar să vedem cum sînt folosite.

— în brigada din care fac parte 
— ne spune tractoristul VASILE 
BERCIU, de la cooperativa agrico
lă Livada — 10 tractoare sînt dis
ponibile pentru arat. Dar mai 
mult stau decît lucrează. Tot soli
cităm tovarășului președinte Ghe- 
orghe Apahidian să ne dea voie să 
arăm cele peste 200 hectare de mi
riște care sînt libere. Ne - amînă 
însă de pe o zi pe alta pe motiv că 
o parte din miriște trebuie cosită. 
Zilele trec însă și nici noi nu arăm 
și nici miriștea nu se cosește.

Din cauze asemănătoare n-au 
putut lucra cu randament nici 
tractoarele de la cooperativa din 
Răscruci.

în raioanele Aiud și Turda re
coltatul păioaselor a început cel 
mai devreme — de mai bine de o 
lună. Și totuși arăturile sînt ră
mase în urma altor raioane, reali- 
zîndu-se doar 24 și respectiv 16 la 
sută. Tovarășul inginer VICTOR 
VIȘA, vicepreședinte al Consiliului 
agricol raional Aiud, ne spunea că 
acum nici o piedică nu stă în ca
lea folosirii raționale a tractoare
lor ce lucrează la arat. Realitatea 
însă este că suprafețe foarte mari 
sînt ocupate încă de paiele rămase

Combinatul de 
creștere și îngrășa- 
re a porcilor de la 
Căzănești, regiu

nea București

(Foto : Agerpres)
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în timp ce creșterea me
die pe țară va fi de 15 la 
sută. Aceasta înseamnă 
că oamenii muncii din 
zone noi ale țării vor be
neficia de rezultatele in
dustrializării, de condiții 
de viață civilizată și de 
bunăstare crescîndă.

Traducerea în viață a 
sarcinilor stabilite prin 
planul cincinal, privind 
dezvoltarea armonioasă a 
tuturor regiunilor în ca
drul dezvoltării întregii e- 
conomii, este nemijlocit 
condiționată de realizarea 
integrală a planului de in
vestiții, de darea la timp 
în funcțiune a capacită
ților prevăzute și de atin
gerea parametrilor pro
iectați pentru noile uni
tăți productive. Aceasta 
incumbă o mare răspun
dere pentru toți factorii 
care contribuie la realiza
rea investițiilor.

Structura planului de 
investiții, obiectivele ce 
trebuie construite, am
plasamentul și ordinea e- 
xecutării lor sînt de a- 
cum stabilite pentru toate 
regiunile și raioanele. A- 
vantajele pe care le ofe
ră cunoașterea și defalca- 
rea sarcinilor pe ani în 
acest domeniu trebuie fo
losite din plin. De pe a- 
cum este nevoie ca titu
larii de investiții să trea
că la clarificarea tuturor 
problemelor care dau 
certitudinea realizării noi
lor obiective în condiții 
de maximă eficiență, la 
întocmirea documentați
ilor și la crearea unui de
calaj între proiectare și 
executarea lucrărilor de 
investiții, creîndu-se ast
fel condițiile necesare u- 
nei cît mai temeinice și 
raționale organizări a lu
crărilor de construcții- 
montaj pe șantiere.

în centrul preocupări
lor ministerelor va trebui 
șă stea realizarea planu
lui de investiții nu nu
mai pe ansamblu, dar și 
pe fiecare obiectiv în par
te. Mai mult decît atît, 
datorită condițiilor eco
nomice din raioanele și 
orașele rămase în urmă, 
dificultățile în realizarea 
investițiilor în aceste re
giuni, raioane și orașe 
pot fi uneori mai mari. 
De aici necesitatea de a 
se concentra eforturile 
specialiștilor și forurilor 
de resort din ministere și 
organele economice cen
trale asupra realizării in
vestițiilor în aceste ra
ioane și orașe. La rîndul 
lor, sfaturile populare și 
celelalte organe locale, în 
afară de îndatoririle caire 
le revin în realizarea 
propriilor lor investiții, 
se cuvine să înțeleagă că 
este, în primul rînd, în 
interesul lor să dea tot 
concursul organelor cen
trale de stat în rezolva
rea operativă a proble
melor locale pe care le 
ridică realizarea investi
țiilor, contribuind astfel 
la ridicarea rapidă a po
tențialului economic al 
regiunilor, raioanelor și 
orașelor mai puțin dez
voltate, la înflorirea lor 
social-culturală.

Noi soiuri

de roșii
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La stațiunea experimentală 
de la Ștefănești, regiunea Ar
geș, au fost realizate noi soiuri 
de roșii care cresc pînă toam
na tîrziu, la căderea brumei. 
Este vorba de soiurile „Argeș 
402“ și „Argeș 428“, a căror 
perioadă de coacere începe de 
la 15 iulie. Ele prezintă urmă
toarele caracteristici : greuta
tea unei tomate de acest fel 
atinge 300—400 grame, roșiile 
sînt cărnoase, viu colorate, cu 
semințe puține. Producția la 
hectar ajunge pînă la 70 000— 
80 000 kg.

Noile soiuri au fost cultiva
te pe 150 hectare, urmînd ca 
în anii viitori această supra
față să fi extinsă. In acest 
scop, la stațiunea de la Ștefă- 
nești și la gospodăria agricolă 
de stat Nădejda, regiunea Ol
tenia, se produce sămînță pen
tru încă 3 500 hectare.

(Agerpres)

• In primele șapte luni ale acestui 
an, colectivele întreprinderilor indus
triei ușoare au depășit planul pro
ducției globale cu circa 300 milioane 
lei, realizînd în plus 3 milioane mp 
țesături de bumbac, in, lină, mătase 
și fire sintetice, 400 000 bucăți de tri
cotaje, 300 000 perechi încălță
minte, confecții de 110 milioane 
lei și multe altele. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut, producti
vitatea muncii a crescut cu 7 la sută, 
iar la prețul de cost s-au realizat 
peste plan economii de 55,2 milioane 
lei. Paralel cu sporirea producției 
s-au fabricat o serie de produse și 
modele noi : țesături din fire poli- 
esterice în amestec cu bumbac, tri
cotaje din fire sintetice texturate (un 
fir sintetic voluminos, tip mătase), 
cămăși cu gulere și manșete întă
rite. A fost extinsă, totodată, produc
ția de încălțăminte cu toc din mase 
plastice, a țesăturilor cu contracție 
redusă la spălare, a articolelor plas
tice de uz gospodăresc.

e In anii cincinalului industria 
ușoară va cunoaște un nou avînt. 
Producția globală ce se prevede 
pentru anul 1970 urmează să fie cu 
circa 60 la sută mai mare decît cea 
obținută în 1965, ceea ce reprezintă 
un ritm mediu anual de creștere de 
9,5 la sută. Va spori cu 33 
la sută producția de țesături, 
cu 69 la sută cea de tricotaje, cu 61 
la sută cea de confecții din țesă
turi, cu 51 la sută cea de încălță
minte etc. în același timp va crește 
producția de țesături pentru cămăși

fine șl impermeabile din fibre sinte
tice polieșterice în amestec cu fi
bre de bumbac și va începe pro-
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ducția de confecții din tricot sau țe
sătură dublate cu burete (spume poli- 
uretanice). Se va pune un accent deo
sebit pe realizarea de noi modele de 
confecții, tricotaje și încălțăminte, 
urmînd ca anual cel puțin jumătate 
din modelele existente să fie înlo
cuite cu creații noi.

•>
• Fondul de investiții de care va 

beneficia industria ușoară în perioa

da 1966—1970 va fi de 2,8 or! 
mai mare decît sumele cheltuite 
pentru acest scop în cinci ani 
precedenți. Va începe construc
ția a 42 întreprinderi noi, iar 
multe dintre cele existente vor 
fi dezvoltate sau reutilate. Printre 
noile obiective industriale ce vor fi 
construite în anii următori se află 
țesătoria de bumbac din Giurgiu, 
întreprinderea integrată pentru țesă
turi de lină din Pitești, țesătoria de 
mătase din Iași, două tăbăcării, 
șase fabrici de încălțăminte, șapte 
fabrici de confecții etc.

• întreprinderile industriei ușoare 
vor fi utilate cu mașini moderne, 
de mare capacitate : războaie auto
mate de țesut, mașini de filat și tors, 
linii complete de confecționat în
călțăminte etc. Fabrica de confecții 
și tricotaje din București, de exem
plu, va fi dotată printre altele cu o 
linie nouă de confecționat cămăși 
avînd o capacitate de producție de 
6 milioane bucăți anual, „Dacia’ va 
primi noi utilaje de finisaj, avînd o 
capacitate de producție anuală de 
19 milioane mp țesături, „Suveica’ 
din București va fi utilată cu mașini 
de mercerizat cu o capacitate a- 
nuală de producție de 3 milioane 
mp țesături, „Libertatea’-Sibiu cu 
utilaje ce vor spori producția anuală 
de țesături tip lînă cu 1,6 milioane 
mp etc. Vor continua să se dez
volte țesătoria „Aurora", fabricile de 
încălțăminte șl de porțelan din Cluj 
și altele.

Accentul pe:

■ Perfecționarea 
tehnologiei

■ Organizarea 
superioară 
a producției

întreprinderea noastră, 
fiind principala unitate 
industrială producătoare 
de pompe și agregate de 
pompare din tară, are un 
nomenclator de produse 
foarte diversificat. In 
momentul de fată produ
cem aproximativ 500 de 
tipuri și dimensiuni de 
pompe industriale, ' în 
peste 3 000 de variante. 
Tipodimensiunile sînt 
însă în curs de comple
tare cu o serie de pro
duse noi, de mare impor
tantă pentru economia 
națională, printre care 
pompele verticale de 
mare debit destinate 
importantului nod hi
droenergetic și de navi
gație de la Porțile de 
Fier și marilor șan
tiere de hidroamelio
rații ale tării. Acest 
profil de producție ex
trem de complex nu 
ne-a permis să ne disper
săm activitatea pe dife
rite amănunte ci, dimpo
trivă, să o concentrăm în 
direcțiile hotărîtoare ale 
realizării integrale a pre
vederilor planului.

Bilanțul pe 7 luni, re
cent încheiat, reliefează 
că toți indicatorii planu
lui pe această perioadă

nomii de ore de proiecta
re de aproape 100 000 lei.

Cum e și firesc, orice 
proces tehnologic nou im
pune și o formă adecva
tă de organizare a pro
ducției. Există ideea că 
tehnologia de grup în
seamnă doar simpla mo
dalitate de a lucra mai 
multe repere cu aceleași 
S.D.V.-uri sau mașini. 
Dacă am fi împărtășit a- 
ceastă idee, ar fi însem
nat să ne oprim la mijlo
cul drumului. Am împins 
însă lucrurile mai depar
te, făcînd din tehnologia 
de grup „coloana verte
brală" a întregii activități 
de organizare a producției 
în uzină. Potrivit cerințe
lor impuse de această 
formă de organizare a 
producției, s-a trecut la 
reamplasarea mașinilor 
pe linii tehnologice de 
fabricație.

Practic, ce a însemnat 
pentru noi organizarea 
producției după tehnolo
gia de grup 7 La linia de 
lagăre specializate, de 
exemplu, timpul de strun- 
jire a reperelor a scăzut 
de la 58 de minute la 21 
de minute. De peste două 
ori s-a micșorat și timpul 
de frezare. Lungimea tra-
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au fost realizați: produc
ția globală în proporție de 
103.1 la sută, producția 
marfă — de 102,4 la sută, 
producția marfă vîndută 
și încasată — de 101,05 la 
sută. Ca un element esen
țial se desprinde faptul 
că cea mai mare parte a 
sporului de producție a 
fost obținut pe seama 
creșterii productivității 
muncii — cu 2,9 procente 
în plus față de nivelul 
planificat. De asemenea, 
planul pe sortimente a 
fost integral și la timp 
realizat.

Toate aceste rezultate 
cu care colectivul uzinei 
noastre întîmpină ziua de 
23 August arată că am 
pășit cu dreptul în primul 
an al cincinalului. Sinteti- 
zînd în cîteva cuvinte 
căile prin care au fost 
obținute, putem spune că 
aceste realizări sînt, deo
potrivă, rodul perfecționă
rii tehnologiei de fabrica
ție, organizării superioare 
a producției și a muncii, 
modernizării mașinilor și 
utilajelor.

Producția uzinei noastre 
este, prin specificul ei, de 
serie mică, arareori mijlo
cie, lucru ce face ca fa
bricația să totalizeze un 
mare număr de repere. 
O astfel de producție este 
greu de organizat și mai 
ales de realizat. Dacă am 
reușit să învingem obsta
colele pe care ni le-a 
creat marea diversitate 
de produse și să asigurăm 
o fabricație economică, a- 
ceasta se datorește, în pri
mul rînd, faptului că încă 
de la proiectare s-au ti
pizat principalele elemen
te ale pompelor. Da
torită tipizării am reu
șit să reducem la jumă
tate numărul de repere și 
în același timp să spo
rim considerabil seriile 
de fabricație. Tipizarea 
constructivă a unor ele
mente de pompe a creat 
premise și pentru acțiu
nea dc tipizare a procese
lor tehnologice, de unifi
care a lor. Pînă în pre
zent s-au elaborat tehno
logii tipizate pentru orga
ne de asamblare norma
lizate, lagăre, carcase, 
precum și pentru alte re
pere de mare frecventă. 
Tipizarea în tehnologie 
s-a extins îndeosebi prin 
tipizarea S.D.V.-urilor. Cu 
numai 14 dispozitive, de 
pildă, se prelucrează 268 
de repere. Avantajele unei 
asemenea tehnologii de 
fabricație sînt însă mult 
mai complexe și profun
de. Munca de proiectare 
la fiecare reper, pentru 
care s-a elaborat tehno
logie de grup, s-a redus 
cu aproximativ 75 la sută. 
După calculele noastre 
e-timative, considerăm că 
la întreaga fabricație pu
tem face anul acesta eco-

seului pe care se depla
sau înainte piesele a scă
zut de la 256 m la numai 
55 metri, iar suprafața o- 
cupată cu depozitarea 
pieselor —■ de la 32 mp 
la 20 mp.

Dintre multiplele căi 
și mijloace care se află 
la îndemîna fiecărui co
lectiv pentru creșterea 
productivității muncii și 
realizarea în condiții de 
bună calitate a produse
lor, noi ne-am îndreptat 
cu precădere atenția — pe 
lîngă temeinica pregătire 
a fabricației — spre con
tinua modernizare a par
cului existent de mașini 
și utilaje. Grupa de mo
dernizări din uzină a 
consultat pe cei mai buni 
ingineri, muncitori și teh
nicieni ai întreprinderii, 
solicitîndu-i să propună 
soluții de perfecționare a 
tehnicii cu care sîntem 
dotati. Propunerile au 
fost numeroase și pentru 
aplicarea lor s-au folosit 
aproape în exclusivitate 
fonduri de mică mecani
zare. Rezultatele sînt 
bune, putem spune chiar 
peste așteptări. La mași
nile modernizate se reali
zează acum un spor de 
productivitate între 50— 
100 la sută, iar calitatea 
pieselor prelucrate este 
sensibil mai ridicată. Și 
nu e vorba de un caz, 
două, ci de faptul că anul 
acesta beneficiem de pe 
urma a 64 de modernizări 
făcute în ultimii 3 ani. în 
uzina noastră se va exe
cuta un mare volum de 
investiții. Se vor construi 
hale, iar noi mașini și u- 
tilaje vor fi montate. A- 
ceastă masivă cheltuire 
de fonduri nu ne-a în
demnat nicidecum să re
nunțăm la acțiunea de 
modernizare a mașinilor. 
Vedem în aceasta o cerin
ță permanentă a produc
ției, deoarece tehnica 
progresează necontenit în 
ritm rapid și acest adevăr 
este valabil și pentru noi. 
Multe din cele 10 moder
nizări prevăzute pentru 
acest an s-au executat, 
iar în proiectul de plan 
MTO pe anul viitor ne-am 
propus să ridicăm para
metrii tehnici la alte 16 
mașini și utilaje.

Dezbaterea sarcinilor 
cincinalului, care va a- 
vea loc la noi în între
prindere peste cîteva zile, 
va constitui un bun pri
lej de a analiza cu răs
pundere activitatea depu
să pînă acum, de a eviden
ția noi rezerve econo
mice și a stabili noi mă
suri tehnico-organizatori- 
ce concrete, menite să a- 
sigure ridicarea pe o 
nouă treaptă a întregii ac
tivități economice a uzi
nei.

ing. Dimitrie GRECOV 
directorul Uzinei 
de pompe — București
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Marile epoci din istoria civilizației 
omenești — momente hofărîtoare în 
realizarea unor valori materiale și spi
rituale de excepțională însemnătate
— antichitatea greco-romană, Renaș
terea, epoca Luminilor și mai cu sea
mă contemporaneitatea reprezintă 
tot atîtea etape de progres în afir
marea umanismului. Potențînd pînă 
la incandescență aptitudinile creatoa
re ale omului, asigurîndu-i calea as
pirațiilor spre depășire, spre desă- 
vîrșire, asemenea perioade se înscriu 
în evoluția culturii ca biruințe funda
mentale ale gîndirii progresiste, ca 
succesb strălucite ale omenirii în dru
mul ei totdeauna înainte. Realizările 
cu semnificații de permanență dobîn- 
dite de științele naturii și științele so
ciale, cuceririle de prestigiu ale crea
ției literar-arfistice, fertilizate de con
cepțiile umaniste și susținute de miș
cările social-culturale avansate, for
mează un cadru prielnic dezvoltării 
personalității umane, un mediu sti
mulator pentru înălțarea ei.

Domeniul specific al artei și lite
raturii, al căror obiect rămîne, în prin
cipal, omul și raporturile lui cu lumea, 
oferă dimensiunile cele mai cuprin
zătoare pentru exprimarea spirituali
tății umane în manifestările ei neo
bișnuit de complexe, ridicînd totoda
tă interesul față de om pe culmile 
umanismului. Cu drept cuvînt lite
ratura a fost numită „știința despre 
om" I Cînd structurată pe coordona
tele echilibrate și armonioase ale 
umanismului antic, cînd ordonată în 
spiritul umanismului clasicist al Re
nașterii sau bazată pe elanul uma
nismului din „secolul luminilor", pro
fund îmbibat de concepții materia
liste, creația artistică a constituit neîn
cetat un teren rodnic și propice de 
afirmare a ideilor înaintate, o tribună 
de mare eficiență practică și teoreti
că în procesul de trezire și luminare 
a maselor.

Schimbul reciproc de substanță în
tre ideile umaniste și producțiunile 
liferar-artistice se săvîrșește în chip 
afît de organic și intim, aportul arte
lor în compunerea umanismului este 
atît de puternic, îneîf, așa cum cons
tatase cîqdva Tudor Vianu, s-ar putea 
spune că „umanismul a fost mai 
înfîi studiul omului în operele litera
turii, ale artei și filozofiei, întreprins 
cu scopul de a-l susține în toate as
pirațiile lui progresiste". Afirmația își 
găsește o deplină valabilitate și pen
tru cultura românească modernă, pă
trunsă de la începuturile ei de res
pect pentru demnitatea umană, de 
încredere nemărginită în om și în 
puterea creatoare a rațiunii sale, de 
cultivare cu perseverență a binelui 
și frumosului, a curajului și adevăru
lui. Suprema putere a artei va fi tot
deauna adevărul, susținea marele 
nostru poet George Coșbuc „Iar ade
vărul — în arfă — e una cu fru
mosul... Cînd zici poezie frumoasă 
zici poezie adevărată, la un loc poe
zie bună". Ferită în datele ei fun
damentale de moleșeala pesimismului 
și disperării, cît și de spaima iraționa
lismului, aria și literatura din țara 
noastră au evoluat sub semnul marilor 
valori umaniste, al cultului pentru fru
mos și adevăr. Acel sentiment de „o- 
menie" prezent din toate timpurile 
la poporul român, răsfrînt cu genero
zitate în creația populară, a fecundat 
arta noastră cultă, în substanța sa in
timă, făcînd-o sensibilă la toate vi
brațiile vieții, la sublinierea deplină 
a demnității umane. „A trăi omenește 
în familia umană — scria G. Căii
nescu într-un articol despre umanis
mul modern — înseamnă a face uz 
de demnitatea omului".

Așa cum în succesiunea ascendentă 
a diferitelor etape de îmbogățire a 
umanismului de pretutindeni se re
marcă drept o constantă esențială 
grija pentru păstrarea și continuarea 
marilor tradiții culturale, umanismul 
românesc a cultivat cu consecvență 
valorile trecutului, cristalizate în ne
pieritoare opere de artă, în pagini 
veșnic vii de istorie glorioasă. „Un 
popor — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, evocînd o astfel de filă 
a istoriei — care are asemenea tra
diții democratice, revoluționare, pa
triotice, trebuie să știe să le păs
treze, să le cultive".

Pe traiectoria splendidelor tradiții 
ale culturii noastre umaniste, în al 
cărei făgaș s-a înmănuncheat, traver- 
sînd secolele, zestrea cea mai de 
preț a spiritualității românești, se 
orînduiesc în chip fjresc realizările 
artei și literaturii de astăzi, ca o con
tinuare organică și o potențare la 
nivel superior a nesecatelor capacități 
creatoare ale poporului. Iar realită
țile generoase ale societății socialis
te, pe solul căreia s-a înfăptuit de
plina egalitate socială a tuturor oa
menilor, asigură condițiile dezvoltării 
nestingherite a personalității umane. 
Deplina încredere în om chezășuieșfe 
instaurarea unui nou tip de umanism
— umanismul socialist, expresia cea 
mai înaltă a valorilor pe care le fur
nizează umanismul contemporan, 
baza arfei socialiste stă, 
nismul cel mai larg, cel 
umanismul care permite 
ză înflorirea deplină a 
sonalităfi, sporind astfel 
idei a creației artistice 
sfera izvoarelor de inspirație.

Ca martor și interpret fidel din tot
deauna al vieții, arta a însoțit per
manent poporul în realizarea năzuin
țelor sale de dreptate, a militai pen
tru drepturile condiției umane, pentru 
triumful idealurilor înaintate. Astăzi 
ea este chemată să răspundă mai 
mult ca oricînd, cu nenumăratele ei 
posibilități specifice, la înfăptuirea 
dezideratelor fundamentale ale uma
nismului socialist. Cele mai diverse 
personalități și individualități crea-

toare, folosind o mare varietate 
stiluri și modalităfi artistice, sînt pre
ocupate să surprindă în operele lor 
aspectele caracteristice ale epocii pe 
care o trăim, să înfăfișeze în i 
veridic optimismul și robustefea 
cietății noastre, trăsăturile noi 
personalității umane, capabilă 
ample raportări cu întreaga viață 
cială. Practica artistică dovedește 
dintre infinitele posibilități ale artei 
de a năzui către frumos, formele ar
tistice realiste s-au dovedit fecunde 
și apte să exprime plinătatea persona

mod 
so
aie 
de 

i so- 
că

lității umane, întreaga bogăție a idei
lor și idealurilor umaniste înaintate. 
Arta realistă, după cum se știe, po
sedă marea capacitate de a se rapor
ta la idealurile noastre, nu numai es
tetice, dar și sociale, pojitice, morale 
etc. fiind astfel în măsură să surprin
dă toate planurile de raportare a 
personalității umane față de societa
te și fafS de semenii săi, să zugră
vească toate aptitudinile, laturile și 
facultățile omenești, să confere uma
nismului sensul său adînc și multi
lateral. Iscată din freamătul însufleți- 
tor al consfruc(iei socialiste, arta noas
tră realistă, prin izbînzile ei incontes
tabile și-a cîștigat o mare capacitate 
de influențare a conștiințelor, deve
nind o importantă pîrghie educativă, 
mobiliza foare.

Ca reflectare 
lismut, a cărui 
contemporană 
aceea a umanismului, prezintă direct, 
sau uneori sugerat, perspectiva opti
mistă a viitorului, sporind încrederea 
omului în posibilitățile sale creatoare, 
în virtuțile sale nelimitate, zugrăvind 
în evoluția lor plenară fiecare senti
ment omenesc autentic. în același 
timp, arta realistă contribuie (într-o

veridică a vieții, rea- 
expansiune în lumea 
se tace paralel cu

măsură considerabilă, evident cu mij
loacele specifice acestui domeniu, la 
demistificarea raporturilor sociale, la 
veșfejirea a iot ce violentează dez
voltarea multilaterală armonioasă a 
constructorului lumii noi.

Umanismului socialist, artei noastre 
socialiste le sînt proprii, în modul 
cel mai intim, sentimentul de frăție 
și solidaritate cu toți cei ce muncesc, 
aspirațiile nobile spre pace și liber
tate, profunda venerație față de geniul 
creator al poporului. „Umanismul — 
spunea Căiinescu — înseamnă frăție, 
pace și libertate pentru ca demnita
tea omului să se releve ca un cons
tructor". încercările de eludare a pro
blemelor esențiale ale vieții, a trăsă
turilor definitorii pentru profilul moral 
și spiritual al omului epocii noastre, 
stăruindu-se exagerat asupra unor as
pecte reprobabile din mediul social, 
dau o imagine unilaterală asupra rea
lității, umbresc elanul umanist care 

'le-ar putea însufleți. Spre aceleași 
efecte de sărăcire a personalității 
umane conduc și tentativele de pre
zentare ilustrativă, de înfrumusețare 
simplificatoare a realității, văduvind 
opera de artă de fiorul autenticității.

Conținutul uman al creației artistice, 
mesajul său de încredere în om și în 
puterea perfecționării sale, pătruns 
necontenit de aspirația spre progres, 
spre lumină, trebuie să-și găsească 
forma artistică optimă, inedită sub as
pectul mijloacelor de realizare artis
tică și desăvîrșif adecvată fondului 
de idei. în arfă este la fel de impor
tant ceea ce se spune, cît și modul 
cum se spune I Spre astfel de opere, 
care să reflecte cu o înaltă măiestrie 
optimismul și vigoarea vieții noi a 
poporului, îndeamnă atît de generos 
documentele Congresului al IX-lea al 
partidului nostru :

„Abordînd în toată amploarea 
și măreția, cu înaltă măiestrie artistică, 
tema eliberării poporului, a profunde
lor prefaceri revoluționare din Româ
nia, a relațiilor sociale și a vieții spi
rituale a oamenilor, reflectînd optimis
mul și vigoarea poporului, talentafii 
noștri creatori pol făuri opere care să 
rămînă în patrimoniul culturii naționale 
și universale. Oglindind politica și ac
tivitatea partidului închinată înfloririi 
patriei, bunăstării poporului, fericirii 
omului, creația literar-artisfică e ne
cesar să fie pătrunsă de un profund 
umanism socialist".

leri s-a deschis in Ca
pitală, în pavilioanele A 
și B din parcul Herăs
trău, retrospectiva picto-, 
rului băcăuan Nicu Enea 
(1897—1960). Expoziția,
organizată de Muzeul re
gional Bacău, în colabo
rare cu Comitetul orășe
nesc de cultură și artă 
București, cuprinde peste 
80 de pînze lucrate în 
ulei (studii, compoziții, 
peisaje, portrete) și va fi 
deschisă pînă la 15 sep
tembrie.

în colecția „Roman-Zei- 
tung“ a editurii „Volk und 
Welt“ din Berlin a apărut 
recent — într-un tiraj de 
100 mii exemplare — o 
nouă ediție din romanul 
„Jocul cu moartea" de Za- 
haria Stancu.

— Stăm bine — a fosf 
exclamația lui I. C. Frimu 
— dacă afît de muttă lu
me a dat urmare chemării 
noastre de a veni să-l pe
treacă, pe ultimul său drum, 
pe prietenul nostru. înseam
nă că rîndurile noastre 
resc iarăși, că viitorul 
aparfine.

Sentimentului acesta 
încredere i-a dat expresie 
I. C. Frimu, acest 
exponent al clasei 
foare din România, 
lejul înmormîntării

Neculufă,

spo- 
ne

lui D. Th. 
1904.

Oarecum 
cu felul său 
a dat curs 
nite din constatarea prezen
tei unui număr de două su
te de muncitori în jurul 
steagului roșu, îndoliat, de 
la căpăfîiul cînfărețului pro
letar,- exclamația lui își gă
sea lămurirea în faptul că, 
timp de patru ani cîți tre-

cuseră de la dezorganizarea 
mișcării muncitorești, grupul 
rămas credincios 
de nici treizeci.

„Sîntem și 
mai putuse să 
Frimu și, alături 
cîjiva muncitori 
tuali conșfienji în ceasul de 
grea cumpănă al dezerțiunii 
unora și al descurajării al
tora.

A’dăugaseră : „Socialis
mul nu va muri I"

După numai un an de la 
moartea lui Neculujă, la o 
nouă chemare, cinci mii de 
muncitori își afirmau într-un 
entuziast miting hotărîrea 
de organizare și luptă.

Socialismul nu murise 
viitorul se dovedea a fi 
clasei muncitoare.

Stăpîn astăzi înfrufotul 
pentru totdeauna pe soarta

șî

sa, sărbătorind al 22-lea an 
de cînd s-a eliberat din că
pușele asupririi, poporul Ro
mâniei socialiste încearcă 
sentimentul fericirii și al mîn- 
driei că i-a fost dat lui, sub 
conducerea partidului său 
comunist, să înfăptuiască 
marile idealuri pentru care, 
cu eroism șl spirit de jert
fire, au luptat de-a lungul 
vremurilor cei mai buni fii 
ai patriei, oameni de gînd 
și faptă — un Horia și un 
Tudor Vladimirescu, un Băl- 
cescu dimpreună cu întrea
ga generajie progresistă de 
la 1848, un Avram lancu și 
cărturari luminafi ai Ar
dealului, apoi, mai tîrziu, 
generafia care a săvîrșit ac
tul Unirii, urmată de întîii 
propovăduitori ai 
cialiste.

Din acel ceas, socialismul 
și-a urmai drumul — cauza 
lui fiind slujită de fot ce a 
avut mai valoros și mai 
cinstit, mai apropiat de po
por, cultura românească; în 
jurul steagului său, simbol ai 
dezrobirii și solidarității in
ternaționale a proletariatu
lui, s-a raliat clasa mun
citoare, an cu an mai con
știentă de rolul său istoric, 
mai dîrză în bătăliile pe 
care le-a purtat.

Sărbătoare a întregului 
popor care, condus, îndru
mat, însuflețit de partid, a 
înfăptuit socialismul și se 
îndreaptă spre țelul său su
prem, luminos—comunismul, 
ziua de astăzi poartă încă 
o dată gîndul în trecutul în
depărtat, plămădit din aspi
rații, din grele suferințe și 
din nestăvilite lupte pentru 
ca patria să devină liberă 
și oamenii ei

Am pornit 
și am ajuns 
mergem cu avînf, mai de
parte.

Nu de mult mă aflam la o ma
nifestare unde se sărbătorea școa
la și slujitorii ei, prilejuită de 
„Ziua învățătorului". „Am primit 
multe premii și distincții — măr
turisea atunci un dascăl care și-a 
petrecut mulți ani în școală — dar 
vizitele foștilor mei elevi, azi 
constructori activi ai patriei noas
tre, constituie răsplata mea cea 
mai înaltă. Și pentru a încerca 
mereu aceste sentimente aș vrea 
să trăiesc mulți ani și să-i iubesc 
pe copii cu aceeași dragoste, să le 
educ simțul datoriei și al răspun
derii, dragostea față de patrie, 
față de; popor, dorința fierbinte de 
a-și închina toate puterile măreței 
opere constructive ce se înfăptuieș
te sub conducerea partidului".

Aceste 
cele dintîi 
de școlar, 
și ciudată 
— situată 
într-un orășel de provincie. Iacă, 
simt parcă din nou senzația 
viorătoare de pe aleile umbroase 
care duceau spre școală, parfumul 
luncilor ce se întindeau și se pier
deau împreunîndu-se cu temeliile

din 
cu

tată 
ne

cuvinte mi-au trezit 
amintiri din viața mea 
legate de o casă mare 
— ce se numea școală 
pe o stradă lăturalnică

V. 
în-

socia-
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Campionatului

ELENA GHERA
(Din expoziția „România pe treptele cincinalului") •

Ora exactă. Cum va fi 
vremea astăzi ?
Pentru noi, femeile I Sfa
turi practice.

9,15 — Emisiune pentru copil șl 
tineretul școlar: „Raze 
de soare". Să ne cunoaș
tem patria : 
film realizat de 
de televiziune.

10.30 — Emisiune pentru
15,15 — Transmisiuni de 

etapă a 
republican de fotbal, de 
la Stadionul „23 August", 
și aspecte de la Campio
natul mondial de caiac- 
canoe — transmisie de 
la Griinau — R. D. Ger
mană.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,10 — Cîntare României 

liste.
19.30 — „TV-111" — emisiune al

cătuită la cererea tele
spectatorilor.

— Program de clntece șl 
dansuri populare.

— Filmul „Răscoala" — 
producție a studioului ci
nematografic „București"

— Telesport.
— Telejurnalul de noapte.

cerului, netede. Tresar, parcă, cu 
o nelămurită voluptate, la glasul 
surd al clopoțelului care, o dată 
pe ceas, despica cu bătăi neaș
teptate liniștea văzduhului închis 
în zidurile clădirii. .

Am fost atras din adolescență 
spre munca educativă. încă 
copilărie, ca elev, însetat de 
noștințe, învățătoarea mea, o 
tînără, îmi părea ca o ființă
obișnuită. Ea a știut să-mi tre
zească pentru prima oară dra
gostea pentru literatură. De la ea 
am învățat că din dragostea pen
tru copii se naște dragostea pen
tru munca pedagogică, iar această 
dragoste formează măiestria în 
muncă. Se poate oare să nu-1 iu
bești pe micuțul care pășește sfios 
pentru prima oară pragul clasei I 
și care cînd îl întrebi „cîți 
ani ai?" își lasă capul în jos și 
tace I... Se poate să nu-1 iubești 
cînd mai tîrziu îl privești cum 
caută pe hartă cu un aer serios 
latitudinea și longitudinea geogra- 
xică a locului natal ! Se poate oare 
să nu te mîndrești cu acest om, 
atunci cînd după ani și ani vine 
la tine ca profesor, inginer, avia
tor, doctor sau tehnician ?

Primesc adesea vizita unui fost 
elev, care prin anul 1952 era în 
clasa a X-a a liceului unde eram 
director și profesor. îl ascultam cu 
deosebită atenție și îl admiram. 

. Dîrzenia acestui copil mă făcea 
.șă-mi amintesc de o istorisire a 
învățătoarei mele din copilărie ce 
ne dădea drept pildă răbdarea cu
rajoasă a acelui tînăr lacedemoni- 
an care, furînd o vulpe și ascun- 
zînd-o sub mantie, n-a scos măcar 
un gemăt, suferind ca vulpea să-i 
sfîșie măruntaiele și preferind ru
șinii moartea. Dar nu mi-aș fi în
chipuit vreodată, n-aș fi bănuit că 
acest elev ar fi putut să fure. Și, 
totuși, la un moment dat a scos 
din buzunarul unui halat 25 de 
lei, în timp ce profesorul de chi
mie desfășura spectaculos expe
riențe fosforescente în întunericul 
sălii de laborator. Făptașul n-a 
fost descoperit, dar, indignați pes
te măsură, profesorii mi-au cerut 
să iau toate măsurile, pedepsirea 
exemplară a delicventului.

Se scurgeau zilele cu repeziciu
ne. într-o zi la ușa cabinetului 
unde lucram, cineva a bătut ti
mid, aproape imperceptibil. Ușa 
s-a deschis încet în scîrțîiturile 
balamalelor sale puternice. Mi s-a 
înfățișat un elev din clasa a X-a. 
Părea copleșit de o durere lăun
trică, ca un om sfîrșit. Lacrimile 
îi curgeau șiroaie. Mă uitam

uimit, mă uitam cu încordare la 
fata nemișcată și așteptam să 
vorbească, să se destăinuiască. N-a 
scos o vorbă, dar m-a făcut să 
înțeleg printr-un semn al capului 
că-și recunoaște vinovăția, fapt 
pentru care a venit să-și ia pe
deapsa cea mai severă. Mă hotărî- 
sem să păstrez secretul mărturisi
rii și să-mi asum răspunderea e- 
ducatiei prin menținerea lui 
școală.

Anii au trecut. Azi fostul 
elev își practică cu pasiune 
fesia de medic pediatru, căreia i 
s-a. dedicat din dragostea nețărmu
rită pentru copiii lui și ai tutu
ror. înseamnă că n-am greșit.- 
Dacă procedam altfel, aplicînd ri
gid buchia regulamentului, poate' 
că ar fi apucat alt drum, ar fi 
lîncezit dînd tîrcoale școlii.

E un exemplu oarecare pe care 
și alții l-ar fi soluționat astfel, căci 
personalitatea educatorului, forța 
educativă se revarsă numai din- 
tr-un izvor viu al personalității 
omenești. Nici un fel de regula
mente și programe, oricît de 
genios ar fi fost concepute, 
pot înlocui personalitatea în 
meniul educației. Educatorul 
poate fi niciodată un executor 
al instrucției, neîncălzită de 
căra convingerii sale proprii.

Fără îndoială că multe depind 
de regula generală care există în 
școală Este foarte important 
spiritul care domnește în insti-

în

meu 
pro-

in- 
nu 

do- 
nu 

orb 
fla-

tuție, dar acesta nu există între 
pereții școlii și pe hîrtie, ci în 
caracterul corpului didactic, al e- 
ducatorului. De aceea este nobilă 
și de mare răspundere sarcina de 
a instrui și educa tînăra genera
ție. Se înțelege că unele deficien
țe ce se mai constată pe ici, pe 
colo, în unele școli trebuie să fie 
explicate prin lipsa unor educatori 
buni, special pregătiți pentru în
deplinirea obligațiilor lor. Este 
just să se ceară învățătorului sau 
profesorului, îndeosebi celui care 
locuiește la țară sau într-un oraș 
mic, sau oriunde ar trăi, ca viața 
lui să nu dea pilde rele, să nu 
facă să dispară respectul părinți
lor și al elevilor față de el, ci, 
dimpotrivă, să servească de exem
plu atît pentru unii cît și pen
tru ceilalți. Dar nu putem să vor
bim de influența educativă pozitivă 
a unui profesor dacă el nu este 
preocupat să-și dezvolte necontenit 
nivelul politic și ideologic și să 
participe la viața socială. De ase
menea, pentru cucerirea autorității 
față de elevi, a dragostei și respec
tului elevilor, sînt tot atîtea premi
se: dragostea sinceră pentru elevii 
săi și grija permanentă pentru dez
voltarea lor multilaterală, un înalt, 
nivel al măiestriei pedagogice și o 
atitudine cu adevărat comunistă 
față de munca ăa, un înalt nivel 
al culturii generale și 
Din varietatea faptelor
crete subliniez însă că
la care nu-i iubește pe copii nu 
poate fi, în nici un caz, un bun 
învățător sau profesor. Pe oame
nii plicticoși și posomoriți nu tre
buie să-i lăsăm să se apropie de 
copii.

altele.

i. te

creația artistică

l-a 
așadar, uma- 
mai complet, 
și garanfea- 
fiecărei per- 
subsfanța de 
și lărgindu-i

© CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Pa
tria — 9; 12,45; 16,45; 20,30, București - 8,30;. 12; 
16; 19,45, Feroviar — 9,30; 13; 17; 20,45.
© ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIM
BANCI : Republica — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15, Capitol — 
21,15; la grădină 
Insula sclavilor).
G SE ÎNTÎMPLĂ
—9; 11,15; 13,30;
nn se qîndește la noi).
G BEL AMI : Cinemateca — 10; 12; 14; 16; 18,30; 
21.
S ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Fes
tival — 9; 12; 15; 18; 21; la grădina — 20, Melodia
— 9; 12; 15; 18; 21 (la ambele completarea Far- 
West), Modern (completare Soluție patent) — 9; 
12; 15; 18; 21, Stadionul Dinamo — 20, Arenele 
Libertății — 20.
® ANGELICA. MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop : Lumina (completare Vizita tovarășului Ciu 
En-Ial în Republica Socialistă România) — 9; 11,45; 
14,15; 17,45; 20,45, Dacia (completare Simfonie în 
alb) — 9—13,45 în continuare; 16,15; 18,45; 21,
Grădina „Festival" — 20.
O COLIBA UNCHIULUI TOM : Victoria — 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,45, Popular — 10; 15; 18; 21. 
® ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : 
Central 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Ferentari
— 10,30; 15,30; 18; 20,45 (la ambele completarea 
Navigatori care dispar).
O CELE DOUĂ ORFELINE : Union (completare Ti
nerețe) - 10,30; 14,45; 16,45; 19; 21,15.
® FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Doina 
(completare Konrivșcița) — 9—12,15 în continuare; 
13,45; 16; 18,30; 21.
O ACOLO UNDE CARPAȚII INTÎLNESC DUNĂ
REA — cinemascop — APUSENII — CĂLĂTORIE 
ÎN PARADISUL PĂSĂRILOR — PRIVELIȘTI CAR
PATINE : „POIANA URȘILOR" — RĂȘINARI — 
PE POTECI DE MUNTE : Timpuri Noi 9 21 în 
continuare. '

8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
— 20,30 (la toate completarea

NUMAI DUMINICA ; Luceafărul 
16; 18,30; 21 (completare Nimeni

0 COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL t Giulești (com
pletare Crimea) — 15,30; 18,15; 20,45, Volga (com
pletare Pe calea înfloririi patriei socialiste) — 9; 
11,45; 15,15; 18; 20,45.
O 1N GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : înfrăți
rea între popoare — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
O CÎINELE DIN BASKERVILLE : Excelsior (com
pletare Insula sclavilor) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Gloria — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 21, 
Patinoarul „23 August" — 20 (la ambele comple
tarea Carnet de schițe), Arta (completare Mama 
merge la lucru) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; la
grădină — 20, Clubul Uzinelor „Republica" — 15; 
17,30; 20.
9 BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Buzești (completa
re Collegium Maius al Universității Iagellone) 
15,30; 18.
O SERBĂRILE GALANTE : Cosmos — 15,30; 
20,45.
O URME ÎN OCEAN : Grivița (completare Pe 
lea înfloririi patriei socialiste) — 9; 11,30;
18,30; 21.
• ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : 
cegi (completare Știință și tehnică nr. 15) —

ca- 
16;

Bu-
„ , . . 9;

11,15; 13,30; 16; 18,30; 21’; la grădină — 20, Aurora 
(completare Insula sclavilor) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45; la grădină — 20,15.
O PREA TÎRZIU : Unirea (completare Pădurea Bia- 
lowieska) — 11; 15,30; 18; la grădină — 20, Vitan 
(completare Schițe turingiene) — 15,30; 18.
0 COPIII MĂRII — cinemascop : Tomis (comple
tare Borodino) — 9; 11,45; 15,30; 18; 20,45.
® 5 000 000 DE MARTORI: Flacăra (completare Ti
nerețe) — 10; 15,30; 18,15; 20,45.
• JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB : Miorița — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Floreasca — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, Flamura (completare Insula 
sclavilor) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
6 PRIMA DEZILUZIE : Munca (completare N-o să 
doară?) — 16; 18,15; 20,30.
a CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Moși
lor (completare Nimeni nu se gîndeșle la noi) — 
15,30; 18.
® FANFAN LA TULIPE : Cringași (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat tn regiunea 
Oltenia) — 15,30; 18; 21.

• MîlNE, MEXICUL I : Viitorul (completare Boro
dino) — 15,15; 18; 20,30.
O FANTOMAS — cinemascop : Colentina — 15,30; 
18.
• SOȚIE FIDELĂ : Rahova (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Argeș) 
— 10,30; 15,30; 18; la grădină — 20,30.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Progresul (com
pletare Stăvilirea torenților) — 15,30; 
cea (completare Carnet de schițe) — 
20,30.
• WINNETOU — ambele serii : Lira 
18,30; la grădină — 20,30.
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ —
Drumul Sării — 15,30; 18; 20,30.
• NOAPTEA IGUANEI: Cotroceni
20,45.
« CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE ? — 
cinemascop : Grădina „Expoziția" — 20.
• ȘAH LA REGE : Grădina „Moșilor" — 20,15.
e PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR — cinemascop (am
bele serii) ; Grădina „Progresul" — 20, Grădina 
„Doina" — 20,15.
• DOMNUL — cinemascop ; Grădina „Vitan" (com
pletare Construim) — 20,30.
® DARCLfiE :
® VACANȚĂ
,,Tomis" — 20.
» PARCAREA
Parc" — 20.
® CICLU DE 
zești" — 20,45.

— 10,30; 15;

cinemascop 1

Grădina ..Colentina' — 20.
LA MARE — cinemascop ; Grădina

I

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (la Teatrul de 
vară din parcul Herăstrău) : OPERA DE TREI PA
RALE — 20.
® Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul de vară 
din parcul Nicolae Bălcescu) : UI.ISE ȘI COINCI
DENȚELE — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (grădina Bo
ema) : CU MUZICA E DE GLUMIT — 20,15.
O Circul de stat : CALEIDOSCOP-CIRC — 16; 20.

INTERZISĂ : Grădina „Progresul-

FILME ROMÂNEȘTI : Grădina „Bu-

Tulnicul cheamă 
din depărtări, depăr
tările și brazii îi 
întorc glasul cu foș
net de cetină. A- 
devărat telegraf, che
marea cu tulnic ves
tea venirea vremilor 
de izbeliște. Dar tul
nicul suna și cînd, 
pe plaiuri oșenești 
sau vrîncene, flăcăii 
se îngemănau în cîn- 
tec și joc...

La Sinaia, în acea 
după-amiază, tulni- 
cerului i s-a răspuns 
cu chiote și veselie. 
De această dată, e- 
rau 
portul 
noștri, 
Și ii, 
frame 
pene 
clop, 
„Cursurile 
colocviile 
de limba, 
istoria și 
porului român", tineri 
veniți din Franța, Po
lonia, Statele Unite 
ale Americii, Norve
gia, Italia, Cehoslo
vacia etc. în ultima 
zi a șederii lor aici 
aveau să interpreteze 
coruri populare ro
mânești, să danseze 
„Brîul" și „Ciocîrla- 
nul", să recite din E- 
minescu, Arghezi, Ba- 
covia, Macedonski și 
Ion Barbu.

„Cursurile de va
ră", important eveni
ment științific și cul
tural, care atrag- a-

îmbrăcați în 
străbunilor 

cu cioareci 
purtînd nă- 
oltenești 

de păun 
participant 

de vară 
științifice 

literatura, 
arta po-

Și 
la 
la
Și

nual sute de specia
liști din lumea întrea
gă, s-au încheiat cu 
o tradițională sărbă
toare populară. N-a 
deranjat pe nimeni 
faptul că 
lui 
tate
June Mary Wood
ward (Marea Brita- 
nie) și Heidi Dumre- 
cher (Austria) erau 
rostite cu accent stră
in. Franțuzoaica Eli
sabeth Berriot nu știe 
încă bine românește, 
dar asta n-a oprit-o 
să cînte cu multă căl
dură două cîntece de 
pe meleagurile noas
tre. Nu mică a fost 
surpriza cînd, din rîn- 
dul spectatorilor, s-a 
urcat pe scenă cuno
scutul om de știință, 
profesor Jean Thi-, 
baudet, de la Facul
tatea de litere dirt 
Paris. Cu dezinvoltu
ră a interpretat cîte- 
va din valorile folclo
rului românesc, pe 
care, ne-a declarat, îl 
consideră printre cele 
mai bogate și fru
moase din lume.

La sfîrșit, sala era 
în picioare ; toată 
lumea aplauda. Cei 
de pe scenă, oa
meni din cele patru 
zări ale lumii, îm
brăcați în portul „bu
nilor" noștri, chiuiau, 
așa currf se chiuie 
prin Văile Bistriței, A- 
rieșului.

Cînd tulnicul a 
marcat încheierea șe-

versurile
Eminescu, reci- 

de studentele

zătorii, tineri și vîrst- 
nici au înconjurat-o 
pe Emilia Comișel, 
conferențiar la Con
servatorul 
ștean, organizatoarea 
acestei șezători, dor
nici să-i mulțumeas
că pentru că le-a 
dat posibilitatea să 
cunoască pe 
valorile artei 
nești.

Participanții 
„Cursurile de 
de la Sinaia 
aceste zile într-o ex
cursie prin țară.

— Știm că avem 
multe lucruri frumoa
se de văzut, ne spu
nea asistentul univer
sitar Gilnther Penser, 
din R. F. Germană, 
dar șezătoarea acea
sta de la „Foișor" n-o 
vom 
Prin 
zicii 
cești 
versali, am cunoscut 
mai bine sufletul po
porului dumneavoas
tră. Cînd m-am privit 
în oglindă, îmbrăcat 
în costum din Breaza 
și cînd am început să 
învăț pașii la „Brîu" 
am avut o stare de 
spirit pe care n-o pot 
defini ușor.Cert este 
că voi încerca să le 
arăt prietenilor și cu- 
noscuților din patria 
mea cît de frumoase 
tradiții aveți.

El era tulnicerul...

bucure-

viu 
româ-

la 
vară" 

sînt în

uita niciodată, 
intermediul mu
și dansului, a- 

mesageri uni-

Valentin HOSSU

<
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ambasador, director 
Afacerilor Externe, 

Stoianovici,
Comerțului
între 14 și

și alte așezări 
localitate nouă, 
sale fiind puse 
cooperativizării.

cu 
Debat, șeful statului, 

general al Mișcării Na- 
Revoluției, cu A. Nou- 
primul ministru, și cu

consilier 
Exterior, 
18 se situează,

La invitația guvernului congo
lez, o delegație de partid și gu
vernamentală română, condusă de 
Vasile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la
C. C. al P.C.R., și formată din Ște
fan Cleja, 
Ministerul 
Gheorghe 
Ministerul 
participat, 
1966, la Brazzaville, la 
qare au marcat cea de-a treia ani
versare a Revoluției congoleze.

Delegația a avut convorbiri 
Massemba 
secretarul 
ționale a 
mazalaye,
D. Ch. Ganao, ministrul afaceri
lor externe.

în
Și 
în 
a 

august 
festivitățile

Cu această ocazie, ambasado
rul Stefan Cleja și A. Bakala, 
secretar general al Ministerului 
Afacerilor Externe congolez, au 
semnat un comunicat privind sta
bilirea de relații diplomatice, la 
rang de ambasadă, între Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Congo.

Această hotărîre
pentru guvernul congolez, în ca
drul politicii sale de nealiniere și 
cooperare cu toate statele, indi
ferent de regimul și ideologia lor, 
iar pentru Republica Socialis
tă România, în cadrul politicii 
sale externe de cooperare cu toate 
statele pe baza principiilor respec
tului reciproc și independenței, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avantaju
lui reciproc. 13

Bu- 
Cen- 
șeful

Co

ai
<1;

Sîmbătă a plecat spre patrie de
legația de activiști ai P.C.U.S.; 
condusă de tovarășul V. M. 
șuev, membru al Comisiei 
trale de Revizie a P.C.U.S., 
secției Industrie Chimică a
mitetului Central al P.C.U.S., care 
a vizitat tara noastră în cadrul 
unui schimb de experiență.

în cursul șederii în România, 
delegația de activiști ai P.C.U.S. 
a fost primită de tovarășul Ale
xandru Drăghici, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a avut discuții la secția 
Metalurgie-Chimie a C.C. al P.C.R., 
la Ministerul Industriei Chimice 
și Ministerul Petrolului, a luat

cunoștință de munca organelor și 
organizațiilor de partid și a vizi
tat întreprinderi industriale și 
obiective culturale din Capitală și 
din regiunile Ploiești, Bacău, Ol
tenia și Dobrogea.

La plecare, la Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de tova
rășii Aldea Militaru, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Dumitru Lazăr,' membru 
supleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Aurel Groapă, adjunct al minis
trului industriei chimice, de acti
viști de partid.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul U.R.S.S, la București, 
precum șl membri ai ambasadei.

Noi blocuri în orașul Timișoara Foto : R. Costin

Ieri în tară : Vremea a fost căl
duroasă, cu Cerul mai mult sânin 
în jumătatea de est a tării. Local 
în Banat, Crișana și regiunea de 
munte s-au semnalat averse, înso
țite de descărcări electrice. Vîntul 
a suflat slab, cu ușoare intensifi
cări predominînd din sectorul estic. 
Temperatura aerului, la orele 14, 
înregistra valori cuprinse intre 20 
grade la Arad și Caransebeș și 33 
grade la Bechet și București. In 
București : Vremea a fost frumoa
să și călduroasă, cu cerul mal 
mult senin. Vîntul a suflat slab 
din sectorul estic. Temperatura 
maximă a atins 34 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 august a.c. în țară : 
Vremea în general călduroasă, cu 
cerul schimbător, înnorărj mai ac
centuate se vor produce în vestul 
tării, unde vor cădea averse de 
ploaie, însoțite de descărcări elec
trice. în rest, averse izolate. Vint 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 9 și 19 grade, iar 
maximele între 22 și 32 grade. în 
București și pe litoral : Vremea în 
general cădUroasă, cu cerul schim
bător, favorabil averselor de ploaie 
in cursul după-amiezii. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura ușor 
Variabilă.

Sportivii români au cucerit 
patru medalii de aur

Sîmbătă, în cadrul concursului 
internațional de atletism de la 
Londra, recordmanele României 
Viorica Viscopoleanu și Mihaela 
Peneș au repurtat frumoase vic
torii. Viorica Viscopoleanu a cîș- 
tigat proba de săritură în lungi
me cu rezultatul de 6,22 m, în- 
trecîndu-le pe Wilson (Anglia) — 
6,13 m și pe campioana olimpică 
și recordmana mondială Mary 
Rand (Anglia) — 6,08 m, iar cam
pioana olimpică Mihaela Peneș 
s-a clasat pe primul loc la arun
carea suliței cu 52,40 m.

Sîmbătă, în prima zi a finale- 
lelor campionatelor mondiale 
caiac-canoe, care se desfășoară 
lacul Griinau din apropiere 
Berlin, reprezentanții României 
repurtat frumoase succese cucerind 
4 medalii de aur.

Campionul mondial Aurel Ver- 
nescu a reeditat Victoria de la ul
tima ediție a campionatelor, cîști- 
gînd cu siguranță proba de caiao 
— 500 m. El a dominat încă de la 
început și a terminat victorios cu 
timpul de 1’48” 92/100, urmat de 
danezul Hansen (1’49” 94/100) și o- 
landezul Hoekstra (1’50” 45/100). Al 
doilea succes al țării noastre a fost 
realizat în proba de canoe (10 000 
m) de către echipajul P. Maxim — 
A. Simionov. care a realizat o ve
ritabilă surpriză învingîndu-i pe 
favoriții competiției, cuplurile 
Drimbas — Khimich (U.R.S.S.) șl 
Peter-Cserna (Ungaria). Vernescu 
și Sciotnic au dominat proba de 
caiac (500 m) dovedind pe ultima 
parte a parcursului, cînd s-au de
tașat, o ambiție deosebită. Ei i-au 
întrecut în ordine pe Zander-Buec- 
ker (R.F.G.) și Obradsov — Karju-

de 
pe 
de 
au

(U.R.S.S.). Seria 
de ieri a fost

victoriilor 
încheiată 

de aur în

chin 
noastre 
prin cîștigarea medaliei 
proba de caiac 4 (1 000 m) de către 
echipajul alcătuit din Sciotnic, 
Turcaș, Ivanov, Calenic. Lupta 
pentru victorie a fost deosebit de 
strînsă, învingătorii detașîndu-se 
abia pe ultimii 50 m, unde au reușit 
să întreacă cu puțin echipajele 
Austriei și U.R.S.S. Iată câștigăto
rii celorlalte probe : canoe 1 (10 000 
m) — Hajba (Ungaria) • caiac 1 
(10 000 m) — Hesz (Ungaria) ; ca
iac 500 (fete) — Pinaieva (U.R.S.S.).

Astăzi au loc ultimele finale, în 
care sînt angajați și reprezentanți 
ai României.

Azi în Capitală
FOTBAL. Pe stadionul „23 Au

gust", începînd de la ora 15,15, 
primtil cuplaj fotbalistic din 
noua ediție a campionatului ca
tegoriei A : Progresul—Dihamo 
Pitești, Dinamo București—Știin
ța Craiova.

HANDBAL. Selecționata de ti
neret a BucureștiUlui—Selecțio
nata orașului Berlin (R. D. Ger
mană), pe terenul Dinamo, la 
ora 18.

CICLISM. A IlI-a etapă a com
petiției internaționale „Criteriul 
Juniorilor" — probă de circuit 
pe strada Cîmpinei (între Piața 
„7 Noiembrie" și str. Mînăstirea 
Cașin), de la ora 10.

NATAȚIE. Finalele campiona
tului republican de înot pentru 
juniori, la ștrandul „Tineretului", 
dimineața de la ora 9,30, iar 
după-amiază la ora 17.

Prima cunoștință cu ospitalitatea 
tradițională a araților mongoli o 
facem pe parcursul unei călătorii 
de la Ulan Bator ld Ihtamir, pe o 
cale ocolită de peste 600 de km. 
Ceea ce atrage ca un magnet oas
peții străini pe această rută 
care trece prin inima Mongoliei 
populare, este contrastul puternic 
realizat prin transformările înno
itoare aduse de mîna omului unui 
peisaj sălbatec, de o rară frumu
sețe. în văile și colinele domoale, 
acoperite cu pajiști înflorite, au 
apărut sate noi în care casele iau 
locul iurtelor, sate cu școli, maga
zine, dispensare.

La fiecare popas sîntem invitați 
cu amabilitate de gazde să gus
tăm kumîs-ul — băutură tradițio
nală, răcoritoare și reconfortantă, 
făcută din lapte de iapă fermen
tat în burdufuri de piele.

Ihtamirul, ca 
mongole, este o 
temeliile caselor 
după terminarea 
L*a cooperativa agricolă a arăți- 
lor, care se întinde pe o suprafață 
de 4 046 km pătrați, ne-a întîmpi- 
nat E. Mingiur, președintele. Aceas
tă imensă suprafață constituia și 
în trecut un loc preferat de către 
păstorii nomazi, datorită bogăției 
în pășuni și cursuri de apă. Ne 
aflăm la o altitudine cuprinsă în
tre 1 400—1 700 m, unde climatul 
excesiv continental își pune din 
plin amprenta asupra vegetației. 
Am ..căutat să cunoaștem — o dată 
cu elemente de mate interes legate 
de obiceiuri, tradiții și legende ale 
acestor locuri, cu bogăția și varie
tatea artei populare — cum tră
iesc și muncesc oamenii în această 
mare cooperativă agricolă.

Se știe că una din cele mai mari 
avuții naționale ale R. P. Mongole 
o constituie creșterea animalelor. 
Această cooperativă are numeroa
se turme de oi, cirezi de bovine 
și herghelii de cai, însumînd 70 000 
de animale. Unele din brigăzile 
cooperativei se ocupă numai de 
creșterea bovinelor pentru carne 
sau lapte, altele sînt brigăzi mixte 
— pentru oi și cai. Cerințele prac
tice, specificul acestor locuri au 
determinat necesitatea de a crește 
animalele pe grupe mici, fiecare 
brigadă fiind împărțită în numeroa
se echipe. Vizitînd sediile brigăzi
lor ne dăm seama ce efort intens 
s-a depus aici pentru ca arații să 
se stabilească ; pentru organiza
rea lor pe alte baze de lucru 
decît ale nomadismului tradițio
nal. în plină stepă, la Ihtamir, 
se înalță construcții noi, din 
cărămidă, atît pentru locuințe, 
cît și pentru satisfacerea cerințe
lor social-culturale. Vizităm cîteva 
dintre acestea, printre care o școa
lă, un dispensar și un muzeu local 
cu o mare varietate de exponate, 
care prezintă Uri fel de istorie a 
acestor loCuri din ultimele secole 
și pînă în zilele noastre. (Aici du 
fOst aduse și depozitate Cu grijă 
manuscrise vechi de circa 300 de 
ani. Muzeul este vizitat de oaspeți 
mongoli și străini, reprezentînd 
un interesant punct de atracție).

Despre transformările petrecute 
în viața araților ne vorbește tov. 
Cioijilsuren, secretarul comitetului 
de partid. în dnul 1938, cînd s-a 
înființat această cooperativă, aici 
se aflau doar cîteva iurte răzlețe.

Sediul provizoriu al cooperativei 
agricole și toată averea obștească, 
în afară de animale, încăpeau în- 
tr-o singură iurtă. Poate tocmai de 
aceea gazdele au ținut să vizităm 
noile construcții — hotelul, clubul, 
internatul pentru 200 de copii, sta
ția de radioamplificare, centrala 
telefonică, stația electrică și alte 
obiective mai mari sau mai mici, 
toate înălțate cu sprijinul statului, 
prin munca unită a cooperatorilor, 
în fiecare an se calculează bene
ficiul net, pe întreaga cooperativă, 
din care jumătate îl reprezintă 
fondul de consum destinat retri-

ÎNSEMNĂRI
DIN R. P. MONGOLĂ

buirii cooperatorilor, iar cealaltă 
jumătate este rezervată pentru 
dezvoltarea fondului de bază. în 
mod practic, cooperatorii primesc' 
avansuri bănești lunare, care re
prezintă 80 Ia sută din volumul to
tal al fondurilor de consum. La 
sfîrșitul fiecărui an, în funcție de 
realizarea planului, se distribuie 
și restul de 20 la sută din fondu
rile de consum.

...Gazdele arată că au reușit să 
rezolve probleme dintre cele 
grele, cum sînt asigurarea 
dăposturilor pentru animale și 
area rezervelor de furaje. Am 
tat cîteva din cele 300 
adăposturi pentru animale, 
persate pe distanțe de 
de kilometri. Acestea sînt
general construcții simple, făcute 
din materiale locale, amplasate pe 
locuri mai adăpostite de vînturi și 
în apropierea surselor de apă. în 
afară de boi și cai, care atît vara 
cît și iarna trăiesc sub cerul liber, 
toate celelalte animale au asigu
rate adăposturi. Pe aceste locuri 
unde de sute de ani animalele au 
depins iarna de capriciile naturii, 
și-au adunat singure hrana 
scurmînd cu copitele în zăpadă, 
tot ceea ce vedem reprezintă un 
mare progres, 
fost asigurate

mai 
a- 

cre- 
vizi- 

de 
dis- 
zeci 

în

pararea furajelor, agregate elec
trice pentru tunsul oilor și altele. 
Pentru prima dată pe aceste me
leaguri au fost construite magazii 
pentru cereale, mori, garajs pen
tru mașini etc. Cooperativa cultivă 
500 hectare cu grîu, legume și fu
raje. în medie se realizează 1 200 
kg de grîu la hectar, producție 
bună dacă ne gîndim la altitudi
nea la care este obținută. Toate 
lucrările necesare sînt executate 
de către stațiunea de mașini și 
tractoare.

Specialiștii cooperativei se ocu
pă de ameliorarea rasei de oi 
mongole, care dau în medie cîte 
1,5 kg de lînă. Ei au efectuat me- 
tisări între oile locale și rase ame- 
lioratoare, reușind să obțină pro
duși care dau 2—3 kg de lînă. în 
ultimii ani, s-a desfășurat o largă 
acțiune pentru ameliorarea bovi
nelor din rasele locale, care dau 
o producție de lapte foarte gras, 
din 12 litri de lapte obținîndu-se 
1 kg de unt. Mulgătoarea N. Githu 
a realizat, în medie, de la vaci 
de rasă mongolă, 1 000 litri lapte, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
aproape 3 ori față de cît se dobîn- 
dea în trecut.

Munca plină de abnegație a coo
peratorilor, inclusiv în perioada 
gerurilor de pînă la minus 40 de 
grade, preocuparea crescîndă 
pentru a aplica în viață metode 
înaintate, spiritul lor de inițiativă 
au făcut posibil ca anul trecut coo
perativa să vîndă statului 700 tone 
de carne, 12 000 hl. lapte, 60 tone 
lînă și alte produse. în adunările 
care au avut loc în ultimul timp, 
arații și-au luat angajamentul de a 
realiza în plus în acest an produse 
în valoare de 500 000 de tugrici.

...La plecarea din cooperativă 
sîntem conduși de arați călări 
care ne urează, potrivit unui vechi 
obicei, să revenim cît mai curînd 
pe meleagurile lor. Am lăsat 
urmă oameni care ne-au primit 
o caldă ospitalitate. Privim de 
culmea unui deal șiragul de 
mini ale Ihtamirului, ferestrele
minate ale caselor, locurile înnoite 
din jur — priveliști care exprimă 
deopotrivă forța vitală și capaci
tatea creatoare a oamenilor muncii 
din Mongolia — constructori ai so
cialismului.

in 
cu 
pe 
lu- 
lu-

De asemenea, au 
mașini pentru pre- C. BORDEIANU

Metode moderne în creșterea și îngrijirea animalelor

NOTE DE CĂLĂTORIE
................  -......... —rt--t.........

Competiția ciclistă internaționa
lă „Criteriul juniorilor" a conti
nuat ieri cu etapa a doua — 20 km 
contra-cronometru — desfășurată 
pe o porțiune a șoselei Oltenița. E- 
tapa a fost cîștigată de reprezen
tantul țării noastre Șt. Suciu, cu 
timpul de 29’15”. învingătorul a 
fost urmat’de colegul său C. Gri- 
gore — 29’37” și Wagner (R.D.G.) 
— 29’54”. în clasamentul general 
individual conduce C. Grigore (Vo
ința) — 2h 58’49”, urmat de H. 
Wagner — 2h 59’36” și Al. Sofro- 
nie •— cu același timp.

„Criteriul juniorilor

AUREL VERNESCU

handbal
șultii București 
linului. Victoria 
tilor români 
(9-4).

a
leri după-amiază, pe stadionul Di

namo din Capitală s-a desfășurat în- 
fîlnirea internațională de handbal 
dintre selecționata masculină a ora-

reprezentativa Ber- 
revenif handbaliș- 
scorul de 17—12

Și

Bucureșteanul lacob a fentat portarul și înscrie fără dificultate
Foto : S. Cristian

Grecia, țară de soare și stînci, 
de ape și legende — de soare do
goritor, cu raze încinse și grele, de 
stînci deșarte și pămînturi arse, 
roșietice, de ape și cer de un al
bastru nesfîrșit, cristalin și adînc, 
de legende cioplite în marmuri 
înalte și albe care au dăinuit peste 
vremuri ca stîlpi milenari ai civi
lizației umane.

Sînt cele patru elemente care for
mează cadrul constant al unei vi
zite în Grecia. Soarele, cu cele 

'40 de grade la umbră te urmărește 
stăruitor, obsedant — parcă te afli 
permanent sub o cupolă fierbinte 
— stîncile și marea sînt însăși 
substanța fizică a acestei țări-ar- 
hipelag, iar legendele...

— „Priviți (călătoream spre lo
calitatea Platamona) în stînga este 
Olimpul, lăcașul zeilor" — iar mun
tele, învolburat în neguri din care 
sticleau mantii de zăpezi, se ri
dica maiestuos ca o demnă și te
ribilă reședință a lui Zeus.

— „Priviți (călătoream în Argo- 
lida) pe drumul de jos, din vale, 
s-a reîntors din exil Oedip" — și 
parcă pulberea cărării de pămînt 
e răscolită nu de vînt, ci de to
iagul bătrînului încovoiat de tragi
cul destin.

— „Aici e sanctuarul lui Apollo 
care, după ce a ucis șarpele Phy- 
ton, a preluat în stăpînire oracolul 
de la Delfi". „în această criptă 
legenda spune că ar fi fost mor- 
mîntul lui Agamemnon, conducă
torul oștilor ahee în războiul Tro- 
iei". „Aceasta este statuia ridicată 
în cinstea lui Leonidas, învingăto
rul de la Teimopile" ; „aici e cîm- 
pia istorică a Maratonului" ; „aici 
se reprezentau tragediile lui Eschil, 
Sofocle și Euripide" ; „priviți insula 
unde s-i 
priviți...1

...Așa îți îndreaptă ghidul privi
rile la 
logic devine o prezență cotidiană 
într-atît de apropiată, ficțiunea și 
realitatea se întrepătrund și se 
amestecă într-atît, încît hotarul din
tre ele se estompează și dispare, 
lăsînd loc unei entități unice — o 
lume difuză în care Ulysse, Ahile 
sau Hercule apar ca pămînteni ae- 
Vea, iar Phidias, Homer sau Pyta- 
gora ca personaje mitologice.

în realitatea greacă este conden
sată atît de multă și de bogată is
torie și cultură străveche, încît îți 
pui întrebarea dacă trecutul nu co- 
vîrșește prezentul, reducîndu-1 la un 
rol auxiliar de simplu planșeu sce
nic.

Grecia, însă, își cunoaște — unii 
interlocutori ne spuneau : „începe 
să-și cunoască" — propria zi de 
azi. Este un prezent destul de as
pru — țara unor comori de nepre
țuit ale Culturii este totuși o țară 
săracă, ce are de învins nu pu
ține rămîneri în urmă. Și înțelegîhd 
că nici un popor nu poate trăi nu
mai din istorie și trecut, oricît ar fi 
ele de valorificate pe scară indus
trială, nu pare strident că poa
lele Olimpului sînt brăzdate de 
viaductele și tunelurile căii ferate, 
care l-a obișnuit pe Zeus cu trepi
dațiile trenurilor moderne, că stră
vechea „cale sacră" dinspre Corynt 
spre Atena, deși păstrează în pe
reții ei stîncoși scobiturile nișelor 
pentru ofrande, s-a transformat în- 
tr-o autostradă turistică cu „peage" 
(taxă de acces) în stil american, 
că pe insulele lui Poseidon și Afro-

asfaltului încins și chioșcurilor de 
chewing-gum.

Și există, în sfîrșit, Atena greacă, 
cea care privită de pe înălțimi 
apare, ca toate orașele grecești, ca 
o puzderie de cuburi albe risipite 
pe coaste, — Atena căsuțelor vă
ruite sclipitor între care șerpuiesc 
liniștit ulicioare înguste și întor
tocheate, a bazarurilor tipic orien
tale, amețitoare, cu mormane de 
mărfuri pe tejghelele și tarabele 
scoase în stradă, amintind izbi
tor Lipscanii vechiului București. 
Chintesența sa o constituie — dînd 
la o parte pojghița de fard a exo
tismului artificial, căutat și de uz 
turistic — vechiul cartier Plaka, 
unde poți găsi și cîte o umilă dar 
autentică „tavernaki" greacă, mi
nuscul și liniștit restaurant de 4—5 
mese, într-o grădină de casă, lu
minată de cîteva felinare, cu stra
niul vin „retzine", preparat cu ră- 
•șină de pin și mirodenii, cu un ghi- 
tarist care îngînă pierdut, parcă 
numai pentru el, nostalgicele cîti- 
tece populare grecești.

sajului citadin grec — au încă mă
suțele de pe trotuare, din piețe sau 
scuaruri, tixite de lume. Se bea ca
fea, preparată cu rafinament, se 
beau răcoritoare... și se discută. 
De toate — și mai ales politică.

Grecii discută politică cu pasiune, 
cu stăruință, cu tenacitate — și 
mai ales cu atîta convingere, încît 
rămîi surprins cînd afli că un in
terlocutor deosebit de înfierbîntat 
împărtășea, pînă nu de mult, po
ziții radical deosebite. Deosebirile 
de vederi sînt subliniate, nuanțele 
— reliefate. La fiecare din redac
țiile ziarelor vizitate în
drul programului făcut de gaz
de ni s-a oferit o altă 
ciere a vieții și perspectivelor 
vieții politice ale Greciei — pre
tutindeni înregistrîndu-se cu satis
facție răspunsul nostru care rea
firma sfîntul și sănătosul principiu 
că problemele fiecărei țări nu pot 
fi decise decît de însuși poporul ei.

în ciuda caleidoscopului de o- 
rientări politice, am întîlnit o idee 
quasi-unanim îmbrățișată : aceea

ca-

apre-

IMAGINI ATENIENE
ii

a sinucis Socrate” ; „priviți,

tot pasul ; elementul mito-

dita se instalează stații de desali
nizare a apei de mare, că drumul 
spre Delfi ocolește silueta unui 
combinat siderurgic care prevesteș
te, mai precis decît anticul oracol, 
viitorul.

Atena însăși oferă în acest sens 
o imagine sintetică. De fapt, sînt 
trei Atene, distincte. Una, cea a 
sanctuarului de pe Acropole, care, 
cînd se lasă amurgul violet, cînd 
se stinge forfota turiștilor și țăcă
nitul aparatelor fotografice, își 
trăiește propria viață, calmă, se
nină și egală, cu masivele coloa
ne zvelte, aeriene ale Partenonu- 
lui și cu fecioarele de piatră ale 
Erehteionului reînsuflețite de spec
tacole „Sunet și Lumină" — tulbu
rător joc de reflectoare și text di
fuzat stereofonic.

Există apoi Atena celor două 
artere centrale — cea a neonului 
și reclamelor luminoase, a mașini
lor care circulă într-un vacarm 
greu de dăscris, a hotelurilor somp
tuoase de tip „Hilton" sau „Great 
Britain" unde limba maternă pare 
a fi engleza și a barurilor de 
noapte cu denumiri americane, a

In ultimii ani, în Atena s-a con
struit relativ mult —■ construcții 
cochete în general de 4 etaje, cu 
arhitectura specifică vilelor medi
teraneene și cu avantajul marmurei 
furnizată ca material economic de 
muntele învecinat Pentelicon. Chi
riile le fac însă accesibile doar 
păturilor înstărite. Construcții de 
tip popular nu am văzut — pro
blema resurselor financiare, ne-a 
spus primarul Atenei, este greu 
de trecut, iar primăria are ca preo
cupări imediate problema trans
portului în comun și a apei, care 
depind de companii particulare. 
(Grecia apelor este o țară a pă- 
mîntului însetat; rețeaua conduc
telor încetează nu prea departe 
de centru, la periferii apa se aduce 
cu cisterna ori sacaua și se vinde 
la preț de 100 de drahme metrul 
cub, iar în insule și mai scump).

Poate că de vină este căldura 
înăbușitoare 
cursul 
nosc o 
nă ca 
orele 
această instituție nelipsită a pei-

și paralizantă din 
zilei, dar puține orașe cu- 
asemenea animație noctur- 
Atena. Noaptea tîrziu, la 
1 sau 2, cafenelele —

a dezvoltării relațiilor de prietenie 
cu țara noastră. Ea și-a pus am
prenta asupra organizării și desfă
șurării vizitei noastre — prima de
legație de ziariști români invitați 
ai guvernului grec, după cel de-al 
doilea război mondial — s-a re
flectat în atenția și solicitudinea 
cu care a fost permanent înconju
rată delegația, în conținutul con
vorbirilor purtate.

în presa noastră s-au relatat 
cordialitatea primirii și interviul a- 
cordat „Scînteii" de premierul 
Stephanopoulos, declarațiile mi
nistrului de externe, Toumbas, des
pre perspectivele de dezvoltare 
rodnică a relațiilor dintre Grecia 
și România. „Sînt mari posibilități 
de lărgire a schimburilor comer
ciale, s-ar putea lărgi gama pro
duselor și mări cota celor tradițio
nale" — ne-a declarat ministrul 
comerțului, Kothris. „Am încheiat 
de curînd un acord pentru cumpă
rarea de vagoane de cale ferată 
din România și ar putea urma 
multe alte asemenea acorduri re
ciproc avantajoase" — ne-a spus 
ministrul supleant al Coordonării

Economiei, Tzuderos. „Să vă sim
țiți la noi ca acasă, România 
are aici o bază a prieteniei" — 
ne-a spus într-o curată lim
bă... română ministrul Marinei 
Comerciale, Mavridoglu, exprimîn- 
du-și speranța că o parte tot mai 
mare a flotei grecești va trans
porta produse de export sau im
port pentru România, reînnodînd 
vechi tradiții.

Politica externă a României este 
binecunoscută și apreciată chiar 
de cercuri și personalități cu orien
tări ideologice mult deosebite — 
principii ca suveranitatea, indepen
dența, egalitatea au rezonanțe 
ample în Grecia, ca norme de bază 
ale unor relații internaționale de
mocratice. Deși cu vechime antică, 
cuvîntul democrație este — totuși 
— de origine greacă...

...Și a existat apoi multitudinea 
gesturilor prietenești, a manifestă
rilor de simpatie și cuvintelor cal
de față de țara noastră ale „omu
lui de pe stradă" ; în satele Halki 
și Kipseli delegația noastră a fost 
așteptată de întreaga masă a ță
ranilor și întîmpinată „în capul 
satului" de primar, preot și alte 
personalități ale satului. Și ne-a 
bucurat să le auzim pe gazde vor
bind cu însuflețire despre legătu
rile cu Bucureștii ale mișcării de 
independență grecești, despre fap
tul că popoarele grec și român nu 
s-au găsit niciodată în conflict în
tre ele.

Glăsuiesc, în asemenea cuvin
te, trainice legături sufletești, uimi
toare similitudini între cele două 
popoare, încercate deopotrivă de 
atîtea furtuni și vitregii ale isto
riei, topind în uriașa retortă a văi
lor, cîmpiilor și podișurilor dintre 
munți năvălirile și cotropirile străi
ne, păstrîndu-și mereu cu bărbăție 
vitejească ființa și mîndria națio
nală, cu o sete nestinsă de liber
tate, alimentată de albastrul nesfir- 
șit al mării —< încît, peste secole, 
îfi pare că o tainică legătură înru
dește coloanele Partenonului cu 
„coloana infinitului" a lui Brâncuși, 
cu expresii ale aspirațiilor de înalt 
și drept ale celor două popoare.

...Este o noapte ateniană, o noap
te de catifea albastră, grea și, 
printre crengile de migdali și smo
chini, printr-o spărtură a anticului 
teatru al lui Herodus Atticus, de la 
poalele Acropolei, razele lunii țes 
o pînză diafană, ireală. Iar pe sce
nă, în acest decor mirific, „Oedip" 
al lui Enescu te poartă neștiut spre 
milenii în urmă, unindu-le cu pre
zentul într-un omagiu adus nu nu
mai măreției umane, ci și nobleței 
ideii de prietenie între popoare.

Nicolae CORBU
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al P. C. din Canada
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G. Alexandris 
celor prezenți 
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România. El a

rale ungare, șefi și membri ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
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din Atena, în 
August. Au fost 
oameni politici, 
de cultură
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MOSCOVA 20 —■ Coresponden
tul Agerpres S. Podină transmi
te : Sîmbătă a avut loc la librăria 
„Drujba" din Moscova deschide
rea decadei cărții românești, care 
se desfășoară în cadrul „Zilelor 
culturii românești". în vitrinele și 
standurile librăriei
volume de Eminescu, 
Creangă, Agîrbiceanu, 
Odobescu, Sadoveanu, 
Călinescu, Blaga, Jebeleanu și alți
scriitori români clasici și contem
porani, traduceri în limba română 
din clasicii literaturii universale, 
cărți pentru copii, ghiduri despre 
țara noastră etc.

La festivitatea deschiderii de
cadei au participat delegația Con
siliului General A.R.L.U.S. con
dusă de acad. prof. dr. Vasile 
Mîrza, membru al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului General 
A.R.L.U.S., precum și membri ai 
ambasadei române.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Vasili Fomicev, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru tipărituri de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. Din 
partea delegației A.R.L.U.S. a luat 
cuvîntul scriitorul Dumitru Almaș.

22-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, la am
basada Republicii Socialiste Ro
mânia din Varșovia a avut loc o 
conferință de presă. Au participat 
reprezentanți ai presei centrale, 
ai agențiilor de presă și ai radio
difuziunii poloneze, atașați de pre
să ai ambasadelor țărilor socialis
te. Ambasadorul Republicii Socia
liste România în Polonia, Tiberiu 
Petrescu, a vorbit ziariștilor des
pre însemnătatea zilei de 23 August 
și despre succesele obținute de po
porul român în cei 22 de ani care 
au trecut de la eliberare.

[
FRANCE PRESSE DESPRE:

PEKIN 20 (Agerpres). — Comisia 
pentru relații culturale cu străină
tatea, Ministerul Culturii și Aso
ciația de prietenie chino-româ- 
nă au organizat la 20 august la Pe
kin o reuniune în cinstea aniversă
rii eliberării României. Reuniunea 
a fost urmată de o gală de filme. 
Au participat Giao Guan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ciu Tu-nan, vicepreședinte 
al Comisiei pentru relații cultura
le cu străinătatea, Siao Cin-ciu, 
adjunct al ministrului culturii, Ciu 
En-lun, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie chino-române.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Aurel Duma, ambasadorul Româ
niei în China, precum și funcțio
nari ai ambasadei.

VARȘOVIA 20. — Coresponden
tul Agerpres Gh. Gheorghiță 
transmite : cu prilejul celei de-a

Catastrofă
seismică 
în Turcia

ANKARA 20 (Agerpres). — în 
noaptea de vineri spre sîmbătă, în 
Anatolia orientală (Turcia) a avut 
loc o gravă catastrofă seismică. O 
serie de cutremure violente' la in
tervale scurte, care au durat trei 
ore, au distrus în întregime orășe
lul Varto din această regiune. în
tre localitățile Varto și Mus, alu
necarea unui munte a suprimat 
orice comunicații terestre, iar li
niile telefonice și rețeaua electri
că au fost rupte, împiedicînd ope
rațiunile de salvare.'

Pe măsură ce continuă opera
țiunile de demolare și 
bilanțul victimelor acestei 
trofe crește fără încetare, 
timp, un nou cutremur, de o in
tensitate egală cu cel din cursul 
nopții, s-a produs sîmbătă la prînz 
în aceeași provincie. Nu se cu
noaște încă bilanțul noii catas
trofe, care a provocat prăbușirea 
clădirilor ce mai rămăseseră în 
picioare la Varto, Hinis și Mouch.

Citind agenția de presă turcă 
Anatolia, A.F.P. apreciază la peste 
2 000 numărul morților. Cercurile 
oficiale se abțin pentru moment 
de a da cifre precise, afirmînd că 
dificultățile intervenite în sistemul 
de comunicații fac imposibilă 
centralizarea datelor. Primul mi
nistru Demirel a sosit sîmbătă, 
însoțit de membrii guvernului, la 
Erzerum pentru a inspecta pro
vincia sinistrată. Au fost luate 
măsuri urgente pentru ajutorarea 
populației și salvarea supraviețui
torilor.

PRAGA 20 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 22-a aniversări 
a eliberării României de sub jugul 
fascist, atașatul militar român în 
R. S. Cehoslovacă, locotenent-colo- 
nel Petre Constantin, s-a întîlnit 
la 19 august cu militari ai arma
tei cehoslovace din regiunea mili
tară de vest. El a vorbit celor 
prezenți despre insurecția armată 
de la 23 August 1944, despre reali
zările obținute de poporul român 
în construirea socialismului și 
perspectivele de dezvoltare ale 
țării noastre.

In cinstea zilei de 23 August, la 
Bratislava , a avut loc prezentarea 
filmului artistic românesc „Răs
coala". La seara festivă care a a- 
.vut loc cu acest prilej au luat par
te A. Dubcek, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din. Slovacia, și alte persoane ofi
ciale, precum și reprezentanți ai 
ambasadei Republicii Socialiste 
România la Praga.

PHENIAN 20 (Agerpres). — în 
cinstea celei de-a 22-a aniversări 
a eliberării României, la Uzina si
derurgică Kangsun din Phenian a 
avut loc o reuniune festivă. Au 
participat oameni ai muncii de la 
această întreprindere și reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat. Au fost prezenți Nicolae 
Popa, ambasadorul României în 
R.P.D. Coreeană, și lucrători ai am
basadei. Directorul uzinei, Kim 
Dong Yun, a vorbit despre succe
sele obținute de poporul român în 
opera de construire a socialismu
lui.

A luat cuvîntul, de asemenea, 
Nicolae Popa, ambasadorul Româ
niei în R.P.D. Coreeană. Reuniunea 
a fost urmată de un program de 
cîntece și dansuri susținut de echi
pa artistică a uzinei.

MOSCOVA 20. — Trimisul spe
cial Agerpres Florea Țuiu trans
mite : Cu prilejul vizitei în Uniu
nea Sovietică a delegației Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de 
Gheorghe Necula, vicepreședinte 
al M.A.N., ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Moscova, 
Teodor Marinescu, a oferit sîmbă
tă o recepție în saloanele amba
sadei.

La recepție au luat parte F. K. 
Iliașenko, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., I. I. Palețkis, președin
tele Sovietului Naționalităților, 
P. M. Gheorgadze, secretar al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. I. Mikoian, membru 
al 
al 
al 
al 
mitetului regional 
P.C.U.S., F. L. Iliciov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al

U.R.S.S., general de armată V. A. 
Penkovski, locțiitor al ministrului 
apărării al U.R.S.S., I. Samodaev, 
prim-vicepreședinte al Sovietului 
orășenesc Moscova, deputați ai 
Sovietului Suprem, membri ai co
misiilor permanente ale Sovietului 
Suprem, generali, amirali, oameni 
de cultură, reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești, ziariști.

Teodor Marinescu a salutat pe 
oaspeți și a toastat pentru dezvol
tarea continuă 
poporul român 
tice.

în numele 
tovarășul

a prieteniei dintre 
și popoarele sovie-

delegației române, 
Gheorghe Necula a 

rostit un toast, mulțumind pentru 
ospitalitatea cu care delegația 
parlamentară română a fost primi
tă în toate localitățile vizitate. Din 
partea sovietică. a toastat I. I. 
Palețkis, președintele • Sovietului 
Naționalităților din U.R.S.S. 
cepția s-a desfășurat într-o 
mosferă de caldă prietenie.

Re- 
at-

„Avertismentul britanic" 

dat aliaților săi
Agenția France Presse transmite un comentariu în care sînt ex

puse principalele obiective ale avertismentului, dat vineri de către 
guvernul Marii Britanii, la încheierea lucrărilor Consiliului perma
nent al Uniunii Europei Occidentale și Consiliului N.A.T.O., în 
legătură cu eventuala retragere a unei părți a trupelor britanice 
staționate în Republica Federală Germană.

CAIRO 20 (Agerpres). — Cu pri
lejul zilei de 23 August, Mircea 
Nicolescu, ambasadorul României 
la Cairo, a organizat o gală de fil
me românești, la care au luat par
te funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe și Minis
terul Culturii, șefi ai unor misiuni 
diplomatice și alți membri 
corpului diplomatic, oameni 
artă și cultură, ziariști.

HANOI 20 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., Ho 
Și Min, președintele R. D. Viet
nam, a trimis un mesaj unităților 
forțelor armate și populației din 
provincia Quang Ninh, în legătură 
cu victoriile repurtate împotriva 
agresiunii americane. în mesaj se 
arată că, pînă la 15 august, în 
această provincie au fost doborîte 
100 de avioane de luptă ale S.U.A. 
De asemenea, Ho Și Min a felici-

tat pe locuitorii provinciei pentru 
rezultatele obținute în producție.

★
HANOI 20 (Agerpres).— După 

cum anunță agenția V.N.A., la 20 
august avioane de luptă america
ne au bombardat partea de nord a 
provinciei Nghe An și regiunea de 
coastă a provinciei Quang Ninh. 
Forțele militare aeriene ale Arma
tei populare vietnameze.au doborît 
două avioane. Astfel, numărul avi
oanelor americane doborîte dea
supra teritoriului R. D. Vietnam se 
cifrează la 1 350.

Avertismentul dat de către 
Marea Britanie aliaților săi din 
N.A.T.O. și U.E.O. în legătură cu o 
eventuală retragere a unei părți a 
efectivelor britanice staționate în 
R.F.G., în cazul în care guvernul de 
la Bonn nu va satisface cererile 
britanice privitoare la acoperirea 
de către vest-germani a cheltuie
lilor în devize, necesitate de 'între
ținerea trupelor de pe Rin — scrie 
agenția — are un triplu obiectiv.

• In primul rînd, el urmărește 
să exercite o presiune diplomatică 
asupra guvernului de la Bonn cu 
scopul de a-1 obliga să acopere 
cea mai mare parte, dacă nu to
talitatea cheltuielilor în devize a 
trupelor britanice din R.F.G., care 
se ridică anul acesta la 94 mili
oane lire sterline.

• în al doilea rînd, el intențio
nează să-i determine pe aliați să 
studieze de acum înainte mijloa
cele de a ajuta Marea Britanie în 
acoperirea deficitului balanței sale 
de plăți.

o în sfîrșit, el a urmărit să sub
linieze că, dacă guvernul britanic 
a luat măsuri interne drastice pen
tru redresarea balanței de plăți, el 
este în aceeași măsură decis să-și 
limiteze și cheltuielile sale exter
ne. Sursele autorizate citate de a- 
genția France Presse precizează, în 
legătură cu acest ultim obiectiv, că 
Marea Britanie intenționează să

facă economii importante de devi
ze prin reducerea cheltuielilor tru
pelor de pe Rin.

Se apreciază că Marea Britanie 
se va declara mulțumită dacă gu
vernul de la Bonn va accepta să . 
acopere 75 milioane de lire sterli
ne din cele 94 milioane care sînt 
necesare pentru întreținerea trupe
lor sale de pe Rin. în prezent, con
tribuția R.F.G. în devize este fixa
tă la aproximativ 54 milioane de 
lire pentru anul financiar care se 
va încheia la 31 martie 1967.

în declarația- Foreign Office-ului 
în care au fost exprimate punctele 
de vedere ale guvernului britanic 
se menționează însă că acesa nu 
va lua o hotărîre definitiv-, în 
privința eventualei reduceri a e- 
fectivului trupelor sale din Ger
mania occidentală, înainte de a fi 
cunoscute rezultatele comisiei an- 
glo—vest-germane însărcinată să 
studieze această problemă. După 
cum s-a mal anunțat, comisia a- 
mintită urmează să se întrunească 
la 12 septembrie.

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a XXII-a ani
versări a eliberării României, Du
mitru Turcuș, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Buda
pesta, a oferit o gală de filme. A 
fost prezentat filmul românesc 
„Haiducii", care a fost primit cu 
mult interes. Au participat repre
zentanți ai vieții politice și cultu-

PEKIN 20 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că, la invitația 
guvernului R. P. Chineze, o dele
gație guvernamentală economică a 
R. D. Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, a sosit la Pekin.

Consilierul belgian a părăsit sala

In cadrul „Zilelor 
culturii românești" 
la Moscova se des
fășoară și Festiva
lul filmului româ
nesc. Vineri, la ci
nematograful „Ros- 
sia“, la premiera 
de gală a filmului 
„Tunelul", spectato
rii au oferit flori 
realizatorilor aces
tei coproducții ro- 

mâno-sovietice

Preocupările de ordin e- 
conomic au trecut de cîlva 
timp în avanscena vieții po
litice vest-germane. S-a a- 
nunțat că săptămîna aceasta 
cancelarul 
zenta în 
partidului 
Uniunea 
(U.C.D.), 
nunțif al 
care intenționează să le ia, 
în vederea frînării tendin
țelor inflaționiste din econo
mia Republicii federale. 
Proiectul unui așa-numit 
„plan de stabilizare" în 
acest sens a și fost adoptat 
recent de Bundesrat (Came
ra superioară a parlamen
tului), nu însă în forma sa 
inițială. Amendamentele a- 
duse de unii depufați rele
vă unghiurile diferite din 

.care sînt privite, atît actua
la conjunctură 
cîf și măsurile 
pune.

De aproape 
ritățile de la Bonn încearcă 
să neutralizeze „supraîncăl
zirea" economiei și depre
cierea lentă, dar continuă, 
a monedei. S-au impus res
tricții severe în domeniul 
creditelor și au fost luate 
măsuri de austeritate buge
tară, cum ar fi reducerea 
chel tuiel i 'or 
impozitelor, 
„stabilizare", 
pînă acum, nu au dat însă 
rezultatele scontate. Potrivit 
unor date publicate la
Bonn, marca vest-germană 
pierde, în medie pe an,

LUXEMBURG 20 
gerpres). — în < 
unei 
nare 
burg, 
narii 
miniere", care se ocupa 
de prospectarea și ex
ploatarea terenurilor 
dlamantifere din Kasai 
— Congo, (Kinshasa) — 
au hotărît lichidarea so
cietății. Hotărîrea a fost 
adoptată în pofida opo
ziției consilierului fi
nanciar al guvernului
belgian, care, amintind 
că țara sa posedă 56

(A- 
cursul 

reuniuni extraordi- 
țlnute la Luxem- 
o parte din acțio- 
societății „La For-

acțiunile 
contestat 

deciziei

la sută . din 
societății, a 
legitimitatea 
celorlalți parteneri. Con
silierul belgian a pără
sit sala, după ce expri
mase rezervele guver
nului său.

Hotărîrea acționarilor 
de a dizolva societatea 
se datorează, potrivit 
presei occidentale, neîn
țelegerii dintre guvernul 
belgian șl actualul gu
vern congolez. Guver
nul belgian achiziționase 
o bună parte din acțiunile 
societății după acordul

Chombe—Spaak din 1965, 
In care se
55 la sută 
aparținînd 
congolez, 
provizoriu 
belgian, vor fi 
Republicii 
schimbul unor despăgu
biri. Actualul guvern 
congolez a confiscat bu
nurile societății și a re
vocat concesiunea. în a- 
ceste condiții, a declarat 
președintele societății, 
acordul Spaak—Chombe 
nu se va mai realiza 
niciodată.

prevedea că 
din acțiuni, 

guvernului 
dar deținute 

de guvernul 
remise 

Congo în

ATENA 20. — Corespondentul 
Agerpres C. Alexandroaie trans
mite : Liga de prietenie greco-ro- 
mână din Grecia a organizat o 
manifestare culturală la cinemato
graful „Athineon" 
cinstea zilei de 23 
prezenți numeroși 
deputați, oameni
artă, ambasadori acreditați în 
pitala greacă, ziariști greci 
străini și un foarte numeros 
blic. Au fost prezenți, de aseme
nea, dr. M. Bălănescu, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Atena, și membri ai ambasadei.

Președintele Ligii de prietenie 
greco-română, generalul Leonida 
Spais, a evocat legăturile tradițio
nale de prietenie dintre cele două 
popoare. Amiralul 
a împărtășit apoi 
impresii culese cu 
tei sale vizite în
făcut o trecere în revistă a reali
zărilor economice ale poporului ro
mân și a insistat asupra bunelor 
relații existente între cele două 
țări și popoare prietene, relevînd 
posibilitățile prezente pentru lăr
girea lor în folosul ambelor părți. 
Vorbitorul a subliniat că apropia
ta vizită în Grecia a președinte
lui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România este o 
dovadă elocventă a bunelor rela
ții dintre România și Grecia.

în încheiere a fost prezentat fil
mul artistic românesc „Neamul 
Șoimăreștilor". Manifestarea s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie.

OTTAWA 20 (Agerpres). — La 
Ottawa a fost dată publicității o 
declarație a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cana
da în care se arată că cea mai 
stringentă sarcină a omenirii este 
în momentul de față să oprească 
escaladarea războiului S.U.A. în 
Vietnam și să-i determine pe a- 
mericani să se retragă din această 
țară. Canada, se arată în declara
ție, trebuie să ceară încetarea 
bombardamentelor asupra terito
riului R.D. Vietnam și respecta
rea acordurilor de la Geneva.

M PEKIN. în conformitate cu 
™ planul pe 1966 cu privire la 
colaborarea culturală chino-ro- 
mănă, la Pekin s-a deschis sîm
bătă în prezența a 2 000 de per
soane o expoziție de pictură ro
mânească. Au participat Aurel 
Duma, ambasadorul României la 
Pekin, și delegația de pictori ro
mâni care se află în R. P. Chi
neză.

Sjjg RABAT. La 20 august, în Ma
roc s-a sărbătorit aniversarea 

a 13 ani de la data exilării regelui 
Mohammed al V-lea, considerată 
ca . începutul luptei pentru elibe
rarea țării, împotriva ocupației 
străine. Ea este considerată săr
bătoarea națională a poporului 
marocan. Regele Hassan al II-lea 
a rostit un discurs, evocînd im
portanța evenimentului.

<■ £

R. P. UNGARĂ

Sărbătorirea
Zilei constituției

A

circa 3,5 la sută din puterea 
sa de cumpărare, ca urma
re a creșterii prețurilor în- 
fr-un ritm aproape egal. 
Unii economiști occidentali 
sînt de părere că spirala in
flaționistă a prețurilor este 
o consecință a dezechili
brului dintre creșterea ce
rerii interne (de 8 la sută în 
1965) și a producției (de 3,2 
la sută), dezechilibru care 
a dus la sporirea volumului 
importurilor în măsură mai 
mare decît cel al exporturi
lor.

Intr-adevăr, deficitul ba
lanței 
țînd i

sută. încetinirea activității se 
face simțită și în industria 
de construcții, a echipamen
tului industrial și textilă. Se 
apreciază 
creștere 
în 1966 
față de 
cut.

Toate 
că monopolurile să obțină 
profituri sporite. Creșterea 
salariilor, deși într-o pro
porție mult mai redusă de- 
cît a profiturilor și dimi
nuată de sporirea prețuri
lor, a stimulat într-o anu
mită măsură cererea indi
viduală de consum. Trebuie

plăți, exercită indirect pre
siuni și asupra monedei 
vest-germane. Cauzele pro
funde ale acestui dezechi
libru rezidă în principal în 
situația producției. Aproape 
în toate ramurile industriale, 
relevă un raport publicat de 
„Commerz-Bank", comenzile 
au stagnat,' în ciuda nive
lului ridicat al livrărilor în 
exterior. Dificultățile de des
facere din industria cărbu
nelui continuă ; produc
ția siderurgică a scă
zut în primele șapte luni ale 
acestui an cu 2,1 la sută, în 
comparație cu aceeași pe
rioadă a lui 1965, iar pro
ducția de fontă — cu 4,8 la

avut în vedere că impor
turile n-au putut aduce e- 
chilibrul dorit, deoarece, în 
totalul lor, un loc important 
îl au achiziționările de ar
mament. R. F. G. a achi
ziționat din străinătate, anul 
trecut, echipament militar în 
valoare de aproape două 
miliarde de mărci. „Cheltu
ielile pentru înarmare ale 
statului federal — sublinia
ză revista vest-germană 
„Der Stern" — sînt cele 
care produc inflația și sub
minează marca. Aceasta 
pentru că înarmarea costă 
bani, fără să fie create con
travalori economice". Sem
nificativă este, în acest sens, 
și recenta scrisoare a pre-

ședinfelui Asociației fede
rale a industriei, Berg, adre
sată cancelarului Erhard, în 
legătură cu costul staționă
rii trupelor americane și 
engleze pe Rin. Berg con
sideră că ar fi „în detrimen
tul industriei germane" dacă 
R.F.G. ar consimți să supor
te toate cheltuielile în de
vize ale acestor trupe — 
așa cum cer Washingtonul 
și Londra.

Unii observatori sînt de 
părere că măsurile de „sta
bilizare" luate pînă acum, 
ca și cele care se preconi
zează, nu sînt menite să a- 
face răul la rădăcină. în pro
iectul „planului de stabiliza
re" se cere, de pildă, lan
durilor să-și reducă chel
tuielile lor, care, după cum 
se știe, au un caracter so
cial. Aceasta, în scopul de 
a se menaja bugetul fede
ral, din care se fac cheltuie
lile militare. Firește, preco
nizarea unor astfel de mă- 

. suri a sfîrnit reacții vii din 
partea sindicatelor, care a- 
rată că greul redresării va 
fi suportat fot de oamenii 
muncii. Voci de nemulțu
mire s-au făcut auzite și în 
rîndurile 
coaliția
ceea ce 
servaforii
sidere dificilă trecerea prin 
parlament a proiectului așa- 
numifului „plan de stabili
zare".

SR DELHI. Banca mondială a a- 
cordat Indiei un împrumut 

de 150 milioane dolari, destinat 
ajutorării dezvoltării economiei 
țării. Suma face parte dintr-un 
total de aproximativ 900 milioa
ne dolari, cit reprezintă acest 
împrumut.

gg CIUDAD DE PANAMA. Vineri,
pe străzile capitalei Republi

cii Panama au avut loc demon-- 
strații ale studenților. Manifestan- 
ții au protestat împotriva asasi
nării de către poliția panameză 
a liderului- democrat al studenți
lor din Panama, Juan Antonio 
Navas.

E® CARACAS. Poliția din Ve
nezuela a confiscat cîteva 

cutii cu opium, cocaină și mari
juana, în valoare de aproximativ 
100 000 de dolari, găsite la bor
dul unui avion columbian de tu
rism, care a fost nevoit să ate
rizeze forțat la aeroportul din 
Los Piedros, în apropiere de Ca
racas.

IU BRASILIA. Sub auspiciile 
O.N.U., la Brasilia va avea 

loc între 23 august și'5 septem
brie un seminar internațional 
asupra apartheidului. Le seminar 
vor fi abordate probleme legate 
de politica de apartheid a guver
nului Republicii Sud-Africane,
consecințele acesteia asupra re
lațiilor internaționale și măsurile 
ce trebuie luate pentru a opri 
răspîndirea discriminării rasiale.

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., 
la 20 august în R. P. Ungară s-a 
sărbătorit Ziua constituției. Cu 
acest prilej, în întreaga țară au 
avut loc manifestări consacrate a- 
cestui eveniment, iar în diferite 
regiuni au fost date în exploatare 
noi întreprinderi industriale, sec
ții, obiective social-culturale etc. 
La posturile de radio și televiziu
ne a luat cuvîntul Istvan Dobi, 
președintele Consiliului Preziden
țial al R.P. Ungare. La unele adu
nări festive care au avut loc în 
centrele regionale și raionale ale 
R.P. Ungare au luat cuvîntul con
ducători de partid și de stat ai 
R.P. Ungare.

La 21 august se împlinesc 
doi ani de la moartea marelui 
fiu al poporului italian, con
ducător al partidului comu
nist și eminent militant al 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, Palmiro 
Togliatti.

Cu acest prilej, comuniștii1 
clasa muncitoare italiană, opi
nia publică democratică ' îi 
cinstesc memoria , printr-o se
rie de manifestări. In cursul 
dimineții de sîmbătă, o dele
gație a Comitetului Central și 
a Comisiei centrale de control 
ale Partidului Comunist Ita
lian a depus o coroană de 
flori la mormîritul din cimiti
rul del Verano din' Roma. In 
tot timpul zilei s-au perindat 
prin fața mormîntului delega
ții ale organizațiilor de partid 
și ale oamenilor muncii din 
capitală și din provincie.

Revista „Rinascita" publică 
un editorial și documente, în 
mare parte inedite, care ca
racterizează momente din via
ța și activitatea lui Togliatti, 
ca om politic, 
și conducător de ) 
membru al guvernului.

Ziarul „Unită" consacră co
memorării un număr.

Manifestări 
au loc și în 
țară.

organizator 
partid,

comemorative 
alte centre din

I. MARGINEANU
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Aceasta este prima fotografie clarâ a suprafeței Lunii obținută de nava 
spațială americană „Lunar Orbiter" de la o mare altitudine și recepționată 
în Statele Unite la 19 august. Fotografia, formată prin alipirea a 14 clișee, 
reprezintă o suprafață de aproximativ 13 mile, situată în extremitatea ves
tică — „Marea Smythii". In partea dreaptă este un crater cu un die* 

metru de aproximativ 2,5 mile, în mijlocul căruia se află un vîrf
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