
PROLETARI DiN TOATE ȚĂRILE, UNÎȚÎ-VĂ!

B3

Anul XXXVI Nr. 7086 Marți 30 august 1966 6 PAGINI — 30 BANI

ll

PREVEDERILE CINCINALULUI

In dezbaterea Întreprinderilor

DIRECȚII HOTĂRlTOARE
5

PENTRU REALIZAREA
PLANULUI

Colectivului uzinei noastre îi revin 
sarcini importante în anii actualu
lui plan cincinal. Comparativ cu 
anul 1965, producția globală și 
marfă va fi în 1970 cu peste 50 la 
sută mai mare, iar productivitatea 
muncii urmează să crească cu 28 la 
sută. Prin reducerea prețului de 
cost, în perioada 1966—1970 se vor 
obține economii în valoare de circa 
70 milioane lei. După cît se vede, 
este vorba de sarcini mari, mobi
lizatoare, a căror realizare nece
sită o valorificare intensă a poten
țialului tehnic al uzinei, fructifi
carea deplină a experienței acu
mulate și stimularea largă a ini
țiativei întregului colectiv.

Bilanțul rezultatelor obținute în 
7 luni din acest an evidențiază că 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
uzinei au pășit cu bine la realiza
rea prevederilor cincinalului. Pla
nul Ia producția globală a fost 
depășit cu 10 600 000 lei, sporul 
fiind realizat în întregime pe 
seama creșterii productivității 
muncii. La producția marfă planul 
a fost depășit cu 10 443 000 Iei, iar 
Ia. producția marfă vîndută și în
casată — cu 19 milioane lei. în 
același timp, economiile suplimen
tare la prețul de cost se ridică la 
aproape 1 400 000 lei.

Aceste realizări reprezintă o te
melie trainică pentru îndeplinirea 
sarcinilor sporite de plan din acest 
m și din anii următori ai cincina
lului. Sintetizînd în cîteva cuvinte 
căile; prin care au fost obținute, se 
poate afirma că ele sînt, deopo
trivă, rodul organizării superioare 
a producției și a muncii, utilizării 
raționale a capacității de producție 
a mașinilor și utilajelor, mecaniză
rii și automatizării unor procese 
tehnologice. Merită să menționăm 
că peste 80 de măsuri tehnico- 
organizatorice, din cele 97 prevă
zute pentru acest an, au și fost 
aplicate. Ele au contribuit în mare 
măsură la creșterea productivității 
muncii cu 6,7 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, la 
obținerea de noi progrese în îm
bunătățirea calității produselor, la 
reducerea prețului de cost.

Cu prilejul dezbaterii sarcinilor 
ce revin uzinei în perioada cinci
nalului, mulți muncitori, maiștri, 
ingineri și tehnicieni au făcut pro
puneri valoroase, îndreptate în di
recțiile hotărîtoare ale realizării 
planului. Ne-au reținut atenția în 
mod deosebit propunerile făcute de 
ing. Ion Olteanu, șeful serviciului 
producție, maistrul Ion Porumb, 
ing. loan Valea, ing. Sergiu Sto- 
leru și alții, propuneri pe care le 
vom pune grabnic în aplicare. 
Printre altele, preconizăm ca pînă 
la sfîrșitul anului să se introducă 
procedeul de decapare-recoacere- 
zincare în flux, care, după calcu

Linia de fabricajie a negrului de fum din cadrul Uzinei chimice Pitești

lele noastre, va asigura un spor de 
producție la sîrmă galvanizată de 
4 000 tone anual. De asemenea, se 
va automatiza controlul la feroflux 
a barelor, prin care scontăm o îm
bunătățire substanțială a calității 
acestora. Ne-am propus, totodată, 
să reorganizăm fluxul tehnologic 
la fabrica de electrozi, în scopul 
măririi capacității de producție cu 
circa 1 000 tone pe an.

Țin să subliniez că dispunem de 
pe acum de un plan substanțial de

loan STANATIEV
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(Continuare în pag. a IlI-a)

Criteriul eficienței 
în munca de 
cercetare științifică

de acad. Aurel AVRAMESCU

Conceput în condiții cu totul ex
cepționale, comparativ cu ceea ce 
s-a făcut în acest domeniu în tre
cut, programul unitar al cercetării 
științifice reprezintă un adevărat 
salt calitativ în activitatea de in
vestigație științifică românească. 
Expresie a unor largi și fertile 
consultări ale 
specialiștilor și 
colectivelor co
interesate din u- 
nitățile produc
tive, institutele 
Academiei și de
partamentale, ca
tedrele universitare, programul 
stabilește temele și acțiunile de 
cercetare pe următorii cinci ani, în 
concordanță cu necesitățile funda
mentale și urgente ale economiei 
noastre naționale, aflată în ascen
dentă dezvoltare.

Pentru prima oară se prevede o 
coordonare armonioasă și sistema
tică între diverșii factori ai cer
cetării științifice din țara noastră.

IN ZIARUL DE AZI
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Faptul că toate colectivele de cer
cetare vor cunoaște bine principa
lele teme asupra cărora urmează 
să-și axeze activitatea în următorii 
cinci ani prezintă o deosebită im
portanță. Efortul acestor cadre 
poate fi deci dozat în amănunt pe 
toată această perioadă.

în elaborarea 
planurilor de 
cercetare în de
taliu, colectivele 
trebuie să țină 
seama în mod o- 
bligatoriu de 
criteriul eficien

ței în munca de cercetare științi
fică ca o condiție sine qua non, 
fără de care nu este posibilă fina
lizarea eforturilor în știință. în 
fond este vorba de asigurarea 
unei cît mai rapide și mai e- 
fective aplicări în producție a 
rezultatelor muncii științifice. O 
cercetare își dovedește practic 
eficiența numai atunci cînd ajunge 
să fie asimilată în producție, iar
rezultatele ei- puse la dispoziția 
unei mase cît mai largi de benefi
ciari.

Firește, anumite investigații pot 
necesita un proces îndelungat de 
asimilare și eforturi mult mai 
mari în comparație cu alte cerce
tări a căror finalizare se face mai 
lesne. Sînt și situații în care unele 
întreprinderi care urmează să asi
mileze o cercetare aleg după cri
terii de multe ori subiective re
zultatele pe care le vor introduce 
în practică. în cazul în care bene
ficiarul optează pentru asimilarea 
unei cercetări, el trebuie să aibă 
în vedere foloasele imediate și de 
perspectivă pe care le aduce a- 
ceasta.

Numeroase colective de cercetă
tori din institute și laboratoare au 
înregistrat succese deosebite pe a- 
ceastă linie, temele de cercetare 
urmărind satisfacerea unor nevoi 
reale ale economiei naționale. 
Multe studii valoroase au avut 
drept consecință renunțarea la im
portul unor produse de înaltă teh
nicitate care nu se fabricau la noi 
în țară. Economia de valută obți
nută, deși importantă, nu repre
zintă totuși decît unul din avanta
jele activității de cercetare știin
țifică. Ridicarea nivelului tehnolo
gic al fabricației, modernizarea a- 
cesteia în pas cu cele mai noi mo
dele pe plan mondial în urma asi
milării rezultatelor cercetării mi 
se pare însă un factor de prim or
din pentru producție. Aici, în a- 
ceastă direcție, se poate evidenția 
în mod concret și eficiența investi
gațiilor științifice : invenția ing. N. 
Petcu, din industria petrolului.

(Continuare în pag, a IV-a)

Conducătorii

Telegrame

de condoleanțe

militare de peste hotare
marile unități militare.

condo'
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(Agerpres)

condo- 
străini

Iugoslavia — formată din gene
ral colonel Șasici Jefta, adjunct 
al secretarului de stat pentru 
apărarea națională, general ma
ior Șușniar lance. Din delega
ție face parte colonel Krzisnik 
Ljubo, atașat militar al Amba
sadei R.S.F. Iugoslavia da Bucu
rești.

Uniunii 
mareșal 
Rodion 

apărării 
de armată

Prin fața catafalcului au 
trecut, de asemenea, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplo
matic. Ei au prezentat condo
leanțe familiei îndurerate și au 
depus coroane de flori.

orășenești de 
și sfaturile populare ra- 
și orășenești: Curtea de 
Găești, Rîmnicu-Vîlcea, 
Bozovici, Caransebeș,

în 
nit 
doleanțe ambasadorii 
Yepe Menendez — 
ca Cuba 
din — Turcia; Giăn 
Hoan — R.P.D. Coreeană 
Wieslaw Sobierajski — R. J 
Polonă ; K. R. F. Khilnani - 
India; Togoociin Ghenden -

cursul zilei de ieri au ve- 
pentru a exprima con-

Manuel 
Republi- 

Semsettin Arif Mar- 
Turcia; Giăn Du 

R.P.D.

Externe, Consiliului Superior 
al Agriculturii, Comitetului o- 
rășenesc București al P.C.R. și 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al Capitalei, Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Uniunii 
Tineretului Comunist, Consi
liului Național al Femeilor. 
Consiliului U.A.S.R., din partea 
familiei.

au sosit 
a partici-

Deta, 
G.A.S. 

G.A.S. Șimleul Sil- 
agricole 

comunele 
Grindu-

Pe adresa Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân au sosit numeroase tele
grame de condoleanțe în legă
tură cu încetarea din viață a 
tovarășului Leontin Sălăjan, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., general 
de armată, ministrul forțelor ar
mate.

Au trimis telegrame de con
doleanțe Comitetul orășenesc 
București al P.C.R. și Sfatul 
popular al Capitalei, comitetele 
regionale de partid și sfaturile 
populare regionale Argeș, Ba
cău, Banat, Brașov,’ București, 
Cluj, Crișana, Dobrogea, Galați, 
Hunedoara, Iași, Maramureș, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Ol
tenia, Ploiești, Suceava.

De asemenea, au trimis tele
grame de condoleanțe comite
tele raionale și 
partid 
ionale 
Argeș, 
Arad, 
Deta, Făget, Moldova Nouă, O- 
ravița, Sînnicolau Mare, Adjud, 
Orșova, Timișoara, Lehliu, Ol
tenița, Răcari, Urziceni, Oaș, A- 
leșd, Criș, Ineu, Marghita, O- 
radea, Salonta, Șimleu, Adam
clisi, Măcin, Medgidia, Bujor, 
Focșani, Panciu, Tecuci, Hațeg, 
Sebeș, Orăștie, Cărei, Cehul 
Silvaniei, Lăpuș, Negrești, Vi- 
șeu, Reghin, Tîrnăveni, Buzău.

Au mai trimis telegrame de 
condoleanțe colectivele uzinei

lescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Gheorghe Ră- 
dulescu, Ștefan Voitec.

în continuare, fac de gardă 
tovarășii Petre Blajovici, Du
mitru Coliu, Florian Dănălache, 
Ianoș Fazekaș, Mihai Gere, Pe
tre Lupu, Dumitru Popa, Vasile 
Vîlcu, Mihai Dalea, Vasile Pa- 
tilineț, Virgil Trofin, Ilie Mur- 
gulescu. Constanta Crăciun, 
Gheorghe Gaston Marin.

Conducătorii de partid și de 
stat prezintă apoi condoleanțe 
familiei îndoliate.

Rînd pe rînd, fac de gardă 
membri ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești, veterani 
ai mișcării muncitorești din 
țara noastră.

în jurul catafalcului fac de 
strajă’ în permanență ofițeri 
superiori ai forțelor noastre 
armate.

Prin fața sicriului trec în șir 
neîntrerupt oameni ai muncii 
din întreprinderile și institu
țiile bucureștene, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți 
.ai organizațiilor de masă, oa
meni de cultură, militari ai for
țelor noastre armate.

Sînt depuse coroane de flori 
din partea Ministerului Forțe
lor Armate, Ministerului Afa
cerilor Interne, Ministerului 
Căilor Ferate, Ministerului Mi
nelor, Ministerului Afacerilor

R. P. Mongolă; Mohamed 
Fahmy Hamad — Republica A- 
rabă Unită ; Jean Louis Pons — 
Franța; Olof Gustav Bjurstrom
— Suedia ; Niccolo Moscato — 
Italia ; Johann Manz — Aus
tria ; Sambas Atmadinata — 
Indonezia; Ewald Moldt — 
R. D. Germană ; Leslie Charles 
Glass — Marea Britanie ; Jaksa 
Petrici — R.S.F. Iugoslavia ; 
Cestmir Cisar — R. S. Ceho
slovacă ; A. V. Basov — Uniu
nea Sovietică ; Tzen Iun-ciuan
— R. P. Chineză ; Iosif Pogace
— R. P. Albania ; miniștrii: 
Joost B. Haverkorn van Rijse- 
wijk — Olanda ; Jorge de Oli
veira Maia — Brazilia ; însăr- 
cinații cu afaceri ad-interim : 
Jaime Coutts — Republica Chi
le ; Mordechai Avgar — Izrael; 
Hernan Sixto Fernandez — Ar
gentina ; Waliulla Khan Khai- 
shgi — Pakistan ; Sandor Ar- 
gyelan — R. P. Ungară ; Spyros 
Adamopoulos — Grecia; Ro
bert van Overberghe — Belgia ; 
Wilhelm Doppler — Elveția ; 
Ivan Mangov — R. P. Bulgaria; 
Ho Tu Truc — R. D. Vietnam ; 
Teini Koistinen — Finlanda ; 
Joseph Neubert — S.U.A.

împreună cu șefii de misiuni 
diplomatice au exprimat 
leanțe atașații militari 
acreditați la București.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegațiile militare din 
țările prietene au fost întîmpi- 
nate de tovarășii general colo
nel Ion Ioniță, general-locote-’ 
nent Ion Coman, general-locote- 
nent Ion Gheorghe, generali și 
ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate.

Au fost de față șefii misiuni
lor diplomatice ale Uniunii So
vietice, R.S.F. Iugoslavia și R.P. 
Ungare, precum și alți membri 
ai ambasadelor

Luni după-amiază 
în Capitală, pentru 
pa la funeraliile tovarășului 
Leontin Sălăjan :

Delegația militară a 
Sovietice, formată din 
al Uniunii Sovietice, 
Malinovski, ministrul 
U.R.S.S., general 
M. I. Kazakov, general colonel 
G. P. Romanov. Din delegație 
face parte A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Delegația militară a R. P. Un
gare, formată din general colo
nel Lajos Czinege, ministrul a- 
părării naționale al R. P. Un
gare, general maior Lajos Toth. 
Din delegație face parte colo
nel Lajos Vegh, atașat militar 
al Ambasadei R. P. Ungare la 
București.

Delegația militară a R.S.F.

La Ministerul Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România au venit în cursul zi
lei de ieri, pentru a prezenta 
condoleanțe, delegații din partea 
organizațiilor obștești, generali 
și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai unor mari întreprin
deri bucureștene.

în cabinetul de lucru al mi
nistrului forțelor armate — 
unde era expus portretul 
tovarășului Leontin Sălăjan — 
se aflau, pentru a primi condo
leanțe, tovarășii Emil Bodnaraș 
și Virgil Trofin, împreună cu 
general-colonel Ion Ioniță, ge- 
neral-locotenent Ion Coman, 
general-locotenent Ion Gheor
ghe, general-colonel Mihai 
Burcă, general-locotenent Vasile 
Ionel.

Au prezentat condoleanțe 
delegații ale Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Uniunii Tinere
tului Comunist, Consiliului Na
țional al Femeilor, precum și 
delegații ale oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții din 
Capitală.

Au prezentat, de asemenea, 
condoleanțe generali, ofițeri și 
ostași reprezentînd toate arme
le și

stat fâcînd de gardă la catafalcul tovarășului Leontin Sălăjan

Sosirea unor delegații

Cei care au prezentat 
leanțe au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretu
lui cernit al tovarășului Leon
tin Sălăjan și apoi au semnat 
în cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

Luni, 29 august 1966, spre Pa
latul Republicii din Capitală 
se îndreptau, încă din primele 
ore ale dimineții, șiruri lungi de 
cetățeni spre a aduce un ultim 
omagiu tovarășului Leontin Să
lăjan, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, general de armată, minis
trul forțelor armate. Două ză
branice mari, de doliu, sînt ar
borate pe fațada clădirii Pala
tului.

în marea sală, unde se află 
catafalcul pe care este depus 
sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Leontin Sălăjan, ră
sună solemn acordurile marșu
rilor funebre. Pe fundalul sălii 
coboară faldurile îndoliate ale 
drapelelor partidului și statului 
nostru. în fața catafalcului se 
află o mare coroană de flori, pe 
ale cărei panglici roșii și trico
lore sînt înscrise cuvintele: 
„Din partea Comitetului- Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri". Pe perne 
purpurii se află Steaua de Erou 
al Muncii Socialiste și celelalte 
ordine și medalii conferite to
varășului Leontin Sălăjan pen
tru meritele sale deosebite în 
construirea socialismului, în în
tărirea statului socialist.

Ora 10. Prima gardă la cata
falc este alcătuită din tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, A- 
lexandru Drăghici, Paul Nicu-

„23 August“-Bucureșsti, Com
binatului siderurgic Hunedoa
ra, uzinei „Tehnofrig“-Cluj, 
uzinei mecanice Timișoara, 
uzinei „1 Mai" Baia Mare, 
exploatărilor miniere Băiuț 
și Săsar, Combinatului de 
îngrășăminte azotoase Tîrgu- 
Mureș, IPROFIL „23 August"- 
Tîrgu-Mureș, ’ S.M.T. 
S.M.T. Pelinu-Urziceni. 
Borănești, 
vaniei, cooperativelor 
de producție din 
Bărcănești, Balaciu, 
Urziceni, Jebel, Sîntana.

Condoleanțe au trimis, de a- 
semenea, profesorii și studenții 
de la Universitatea București, 
colectivul I.M.F.-Tîrgu-Mureș, 
artiștii și personalul tehnic al 
Teatrului Național „V. Alecsan- 
dri" din Iași, colectivele unor 
licee și școli generale.

Au sosit, de asemenea, tele
grame din partea a numeroase 
consilii locale ale sindicatelor, 
comitete regionale, raionale și 
orășenești ale U.T.C., organiza
ții locale de femei etc.

Au trimis telegrame de con
doleanțe comandanți de unități 
militare, numeroși ofițeri, sub
ofițeri și ostași ai forțelor 
noastre armate.

Numeroase telegrame de con
doleanțe au fost trimise pe a- 
dresa Consiliului de, Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

...Din nou se schimbă garda. 
De veghe stau tineri ostași, re
prezentînd arme diferite, pur- 
tînd pe braț banderole roșii, în- j 
doliate.

într-o tăcere solemnă au 
continuat pînă seara tîrziu să 
treacă prin fața catafalcului 
bărbați și femei, vîrstnici și ti- j 
neri muncitori, intelectuali, 
ofițeri și militari ai forțelor 
noastre armate, pentru a aduce 
un ultim omagiu tovarășului I
Leontin Sălăjan, fiu credincios l
al poporului român, luptător '
neobosit pentru cauza Partidu- / 
lui Comunist Român, pentru ' 
progresul și înflorirea României ./ 
socialiste. / ij

din întreprinderi, instituții, unități agricol 
socialiste, unități militare

Relatări de la mitingurile de doliu
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COMERCIALE

in

blocuri de 
din Rm. Vîl-

Comuna are ■ mai 
școli. Sătenii 

solicitau ca 
traseu al

Noua școală generală de 
8 ani din comuna Vultu- 

ru, raionul Focșani

Foto : Agerpres

In Capitala

NOI UNITĂȚI

A reluaf recent activifa- 
cadru în întregime 
în urma lucrărilor de 
la care au fost supu-

pe marginea

Se obișnuiește adesea 
să se spună că pentru 
pregătirea deschiderii fie
cărui nou an de învăță- 
mînt, constructorii au de 
dat un examen — acela 
al executării la termenul 
prevăzut a clădirilor des
tinate școlilor.

în cursul 
spațiul școlar din toate 
regiunile țării va crește 
cu peste 2 300 săli de 
clasă, care se vor adăuga 
celor aproximativ 23 000 
construite între anii 1960- 
1965. Noul an școlar bate 
la ușă I Care este stadiul 
noilor construcții 7 O vi
zită pe șantierele școlare 
din regiunile Oltenia, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară 
și Ploiești arată că în 
unele raioane — Filiași, 
Oltețu, Caracal, Ciuc, 
Gheorghieni toate noile 
școli sînt gata’ pregătite 
pentru sărbătoarea des
chiderii cursurilor. în ce
lelalte raioane însă, con
structorii nu își trec cu 
succes „examenul". Față 
de serioasele rămîneri în 
urmă semnalate pe șan
tierele multor școli din 
regiunile amintite — și a- 
semenea situații există, 
din păcate, și în alte re
giuni ale țării — i-am în
trebat pe cei în cauză, 
constructori și benefi
ciari : Poate fi recuperată 
întîrzierea în realizarea 
planului la construcțiile 
școlare ? Prin ce mijloace 
se poate asigura darea în 
folosință la deschiderea 
cursurilor a noilor obiec
tive aflate în lucru ?

Raidanchetă

acestui an,
Normal ar fi ca sfatul 

popular regional să pună 
capăt grabnic acestei 
„dispute" și amînărilor în 
lanț ale termenelor de 
execuție. Aici însă, obiec
tul controversei nici nu 
este cunoscut. în situația 
întocmită la 15 august la 
secția de învățămînt se 
arată că pe teren lucru
rile merg strună, conform 
graficului. Că „situația" a 
fost întocmită birocratic, 
după... ureche, nu mai în
cape nici o îndoială. Ră
mîne ca organele locale 
de partid să ia măsuri 
grabnice pentru ca reali
tatea, prezentă la numai 
cîțiva pași de sfatul 
popular regional — și nu 
numai acolo — să fie a- 
nalizată operativ, sub a- 
devărata ei înfățișare, iar 
lucrările pe șantierele 
școlilor să intre într-un 
ritm alert, propice recu
perării rămînerilor 
urmă.

CÎND NU EȘTI
„ÎN TEMĂ"

în

GATA, DAR... 
MAI DUREAZĂ

Pentru orice construc
tor gata înseamnă „la 
cheie". Adică, clădiri spa
țioase și luminoase, fini
sate îngrijit, vădind inte
resul și dragostea mește
rilor care le-au înălțat 
pentru copiii ce vor în
văța în ele. Cei care 
amînă lucrul de pe o zi 
pe alta au găsit însă o 
altă formulă și vor să-și 
ascundă rămînerea în 
urmă, cum se spune, du
pă... deget. „Gata" se 
traduce, în limbajul lor, 
prin faza „la roșu". Dar 
să exemplificăm concret. 
Cele două școli cu cîte 24 
săli de clasă, înălțate la 
Craiova și Tr. Severin își 
profilează de pe acum si
lueta elegantă pe funda
lul noilor cartiere. Ele se 
află în stadiul ultimelor 
finisaje și lucrul va fi 
terminat la timp. La Plo
iești, însă, școlile mari 
din cartierele Mihai 
Bravu și de pe str. Poș
tei, al căror termen de 
predare este peste cîteva 
zile, se află încă în con
strucție, sînt înconjurate ’ 
de materiale deteriorate, 
risipite într-o dezordine 
greu de închipuit. Par- 
chetarea, finisajele la fa
țade, lucrările de insta
lație electrică și sanitară 
sînt mult rămase în 
urmă.

Lucrările au început 
tîrziu din cauză că bene
ficiarul — sfatul popular 
— nu a asigurat la timp 
deschiderea finanțării lu
crărilor — ne spun șefii 
de echipă Grigore Con
stantin și Ion Prisecaru, 
de pe cele două șantiere. 
Nu credem să putem ter
mina la termenul prevă
zut în contract.

— Și nu s-ar putea re
cupera cumva timpul 
pierdut 7

— Poate dacă am lu
cra în două schimburi... 
(Ceea ce nu se întîmplă 
la orâ actuală).

— Constructorii n-au 
de ce să se „grăbească" 
pentru că nici în cazul 
cînd ei ar termina, clădi
rea n-ar putea fi dată 
în folosință, deoarece 
I.R.E.-Cîmpina refuză să 
execute lucrările con
tractate la rețeaua de e- 
nergie electrică — adaugă 
ing. Alexandru Praja.

în raioanele Băileștî, 
Gilort, Calafat, Tr. Se
verin, tărăgănarea lucră
rilor a atins timpul re
cord de o jumătate de an, 
cele 58 săli de clasă în 
construcție aflîndu-se, 
pînă nu de mult, abia la 
fundație. La Zorlești și 
Alimpești — raionul Gi- 
lort, de exemplu, benefi
ciarul noilor școli nici mă
car nu s-a prezentat la 
Banca de Investiții pentru 
deschiderea creditării con
strucțiilor. Prof. Dumitru 
Voicu, șeful secției de în
vățământ a Sfatului popu
lar al regiunii Oltenia, 
care ne-a relatat aceste 
exemple, este de părere 
că „mersul construcțiilor 
școlare din raioanele a- 
mintite este lăsat la voia 
întîmplării și e greu să se 
facă în grabă, acum în 
numai cîteva săptămîni, 
ceea ce nu s-a făcut în 
șase luni bune de lucru". 
Nu-I contrazicem ! Dar 
cine oare, dacă nu- sfatul 
popular regional, avea 
îndatorirea să vegheze la 
realizarea construcțiilor 
școlare planificate în fie
care raion, adoptînd mă
surile de rigoare pentru 
a-i impulsiona pe cei care 
nu-și îndeplineau obliga
țiile 7 De ce în șase luni 
n-au fost trași la răspun
dere cei vinovați de 
gănarea lucrărilor 7

După cum se știe 
bine, la construirea
școli trebuie să conlucre
ze zidari, tîmplari, insta
latori, mozaicari iar la 
executarea diferitelor 
părți componente ale clă
dirii trebuie să contribuie 
— într-o anumită ordine 
bine stabilită — diferite 
întreprinderi. Altfel, lu
crarea nu avansează în 
ritmul necesar, nu poate 
fi gata la termen. Neres- 
pectarea acestor cerințe 
este — în general — cauza 
rămînerilor în urmă exis
tente pe șantierele școli
lor din Fîntînele-Cibu, 
Gornești, Deleni, Subce- 
tate, din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară . A- 
colo, ca și. în multe alte 
părți, este dată drept jus
tificare a întârzierilor un 
fel de poveste cu cocoșul 
roșu: cînd s-a stabilit 
amplasarea și a existat 
documentația nu s-a des
chis finanțarea, iar cînd 
s-au adus toate materia
lele necesare construcția 
tot n-a avansat pentru că 
fiecare categorie de con
structori, în loc să recu
pereze rămînerea în urmă,

tără-

prea 
unei

s-a folosit de ea ca pre
text pentru nerespectarea 
propriului angajament. 
Bunăoară, lucrările la să
lile de clasă din Medișoru 
Mare și Mihăileni, raio
nul Odorhei, s-au oprit 
înainte de a fi încheiate. 
Cauza : întreprinderea lo
cală „Partizanul" din 
Gheorghieni a depășit cu 
mai bine de o lună ter
menul de livrare a tîm- 
plăriei necesare școlilor. 
La reclamațiile făcute de 
beneficiari s-a răspuns 
laconic : „mai întrebați 
peste o lună", ca și cum 
n-ar exista un termen de 
predare prevăzut în con
tract, ca și cum respecta
rea cuvîntului dat, a an
gajamentelor luate n-ar 
fi lege pentru toate între
prinderile socialiste.

Grija pentru executa
rea la timp a lucrărilor 
trebuie să meargă mînă 
în mînă cu respectarea 
punct cu punct a norme
lor și cerințelor lucrului 
de calitate. Nimic nu poa
te să justifice calitatea 
slabă a instalațiilor elec
trice efectuate de I.R.E. 
Mureș la școlile din Chi- 
rileu-Luduș și Coroiu 
Mic, din raionul Tîrnă- 
veni, de pildă, și nici lu
crul de mîntuială făcut 
pe unele șantiere școlare 
din regiunea Oltenia.

Neglijență se poate 
constata și în activitatea 
întreprinderii de gospo
dărie locală din Buzău, 
care a contractat pentru 
vara aceasta lucrări de 
reparații capitale și cu
rente la diferite școli, în 
valoare de 10 milioane de

lei. Era vorba, deci, de 
un volum mare de mun
că, care prestipunea o 
organizare exemplară, o 
bună înzestrare tehnică. 
Or, cum a fost organiza
tă această activitate 7 tie 
realizarea lucrărilor răs
pund numai un maistru 
și un inginer ; înzestrarea 
tehnică doar... un camion. 
Nu e greu să-ți dai sea
ma, în asemenea condiții, 
de „ritmul" și de „sta
diul" lucrărilor. De altfel, 
la Sfatul popular raional 
Buzău, cît și la Sfatul 
popular regional Ploiești 
nu se știe exact cine răs
punde de aceste lucrări, 
cine este dator să inter
vină pentru a determina 
o bună organizare a lu
crărilor. Ing. Constantin 
Crețulescu, deși răspunde 
de acest sector de activi
tate, declară cu seninăta
te că „nu este în temă".

★
Faptele relatate 

denotă, pe de o parte, o 
serie de lipsuri serioase 
existente în organizarea 
și desfășurarea lucrului 
pe diferite șantiere șco
lare, iar pe de altă parte, 
o slabă activitate de în
drumare și control din 
partea comitetelor execu
tive ale sfaturilor popu
lare, a forurilor locale 
care răspund de îndepli
nirea planului de con
strucții școlare. Așa cum 
au arătat unii dintre in
terlocutorii noștri, în 
multe locuri există posi
bilitatea recuperării ră
mînerilor în urmă. Dat 
fiind timpul scurt care a 
mai rămas pînă la des
chiderea cursurilor anu
lui de învățămînt, este 
nevoie ca sfaturile popu
lare regionale, raionale, 
orășenești, sub îndruma
rea și cu sprijinul ferm 
al organelor și organiza
țiilor de partid, să anali
zeze de îndată stadiul

construcțiilor locale pla
nificate, să iâ tnăstifi 6- 
perative pătltru asigura
rea cu niâteriale și mînă 
de lucru necesare d&sfă- 
șurării într-Un ritm sus
ținut a lucrărilor, să sta
bilească termene și răs
punderi precise pentrU 
flecăre obiectiv în parte.

u fost cîndva castre ro
py • mane, cetăți bizantine, ra- 
/ « iale — dar noi le-am moș

tenit ca porturi pestrițe, 
aglomerații de samsari și 
mizerie lucie sau locuri în 
care, pur și simplu, nu se 

mai întîmpla nimic. Azi ? Lîngă Mol
dova Veche și Moldova Nouă se con
struiește cea mai nouă Moldovă, oraș 
al mineritului modem. Orșova se pre
gătește de mutare în case noi. Turnu- 
Severin a cîștigat ultima întrecere re
publicană pentru înfrumusețarea ora
șelor. Turnu-Măgurele își făurește noul 
destin de cetate a chimiei ultramoder
ne. Brăila : orașul nebănuitului destin 
tehnic al stufului și sălciei. Galați 

■— cetate siderurgică a țării, ora
șul uimitoarelor Țigline (I, II, III...). 
Tulcea — cel mai mare combinat de 
industrializare a peștelui din țară. 
Maliuc : orașul acesta — de cercetă
tori — mai ieri nici nu exista în mij
locul Deltei analfabete...

Dincolo de deosebiri însă, dincolo 
de personalitatea în primul rind eco
nomică pe care socialismul le-a dez
voltat-o sau le-a construit-o ab initio, 
orașele acestea se întâlnesc — urba
nistic, arhitectural, ca mod de viață 
— în renumele evocator de „orașe de 
la Dunăre". Și, ca într-un cerc închis 
al cauzelor și efectelor, vecinătatea flu
viului nu numai că le conferă un aer 
aparte, dar le impune și obligații deo
sebite. Așa-zicînd, de vreme ce mai 
toate așezările s-au aciuat pe văi de 
ape, una este să te gospodărești lîngă 
un pîrîu care seacă vara și alta să te 
oglindești zilnic, primăvara ca și toam
na, în undele veșnic călătoare ale unei 
magistrale europene. Iar afluența esti
vală a turiștilor — din ce în ce mai 
sensibilă în perspectiva valorificării 
superioare a posibilităților de agre
ment, odihnă și instrucție pe care le 
oferă bătrînul IstroS — nu face decît 
să sporească, să accentueze aceste o- 
bligații gospodărești.

De la deschiderea spre apă a peisa
jului urbanistic și pînă la aproviziona
rea magazinelor cu undițe sînt sume
denie de probleme, mai mari sau mai 
mici, fiecare cu însemnătatea ei : ono
mastica străzilor și a rețelei comercia
le, condițiile specifice de recreare și 
petrecere instructivă a timpului liber, 
gama „suvenirurilor" locale, listele de 
bucate din restaurante, chiar și — de 
ce nu ? — garderoba „marinărească" 
a puștimii și adolescenților etc. etc. 
Și asta nu e tot. Gospodari pricepuți, 
receptivi la psihologia și cerințele con
cetățenilor, vor descoperi, vor putea

noua metodă de anihila
re a zgomotelor.

Să acordăm acum aten
ție unui răspuns care re
ușește cum nu se poate 
mai bine să rămînă surd 
la propunerea a 14 depu-, 
tați și alți cetățeni., din 
comuna bucovineană Sa? 
dova. 
multe 
aici 
tualul 
buzului ce vine de la 
Cimpulung Moldovenesc' 
(circa 5 km) să se pre
lungească cu 8 km. ' Ar 
beneficia astfel de mij
loacele de transport în 
comun și elevii, cadrele 
didactice etc. din încă 
două cătune aparținînd 
Sadovei care, în condi-

tarii din patru 
lîngă C.I.t.
cea ne-au scris că I.G.O. 
din acest oraș a trimis 
la ei, pentru efectuarea 
unei lucrări de reparații, 
o echipă de meșteri care 
au demontat de la spă
lătorii cazonele de aramă 

fâs- — bune, frumoase, prac
tice — înlocuindu-le cu 
altele de fier. Acestea, 
cum era de așteptat, au 
ruginit și... nu se mai pot 
spăla rufele. Din răspun
sul primit de la Sfatul 
popular al orașului Rm. 
Vîlcea aflăm că sesiza
rea a fost întemeiată. Ci-, 
tind cu atenție acest răs
puns mai vedem că lu
crarea amintită nu și-ă 
prea găsit justificarea.

Operâtivitătea, exigen
ța, spiritul de răspunde
re caracterizează majori
tatea răspunsurilor primi
te de la organele de 
partid și de stat, cărora 
ziarul le trimite spre re
zolvare diferite scrisori — 
sesizări sau reclamații 
ale cetățenilor. Poșta ne 
mai aduce însă șl 1” 
punsurî superficial întoc
mite. cu'interminabile jus
tificări „obiective", 
care ne. informează 
s-au luat... jumătăți 
măsuri. Cum pot fi 
calificate 7

Prin poștă ne^a sosit o 
scrisoare în care ofician
tul sanitar Teodor Bodea, 
din comuna Cisteiu de 
Mureș; ne semnala că a 
primit pe nedrept b sanc
țiune (decizia' nr 11 a 
Spitalului unificat Ocna 
Mureș). 
Sfatului popular al 
ionului 
firmă 
sură < 
tă, sub influența discuți
ilor dintre directorul spi
talului și oficiantul sani
tar". Cum era și firesc, 
dispoziția a fost anulată. 
Totuși, răspunsul ne lip
sește de o precizare ne
cesară : s-a luat vreo 
măsură și față de gestul 
neprincipial al directoru
lui de spital 7 Nici o 
funcție nu permite cuiva 
să jignească un om al 
muncii. Iar abuzurile, 
după cum bine se știe, 
sînt sancționate.

...Un răspuns telegrafic 
ne-a sosit de la fabrica 
de încălțăminte „Solidari
tatea" din Oradea. „în
treprinderea noastră a 
primit în ziua de 13 mai 
încălțămintea reclamată 
prin magazinul O.C.L. 
Brașov. La 23 mai a fost 
expediată înapoi, după 
ce a fost consolidată li
pirea băietelor care erau 
reclamate”. Dar nici un 
cuvînt și despre cauzele 
care generează la aceas
tă întreprindere produse 
de calitate îndoielnică. 
Se puteau aminti măcar 
măsurile care, luate pe 
viitor, ar urma să ștear
gă din memoria cumpă
rătorilor impresiile peni
bile. Tovarășe director 
și tovarășe inginer șef de 
la „Solidaritatea", nu ui
tați — calitatea produse
lor care poartă marca în
treprinderii reflectă în
săși calitatea muncii 
dumneavoastră 1

Și acum, un răspuns 
gen „uite — nu e". Loca-

sau 
că 
de 
ele

de 
ac- 

auto-

ln ultima vreme, rețeaua comer
cială a Capitalei s-a completat cu 
noi magazine. Douăzeci 
unități comerciale au 
funcțiune în cartierele 
Drumul Taberei etc. 
ții comerciale — circa 
în construcție și urmează a fi termi
nate în cursul acestui trimestru. 17 
unități și-au 
tea într-un 
transformat, 
modernizare
se. Dintre acestea amintim magazh 
nul alimentar general cu autoser
vire „Austru!" de pe B-dul Repu
blicii, magazinul cu obiecte pentru 
decorăjiuni interioare de pe B-dul 
Nicolae Bălcescu și altele. Cu a- 
cesfea numărul unităților moderni
zate, de la începutul anului pînă 
în prezent, a crescut la 38, pe lîn
gă alte peste 80 de unități reno
vate și reparate.

Anchetă realizată de 
Florica DINULESCU, 
Constantin CĂPRARU 
Lorand DEAKI, 
Victor DELEANU

Piatra Neamț: Parcul central văzut de la înălțimea noilor construcții

în răspunsul 
ra- 

con- 
mă- 
lua-

i Aiud ni se 
că „această 

a fost pripit

deoarece patru din caza- țiile actuale, parcurg dis-
nele de arama au fost tanta amintită pe jos.
ulterior ,.,cumpărate" chiar Sfatul popular al re
de unii salariați de la giunii Suceava ne in-

a hotelurilor

încercai

rezolva pe plan local cel puțin încă 
pe <\tîtea „amănunte", zilnic.

Localnici sau vilegiaturiști, ne-am o- 
bișnuit de acum să căutăm, să sub
liniem cu laudele noastre noutățile fie
cărui sezon. Iată anul acesta : ștrandul 
din Turnu-Severin, singurul ștrand du
nărean plasat ingenios pe un ostrov, 
a căpătat într-adevăr o alură de „Lido" 
o dată cu inaugurarea cochetei terase- 
restaurant; falezele de la Brăila și Ga
lați continuă să-și extindă farmecul și 
ca spațiu, nu numai ca decor floral ; 
la Tulcea a început construcția hote
lului turistic ; dotări moderne au fost 
înscrise și în proiectele urbanistice în 
curs de realizare la Moldova Nouă, 
Orșova, Turnu-Severin, Tumu-Măgu- 
rele, Sulina. Da, peste puțină vreme 
Dunărea va sta în agenda vacanțelor 
noastre — cu tot atîta mîndrie, la a- 
celași nivel de confort și civilizație — 
alături de litoral, alături de arcul ozo- 
nat al Carpaților.

Dar și pînă atunci, pînă la rezolva
rea proiectelor cu devize impunătoare, 
ca și după aceea, o serie de probleme 
rămîn pe seama inițiativei locale, pe

de perișoare" ca la Focșani, tot „ghi
veci moldovenesc" ca Ia Brașov... 
Pește ? Întrebînd în- nenumărate res
taurante, a trebuit să înfruntăm pri
virile unor ospătari care oscilau între 
uimire și compasiune ; de fiecare dată, 
în fiecare oraș ; cu amabilitatea atît de 
caracteristică meseriei, cîțiva m-au în
drumat către „Delta Dunării" din... 
București. într-o singură oră de dat 
cu undița și tot s-ar putea procura 
kilogramele de pește necesare unui 
meniu pescăresc, obligatoriu măcar la 
cîte unul din restaurantele fiecărui o- 
raș dunărean.

La acest capitol — al inițiativei gos
podărești — însă, nici o uimire nu 
pare să fie prea mică. în cel mai mare 
restaurant din Tulcea, ideea decora
ției interioare cu păsări de baltă e 
subminată de lipsa de ordine și curățe
nie a aceluiași interior, de parcă ar fi 
mai simplu să împăiezi un pelican de
cît să deretici cum trebuie. Iar la Ga
lați, vasul ancorat în fața falezei și 
transformat în hotel și braserie...

Exemplul acesta merită să fie cer
cetat cu mai multă atenție. Întîi, pen-

formează, însă, că nu se 
poate da curs cererii, de
oarece pe baza unor a- 
numite indicații, unitățile 
I.G.O. nu-și pot extinde 
transporturile urbane și 
suburbane de persoane 
cu autobuzele decît „în 
cuprinsul teritoriului ad
ministrativ al orașelo’r și 
al stațiunilor balneo-cli- 
materice..." S-a
să se rezolve această 
problemă prin D.R.T.A., 
dar aceasta a' refuzat. 
Socotim Că acâst 'refuz re
zultă numai din lipsa de 
atenție care există la 
D.R.T.A Suceava fată de

• propuneri îndreptățite 
. ale cetățenilor.

★

Plenara din aprilie a.c. 
a Comitetului Central al 
partidului a subliniat 
încă o dată, cu toată tă
ria, grija deosebită ce 
trebuie acordată muncii 
cu scrisorile cetățenilor, 
cu sesizările, reclamați- 
lle lor Acestea sînt mii 
și mii de fire de. legătură , 
intre instituțiile de stat, 
de partid și cetățeni, cu 
toții chemați să participe 
la conducerea treburi
lor obștești, la perfec
ționarea permanentă a 
organizării și activită-' 
ții sociale în țața noas
tră. Iată 'de ce 
semnal al lor își 
răspunsul cuvenit 
recunoașteri sau

I.G.O., cum ar fi Dumitru 
Burdalescu, șeful servi
ciului organizarea mun
cii, și Decebal Popescu, 
șeful sectorului întreține
re, reparații curente. Cei 
vinovați de acest abuz 
au fost sancționați. Dar 
cum rămîne cu paguba 
pe care au pricinuit-o 7

Iată și o mostră de 
„răspuns" la o sesizare 
în legătură cu prcirsta 
gospodărire
din Iași. „în ceea ce pri
vește starea 
a hotelurilor, 
este justă". Despre < 
zele care au dus Ia 
ceastă situație, despre 
măsurile ce se impun, nu ■ 
suflă un cuvînt auto
critic sau de angajament 
cei ce „gospodăresc" a- 
ceste hoteluri. într-o ma
nieră asemănătoare ne-a 
răspuns Sfatul popular re
gional Cluj. La numerele 
16 și 18 de pe 
Martie din Cluj 
sesc depozitele 
ului, unde zilnic 
duce vacarm.
din vecinătate și-au pier
dut liniștea. Din 
sul la sesizarea 
flăm :... „pentru 
acestui zgomot, 
va trebui să ia 
de a schimba placa 
tablă și de a introduce 
o altă metodă de încăr
care și descărcare a con
tainerelor". în numele
locatarilor de pe a-, formale, birocratice, ' ci
ceastă stradă, rugăm analize temeinice, obiec- 
conducerile I.C.R.M. și tive.- urmate operativ de 
D.R.T.A. Cluj să ne comu- - măsuri. eficace, 
nice urgent și data cînd 
urmează să se introducă

deplorabilă 
sesizarea 

cau- 
t a-

strada 6 
se gă- 

I.C.R.M.- 
se pro- 
Locatarii

răspun- 
lor a- 

evitarea 
D.R.T.A. 
măsuri 

de
flecara 
merită 
— nu 
negări

S. UTAN

să-ți fie turnat într-o „cutie de con
serve" ? De ce ? Idei să fie, că vasul 
— vorba-ceea — e încăpător I Dar 
tocmai, ideile, tocmai fantezia care ar 
trebui să ne asigiire în fiecare oraș du
nărean puncte de mare atracție și im
presii unice, de neuitat, tocmai ele se 
Iasă prea mult așteptate. Și, așteptîn- 
du-le, ajungi să crezi că e într-adevăr 
mai simplu să prelucrezi în toate sec
țiile unui combinat de dimensiunile 
celui de la Turnu-Măgurele interdic
ția de a face baie în Dunăre — cu 
procese verbale, semnături de luare la 
cunoștință și parafe în regulă — decît 
să amenajezi, cît de Simplu, un ștrand.

Nu sînt chiar doi, ci vreo 60. Și nu 
pași, ci kilometri. Dar cu mașina... Ba 
chiar cu trenul : spre Ploiești, aceeași 
distanță înseamnă doar 40 de minute 
— de ce numai spre Ploiești ?

De fapt, la ora aceasta nu atît dis
tanța și timpul necesar parcurgerii ei 
contează, cît ceea ce Dunărea oferă 
bucureștenilor la capătul acestui drum.

seama priceperii gospodărești a sfatu
rilor populare respective. Din păcate, 
escalele dunărene încă mai oferă tu
riștilor, adesea, supărătoare surprize, 
pur și simplu transformîndu-Ie exigen
țe îndreptățite în iluzii naive.

De pildă : sînt, de bună-seamă că 
sînt, oameni gata să-și închipuie că pe 
malul unui asemenea fluviu e de a- 
juns să-ți fie cald ca să te scalzi, răco- 
rindu-te. Dar, în ciuda tuturor evi
dențelor și a evidentelor posibilități, 
la Moldova, la Turnu-Măgurele, la Ol
tenița sau la Tulcea nu te poți bu
cura de binefacerile estivale ale ștran
durilor.

Sînt atîtea restaurante care se chea
mă „Dunărea", „Pescarul", „Marina
rul", „Pescăruș" etc. ; însuși renumele 
dunărean al orașelor pare să promită 
satisfacții gastronomice deosebite. O 
ciorbă pescărească I Un rasol de raci I 
Un crap la proțap I O saramură de o- 
bleți 1 Eroare I Pe firmă scrie ce scrie, 
peste marginea terasei poți admira ce
lebrele valuri ale Dunării (sînt însă și 
orașe — dunărene I — care nici a- 
ceastă bucurie nu ți-o pot oferi), dar 
pe lista de bucate citești tot „ciorbă

tru că ideea nu poate fi decît salutată 
și — în măsura în care NAVROM-ul 
mai are în plan casarea unor vase 
vechi — urmată de alte trusturi locale 
de alimentație publică. Iluzia îmbar
cării, pitorescul unui somn... marină
resc, ineditul unei seri cu bere pe 0 
covertă legănată de valuri — iată atî- 
tea atracții în stare să creeze spre ase
menea vase o adevărată afluență de 
clienți. Numai că ideea se cuvine va
lorificată pînă la capăt, cel puțin cu 
aceeași inspirație. Dar vasul ancorat 
la Galați are nevoie nu numai de unele 
reparații curente, ci și de o curățenie 
generală. Are nevoie, apoi, de 
mai multă grijă — tot farme
cul se spulberă dacă, pentru a 
ajunge la braseria de pe covertă, tre
buie să te strecori printre stive de am
balaje și mobilier scos din uz. Are ne
voie, în fine, de fantezie : de ce ospă
tarii și cameristele să poarte tot obiș
nuitele halate și nu o costumație ma
rinărească, în spiritul cadrului ? De ce 
timona să stea nefolosită, cînd ar pu
tea fi lesne transformată într-un mic 
bar de noapte, original, în care romul

Sau, mai exact : ceea ce ar putea oferi. 
Pentru că, deocamdată, și la Oltenița, 
și la Giurgiu vecinătatea fluviului în
seamnă doar șantiere navale și gări 
fluviale; un ștrand improvizat la 
Giurgiu, un restaurant în același port, 
nici o faleză de promenadă, nici o 
cursă de pasageri pe fluviu — măcar 
așa, o oră de agrement, ca pe He
răstrău.

Cele două orașe și împrejurimile lor 
ar putea deveni, în anii următori, a- 
preciate zone de odihnă și agrement 
pentru o însemnată parte a populației 
Capitalei. în fond, atracțiile Dunării 
de aiurea funcționează și aici. în plus, 
zona de luncă și ostroavele — 
puțin cunoscute azi, dar egale în fru
musețe și pitoresc cu celebra Deltă, 
pînă la care batem atîta drum — ar 
putea constitui un adevărat rai pen
tru amatorii de vînătoare și pescuit, 
pentru cei care își doresc cîteva zile de 
odihnă rustică, departe și nu prea de 
agitația diumă a orașului modern.

Un oarecare efort de inventivitate 
— atît de necesar la această oră insti
tuțiilor chemate să ne asigure recrea
ția — ar duce la descoperirea unor

posibilități locale mult mai puțin cOs- 
tisitoare decît s-ar putea crede. Și ast
fel am vedea răsărind în „baltă" cîteva 
cabane și refugii, un Camping pe cine 
știe ce ostrov sălbatic, în plină cani
culă ștrandurile âr ferici zeci de rtiii 
de bucureșteni. Și apoi, de vreme ce 
nu ne e greu Să călătorim sîmbăta cu 
trenul pentru a petrece 6 duminică 
la cabanele din Bucegi, de vreme ce 
abia mai găsim locuri la aceste 
excursii de sfîrșit de săptămînă, am 
putea porni cu aceeași bună dispozi- 

. ție către celălalt punct cardinal : o 
noapte pe vas, o plimbare pe sub Po
dul prieteniei, pînă la Borcea, sau o. 
zi de baie în Dunăre, 2—3 baboi de
puși în frigider ca un trofeu, o masă 
pescărească și un vin de Greaca ori 
de Valea Călugărească — oare nu fac 
toate acestea cît o ascensiune pînă la 
Babele ?

Și ar mai putea fi...
De cîteva veri, grupuri de studenți 

bucureșteni pornesc de la Giurgiu cu 
bărci universale, remorcate de șalupe. 
Pînă la Tulcea și, pe canale, pînă la 
Sulina, pescuind cu undița sau iniți- 
indu-se în arta pasionantă a vînătorii 
subacvatice, colindînd ostroave și 
bălți, procurîndu-și și pregătindu-și 
singuri mîncarea — excursiile acestea 
pline de neprevăzut, tinerești, oferă 
posibilitatea de a cunoaște Dunărea 
infinit mai îndeaproape decît călăto
ria comodă cu vaporul. Bineînțeles, 
bărci universale se găsesc, amatorii 
nici în excursiile studențești nu mai 
au locuri. Ideea ar putea fi deci cu 
ușurință preluată și extinsă de O.N.T., 
eventual în colaborare cu organizații
le de tineret, cu cluburile sportive.

Și ar mai fi...
Călătorind cu „Săgeata", îmi imagi

nam, împreună cu unul din căpitanii 
ei, afluența de călători la o eventuală 
cursă de pasageri Giurgiu — Con
stanța. Cu vas obișnuit sau cu unul 
din frații mai mari ai acestor nave 
zburătoare — cu un „Meteor". „S-ar 
vinde biletele fiecărei curse chiar cu 
săptămîni înainte" — era de părere 
căpitanul. Avea, fără îndoială, drep
tate. Pentru că — vă amintiți ? — 
dacă o simplă incidență a drumului 
de fier cu cel fără pulbere ne tul
bură într-atît, mereu, e lesne de ima
ginat universul vast de bucurii și im
presii de neuitat prin care Dunărea 
poate egala priveliștile, răcoarea și o- 
zonulmunților.-

Costel BUZDUGAN
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LEONTIN SĂLĂJAN

Mitinguri de doliu

ARTEZIENELE
ogoarelor dobrogene

Ieri, în București și în alte lo
calități din tară au avut loc mitin
guri de doliu în care oamenii 
muncii din întreprinderi, instituții, 
unități agricole socialiste și-au ex
primat durerea pentru pierderea 
suferită de poporul nostru prin în
cetarea din viată a tovarășului 
Leontin Sălăjan.

Vestea încetării din viată a to
varășului Leontin Sălăjan — a 
spus la mitingul de doliu de la 
uzinele „23 August" din Capitală 
Gheorghiță Marin, locțiitorul se
cretarului comitetului de partid 
din uzină— ne-a îndurerat pe toți. 
Pe tovarășul Sălăjan — a conti
nuat vorbitorul — noi l-am cunos
cut ca pe un activist de seamă al 
Partidului Comunist Român și al 
statului nostru socialist. El și-a 
consacrat întreaga sa viată și pu
tere de muncă luptei revoluționare 
a clasei muncitoare, oauzei con
struirii socialismului în patria 
noastră.

In cuvîntul său, ing. Cicerone 
Gorunescu, director tehnic al uzi
nei, a spus printre altele : Călit în 
luptele revoluționare ale proleta
riatului, luptător înflăcărat pentru 
fericirea celor ce muncesc, tovară
șul Leontin Sălăjan a întruchipat 
în persoana sa înaltele trăsături ale 
comunistului, întreaga sa activitate 
fiind pusă în slujba cauzei parti
dului, a luptei pentru eliberarea na
țională și socială a poporului nos
tru, pentru instaurarea puterii 
populare, pentru construirea socia
lismului.

Un impresionant miting de do
liu a avut loc în marea hală a a- 
telierelor de zonă C.F.R. Timișoa
ra, acolo unde în anii grei ai ex
ploatării capitaliste și războiului 
a muncit și a luptat tovarășul 
Leontin Sălăjan cot la cot cu fero
viarii timișoreni.

Am lucrat aici, la Atelierele 
C.F.R. ani de zile alături de to
varășul Leontin Sălăjan — a spus 
Nicolae Ciocan, șef de serviciu în 
cadrul Direcției regionale C.F.R. 
Timișoara. Pentru mine, oa și pen
tru cei care l-am cunoscut în
deaproape, el a constituit un înalt 
exemplu de conduită, voință și 
curaj.

Fac parte din tînăra generație 
de comuniști — a spus tînărul lă
cătuș Mircea Dușcă. Și deși n-am 
lucrat nemijlocit alături de tova
rășul Sălăjan, atît eu cît și cei
lalți tineri din atelier am avut o-

In timpul mitingului de doliu de la Uzinele „23 August" din Capitalâ

hotărîtoare
pentru realizarea planului

(Urmare din pag. I) 

măsuri tehnico-organizatorice pen
tru perioada următoare, a cărui a- 
plicare va determina o activitate 
rodnică în îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului. El cuprinde în prezent 
59 de obiective și urmează să fie 
completat cu noi măsuri în urma 
dezbaterii cifrelor de plan pe 
schimburi. între altele, ne-am pro
pus ca la laminorul nr. 2 să înce
pem încă în cursul acestui an con
struirea unui cuptor de recoacere, 
care să asigure realizarea sporului 
de 2 000 tone la profile laminate 
din oțel aliat și slab aliat. La sec
ția bare trase, pentru creșterea 
producției cu 3 000 tone în 1967 se 
vor executa un bazin de decapare, 

cazia să-1 vedem aici de multe ori, 
în mijlocul nostru, stînd de vorbă 
cu foștii lui tovarăși de muncă, in- 
teresîndu-se îndeaproape de pre
ocupările și de viața lor. Princi
pialitatea, înaltul spirit de răspun
dere, trăsături proprii conducători
lor partidului nostru, sînt pentru 
noi, tinerii comuniști, un exemplu 
demn de urmat.

Mitingul de doliu care a avut 
loc în comuna Santău din regiu
nea Maramureș, comuna natală a 
tovarășului Leontin Sălăjan, a 
reunit sute de locuitori de aici și 
din satele învecinate. Ne sînt ini
mile îndurerate pentru plecarea 
prematură dintre noi a iubitului 
nostru tovarăș și consătean Leon
tin Sălăjan — a spus Traian Chi- 
miniț, secretarul comitetului de 
partid al cooperativei agricole de 
producție din comună. Pentru 
mine, care am copilărit împreună, 
durerea este nemărginită. întreaga 
sa viață este pentru noi o pildă de 
muncă asiduă în folosul celor ce 
muncesc.

Peste 2 000 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni au luat parte la 
mitingul de doliu care a avut loc 
la Combinatul de cauciuc sintetic 
și produse petrochimice din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Personalitatea 
tovarășului Leontin Sălăjan a fost 
evocată de către directorul generat 
al combinatului, ing. Petre Bunea. 
Muncitorii Dumitru Vrînceanu și 
Vasile Pînzaru, care au luat apoi 
cuvîntul, au scos în evidență im
portanta contribuție pe care tova
rășul Leontin Sălăjan a adus-o la 
înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare a forțelor noastre ar
mate și de întărire a capacității 
de apărare a țării, de educare a 
militarilor în spiritul dragostei 
nețărmurite față de partid și de 
scumpa noastră patrie. Inginera 
Cornelia Grigoriu a arătat că via
ța și activitatea tovarășului Leon
tin Sălăjan constituie pentru toți 
oamenii muncii din țara noastră 
un exemplu luminos de slujire cu 
credință a poporului pentru făuri
rea vieții sale noi, socialiste.

Luni dimineața sute de mecani
zatori, țărani cooperatori, cadre di
dactice din comuna Chirnogeni, 
regiunea Dobrogea, s-au îndreptat 
spre sala căminului cultural. Se
cretarul comitetului de partid al 
cooperativelor agricole de pro
ducție din comună, Marin Mivea, 
a deschis mitingul. Au luat cuvîn

un cuptor pentru tratamente ter
mice, prevăzut cu instalații afe
rente.

Participanții la ședința de dez
batere nu au trecut cu vederea 
nici o altă problemă a cărei solu
ționare condiționează realizarea 
planului pe acest an și în anii ur
mători : aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale. Este 
firească preocuparea dacă ținem 
seama că, în această privință, în- 
tîmpinăm încă greutăți care ne îm
piedică să livrăm la termenele sta
bilite anumite cantități de produse 
către beneficiari. Critici îndreptă
țite au fost adresate Combinatului 
siderurgic Hunedoara, Combinatu
lui siderurgic Reșița și uzinei „La
minorul"-Brăila, care nu și-au 

tul maistrul Nicolae Marcu, secre
tarul organizației de partid de la 
S.M.T. Chirnogeni, inginerul agro
nom Ion Dogaru, Marin Cătălui, 
președintele sfatului popular co
munal, brigadierul Ion Călin și 
îngrijitorul de oi Florea Coman, 
care au evocat personalitatea to
varășului Sălăjan.

Alături de întregul popor, mili
tarii forțelor noastre armate au 
primit cu adîncă durere vestea înce
tării din viață a tovarășului Leon
tin Sălăjan. în toate unitățile mi
litare au fost arborate în bernă 
drapelul de stat și drapelul Parti
dului Comunist Român. în dimi
neață zilei de ieri au fost amena
jate camere de doliu, unde, în fața 
portretului îndoliat al celui dispă
rut și a drapelului unității, rînd pe 
rînd fac de gardă ofițeri, maiștri 
militari, subofițeri și militari în 
termen.

Ieri, în unitățile militare au avut 
loc adunări de doliu.

în unitatea comandată de loco- 
tenent-colonel E. Tiron, într-o tă
cere solemnă, cu inimile îndure
rate, soldații, gradații, subofițerii 
și ofițerii păstrează un moment de 
reculegere.

Luînd cuvîntul, căpitanul Victor 
Popa a spus : „Exemplul tovară
șului Leontin Sălăjan, care ...și-a 
consacrat întreaga sa capacitate și 
putere de muncă înfloririi patriei 
noastre socialiste, întăririi capaci
tății ei de apărare, constituie pen
tru noi un îndemn de a dărui tot 
ce avem mai bun partidului, po
porului, patriei. Ne angajăm să 
muncim neobosit pentru perfecțio
narea măiestriei noastre militare, 
pentru educarea și formarea tineri
lor militari ca buni luptători, apă
rători neînfricați ai independenței 
și suveranității patriei noastre 
dragi".

„Vom păstra întotdeauna în amin
tirea noastră chipul tovarășului 
Leontin Sălăjan" —arăta caporalul 
Ion Mircea.

în adunările de doliu care 
au avut loc, militarii âu evocat în 
cuvîntul lor viața și activitatea to
varășului general de armată Leon
tin Sălăjan, prețioasa contribuție 
pe care a adus-o la înfăptuirea 
politicii partidului, și-au ma
nifestat hotărîrea de a munci cu 
forțe sporite pentru ridicarea con
tinuă a capacității de luptă a uni
tăților din care fac parte.

(Agerpres)

respectat întrutotul contractele în
cheiate cu uzina noastră, nelivrînd 
la timp cantitățile de materii pri
me pe cele două luni care au tre
cut din trimestrul III. Examinînd 
căile pentru eliminarea dificultă
ților întîmpinate în aprovizionarea 
cu laminate, am ajuns la concluzia 
că este necesară o reglementare 
neîntîrziată a livrărilor din partea 
celor trei furnizori principali ai 
uzinei noastre, atît pentru semes
trul II, cît și pentru anul 1967, cînd 
necesarul de materii prime crește 
considerabil. în acest domeniu 
credem că este nevoie de un spri
jin mai substanțial din partea fo
rului nostru tutelar.

Discuțiile s-au oprit și asupra 
problemelor legate de realizarea la

Tn laboratorul de înaltă tensiu
ne al uzinei „Electroputere" din 
Craiova se pregătește stația de 
impulsuri și încercare a trans

formatorilor de putere
Foto : R. Costin

Produse 
ale industriei 
chimice

„Plastisol* este denumirea u- 
nui nou produs de policlorură 
de vinii cu largi aplicații în in
dustria ușoară, realizat recent 
de uzinele chimice din Turda. 
Acesta imită pielea de căpri
oară și se folosește la . fabrica
rea unor tapiserii, covoare etc. 
La uzina de prelucrare a mase- - 
lor plastice din Iași au fost pro
duse de curînd, prin aglomera
re, plăci ornamentale, divers 
colorate. Aproape 30 de , pro
duse noi pentru industrie și 
sectorul bunurilor de larg con
sum au fost omologate la fa
brica de mase plastice „Bucu
rești*. Din rîndul lor fac par
te, între altele, saci pentru păs
trat haine, coșuri de rufe din 
polietilenă, diverse rechizite 
școlare. Pînă la sfîrșitul anului 
vor fi produse și alte articole 
noi: umerașe din polistiren, 
găleți cu capac, ligheane cu 
miner, cutii pentru alimente, 
noi modele de călimări, rigle 
cu buton etc.

O serie de noi produse s-au 
obținut și la fabrica „Colorom"- 
Codlea: colorantul negru acid 
cromatabil N, cu care sînt vop
site blănurile din fibre sinteti
ce de tip lupon, coloranti pen
tru vopsirea semilînii, a pieilor 
pentru încălțăminte etc. Prin
tre sortimentele noi asimilate 
în producția industrială la fa
brica „Getica" din București 
se află și coloranții utilizați la 
vopsirea fibrelor din bumbac, 
avînd calități deosebite : nuan
țe foarte vii și rezistență mare 
la spălare și lumină.

Pentru agricultură, chimiștii 
au realizat noi sortimente : în- 
grășămîntul lichid tip carbo- 
amoniacat, cel mai ieftin și e- 
ficient îngrășămînt produs pînă 
acum în țară, bromura de metil, 
insecticid sub formă de gaz li
chefiat, cu largă utilizare la 
dezinfectarea magaziilor de ce
reale și a morilor, în combate
rea insectelor și ciupercilor 
dăunătoare.

D. MINCULESCU

timp și în condiții de înaltă efi- | 
ciență economică a' investițiilor, | 
întrucît o bună parte din crește- | 
rile de producție în cincinal se B 
vor realiza pe seama intrării în a 
funcțiune a unor noi capacități de | 
producție. în dezbateri s-a scos B 
în evidență necesitatea ca forul ■ 
tutelar să urgenteze contractarea g 
utilajelor. S-a subliniat, de aseme- | 
nea, cerința ca pînă la sfîrșitul a- | 
nului să fie elaborate proiectele de | 
execuție pentru a crea construe- g 
torului condiții să lucreze din plin H 
și în perioada de iarnă.

Sîntem încredințați că pe baza | 
aplicării planului de măsuri întoc- | 
mit cu prilejul dezbaterii cifrelor | 
de plan pe uzină, aprobat și însu- | 
șit de conducerea ministerului, se 1 
va asigura o rezolvare mai eficien- I 
tă și operativă a problemelor pe g 
care le ridică realizarea sarcini- | 
lor de plan pe anul 1967 și în anii | 
următori. întregul nostru colectiv | 
este hotărît să-și pună întreaga 8 
sa capacitate și inițiativă creatoa- g 
re în slujba îndeplinirii integrale | 
și în condiții superioare de efi- g 
ciență și calitate a sarcinilor ce ■ 
îi revin în cincinal. “

Primele tone 
de zahăr

TG. MUREȘ (coresp. „Scîn- 
teil"). — La fabrica de zahdr 
din Tg. Mureș, cea mai mare 
unitate de acest fel din țară, 
a început campania de prelu
crare a sfeclei de zahăr din 
noua recoltă, cu 6 zile înainte 
de termenul planificat. In ac
tuala campanie de fabricație, 
Ia rampele de descărcare a 
materiei prime vor sosi cel 
puțin 500 de garnituri de tren 
cu cîte 100 vagoane de sfe
clă fiecare. Instalațiile acestei 
fabrici vor prelucra cu 100 000 
tone mai multă sfeclă de za
hăr decît în campania prece
dentă.

MAI MARE A7TN77F 
MICII MECANIZĂRI

Oricît de bine utilată ar 
fi o întreprindere, totuși atunci 
cînd se urmărește perseverent per
fecționarea procesului de producție 
apare mereu necesitatea unor me
canizări în transportul intern, unor 
completări cu anumite utilaje, u- 
nor lucrări de eliminare a locuri
lor înguste, în genere, determinan
te pentru ridicarea nivelului teh
nic al tehnologiilor de fabricație. 
Asemenea lucrări, cu o eficiență 
economică imediată, sînt din ce în 
ce mai mult practicate de unitățile 
industriale din regiunea Cluj, pe 
baza creditelor de mică mecaniza
re. Cîteva cifre sînt revelatoare. 
Dacă în 1955 s-au executat din 
credite rambursabile doar 28 de 
lucrări în valoare de 1,5 milioane 
lei, anul trecut numărul lor a fost 
de 588, folosindu-se în acest scop
34 milioane Iei, cu economii anua
le de peste 27 milioane lei.

Pentru acest an conducerile 
întreprinderilor din regiune, de 
comun acord cu organele băncii, 
au stabilit executarea a 950 lu
crări, cu ajutorul unor credite în 
valoare de 64 milioane lei. Multe 
din aceste unități au și trecut de 
la începutul anului la folosirea 
creditelor. Uzina „Tehnofrig", de 
pildă, prin consumarea unui cre
dit de 423 000 lei, a confecționat 
cîteva utilaje pentru mecanizarea 
muncii la turnătorie, realizînd e- 
conomii de manoperă și o reduce
re a procentului de rebut cu 1,5 
la sută. Trustul minier, de aseme
nea, și-a mecanizat transportul' ni
sipului spălat la instalația de la 
Aghireș. S-a obținut o creștere de
35 de procente a productivității 
muncii, ceea ce face posibilă ram
bursarea creditului într-un an și 
patru luni. Totodată, unele între
prinderi forestiere și-au instalat 
funiculare și au mecanizat anumi
te lucrări de exploatare.

Desigur, s-ar putea da nume
roase alte exemple care arată efi
ciența micii mecanizări. Dar nu a- 
cesta este scopul. Voi insista asu
pra cauzelor care au făcut ca față 
de lucrările stabilite la începutul 
anului valoarea reală a creditelor 
solicitate să se mențină la un 
nivel scăzut. în 7 luni s-au 
aprobat credite doar pentru 370

Dobrogea — acest 
ținut altădată arid, 
secetos, numit pe 
drept cuvînt „Țara de 
piatră" — a -devenit 
în ultimii ani o ade
vărată grădină. Aici 
se aplică un vast plan 
de sporire a rodniciei 
ogoarelor prin iri
gații. în legătură cu 
aceasta, tovarășul 
ing. Ion Chiriac, di
rectorul Direcției re
gionale de îmbunătă
țiri funciare și orga
nizarea teritoriului, 
ne-a spus :

— Pînă acum în 
regiune au fost. ame
najate pentru irigații 
aproape 20 000 ha, 
iar pînă în 1970 a- 
ceastă suprafață se 
va ridica la aproape 
100 000 ha. Din pla
nul pe acest an, de 
2 532 ha, du și fost a- 
menajate peste 2 000, 
restul urmînd să fie 
terminate pînă la 
sfîrșitul anului. Di
recția regională de 
îmbunătățiri funcia
re, împreună cu con
siliile agricole, uniu
nile cooperatiste și 
specialiștii din gospo
dăriile de stat și coo
perativele agricole de 
producție, au studiat 
diferite zone ale re
giunii și au găsit căi 
de punere în valoare 
a resurselor locale 
de apă. Iată cîte- 
va exemple: în ra
ioanele Macin și 
Tulcea, pîrîul Taița 
provoca în fiecare 
primăvară pierderi 
de recoltă din cauza 
inundațiilor. în urma 
unor studii foarte a- 
mănunțite s-a trecut 
la construirea unui 
baraj care face posi
bilă irigarea unei 
mari suprafețe de te

ren. Un alt baraj s-a 
construit la Ostrov, 
pe pîrîul Roștilor, 
prin care se vor iriga 
în terasă peste 100 ha.

Numeroase unități ‘ 
agricole se întraju- 
torează în vederea 
creării surselor de 
apă. Cooperativa a- 
gricolă Sabangia, îm
preună cu cea din 
Agighiol, folosind în 
comun canalul Pes
carilor, ce leagă la
cul Razelm cu brațul 
Sf. Gheorghe, vor 
iriga peste 350 ha ; 
alte trei cooperative 
agricole — Telița, 
Poșta și Cataloi — 
vor construi un ba
raj pe pîrîul Telița.

De curînd, Con
siliul tehnico-știin
țific pentru îmbu
nătățiri funciare din 
cadrul Consiliului Su
perior al Agriculturii 
a dezbătut studiul 
tehnico-economic de 
extindere a irigațiilor 
în zona centrală a 
Dobrogei — Valea 
Carasu. Construirea 
acestui sistem va cu
prinde două etape. în 
prima — pînă în 1970 
— se vor amenaja 
circa 80 000 ha, ajun- 
gîndu-se în etapa fi
nală la 175 000 ha.

— Cum va arăta a- 
cest sistem în final ?

— Canalul princi
pal, cu secțiune mare 
și un debit de 133 m c 
pe secundă, se va în
tinde de la Cernavo
dă pînă la Poarta 
Albă. De aici, prin 
stații puternice de 
pompare, apa va fi 
ridicată la înălțimea 
de 120 metri față de 
nivelul sursei. Din 
canalul principal va

în producția de serie
Constructorii de utilaje electro

tehnice de la întreprinderea „Elec
tromotor" din Timișoara au pus la 
punct producția industrială de se
rie a unui nou tip de motor elec
tric cu o putere de 0,55 kV, pen
tru acționat betoniere de șantier. 
Prin construcție, mărime, greutate 
și putere, acest motor se ridică 
la nivelul performanțelor tehnice 

lucrări, în valoare de 21 milioane 
lei, deci mai puțin de jumătate 
față de prevederi. în loc să se 
profite de timpul prielnic pentru 
efectuarea unor astfel de lucrări, 
ele sînt amînate de la o lună la 
alta. Asemenea tărăgănări nu au cît 
de cît un suport obiectiv. în ul
timă analiză, este vorba de lipsa 
de preocupare din partea anumi
tor conduceri de întreprinderi. Ce 
justificări poate aduce întreprin
derea raională din Bistrița care 
și-a planificat să execute 11 obiec
tive în valoare de 225 000 lei, dar 
pînă acum nu a solicitat decît... 
6 000 lei? La întreprinderea „9 Mai" 
din Turda, deși trebuie executate 
3 lucrări în valoare de 300 000 lei, 
nu s-a efectuat nimic.
. Alte întreprinderi au avut la 
dispoziție credite, dar din cauză că 
lucrările nu au fost executate în 
termen, creditele au fost anulate 
potrivit dispozițiilor legale. Uzi
nei „Unirea" din Cluj i s-a apro
bat un credit în valoare de 242 000 
lei pentru confecționarea unor 
containere. întrucît, în peste 3 
luni, uzina nu a făcut nici o plată, 
creditul i s-a retras. La fel a pro
cedat conducerea uzinei și cu cre
ditele pentru confecționarea unei 
macarale rotative și achiziționarea 
unui utilaj pneumatic necesar tur
nătoriei. Creditele nu pot fructifi
ca nici atunci cînd documentațiile 
prezentate de întreprinderi sînt 
incomplete sau nu corespund pre
vederilor legale. în această situație 
se găsesc întreprinderea de pa
nificație din Dej, căreia i-au fost 
restituite două documentații, pre
cum și întreprinderea forestieră 
din Cîmpeni. Nu ne putem explica 
de ce aceste unități preferă să în
tocmească documentații superfi
ciale, care nu au nici o șansă în 
fața controlului bancar, în loc să 
fundamenteze riguros calculele, 
fiindu-le lor înșile de folos pentru 
alegerea soluției celei mai avan
tajoase tehnic și economic.

Cum e și firesc, din moment ce 
o instalație sau o lucrare a fost 
executată din fonduri de mică me
canizare și a intrat în producție, 
e neapărat necesar să se țină o 
evidență precisă a eficienței eco

fi deviată o rețea de 
canale secundare de
servite de 62 de sta
ții de pompare care 
vor duce apa pe su
prafața amenajată 
pentru irigații. Acest 
sistem va alimenta cu 
apă suprafețe apar- 
ținînd unui număr de 
88 gospodării de stat 
și cooperative agri
cole din raioanele 
Medgidia, Negru 
Vodă etc.

în legătură cu în
făptuirea acestor mă
suri, aș vrea să ridic 
unele probleme. în 
primul rînd este vor
ba de formarea ca
drelor specializate 
necesare lucrărilor 
de irigații. Liceele 
de specialitate cu 
acest profil nu ne 
pot asigura cadrele 
necesare în număr 
suficient și nici în 
timp scurt. De aceea, 
Consiliul Superior al 
Agriculturii ar trebui 
să studieze posibili
tatea înființării unor 
cursuri speciale pen
tru muncitori și pen
tru cadrele cu pre
gătire medie. Pe lin
gă aceasta, aș mai 
adăuga și faptul că 
dotarea tehnică încă 
nu ține pasul cu 
dezvoltarea lucrări
lor de irigații. Tre
buie să existe o 
colaborare mai strîn- 
să între Institutul de 
proiectări pentru îm
bunătățiri funciare și 
ramura industrială 
respectivă, în vede
rea construirii de a- 
gregate noi, moderne, 
de mare randament.

Vasile MIHAI 
coresp. „Scînteii"

ale produselor similare cunoscute 
peste hotare.

în prezent lista de mașini elec
trice ce poartă marca întreprinde
rii cuprinde motoare asincrone, 
trifazate și alte produse în 65 de 
tipo-dimensiuni. Față de produc
ția realizată anul trecut, se fabri
că acum zilnic mai multe motoare 
electrice de uz industrial.

(Agerpres)

ss

nomice. Aceasta, întrucît creditele 
trebuie rambursate numai din e- 
conomiile și beneficiile obținute 
din exploatarea instalațiilor. Dar, 
în unele întreprinderi evidența des
pre care am amintit este inexis
tentă, creditele rambursîndu-se din 
economiile sau beneficiile globale. 
Așa au procedat Atelierele de re
parat material rulant din Cluj, 
întreprinderea orășenească de 
transporturi Cluj, fabrica de me
dicamente „Terapia". Organele ban
care au combătut aceste abateri.

în vederea utilizării pe o scară 
mai largă a creditelor de mică 
mecanizare noile instrucțiuni în 
vigoare adoptate la 1 ianuarie a- 
duc îmbunătățiri substanțiale. 
Noua reglementare lărgește sfera 
obiectului creditării. Astfel, la or
ganizațiile comerciale se prevede 
extinderea creditării și pentru a- 
menajarea și modernizarea de spa
ții comerciale în clădirile existen
te, precum și dotarea acestora cu 
mobilier comercial. S-a mărit, de 
asemenea, limita maximă a lucră
rilor ce pot fi executate din cre
dite bancare în unele ramuri eco
nomice, în scopul creditării unor 
lucrări cu eficiență economică ri
dicată. înlesniri s-au adus și în ce 
privește prelungirea termenului de 
execuție, de dare în funcțiune a 
lucrărilor și de rambursare a cre
ditelor. în ultimă instanță, instruc
țiunile de creditare au devenit mai 
elastice și mai aproape de necesi
tățile întreprinderilor, creînd po
sibilități mari de utilizare cu mai 
mult curaj a creditelor de mică 
mecanizare. Iată de ce conduce
rile întreprinderilor au îndatori
rea să acționeze cu mai mult spi
rit de inițiativă și perseverență 
pentru utilizarea acestor posibili
tăți de perfecționare a proceselor 
de producție. Organele bancare, 
care au interesul să se dea cîmp 
larg de utilizare creditelor, vor 
sprijini toate eforturile întreprin
derilor îndreptate spre ridicarea 
și pe această cale a eficienței ac
tivității economice.

N. SIMA
director adjunct 
al sucursalei regionale Cluj 
a Băncii Naționale
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inteligenfa, 
peste pa- 
senzafii și 
mai înalte 

acest sens,

prime, pînă 
el garantează 

semnificafia

decît mulfi crea- 
noi. Dar așa cum 

needucat și nefil- 
ajuforul lucidității 

în stadiul 
mărunte, ser- 

mesaj înnoitor,

ale lumii sale, 
universalitate, 
artă este 
compozifie, 
conținuturile 
forme cerute 
iar pentru a 
compune se cere, pe lingă 
talent, multă știinfă, spirit 
autocritic, continuă confrun-

Eschil și Sofocle, trecînd la 
Da Vinci, Michelangelo, 
Tizian sau la Shakespeare, 
Rembrandt, J. S. Bach sau 
la Beethoven, Delacroix, 
Eminescu, chiar dacă opera 
lor prezintă valori estetice 
și etice foarte variate.

Luciditatea a cîștigaf
imens la unii creatori din
secolul trecut și din secolul 
nostru, fără ca opera lor să 
se devitalizeze și aceasta 
este iarăși adevărat dacă 

referim ’ Stendhal,

timpurilor nu au reprodus 
niciodată în mod servil rea
litatea, ci au inferpretat-o 
în lumina unor concepjii, 
deopotrivă ale artistului și 

, ridicate la 
Opera de 

construcție și 
statornicind 

de viajă în 
de acestea, 

construi și a

Preludiu școlar. Prevăzători, copii și părinți cum
pără din timp rechizite

Foto : A. Cartojan

în arta

și luciditate

Absolvenți
cu temeinică pregătire

ssmws

S'Tj B nele dintre cele 
t /S ma' discutate 
\ b/S nofiuni din cu- 

prinsul creajiei 
artistice — fie 

ea literară, muzicală sau 
plastică — sînt talentul și 
luciditatea. In analizele fă
cute marilor creafii artistice, 
în valorificarea unor opere 
socotite cu adevărat semni
ficative, în caracterizările 
spiritului modern, în deslu
șirea unor tendinfe contem
porane — luciditatea de
fine un rol esenfial.

Am putea spune că la 
numeroși creatori care s-au 
străduit să-și explice tor- 
mafia și orientarea, ca și la 
numeroși eseiști și critici, 
luciditatea a căpătat o în
semnătate mult mai mare 
decît talentul. Deși talentul 
este o condifie indispensa
bilă creafiei, ca și în indus
trie materiile 
la urmă nu 
calitatea și 
operelor, ci modul în care 
este folosit, iar în această 
folosire luciditatea pare a 
avea un rol hotărîfor.

Raporturile dintre talent 
și luciditate au variat me
reu, atît în creafia artiștilor 
cît și în aprecierile criticii. 
Pentru a urmări evolufia a- 
cestor raporturi, trebuie să 
precizăm ce înseamnă ta
lent și ce înseamnă lucidi
tate în creafia artistică. în 
genere, talentul este soco
tit ca o aptitudine înnăscu
tă, ca un dar mai manifest 
la aceia care simt necesi
tatea de a crea opere de 
artă. Talentul implică o sen
sibilitate mai ascufită, o 
forjă psihică, un tempera
ment mai activ, toate aces
tea canalizîndu-se în ne
voia de exprimare și comu
nicare. El se manifestă ins
tinctiv, ca o chemare sau 
vocafie — și își are porni
rile și predilecfiile lui. în 
cîte domenii nu se face dis- 
fincfia dintre un om talen
tat și un om priceput — 
omul talentat bizuindu-se 
pe unele însușiri înnăscute, 
celălalt mai ales pe învăfă- 
fura temeinic dobîndită ?

Restrîngîndu-ne la pro
blemele creafiei artistice, 
observăm că talentul nu se 
poate dezvolta fără gîndire 
și fără cultivare sau edu
care. Lăsat la voia lui, fără 
confruntările gîndirii, fără 
spirit autocritic, fără stimu
larea ce o aduc cultura și 
puterea de a compara ceea 
ce faci tu fafă de alfii din 
vremea ta sau din trecut 
— talentul riscă să se piar
dă ori să imite servil crea
țiile altora. însăși educa
rea talentului își are pri
mejdiile ei, dacă omul ta
lentat nu-și confruntă cu lu
ciditate posibilitățile, încli
națiile, învăfăminfele căpă
tate. Cîte talente nu s-au 
înrobit unor modele, unor 
mode, unor influenfe tira
nice, ajungînd să imite, în 
loc de a crea 
tate și potrivit 
mai adînci ?

Luciditatea — adică în
sușirea de a pătrunde mai 
în adînc lucrurile, de a le 
înțelege în esenfa și sem
nificația lor — este indis
pensabilă marii creafii artis
tice. Numai prin confrun
tarea talentului cu lucidi
tatea, a instinctului creator 
și a sensibilității cu o gîn
dire mai înaltă, adică pă
trunsă de idei și aspirații 
nobile, generoase, relevînd 
esenfa umană, s-au creat 
capodoperele literaturii, ale 
muzicii, ale arfelor plastice.

Procesul creafiei estetice 
impune îndeobște controlul 
rațiunii, acceptarea sau res
pingerea unor idei și sen
timente, unor deprinderi, 
iar în găsirea formelor de 
expresie luciditatea limpe
zește, întărește, sporește 
semnificația confinuturilor 
de viață. Operele de artă 
care își păstrează mesajul 
și frumusefea de-a lungul

cu autenfici- 
unor cerinfe

Ia le ut

tare și colaborare între in
stinct și rajiune, spre a re
leva esenfialul, a 
detaliile inutile, a 
mai vie expresia.

Marile creații se 
prinfr-o necesitate, 
artistul o trăiește 
treaga sa fiinfă. Avînd con- 
știinfa necesității, ei știe ce 
să accepte și ce să contra
zică, spre a-și spune un 
cuvînt nou și propriu. Per
fecționarea talentului se 
face printr-o multitudine de 
mijloace, prin exerciții și 
experimente, prin căutări 
și încercări proprii, dar în 
funcție de ceea ce artistul 
năzuiește să exprime, în 
funcție de țelurile conștiin
ței sale. Iar în conștiința sa 
el nu este niciodată singur, 
ci cu prezențele spirituale 
ale lumii și vremii sale, 
dintre care aleqe și poten
țează elementele pe care le 
simte și le judecă a fi mai 
vrednice de a fi exprimate, 
în viziunea și stilul său se 
învederează nu numai as
pecte ale viziunii vieții și 
stilului general al epocii, ci 
însăși concepția sa despre 
lume — concepția sa și a 
acelora de care se simte 
mai apropiat prin obîrșia, 
prin cultura și prin năzu
ința sa. El neagă și afirmă, 
respinge și accentuează, 
condamnă și admiră, con
struind, compunînd, umani- 
zînd, poetizînd un univers 
al său, spre a-l oferi lumii 
sale și viitorului. Arta mare 
nu imită, ci interpretează, 
aducînd înnoire semnifica
tivă în timp și peste timp.

Istoria artelor cunoaște 
felurite tipuri de opere și 
de creatori. Unii creatori se 
bizuie pe talentul direct și 
spontan, alții pe o lucidi
tate cît mai iscoditoare în 
interpretările psihologice, 
în analizarea și judecarea 
faptelor, situațiilor, conflic
telor. Creatorii care au a- 
fins desăvîrșirea nu au se
parat viața interioară de 
cea exterioară, subiectivi
tatea de obiectivitate, fap
tele de luciditatea care le 
pătrunde și le interpretea
ză. La ei, trăirea și comen
tarea vieții, faptele și ideile 
au fost în continuă inter
acțiune și aceasfa este ade
vărat începînd cu Homer,

înlătura 
face cîf

justifică 
pe care 

cu în-

Balzac, Tolstoi, Dostoevski, 
Proust, Joyce sau la Ibsen, 
Cehov, Strindberg, Shaw, 
Pirandello, O'Neill sau, în 
artele plastice, la Van 
Gogh, Gauguin, Cezanne, 
în creajia noastră, lucidita
tea intelectuală a ridicat 
semnificațiile din poezia lui 
Eminescu, Blaga, Barbu, din 
epica și teatrul lui I. L. Ca- 
ragiale, Matei Caragiale, 
Camil Petrescu, din muzica 
lui Enescu, din pictura lui 
Luchian, Andreescu, Palla- 
dy, Țuculescu, din sculp
tura lui Brâncuși, Paciurea, 
Anghel, Jalea. Nici unul din
tre aceștia nu s-au bizuit 
doar pe talentul spontan, 
pe instinctul creator, după 
cum nici Arghezi, Sadovea- 
nu, Rebreanu, Petrașcu, 
Ghiafă, care și-au construit 
cu o înaltă rigoare opera.

S-a spus că semnul mo
dernității este 
care predomină 
siuni, instincte, 
caută sensurile 
ale viejii. în 
unii creatori antici sau din 
Renaștere se dovedesc mai - 
moderni 
tori mai 
talentul 
trat cu 
poate rămîne 
unor creafii 
vile, fără 
la fel luciditatea se poate 
fărîmifa, usca, cerebraliza. 
Inclusă mai înainte în pro
cesul de creafie și socotită 
ca element revelatoriu al 
adevărului și al frumusejii
— luciditatea a devenit 
uneori în ultimele decenii 
tiranică sau chiar opacă. 
Aceasfa, cînd nu mai este 
înfeleasă în raționalitatea 
ei, sau ca produs al gîndi
rii, cînd în loc de a sluji 
înaltele valori ale existen
tei, își derogă drepturile 
spre a deveni o așa-numită 
„luciditate a simțurilor’, 
preluînd în exclusivitate 
coșmarurile, obsesiile, irafio- 
nalifatea. Pretinsa luciditate 
a unora dintre scriitorii 
existențialiști, a unor pictori 
suprarealiști și abstracfio- 
nișfi nu mai este lucidita
tea intelectuală sau rafio- 
nală care adînceșfe sensu
rile creafiei artistice și o- 
rienfează talentul. Una este 
luciditatea care luminează 
sau orientează geniul și 
talentul și alta este „lucidi
tatea" care încearcă să des
lușească doar frînturi ale 
vieții noastre lăuntrice, ale 
subconștientului, fără a le 
corela și confrunta, fără a 
le cuprinde în integralita
tea fiinfei și lumii noastre. 
Glorificarea literară, plas
tică și muzicală a zgomote
lor, obiectelor, a simplelor 
efecle optice sau kinetice
— întreprinsă de adepfii 
„noului roman”, ai romanu
lui abstract, ai muzicii elec
tronice, ai pop-artului etc. — 
pune prea pufin la con
tribuție talentul artistic și 
mai pufin încă luciditatea 
conștiinței umane.

De aici, și lupta ce se dă 
între arta 
răspunde 
umane, și 
talentul, și 
la simple 
ori la mărunte introspecții, 
cînd nu chiar sinistre
farse.

\ '
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LICEELE DE SPECIALITATE

Dezvoltarea continuă a științei și 
tehnicii în condițiile economiei so
cialiste, introducerea pe scară largă 
a mecanizării și automatizării proce
selor de producție fac necesară pre
gătirea multilaterală a cadrelor de 
muncitori și tehnicieni, încît aceștia 
să poată stăpîni și folosi cît mai de
plin cele mai modeme procese teh
nologice, utilaje și mașini. Ținînd 
seama de această cerință, directivele 
Congresului al IX-lea al P.C.R. au 
prevăzut înființarea liceelor de spe
cialitate (industriale, agricole, econo
mice, pedagogice).

După cum se știe, pe băncile aces
tor școli absolvenților trebuie să li se 
asigure la obiectele de cultură gene
rală o pregătire similară cu a celor 
care au studiat în liceele teoretice, 
precum și o pregătire de specialitate 
și o calificare profesională proprie teh-

MAEȘTRI STRĂLUCIȚI Al SCENEI

autentică, ce 
înaltelor chemări 
arfa în care și 
luciditatea ajung 
jocuri artjzanale,

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,30 — Concert pentru pian și orchestră nr. 1 de 

Ceaikovski (înregistrat pe peliculă). La 
pian : Emil Ghilels.

20,00 — Telecronlca economică : „Primii pași". 
Anchetă filmată în citeva uzine din țaiă 
privind felul în care se încadrează in acti
vitatea de producție absolvenții institute
lor politehnice.

— Muzică de cameră.
— Filmul artistic „Setea" — producție a stu

dioului cinematografic „București".
— Telejurnalul de noapte.

Tablouri valoroase 
la pinacoteca 
din Caracal

La Liceul nr. 1 din orașul Caracal există o 
pinacotecă a cărei valoare se ridică, prin expo
natele sale, la nivelul unei galerii de artă. Pic
torul Nicolae Grigorescu este reprezentat în a- 
ceastă pinacotecă de patru dintre cele mai popu
lare lucrări ale sale, în original: Ciobănașul, o 
variantă inedită a Carului cu boi, întoarcerea 
de la cîmp și Peisaj de tară. Pinacoteca cuprin
de, de asemenea, o natură moartă de Ștefan Lu- 
chian și mai multe lucrări de Dumitru Ghiață 
și Lucian Grigorescu. (Agerpres)

Am revenit de cîteva ori la . 
vestitul lăcaș din Rue de Riche
lieu, minat de dorința de a cer
ceta arhivele „Comediei Franceze", 
unde au cules entuziaste aplauze 
cîțiva mari actori români. O gale
rie umbrită de arcadele vechiului 
Palais Royal duce la biblioteca 
Comediei. Prin prăfuitele încăperi 
ale acestei vaste instituții ne con
duce însăși directoarea, Sylvie 
Chevalley. De notat că biblioteca 
datează de trei secole ; în casetele 
de metal zac ferecate scrisori sem
nate de Moliere, Oscar Wilde, 
G. B. Shaw, Edmond ' Rostand. 
Doi-trei. cercetători pasionați în
cearcă să descifreze în aceste pre
țioase documente misterul însuși 
al creației. După ce ne prezintă 
cîteva asemenea scrisori — multe 
din ele dăruite tiparului prin grija 
conducătoarei bibliotecii — Sylvie 
Chevalley începe să depene amin
tiri de teatru. Știe de ce am venit, 
îi spun că ne bucură prețuirea a- 
cordată acelor actori români care 
au slujit această scenă decenii în
tregi. E vorba de Maria Ventura, 
Eduard de Max

Interlocutoarea 
prin a-mi vorbi 
Ventura, actrița 
scenele românești și străine 
bine de cinci decenii prin crea
țiile sale de neuitat.

— A fost poate cea mai mare 
artistă dramatică a „Comediei", 
neegalată încă în teatrul contem
poran, căci Ventura era din fa
milia marilor actori, fără egal. 
Cînd juca ea, „Comedia" trăia zile 
de adevărat triumf. Biletele se 
vindeau cu săptămîni înainte. 
Marea actriță nu se lăsa niciodată 
îmbătată de elogii, de succes. își 
„lucra" rolurile cu multă rîvnă, le 
trăia, le pregătea cu răbdare, cu 
pasiune și perseverență. După zile 
de ireversibil triumf, de multe ori 
își făcea loc pe chipul tragedienei o

ușoară umbră de melancolie. Se 
gîndea, desigur, la cei de acasă, la 
teatrul românesc, acolo unde ur
case pe scenă pentru prima oară 
în 1901...

„Comedia Franceză" posedă pu
ține documente despre Ventura, 
căci cea mai mare parte se află 
într-o colecție particulară. Sînt 
fotografii de scenă, articole, cro
nici din marile ziare pariziene. 
Una din aceste cronici îmi reține 
atenția prin laconismul său : „Ma
ria Ventura e sublimă, zgudui
toare. delirantă, de o reală uma
nitate, e însăși adevărul și poezia

ma- 
i-au 
sim-a

fie in- 
actor

animă

Col ocvii pariziene

și Jean 
mea a 

despre 
care a

Yonnel. 
început 

Maria 
ilustrat 

mai

personificate în gradul cel mai 
înalt ce poate fi atins. E un titan 
al scenei"... După ce parcurgi aces
te rînduri scrise de Jane Catulle- 
Mendes, acum patru decenii, în
țelegi mai bine gestul slujitorilor 
teatrului francez, de a număra 
printre înnoitorii săi pe marea 
noastră actriță.

Pe ușă intră o femeie cu părul 
argintat de vreme. Poate o citi
toare, îndrăgostită de teatru, dar 
nu I... E Jeanne Sully, fiica vesti- ■ 
tului actor Mounet-Sully. L-a cu
noscut bine pe Eduard de Max, 
ca și domnul care o însoțește, 
Andre Luguet, nume familiar mi
lioanelor de admiratori ai filmu
lui de acum treizeci de ani. Cel 
doi reiau firul evocării, de acolo 
de unde l-a lăsat Sylvie Che
valley.

— S-au scurs mai bine de 
patruzeci de ani de la moartea lui 
De Max și Parisul nu l-a uitat 
încă. Manifestările care au avut 
loc recent sub patronajul „Come-

Criteriul eficienței
în munca de
cercetare științifică
(Urmare din pag. I)

privind dezbenzinarea gazelor de 
sondă, brevetată atît în țară cît și 
în străinătate, a fost achiziționată 
ca licență de firme străine. 
Un alt exemplu îl constituie 
siguranțele de mare putere de ru
pere pentru rețelele electrice, care 
au fost obținute pe baza unor mi
nuțioase cercetări efectuate la In
stitutul de cercetări electrotehnice 
și apoi asimilate de întreprinderea 
„Electroaparataj”. Producerea lor 
în țară a dus la renunțarea im
portului de asemenea materiale 
din străinătate.

Există însă și alte exemple care 
demonstrează din plin eficiența cer
cetării. Insuficienta informare, ca și 
alte deficiențe, de natură organiza
torică, duc însă de multe ori la go
lirea acestei noțiuni de vitalitate. 
Chiar și unor departamente le sca
pă uneori din vedere criteriul efi
cienței, deoarece nu cunosc destul 
de rapid și la timp faptele care se

cer finalizate, atît în producție, cît 
și în cercetare. în același timp, re
zultatele cercetării sînt cunoscute 
în întreprinderi de multe ori tar
div, nepermițînd, în multe cazuri, 
asimilarea lor de către acestea. 
Atît ministerele cît și unitățile pro
ductive ar trebui să manifeste un 
interes deosebit față de o cerce
tare susceptibilă de a fi finalizată, 
înainte chiar ca aceasta să se fi 
încheiat. Colaborarea dintre colec
tivele de cercetare și cele de con
cepție și proiectare din întreprin
deri ar prinde viață astfel cu mult 
înainte ca cercetarea să fie înche
iată, ceea ce ar scurta mult timpul 
de trecere de la faza de prototip de 
laborator la faza de serie zero. 
Totodată, producția ar avea posi
bilitatea să se obișnuiască cu par
ticularitățile procesului tehnologic 
din laborator, să cunoască îndea
proape activitatea de creație știin
țifică, în vederea viitoarelor soli
citări.

Ignorînd adesea activitatea uni-

tăților de cercetare, producția ma
nifestă, în multe cazuri, lipsă de 
interes față de aplicarea rezultate
lor dobîndite de cercetători, deși 
uneori se ajunge chiar la pregăti
rea unor serii unitare de produse, 
la desene de execuție. Unitățile 
productive ar trebui să aducă în 
etapa finalizării doar mici retușări 
procesului tehnologic de fabrica
ție, necesare, în virtutea unor con
diții locale, imprevizibile în labo
ratoarele de cercetare. Mă refer, 
spre exemplu, la descărcătoarele 
de înaltă tensiune, aparate care 
protejează instalațiile electrice 
contra efectelor trăznetului și altor 
descărcări atmosferice. Ele se ba
zează pe un proces tehnologic foar
te complicat. De obicei, materialul 
activ — discuri semiconductoare 
din carbură de siliciu (carborund) 
ca și procesul tehnologic ce permi
te fabricarea discurilor — se procu
ră din import. Un colectiv din 
Institutul de cercetări electroteh
nice a elaborat după minuțioase 
studii discuri din carborund elec
trotehnic românesc, echivalent cu 
alte produse similare din străină
tate. Modul în care uzina „Elec- 
troputere“-Craiova a înțeles să 
asimileze aceste descărcătoare ră- 
mîne însă de neînțeles. La adă
postul unor subterfugii și pretexte, 
uzina a motivat că nu există linii 
tehnologice libere, că se fabrică alte 
aparate, pe care Ministerul Ener
giei Electrice le preferă... etc., 
pentru a renunța în cele din urmă 
la fabricarea acestor descărcătoa
re, deși ele prezintă, în același 
timp, și avantajul de a fi expor
tate fără concurență. Refuzul de a 
asimila o serie unitară de aparate, 
importante pentru protecția rețe
lelor noastre, nu constituie oare o

eroare cu repercusiuni defavorabi
le pentru economia națională ?

S-a spus de atîtea ori că aseme
nea dificultăți ar putea fi înlătu
rate printr-o mai strînsă coopera
re între unitățile de producție și 
cele de cercetare. Programul uni
tar al cercetării științifice și în
treaga activitate a Consiliului Na
țional al Cercețării Științifice ur
măresc să realizeze o mai bună 
și eficientă colaborare între pro
ducție și cercetare. înfăptuirea a- 
cestei cooperări se poate realiza de 
cadre cu o specialitate bine deter
minată, fie ingineri cu o pregăti
re științifică corespunzătoare, fie 
cercetători care au cunoștințe de 
organizare a muncii în industrie, 
familiarizați cu liniile și tehnolo
gia producției.

Mai sînt și alte neajunsuri. Pla
nurile de cercetare ale institu
telor, de pildă, iau în considerare 
de obicei nu numai teme care con
tinuă cercetările precedente, dar și 
teme propuse de producție. De 
multe ori, însă, intervine refuzul 
unității de cercetare de a înscrie 
o temă sau alta în planul său pe 
motiv că tema nu s-ar încadra în 
profilul institutului, că nivelul cer
cetării nu permite realizarea ce
rințelor producției etc. Cred că 
la alegerea temelor de cerce
tare trebuie să primeze atît 
dorința de afirmare a potențialu
lui științific existent, cît și valoa
rea și importanța temei pentru e- 
conomia națională.

Pentru eliminarea neajunsurilor 
de acest gen, mi se pare necesar 
ca organele de cercetare să stabi
lească printr-o acțiune normativă 
tematica de studiu și cercetare. O 
redistribuire a temelor, o mai bună 
precizare a profilului unităților mi 
se par imperios necesare. E timpul 
să se precizeze ce anume teme ur-
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mează să fie abordate la nivelul 
laboratorului uzinal, ce anume tre
buie să se transmită mai departe 
institutului departamental, ce in
tră în competența institutelor de 
cercetare ale Academiei. Stabili
rea unor asemenea norme este 
portantă pentru evitarea < 
confuzii în repartizarea ---------
de cercetare. în acest mod, s-ar 
exclude refuzul unor institute, es
chivarea altora de a înfrunta „te
me dificile", tendința de a aborda 
teme ușor realizabile.

Trecerea la faza de finalizare a 
unui studiu sau cercetare de ac
tualitate pentru economie se cere, 
de asemenea, a fi cît mai mult 
scurtată. Selecția temelor, dacă 
se recurge la astfel de măsuri, tre
buie făcută după criterii perfect 
obiective — iar unul din acestea 
este însăși eficiența — care 
seamnă în ultimă instanță mate
rializarea 
noastre științifice. Această 
ție este de dorit să se facă fără 
a se îngusta tematica cercetărilor. 
Colectivele de cercetători au la 
rîndul lor posibilitatea de a găsi 
diverse forme organizatorice care 
să contribuie creator atît în teh
nică cît și în știință la aplicarea 
rezultatelor cercetărilor <

Programul unitar al c----------
științifice, menit să asigure o co
ordonare superioară a temelor de 
cercetare, va face posibilă și a- 
ceastă eșalonare și organizare pe 
nivele a cercetării, atît de necesară 
pentru a se evita pe viitor even
tuale inadvertențe sau erori. El 
solicită pe un front larg toate for
țele creatoare ale științei și tehni
cii românești; traducîndu-1 în 
viață vom putea asigura mersul 
ascendent al dezvoltării economiei 
noastre naționale.

în-

eforturilor și gîndirii 
selec-

diei Franceze", conferințele, 
tineele și recitalurile care 
fost dedicate sînt o dovadă 
patiei cu care continuă să 
conjurat numele marelui 
român.

Directoarea bibliotecii
colocviul cu cîteva documente de 
arhivă : două portrete ale mare
lui tragedian de pictorul Fernan
dez, altul reprezentîndu-1 în Ne- 
ron, rolul preferat, o fotografie, 
îngălbenită de vreme, în „Prome- 
teu", un alt portret din tinerețe 
și cărți cu dedicații dăruite de 
Andre Gide, Henri Bataille, Sarah 
Bernard, Colette. într-un volum 
întîlnim și două frumoase sonete, 
scrise în onoarea sa de Maurice 
Rostand.

— Cum explicați „secretul" de
săvârșitei sale arte teatrale ?

— De Max nu s-a interpretat 
decît pe sine însuși — îmi spune 
Andre Luguet.. El n-a fost nicio
dată Neron, duce de Reichstadt 
sau Esop, ci De Max, și scena 
franceză l-a proclamat monarhul 
casei lui Moliere. E adevărat că a 
slujit arta franceză cu deoșebită 
rîvnă, dar prin temperamentul 
său el aparține teatrului românesc, 
căci ceea ce nu se poate schimba, 
mai ales, în artă este sensibilita
tea unui artist, temperamentul 
său. Ele răsfrîng întotdeauna pă- 
mîntul și cerul țării de naștere. 
De Max era primul străin care 
pășea pragul „Comediei" într-o 
epocă de răspîntie în viața ve
chiului țeatru pe care avea să-l 
înnobileze cu geniul său. Moliere 
îi poate fi recunoscător.

Sylvie Chevalley ne prezintă a- 
poi o carte de amintiri „Acasă la 
De Max". Este o carte dedicată 
prieteniei lui cu Verlaine, Rodent- 
bach, Oscar Wilde, Albert Samain, 
Anna de Noailles, Verhaeren, Ma
ria Ventura. Regăsim anii de în- 
crîncenate dispute cu viața, copi
lăria în tîrgul Iașilor de la finele 
veacului trecut, amintirea mamei, 
Profirița Romalo, vară bună cu 
Elena Cuza, peregrinările bucureș- 
tene, turneele prin România și în 
sfîrșit activitatea în Parisul tea
tral. „Teatrul m-a făurit, scrie el 
undeva — dar mi se pare că și 
eu i-am dăruit ceva în schimb. 
Oh, o nimica toată : viața mea 
întreagă".

Dăruire de sine, muncă perse
verentă, pasiune înflăcărată, iată 
ce a fost viața acestor doi titani 
ai scenei. De aceeași părere sînt nu 
numai cei trei interlocutori, ci și 
un alt 
Maurice 
nistrator 
tuții din 
nedrept, 
sub tăcere — vorbind de prezența 
actorilor români pe prima scenă 
a Parisului, de contribuția lor la 
ridicarea prestigiului artei actori
cești — numele lui Jean Yonnel, 
astăzi decan al casei lui Moliere.

La întrebarea mea privind a- 
portul actorilor români pe scenele 
pariziene, Maurice Escande îmi 
spune cu cîtă stimă și admirație 
se pronunță în capitala Franței 
numele Măriei Ventura, al lui De 
Max și Yonnel cărora li se adaugă 
alte nume ilustre ca Elvira Po
pescu, Alice Cocea sau Al. Mihales- 
cu, atît de iubiți de marele public. 
„Această legitimă prețuire se răs- 
frînge implicit asupra școlii dra
matice românești — ale cărei 
spectacole remarcabile le-am ad
mirat în repetate rînduri atît la 
București cît și la Paris"...

După amiezile petrecute în Rue 
de Richelieu, documentele cerce
tate oferă o imagine clară a pres
tigiului teatrului românesc peste 
hotare, ilustrat în trecut și astăzi 
de puternice personalități.

societar al „Comediei", 
Escande, actualul admi- 
general al vestitei insti- 
Rue de Richelieu. „Ar fi 
îmi spune el, să trecem

George CUIBUȘ

nicianului zilelor noastre. Stabilirea 
pentru obiectele de cultură generală- 
a unei ponderi de pește 50 la sută 
din totalul orelor prevăzute în pla
nurile de învățămînt pentru cei cinci 
ani de studii, iar pentru disciplinele 
tehnice generale și de specialitate cir
ca 25 la sută cred că corespunde aces
tor .'exigențe. Dar mi se pare discu
tabilă prevederea ca în liceele de spe
cialitate fizica, chimia, matematica, 
biologia să fie predate identic după 
programa liceelor teoretice. Și iată de 
ce. în mod firesc, în liceele despre 
care discutăm se studiază discipline 
cu caracter tehnic general — meca
nica tehnică, electrotehnica și electro
nica, automatizări industriale etc. ' 
Dacă se aplică întocmai programele t 
din liceele teoretice ai căror autori 
n-au avut în vedere că anumiți elevi 
vor studia obiectele înainte amintite, 
în special în cazul fizicii, se va ajun
ge, cred, la unele paralelisme cu dis
ciplinele tehnice generale, deoarece, ca 
să ne limităm la cîteva exemple, anu
mite probleme de mecanică, de elec
trotehnică etc. se vor studia atît la 
cursul de fizică cît și la cele de me
canică tehnică, electrotehnică etc.

Iată și un alt aspect al problemei. 
Elevii care se pregătesc pentru spe
cialitățile electromagnetică, mașini și 
aparate electrice, automatizări, insta
lații de telecomunicații etc. încep 
studiul electricității, de pildă, la fizi
că, abia în anul III, iar la electro
nică în anul IV (clasele XI—XII din 
liceele de cultură generală). Ei vor 
avea totuși nevoie cu mult înainte 
de o serie de cunoștințe din acest 
domeniu pentru înțelegerea probleme
lor legate de specialitatea în conținu
tul căreia au început să fie inițiați, 
uneori chiar în primii 2—3 ani de pre
gătire. Argumentul care poate fi invo
cat într-o asemenea discuți?, că relua
rea pe alte baze și la un alt nivel' a 
studiului acestor părți din fizică nu 
constituie paralelisme, ci o adîncire 
și consolidare a cunoștințelor, nu mi 
se pare convingător și, în orice caz, 
nu poate motiva supraîncărcarea ele
vilor la care duce, în mod inevitabil, 
lipsa de concordanță a progra
melor școlare în liceele de specialitate 
Pe baza experienței ce se va acumula 
în viitorul an de învățămîpt în liceele 
de specialitate, cred că trebuie ela
borate asemenea programe care să asi
gure o temeinică cultură generală a 
elevilor, dar ținîndu-se seama de ne
cesitatea didactică a coordonării ju
dicioase a programelor școlare de la 
obiectele de specialitate cu cele de 
cultură generală.

Pe drept cuvînt s-a subliniat într-un 
articol anterior din „Scînteia" că în 
elaborarea manualelor destinate aces
tor școli vor trebui evitate atît im
provizațiile, cît și tendința de a trans
forma manualele în tratate, sau în lu
crați strict tehnice, lipsite de calități 
pedagogice. Cu alte cuvinte, autorii 
viitoarelor cărți au datoria să asigure 
o justă selecționare a faptelor, noțiu
nilor și categoriilor, precum și a prin
cipiilor și legilor care acționează în- 
tr-un domeniu al realității și o temei
nică explicare a lor. Consider că rea
lizarea acestor sarcini va fi mult ușu
rată dacă la elaborarea manualelor 
vor fi antrenați sub diferite forme și 
specialiști care lucrează în producție, 
bine pregătiți și cu o anumită expe
riență didactică.

în cadrul liceelor de specialitate, 
sarcinile instruirii practice sînt deo
sebit de complexe. Din numeroasele 
probleme ce se cer discutate în a- 
ceastă ordine de idei am să mă refer 
la una singură : îndrumarea perma
nentă și competentă a activității ele
vilor în producție. După părerea 
mea, rolul de îndrumător al activității 
elevilor în producție trebuie să re
vină unui profesor de specialitate și 
nu unui instructor. Cred că profeso
rul, prin folosirea unor metode și pro
cedee pedagogice eficiente, ar trebui 
să urmărească, în primul rînd, forma
rea și consolidarea deprinderilor prac
tice în unitate cu dezvoltarea gîndirii 
tehnice a elevilor, a capacității lor 
de a aplica în condiții diferite cunoș
tințele căpătate. Totodată, el ar tre
bui să urmărească realizarea unei 
practici conștiente, apelînd la exem
ple din producție, la cunoștințele teo
retice însușite. îndrumînd activitatea 
individuală a elevilor la locurile de 
muncă, profesorul de practică ar pu
tea să orienteze elevii și în observa
rea procesului de producție, să-i pună 
în fața unor probleme tehnice a că
ror rezolvare trezește curiozitatea știin
țifică, spiritul de investigație și con
tribuie la dezvoltarea gîndirii con
structive. Tocmai de aceea consider 
că această complexă activitate de în
drumare și control, cu implicații atît 
de mari în ceea ce privește calitatea 
pregătirii practice a elevilor, nu poate 
fi desfășurată în bune condiții decît 
de un cadru didactic cu pregătire 
tehnică superioară, ajutat, eventual, de 
un maistru instructor de specialitate.

Ing, Vgleriu RUSESCU 
profesor la Grupul școlar 
chimie din București
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Numirea ministrului forțelor armate 
ale Republidi Socialiste România

Prin Decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul general colonel Ion

Ioniță a fost numit în funcția de 
ministru al forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România.

Cronica zilei
La invitația Comitetului' organi

zatoric al veteranilor din războiul 
antifascist, luni dimineața a sosit 
în Capitală o delegație a Comitetu
lui sovietic al veteranilor de 
război, condusă de general loco
tenent în rezervă A. M. Pronin, 
vicepreședinte al comitetului.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de gene
ral colonel în rezervă Ilie Crețu-

lescu și general colonel în rezervă 
Radu-Niculescu-Cioiu, vicepreșe
dinți ai Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul anti
fascist, general maior în rezervă 
Gheorghe Zaharia, secretar al co
mitetului, și alți veterani de 
război.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei U.R.S.S. la București.

(Agerpres)

HM

Constanța: Noua pasarelă ce leagă orașul de port

ASTĂZI fâCEPJOlIAEElE"
DE VOIEI MASCULIN

. ,•> patru orașe din R. S. Cehoslova
că încep astăzi preliminariile campio
natului mondial de volei masculin. 
Selecționata României joacă în grupa 
de la Ceske Budejovice, alături de 
cele ale Poloniei, Turciei, R. P. Mon
gole, Olandei și Argentinei. Pentru 
turneul final, programat între 5 și 11 
septembrie, la Praga, se vor califica 
din fiecare grupă echipele clasate pe 
primele două locuri. După cum s-a 
mai anunțat, în turneul final echipele 
calificate din cadrul aceleiași grupe 
nu vor mai juca între ele, luîndu-se 
în considerație rezultatul confruntării 
lor directe din faza preliminară.

Astăzi, în etapa inaugurală, volei
baliștii români se întîlnesc cu cei po
lonezi într-un meci considerat ca cel 
mai important în grupa respecFvă.

FOTBAL

STEAUA — POLITEHNICA
Meciul de fotbal Steaua Bucu

rești — Politehnica Timișoara, con- 
tînd pentru a doua etapă a cam
pionatului categoriei A, va avea 
loc mîine pe Stadionul Republicii 
din Capitală, începînd de la ora 
16,30.

Sosirea unei delegații 
guvernamentale a R. A. U.

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație guvernamentală 
a Republicii Arabe Unite, condusă 
de Abdel Mohsen Abul Nur, vice
premier al R.A.U. pentru agricul
tură și irigații, care, la invitația 
guvernului Republicii Socialiste 
România, va face o vizită oficială 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpinată 
de Petre Blajovici, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Dumi
tru Bejan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, Angelo 
Miculescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii,

Eugen Alexe, prim-vicepreședinte 
al Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Alexandru Al- 
bescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Ion Morega, ad
junct al ministrului industriei, con
strucțiilor de mașini, de funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, Ministerul Comer
țului Exterior și Consiliul. Superior 
al Agriculturii.

Au fost prezenți Mohamed Fah
my Hamad, ambasadorul Republicii 
Arabe Unite la București, și mem
bri ai ambasadei. (Agerpres)

„REALIZĂRILE REMARCABILE
ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE"

Declarațiile doamnei Tuliia Carettoni, 
membră a Senatului Italian

Doamna Tuliia Carettoni, mem
bră a Senatului Italian, a făcut 
o călătorie de două săptămîni prin 
țara noastră, la invitația Institu
tului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, vizitînd in
stituții culturale, obiective econo
mice din București și din alte ora
șe, localități turistice și balneo-cli- 
materice.

înainte de a pleca spre patrie, 
doamna Tuliia Carettoni a împăr
tășit cîteva impresii despre aceas
tă călătorie redactorului Agenției 
„Agerpres", Adina Pristavu.

Venind în țara dumneavoastră, 
a declarat ea, vizitatorului străin 
îi rețin atenția realizările remarca
bile ale României socialiste șl bu
năstarea populației. Bucuria de a 
constata la fața locului succesele 
obținute în domeniul industrializă
rii, al producției bunurilor de 
larg consum, ca și concordanța 
dintre acestea și posibilitățile de

DE LA TRIMISUL NOSTRU

Start m campionatele 
europene de atletism

Iat'ă-ne în ziua mult așteptată 
de amatorii de atletism din Eu
ropa. Azi, după desfășurarea tra
diționalei festivități de deschide
re în timpul căreia vor defila 
reprezentanții atletismului euro
pean, starterul Va da semnalul 
de începere a cursei inaugurale : 
20 km marș. Pentru tribunele 
„Nepstadion"-Ului, ce se așteaptă 
a fi umplute de o asistență nu
meroasă (la Budapesta- au sosit, 
special pentru „europene", și cî- 
teva mii de turiști străini), proba 
menționată nu va avea de fapt 
decît început și sfîrșit: mărșălui
torii vor parcurge pe pista de 
zgură doar primele și, după vreo 
oră și jumătate, ultimele sute de 
metri, mai bine de 19 km urmînd 
a fi străbătuți pe bulevardele din 
vecinătatea stadionului.

Intre timp, pe cele opt culoare 
se Vor întrece în seriile elimi
natorii „sutiștii". In legătură cu 
această probă, specialiștii antici
pează victoria finală a francezu
lui Bambuck, creditat cu 10,2 se
cunde. Reprezentantul nostru, 
Zamfirescu, proaspăt recordmen 
al țării, va trebui să se întrebuin
țeze serios pentru a nu lua... de
cît un singur start, întrucît nu
mărul celor care, ca și el, au rea
lizat în acest an 10,3 sec., este 
destul de mare.

Fără îndoială, probele zilei sînt 
cele ale aruncătoarelor de greu
tate și fondiștilor de la 10 000 m. 
La greutate, în lipsa Tamarei

Press, prima șansă pare a o avea 
tot o sportivă sovietică — Kijova 
sau Zîbina, cărora li se mai ală
tură și Gummel (R.D.G.) — toa
te trei cu performanțe de peste 
17 m. Cînd scriu aceste rînduri, 
la o masă alăturată din sala pre
sei, un ziarist italian și unul ma
ghiar discută aprins despre șan
sele la cucerirea titlului în proba 
de 10 000 m. Finalmente, ei ajung 
la concluzia că Mecser (Ungaria), 
Roelănts (Belgia) și Haăse (R.D.G.) 
— în ordinea de preferință a 
confratelui maghiar — sînt pre- 
tendenții principali la medalia de 
aur. România prezintă în această 
probă doi alergători: Mustață și 
Barabaș. Un loc cît mai onorabil, 
eventual un ttâhp superior recor
dului țării — cam aceasta își do
resc ei și, desigur, noi.

Pentru amatorii de curiozități, 
iată cîteva date interesante cu 
privire la vîrsta, greutatea și 
înălțimea unor concurenți: re
cordul de vîrstă aparține suede
zului Pettersson — 40 de ani, cel 
de greutate a corpului — ma
ghiarului Varju — 125 kg, iar cel 
de înălțime polonezului Begier — 
2,01 m. Mezina competiției este 
sovietica Kozyr, săritoare în înăl
țime, care are doar 16 ani. Anul 
acesta a sărit 1,75 m.

Budapesta, prin telefon.

cumpărare ale cetățenilor, mi-au 
completat cunoștințele despre Ro
mânia și poporul ei. Interesante mi 
s-au părut, printre altele, activi
tatea intensă, participarea dina
mică și entuziastă a femeilor la 
viață publică.

Străbătînd cîteva regiuni ale ță
rii mi-am format convingerea că 
prin frumusețile sale naturale, ar
hitectonice și artistice, prin noua 
urbanistică ca și prin ospitalitatea 
recunoscută a locuitorilor, Româ
nia va cunoaște în permanență 
un mare aflux de vizitatori stră
ini. în ceea ce privește domeniul 
meu de specialitate, a adăugat in
terlocutoarea, am constatat că stră
vechi monumente ca : Voroneț, 
Gura Humorului, Moldovlța, Suce- 
vița sau celebrul Tropaeum Tra- 
iani sînt admirabil de bine păs
trate, fiind restaurate după crite
rii riguros științifice. Un interes 
deosebit mi-a stîrnit și sistemul 
de organizare a muzeelor româ
nești, care permite nu numai efec
tuarea de studii și cercetări mi
nuțioase ale oamenilor de specia
litate, ci și satisfacerea exigen
țelor vizitatorilor din țară sau de 
peste hotare.

După ce a urat noi succese po
porului român, doamna Tuliia Ca
rettoni a amintit despre întreve
derile prietenești pe care le-a a- 
vut cu reprezentanți ai conducerii 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Consi
liului Național al Femeilor, Mi
nisterului Invățămîntului, Comi
tetului de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare, Insti
tutului de Arheologie al Academiei.

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut răcoroasă, cu cerul variabil, 
mai muit noros în jumătatea de 
sud a tării. Ploi slabe, izolate, 
s-au semnalat în Banat, Oltenia și 
Muntenia. Vîntul a suflat potrivit 
în sudul și estul țării, din secto
rul nordic. Temperatura aerului, la 
ora 14, era cuprinsă între 12 gra
de la Piatra Neamț și Cîmpulung 
Muscel și 22 grade la Arad, Ti
mișoara, Lugoj, Răuțl, Călărași, 
în București : Vremea a fost răco
roasă, cu cerul mai mult noros. 
Vjntul a suflat potrivit, cu inten
sificări de scurtă durată din nord- 
est. Temperatura maximă a fost 
de 22 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
31 august, 1 și 2 septembrie a.c. 
în țară : Vreme în general fru
moasă. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin. Ploi slabe, izolate. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura In creștere ușoară și trep
tată. Minimele vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 18 și 28 grade. în București 
și pe litoral : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Vtnt slab, pînă la po
trivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

șah DUPĂ ÎNCHEIEREA
TURNEULUI DE LA VARNA

Recentul turneu zonal feminin de șah de Ia 
Varna (Bulgaria), la care țara noastră a fost 
reprezentată de maestrele internaționale 
Alexandra Nicolau, Elisabeta Polihroniade și 
maestra Margareta Perevoznic, a contat, după 
cum se știe, pentru campionatul mondial. 
Primele trei locuri și, prin urmare, dreptul de 
a participa în etapele următoare, au revenit 
sportivelor Novara (R.D.G.) — 9,5 puncte, Ni
colau (România) și Asenova (Bulgaria) — 
cîte 9 puncte fiecare, urmate de Polihroniade 
și Perevoznic — cu cîte 8,5 puncte etc. In 
legătură cu această competiție, maestra in
ternațională ELISABETA POLIHRONIADE ne-a 
spus următoarele :

„Campionatul mon
dial ieminin de șah se 
află actualmente in 
faza zonelor — cinci la 
număr — împărțite 
după criteriul geogra
fic : trei europene, una 
asiatică și alta a celor 
două Americi. întrece
rea de la Varna a for
mat una dintre zonele 
europene, reunind șa- 
histe din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Danemar
ca, Polonia, România, 
și Ungaria. Celelalte 
zone europene sint al
cătuite astfel: una a- 
puseană, din Gare faa 
parte Anglia, Franța. 
Italia, Iugoslavia etc..

și alta formată în în
tregime de șahistele 
sovietice. întrecerile în 
cadrul acestor două 
zone vor începe în lu
na septembrie și, res
pectiv, noiembrie.

Disputa celor 15 par
ticipante la turneul de 
la Varna, între care 7 
maestre internaționale, 
a tost foarte strînsă, e- 
chilibrată. însă, din 
cauza mizei mari, a 
existat în permanență 
o tensiune nervoasă, 
fiecare concurentă evi- 
tînd orice risc. Este 
interesant de arătat că 
dată fiind valoarea par
ticipantelor la acest

turneu, colegiul de ar
bitri a propus federa
ției internaționale de 
șah ca din această zonă 
să se califice primele 
4 jucătoare. Dacă pro
punerea va ii accepta-, 
tă, ar urma ca împreu
nă cu Margareta Pere
voznic, cu care am o- 
cupat locurile 4—5 la 
egalitate în competiția 
de la Varna, să susțin 
un meci de baraj pen
tru desemnarea celei 
de-a patra participante 
la turneul final.

După ce întrecerile 
din celelalte zone vor 
fi încheiate, urmează 
ca anul viitor să se 
desfășoare turneul fi
nal al campionatului 
mondial. Jucătoarelor 
calificate (cîte trei din 
fiecare zonă) li se vor 
adăuga Kusnir și Za- 
tulovskaia (ambele din 
U.R.S.S.) precum și La- 
zarevici (Iugoslavia), 
clasate pe primele trei 
locuri la ediția prece
dentă. în fine, învingă- 
toarea de aici o va 
întîlni apoi pe actuala 
campioană mondială, 
Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.)'

Ion DUMITRIU

Piramidă spontană.., (Fază din meciul de rugbi Grivița Roșie—Rulmentul
Bîrlad) Foto : Gh. Vințilă
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Pe șantierele 
ameliorațiilor
în cadrul dezvoltării întregii e- 

conomii, o activitate deosebit de 
vie se desfășoară în U.R.S.S. în 
domeniul ameliorațiilor. Ea a luat 
o mare amploare, mai ales după 
plenara din mai 1966 a C.C. al 
P.C.U.S., care a adoptat un adevă
rat program de transformare a pă- 
mînturilor destinate producției a- 
gricole.

Lucrările de ameliorații, care au 
loc pe întreg cuprinsul țării, mobi
lizează uriașe mijloace tehnice. 
După informațiile apărute în presă, 
„armata" amelioratorilor va folosi 
în cursul cincinalului treizeci și 
două de mii de excavatoare, două
zeci și opt de mii de buldozere, 
optsprezece mii de screpere, opt
zeci de mii de autocamioane etc. 
Se prevede că în cinci ani vor fi 
irigate peste 2 500 000 de hectare.

Valea Fergana a devenit un a- 
devărat șantier experimental al a- 
meliorațiilor, unde în iiecare an 
sînt redate agriculturii mii de hec
tare de pămîn- 
turi sărăturoase. 
Numai după tre
cerea a cîțiva 
ani, timp în care 
se verifică con
stanța unor re
colte bune, pă- 
mînturile sînt predate adminis
trației unuia sau altuia dintre sov
hozuri. După calculele specialiști
lor, sovhozurile nou create anul a- 
cesta In Fergana vor asigura re
colte de 17 — 18 chintale cereale 
la hectar, acolo unde pînă acum 
se culegeau cel mult 3—5 chin
tale. Pînă la sfîrșitul anului, Fer
gana va da țării peste 100 000 tone 
bumbac, cu 30 000 tone mai 
mult decît anul trecut.

Cu trei ani în urmă, o știre la
pidară anunța că apele Niprului 
au început să curgă spre... Crime- 
ea. Un canal lung de cîteva sute 
de kilometri, săpat de-a lungul 
istmului Perekop, a deschis bătrî- 
nului Nipru o albie nouă, spre pă- 
mînturi necunoscute lui. Peninsula 
Crimeea are multe bogății. Una 
singură îi lipsește — apa. Datorită 
lipsei de apă, mai ales în anii cu 
arșiță, recoltele erau slabe. Apele 
Niprului dau acum viață pământu
rilor însetate. O rețea de irigație 
pornind din malurile canalului di
rijează apele spre colhozurile și 
sovhozurile din nordul peninsulei.

Din numeroase regiuni ale Repu
blicii Federative Ruse sosesc știri 
despre realizările obținute în lu
crările de ameliorații. Un mare șan
tier a luat ființă în împrejurimile 
Novosibirskului, acoperite pînă în 
prezent de bălți. Anul trecut au fost 
smulse aici de sub stăpînirea a- 
pelor 5 000 hectare de pămînt, iar 
în decursul cincinalului vor fi re
date agriculturii alte 26 000 de hec
tare.

CORESPONDENTĂ

Kazahstanul și Siberia vor fi uni
te de fluviul Irtîș, care-și trimite 
acum apele pe canalul Irtîș-Kara- 
ganda. Pe șantierul canalului, lu
crările se apropie de sfîrșit. Nici 
una din republicile sovietice nu 
este străbătută de atîtea canale 
cîte sînt în Kazahstan. 300 000 de 
hectare pămînt arabil și 38 000 000 
hectare pășune vor fi irigate în Ka
zahstan în anii cincinalului.

Amu-Daria. Bătrînii colhoznici 
uzbeci își amintesc și acum de 
zguduitoarele zile cînd capriciosul 
fluviu își năpustea, pe neaștepta
te, apele, măturînd din calea sa 
sate întregi, recolte, păduri. Așa 
a fost secole de-a rîndul.

Sînt ani de zile de cînd albia 
Amu-Dariei e supusă unor trans
formări menite să tempereze ca
priciile fluviului și să pună la în- 
demîna omului apa dătătoare de 
viață.

Amu-Daria pierde o parte din 
apele sale pe parcurs și sosește 

în Uzbekistan cu 
debitul scăzut. 
La Tahiataș, în 
Republica Auto
nomă Karakalpa- 
kă, nu departe de 
vărsarea fluviu
lui în Marea A- 

ral, se construiește un nod energe
tic care va „îmbogăți" debitul de 
apă al fluviului. Pe șantierul de la 
Tahiataș se ridică acum un baraj de 
beton c'ăre va zăgăzui Amu-Daria. 
Marele bazin care va lua naștere 
în spatele barajului va permite 
irigarea, numai în Republica Auto
nomă Karakalpakă, a peste 
1 300 000 de hectare.

Călătorul care s-ar abate pe 
cursul Amu-Dariei, spre izvoare, 
s-ar opri negreșit la Ciardjou și va 
încerca ispita de a-și continua 
călătoria pe apele fluviului, nu 
spre originea lor, ci... de-a lungul 
pustiurilor Turkmeniei. De aici în
cepe marele canal Kara-kum, care 
străbate pustiul cu același nume 
pe o distanță de 800 de kilome
tri. înaintînd prin nisipurile fier
binți, canalul a dat pînă acum 
viață la zeci de colhozuri și sov
hozuri și a ajuns la Așhabad. Dar 
nu s-a oprit aici. Pe canal, lucră
rile au luat o nouă amploare. A 
început construcția celei de-a treia 
porțiuni a lui, care va străbate în 
continuare pustiul pe o distanță 
de încă 1 000 de kilometri, pînă la 
malurile Mării Caspice. Pe noua 
porțiune, în colhozurile și sov
hozurile din Kara-kum, ape
le Amu-Dariei vor iriga sute de 
mii de hectare și vor aduce Turk
meniei o producție anuală supli
mentară de 1 500 000 de tone bum
bac și 1 000 000 tone legume.

A. MUNTEANU

Se extinde mișcarea grevistă 
în Argentina

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). 
— Cu toate eforturile guvernului 
argentinean de a media între pa
tronat și Sindicatul muncitorilor 
metalurgiști pentru a împiedica 
antrenarea unui puternic val gre
vist în țară, situația încordată din 
acest sector industrial se menține, 
extinzîndu-se și în ramura produ
cătoare de zahăr. Celor 70 000 de 
muncitori metalurgiști din Buenos 
Aires care au încetat lucrul pen
tru o perioadă de timp nedeter

minată, li s-au alăturat aproxima
tiv 70 000 de muncitori din indus
tria zahărului, din provincia Tu- 
cuman.

Un număr de 62 sindicate ale 
muncitorilor din diferite sectoare 
industriale argentinene au dat pu
blicității o declarație prin care își 
manifestă solidaritatea cu acțiuni
le greviste ale muncitorilor meta
lurgiști și din industria zahăru
lui.

DE PRETUTINDENI
Descoperire 

arheologică

In cursul unor săpături efec
tuate în localitatea Minervino 
Murge, din regiunea italiană 
Bari, au fost descoperite trei 
morminte datînd din secolul 
IV î.e.n. In interiorul sicrielor 
au fost găsite schelete ome
nești, inele, brățări și monede 
de aur.

Inundații in Mexic

Ploile torențiale care au că
zut în ultimele zile în Mexic 
au provocat mari inundații. 
Numeroase străzi din capitala 
țării au fost în întregime aco
perite de apă. După cum anun
ță agenția United Press Inter
national, orașul Chihuahua din 
nordul Mexicului este izolat de 
restul tării din cauza inunda
țiilor. Revărsarea apelor a pro
vocat mari pagube culturilor 
agricole.

Restaurări 

arhitectonice

La Kremlin au început lucră
rile de restaurare a Palatului 
mare, unde se desfășoară șe
dințele Sovietului Suprem, și a 
Sălii armelor, unde sînt păstra
te arme vechi și obiecte din 
aur, argint și pietre prețioase. 
Sînt restaurate coloanele sculp
tate care sînt considerate drept 
opere unice. Sculpturile de pe 
aceste coloane sînt atît de fine 
încît piatra pare o adevărată 
broderie. Se lucrează, de ase
menea, la restaurarea unor 
fragmente deteriorate ale pictu
rilor murale.

Cu iachtul din Anglia 

in Australia

Francis Chichester, un navi
gator pasionat, a părăsit sîm- 
bătă portul Plymouth (Anglia) 
singur pe bordul iachtului său 
„Gipsy Moth 4", plecînd spre 
Australia. El speră să realizeze 
un nou record, parcurgînd ruta 
Plymouth — Australia și retur 
în timp de 200 de zile.

Tn fotografie: Iachtul „Gipsy 
Moth 4".

POPAS LA SINGAPORE
întâlnirea cu orașul Sin

gapore ne este vestită de 
farul Horsbergh. Fila de 
calendar arată data de 15 
august. Mineralierul din 
flota comercială a Repu
blicii Socialiste România, 
„Reșița", pe care navigam, 
arborează la catarg pavi
lionul semilunei cu cinci 
stele al tânărului stat in
dependent Singapore și 
înaintează cu precauție 
printre vapoarele ancora
te în radă. Nava „Reșița" 
se oprește în vecinătatea 
cargoului englez „Taipo- 
ly", a vasului japonez 
„Misaki Maru" și a unuia 
american — „Rena", prin
tre alte 38 de vapoare din 
tot atâtea state, sosite în 
acest port important. Nod 
maritim comercial și de 
comunicații, Singaporele e 
străbătut de peste o sută 
de linii oceanice. Așezat 
la întretăierea a nume
roase drumuri de apă, 
statul-insulă, punctul cel 
mai sudic al Peninsulei 
Malacca, s-a dezvoltat 
datorită poziției sale și 
comerțului, principala o- 
cupație de veacuri a lo
cuitorilor săi. Astăzi sta
tul Singapore dispune de 
unul dintre cele mai mari 
porturi comerciale din lu
me, vizitat anul trecut 
de 23 000 de vapoare și 
ocupă locul întâi pe glob 
în privința exportului de 
cauciuc și cositor.

Dl. Tan Kuan Song, re
prezentantul agenției co
merciale maritime Pater
son și Mons co. Ltd, ne-a 
vorbit despre cele 40 de

insulițe aparținînd aces
tui stat. Insula Pualo Te- 
kon are cea mai mare 
rafinărie de petrol din 
sud-estul Asiei aparținînd 
companiei Shell; ea pom
pează „aurul negru" în 
toate țările continentului 
asiatic.

Sporul neobișnuit de 
rapid al populației i-a o- 
bligat pe insulari să cau
te rezolvări pentru pro
blema surplusului de 
brațe de muncă. Tot co
merțul a fost soluția. 
Singapore a început să 
prelucreze în întreprin-

Delegații comerciale ale 
republicii Singapore că
lătoresc continuu în dife
rite țări ale lumii în că
utare de noi piețe de des
facere pentru uleiurile 
vegetale, cauciucul na
tural, cositorul și alte 
mărfuri produse în țară.

Echipajul mineralieru
lui „Reșița" a avut prile
jul să-i cunoască pe lo
cuitorii Singaporelui în
deaproape, la ei acasă. 
Orașul-stat, cu o popu
lație de 2 milioane de lo
cuitori, prezintă în mic o 
întreagă lume. In a-

deri proprii materii pri
me variate sosite din 
import șt să le reexporte 
sub formă de produse fi
nite în țări de pe alte 
continente. Celor 2 500 de 
întreprinderi mici care 
asigură de lucru la peste 
67 000 de oameni, li s-au 
adăugat, în ultima vreme, 
încă 200 de întreprinderi. 
Industria tânărului stat 
se impune cu succes în 
lume, produsele sale în
trunind aprecieri frumoa
se în rîndul partenerilor 
săi comerciali, dar întîm- 
pinînd și piedici din ce 
în ce mai mari din par
tea capitalului străin, care 
asistă la propria sa în
depărtare de pe piața co
mercială a Singaporelui,

fără de mulțimea de 
străini din toate colțurile 
lumii care-l străbat zi și 
noapte, populația însăși 
e un conglomerat de na
ționalități — chinezi, ma- 
layezi, indieni, pachista- 
nezi, europeni — ce vor
besc zeci de limbi și dia
lecte. în această țară e- 
xistă patru limbi oficiale 
și fiecare emisiune de ra
dio și televiziune face uz, 
pe rină, de engleză, chi
neză, malayeză și tami- 
lă. Contrastele din ora- 
șul-port nu sînt mai pu
țin izbitoare. Alături de 
căsuțele de lemn în stil 
pagodă, ce alcătuiesc vas
tul și foarte înțesatul car
tier chinezesc, se ridică 
zecile de blocuri-tum din

metal și sticlă, ce adă
postesc bănci și agenții 
străine, alternînd cu tem
ple, pagode, moschei și- 
turnuri gotice, cinemato
grafe pe ecranele cărora 
apar producțiile diferite
lor case de filme din lu
me.

Comerțul din port, în
ceput direct la bordul va
poarelor străine de înda
tă ce ancorele acestora 
coboară în adînc, con
tinuă pe străzile marelui 
oraș, în magazine luxoa
se ca și în bazare, ori di
rect pe caldarîm. 60 de 
mii de negustori ambu
lanți care trăiesc de pe 
urma comerțului cu măr
furi cumpărate și revîn- 
dute oferă trecătorului 
tranzistoare japoneze, cu
riozități orientale, cea
suri elvețiene, artico
le de cosmetică nord- 
americane și franțuzești, 
orchidee locale și nume
roase produse din mate
rial plastic.

Contrastele ne-au apă
rut și mai izbitoare în 
perioada sărbătoririi in
dependenței, care a ținut 
o săptămînă. Un mozaic 
de dansuri malayeze, chi
nezești și indiene, împle
tite cu toate obiceiurile 
Orientului, ne-au dezvă
luit sufletul unui popor 
harnic și ospitalier. Ne-am 
despărțit de această 
„poartă comercială a A- 
siei" pentru a ne relua 
cursa oceanică.

Viorel LUPU
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Proteste in Belgia

împotriva instalării
cartierului general
atlantic SHAPE

BRUXELLES 29 (Agerpres). — 
în capitala Belgiei se afirmă că di
vergențele dintre N.A.T.O. și gu
vernul belgian privind instalarea 
cartierului general atlantic SHAPE 
la Casteau, localitate situată la 60 
km de Bruxelles, s-au mai atenuat 
în ultima vreme. Se știe că cercu
rile N.A.T.O. au obiectat împotriva 
instalării comandamentului în 
amintita localitate sub motiv că ea 
ar fi departe de căile principale de 
comunicații. Potrivit -știrilor din 
Bruxelles, guvernul belgian a fă
cut cunoscut generalului Lemnit- 
zer,- comandantul suprem al forțe
lor N.A.T.O., că regiunea în care 
se prevede transferul SHAPE va fi 
legată pe cale rutieră atît cu 
Bruxelles-ul, cît și cu Parisul. 
Rămîne de văzut dacă această pro
misiune va mulțumi Consiliul 
N.A.T.O.

Totodată, însă, țăranii din re
giunea respectivă au constituit un 
comitet de apărare menit să orga
nizeze lupta împotriva transferului. 
Ei au publicat o declarație în care 
expun motivele opoziției lor. „Ță
ranii din întreaga Belgie doresc ca 
pe pământul lor să se cultive grîu, 
simbol al vieții, și nu să se con
struiască hangare în care își au 
sălaș avioane purtătoare de bombe 
ucigătoare, distrugătoare ale vieții. 
Să vorbim cinstit: sutele de hec
tare necesare instalării cartierului 
general al N.A.T.O. vor fi luate 
agricultorilor".

Problema trupelor
engleze de pe Rin
în discuția N.A.T.O

PARIS 29 (Agerpres). — în șe
dința din după-amiaza zilei de 29 
august, 
N.A.T.O. 
britanică 
trupelor 
te în R.F. Germană.

După cum se știe, printre măsu
rile adoptate de guvernul englez 
în vederea întăririi lirei sterline 
se numără și reducerea efortului 
financiar destinat întreținerii ar
matei de pe Rin.

Discuțiile pe marginea acestei 
probleme în cadrul Consiliului 
permanent al N.A.T.O., potrivit a- 
gențiilor de presă, se anunță a fi 
deosebit de furtunoase, deoarece 
guvernul R. F. Germane insistă a- 
supra menținerii trupelor britanice.

Consiliul permanent al 
a examinat propunerea 
referitoare la reducerea 

Marii Britanii staționa-

ÎNAINTEA conferinței
3

COMMONWEALTHULUI
LONDRA 29 (Agerpres).— Presa 

britanică continuă să acorde o 
deosebită atenție activității diplo
matice care se desfășoară la Lon
dra în vederea pregătirii confe
rinței Commonwealthului care ur
mează să se deschidă la 6 septem
brie. în capitala Angliei au și în
ceput să sosească șefii de state ai 
celor 23 de națiuni membre ale 
acestei comunități. Printre cei 
dintîi sosiți la Londra se află și 
primul ministru al statului Sierra 
Leone, Albert Margai, care a făcut 
o declarație corespondenților de 
presă. El a subliniat că în lumina 
analizei problemei rhodesiene se

REPUBLICA DOMINICANA

ÎN FATA UNEI NOI 
CRIZE POLITICE?

SANTO DOMINGO 29 (Ager
pres). — Republica Dominicană se 
află în fața perspectivei unei gra
ve crize politice — relatează co
respondentul din Santo Domingo 
al agenției U.P.I. Aceste dificul
tăți au fost provocate de hotărîrea 
anunțată de deputății reprezen- 
tînd partidele de opoziție, de a 
părăsi lucrările parlamentului, în 
semn de protest împotriva planu
rilor guvernului de a restrînge 
activitatea partidelor politice. A- 
ceastă poziție a fost exprimată a- 
tît de Partidul revoluționar domi
nican, al fostului președinte Juan 
Bosch, cît și de celelalte grupări 
de opoziție.

CANCELARUL ERHARD

OSLO 29 (Agerpres). — Cance
larul vest-german, Ludwig Erhard, 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne al R.F.G., Schroder, a sosit 
duminică la Oslo, într-o vizită ofi
cială. Aceasta este prima vizită pe 
care un șef de guvern vest-german 
o întreprinde în Norvegia, după 
cel de-al doilea război mondial.

în urma tratativelor politice care 
au avut loc la 29 august între can
celarul vest-german Erhard și pri
mul ministru al Norvegiei, Borten, 
a fost organizată o conferință de 
presă la cancelaria primului mi
nistru, la care un purtător de cu- 
vînt al guvernului norvegian a 
anunțat că cei doi oameni de stat 
au examinat probleme actuale ale 
N.A.T.O., problemele relațiilor re
ciproce dintre Est și Vest, precum 
și problema germană.

conturează clar faptul că sancțiu
nile adoptate de Anglia pentru a 
înlătura regimul ilegal al lui Smith 
nu și-au atins ținta. Totodată, el 
a menționat unanimitatea de pă
reri manifestată în rîndul țărilor 
Commonwealthului în legătură cu 
necesitatea unor acțiuni mult mai 
eficiente și complete împotriva re
gimului rasist al lui Smith, pentru 
ca în felul acesta să se dea posi
bilitatea majorității poporului din 
Rhodesia de sud să aleagă un gu
vern reprezentativ.

Referindu-se la cererile statelor 
africane în legătură cu adoptarea 
unor măsuri drastice împotriva 
Rhodesiei, agenția Reuter mențio
nează că acestea și-au găsit expre
sia într-un amplu raport întocmit 
de o comisie specială de lucru a 
Commonwealthului pentru a fi 
examinat la conferința de. la Lon
dra. Raportul reflectă deosebirea 
de păreri care există între Anglia 
și celelalte țări ale Common
wealthului în ceea ce privește po
ziția care urmează să fie adoptată 
față de Rhodesia.

Congresul internațional 
de studii balcanice 
și sud-est europene

SOFIA 29 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite: în 
cea de-a doua zi, lucrările pri
mului Congres Internațional de 
studii balcanice și sud-est euro
pene, care se desfășoară la Sofia, 
au continuat prin prezentarea de 
comunicări științifice. Peste 20 co
municări științifice au fost pre
zentate de delegația română. 
Printre acestea se numără: Co
municarea lui Augustin Deac cu 
tema „Partidele social-democrate 
din țările Europei de sud-est în 
primii doi ani ai primului război 
mondial”, comunicarea lui Da
mian Hurezeanu — „Legăturile 
mișcărilor socialiste internaționale 
în sud-estul Europei la sfîrșitul 
sec. al XIX-lea”, comunicarea 
acad. Constantin Daicoviciu — 
„Politica externă a „regilor” daci", 
în secția lingvistică, acad. Emil 
Petrovici a susținut comunicarea

„Elementele sud-slave orientale 
ale istro-romanei și problema te
ritoriului de formare a limbii ro
mâne”. în cadrul secției de istorie 
medie, Liviu Ștefănescu a • pre
zentat comunicarea „Relațiile eco
nomice ale orașului București cu 
Europa de sud-est în a doua ju
mătate a secolului al XVIII-lea“.

Lucrările congresului continuă.

J/

pe o
MOSCOVA 29 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că stația au
tomată „Luna-ll“ s-a plasat pe o 
orbită circumlunară și a devenit 
cel de-al doilea satelit artificial 
sovietic al Lunii.

De pe Pămînt se menține în per
manență legătura cu stația. Pre
siunea și temperatura în compar
timentul aparatelor se află în 
limitele stabilite. Potrivit datelor 
măsurătorilor de traiectorie, para
metrii orbitei circumlunare sînt 
apropiați de cei calculați : distanța 
minimă de suprafața Lunii (la peri- 
seleniu) este de 160 km, depărtarea 
maximă (la aposeleniu) — 1 200 km.

' • • • • ■ ■ »

cîrcumlunară

ACȚIUNI OFENSIVE ALE
PATRIOȚILOR SUD-VIETNAMEZI
SAIGON 29 (Agerpres). — După 

cum informează agențiile de pre
să, care continuă să transmită a- 
mănunte privind noile acțiuni o- 
fensive ale patrioților sud-vîetna- 
mezi, 1 500 de persoane au fost 
scoase din luptă în provincia 
Quang Nam în numai opt zile ale 
lunii august. în aceeași perioadă 
au fost distruse 13 vehicule mili
tare și doborîte 23 de elicoptere.

în provincia Ba Ria, relatează 
agenția VNA, trupele australiene 
au suferit pierderi grele în urma 
atacurilor inițiate de unitățile pa
triotice, astfel încît numai în două 
zile ale lunii în curs 500 de per
soane au fost scoase din luptă.

Agențiile de presă informează 
că detașamente ale forțelor patrio
tice sud-vietnameze au atacat cu 
mortiere, duminică seara, aerodro-

mul militar de la Vinh Long, si
tuat la 100 km nord-vest de Sai
gon. Ca urmare a atacului, mai 
multe aparate aflate pe aerodrom 
au fost avariate. Tot duminică 
seara, relatează agenția France 
Presse, un necunoscut a aruncat 
la aproximativ 50 de m de clă
direa președinției Consiliului de 
Miniștri și de biroul personal al 
lui Cao Ky două grenade. S-a. în
registrat numai un singur rănit.

Agenția de presă „Eliberarea" 
anunță că în cursul operației „Has
tings" din provincia Quang Tri, 
forțele F.N.E. au provocat celor 14 
batalioane americano - saigoneze 
pierderi, care s-au ridicat, după b 
primă apreciere, la 1 000 de morți. 
De asemenea, patrioții au doborît 
și avariat peste 30 de avioane și 
elicoptere.

OSLAVANY 29 (Agerpres). — în 
localitatea Oslavany din apropie
rea orașului Brno a avut loc la 28 
august un miting la care a luat 
cuvîntul Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace. Referin
du-se la agresiunea americană îm
potriva Vietnamului, vorbitorul 
a spus : Popoarele Cehoslovaciei 
condamnă agresiunea Statelor U- 
nite în Vietnam și se situează de 
partea eroicului popor vietnamez, 
acordîndu-i ajutor politic și mate
rial.

Vorbind despre problemele secu
rității europene, Antonin Novotny 
a subliniat că Tratatul de la 
Varșovia „este destinat apărării 
colective'a țărilor socialiste din

22 de ani de la 
insurecția națională 
din Slovacia

Europa, apărării tendințelor pașni
ce din Europa și din lumea întrea
gă". Arătînd că popoarele țărilor 
socialiste tind spre o viață pașni
că, pe calea progresului și socia
lismului, vorbitorul a spus: Ță
rile socialiste nu insistă asupra 
menținerii Tratatului de la Varșo
via. Ele sînt gata să lichideze a- 
cest tratat, cu condiția să fie li
chidată Organizația Tratatului At
lanticului de Nord și Să fie creat 
un astfel de sistem de securitate 
în Europa și în lumea întreagă 
care să facă imposibilă orice agre
siune.

în continuare, Antonin Novotny 
S-a referit la' probleme interne ale 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
menționînd, printre altele, că pla
nul producției industriale globale 
în primele șapte luni ale anului 
a fost depășit cu 2,4 la sută, iar 
în comparație cu perioada cores
punzătoare a anului trecut pro
ducția industrială globală a cres
cut cu 7,4 la sută. Vorbitorul a a- 
rătat că, în ciuda condițiilor me
teorologice nefavorabile, recolta 
din acest an va fi bună. Apoi, 
A. Novotny a vorbit despre unele 
probleme ale educării tineretului 
din Cehoslovacia.

Perioada de rotație a satelitului în 
jurul Lunii este de 2 ore 58 mi
nute, unghiul de înclinație al or
bitei față de ecuatorul lunar este 
de 27 grade.

Stația automată „Luna-ll“ a fost 
plasată pe o traiectorie de zbor 
spre Lună în ziua de 24 august. La 
26 august, ora 22,02 (ora Moscovei), 
în conformitate cu programul, a 
fost coreotată direcția de zbor a 
stației. în cursul zborului spre 
Lună, la 28 august ora 00,49 (ora 
Moscovei) a fost efectuată frânarea 
stației. în urma îndeplinirii cu 
succes a acestei manevre, stația a 
devenit un 
Lunii.

în zilele de 
stabilit de 12 
radio cu stația, efectuîndu-se mă
surători de traiectorie. Totodată, 
s-au obținut informații telemetrice 
cu privire la funcționarea sisteme
lor de bord și a aparatelor știin* 
țifice destinate cercetării spațiului 
circumlunar.

Programul de zbor este îndepli
nit cu succes.

LUNAR ORBITER'

satelit artificial al

28 și 29 august s-a 
ori legătura p<rin
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A LUAT
ULTIMELE IMAGINI

NEW YORK 29 (Agerpres). —
G.M.T., 
„Lunar 
imagini 
natural 

centrului

Luni, în jurul orei 15 
nava spațială americană 
Orbiter" a luat ultimele 
ale suprafeței satelitului 
al Pământului. Potrivit 
spațial de la Langley (Virginia), o- 
biectivele navei au fost orientate 
de data aceasta spre regiunea unde 
la începutul lunii iulie a aselenizat 
stația lunară „Surveyor-1“.

Prin imaginile luate luni, „Lunar 
Orbiter" și-a încheiat misiunea. în 
cursul următoarelor zile, aparatele 
aflate la bordul navei vor retrans
mite imaginile luate și „înmagazi
nate" din momentul plasării, la 14 
august, pe o orbită în jurul Lunii.

A

încheierea festivităților prilejuite 
ile aniversarea eliberării Parisului

PARIS 29 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Duminică s-au încheiat în 
capitala Franței festivitățile pri
lejuite de împlinirea a 22 de ani

0 independență trunchiatăI
Trei protectorate brita

nice din Africa — Be- 
chuanaland, Basutoland 
și Swaziland, totalizînd 
împreună 618 000 km pă- 
trați — vor fi proclamate 
independente în toamna 
acestui an.

După îndelungate , tra
tative, guvernul 
Londra a consimțit 
cepte proiectul de 
tuție prezentat de 
Iul guvern al Bechuana- 
landului și, în sfîrșit, să 
stabilească data inde
pendenței celui mai mare 
din ultimele sale „protec
torate" africane — 30 
septembrie. Locuitorii tă
rii privesc însă cu des
tule rezerve perspective
le ce li se deschid la do- 
bîndirea independenței 
politice, după un secol 
de dominație colonială, 
în condițiile în care Be- 
chuanalandul rămîne de
pendent din punct de 
vedere economic. Este de 
altfel semnificativ faptul 
că guvernul englez a ho- 
tărît să acorde indepen
dența țării înainte de 
organizarea unor alegeri 
libere fără amestec din 
afară, așa cum ceru
se majoritatea populației.

„Aceste manevre — a 
declarat Peter Dick Ma- 
ruping, liderul partidului 
popular din Bechuana- 
land (partid de opoziție), 
reprezintă o sfidare a 
drepturilor și aspirațiilor 
poporului nostru la liber
tate și independență na
țională, deoarece Marea 
Britanie încearcă să men
țină un guvern, fie și mi
noritar, care să apere in
teresele engleze".

O conferință ținută re
cent la Londra a fixat 
pentru 4 octombrie pro-

de la 
să ac- 
consti- 
actua-

clamarea independenței 
Basutolandulul. „O inde
pendență... dependentă", 
remarcau unii observa
tori. Basutolandul sau Le
sotho — cum va fi denu
mit după aceea — este 
cel mai mic și mal meri
dional „protectorat" bri
tanic din cele trei aflate 
în Africa australă. El nu 
posedă decît foarte pu
ține resurse naturale, iar 
industria este practic in
existentă. In linii mari, 
constituția Basutolandului 
a fost elaborată încă din 
mai 1964. Puterea executi
vă va fi exercitată de mo- 
tlotleihi (șeful statului) 
care îl va numi pe pri
mul ministru. Responsa
bilitatea ministerelor afa
cerilor externe, apărării 
și serviciilor publice va 
fi păstrată „temporar" 
de un reprezentant al gu
vernului britanic.

Recent o delegație a 
celor două partide de 
opoziție — partidul con
gresului și partidul liber
tății (care împreună cons
tituie majoritatea electo
ratului din Basutoland) — 
a conferit la Addis Abeba 
cu secretarul general al 
Organizației Unității Afri
cane și cu alte persona
lități din conducerea or
ganizației, formulînd ne
mulțumiri în legătură cu 
acordurile perfectate la 
Londra și a cerut amîna- 
rea datei proclamării 
independenței Basutolan
dului „pentru a permite 
organizarea în prealabil a 
unor alegeri generale* și 
în același timp anularea 
din constituție a preroga
tivelor care asigură încă 
privilegii pentru Marea 
Britanie.

Peste cîteva luni, gu-

I

I

de la eliberarea Parisului. La 
gara Montparnasse, locul unde, cu 
22 de ani în urmă, generalul von 
Scholtitz, comandantul trupelor 
germane din Paris și regiunea pa
riziană, a semnat actul de capi
tulare, au fost rostite discursuri, 
urmate de manifestări cultural- 
artistice.

Printre personalitățile care au 
participat la această festivitate se 
aflau: Andrâ Toilet, președintele 
comitetului parizian de eliberare, 
colonelul Rol-Tangui, șeful statului 
major al forțelor franceze din in
terior, Waldeck Rochet, secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez, Edouard Depreux, secre
tar național al Partidului Socialist 
Unificat, și Georges Piette, repre
zentantul Federației Partidului So
cialist Francez din departamen
tul Sena.

BRATISLAVA 29 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția CTK, 
la 29 august, cu prilejul aniver
sării a 22 de ani de la insurecția 
națională din Slovacia, la Brati
slava a avut loc ședința festivă a 
Comitetului orășenesc al P.C. din 
Slovacia, Comitetului centrului 
universitar de partid și Comitetu- 

• lui orășenesc al Frontului național 
«’ slovac.

Cu același prilej, la Ostrava a 
avut loc un miting la care a luat 
cuvîntul A. Dubcek, prim-secretar 
al C.C. L._. 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

al P.C. din Slovacia,

»
DAMASC 29 (Agerpres). — Gu

vernul Siriei a anunțat duminică 
că a cerut companiei „Iraq Petro
leum Co.“ să participe la nego
cieri imediate privind sporirea ta
xelor percepute de Siria pentru 
folosirea- de către această compa
nie a conductei de petrol care 
străbate teritoriul țării. Potrivit 
postului de radio Damasc, premie
rul sirian Yussef Zeayen a declarat 
că Siria a pierdut în ultimii zece 
ani milioane de lire, datorită taxe
lor neadecvate, plătite de compa
nies - ■

Paris. O porțiune a metroului expres aflat în construcție

ClND TRENURILE STAU PE LOC

vernul britanic va fi che
mat să aprobe o nouă 
constituție, de data a- 
ceasta a Swazilandului. 
Cele două clauze princi
pale ale acestei constitu
ții vor face din Swaziland 
„o nouă Arabie de sud”, 
după expresia unui co
mentator african. Guver
nul va fi pus în imposi
bilitate de a administra 
rezervele acestei țări cu 
un subsol foarte bogat, 
exploatarea acestuia ră- 
mînînd o afacere pri
vată a bătrînului rege 
Sobhuza, practic o ma
rionetă în mîinile minori
tății albe din această 
țară.

Pe de altă parte, vii
toarele noi state africane 
vor trebui să facă față 
unei amenințări crescînde

■ din partea Republicii Sud- 
Africane, care vîntură mai

mult ca oricînd tendințe 
anexioniste. Practic, locui
torii celor trei teritorii 
sînt „prizonierii" rasiștilor 
lui Wervoerd : 25 la sută 
din populația Basutolan
dului lucrează în minele 
de aur sud-africane ; 
de mii. de țărani 
Bechuanaland sînt 
voiți, de asemenea, 
emigreze în Africa 
sud în 
lucru. . „Admițînd, 
„Jeune Afrique", că cele 
trei protectorate își vor 
proclama politicește in
dependența, evidenta de
pendență economică i 
de Republica Sud-Africa- 
nă va face ca suverani
tatea țării să rămînă doar 
o noțiune teoretică".

Alger, 29
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C. BENGA

Din capitala Canadei continuă să 
sosească știri referitoare la ampla 
acțiune revendicativă a muncitori
lor feroviari. După cum se știe, gre
va feroviarilor, începută vineri, s-a 
generalizat în întreaga țară, cuprin- 
zînd 110 000 de muncitori. în timp 
ce gările sînt pustii, aeroportul și 
autogările sînt asediate de călători, 
iar circulația pe șosele cunoaște o 
intensitate deosebită. Ca urmare a 
încetării transportului feroviar, a- 
nunță agențiile de presă, numeroși 
salariați nu au posibilitatea de a se 
prezenta la lucru; greva feroviari
lor a început să paralizeze treptat 
comunicațiile, industria, agricultura. 
Cercurile economice canadiene și-au 
exprimat îngrijorarea că greva va 
afecta serios livrările de minereu 
de cupru, nichel și fier, putînd duce 
chiar la închiderea minelor. Agenția 
U.P.I. apreciază că pierderile pro
vocate de grevă se ridică la 15 mi
lioane dolari - pe zi.

Izbucnită la 16.ani de la ultima 
grevă generală a muncitorilor fero
viari, această nouă acțiune reven
dicativă reprezintă — după cum se 
exprimă ziarul englez „Financial 
Times" — „punctul culminant al ne
mulțumirilor muncitorești acumula-

te timp de mal multe luni". De la 
începutul acestui an, arată ziarul, 
au avut loc numeroase greve într-o 
serie de sectoare-cheie ale econo
miei canadiene. Numai în ultima 
lună au declarat grevă 5 000 de tex- 
tiliști, 4 300 de muncitori de la fa
bricile de conserve de pește, 4 500 
de muncitori de la șantierele hidro
centralei din apropierea orașului 
Quebec, precum și 7 000 de munci
tori constructori din provincia Co
lumbia Britanică. Totalul zilelor- 
muncă pierdute în acest an este 
mult mai ridicat decît cel înregistrat 
în anul 1965.

După cum relatează ziarul „Cana
dian Tribune", principala cauză a 
intensificării mișcării greviste în 
Canada decurge din nemulțumirile 
maselor muncitoare față de mărirea 
prețurilor, sporirea tendințelor in
flaționiste din economie și crește
rea șomajului, care a fost deosebit 
de pronunțată anul acesta.

Ca răspuns la revendicările eco
nomice ale greviștilor, care cer spo
rirea salariilor, parlamentul cana
dian, convocat special, examinează 
un proiect de lege pentru instituirea 
arbitrajului obligatoriu cu scopul de 
a pune capăt grevei.

N. SOCEC

■ SANTIAGO DE CHILE. în cursul vizitei pe care o întreprinde 
în Republica Chile, secretarul general al O.N.U., U Thant, a inau- 

qurat luni la Santiago de Chile noul sediu al Gomisiei economice a 
Națiunilor Unite pentru America Latină (C.E.P.A.L.), în prezența pre
ședintelui Republicii Chile, Eduardo Frei.

■ PEKIN. După cum anunță agenția China Nouă, la 29 august la 
Pekin a fost semnat acordul cu privire la colaborarea economică 

și tehnică dintre R. P. Chineză și R. D. Vietnam. A.cordul a fost sem
nat de vlcepremierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Li Sien-nien, 
și de vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, Le 
Thanh Nghi, șeful delegației guvernamentale economice a R. D. Viet
nam. în aceeași zi, delegația R. D. Vietnam a fost primită de du En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze.

■ ADDIS ABEBA. La Addis Abeba a fost dat publicității un comu
nicat comun, cu prilejul încheierii vizitei oficiale pe care preșe

dintele Franței, de Gaulle, a făcut-o în Etiopia. în ceea ce privește 
relațiile dintre cele două țări, comunicatul menționează că au fost 
încheiate o convenție culturală, precum și un acord cultural, știin
țific și tehnic. Luni după-amiază, președintele de Gaulle a plecat 
din Addis Abeba spre Pnom Penh.

M BERLIN. Vorbind la postul de radio „Deutschlandsender* din Ber- 
“* lin, Gerhard Danelius, președintele P.S.U.G. din Berlinul occiden
tal, s-a ocupat de problemele economice ale Berlinului occidental. El 
a propus instituirea unei comisii alcătuite din reprezentanți ai Sena
tului vest-berlinez, Camerei deputatilor, partidelor, comitetelor de în
treprindere, sindicatelor și economiștilor, care să elaboreze o con
cepție economică pentru Berlinul occidental.

M BELGRAD. Cu prilejul vizitei întreprinse în R.S.F. Iugoslavia de 
" S. A. Skacikov, președintele Comitetului de Stat al U.R.S.S. pen
tru relațiile economice externe, la Belgrad a fost semnat un acord 
care prevede colaborarea economică si tehnică între U.R.S.S. si Iugo
slavia în construirea și extinderea capacităților unor obiective indus
triale din Iugoslavia, în principal din ramura metalurgiei feroase si 
neferoase, precum și a energeticii.

M ATENA. Duminică au sosit la Atena Stanko Todorov și Pencio 
Kubadinski, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri al R. P. Bul

garia, care vor face o vizită neoficială de cîteva zile în Grecia.

TIRANA. Continuîndu-și turneul în R. P. Albania, ansamblul fol- 
™ cloric de amatori „Argeșul" din Pitești a prezentat zilele acestea 
două spectacole la teatrul „Aleksandre Moissi" din orașul Durres. A- 
genția A.T.A. relatează că artiștii români s-au bucurat de succes.

B SOFIA. La încheierea convorbirilor dintre delegațiile guverna- 
“ mentale ale R.A.U. și R. P. Bulgaria, prilejuite de vizita în Bul
garia a delegației conduse de Abdel Mohsen Abul Nur. vicepre- 

■ ședințe al guvernului R.A.U., la Sofia au fost semnate un protocol 
referitor la colaborarea dintre cele două țări în domeniul agricultu
rii, un acord cu privire la ocrotirea plantelor și'O convenție ,de cola
borare în domeniul medicinii veterinare.
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