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Masă rotundă la Săvinești

ÎN EPRUBETA
Uzina de fire și fibre sintetice — Săvinești. în mai puțin de doi 

ani, „vechea“ uzină s-a întregit cu una nouă — Relon II — care a 
intrat de curînd în funcțiune, iar în 1970, Săvineștii vor da țării o 
producție de 4,2 ori mai mare decît cea realizată în anul 1965.

Asemeni altor mari întreprinderi înzestrate cu laboratoare uzi
nale puternice, unde cercetătorii participă la soluționarea cerințe
lor producției, uzina de la Săvinești posedă în incinta sa un nucleu 
științific viguros, bine dotat, corespunzător cerințelor modernizării 
continue a acestei importante ramuri a economiei naționale. Efor
turile colectivului de cercetători s-au concretizat în unele realizări 
care au fost aplicate cu succes pe scară industrială, ceea ce ilus
trează pregnant posibilitățile și capacitățile lui.

După cum se știe, cu prilejul vizitei conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Bacău din septembrie 1966, la mitingul ținut în 
această uzină, tovarășul Nicolac Ceaușescu a subliniat că centrul de 
cercetare științifică trebuie să-și sporească aportul în viața uzinei, 
să-și mobilizeze mai intens forțele pentru prevenirea și înlăturarea 
cît mai grabnică a unor neajunsuri din procesul de producție, să în
tărească colaborarea cu institutele departamentale și academice. De 
la această vizită au trecut aproape nouă luni. în dorința de a arăta 
progresele înregistrate, precum și problemele ce-și mai așteaptă încă 
rezolvarea, ziarul nostru a organizat la Săvinești o „masă rotundă", 
la care au luat parte reprezentanți ai conducerii tehnico-administra- 
tive a uzinei, precum și ai întreprinderilor beneficiare, cercetători 
științifici, specialiști din producție.

UNDE SE NASC
GERME II
TEXTILELOR
SINTETICE?

Cînd apele Dunării 
vor fi stăvilite de gi
gantul din beton de 
la Porțile de Fier, pe 
valea rîului Cerna se 
va forma un golf 
lung de aproape 10 
kilometri, cu o su
prafață de mai bine 
de 800 hectare. Pe 
partea stingă a viito
rului golf își va stră
muta vatra vechiul 
oraș Orșova. Deocam
dată, pe aceste locuri, 
stăpinesc constructo
rii. Ici și colo în bal
coane au apărut însă 
flori. Sînt semnele a- 
pariției primilor lo
cuitori în noul oraș 
— 340 de familii pen
tru început. Pentru a 
ne face o imagine a 
orașului Orșova, așa 
cum va arăta în anul 
1970, ne-am adresat 
tovarășului Alexan
dru Toader, secretar 
al Comitetului raio
nal de partid Orșova, 
care ne-a 
perspectiva 
oraș.

— O dată 
derea barajului de la 
Porțile de Fier, ne-a 
relatat interlocutorul, 
teritoriul actualului 
oraș se va afla la 
peste 30 de metri 
sub apă. Locuitorilor 
de aici statul le va 
pune la dispoziție a- 
partamente conforta
bile prin crearea u- 
nuia dintre cele mai 
noi orașe ale ță-

infățișat 
noului

cu închi-

de un 
natural,

rii. Încadrat 
amfiteatru 
pe malul unui golf, 
orașul Orșova va de
veni un punct 
atracție pentru 
riști. De aceea, pe 
gă construcțiile, 
locuințe și social-cul- 
turale, se vor construi 
un hotel cu 200 de 
locuri, un complex 
turistic etc. Se află in 
curs sau urmează să 
înceapă lucrările la 
2 000 de apartamente 
în blocuri și circa 
1 500 case individua
le. Pe malul sting al 
golfului, la 
Orșovei, a 
construirea 
individuale 
locuitorii satelor Tu- 
făr, Jupalnic și Co- 
romnic, 
gospodării 
inundate 
viitorului lac de acu
mulare. Peste 1 500 de 
cetățeni ai acestor
comune vor locui în 
noul oraș Orșova.
Noile cartiere vor fi 
înfrumusețate de zone 
verzi, alei străjuite 
de arbuști, o espla
nadă etc. Pentru de
servirea viitorilor lo
cuitori ai Orșovei, în 
cartiere se construiesc 
complexele comercia
le necesare, un cine
matograf cu 350 de 
locuri, o casă de cul
tură cu 600 de locuri, 
o bibliotecă, un dis
pensar, spital, policli-

de 
tu- 
lin-

de

mar ginea 
început 

unor case 
pentru

ale căror 
vor fi 

de apele

nică, două băi popu
lare, un stadion etc. 
Pentru cei mai tineri 
cetățeni ai orașului 
vor fi ridicate doua 
școli generale cu cîte 
16 săli de clasă fie
care. două licee cu 32 
săli de clasă, labora
toare și un internat 
cu 180 de locuri.

Noua Orșovă va a- 
vea și o zonă indus
trială. Pe partea 
dreaptă a golfului 
Cerna a și început să 
se pună temelia unei 
întreprinderi textile. 
In oraș vor mai func
ționa șantierele nava
le, întreprinderea mi
nieră, portul de măr
furi și călători și alte 
obiective industriale.

Pentru ca cetățenii 
orașului să cunoască 
trecutul istoric și tra
dițiile vechii Orșove 
se va amenaja un 
muzeu unde vor fi 
expuse 80 de case ță
rănești, moara de 
vînt de la Pescari, 
moara cu ciutură din 
satul Globu Rău, o 
stînă de oi etc.

La sfîrșitul acestui 
an, noul oraș Orșova 
va începe să capete 
contur. Peste 600 de 
familii vor sărbători 
revelionul în noua 
lor reședință.

Ioan CHIUJDEA 
corespondentul 
„Scînteii"

Cooperativa agricolă Brănești, regiunea București. Președintele Ghifă Constantin, ing. Visoiu Barbu și briga
dierul Litu Vasile evaluează producția de grîu Foto : M. Cioo

Cercetarea uzinală 
ține cont de opinia 
beneficiarilor ?

— Vom înțelege și mai bine cît de 
însemnată este în domeniul chimiei 
conlucrarea strînsă dintre cercetare 
și producție în însăși incinta uzinei
— a arătat ing. Vasile Belizna, di
rectorul general al U.F.S. Săvinești
— gîndindu-ne că, de fapt, o între
prindere chimică nu este decît un 
laborator gigant, în care se petrec, 
din punct de vedere calitativ, pro
cese și reacții similare celor din 
eprubete — desigur multiplicate și 
amplificate la scară industrială. 
Tendința actuală, pe plan mondial, 
este ca fiecare mare uzină chimică 
să dispună de centrul său de cerce
tare științifică. Nucleul de cercetare 
din uzina noastră numără astăzi pes
te 140 de oameni — ingineri cerce
tători de diverse specialități, tehni
cieni, laboranți, operatori ; deci, un 
serios potențial de cadre, care dis
pune de echipament științific mo
dern, la nivelul laboratoarelor simi
lare din lume.

Specialiștii noștri și-au îndreptat 
mai insistent atenția în ultima vre
me spre o serie de aspecte com
plexe, privind elaborarea unor teh
nologii noi de fabricație', îmbunătă
țirea finisajului textil, efectuarea de 
studii pentru combaterea coroziunii 
la instalații, cercetări de chimie ana
litică etc. în domeniul perfecționării 
și creării de noi tehnologii, de exem
plu, s-au obținut unele rezultate re
marcabile. Este cazul, printre altele, 
al elaborării tehnologiei de fabricare . 
a caprolactamei (produsul principal

pentru realizarea relonului). în pre
zent se lucrează la crearea unei in
stalații semiindustriale pentru o nouă 
bază de materii prime mult mai ief
tine. De asemenea, o metodă pentru 
obținerea unei alte substanțe chimice 
intermediare — sulfatul de hidroxil- 
amină — realizată printr-un proce
deu original se află în curs de bre
vetare, permițînd, la capacitățile uzi
nei nbastre, economii anuale de circa 
30 milioane lei. în general, în majo
ritatea lor, temele de cercetare ur
măresc în ultimă instanță atingerea 
indicatorilor tehnico-economici . pre- 
văzuți, îmbunătățirea continuă a 
calității produselor noastre, redu
cerea prețului lor de cost și asimi
larea unor produse noi.

— Ce părere au însă beneficiarii ?
— însemnătatea rezultatelor cerce

tării — a arătat ing. George Badea, 
directorul Fabricii de tricotaje „Tî-

(Continuare în pag. a IIT-a)

C. I. L - BACĂU : Fabrica de binale a atins
parametrii proiectați cu 3 luni mai devreme

Cea de-a doua unitate a Complexului de industrializare a lemnului din 
Bacău, fabrica de binale, a atins parametrii proiectați cu trei luni mai 
devreme decît era prevăzut. Darea în exploatare a celui de-al doilea tunel 
pentru uscarea peliculelor (care acoperă ușile și ferestrele), montarea a noi 
utilaje pentru uscarea cherestelei, organizarea mai rațională a lucrului 
sînt principalii factori ce au condus la acest rezultat. S-au creat astfel 
posibilități pentru realizarea în avans a unei producții de binale în 
valoare de circa 20 milioane Iei. în același complex, la fabrica de mobilă, 
datorită folosirii mai bune a timpului de muncă și a mașinilor, precum și 
organizării judicioase a transportului intern s-a obținut în acest an. 
o producție care depășește cu 20 procente capacitatea proiectată. însumat, 

j, sporul de capacitate ce se preconizează pînă la sfîrșitul actualului cincinal 
va echivala cu producția pe un an a întregii fabrici. (Agerpres)
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FENOMENULUI
treilea...

iWURIFICARE A APELOR
r A afirma astăzi că apele reprezintă 

o avuție națională a devenit, desigur, 
un loc comun : oricine știe că apa este 
un element indispensabil al vieții și 
unul din atributele civilizației moder
ne, ale confortului urban. Mai mult 
chiar, cifrele spectaculoase, ilustrind 
consumul de apă al marilor orașe, al 
producătorilor industriali, sau în do
meniul irigațiilor sînt larg cunoscute 
și îndelung comentate. Apa a dobîndit 
recunoașterea unanimă ca factor prim 
în alimentație, igienă, producție, în 
agrement, turism și sport. Faptul că 
mari cantități de apă curată se trans
formă în cantități similare de apă 
murdară nu se impune însă, cu aceeași 
impetuozitate, atenției publice. To
tuși, în întreaga lume, dezvoltarea e- 
conomică, revoluția industrială, au a- 
dus după sine degradarea continuă a 
cursurilor de apă și, uneori, chiar a 
pînzelor de apă subterană. După cum 
ne declară specialiștii, există regiuni 
pe glob unde rîurile sînt atît de mur
dare, îneît consumatorii preferă să 
purifice, în vederea utilizării lor, apele 
reziduale : s-a ajuns astfel la situații 
cînd apele uzate, evacuate de către 
marile complexe industriale, sînt vîn- 
dute la licitație. Rîul Emscher, din 
Republica Federală a Germaniei, de 
pildă — ne spune ing. Nicolac Glim- 
bovschi, șeful Inspectoratului de Stat 
al Apelor — este în întregime trecut 
printr-o stație de epurare. Fluviul Rin 
transportă zilnic 30 000 tone săruri. 
In aceste condiții, eforturile făcute 
pentru protecția calității apei sînt con
siderabile.

Prin densitatea și răspîndirea teri
torială a rețelei hidrografice, prin de-

bitul rîurilor și generozitatea pînzei 
freatice, țara noastră este socotită bo
gată în ape. Intr-adevăr, toți indicii 
cantitativi pledează convingător pen
tru o asemenea afirmație. Dar dacă 
ne interesează care este situația din 
punct de vedere al surselor de apă — 
și ritmul dezvoltării noastre social- 
economice, avîntul industriei, crește
rea uneori explozivă a orașelor impun 
o asemenea preocupare — atunci fac
torii calitativi trebuie luați în primul 
rînd în considerare. Vom constata, 
astfel, că apele subterane (sursa ideală 
de apă potabilă) sînt utilizate într-o 
proporție avansată și extinderea cap
tărilor necesită investiții costisitoare. 
Iată de ce alimentarea cu apă se bi- 
zuie mai ales pe sursele de suprafață, 
pe cursurile de apă.

Pe apa sîmbetei.,.

Co-într-o informare întocmită de 
mitetul de Stat al Apelor se arată că, 
într-un an, sînt evacuate în rîuri circa 
3,1 miliarde mc de ape reziduale. A- 
proximativ 1 miliard mc — adică 32,3 
la sută — reprezintă volumul apelor 
epurate. Din păcate, și gradul de efi
ciență a acestei operații nu e foarte 
ridicat: din cele 15 000 tone suspensii 
organice și minerale evacuate zilnic 
în anul 1966, au fost reținute abia 
4 500 tone. Din datele cuprinse în 
informarea amintită reiese că sînt o- 
prite de instalațiile existente 150 din 
cele 1 000 t. substanțe organice, 220 
din cele 300 t reziduuri petioliere de
versate in fiecare zi, în întreaga țară.

Cantitatea de substanțe valoroase 
multe din ele cu mare căutare în 
dustria noastră — irosită în apele rîu
rilor, datorită însăși desfășurării pro
cesului tehnologic, rămîne apreciabilă. 
Reține atenția evaluarea pierderilor 
anuale la multe mii de tone de acizi 
organici și minerali, amoniac, fenoli, 
furfurol ; peste 34 000 t praf de căr
bune, 23 000 t petrol (reziduuri), 
2 000 t fibră lemnoasă, 13 000 t fibră 
de celuloză, 175 t fibră lînă, 58 000 t 
borhot furajer, 1 500 t zahăr, 500 t 
uleiuri și grăsimi vegetale sau ani
male, laolaltă cu sute de tone de di
ferite metale, sînt aruncate, într-un 
an, pe „apa sîmbetei". Aceste adevă
rate comori se irosesc uneori din pri
cina unor tehnologii și utilaje cu pa
rametri necorespunzători, dar și ca 
urmare a neglijentei, a lipsei de preo
cupare și de interes. Evident, este de 
datoria întreprinderilor și ministerelor 
să studieze posibilitatea evitării acelor 
pierderi care se datoresc proastei gos
podăriri sau unor instalații și procedee 
învechite. Există însă pierderi ineren
te, a căror recuperare se poate dovedi 
nerentabilă. Dar ceea ce ne interesea
ză în primul rînd este protejarea 
cursurilor de apă împotriva invaziei 
acestui puhoi de substanțe de preț, 
prefăcute, ca la un semn de baghetă 
magică. în otrăvuri și gunoaie. Căci 
daunele provocate prin impurificarea 
apelor sînt mai mari decît valoarea 
substanțelor impurificatoare.

Arh. Gh. SASARMAN

(Continuare în pag. a Il-a)

in-

Intîlnim destul de des — în 
orice caz mai des decît am vrea 
— oameni pentru care dialogul 
nu este decît un prilej de a afir
ma. Atît. Ce ? Afirmarea pro
priilor păreri, idei, convingeri? 
Nu. Intră în categoria impene
trabililor la argumente. Este 
vorba despre cei pe care ade
vărul nu-i interesează niciodată.

Sînt oamenii care cred, impli
cit sau explicit, că totul se re
duce la abilitatea în a demon
stra. Pentru ei adevărul se re
duce la micul interes conjunc- 
tural, la micul folos pe care îl 
pot trage dintr-o discuție, la 
micul ascendent pe care îl pot 
realiza în clipa aceea. Toate sînt 
mici (... și meschine și urile).

Un asemenea convorbitor poa
te fi mai inteligent sau mai in
format sau mai abil decît mine 
și mă poate convinge că laptele 
e negru sau că Soarele este cel 
care se rotește în jurul Pă- 
mîntului. Eu pot crede sincer, 
convins de el, că așa stau lucru
rile. Dar cît timp va dăinui e- 
roarea mea ? Și pe cîți poate 
convinge el de acest „adevăr" ? 
Hai să-i acordăm toate șansele 
și să presupunem că a reușit 
să mă convingă pentru 
tot restul vieții. Dar Pămîn- 
tul, care se rotește în jurul 
Soarelui, indiferent de ceea ce 
cred eu, se va opri din mers ? 
Va înceta să se miște numai 
pentru că așa cred eu ?

...Al treilea participant la ori
ce discuție în doi, nevăzutul și 
puternicul, adevărul, este stăpî- 
nul disputei; el este al treilea 
participant, stăpînul necontestat 
al discuției, cel care are întot- 
deauna dreptate. Dialogul este o 
întrecere cinstită, frumoasă, 
sportivă (în înțelesul uneori ui
tat al acestui nobil cuvînt) între 
doi oameni cu un singur scop : 
cine ajunge cel dintîi să fie de 
acord cu al treilea. Trecînd, de 
multe ori, peste sine, peste pozi
ția de la start. Și ducîndu-l și pe 
celălalt.

Aceasta este, cred, suprema 
noblețe : supunerea față de cel 
de-al treilea participant la dia-

-Radu CHIROVICI
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O viață socială echilibra
tă presupune din partea ce
tățenilor respectarea unor 
norme de comportare și a 
unui limbaj corect. Expe
riența de fiecare zi arată, 
în adevăr, că ori de cîte 
ori politețea și stăpînirea 
de sine fac loc purtării ne
cuviincioase apar reacții, u- 
neori violente, din partea 
celor ofensați. Se va putea 
semnala astfel contrastul 
dintre liniștea și buna cu
viință ce domnesc într-un 
grup oarecare — în tram
vai. pe stradă sau înain
tea ghișeelor unei instituții 
publice, de pildă — atîta 
vreme cît cei prezenți se 
comportă civilizat, și tul
burarea care apare îndată 
ce se rostește un cuvînt ne
controlat sau intervine o 
comportare nepotrivită a 
unuia dintre cei prezenți.

Atari momente de nemul
țumire nu sînt lipsite de 
urmări, pentru o viată so
cială, văzută în întregul ei. 
Incidentele zilnice prilejui
te de brutalitatea de com
portare a unora din cetă
țeni își prelungesc ecoul, 
creînd un climat de ten
siune. care nu se mărgineș
te la scena trăită pe stra
dă, ci înrîurește purtarea 
oamenilor înlăuntrul fami
liei, sau în activitatea pro
fesională. Se formează ast
fel pe nesimțite un fel de 
a fi. care are răsfrîngeri 
asupra întregii vieți indi
viduale și colective, cu deo
sebire asupra calității mun
cii și activităților sociale.

Faptele acestea de con
statare zilnică își au ră
dăcini mai depărtate și nu 
au o explicație numai în 
comportarea nepotrivită a 
Unor cetățeni, în momente 
de nemulțumire, pe care 
nu o pot stăpîni. Este. în 
cauză, din partea tuturor 
acelora care provoacă aces
te incidente. ' o nerespec- 
tare a semenului, răspun- 
zînd, în fapt, unei lipse de 
respect de sine. Lipsește 
acestor oameni înțelegerea 
simțului social, a valorii în 
sine a fiecărui om, a grijii 
de a crea între oameni un 
climat de respect mutual. 
Semenul este judecat după 
aparente ; el se bucură de 
considerație numai în mă
sura în care reprezintă o 
autoritate socială, și nu 
este prețuit în realitatea 
lui. de ființă umană.

Asistăm astfel la o du
plicitate de comportare și 
diferență de limbaj a ace
luiași om, după situația ce
lui pe Căre îl' are în fată ; 
funcționarul, slugarnic față 
de superiori, devine tira
nic’ fată de cel mai 
și nepoliticos fată de 
blic ; avocatul, care

mic 
pu- 

vor-

bește înflorit și suprave
gheat în sala de ședințe, 
înjură pe stradă ca un su
rugiu ; un grup de tineri 
se comportă gălăgios și 
dezordonat — dar fiecare 
dintre ei își regăsește cal
mul cînd rămîne singur ; 
un spectator, la cinemato
graf, încurajat de întune
ric, vorbește necuviințe, 
dar tace, stingherit, cînd 
se ' ' " .
în autobuz, respectuos fată 
de o femeie frumoasă, țipă 
la

face lumină ; călătorul

șofer că a frînat brusc, 
nesocotind demnitatea o- 
mului care muncește. înre
gistrăm astfel. în compor
tarea socială, contrastul 
dintre o personalitate con
vențională. de împrumut, 
am zice festivă, și perso
nalitatea reală a oameni
lor. manifestată cu bruta
litate. Exemplele, pe care 
le consemnă scrisorile șl 
plîngerile sosite zilnic la 
redacțiile ziarelor și direc
țiile diferitelor instituții, se 
pot înmulți. Ele nu pot fi 
trecute cu vederea de ob
servatorul atent al vieții 
sociale, de psiholog, de me
dic. de educator. Ne aflăm 
în fața unor fapte a că
ror semnificație trebuie 
desprinsă și a unei stări 
de spirit și manifestări care 
trebuie modificate sau 
primate.

Activitățile omenești 
călăuzite de un fapt 
hologic foarte general, a- 
cela al relației de strînsă 
dependență între manifes
tările exterioare și fondul 
intim al simțirii și gîndi- 
rii individuale, ca și a in
fluentei directe între grup 
și individ. Limbajul și pur
tarea de fiecare zi a unui 
om îl exprimă în ceea ce 
acesta are mai propriu, dar 
în același timp îl și in
fluențează. printr-un fel de 
răsfrîngere, după cum în- 
rîurește și viața socială. 
Fiecare acțiune și fiecare 
cuvînt al oamenilor pot fi 
asemănate unui bumerang : 
pot lovi în ceilalți, dar 
lovesc cu siguranță și în cei 
ce le-au săvîrșit sau rostit. 
Un zîmbet, un gest poli
ticos, un cuvînt preveni
tor creează în jur calm și 
destindere ; o atitudine a- 
gresivă, o comportare bru
tală sau o insultă stabilesc 
o atmosferă de ostilitate, 
îndîrjind în același timp și 
mai mult pe cel în cauză. 
Cuvîntul și purtarea au. 
așadar, o îndoită semnifi
cație : exprimă pe om. dar 
îi și alimentează, intensifi- 
cîndu-le, dispozițiile sufle
tești, pînă la crearea unui 
fel de a fi.

su-

sînt 
psi-

(Continuare in pag. a 11-a)

Marionetele
Camarila generalului Ky a sărbătorit zilele acestea 

doi ani de guvernare. Doi ani — un adevărat record de 
durată dacă se ține seama de viteza cu care cădeau 
și se schimbau precedentele guverne de la Saigon. în- 
tr-atît de rapide erau aceste schimbări, îneît — cum 
constata cu ironie comentatorul american Drew Pear
son — „nimeni nu mai putea ști dacă se află la putere 
marele Minh, micul Minh sau pur și simplu Mickey 
Mouse”. Ultimele 14 guverne au durat în medie cîte 
o lună.

Și acum, doi ani 1 fapt pe care oamenii lui Ky îl 
consemnează festiv, felicitîndu-se reciproc pentru su
bita „stabilitate" a regimului. Realitățile politice sud- 
vietnameze fiind arhicunoscute, secretul „trăiniciei" re
gimului de la Saigon nu mai merită vreun comenta
riu. De altfel, începînd cu ministrul de război al S.U.A., 
McNamara, și pînă la ultimul observator politic occi
dental, părerea unanimă exprimată fără ocol este că 
regimul de la Saigon n-ar supraviețui nici o zi dacă 
s-ar retrage trupele americane din Vietnamul de sud. 
Intr-adevăr, cabinetul lui Ky nu întrunește nici unul 
din atributele caracteristice unui guvern, chiar dintre 
cele mai instabile. Componenții săi sînt simple fanto
me politice, marionete dirijate exclusiv de mai marii lor 
de la Washington.

Deși au trăsături foarte distincte, regimurile mario
netă nu-și găsesc definiția în dicționare. Drapate în 
vestminte naționale, pentru a masca o politică antina
țională, ele constituie în esență brațul prelungit al im
perialismului, voința și interesele acestuia.

în astfel de cazuri nu-i vorba de exercitarea unor 
presiuni economice, politice sau militare de către cercu
rile imperialiste asupra altui stat, ci de conducerea efec
tivă pe care și-o asigură aceste cercuri într-o zonă sau 
alta prin guvernanții marionetă cărora le revine rolul 
de administratori și executanți ai puterii străine.

Reprezentanților imperialismului american le place 
adesea să afirme că Statele Unite nu sînt o putere co
lonială în sensul clasic al cuvîntului, că practicile co
lonialismului nu le-ar sta, pasămite, la inimă. Dar care 
e deosebirea între dominația colonială și dominația exer
citată prin intermediu] regimurilor marionetă ? în am
bele cazuri este vorba de o ingerință directă neîngră
dită în treburile interne ale altor țări, de ignorarea 
drepturilor suverane și a intereselor fundamentale ale 
popoarelor, de transformarea independenței politice într-o 
simplă ficțiune, de instaurarea celor mai condamnabile 
practici de opresiune și exploatare a maselor. Ce tip de 
dominație dacă nu colonială — este acela instaurat 
și menținut de S.U.A. în Vietnamul de sud, Coreea de 
sud, în străvechiul teritoriu chinez Taivan,- în Haiti, 
Nicaragua și în alte părți ale lumii ?

Guvernanții marionetă sînt oameni selecționați din
tre reprezentanții celor mai reacționare cercuri din țara 
respectivă, personaje rupte de propriile, lor popoare și 
gata oricînd să transforme interesele • naționale, avuțiile 
și chiar viețile oamenilor într-un obiect de' tranzacție 
cu imperialismul.

Cu prefăcută inocență, un observator politic american 
punea odată întrebarea: de ce nu căutăm în zonele 
respective oameni de încredere ai Washingtonului dar 
care să se bucure, în același timp, de autoritate și 
sprijin din partea propriilor lor popoare ? Pentru că în
seși atributele amintite se exclud reciproc. într-un arti-

(Continuare în pag. a V-a)

B. STOIAN
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La ordinea zileiFAPTUL

DE P

învățămînt

alimentare,

Incheierea 
țămîntul de 
toți cei ce,

case mașina, ing. Teodor Ni- 
neacă din București, a găsit sub 
ștergătorul- parbrizului un bilet. 
I se comunica : „V-am lovit ma
șina, din greșeală, în față, la 
bară. Vă rog telefonați la 11 67 69, 
ing. Adrian, pentru daune". 
Cinstea omului, firește, e lăuda
bilă (dar altădată, nu mai pără
siți, locul tamponării decît în 
prezența agentului de circulație I).

ÎN PAUZA
Ci iL-a.

RiNZ

rii ? Cum să insuflăm de fapt învă- 
țămîntului spiritul creator ?

După părerea mea, mai ales în cazul 
unor forme de tip superior, din capul 
locului trebuie să plecăm de la ideea 
că noțiunile de bază predate anterior 
sînt cunoscute și să axăm discuțiile pe 
problemele noi, care-i interesează pe 
pursanți și merită să fie aprofundate.

Este știut faptul că nu pentru toate

Fără 
tolerantă!

Zimnicea. Comuna Fîntînele. 
Ploua cu găleata. Îngrijorată de 
casa d-sale, profesoara Paula 
Priciu a trimis două eleve (din 
oră I) să-i pună la adăpost curca 
și puii. în curtea casei se află 
un puț în paragină. Alergînd 
după pui, una dintre fetițe (E- 
milia Cocean din clasa a Vll-a) 
a călcat pe seîndurile putrede de 
la gura puțului, prăbușindu-se în 
gol 30 de metri. Moartea a fost 
fulgerătoare. Firește, tribunalul 
va aplica profesoarei irespon
sabile pedeapsa meritată. Cum 
va proceda îirsă Ministerul în- 
vățămîntului ? Dispunem și de 
alte probe incontestabile, în care 
cadre didactice din mediul ru
ral folosesc elevii^ la treburi' 
personale. La Zimnicea s-a pus 
capac la toate. O sancțiune e- 
xemplară este absolut necesară.

Evrika!
Pînă curînd, restaurantul 

cu autoservire „Pescăruș" din 
Constanța (foarte solicitat de tu
riști), avea o singură casă, la ca
pătul liniei de autoservire. Și 
treburile mergeau bine. Un în
țelept s-a gîndit la o inovație. 
S-a introdus-o a doua casă, la . 
ieșirea din restaurant. Și acum 
la una se face nota de plată, la 
cealaltă se încasează.' Totul con
form devizei birocratică: „De 
ce simplu, cînd se poate com
plicat ?“ La care adăugăm : De 
ce să complicăm argumentarea, 
cînd măsura (contra birocrației) 
este extraordinar de simplă-1

Sah Ia mită!
Fapta săvîrșită

. gravă. Un om ăl legii,‘ îh, loc 
să vegheze' cu strășnicie la res
pectarea legalității, încalcă el 
însuși, cu brutalitate, legea. 
Gheorghe Chiriță, jurisconsult la 
cooperativa „Muncitorul" din 
Buzău, a primit de la salariatul 
Iorgu Constantinescu 500 de lei 
'drept mită pentru a-i înlesni a- 
cestuia încasarea ilegală a alo
cației de stat, pentru copii. Cei 
doi au fost prinși în flagrant de
lict în momentul cînd încheiau 
tîrgul. Acum vor da socoteală 
în fața justiției. Jurisconsultul știe 
ce-l așteaptă. Cunoaște legea — 
acum, mai bine ca orieînd.

Gîstele 
din Diosig

în comuna Diosig (Oradea) 
au murit subit cîteva cîrduri 
de gîște. Aproape 80. Cauza ? 
Proasta inspirație a conduce
rii C.A.P. Diosig I de a-și a- 
păra o parcelă cultivată cu 
porumb, prin împrăștierea u- 
nei mari cantități de boabe 
îmbibate cu o puternică sub
stanță toxică. Desigur, se pu
tea găsi un alt procedeu de 
„apărare”. Ar fi fost prefera
bil ca cele 80 de gîște să se 
rumenească la tavă. Dar asta 
este... altă gîscă, în altă trais
tă. Pentru celelalte, cine plă
tește ? îi va pieri, cu siguran
ță, pofta de gîscă.

e deosebit de

în bancă
Casierul Cooperativei de con

sum din Olanu (Drăgășani), Du
mitru Isuf, a depus la bancă cu 
30 000 lei mai puțin decît în
casase. Credea că păcăleala prin
de. Dar nici n-a apucat să chel-, 
tuiască baniiînsușiți, cînd s-a 
și văzut condamnat la 9 ani 
închisoare (cu confiscarea averii) 
și obligat la restituirea sumei de
lapidate. ■ Morala ? Dacă stătea 
în... banca lui, n-ar fi intrat în 
conflict cu Bănea statului și n-ar 
fi ajuns pe banca acuzaților.

Flotant 
la nevastă?

Mahurut I. Mahurut (str. dr. 
Felix 61 București) s-a căsătorit 
în urmă cu doi ani. S-a mutat 
la domiciliul soției. îi mai tre
buia o aprobare de la Sfatul 
popular raional „30 Decembrie" 
(Snațiul locativ). Dar nici astăzi 
omul n-a reușit să smulgă a- 
ceastă aprobare. De doi ani este 
purtat pe drumuri, nejustificat, 
(în tot acest-timp a locuit flo
tant la soție)?'Măi mult, cei de 
la Spațiul'locativ, ultima dată, 
l-au apostrofat: „Cum, vii toc
mai după doi ani să soliciți re
partiția ? Cîtă neglijență 1“ Ne
glijență, desigur, dar din partea 
cui ? Gura păcătosului,..

Rubrică redactată de: 
Stefan ZIDĂRITA 
Ștefan DINICĂ

cu spriiinul corespondenjilor 
„Scînteii"

Tradiționala gustare de prin păr
țile Clujului — pita, slana și ceapa 
— ce obișnuiau s-o ia în pauza de 
masă, pe bancul mașinii sau pe 
birou muncitorii și funcționarii — 
a început treptat să dispară. Sînt 
preferate preparate mai variate, 
servite în condiții igienice. Ca 
urmare, în majoritatea unită
ților industriale, instituții de stat, 
școli, institute de 
superior, spitale din regiune au 
luat ființă chioșcuri 
bufete și chiar restaurante. Mai 
ales odată cu intrarea în vigoare 
a noului program de lucru, pro
blema unei aprovizionări și de
serviri cît mai corespunzătoare a 
salariaților a devenit o preocupare 
de scamă a or
ganelor locale. •
în colaborare cu 
comerțul, condu
cerile unităților 
industriale și ad
ministrative au 
organizat o des
facere mai com
plexă, deschi- 
zînd noi unități alimentare, ce pot 
oferi un sortiment bogat și variat 
de produse.

Merită o apreciere pozitivă felul 
cum este organizată servirea mesei 
în pauza de prînz la uzina de pielă
rie și încălțăminte „Clujeana". în 
incinta fabricii funcționează de mai 
multă vreme restaurantul „Mun- 
citorul", aparțjnînd întreprinderii 
de alimentație publică „Someșul". 
Aici se poate lua o masă gustoasă 
alcătuită din două feluri și desert 
la prețul de 4,50 lei. Calitatea 
mîncărurilor, prețul convenabil au 
determinat ■ peste 700 de salariați 
să devină abonați permanenți. în 
afară de aceasta, cine dorește poate 

_ lua masa „â la carte", căci restau
rantul pregătește zilnic 4 feluri de 
supe și ciorbe, 10—15 mîncăruri, 
prăjituri și, în același timp, răco
ritoare, lactate proaspete etc. Peste 
400 de persoane iau masa în acest 
mod. încercînd să răspundă cît mai 
bine cerințelor salariaților, res
taurantul oferă, pe bază de abona
ment, și mîncare pentru acasă, 
șalariații putînd lua sufertașele la 
ieși'rea din schimb. Tot de această 
unitate mai ține și un bufet expres, 
cu mîncăruri reci, dulciuri, răcori
toare, cafele. Buna organizare a de
servirii se datorește și preocupării 
organelor administrative ale uzinei, 
care au programat pauza de masă 
pe secții și ateliere. în felul acesta 
se evită aglomerația și nu se de
pășește timpul de pauză stabilit. 
Ar mai fi de menționat că același 
restaurant îndeplinește și alte ser
vicii, între care distribuirea ali
mentelor de protecție : zilnic 700 
litri de lapte, 200 sticle de sifon, 
untură, slănină etc. La intrarea în 
uzină s-a deschis de curînd și un 
mic bufet cu gustări reci, produse 
lactate, prăjituri, dulciuri, astfel 
îneît cei care doresc asemenea pro
duse să nu fie nevoiți să facă dru
mul pînă la restaurant. Tovarășul 
Ladislau Tarcea, șeful unității, ne-a 
spus că se studiază și posibilitatea 
deplasării în secțiile și atelierele 
fabricii a unor bufete mobile, cu 
un sortiment asemănător, inclusiv 
cu țigări.

Modul de funcționare a acestor 
unități, ca și a altora reflectă nu 
numai preocuparea organelor co
merciale, ci și a conducerilor de 
întreprinderi, colaborarea dintre 
acestea. La atelierele de reparat 
material rulant „16 Februarie", 
conducerea a pus la dispoziția între
prinderii de alimentație publică un 
local corespunzător pentru amena
jarea unui bufet expres, care oferă 
un sortiment bogat de preparate 
calde și reci. La D.S.A.P.C. și Di
recția regională C.F.R. sînt, de 
asemenea, unități care satisfac în 
bună măsură exigențele salariați
lor. în alte locuri, problema mîn- 
cării în pauza de prînz a fost re
zolvată cu ajutorul cantinelor. 
Unele servesc mai multe meniuri, 
altqle au organizat — ca la uzina 
„Carbochim" — bufete bine asor
tate ; la Turda, o unitate de ali
mentație publică din apropierea 
fabricii „Electroceramica" a orga
nizat, inițial, un bufet eu un orar 
de o oră pe zi. Cerințele fiind mai 
mari, s-a alcătuit un program care 
acoperă ziua întreagă. Peste tot, 
deservirea s-a organizat pe secții 
și servicii. Cele enumerate 
dovedesc cu prisosință că acolo 
unde există preocupare și înțele
gere pot fi depășite chiar și a- 
semenea piedici cum ar fi lipsa 
de spațiu — de altfel greutatea 
principală.

Unii conducători de întreprin
deri și instituții socotesc însă că 
organizarea unor asemenea unități 
este o povară și, pentru a-și justi
fica lipsa de preocupare, spun : 
„muncitorii noștri preferă pită cu 
slană". Alții, bunăoară cel de la 
fabrica de ciment din Turda, susțin 
că bufetele din întreprinderi ar 
putea prejudicia interesele produc
ției. Din aceleași motive n-a fost 
încă organizată deservirea în pauze 
nici la fabrica de sticlărie, nici la 
întreprinderea de prefabricate și 
nici la alte întreprinderi din Turda 

în unele locuri, unitățile 
mentație funcționează în 
cu totul necorespunzătoare, 
poate închipui că îhtr-o 
cum este cea a Tribunalului din 
Cluj — clădire în care funcționează 
și alte instituții și unde circulă 
foarte mulți oameni — nu se poate 
găsi o încăpere mai onorabilă 
decît ungherul igrasios oferit bu-

REGIUNEA
CLUJ

de ali- 
condiții 
Cine-și 
clădire

fetului, unde nu pot lua o gustare, 
chiar înghesuit, mai mult de 10 
persoane ? Ne-am oprit și la uzina 
„Unirea". în afară de faptul că 
bufetul e amenajat într-o baracă 
total necorespunzătoare, aici,- unde 
muncesc în schimb 2 300 de oa
meni, nu găsești aproape nimic — 
nici gustări, nici lactate, hiciTriăcar 
răcoritoare. Bufetul stă acolo de 
ochii lumii, dovedind cît de formal 
este privită rezolvarea unei cerințe 
elementare a salariaților. La uzi
nele „Industria sîrmei" din Cîmpia 
Turzii, unde muncesc circa 6 000 
de oameni, există doar două 
chioșcuri alimentare mici. Pe lîngă 
faptul că nu sînt suficiente ca nu
măr, ele sînt deficitare și prin 

slaba aprovizio
nare. „Simțim 
nevoia să ni se 
servească și li
nele mîncăruri 
gătite, ca la bu
fetele, expres, 
produse lactațe 
și de panifica
ție" — ne-au 

spus mulți dintre muncitorii cu 
care am stat de vorbă. Con
ducerea uzinei 
nul de a organiza în cadrul can
tinei din incintă un bufet expres, 
de a î ___
alimentare, dar deocamdată doar.pe 
hîrtie. motivînd cu lipsa de spațiu. 
Dar și această piedică ar fi putut 
fi mâi curînd înlăturată. Doar In- ț 
strucțiunile Ministerului Comerțului 
Interior și Centrocoop-ului sînt 
foarte clare : în întreprinderile noi 
sau acolo unde încă nu sînt con
diții, aprovizionarea în timpul pau
zei de masă se va face prin puncte 
volante — cărucioare, coșuri, tăvi” 
— de la cea mai apropiată unitate 
comercială de alimentație publică.; 
Dacă ar exista mai mult interes, * 
problema ar putea fi deci rezol
vată fără înt.îrziere. . . J

La Direcția regională comercială j 
a fost analizată activitatea unită-' 
ților ce funcționează în cadrul în
treprinderilor și instituțiilor. Au 
fost luate măsuri pentru înzestra- | 
rea acestora cu utilajul comercial | 
necesar. S-a luat legătură cu con- | 
ducerile unităților care n-au avut 
pînă acum bufete și s-a discutat: 
posibilitatea înființării lor în încă; 
13 locuri. y-.. truc-v; - Z ii.

Potrivit însă dispozițiilorDH -Y-i-- 
goare, trebuie să se asigure” ca în 1 
toate întreprinderile și- -instituțiilet 
să fie organizate bufete “ Și
chioșcuri, unităților respective re-
venindu-le obligația de a pune la 
dispoziție spațiile și ................
necesare. Bufetele pot
zate de întreprinderi,
organizații comerciale, cooperative, 
de consum, sfaturi populare și de; 
cantinele unităților, reșpectîndu-se, 
regimul de prețuri în vigoșre. în | 
întreprinderile unde funcționează | 
cantine, sarcina deservirii -lucrăto- g 
rilor în timpul pauzei le revine" a- 1 
cestora. ■

Totodată, este necesar să se "a-ți 
corde o atenție mai mare aprovi- | 
zionării bufetelor cu un sortiment a 
corespunzător de mărfuri. Tovară- | 
șui Ion Bodocan, director adjunct al 
Direcției comerciale regionale, ne 
spunea că mulți muncitori cărei 
lucrează în schimburi, în' făbrici' și4 
uzine, ar dori să fie serviți cu mîn
care Ia locul de muncă ,șj chiar.șâ; 
poată cumpăra cîteva porții pentru 
acasă. Ținînd seama de acește peyoi, 
producerea sortimentelor trebuie 
să se realizeze — după caz — fie 
prin unitățile comerciale de care 
aparțin bufetele, fie de centre de 
fabricație special organizate, sau 
pe loc, folosindu-se sursele de 
aprovizionare cele mai ieftine.

Organele locale sînt chemate să 
urmărească și dotarea cu utilaje a 
acestor unități, prin redistribuirea 
celor existente de la unități comer
ciale unde nu sînt folosite, luînd 
orice măsuri în plus pentru a se 
evita aglomerările și a se asigura 
deservirea la nivel corespunzător 
a tuturor salariaților.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii" |

de vorbă.
și-a făcut' plă-

din incinta un bufet expres, | 
înmulți numărul- chioșcurilor |

(Urmare din pag. I)

instalațiile 
fi organi-.

instituții.

Totul se reduce, în esență, pentru 
educatori, la formarea unor deprin
deri care să creeze, în viața tinere
tului, o dispoziție interioară de se
ninătate și calm, de respect pentru 
sine și pentru ceilalți. Acest cli
mat, definind deopotrivă individul și 
grupul social, se stabilește cu timpul, 
prin strînsa interdependență dintre 
individ și viața socială, privită în 
manifestările cotidiene ale acesteia.

Pentru psiholog, totul', se reduce, în 
adevăr, la această create a unor bune 
deprinderi. Educația copilului, ca și 
viața adultului presupunformarea 
unor obiceiuri statornice,.^ unei su
pravegheri de sine și a respectării 
unor principii de conduită. Rolul de
prinderii în viața sufletească este 
esențial. Personal, i-arh subliniat în
semnătatea mai de mult,' în trata
mentul alcoolismului; în supri
marea fumatului, sau în-combaterea 
diferitelor vicii. Totul. se.,reduce la 
un efort de început, al creării noii 
deprinderi, sănătoase, ca și îa înlătu
rarea vechii obișnuințe, păgubitoare 
sănătății morale sau corporale. Mai 
tîrziu, obișnuința își ereează>-făgaș și 
ajută nebănuit de mult pe.'omul de 
bună voință, care își impune o nouă 
disciplină de viață, oricare,,Ar ,^i a- 
ceasta : respectarea .unui ..rqgim ali
mentar, înlăturarea unei refe deprin
deri. obișnuința de â vorbi''său de a 
se comporta politicos.

în toate procesele sufletești care 
presupun constituirea unor bune de
prinderi, așadar a unei educații în

anului școlar în învă- 
partid constituie pentru 
într-o măsură mai mică 

sau mai mare, și-au ad,us contribuția 
la buna lui desfășurare, un prilej de 
bilanț, de reflecții pe marginea acestei 
activități,: Iar bilanțul, la rîndul Iui, 
duce mai depărte, generează gînduri 
de viitor. întrucît lucrez de cîtiva 
afri ■ ca propagandistă la Cabinetul o- ' 
rășenesc de partid București, aș vrea ob]emele exi'tg răspunsuri gata> so. 
șa-mi spun parerea asupra unor laturi j definjtive pe 'tua schi"bare în
ale-acestei activități, sa aduc in dis- ge află natur£ societatea ricJjcă
onrin nnala nmnlnmn anvn Irnrn rtin 1 i

mereu probleme noi, care se cer stu- 
. diate, soluționate. Cred că nu greșesc 

afirmmd că asemenea probleme pot 
și este bine să fie abordate și în în- 
vățămîntul de partid. Experiența 
arată că tocmai dezbaterea lor poate 
infuza spirit creator seminariilor; 
un cerc, mai ales de tip superior, 
poate deveni astfel un mic labo
rator de gîndire, în care să se emită 
ipoteze, să. se nască controverse, să 
se ciocnească păreri.

S-ar putea obiecta că, lăsîndu-i pe 
cursanți să abordeze probleme neelu
cidate, controversate, cite unul ar putea 
greși, ar putea emite unele păreri ero
nate. Este, desigur, aproape inevitabil 
să se înlîmplc așa, dar găsesc că în a- 
ceasta nu este nimic rău. Important mi 
se pare mai ales ca în seminar fiecare 
să gîndească și fără îndoială că 
prin efortul de gîndire ai tuturor 
se poate găsi, pînă la urmă, calea 
spre adevăr. Am avut o asemenea ex
periență într-un seminar pe tema 
„Bază și suprastructură". Unul din 
cursanți, pornind de la faptul că în 
cazul orînduirii socialiste apar mai 
întîi elemente ale suprastructurii so
cialiste și apoi se construiește baza, 
a tras concluzia greșită că în acest 
caz nu baza, ci suprastructura ar 
avea rol determinant. Dar confuzia

cuțîe unele probleme rezultate din 
propria mea experiență.
..„în anul -care a trecut s-a vorbit 
mult despre caracterul creator pe care 
trebuie, să-1, aibă , „învățămîntul de. 
partid. Este o cerință de prim ordin, 
dar ce înseamnă, de fapt, caracter 
creator, cum poate fi el realizat s-a 
conturat mai slab îp unele cercuri. îp 
cercuri de studiu — chiar de tip 
superior — am întîlnit nu o dată ur
mătoarea situație : cursanții citesc di
ferite materiale, le conspectează, se 
pregătesc și cer insistent să ia cuvîntul 
în. seminar în legătură cu o anumită 
problemă; Dar intervenția lor este 
fadă pentru că nu face altceva 
decît să reproducă — mai mult sau 
măi puțin fidel — una din sursele 
bibliografice. Am întîlnit și situații 
cînd luările de cuvînt — citirea unui 
text mai bine-zis — nu aveau decît 
o foarte slabă legătură cu problema 
în discuție. Omul își făcuse unele în
semnări acasă și nu izbutea să iasă 
din litera lor. Dacă propagandistul 
acceptă această situație, întregul se
minar se transformă într-o suită de 
monoloage ; el nu captivează, ci plic
tisește, provoacă regretul pentru pre
țiosul timp pierdut.

Cum să evităm asemenea semina-

nu numai că nu a dăunat seminarului, 
ci a generat o discuție foarte vie, 
în care problema raportului dintre 
bază și suprastructură a fost lămurită 
profund. în cazul în care nici 
cursanții, nici propagandistul nu 
izbutesc să elucideze o confuzie, o 
problemă controversată, nimic nu-i 
împiedică să se mai documenteze și 
să mai reflecteze pînă la seminarul 
următor, sau să recurgă la ajutorul 
cabinetului de partid, dacă e nevoie.

Punînd accentul în seminarii pe dez
baterea problemelor noi, sau mai puțin 
elucidate, putem ajunge în situația că 
nu mai rămîne timp pentru a epuiza 
întregul plan de seminar. Acesta ar 
fi, după părerea mea, necazul cel mai 
mic. în treacăt fie spus, există încă 
în multe locuri o predilecție specială 
pentru planuri de lecții și seminarii 
foarte încărcate, în care se încearcă 
să se înghesuie totul și care tocmai 
prin aceasta împing la superficialitate, 
la o trecere în revistă fugară a pro
blemelor. Esențial este nu ca planul 
de seminar să fie respectat, cu punct 
și cu virgulă, ci mai ales ca acele 
probleme care sînt abordate să fie 
dezbătute în. profunzime.

în general, cred că trebuie să ne 
îndreptăm atenția spre acele modali
tăți de dezbatere a problemelor care îi 
deprind pe oameni să gîndească în mod 
marxist și, dimpotrivă, să respingem 
acele practici școlărești, învechite care 
împing spre bucherism, spre automa
tism în gîndire. Un exemplu dat în 
cerc poate să nu mai fie valabil peste 
un an sau chiar a doua zi, dar cursanții 
trebuie să știe să judece singuri ce 
este și ce nu mai este valabil, să 
găsească răspuns pentru problemele 
noi, să interpreteze de sine stătător

MĂR

(Urmare din pag. I) dustrială la termocentralele 
Craiova, Iernut, Borzești,

”“îfr repetate rînduri -u-cw Oradea, Reșița au fost r.tin- 
• ooazia -dezbaterii unor as- gherite de calitatea necores- 
i pedel privind * salubritatea 
iacurilor dih nordul Capita
lei sau alimentarea cu apă 
a unor orașe — specialiști, 
presa au avertizat cu toată 
seriozitatea asupra perico
lului crescînd al poluării a- 
pelor. Departe de a se li
mita la cîteva exemple, acest 
fenomen a început să afec
teze numeroase folosințe, să 
stînjenească elaborarea unor 
proiecte de perspectivă. Bla
jul are de suferit de pe 
urma infectării apelor Tîr- 
navei de către uzinele din 
Copșa Mică, Galațiul — din 
cauza unităților industriale 
de pe Valea Trotușului. 
După cum ne declară tov. 
Vasile Poșa, de la întreprin
derea de gospodărie comu-

■ nală, numai între 1 august 
și 31 decembrie 1966, ali
mentarea cu apă din Mureș 
a orașului Tîrnăveni a tre
buit să fie întreruptă timp 
de-27 de zile. Rezolvarea 
problemei alimentării cu apă 
pentru orașe în plină dez
voltare, cum sînt Rîmnicu 
Vîlcea sau Caracalul, cere o 
redresare simțitoare a cali
tății apelor Oltului. Dar nu 
nilmai orașele au de suferit. 
Industria întîmpină a- 
celeași dificultăți, atît la 
amplasarea și darea în ex- 
Îiloatare a obiectivelor noi 
ca în cazul combinatului 

industrial de la Caracal), cît 
și în ce privește buna func
ționare a unităților existen- 
le. Sîntem informați de către 
Comitetul de Stat al Apelor 
Că alimentările cu apă in-

punzătoare a surselor ros- i_____
pective. La. fel. s-a întîmplat sabilități. 
cu uzinele „Oțelul Roșu" °*-i 
fabrica de zahăr Bod și al
tele. Se întîmplă uneori ca 
unități tutelate de unul și 
același minister, arrțplasate 
pe cursul unei ape, să se 
stînjenească reciproc : într-o 
asemenea situație se află 
Combinatul de îngrășămin
te azotoase din Tg. Mureș 
și Uzinele de produse sodice 
Ocna Mureșului. Irigațiile 
au fost afectate și ele de 
apa impurificată a rîurilor 
Arieș, Someș, Olteț. Daune 
mari s-au produs anul trecut 
și fondului piscicol de pe 
rîurile Mureș, Jiu, Colentina. 
Amenajarea de baze pentru 
agrement sau sporturi nau
tice este de asemenea preju
diciată atît de apele mur
dare, cît și de emanații de 
gaze sau de degradarea pei
sajului.

Mc/ un efort 
nu poate fi socotit 
prea mare!

Trebuie să arătăm că, de
parte de a neglija consecin
țele grave ale degradării 
cursurilor de apă, sfaturile 
populare regionale, ministe
rele, forurile de resort au 
întreprins numeroase acțiuni 
pentru stăvilirea ei. încă în 
anul 1963 a apărut o Hq-

tărire a Consiliului de Mi
niștri prin care se trasau 
sarcini precise fiecărui mi
nister și fiecărei unități, se 
stabileau termene și respon- 
oeiuiu . Inspectoratul de 
Stat al Apelor și-a întărit 
continuu activitatea, s-a dez
voltat cercetarea științifică 
în domeniul complex și încă 
puțin cunoscut al epurării 
apelor. Pentru construirea 
de stații de epurare s-a alo
cat în actualul 
proxirnativ Un 
lei. Totuși, pînă 
rie 1967 nu s-a 
gistra, pe ansamblul țării, 
ameliorarea așteptată. Din 
situațiile întocmite de In
spectoratul de Stat al Ape
lor reiese că îmbunătățiri — 
și acestea parțiale — s-au 
semnalat pe foarte puține 
rîuri, cum ar fi Lăpușul, 
cursul superior al Argeșului, 
Dîmboviței, canalul Bega 
sau pe Litoral, în zona piă- 
jilor. Pe o importantă parte 
a rețelei hidrografice intens 
folosite, calitatea apei s-a 
menținut constantă, deși în 
multe cazuri, după cum am 
arătat, folosințe de o deose
bită însemnătate sînt stin
gherite. în același timp, pe 
Olteț, pe Putna situația s-a 
înrăutățit, iar unele rîuri — 
Trotuș, Mureș, Bistrița — 
după o cercetare mai 
plexă, s-au dovedit a 
o categorie inferioară 
stabilite anterior.

Viața a demonstrat 
nu numai oportunitatea pro
gramului preconizat în ve
derea remedierii actualei 
stări de lucruri, dar și nece
sitatea imperioasă

cincinal a- 
miliard de 
la 1 ianua- 
putut înre-

com- 
fi de 
celei

astfel

ca acest

program să fie înfăptuit, lăr
git și accelerat, privit cu 
toată seriozitatea și răspun
derea de către organele și 
organizațiile vizate. întrucît 
trebuie subliniat cu toata 
tăria că protecția calității a- 
pclor este o chestiune vitală, 
că țările care au neglijat 
acest adevăr se lovesc în 
prezent de dificultăți uria
șe, că nici un efort nu poate 
fi socotit prea mare pentru 
a preîntîmpina. a stăvili și 
a pune capăt primejdiei de
gradării apelor noastre. Ală
turi de greutățile inerente 
unei asemenea acțiuni, 
alături de dificultățile de 
ordin obiectiv, se mențin în 
continuare factori subiectivi 
care frînează rezolvarea pro
blemei. în unele întreprin
deri și direcții generale se 
fac auzite afirmații după 
care măsurile prezumate ai 
fi exagerate, iar optica de
formată — potrivit căreia 
epurarea ’ apelor reziduale, 
fiind o investiție neproduc
tivă, ar încărca artificial 
producția — mai are încă 
susținători. De asemenea, 
fapte cum sînt cele semna
late în cuprinsul articolului, 
ca și inexistența sau func
ționarea necorespunzătoare 
a instalațiilor de epurare — 
considerate pe drept cuvînt 
contravenții și sancționate 
de legislația economică — 
rămîn adeseori nepedepsite 
sau infractorii sînt tratați cu 
o inexplicabilă și intolera
bilă blîndețe de către orga
nele Comitetului de Stat al 
Apelor, forurile tutelare, Ar
bitrajul de stat. Asupra tu
turor acestor aspecte vom 
reveni într-un articol viitor.

fenomenele vieții sociale. După cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
recentul articol „Rolul conducător 
al partidului în etapa desăvîrșirii cons
trucției socialismului" „gradul de cu
noștințe, maturitatea ideologică a 
comunistului nu se măsoară după 
numărul citatelor memorate, după 
capacitatea de a reproduce definiții 
învățate pe de rost, ci după jus
tețea răspunsului dat fenomenelor 
noi apărute în procesul dezvoltării 
sociale".

Realizarea unui asemenea învăță- 
mînt depinde mult de propagandist. 
Mi-a fost dat să aud afirmații de 
genul acesta la adresa unor propagan
diști : „de cînd lucrez cu el au 
început să mă intereseze problemele 
ideologice". Chiar dacă cuprind 
o notă de exagerare, asemenea apre
cieri fac cinste propagandiștilor. Dar, 
pentru a ajunge la astfel de rezultate, 
propagandistul trebuie să depună o 
muncă foarte complexă. El nu ar tre
bui să vină la cerc dacă nu și-a însușit 
ceva în plus fată de ceea ce știa dina
inte, dacă nu e în stare să spună ceva 
nou cursanților. Munca de propagan
dist nu se limitează la cele două ore 
de seminar, ci presupune o solicitare 
permanentă, studiu continuu. în al 
doilea rînd, propagandistului trebuie 
să-i placă această muncă, s-o facă cu 
pasiune, cu dăruire, să realizeze în fie
care seminar un mic act de creație. El 
trebuie să fie inteligent, să aibă farmec 
personal, tact, să știe să cucerească, 
să deschidă inimile, să creeze un cadru 
în care toți să se simtă bine, nestin- 
gheriți. în activitatea lui trebuie să 
răzbată dorința fierbinte de a trans
mite nu numai un anumit volum de 
cunoștințe, dar și convingeri, ceva din 
căldura sufletului șău.

Cred însă că la nivelul organizațiilor 
de partid munca de propagandist nu 
se bucură încă de aprecierea cuvenită, 
și din această cauză nici selecționarea 
propagandiștilor nu e făcută întotdea
una cu suficientă grijă, și nici indica
țiile conducerii de partid cu privire 
la degrevarea lor de alte sarcini ob
ștești nu sînt respectate întocmai. Se 
pot auzi uneori asemenea aprecieri la 
adresa muncii unui propagandist : „ce 
face în fond ? Mai nimic, conduce 
un cerc". Că-1 conduce bine sau 
rău, asta nu se mai ia în seamă. Sub
aprecierea muncii de propaga "’' ț, 
tratarea ei ca o rudă săracă a jg*. cii 
de partid este un fenomen dîfimator, 
care trebuie combătut cu toată tăria.

Ca în orice proces de învățămînt, 
și în învățămîntul de partid acționează 
doi factori : propagandistul și cursan
tul. N-aș vrea să mă angajez într-o 
dispută pe tema : care din cei doi 
factori este mai important ? deoarece 
aceasta ar fi o falsă problemă. Pro
pagandistul, oricît de pregătit și de 
talentat ar fi el, rămîne o voce în 
pustiu dacă nu întîlnește receptivita
tea, dorința vie de a studia și a-și 
însuși creator teoria din partea cursan- 
ților. în această ordine de idei, aș 
semnala importanța deosebită, hotărî- 
toare chiar, pe care o are felul cum 
se face înscrierea cursanților în îiî- 
vățămînt. în experiența mea am în- 
tîlnit tot felul de situații care nu sînt 
utile nimănui : unii cursanți s-au în
scris la un anumit cerc pentru că 
mai aveau ceva cunoștințe în dome
niul respectiv și își făceau socoteala 
că nu vor mai trebui să învețe, alții 
pentru a răspunde solicitării biroului 
organizației, care voia să raporteze 
un anumit procent de înscriși e e. 
Or, există, aș putea spune, o cores
pondență directă între modul în care 
s-au înscris diferiți tovarăși la învă
țămîntul de partid și comportarea 
lor în timpul discuțiilor. Apaticii, cei 
ce nu iau cuvîntul, se recrutează de 
regulă din rîndul celor ce s-au înscris 
formal la cerc. Entuziaștii, cei ce ridică 
probleme, întreabă, aprind controverse, 
sînt dintre cei ce au venit la cerc 
pentru că vor să știe, pentru că i-a 
atras o anumita temă și nu alta. Con
sider că în pregătirea noului an de 
învățămînt ar trebui părăsit cu totul 
sistemul anacronic al înscrierilor for
male, respectîndu-se ferm indicația ca 
organizarea învățămîntului de partid 
să țină seama de pregătirea și dorin
țele fiecăruia. Este și aceasta o condi
ție, nu din cele mai puțin impor
tante, a realizării unui învățămînt 
creator.

Olivia CLATICI 
lector universitar

grijite, un rol hotărîtor îl are re
primarea impulsurilor instinctive. 
Acest lucru are o valabilitate gene
rală. La naștere, copilul reprezintă 
o înmănunchere de instincte, pe care 
educația și viața socială va trebui să 
le disciplineze, să le supună unor 
norme etice. Instinctul alimentar, de 
pildă, care ar împinge pe copil să se 
arunce avid asupra hranei, va trebui 
convertit într-o comportare socială 
corectă-; copilul este învățat să mă-

se săvîrșește cu tot atîta spontanei
tate cu care apar la oamenii nesupra- 
vegheati reacțiile brutale și antiso
ciale.

Putința stăpînirii de sine, menține
rea calmului interior, reprimarea 
impulsiei instinctive sînt esențiale nu 
numai în viața individuală, ci și în 
viața socială. Un om avînd simțul 
responsabilității actelor și vorbelor 
sale nu se va părăsi niciodată primei 
mișcări, în general necontrolate, mai

a unei hotărîri importante, este, în 
această privință, concludent.

Ne este prezentă în amintire îm
prejurarea relatată de un martor 
al stării de spaimă și dezorientare 
în care se aflau ofițerii conducă
tori ai unei armate, în preajma u- 
nei mari bătălii, de care avea să 
depindă soarta primului război 
mondial. în fața hărților întinse, co
pleșiți de mulțimea veștilor dezas
truoase ale frontului, ofițerii, pa-

Dar cum am putea să nu reamin- 
legătură cu stăpînirea de 
vorba sau purtarea cumpă- 
cu simțul răspunderii, cu- 
lui Themistokles, înaintea 
de la Salamina ?

Civilizația diurnă
9

nînce. Tot astfel, violența gestului, 
semn al instinctului agresiv, devine, 
la omul civilizat, stăpînire de sine, 
atitudine calmă ; violenta de limbaj, 
.manifestîndu-se spontan, este, de ase
menea, suprimată, evitîndu-se insulta 
semenului și asigurînd conviețuirea 
armonioasă între oameni.

în esență, educația se reduce, prin 
urmare, la dominarea Impulsiei 
instinctive și la crearea comportării 
măsurate și a unei discipline morale. 
Această obișnuință intră cu timpul 
atît de adînc în felul de a fi al oa
menilor cu adevărat civilizați, incit 
reacția politicoasă, în vorbă și gest,

cu deosebire cînd îndeplinește o func
ție socială importantă : el va lăsa 
totdeauna între un eveniment și lua
rea unei atitudini răgazul unei cum
păniri amănunțite a situației de fapt ; 
el își va amina hotărîrea, pentru a 
judeca în liniște ; nu va acționa 
niciodată sub imperiul impulsiei și 
violentei interioare ; nu va ridica 
niciodată tonul vorbirii și nu-și va 
pierde niciodată stăpînirea de sine. 
Proverbele populare au consemnat 
adesea această nevoie a reflecției li
niștite asupra grabei nesăbuite : pro
verbul francez „noaptea dă sfaturi, 
arătînd însemnătatea amînării cu o zi

lizi, nervoși, vociferînd, propuneau 
soluții extreme și pripite. în acest 
moment apăru comandantul, care, 
prin atitudine calmă și vorbirea în
ceată, măsurată. în contrast cu 
gesturile febrile și vorbirea repe
zită a ofițerilor... își invită subal
ternii la o masă frugală. în timpul 
prînzului au vorbit despre lucruri 

cu evenimentele, 
liniștiți, cu 

asupra
fără legătură 
pentru ca mai apoi, 
mintea limpede, aplecați 
hărților, să ia măsurile cele mai 
potrivite pentru desfășurarea bă
tăliei, de care avea să depindă 
soarta războiului.

tim, în 
sine, cu 
nită și 
vintele 
bătăliei

Discuțiile dintre căpetenii, în preaj
ma acestei bătălii, erau aprir 
ge. Va trebui oare să se accepte bă
tălia navală împotriva perșilor, 
în acel loc și în acel moment ? în 
fața lui Themistokles se afla Eu- 
rybiades, lacedemonianul ; două 
temperamente, două feluri de a fi. 
Eurybiades, impulsiv, cu ochii in
jectați. exasperat de a fi contrazis, 
ridică asupra lui Themistokles 
al său skytale, bastonul de co
mandant, amenințînd că-1 va lovi. 
Acesta din urmă rosti cuvintele pe 
care le-a consemnat istoria, pen
tru a le perpetua în secole :

— „Lovește — dar ascultă !“.
Aceste cuvinte, rostite cu liniștea 

omului care pune mai presus de 
ofensa și simțul demnității perso
nale interesul suprem al țării, s-au 
impus adunării. Eurybiades însuși 
s-a declarat pentru începerea luptei, 
care avea să salveze pămîntul și ci
vilizația greacă.

Fiecare om. în sfera lui de acti
vitate și viață, trebuie să obser
ve aceeași disciplină mentală și 
aceeași stăpînire de sine în vorbă 
și faptă. O comportare civilizată 
cere eforturi, ea este o expresie a în
sușirii frumosului : iar acest frumos 
se răsfrînge atît asupra vieții in
dividului cît și a celei sociale.

/
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■ âO întrebare anumită Influență 
supra operativității
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Canstrucțirlor țder ^Mașini eWRFNfOI! 
SISTEMULUI cooperării;

| tricotajele

INTERUZINALEJ?!
re slabă | 
domnn- ■

Spunde
port.

. .T J 
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fnare. caro not “

! intervenit
inginer șef 

tănată-Buci
niși oameni fl 
pot să facă | 
P7P în rar- ®

Cu aproape 10 luni în urmă, 
ziarul nostru a publicat articolul: 
„Din relațiile unei familii indus
triale", în care se examina cum 
funcționează mecanismul cooperă
rii industriale în fabricarea insta
lațiilor de foraj. Cadre cu munci 
de răspundere de la uzina „1 Mai“ 
din Ploiești — unitate coordona
toare în acest mecanism — cît și 
din unele din cele 40 de între
prinderi colaboratoare, relevînd 
ceea ce era pozitiv, au scos totoda
tă în evidență o serie de anomalii 
și neajunsuri, precizînd cîteva din 
direcțiile în care trebuie să se 
acționeze imediat și hotărît pen
tru îmbunătățirea relațiilor de coo
perare interuzinală.

Se aștepta analizarea apro
fundată de către forurile de re
sort ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini a situa
ției existente și luarea de mă
suri care să ducă la înlăturarea în 
scurt timp a neajunsurilor sem
nalate. Investigațiile noastre re
cente, pe marginea articolului men
ționat, au dus, din păcate, la o 
constatare deloc îmbucurătoare.

— Față de acum 10 luni — spu
nea ing. Gheorghe Tănăsoiu, di
rectorul general al Uzinei de uti
laj petrolier din Tîrgoviște — lu
crurile nu s-au schimbat cu ni
mic. Totul a rămas așa cum știți. 
Noi ne străduim și acum, ca și îna
inte, să nu facem greutăți uzinei 
coordonatoare, să-i livrăm toate 
piesele și subansamblele contrac
tate la termenul prevăzut și de 
calitate corespunzătoare. Ea însă 
.ontinuă să ne provoace pertur
bări în producție, prin faptul că 
modifică tot atît de des comen
zile. Nu începem bine să ne apro
vizionăm cu cele necesare, că și 
vine o adresă — exact ca și îna
inte — prin care ni se face cunos
cut că, din motive independente, 
se anulează comanda, cerîndu-ne 
altceva. Aceasta ar fi una dintre 
problemele perpetuu-mobile în 
sistemul de cooperare, a cărei so
luționare, credem noi, depășește 

. posibilitățile uzinei ploieștene. Dar 
dacă și acum uzina „1 Mai" ne 
trimite cu multă întîrziere piesele 
forjate, aceasta este 
care se face direct 
Ne întrebăm : cum 
vrăm aceste piese 
cadrul planului de 
timp cît le primim 
cu întîrziere ?

Un 
și de 
torul 
iești: 
drul cooperării cu uzina „ 
Dar inelele acestora ni le forjează 
ea. Ca și înainte, uzina coordona
toare continuă să ne livreze piese 
supradimensionate și nici terme
nele nu le respectă întotdeauna, 
creîndu-și astfel singură greutăți. 
Nu este cazul ca în primul rînd ea 
să dea exemplu de disciplină con
tractuală?".

Firește, cei doi directori de în
treprindere au dreptate 1 După cum 
se vede uzina 
rul de resort 
ziile cuvenite 
rioare, nu au 
probleme care trenează de multă 
vreme în organizarea și desfășu
rarea legăturilor de cooperare și, 
mai ales, în ce privește respecta
rea cu strictețe a obligațiilor con
tractuale reciproce. în loc să ar
monizeze eforturile diferitelor în
treprinderi colaboratoare, uzina 
coordonatoare continuă să le pro
voace greutăți, care dereglează me
canismul cooperării.

Ar fi greșit să afirmăm că uzi
na coordonatoare, la rîndul ei, nu 
întîmpină greutăți din partea unor 
întreprinderi colaboratoare. Discu
tăm cu ing. Ion Negulescu, din ser
viciul de 
„1 Mai".

— Este 
el același 
un an — 
noi ne încălcăm anumite obligații, 
să imprimăm o respectare strictă 
a contractelor. Avem un personal 
numeros la acest serviciu, 14 dis
peceri, care pur și simplu stau pe 
capul întreprinderilor colaboratoa
re pentru ca ele să-și îndeplinească 
sarcinile prevăzute în contracte. Și, 
cu toate acestea, nu reușim să 
determinăm toate unitățile să res
pecte disciplina contractuală.

Directorul uzinei „Hidromeca- 
nica“-Brașov, ca și alți conducători 
de unități colaboratoare au arătat 
însă faptul că nu pot întotdeauna să 
sprijine uzina „1 Mai" în execu
tarea comenzilor urgente pe care 
le solicită „Industrial-export". Este 
vorba, mai ales, de piese de 
schimb pentru instalațiile de foraj 
livrate. Unitățile susțin că au un 
plan de producție, că nu pot să 
realizeze nimic în plus, întrucît nu 
primesc repartiții pentru materie 
primă și nu au capacități sufi
ciente de producție.

— Avem 
ferme față 
perfectează 
noastră — 
Nistor, director general al uzinei 
„1 Mai". Nu găsim înțelegere 
unitățile colaboratoare pentru 
executa în termen instalațiile

mai ales, seturile de piese de 
schimb necesare. Este drept, ele au 
un plan al lor, lucrează în con
cordanță cu sarcinile stabilite de 
forul tutelar. Dar, deși sîntem o 
„familie'1, cum se afirmă, noi tot 
singuri ne aflăm în fața greută
ților. Sistemul de astăzi al coope
rării, după părerea mea, nu asi
gură uzinei coordonatoare nici o

funcționare a cooperării interuzi- 
nale. Ea nu a luat contact cu alte 
direcții generale din cadrul mini
sterului și nu a determinat o res
pectare strictă a obligațiilor con
tractuale din partea uzinelor „23 
August" și „Vulcan" din Bucu
rești, Fabricii de cauciuc din 
Brașov și altora. Mai departe 
Ministerul Industriei Construcțiilor

.£

o chestiune de 
răspunzătoare, 
putem să-i li- 
în termen, în 
cooperare, atît 
chiar de la ea

răspuns similar am primit 
la ing. Eugen Toma, direc- 
Uzinei de utilaj chimic Plo- 
„Producem rulmenți în ca- 

1 Mai".

„1 Mai“ și ministe- 
nu au tras conclu- 
din criticile ante- 
rezolvat o serie de

colaborare al uzinei

greu, desigur — repetă 
lucru ca și acum aproape 
ca, în condițiile în care

obligații contractuale 
de beneficiari, care se 

tîrziu, nu din vina 
ne spune ing. Dumitru

la 
a 

Și>

w

anomalii criticate de „Scîntcia
aude. Că există o preocupare 
în această direcție ne-o demon- ■ 
strează și faptul .că ședințele con- I 
siliului coordonator au devenit pur 
formale. Nu se respectă nici măcar ■' 
indicația ca să participe la dezba
teri directori sau i 
unităților colaboratoare, care pot 
angaja întreprinderea, pot să-și 1 
asume o răspundere. La cîteva șe
dințe la care am participat, mi-am :l 
dat seama că sînt trimiși oameni 
incompetenți, care nu ț 
altceva decît să-și noteze în car
net cîte o problemă — și atîtT Și H 
toate acestea se întîmplă sub ochii H 
forului tutelar, care își are repr.e- 
zentantul său în consiliul coordo- H 
nator". ... b

(Urmar^din pag. I)
, ■ ...................-

năra-Gardă" din Capitală — valoarea 
acestora depind în ultima instanță 
de gradul înecare se realizează an
grenarea" cercetării în problemele 
concrete ala ^producției, de orienta
rea ețjypotrivjț cerințelor variate și 
complexe alb -acesteia, de operativi
tatea■șî-'cficacitatea soluțiilor date. 
Firește, orice laborator uzinal este 
obligat să. aibă în vedere și să-și 
axeze "activitatea în primul rînd pe 
direcțiile stabilite de forurile sale 
tutelare, conducerea uzinei, minis
terul de resort. Totodată, credem că 
sesizările și doleanțele întreprinderi
lor beneficiare, cu care fiecare uzină 
sau fabrică întreține relații de cola
borare, ar putea furniza jaloane 
importante pentru programul de 
cercetări în activitatea laboratoru
lui uzinal.

Or,- cu toate că în ultimul timp se 
constată o îmbunătățire a calității 
fibrelor pe care ni le livrează uzina 
din Săvinești, totuși, de multe ori, 

‘ ‘ au de suferit mari „că- 
calitate. Sculurile pe care 

-le primim .de la Filatura de lînă 
pieptănată-București (firul fiind fa
bricat din fibre produse la Săvi
nești) nu au întotdeauna o culoare 
uniformă- și din acest motiv și pro
dusele noastre, prezintă nuanțe di
ferite ; pe la începutul acestui an, 
uzina a furnizat filaturii amintite 
tone întregi din fire melana care 
s-au. vopsit neuniform — ceea ce a 
făcut ca noi să nu reușim să răs
pundem integral obligațiilor de ex-

negativă 
cercetărilor, 

precum și asupra posibilităților de 
urmărire a finalizării. Astfel, dln- 
tr-un număr de 56 de teme de cerce
tare prevăzute în anul 1966 — au fost 
terminate doar 36, dintre care au fost 
aplicate numai 25. De asemenea, une
le teme cuprinse în plan s-au dove
dit a fi nefondate din punct de ve
dere economic, ceea ce s-a soldat 
cu un consum irațional de timp, efor
turi și cheltuieli bănești. Am să dau 
un singur exemplu : analizarea unei 
substanțe chimice ce intervine în 
fabricarea melanei (nitritul de amo
niu) s-a dovedit nejustificat abordată.

Carențele semnalate de beneficiarii 
uzinei pe lingă valoarea lor orientati
vă reflectă modul defectuos în care 
este concepută și organizată activita
tea dc cercetare uzinală ; au 
existat tendințe de izolare șl de 
lucru în paralel — și cliiar cazuri 
în care un cercetător din aceeași 
grupă nu știa ce face celălalt. Tot
odată, forțele nucleului de cercetare 
au fost diminuate artificial, ca ur
mare a unor măsuri inadecvate, 
luate de conducerea uzinei, cercetă
torii fiind transferați în diverse sec
toare de producție pentru a urmări 
probleme pur tehnologice.

Trebuie totodată menționate șl 
efectele negative ale persistenței u- 
nor manifestări de birocratism ; 
munca cercetătorilor este grevată de 
multiplele documente, hîrtii și pres
tări de servicii scriptice pe care a- 
ccștia sînt obligați să le efectueze în 
uzină. Astfel, timpul afectat cerce-

impuse de înaintarea impetuoasă a 
științei și tehnicii.

S-ar putea cita cazul propunerii 
privind recuperarea caprolactameh 
(principala componentă .=>. fabricării 
relonului) făcută’" cabinetului tehnic 
sub formă de inovație în anul 196L 
Finalizarea ei ar fi adus beneficii 
uzinei de circa 1—1.5 milioane anual. 
Avîndu-se în vedere aceste conside
rente. a fost construită o instalație 
simplă, pe lingă secția lactamă (sec- 
tie-cheie în desfășurarea procesului 
tehnologic) pentru experimentare. 
Tema a figurat numai în perioada 8 
aprilie 1961—11 noiembrie 1964 de...
zece ori pe ordinea de zi a ședințe
lor consiliului tehnic. în rest, nimic !

O explicație a furnizat ing. Vasile 
Mihăilescu, șeful serviciului de pro
ducție : Nu se știe nici la această oră 
ce cantitate de caprolactamă rezultă 
din apele de extracție, deoarece ni
meni nu poate face această deter
minare...

— Metoda propusă părea să com
porte unele riscuri — a replicat ing. 
Iulia Amălinei, șef serviciu C.T.C. ; 
analizele efectuate după documenta
ția cea mai recentă au infirmat însă 
acest punct de vedere. Verificările 
chimice de laborator au adus argu
mente pentru introducerea procedeu
lui în fabricație. Totuși pînă la fina
lizarea ei a trecut prea mult timp : 
în cei șase ani care s-au pierdut 
s-a irosit o cantitate de 
tamă în valoare 
lei...

— Temerile de 
aici îșl au, după

de peste
caprolac-
10 000 000

amintitcare s-a
părerea mea — a

★

posibilitate de a tonta la nevoie 
pe sprijinul întreprinderilor cola
boratoare. Poate că este exagerat, 
dar atît uzina, cît și consiliul 
coordonator au o funcție mai mult 
onorifică în prezent. Accentuez, 
nu se poate acționa în nici un fel 
pentru că deasupra noastră există 
direcții generale, diferite ministe
re. un sistem de aprovizionare cen
tralizat, care, din păcate, ține prea 
puțin seama de mecanismul coope
rării.

— Puteți să argumentați această 
ultimă afirmație ?

— Desigur. Să luăm, de pildă, 
numai faptul că uzina coordona
toare poate anula 
tre colaboratori în 
zile. Dar unitățile 
pot anula comenzi 
decît cu 90 de zile 
se pot aproviziona cu altele dacă 
nu depun specificațiile la minister 
în același număr de zile. Este de
sigur o anomalie, semnalată de 
nenumărate ori, chiar în presă. 
Sau faptul că noi avem în plan 
instalații de realizat pentru luna 
în curs, dar contractarea nu a fost 
perfectată nici pînă la. 10 iunie. Ce 
garanții putem avea noi, în pri
mul rînd, și ce vom spune colabo
ratorilor noștri să realizeze ? Și 
pot înșira numeroase alte anoma
lii care împiedică mecanismul coo
perării să fie pus pe baze științifice.

Din discuțiile avute și cu alte 
cadre din uzină a reieșit că Direc
ția generală de utilaj petrolier și 
minier din M.I.C.M. nu a rezolvat 
nimic din sarcinile ce i-au revenit 
pentru mai buna organizare și

comenzile că- 
termen de 45 
respective nu 
de materiale 
înainte și nu

Ce 
mod 
zece 
lului

Această inconstanță a parame
trilor reflectă, după părerea mea, 
carențe ale modului în care cerceta
rea uzinală verifică și urmărește 
aplicarea studiilor în producție — a 
intervenit tovarășul Constantin Vicol, 

’ la Filatura de lînă piep- 
____ -București. Este adevărat că 
anumite nemulțumiri semnalate de 
noi au fost .parțial remediate în a 

. doua jumătate a anului trecut, dar 
' iată că în acest an ne-au fost din nou 
livrate importante cantități de pro
duse. cu defecte.

Uneori cercetătorii susțin că solu
țiile lor sînt bune și că deficiențele 
apar pe parcursul liniilor tehnolo
gice de fabricație. Dar chiar așa 
fiind, cine trebuie să caute și să so
luționeze cauzele imperfecțiunilor ? 
Nu colectivul laboratorului uzinal ? 

.... O concluzie de principiu care se 
poate, degaja din aceste discuții 
este că activitatea de cercetare uzi
nală, spre ă realiza într-o cît mai 
largă măsură dezideratul integrării în 
cerințele producției, trebuie să „pri
vească și dincolo de poarta uzinei", 
să înscrie pe agenda preocupărilor 
imediate problemele care apar în cir
cuitul economic al produselor, să 
stabilească forme de contact și infor
mare directă cu întreprinderile in
teresate, să considere solicitările a- 
cestora ca o completare obligatorie 
a propriei tematici de cercetare.

Unde se nasc
germenii textilelor 
sinteticeI 

publicarea artîco- ■ ; 
funcționarea me- H < 
jperare industria- I i

1

anume ar trebui subliniat în; 
deosebit în concluzie.? Pupă 
luni, de la publicarea artîco 
amintit, în 1

de Mașini nu a mișcat un de
get, în perioada care a trecut 
de la publicarea articolului mai 
sus menționat, pentru a asigura o canismului de cooperare 
mai mare stabilitate în timp a sar
cinilor de plan ale uzinei coordo
natoare. Or, această stabilitate este 
una din premisele esențiale pen
tru perfecționarea relațiilor de coo
perare între uzina „1 Mai" și în
treprinderile partenere.

în legătură cu activitatea aces
tui angrenaj complex de cooperare 
interuzinală, am discutat și cu ing. 
Dumitru Alecu, adjunct al secției 
economice a Comitetului regional 
de partid Ploiești. „Nimeni nu ne-a 
solicitat să ne spunem părerea, deși 
pe la noi au trecut directori gene
rali, conducători de ministere, de 
instituții centrale, cărora le revine 
sarcina să soluționeze operativ pro
blemele care se ivesc în desfășu
rarea relațiilor de cooperare. Ade
vărul este că stăruie încă serioase 
neajunsuri și anomalii și, în cadrul 
organizării științifice a producției, 
nu trebuie lăsată la o parte organi
zarea științifică a cooperării. Acesta 
este un factor principal pentru bu
nul mers al activității întreprinderii 
coordonatoare, pentru asigurarea 
rentabilității ei. Dacă cercetăm 
scriptele uzinei „1 Mai", vedem 
că ea a plătit în anul 1966 peste 
1 600 000 lei, iar în acest an mai 
mult de 600 000 lei penalizări pen
tru livrări întîrziate la export. Ne
îndoielnic, unele întîrzieri provin 
din modul defectuos de func
ționare a relațiilor de cooperare. 
Am sesizat mereu acest lucru, dar 
se pare că la minister nu se prea

lă nu s-a schimbat nimio,-menți- 
nîndu-se anomaliile și lipsurile 
semnalate. De aceasta se fac răs
punzătoare atît uzina coordonatoa
re, cît și organele Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini. 
Ne întrebăm : ce anume se aș- n 
teaptă, cît se va mai admite a- | 
ceastă stare de lucruri care con- li 
tinuă să provoace perturbări se- a 
rioase în realizarea sarcinilor de H 
plan, nu numai în cadrul uzinei B 
coordonatoare, ci și în al. celorlalte:™ 
unități colaboratoare ? A devenit h 
absolut necesar ca forurile de re- g 
sort ale ministerului să părăsească „ 
poziția de espectativă, să înfrîngă O 
inerția, să examineze neîntîrziat S 
deficiențele, pentru a desprinde „ 
clar cauzele și a lua cele mai in- | 
dicate și urgente măsuri pentru g 
înlăturarea lor. Ieșirea din impas „ 
și asigurarea în scurt timp a tu- | 
turor condițiilor pentru funcțio- $ 
narea optimă a acestui mecanism □ 
de cooperare interuzinală trebuie să | 
fie considerat ca un 
competență economică 
organele ministerului 
și pentru conducerea 
ieștene. Se va crea pe 
posibilitatea de a se fructifica de
plin și mai ( “ 
nice și 
această 
lațiilor

Cum se răsfrînge 
cercetarea asupra 
calității producției

examen de 
atît pentru J- 
tutelar, cît 
uzinei plo- | 
această cale •" 

de a se fructifica de- R 
eficace avantajele teh- H 

economice pe care le oferă “ 
formă de organizare a re- | 
de colaborare industrială. 8

Constantin CAPRARU g 
corespondentul „Scînteii" R

— In condițiile actuale, ca să-și 
. poață aduce contribuția scontată la 
bunul mers al producției din uzină 
— spune ing. Iancu Batariuc, șeful 
serviciului de cercetări — un co
lectiv• -uzinal științific trebuie să se 

■ conducă în activitatea sa după un 
program de cercetare judicios alcă
tuit, bine orientat, pe măsura posibi
lităților și forțelor reale. Or, în ca
zul laboratorului nostru, unele 
carențe se datorează tocmai modu
lui defectuos în care au fost 
stabilite sarcinile colectivului. Ser
viciul dc cercetare și-a asumat 
anul trecut, de pildă, mult prea 
multe teme, ceea ce a condus la o 
aglomerare a lucrărilor. uneori 
în detrimentul unor probleme des
tul de acute ; în același timp, 
dispersarea eforturilor a avut o

Esmassa

In sectorul cooperatist al agriculturii raionuluiHuși

ASISTENȚA ZOOVETERINARĂ
SUFERĂ DE BOALA NEGLIJENȚEI

5
Cooperativele agricole din raionul 

Huși au făcut mari eforturi mate
riale pentru creșterea efectivelor de 
animale proprietate obștească. Ca 
urmare, ele au ajuns să aibă în pre
zent peste 20 000 taurine, 10 600 por
cine, 102 000 ovine, 52 000 păsări. A- 
ceste efective ating, iar la unele 
specii chiar depășesc nivelul stabilit 
în planurile de producție pentru 
sfîrșitul acestui an.

Desigur, acesta este un lucru bun. 
Rău este însă faptul că de la efec
tivele existente nu se obțin venitu
rile scontate deoarece o dată cu 
creșterea numărului de animale nu 
se realizează și producțiile prevăzute. 
Această situație este determinată în- 
tr-o însemnată măsură de starea 
proastă a sănătății animalelor care, 
în mult prea multe cazuri, au drept 
urmare moartea. Astfel, în raionul 
Huși mortalitatea animalelor este în 
creștere, acest fenomen fiind mult 
mai pronunțat decît în alte raioane 
ale regiunii Iași. Spre exemplu, în 
acest an pînă la scoaterea la pășune 
a animalelor s-a înregistrat o pier
dere de 223 taurine, 1 300 purcel, 
4 820 de ovine și aproape 14 000 pă
sări. Cu ocazia unui .raid întreprins 
în mai multe cooperative agricole de 
producție și din discuțiile purtate cu 
specialiștii s-au desprins mai multe 
cauze ale acestei situații.

Reținem mai întîi părerea tov. me
dic veterinar Constantin Alecu, vice
președinte al consiliului agricol raio
nal.

— în raion avem 16 medici și 56 
tehnicieni veterinari. în ultimii ani 
s-au construit 8 
nare, prevăzute 
tații, farmacii.

raid anchetă

dispensare veterl- 
cu sală de consul- 
birouri și locuințe

pentru medicii veterinari. Pînă la 
sfîrșitul anului în curs vor mai in
tra în funcțiune alte 3 dispensare 
ce se găsesc acum în construcție. în 
ultimul timp s-au creat condiții mai 
bune, și în cooperativele de producție 
pentru cazarea și furajarea animale
lor. Totuși, prin luarea acestor mă
suri n-am reușit să înlăturăm defi
nitiv mortalitățile care s-au înregis
trat în special la animalele tinere. 
Din analizele făcute de consiliul agri
col reiese că acest lucru s-a întîm- 
plat mai mult din cauza bolilor nein- 
fecțioase cum sînt bronchopneumo- 
niile, afecțiunile gastro-intestinale și 
parazitare, rahitismul, boli determi
nate de condițiile necorespunzătoare 
de cazare existente la unele unități, 
de hrănirea neigienică și nesatisfă
cătoare din punct de vedere calita
tiv și al modului de preparare a fu
rajelor. S-a ajuns la fenomene ne
gative și pentru că în unele unități 
consiliile de conducere nu au luat 
în seamă recomandările medicilor 
veterinari, dar și pentru că aceștia 
n-au acordat la timp asistența zoove- 
terinară necesară. Unii dintre ei se 
mărginesc la acțiunile sanitar-vete- 
rinare uitînd de cele zootehnice, așa 
cum se întîmplă la circumscripțiile 
Vetrișoaia, Vutcani, Dolhești, Olte
nești și din alte părți. Și de aceea 
aici s-au manifestat serioase lipsuri 
în pregătirea adăposturilor și asigu
rarea bazei furajere. Deși în toamnă 
s-a evaluat că balanța furajeră este

asigurată în proporție de 110 Ia sută 
pe raion, în realitate cantitățile de 
furaje au fost nesatisfăcătoare. A- 
ceasta a determinat unele unități să 
scoată animalele la pășunat aproape 
cu o lună înainte de timpul stabilit.

Situația de pe teren arată că în 
unele cooperative nu s-au asigurat 
condiții elementare pentru creșterea 
animalelor cu toate că posibilități e- 
xistă. De la medicul Ilic Dîaconescu 
aflăm că 12 viței aparținînd coope
rativei agricole din Vutcani au muiat 
din cauza bronehopneumoniei. căpă
tată datorită adăposturilor necores
punzătoare. Aici, deși există con
strucții multe, conducerea cooperati
vei nu s-a învrednicit să amenajeze 
un adăpost corespunzător pentru vi
ței. 'f*

în condiții necorespunzătoare sînt 
ținuți șl porcii.

Situații asemănătoare se întîlnesc 
și la cooperativa din Tătărani. Aici 
ferma de păsări este greșit ampla
sată. Cei aproape 2 000 pui. aduși 
de la incubator, n-au putut fi adă
postiți în construcțiile respective. 
Crescuți în condiții necorespunză
toare, numai de la 5 mai jumătate 
din ei au murit.

Pierderi s-au înregistrat la aceas
tă cooperativă și în sectorul 
Neglijîndu-se din 
saivanului, mieii 
îmbolnăvit si au

La cooperativa 
pierit 200 de oi 
rii lor la timp,
nar Constantin Pruneanu, cu care 
am stat de vorbă, spune că con
ducerea cooperativei a neglijat să

tării este irosit în proporție de două 
treimi în ce privește șeful serviciu
lui și 1/3 în cazul celorlalți cercetă
tori. Evident, sînt factori care „de
conectează" cadrele științifice de an
samblul problemelor de cercetare.

— Repet, desigur, un lucru bine
cunoscut spunînd că cercetarea știin
țifică nu constituie un scop în sine 
— a spus Savel Matache, inginer 
principal la serviciul cercetări al uzi
nei. Cercetarea este destinată pro
ducției materiale, ea trebuie să fie 
finalizată, tradusă în realitate indus
trială. Cu atît mai imperioasă apare 
finalizarea în cazul cercetărilor unui 
laborator uzinal a cărei rațiune de 
existență este tocmai aceea de a 
servi nemijlocit producția, de a fi 
un focar de inițiative și idei științifi
ce noi, cerute de procesul industrial.

Sînt cazuri cînd nu atît „con
dițiile obiective", cît mai ales o anu
mită inerție face să se tărăgăneze 
utilizarea practică a unor soluții. 
Cînd spun asta mă refer, în special, 
la procesul tehnologic de fabricare 
a caprolactamei la care lucrăm în 
prezent ; prin schimbarea bazei de 
materii prime cercetarea se va 
solda cu economii cifrate la zeci 
dc milioane. Ce s-a întîmplat însă 1 
Subapreciindu-se importanța acestor 
cercetări, conducerea uzinei a impus 
în 1966 colectivului să se ocupe de 
alte probleme ; s-a pierdut astfel un 
timp prețios, întrucît. după cum s-a 
dovedit ulterior cînd au fost reluate 
lucrările, continuarea pistei inițiale 
ducea cu certitudine la un brevet — 
care a și fost acordat. Tehnologia 
amintită reprezintă o contribuție a 
științei românești la progresul acestui 
domeniu. Activitatea de cercetare 
trebuie, atunci cînd produce idei 
științifice noi, să găsească întotdeau
na receptivitate și înțelegere la con
ducerea uzinei, să primească din 
partea acesteia ajutorul cuvenit.

Pentru a stimula activitatea 
cercetare din uzine, ar fi necesar 
în sarcinile fixate întreprinderilor
fie inclusă nu numai realizarea indi
catorilor din planul de producție dar 
și anumite cerințe precise privind 
ieftinirea, modernizarea, îmbunătă
țirea calitativă a principalelor per
formanțe ale produselor prin eforturi 
de cercetare proprii. Aceasta a fost, 
de altfel, o indicație clară, concretă 
dată colectivului nostru de cercetare 
de către conducerea superioară de 
partid.
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Sînt asimilate

prea
17 vitei care au

a scos Ia iveală 
alte unități nu se 
necesare din ca

la timp in producție 
rezultatele

RBcercetării ?

ovin, 
toamnă terminarea 

fătati în iarnă s-au 
murit.
din Stroiești au 

din cauza netrată- 
Medicul veteri-

cumpere medicamente la timpul po
trivit. Abia cînd a văzut că pier
derile sînt prea mari s-a hotărît să 
le procure. Președintele cooperati
vei. Gheorghe Sandu, precizează 
însă că o bună parte din pierderi 
au fost la oile bătrîne. reformate 
pe care I.R.I.C. Huși a refuzat să 
le preia în toamnă. Din aceste cau
ze. cooperativa de producție Stro
iești. care se profilează pe creș
terea oilor, abia a ajuns să realizeze 
50 la sută din efectivul de 1 700 ca
pete stabilit pentru anul în curs.

La o serie de unităti cooperatiste 
din raionul Huși s-a ajuns la pier
deri de animale și datorită ușurinței 
cu care unii medici și tehnicieni ve
terinari au administrat nitrofuranul 
în combaterea colibacilozei. La co
operativa Lunca Banului. în timp ce 
medicul veterinar era plecat la un 
instructaj la Casa agronomului din 
Iași, tehnicienii veterinari au admi
nistrat nitrofuranul în doze 
mari la un lot de 
murit intoxicat!.

Raidul întreprins 
pregnant că nici în 
trag învățămintele
zurile de mortalitate ivite pînă acum. 
La cooperativele agricole din Vut
cani, Tătărani, Deleni, Stroiești, Coz- 
mești și din alte părți pe unde ne-am 
oprit modernizarea construcțiilor, de 
care ne-a vorbit medicul veterinar 
C. Alecu de la consiliul agricol, în- 
tîrzie a se face pe motiv că mai este 
încă timp. Din această cauză pro
ducția de lapte se menține scăzută. 
Pe primele patru luni și jumătate în 
medie .pe' raion producția de lapte 
a fost de numai 350 1.

Acestea sînt doar cîteva aspecte 
care arată că în raionul Huși activi
tatea zooveterinară nu ține pasul cu 
cerințele actuale ale creșterii anima
lelor. Este'necesar ca în cel mai scurt 
timp consiliul agricol regional să a- 
nalizeze situația creată și să ia mă
suri pentru lichidarea pierderilor Ia 
animale, și. păsări. Trebuie curmată 
cu toată hotărîrea atitudinea de ne
glijență ’ diri' partea unor cadre de 
conducere , din cooperative și a spe
cialiștilor , dip, unități și de la consi
liul agricol, pentru a 
creșterea 
male.

si 
de
se

se asigura 
continuă a producției ani-

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

— Pe de altă parte — a remarcat 
Maria Ionescu. pînă de curînd con
ducătoarea serviciului de cercetări 
din uzină. în prezent, sef al serviciu
lui tehnic din Direcția generală de 
fibre sintetice a Ministerului Indus
triei Chimice — cercetarea științifi
că uzinală permite o eficiență sigu
ră atunci cînd pornește de la o justă 
fundamentare economică, însoțită 
de crearea din timp a condițiilor 
asimilare si materializare.

Semnificativ. în acest sens, mi
pare tărăgănarea asimilării în pro
ducție a unui procedeu, elaborat în 
1966 de colectivul de cercetări al 
uzinei, privind vopsirea în masă 
fibrei melana, 
unor loturi mai . __
țe uniforme. Deși avizat de Ministe
rul Industriei Chimice, aplicarea in
dustrială a procedeului realizat în 
stadiul pilot trenează.

Bineînțeles, nimeni nu poate con
testa dreptul conducerilor unităților 
productive de a privi perfecționările 
tehnice si tehnologice în lumina sar
cinilor de ansamblu ale realizării 
planului. Dar „temerile" excesive dc 
a nu cauza perturbări procesului de 
producție nu pot 
pentru tergiversări 
rezultate științifice 
greșul economic nu 
timă instanță, decît o împletire ar
monioasă a sarcinilor curente cu in
troducerea continuă a modernizărilor

a 
pentru obținerea 
mari si de nuan-

constitui motive 
în aplicarea unor 
valoroase. Pro- 
reprezintă. în ul-

spus ing. Vasile Belizna, directorul 
general al uzinei — o anumită justi
ficare : introducerea noului implică 
o deosebită responsabilitate, ne,cesară 
cu atît mai mult în cazul uzinei noas
tre. unde gradul de tehnicitate și va
loarea instalațiilor sînt foarte ridica
te. Putem accepta ca asemenea uti
laje scumpe să servească drept expe
rimentări, care ar putea produce 
perturbări în procesul de producție ?

Firește, este întrutotul rezona
bil, mai mult, este o necesitate 
strictă ca instalații prețioase să 
fie ferite de orice riscuri dc de
gradare. Problema este însă că 
această controversă durează de 
un șir lung de ani. Or, se pune 
firesc întrebarea : oare nu se 
putea ajunge în acest răstimp 
la o concluzie clara, edificatoa
re — îneît să se poată ști cu 
precizie dacă este vorba de o 
idee la care trebuie să se renun
țe, or, dimpotrivă, sînt posibile 
avantaje importante pentru eco
nomia națională ?

Participanții la discuții au abordat 
și problema cooperării științifice.

— Laboratorul nostru uzinal dispu
ne de forțe suficiente pentru a des
fășura o muncă de cercetare în con
diții optime — a spus ing. Valeriu 
Mornanu, directorul tehnic al uzinei. 
Există însă o puternică și inepuiza
bilă rezervă de potențial, insuficient 
exploatată : colaborarea cu institu
tele academice, departamentale și 
catedrele universitare. Rețeaua lar
gă și în continuă dezvoltare de uni
tăți științifice oferă astăzi vaste po
sibilități laboratoarelor uzinale pen
tru amplificarea randamentului și 
creșterea eficienței activității lor.

E drept că specialiștii noștri cola
borează într-o bună măsură cu anu
mite institute academice si depar
tamentale. ca ICECHIM-Bucuresti, 
Laboratorul coloristic al Ministerului 
Industriei Chimice. I.F.A.-CIuj, Chim- 
gaz-Mediaș etc. cu care au semnat 
anul acesta mai multe convenții și 
contracte de cooperare. De aseme
nea. se dezvoltă colaborarea si cu 
forțele științifice din diverse între
prinderi beneficiare. în scopul îmbu
nătățirii calității firelor și fibrelor.

Există însă si serioase lacune în a- 
ceastă privință : au fost situații cînd 
institutele solicitate au manifestat un 
interes redus si nu au produs rezul
tatele scontate, cum s-a întîmplat cu 
o temă de cercetare preluată de In
stitutul de chimie macromoleculară 
„Petru Poni“ din Iași. E adevărat că 
și serviciu] nostru de cercetări a 
manifestat pasivitate si n-a insistat 
în urmărirea rezultatului investiga
țiilor. Există de asemenea evidente 
goluri în sistemul de informare reci
procă privind atît munca de cerce
tare din uzină, cît si cea din institu
tele cu profil similar. Datorită. între 
altele, carențelor în organizarea co- 
lahorării. nu am putut aiunge la elu
cidarea controversei mai sus-amin- 
tite cu privire la caprolactamă. Am 
primit chiar uneie răspunsuri. în 
sensul că..... nimeni nu poate cunoaș
te mai bine problemele producției 
decît specialiștii si tehnicienii din 
uzină". Asa este — dar nu e mai pu
țin adevărat că diversitatea și com
plexitatea problemelor care apar ne 
parcursul activității de cercetare uzi
nală obligă Ia o cooperare mai lar
gă. cu forte științifice superioare, 
între toți factorii prezeuti în amplul 
perimetru al ramurii respective.

★

Schimbul de păreri, prilejuit de 
..masa rotundă" organizată la Săvi- 
nești, a evidențiat că tînărul colectiv 
de cercetători poate îndeplini un rol 
mult mai important și mai activ în 
modernizarea proceselor tehnologice 
si situarea producției acesteia la ni
vel mondial, alcătuindu-si un pro
gram judicios de cercetare, acordînd 
0 .IPa! ț7131"6 atenție finalizării muncii 
științifice, eliminînd carențele din 
organizarea activității proprii și din 
domeniul cooperării cu unitățile știin
țifice similare sau înrudite. Din a- 
cest punct de vedere, se impune ca 
munca de creație științifică de la Să- 
vinesti să primească un sprijin mai 
mare din partea conducerii uzinei si a ................................. —Ministerului Industriei Chimice” 

Masă rotundă organizată de
George CUIBUS, Lucian SACHE- 
LARIE și Aurel VARDUCA
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COMPETITIONALE
ARTISTICA

Al VIII-lea Concurs al ar
tiștilor amatori a ajuns la 
faza sa regională. Cele mai 
bune formații artistice cali
ficate în etapele anterioare 
se găsesc acum în fața pen
ultimului examen al pregăti
rii lor. Ecourile sosite cu a- 
cest prilej clin toate colțu
rile țării au subliniat încă o 
dată nivelul valoros la care 
s-au prezentat majoritatea 
echipelor artistice, dar, în a- 
celași timp, au scos la ivea
lă o serie de deficiențe ale 
actualului sistem competi- 
țional.

Prima confruntare repu
blicană a forțelor artistice 
amatoare a avut loc în 1950. 
Față de acel moment, după 
cum remarcau numeroși ac
tiviști culturali, veterani în 
acest domeniu de activitate, 
ultimele ediții au indicat o 
slăbire a interesului și entu
ziasmului cu care artiștii 
s-au urcat pe scenele con
cursului. întrebarea este legi
timă : a slăbit pasiunea lor 
pentru arta căreia s-au de
dicat ?

„Desigur, nu, — este de 
părere NICOLAE NISTOR, 
directorul Casei centrale a 
creației populare. Adevărata 
cauză o constituie invazia 
formalismului în sistemul 
organizatoric al concursului, 
obsesia cifrelor umflate".

Conform regulamentului 
în vigoare, întrecerile repu
blicane ale amatorilor au loc 
mai întîi la nivel de sate, 
comune, întreprinderi. A- 
ceastă fază de masă are o 
mare importanță pentru a- 
tragerea unui public larg la 
spectacole, pentru perma
nentizarea activității forma
țiilor și descoperirea de noi 
talente. Cu toate acestea, ea 
ocupă un timp extrem de 
redus în ansamblul con
cursului. De pildă, în acest 
an, deși i se rezervaseră trei 
luni, din cele constatate de 
noi pe teren rezultă că pre
gătirile și organizarea au 
„înghițit" în multe locuri ju
mătate din timp, iar în cele 
șase săptămîni rămase, ulti
mele au fost literalmente i- 
nundate de spectacole-con- 
curs, Așadar, rezultă limpe
de că practic, faza de masă 
■— adică spectacolele pe care 
amatorii le prezintă în pro
pria lor localitate în fața 
tovarășilor lor de muncă — 
nu beneficiază de un inter
val de timp suficient. în pe
rioada concursului (care 
durează adesea luni și luni 
de zile), cea mai mare parte 
a activității formațiilor e 
îndreptată spre pregătirea și 
prezentarea unor programe 
destinate a fi vizionate de 
jurii.

După încheierea acestei 
scurte faze de masă se vor 
califica mai departe, evi
dent, cele mai bune forma
ții. Dar celelalte ce vor 
face ? „Nemaiexistînd carac
terul stimulator al întrece
rii, multe dintre ele se vor 
desființa pentru ca peste doi 
ani la următorul concurs 
să-și facă din nou apariția 
în listele competiției" —re
marcă DUMITRU IORDA- 
CHE, secretarul comitetului 
regional de cultură și artă 
Oltenia.

După cum remarcau nu
meroși activiști culturali, o 
deficiență a actualului sis
tem de concursuri o con
stituie dorința de performan
ță (justificată, de altfel), care 
apoi însă nu se mai poate 
susține. Cuprinse de mania 
gigantomaniei, unele orga
ne culturale raionale sau re
gionale își îndreaptă atenția 
în perioada competițională 
asupra unei formații, o 
„sprijină", o „îndrumă", îi 
dublează sau triplează nu
mărul membrilor pentru ca 
la confruntarea artistică ju
riul să fie impresionat cel 
puțin de masivitatea ei. Dar, 
precum broasca din fabulă, 
formația artificial crescută 
se dezumflă în cel mai scurt 
timp. La concursul trecut, 
corul căminului cultural din 
Fierbinți a fost unanim a- 
preciat. El are și acum o 
activitate permanentă și la 
un bun nivel. Dar atunci pe 
scena concursului au apărut 
două sute de coriști, pe cînd 
în spectacolele din sat — doar 
jumătate (cifră de altfel ab
solut normală față de capa
citățile căminelor noastre 
culturale). Diferența la nu
măr o reprezintă tocmai cei 
„mobilizați" special în pe
rioadele de flux artistic 
care aminteam.

Firesc și cinstit este 
programele prezentate 
concurs să oglindească 
velul activității obișnuite și 
continue 
pective, 
ficativul primit să 
expresie a calității ei 
să fie premiată o 
pentru însușirile pe 
le cunosc și i le apreciază 
Qgmepij din satul sau în-

de

ca 
în 

ni-

a formației res- 
astfel încît cali- 

fie o 
reale ; 
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treprinderea respectivă, iar 
nu un „preparat de labo
rator" încropit cu mijloace 
artificiale și avînd o exis
tență efemeră, de ochii ju
riului.

Sensul mișcării artistice 
de amatori este să prileju- 
iască unui mare număr de 
oameni manifestarea aptitu
dinilor lor, să le împlineas
că o necesitate spirituală, să 
le dea posibilitatea de a-și 
exersa talentele ; activitatea 
artistică amatoare constituie 
deci o pasiune, un mod de 
a-și petrece plăcut și in
structiv timpul liber. E oare 
util să se pună aici un ac
cent atît de puternic pe 
goana după premii, după 
glorie ? E oare normal să 
se considere că singurul și 
cel mai important stimulent 
al amatorilor îl constituie 
concursurile ? Principalul 
stimulent este impulsul pro
priu, atracția spre artă, do
rința de a se cultiva și îm
bogăți sufletește prin prac
ticarea unei arte. Cîntăreții 
și dansatorii populari, care 
din generație în generație 
și-au transmis meșteșugul de 
a „hori" sau de a „doini", 
n-au făcut-o de dragul unor 
premii, ci pentru că sim
țeau nevoia să exteriorizeze 
preaplinul inimii lor.

Concursurile sînt nece
sare la anumite intervale 
spre a cunoaște valorile au
tentice apărute și dezvoltate 
în masa artiștilor amatori, 
spre a contura un tablou 
.de ansamblu al activității 
de .păstrare și valorificare a 
folclorului și pentru a pune 
în lumină talentele cele mai 
remarcabile, care merită să 
fie popularizate într-o în
treagă regiune sau chiar ia 
nivelul întregii țări. Desi
gur, nu prin programe ar
tificial pregătite în scopul 
obținerii unei diplome, ci 
pe baza valorilor cunoscute 
și recunoscute în primul 
rînd pe plan local, acolo de 
unde ele au izvorît și unde 
se manifestă permanent, ca 
parte componentă a vieții 
culturale de zi cu zi.

Toți interlocutorii noștri au 
pledat pentru lărgirea carac
terului de masă al întrecerii. 
S-a precizat însă că orice 
hotărîre în această direcție 
trebuie să pornească de la 
constatarea reală că în mo
mentul de față în toate re
giunile țării există numeroa
se întreceri cu caracter lo
cal (ștafete culturale, dialo
guri pe aceeași scenă, festi
valuri ale cîntecului și jo
cului), sau se organizează 
mari sărbători ale artei 
populare cu prilejul diferi
telor aniversări și zile festi
ve. în regiunea Suceava s-a 
inițiat chiar o stagiune per
manentă a formațiilor artis
tice de amatori la casele de 
cultură (în această vară se 
experimentează asemenea 
stagiuni la cinci dintre cele 
mai importante monumente 
istorice). Toate aceste forme 
organizatorice își propun a- 
celași scop : permanentiza
rea activității unor formații, 
depistarea creațiilor folclo
rice inedite, a artiștiloi a- 
matori talentați. Echipele 
angrenate din plin în con
cursurile raionale și regiona
le pot fi urmărite de specia
liști de-a lungul unei pe
rioade mai întinse de timp, 
pot primi un sprijin susți
nut care să-și arate roadele 
astfel că, cele cu o existen
ță reală, care dispun de ta
lente și au ajuns la un ni
vel artistic bun, vor putea 
face o figură onorabilă în 
concursurile 
Desfășurarea 
masă pe o perioadă 
mare de timp va permite 
și o programare mai judi
cioasă a spectacolelor, pre
cum și aprecierea echipe
lor înscrise după niște cri
terii mai complexe : legătu
ra cu viața satului, număr 
de interpreți crescuți, va
lorificarea folclorului local 
etc.

Accentul principal trebuie 
pus pe permanentiza
rea activității tuturor echi
pelor artistice, nu numai în 
perioadele de concurs, dar 
și în afara concursurilor. Cri
teriul unei activități cu a- 
devărat 
tuie nu 
în fața 
tribuția 
țirea vieții artistice a sate
lor, calitatea programelor 
prezentate cu regularitate în 
fața publicului.

Conform propunerilor ex
primate, ar fi bine ca ma
rile concursuri republicane

să se desfășoare la intervale 
mai rare de timp, întrunind 
cu multă exigență realmen
te cei mai buni artiști ama
tori, eventual pe zone geo
grafice. Oricum, credem că 
trebuie înlăturat actualul 
sistem extrem de costisitor 
al fazelor finale. (Comitetul 
regional de cultură și artă 
Suceava a calculat, astfel, că 
transportul formațiilor pro-

prii la faza interregională de 
la Tg, Mureș a concursului 
al VII-lea a costat 60 000 
lei, nemaisocotind masa și 
cazarea, scoaterile din pro
ducție etc. La actuala fază 
regională transportul și masa 
participanților se ridică la 
circa 250 000 lei).

Cercetarea atentă a suges
tiilor formulate, Consultarea 
largă a activiștilor culturali 
și a artiștilor amatori din 
întreaga țară poate duce la 
îmbunătățirea actualului sis
tem al concursurilor repu
blicane.
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republicane. 
fazelor de 

mai

meritorii îl consti- 
doar laurii cîștigați 
unui juriu, ci con- 
efectivă la îmbogă-

acestuia cu alfe materiale, 
imaginînd și realizînd rezer
voare din beton pentru com
bustibil, cisterne din beton 
pentru transportul pe calea 
ferată, vagoane din beton 
etc.

După încheierea ostilităților 
se punea cu necesitate pro
blema înlăturării urmelor răz
boiului. Spiritul inventiv al 
lui Coandă este prezent și 
aici ; în 1918, el a conceput 
și construit primele elemente 
de case prefabricate. Cu a- 
ceastă ocazie, el a inventat 
materialul denumit „beton- 
bois“, foarte potrivit pentru 
ornamentări în construcții și, 
bineînțeles, mai rezistent și 
mai puțin expus degradărilor

și dinamice, permitea o în
cărcare cu mult superioară, 
față de cele mai rezistente 
avioane din acele timpuri, 
încă o particularitate a avio
nului o constituia învelișul de 
placaj, netezit și lăcuit, în 
locul pînzei cauciucate, folo
site atunci la îmbrăcămintea 
aripilor și fuselajului. Trebuie 
relevată aici prioritatea lui 
Coandă în ceea ce privește 
utilizarea învelișului rigid, 
care s-a impus mai tîrziu ca 
un procedeu obișnuit de 
construcjie și s-a extins la a- 
vioanele moderne cu înveliș 
rezistent metalic. Pentru în- 
tîia oară, rezervoarele de 
combustibil și lubrifianji 
erau instalate în aripă. Pe 
lîngă acest avantaj, aripa

Coandă a înfeles de la în
ceput însemnătatea aerodi
namicii pentru aviație, a stu
diului aprofundat, practic și 
teoretic, al curenfilor de aer 
ce se formează în jurul ari
pilor și aparatelor în timpul 
zborului. în acest scop, el a 
construit întîi un banc mo
bil experimental, iar apoi a 
instalat pe o locomotivă, care 
parcurgea cu 95 km pe oră 
distanfa Paris — Saint-Quen- 
tin, o platformă specială : 
Cățărat pe ea, a studiat, din 
viteza locomotivei, luni în 
șir, cu un dispozitiv original 
de înregistrare, fenomenele 
aerodinamice ce apăreau în 
jurul unui nou tip de aripă 
de avion, imaginată de el. 
Spre deosebire aripile

din țări cu bogate tradiții 
științifice studiază astăzi fel 
de fel de aplicații practice 
ale „efectului Coandă".

Pasionat și neobosit cer
cetător, Coandă a desfășu
rat o vasfă activitate crea- 

domenii. 
apei po- 
și în re- 

limifrofe

ucerirea văzduhu- 
K/j lui a fost unul din 

visurile milenare 
'—ale omenirii. în

făptuirea 
determinat pe rînd
cari, eșecuri, victorii, 
grandioasa concentrare 
curaj, ambifie și 
fă. 
urmă 
că oceanul aerian un loc im
portant ocupă și contribuția 
poporului român. Începuturile 
aviației moderne sînt legate 
indestructibil de aportul unor 
oameni de știință, construc
tori și aviatori români, ca 
Traian Vuia, care a reușif să 
se desprindă de sol în pri
mul zbor mecanic, decolînd 
cu mijloacele proprii de 
bord ale aparatului său ; Au
rel Vlaicu, care a construit 
un avion original, înregis- 
trînd, la timpul său, perfor
manțe de seamă în în’receri 
internaționale ; Gogu Con- 
stantinescu, autorul noii dis
cipline științifice — sonicita- 
tea — cu importante aplica
ții în aviație. In această ga
lerie de personalități numele 
savantului Henri Coandă — 
care se află în prezent în 
țară — este legat de iniție
rea uneia dintre cele mai 
spectaculoase realizări ale 
zilelor noastre, aviația cu 
reacție, a cărei dezvoltare 
explozivă a condus geniul 
omenesc spre cucerirea Cos 
moșului.

Henri Coandă este fiu al 
Bucureșfiului, unde s-a năs
cut în 1886. A făcut studii 
strălucite, iar profesorii să', 
între care și istoricul A. D. 
Xenopol, l-au caracterizat 
drept „argint viu pe care 
nu-l puteai ține în loc”. Spi
ritul său inventiv s-a mani
festat de timpuriu, încă de la 
vîrsta de 19 ani, cînd, în 
atelierele Arsenalului arma
tei, construiește o primă ma
chetă de avion propulsat de 
un motor-rachetă cu com
bustibil solid. Deci, în 1905, 
cînd și avioanele cu elice se 
aflau deabia în faza copilă
riei, pe Coandă îl preocupa 
ideea propulsiei prin reac
ție. Problemele aviației îl 
pasionau într-atît, încît în 
același an .împreună cu ita
lianul Caproni, construiește 
un planor, cu care a efec
tuat el însuși mai multe zbo
ruri,

Perfecfîndu-și 
la înalte școli 
străinătate, între 
superioară de 
din Paris, el începe să des
fășoare o intensă activitate 
în domeniul aerodinamicii 
experimentale și al construc
ției de avioane, reușind să 
atragă atenția inginerului 
Gustav Eiffel, constructorul 
cunoscutului turn din Paris, și 
a lui Paul Painleve, savant 
cu renume mondial și cunos
cut teoretician al aviației,, 
care i-au acordat apoi tot 
sprijinul.

Acad. Elie CARAFOL1

vre- 
ari- 
stu- 

,aripă cu 
de atac", care 
tîrziu o largă 
continuat stu- 
de aripă, fo-

toare și în alte 
Preocupat de lipsa 
tabile in deșerturi 
giunile secetoase, 
mărilor și oceanelor, Coandă
a pus recent la punct un 
aparat portativ de dimen
siuni reduse, capabil de a 
desalinize 400 litri de apă 
de mare în 24 de ore. 
El este cunoscut și prin stu
diile sale asupra undelor de 
presiune ce vehiculează seva 
în corpul plantelor, prin 
realizarea unor îngrășăminte 
organice speciale, și multe, 
multe altele.

în întreaga sa activitate, 
H. Coandă s-a afirmat prin 
ingeniozitate creatoare, o 
previziune științifică cu fotul 
remarcabilă. Desigur, unele 

•invenții de-ale sale au fost 
realizate mai devreme decît 
puteau fi aplicate, însă o 
dată sămînța aruncată, mințile 
oamenilor au făcut ca ea 
să încolțească imediat ce au 
fost realizate toate condi
țiile ; așa s-a înfîmplat și cu 
aviația reactivă, care a avut 
o apariție fulgerătoare după 
aproape 30 de ani de la pri
mul zbor al lui Coandă. Așa 
s-a înfîmplat cu „efectul 
Coandă" și multe altele. Ast
fel, Henri Coandă, talentat 
om de știință și inventator, 
s-a afirmat timp de peste 
cinci decenii ca una dintre 
cele mai proeminente figuri 
ale creației științifice româ
nești și mondiale. Pentru ca
pacitatea lui de creație n-au 
existat însă în România veche 
posibilități de aplicare, con
diții materiale și morale care 
să-i asigure dezvoltarea ta
lentului și realizarea practică 
a invențiilor. Și astfel, ca 
mulți alți fii dotați ai po
porului nostrb, el a fost ne
voit să ia calea străinătății.

Astăzi, după o lungă ab
sență, Henri Coandă vine din 
nou în patrie pentru a parti
cipa la o manifestare știin
țifică a Institutului de meca
nica fluidelor al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
organizată în cinstea lui, sim
pozionul pe tema : „Efectul 
Coandă și unele aplicații 
speciale ale aerohidromeca- 
nicii”. A revenit în mijloc 1 
nostru, după o absență îyc. 
lungată, cu același entu„..... .
tineresc care l-a caracterizat 
în toți anii. El își va revedea 
locurile copilăriei și adoles
cenței într-o patrie înflori
toare, aflată în plin avînt 
economic, științific și cultu
ral.

Inginerii și oamenii de 
știință români îi aduc un 
omagiu pe deplin meritat 
pentru îndelunga și fecunda 
sa activitate creatoare în 
slujba progresului.

groasă va găsi foarle curînd, 
din considerente 
o largă aplicare.

Dar elementul 
al acestui avion 
aeroreactiv cu două ajutaje, 
situate de o parte și de alta 
a fuselajului, din care fișneau 
jeturi de gaze, generînd 
forța necesară propulsiei. 
Coandă a anticipat astfel 
viitoarea dezvoltare. Lucrul 
acesta a fost înțeles atunci și 
de inginerul Eiffel care, cer- 
cetîndu-i avionul, i-a spus : 
„Păcat, băiete, te-ai născut 
cu 30 de ani, dacă nu cu 50 
de ani prea devreme". As
tăzi, avioanele cu reacție 
brăzdează văzduhul fără a 
mai trezi senzație, prioritatea 
lui Coandă în domeniul con
strucției lor fiind unanim 
recunoscută.

Un an mai tîrziu, după a- 
ceastă remarcabilă realizare, 
Henri Coandă prezintă un 
nou tip de avion, primul a- 
vion bimotor, inițiind astfel 
construcția avioanelor multi- 
mofoare. în același an, plea
că în Anglia, angajat director 
tehnic la Uzinele Bristol, 
unde construiește mai mulle 
tipuri de avioane, din seria 
„Bristol-Coandă”, mult apre
ciată în cercurile aeronautice 
din acea vreme, și achizițio
nate, la timpul său, și de gu
vernul român.

Primul război mondial îl 
găsește în Franța unde, în 
1916, a construit un remar
cabil avion de recunoaștere 
artileristică. Tot aici, îritrucît 
războiul solicita cant'lăji e- 
norme de metal, Coandă a 
studiat posibilitatea înlocuirii

subțiri, utilizate în acea 
me, el dădu preferință 
pei de avion groase. A 
diat apoi așa-numita „ 
fantă de bord 
și-a găsit mai 
aplicație. El a 
diul profilelor 
losind o suflerie aerodinami
că cu fum în care fenome
nele respective, legate de cir
culația aerului, deveneau vizi
bile și, cu un aparat de con
strucție proprie, puteau fi fo
tografiate.

în toamna anului 1910, 
marea senzație a celui de-al 
doilea Salon internațional de 
aerodinamică de la Paris — 
atunci, ca și astăzi, prilej de 
confruntare a principalelor 
realizări în acest domeniu — 
a consfituit-o primul avion 
aeroreactiv din lume, opera 
lui Coandă. Caracterizat 
prinfr-o puternică notă de 
originalitate, acest avion fără 
elice, precursorul turboreac
toarelor de azi, a stîrnit nu
meroase comentarii în presa 
vremii, publicații științifice 
de prestigiu din multe țări 
dezbătînd, în paginile lor, 
realizarea cu totul inedită a 
inginerului român. Cîteva luni 
mai tîrziu, la bordul acestui 
avion, Coandă se ridică în 
aer, înscriind o pagină 
morabilă în istoria 
mondiale.

Cum arăta avionul 
fie „Coandă-1910" ? 
biplan care se distingea prin- 
tr-o remarcabilă linie aero
dinamică și o serie de ele
mente originale. Structura 
rezistentă a aripilor, studia
tă cu grijă la solicitări statice

constructive,

revolufionar 
era motorul

decît lemnul. Acest material, 
utilizat apoi curent în con
strucții, a fost folosit și de 
către arhitectul I. A. Berindei 
pentru decorarea interioară 
a Palatului Culturii din lași, 
inaugurat în 1925.

In tot acest timp, Coandă 
nu a neglijat nici un mo
ment preocupările sale știin
țifice. Intensele sale cercetări 
în domeniul mecanicii flui
delor l-au condus la des
coperirea unui interesant fe
nomen aerodinamic, privind 
devierea unui fluid în al' 
fluid și cunoscut astăzi sub 
numele de „efectul Coandă”. 
Pornind 
Coandă 
1935, o 
culară", 
formă de „farfurie zburătoa
re", în stare să decoleze și 
să aterizeze la verticală, să 
se mențină în aer 
punct fix și să zboare 
teze orizontale mari.

Studiile efectuate 
„efectului Coandă" au 
la numeroase aplicații 
portante nu numai în aviație, 
ci și în domeniul mașinilor 
automate și chiar al medici
nii, permifînd realizarea unor 
plămîni și inimi artificiale, 
fără piese mobile etc. Cine 
și-ar fi închipuit că „efectul 
Coandă" ar putea servi și 
la controlul și ghidarea sate
liților artificiali, la construi
rea unor „elemente pneumo- 
nice", acționînd pe baza unui 
jet de aer, înlocuind siste
mele electronice acolo unde 
sînt influențate de radiații și 
temperatură ? Multe institute 
de cercetare și laboratoare

cu reac-
Era un

la
cu

cunoștințele 
tehnice din 
care Școala 
aeronautică

me-
av;a)iei

asupra 
dus 
im-

de la acest fenomen, 
a proiectat, încă în 
„aerodină semilenti- 

un aparat de zbor în

Orchestra de cameră dirijată de Paul Popescu, cu 
concursul soliștilor Martha Kessler, Avy Abramo- 
vici — vioară și Aurelian Octav Popa — clarinet 
prezintă vineri seara în sala mică a Palatului un 
concert de muzică preclasică — Vivaldi — Haendel.

turistică
Pentru copii 
Pentru tisiere-

concerte

— cinemascop : GRĂ-
GRĂDINA BUZEȘTI 
21.

18,00 — Drumuri și popasuri. Emisiune 
Buletinul circulației rutiere. 18,30 
A.B.C. „în lumea insectelor". 19,00 
tul școlar. Pagini de istorie. „Peneș Curcanul". Piesă 
de Vasile Leonescu și Duțescu — Duțu. 19,30 — Te
lejurnalul de seară, 19.50 — Buletinul meteorologic 
Publicitate. 20,00 — Studioul muzical : Seară Georg 
Philip Telemann. 20,30 — Săptămîna. 21,00 Re
flector. 21,15 — Filmul artistic „Săritură în întu
neric". 22,50 — Telejurnalul de noapte.' 23.00 — 
„Orfeul de aur". Festival de muzică ușoară (Sofia),

SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : 
------ 9;_ 12,45;. 16^30; 20J.5._

pletare Jucării’— 9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21’,3Q. ' 
- VICTORIA (completare 

partid și de stat în re- 12; -- -- -------- —
9;

PATRIA ................
© MAIORUL Șl MOARTEA : REPUBLICA (coni'
O VIAȚA LA CASTEL: 
Vizita conducătorilor de 
giunea Ploiești) — 9;
(completare Trezirea) — 
21; la grădină — 20,30. 
0 PENTRU UN PUMN DE _____
scop : LUCEAFĂRUL (completare Orizont științi
fic nr. 5) — 9,45; 12; 15; 17,30; 20, FEROVIAR
(completare Aluminiul) — 9; 11,30; 13,45; 18,15: 
18,45; 21,15, BUCUREȘTI (completare Uneltele 
gîndirii) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 9)30;
11,45; 14; 16,30; 19; 21,15 (la ultimele două comple
tarea Dacă treci rîul Selenei).
O PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop (ambele 
serii) : CAPITOL — 9,30; 13; 16,30; 20.
O COCOȘATUL DE LA NOTRE DAME ; CINE
MATECA — 10; 12; 14.
© MOARTEA VINE PE PLOAIE : EXCEL
SIOR (completare Aluminiul) — 9,30; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
e PRINTRE VULTURI — cinemascop : FESTI-

15; 18; 20,45, TOMlS
11,15; 13,30; 16; 18,30;
DOLARI — cinema-

VAL (completare O uzină de lapte) 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,15, MELODIA
(completare Jucării) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 

, 21, FLAMURA. (completare Uneltele gîndirii) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, STADIONUL DINA- 

■■ MO — 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII. — 20,15.
® BANDA DE LAȘI : LUMINA (completare Ju
cării) — 9,15; H,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45.
9 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN UNION — 
15,30;. 18; 20,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
9 UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : DOI
NA (completare Șopîrla) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21. 

"9 PARISUL VESEL - MAI SUS, MAI REPEDE,
MAI TARE — AL DOILEA EU ; TIMPURI NOI — 

. 9—21. în continuare.
9 DENUNȚĂTORUL : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30. 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 21,15, la gră
dină — 20,30, LIRA — 15,15; 17,30; 19,45; la gră- 

- -dină — 20,30.
© CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI : CEN
TRAL (completare Pe drumul Thaliei) — 9,30;
12,15; 15; 18; 21.
0 SERBÂRILE GALANTE : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE (completare Fabrica de împachetat fum) 
— 16; 18; 20.
9 MONDO CANE (ambele serii): DACIA — 7,45— 
20,30 în continuare.
9 ROBII : BUZEȘTI (completare Gimnastul) — 
14,45; 17; 19,15.
9 DOCTOR PRATORIUS — cinemascop : GRI- 
VIȚA (completare Jucării) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 20,45, ARTA (completare Șopîrla) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45; la grădină — 20,15.

>■’

o FRENCH-CANCAN : BUCEGI (completare O uzi
nă de lapte) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la gră
dină — 20,30, FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
e LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — 
cinemascop : UNIREA — 15,30; 18.
o ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : FLA
CĂRA (completare O uzină de lapte) — 14; 16,15; 
18,30; 20,45, COTROCENI - 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
a ZORBA GRECUL : VITAN — 15,15; 18.
O MONTPARNASSE, 19: MIORIȚA — 9,15; 12;
15,15; 18; 20,45.
9 WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : MUN
CA — 14; 17,15; 20,30.
» OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : 
POPULAR (completare Cristale fără taine) — 15,30; 
18; 20,30.
e JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : 
MOȘILOR (completare Istoria unui manuscris) — 
15,15; 17,45; 20; la grădină — 20,30, VOLGA (com
pletare O uzină d-e lapte) — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
• APE LIMPEZI — cinemascop : COLENTINA 
(completare Atențiune, atențiune, se apropie) — 15 
17,30.
© LEAC CONTRA DRAGOSTEI : RAHOVA (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Ploiești) — 15,15; 18; la grădină — 20,30.
© OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : GRĂDINA DOINA — 20,30.
9 PRIMUL AN DE CĂSNICIE : PROGRESUL 
(completare Chemarea vulcanilor) — 15,30; 18;
20,15.
9 ESCROCII LA MlNASTIRE

DRUMUL SĂRII (completare Șopîrla) — 15; 17,30; 
20.
9 A DISPĂRUT UN FRAGONARD : GRĂDINA 
UNIREA (completare Gimnastul) — 20,15.
9 SECHESTRATUL DIN ALTONA : GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20,30.
9 CEI ȘAPTE DIN TEBA 
DINA VITAN — 20,15.
© MOARA CU NOROC:
(completare Gimnastul) —

teatre
® Teatrul de Operă și Balet : CARMEN — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă (la Teatrul de vară 
23 August) : PRINȚESA CIRCULUI - 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : REGINA DE NA VARA — 20.
® Teatrul de Comedie (la Teatrul de vară din par
cul Herăstrău) : OPINIA PUBLICA - 20,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST 
ANIMAL CIUDAT — 19,30, (sala Studio) : JAGUA
RUL ROȘU - 20.
9 Teatrul ,,Barbu Delavrancea11 : MORIȘCA — 20. 
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) ; 
HORIA și RADU IȘI ASUMA RISCUL — 19,30.cinemascop :

din București (stînga) și Muzeul etnografic din Reghin (dreapta)Uși deschise iubitorilor artei populare. în fotografii: aspecte din muzeul „Prof. dr. N. Minovici"

Amfiteatrele și bibliotecile mai 
păstrează pînă în ultimele zile ale 
lui iunie febrilitatea specifică exa
menelor universitare. Totuși, după 
cum am fost informați la Uniunea 
Asociațiilor Studenților, programul 
activităților de vacanță e pregătit în 
cele mai mici amănunte.

Să anticipăm. începînd din primele 
zile ale lunii iulie, peste 10 000 de 
studenți se vor odihni și recrea, - în • 
serii de cite 12 zile, în taberele ame
najate la Costinești, Izvorul Mureșu
lui, Pîrîul Rece, Timișul de Sus, care, 
cu acest prilej, primesc înfățișarea. 
unor adevărate centre universitare 
estivale. Alți 3 400 de tineri vor mer
ge în stațiunile balneo-climaterice de 
la Tușnad, Eforie Nord, Techirghiol, 
Călimănești, Govora, Sinaia, Borsec, 
Căciulata etc.

Itinerar de vacantă
:>

Activitatea. turistică studențească 
"" înregistrează in această vacanță o 

■ amploare deosebită. Pe drumurile de 
munte, ori pe cărările de miraj ale 
Deltei, la locurile unor renumite ves
tigii istorice sau monumente de cul
tură și artă vor putea fi văzuți in 
acest sezon al drumeției peste 10 000

de studenți. Cei ce doresc vor putea 
parcurge 10 trasee care oferă posibi
litatea cunoașterii celor mai renumite 
zone geografice și de importanță is
torică ale Carpaților. în Deltă se or
ganizează tradiționalele excursii nau
tice. Alte excursii vor avea ca obiec
tiv mînăstirile și casele memoriale

a»■te
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situate în nordul Moldovei, ves
tigiile așezărilor daco-romane. Gele 
mai importante obiective indus
triale, cultural-artistice, arhitectonice 
din țară și din Capitală figurează, de 
asemenea, în programele excursiilor 
„în circuit". Constituiți în „brigăzi 
complexe de studiu și documentare", 
studenți din București, Iași, Gluj și 
Timișoara, de la facilitățile de filo
logie, istorie, geografie-geologie, știin
țe economice, de la conservator și 
arte plastice se vor deplasa în cele 
mai renumite zone folclorice ale ță
rii, din studiul cărora vor extrage 
materialul necesar întocmirii unor 
lucrări științifice și de artă. In vre- 
gătirea excursiilor, 500 de studenți au 
frecventat asiduu cursuri speciale, 
organizate la București, Cluj, Iași,

•r

Timișoara și Brașov, Ia absolvirea 
cărora au primit calificarea de „ghid 
al excursiilor studențești".

Totodată, Uniunea Asociațiilor Stu
denților, în colaborare cu Oficiul 
Național de Turism, organizează ex
cursii în R. P. Bulgaria, R. p. Un
gară și R. S. Cehoslovacă.

Studenții vor putea frecventa 
casele de cultură, 
renurile de sport, 
bazele nautice ce 
dispoziție. în centrele universitare 
vor fi organizate întreceri sportive, 
chermeze și carnavaluri, vizionări de 
filme, întîlniri cu artiști, oameni de 
știință, activiști de partid și de stat. 
Formațiile artistice, brigăzile și echi
pele studențești de dansuri vor intra 
peste scurt timp în sezonul turneelor,

cluburile, te- 
ștrandurile și 

le sînt puse la
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PRIMIREA LA C.C. AL P.C.R. 
A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI

Al P.C.U.S.
Joi, 22 iunie, tovarășul Virgil 

Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația de activiști ai 
P.C.U.S., condusă de V. I. Konotop, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Moscova a] P.C.U.S., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., ne-a vizitat

★
în aceeași zi, delegația a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre pa
trie.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășul Ștefan Matei, membru al

țara în cadrul unui schimb de ex
periență.

La primire au luat parte tova
rășii Ștefan Matei și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față I. A. Iliuhin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. la București, și membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

S-au deschis lucrările simpozionului 
consacrat „Efectului Coandă44

în aula Academiei Republicii So
cialiste România s-au deschis joi 
dimineața lucrăriLe simpozionului 
„Efectul Coandă și unele aplicații 
speciale ale aerohidrodinamicii", 
organizat de Institutul de mecanica 
fluidelor, cu participarea eminen
tului om de știință român.

La lucrări participă un mare nu
măr de academicieni și alți oameni 
de știință, cercetători, ingineri, a- 
viatori și oaspeți de peste hotare.

în prezidiul ședinței de deschi
dere au luat loc acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei, acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămân
tului, acad. Elie Carafoli, directorul 
Institutului de mecanica fluidelor, 
și prof. univ. Constantin Dincules- 
cu, membru corespondent al Aca
demiei, rectorul Institutului Poli
tehnic din București.

Deschizînd lucrările, președintele 
Academiei a salutat participarea 
renumitului inventator român, 
Henri Coandă, de al cărui nume se 
leagă însăși tematica simpozionului, 
precum și participarea unor repre
zentanți de seamă ai aeronauticii 
din străinătate. Prezența la această 
manifestare a pionierului aviației 
aeroreactive și a descoperitorului 
efectului aerodinamic — Henri 
Coandă — a unor reprezentanți de 
seamă ai tehnicii aerospațiale de la 
Academia de Științe a U.R.S.S., 
institutele de mecanica fluidelor

din Lille și Marsilia, Universitatea 
tehnică din Berlinul occidental și 
Institutul politehnic din Illinois- 
Chicago — a spus vorbitorul — va 
contribui la reușita acestei reuniuni 
științifice, va facilita un util și 
larg schimb de păreri între sa- 
vanții și cercetătorii români și 
străini.

în continuare, acad. Elie Carafoli 
a făcut o amplă expunere privind 
activitatea științifică și tehnică a 
remarcabilului savant român Henri 
Coandă, referindu-se la unele apli
cații ale cercetărilor și studiilor 
sale, la importanta lor practică în 
diverse domenii ale tehnicii mo
derne.

Luînd cuvîntul, în aplauzele vii 
ale participanților, Henri Coandă 
a mulțumit pentru călduroasa pri
mire cei-a fost făcută încă de la 
sosirea sa în patrie și acum la cel 
mai înalt for științific al țării. El 
a vorbit despre modul cum a reușit 
să descopere efectul ce-i poartă nu
mele, amintind că alături de sa- 
vanți și specialiști din acea vreme, 
din Franța și Anglia, a fost spri
jinit la realizarea primului avion 
cu reacție din lume și de aviatori 
români.

Oamenii de știință români și 
străini au început apoi lucrările 
simpozionului în cadrul cărora vor 
fi susținute numeroase comunicări 
științifice. (Agerpres)

A APARUT REVISTA

„ANALELE INSTIWnilUI DE STUDII ISTORICE 
SI SOCIAL-POLITICE DE PE LÎNGĂ C.C. Al P.C. R.“ I

NR. 3/1967
Numărul pe lunile mai—iunie 

al revistei publică, cu prilejul 
aniversării a 50 de ani de la 
luptele purtate de Armata româ
nă Ia Mărăști, Mărășești și Oituz, 
materialele: Eroicele bătălii des
fășurate de Armata română in 
vara anului 1917 de ȘTEFAN 
MUȘAT, Bătălia de la Mărăști 
de general-maior în rezervă 
EDGAR RADULESCU, Marea 
victorie de la Mărășești de gene
ral de armată IACOB TECLU, 
Luptele de la Oituz de general- 
maior în rezervă POLIHRON 
DUMITRESCU, Mărturii străine 
despre eroismul ostașilor români 
în luptele de pe frontul din 
Moldova de GH. ROMANESCU, 
V. ASPROIU, Lupta maselor 
populare împotriva ocupanților 
în anii 1916—1918 de C. CĂZĂ- 
NIȘTEANU, evocări despre ge
neralul Eremia Grigorescu, ge

neralul loan A. Dragalina, ge
neralul David Praporgescu, căpi
tanul Grigore Ignat, sublocote
nentul Ecaterina Teodoroiu și 
caporalul Constantin Mușat.

Sărbătoririi unui secol de la 
apariția „Capitalului" îi sînt con
sacrate articolele : „Capitalul" — 
operă monumentală a vieții Iui 
Karl Marx de I. BULBOREA, 
Răspîndirea ideilor „Capitalului" 
în România și influenta lor a- 
supra mișcării muncitorești Ia 
sfîrșitul secolului al XIX-lea de 
D. HUREZEANU, Marx și Engels 
în amintirea contemporanilor de 
I. MAMINA.

Revista mai cuprinde comuni
cările : Cauzele și importanta 
istorică a mișcării memorandiste 
din Transilvania de V. NETEA, 
Mișcarea socialistă din România 
— promotor al gîndirii științifi
ce, 1880—1900, de S. GHITA.

r SPORT
Campionatele 
individuale

„DINAMOVIADA“

de box DE BASCHET

Au fost Dinamo București 71
desemnați 
finalistii

5

Aseară, pe stadionul Repu
blicii, în cadrul campionatelor 
republicane de box, C. Stanev 
l-a învins prin abandon pe A. 
Iliescu. Campionul european 
N. Gîju a cîștigat clar la punc
te în fața Iul I. Lungu. La 
cat. grea, V. Mariuțan a dis
pus la puncte de I. Sănătescu.

Alte rezultate : D. Davidescu 
b. p. M. Lumezeanu ; A. Mihai 
b. p. V. Drăgan ; I. Dinu b. p. 
V. Silberman ; I. Covaci b. p. 
C. Anton, Gh. Chivăr b. p. I. 
Manole ; I. Monea b. p. I. An- 
ghel.

în finalele care vor avea loc 
sîmbătă seara se vor întîlni în 
ordinea celor 11 categorii : 
Davidescu—Mihai, Gruiescu— 
Nicolau, Molnar—Gîju, Cru- 
du—Stanev, Bădoi—Goanță, 
Dumitrescu—Dinu, Ghiță—Ma- 
jai, Pițu—Covaci, Olteanu— 
Chivăr, Monea—Trandafir și 
Alexe—Mariuțan.

(Agerpres)

cadrul 
de baschet 

echipa Dinamo 
a învins cu scorul 
(30—34) pe Dinamo

Aseară la Sofia, în 
„Dinamoviadei" 
(masculin) 
București 
de 71—62 
Tbilisi.

Deschiderea expoziției
„Italia produce"

în Pavilionul central al Com
plexului de expoziții din Piața 
Scînteii din Capitală' s-a deschis 
joi dimineața expoziția „Italia pro
duce", organizată de Institutul ita
lian pentru comerț exterior.

La inaugurare au fost prezenți 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te ai Consiliului de Miniștri, Ma
xim Berghianu, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Constantin Flitan, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Cornel Burtică, ambasado
rul României la Roma, membri ai 
conducerii unor ministere econo
mice și instituții centrale, ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

în cuvîntul de deschidere, Nicco- 
lo Moscato, ambasadorul Italiei 
la București, a subliniat că schim
burile comerciale între Italia și 
România au cunoscut în Ultimul 
timp o dezvoltare apreciabilă și că 
în prezent sînt create perspecti
ve de intensificare și diversificare 
a relațiilor de colaborare econo
mică, industrială și tehnică dintre 
cele două țări. „Profit de acest pri
lej — a spus d-sa — pentru a mul
țumi pe această cale autorităților 
române pentru sprijinul prețios a- 
cordat la organizarea acestei im
portante manifestări economice ce 
va sluji la întărirea din ce în 
ce mai mult a excelentelor relații 
dintre cele două națiuni latine"

A luat apoi cuvîntul prof. Anti- 
gono Donați, președintele Institu
tului italian pentru comerțul exte
rior. Această expoziție industria
lă, a treia organizată în ultimii ani 
de Italia la București — a spus 
vorbitorul — constituie mărturia 
interesului pe care Italia îl arată 
dezvoltării raporturilor sale eco
nomice cu România și a convinge
ri) asupra remarcabilelor posibili
tăți existente în ceea ce privește 
avantajul reciproc. Expoziția ofe
ră un cadru complet și folositor 
nu numai pentru inițierea și în
cheierea unor noi contracte comer
ciale, ci și mai ales pentru intensi
ficarea contactelor directe între 
exponenții organizațiilor economi
ce și oamenii de afaceri ai celor 
două țări, fapt ce reprezintă una 
din premisele cele mai eficace 
pentru o și mai mare dezvoltare 
a relațiilor reciproce în viitor.

După ce a vorbit despre dezvol
tarea relațiilor comerciale dintre 
cele două țări, prof. Antigono Do
nați a spus : Un domeniu care mi 
se pare că oferă un deosebit in
teres, într-o viziune de perspec
tivă. este acela al colaborării teh-

nico-industriale. Este vorba de in
tensificarea acestei colaborări cu 
caracter industrial, tehnico-știin- 
țific și comercial, care reprezintă 
una din noile forme în care se 
concretizează raporturile econo
mice dintre popoare și constituie 
un factor important de progres în 
economia modernă.

Actuala expoziție industrială or
ganizată de Italia, a spus în în
cheiere vorbitorul, poate aduce un 
valoros aport în acest sens, con
tribuind totodată la lărgirea în 
continuare a bazelor necesare unei 
colaborări tot mai mari și rodnice 
dintre cele două țări.

In cuvîntul său, Victor Iongscu, 
președintele Camerei de Comerț, a 
arătat că expoziția industrială „Ita
lia produce" este o manifestare e- 
conomică însemnată în ansamblul 
relațiilor dintre România și Italia, 
ea încadrîndu-se în străduința gu
vernelor celor două țări de a găsi 
căi și mijloace eficiente pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor 
economice româno-italiene.

Relațiile dintre România și Italia, 
a subliniat vorbitorul, permit per
fecționarea în continuare a colabo
rării și fructificării variatelor posi
bilități existente. Una din căile 
practice în această direcție — veri
ficată cu succes în relațiile externe 
— este lărgirea cooperării în pro
ducție și în domeniu] tehniqo-știin- 
țific. în această ordine de idei con
statăm cu satisfacție că în rela
țiile cu Italia există premise favo
rabile a căror fructificare va con
tribui la creșterea volumului schim
burilor.

Sîntem convinși — a spus în în
cheiere președintele Camerei de Co
merț — că această expoziție in
dustrială. ca și diferitele manifes
tări care vor avea loc în Această 
perioadă, vor aduce o contribuție 
utilă la cunoașterea 'eforturilor 
creatoare ale poporului italian, Ia 
consolidarea și dezvoltarea conti
nuă a bunelor și tradiționalelor re
lații româno-italiene. In acest spi
rit, urăm deplin succes acestei im
portante manifestări economice 
italiene.

Cei prezenți au vizitat apoi ex
poziția, care are o suprafață inte
rioară și exterioară de Circa 16 000 
mp, în cadrul căreia 360 dfe firme 
italiene expun 12 000 de produse 
din diferite domenii ale economiei 
acestei țări. n. »

Expoziția rămîne deschisă pînă 
la 2 iulie.

★
Cu prilejul deschiderii expoziției 

„Italia produce" a fost organizată 
o conferință de presă la care au 
participat reprezentanți ai presei 
centrale, ai Agenției „Agerpres" și 
Radioteleviziunii. precum și cores
pondenți ai presei străine la Bucu
rești. ----- •

"(Agerpres)

La expoziția „Italia produce"

Plecarea
unei delegații 
guvernamentale
române în Iran
W *

■. JibîLla amiază a părăsit Capitala 
plecîriÂ în Iran Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, con
ducătorul delegației guvernamen
tale române la cea de-a Il-a se
siune a Comisiei ministeriale mixte 
româno-iraniene. Din delegație fac 
parte Victor lonescu, președintele 
Camerei de Comerț, consilieri și 
experți.

Cu acest prilej se va discuta fe
lul în care se îndeplinesc acordu
rile semnate pînă în prezent, pre
cum și posibilitățile existente pen
tru dezvoltarea comerțului dintre 
România și Iran, pentru lărgirea 
colaborării și cooperării economice 
dintre cele două țări.

(Agerpres)

J. Westoby, director al Diviziei 
pădurilor din secretariatul O.N.U. 
pentru- alimentație și agricultură 
F.A.O. — aflat în țara noastră ca 
invitat al Ministerului Economiei 
Forestiere, a avut o întrevedere cu 
Constantin Flitan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Cu a- 
cest prilej au fost abordate aspec
te ale activității delegațiilor româ
ne la diferite reuniuni ale F.A.O. 
și posibilitățile de dezvoltare a co
operării dintre țara noastră și a- 
ceastă organizație internațională.

★
La cinematograful „Republica" 

din Capitală a avut loc joi seara 
gala filmului italian, organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă în colaborare cu „Unitalia 
Film", în cadrul schimburilor cul
turale dintre România și Italia. A 
fost prezentat filmul italian „Eu, 
eu, eu... și ceilalți".

Au luat parte Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Mihnea Gheorghiu, vice
președinte al Comitetlilui de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, oameni de artă și cultură. 
Au fost prezenți Niccoio Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
membri ai ambasadei, precum și 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Printre participanți se afla, de 
asemenea, Antigono Donați, pre
ședintele Institutului italian pentru 
comerțul exterior, aflat în țara 
noastră cu prilejul deschiderii ex
poziției „Italia produce".

Publicul spectator a salutat pre
zența în sală a regizorului filmu
lui'. Alessandro Blasetti, și a actri
țelor Luiza Rivelli și Elisa Cegani, 
sosiți în țara noastră cu acest 
prilej.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 24, 25 si 26 iunie. în tară : 
Vreme în general frumoasă. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea 
averse locale de ploaie, mai ales 
către sfîrșitul intervalului, mai 
frecvente în vestul tării. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 7 și 17 gra
de. iar maximele între 18 si 28 
grade, local mai ridicate. în 
București : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul schimbător. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ÎN PRIMUL TUR AL TRADIȚIO

NALULUI TURNEU DE LA WIM
BLEDON, tenismanii români Ion Ti
riac și Ilie Năstase vor juca împotri
va lui Di Maso (Italia) și, respectiv. 
Curtis (Anglia). Cîștigătorul ediției 
trecute, Manuel Santana (Spania). îl 
va întîlni pe portoricanul Charles 
Pasarell, iar celălalt mare favorit al 
turneului, australianul Roy Emerson, 
pe canadianul Keith Carpanter. La 
dublu, Tiriac și Năstase 
perechea australiană 
Bowrey.

vor întîlni 
Davidson—

MASCULI-
Rusă —

A TREIA ÎNTÎLNIRE
NĂ DE VOLEI R.S.F.S.
selecționata secundă a României, des
fășurată la Tula, a fost cîștigată de 
sportivii sovietici cu scorul de 3—1 
(1—15, 15—9, 15—9. 15—8).

DUPĂ ȘAPTE ETAPE, ÎN TURUL 
CICLIST AL MARII MARMARA 
continuă să conducă bulgarul Koțev 
urmat la 4’51’’ de Yuce (Turcia) și 
la 6’33" de Caliskan (Turcia). Pe echi
pe primul loc este ocupat de Bulga
ria, urmată la 28’6’’ de Italia. A 7-a 
etapă a fost cîștigată de Koțev.

6—17 iulie, la Montreal

Campionatele

mondiale

de scrimă

LA BARCELONA a început un tur
neu de baschet la care participă nu
mai jucători cu înălțimea sub 1,80 m 
— prima competiție oficială de acest 
gen din lume. După trei zile, în 
clasament conduce neînvinsă echipa 
Spaniei, urmată de cea a S.U.A. cu 
două victorii și o înfrîngere. Iată 
cîteva rezultate mai importante : 
Spania—Franța 83—73 (45—32) ; Bra
zilia—S.U.A. 64—60 (26—20); Filipi- 
ne—Brazilia 67—53 (43—20).

ECHIPA MASCULINA DE HAND
BAL GRUNWEISS (R.F.G.) între
prinde un turneu în U.R.S.S. In pri
mele trei partide, handbaliștii vest- 
germani au fost învinși cu 27—18 de 
Trud Moscova, cu 20—19 de Bure- 
vestnik Tbilisi și cu 21—18 de Bure- 
vestnik Krasnodar. în continuare 
oaspeții vor evolua la Leningrad.

ECHIPA DE POLO PE APA TOR
PEDO MOSCOVA a jucat la Duis
burg (R.F.G.) cu o selecționată lo
cală. Oaspeții au învins cu 5—2 (0—1, 
2—1, 0—0, 3—0).

A 30-a ediție a Campionatelor 
mondiale de scrimă pentru seniori 
se va desfășura între 6—17 iulie în 
Canada, la Montreal orașul ce 
găzduiește în acest an „Expoziția 
universală". Organizatorii au anun
țat că la Sala municipală, unde vor 
avea loc întrecerile, pregătirile sînt 
încheiate ; au fost amenajate peste 
10 planșe pentru asalturile preli
minare, săli de antrenament și ca- 
mere-atelier pentru fiecare dintre 
cele 40 de echipe ce și-au anunțat 
participarea, oficiul de presă, insta
lațiile de televiziune etc.

La actuala ediție a C. M. de scri
mă țara noastră va fi reprezentată 
de echipele masculină și feminină 
de floretă, care de-a lungul unui 
sezon foarte bogat în confruntări 
internaționale au avut o comporta
re meritorie. Băieții prin locuri 
fruntașe în „Cupa campionilor eu-

Cassius Clay continua
sa boxeze...

Impresarul lui Cassius Clay (cam
pionul mondial de box deposedat de 
titlu și condamnat de autoritățile a- 
mericane. pentru refuzul de a fi în
corporat în armata S.U.A.) a declarat 
că boxerul negru va susține un meci 
la 2 august în Suedia cu argentinia
nul Osacar Bonavena. Se proiectează 
de asemenea un alt meci cu vest- 
germanul Karl Mildenberger.

După cum se știe Cassius Clay a 
fost condamnat de tribunalul din 
Houston la 5 ani închisoare și o a- 
mendă de 10 000 dolari. Avocații săi 
susțin: însă că procedura de apel va 
dura suficient timp pentru ca boxe
rul să-și poată continua activitatea 

. sportivă. Pe de altă parte Consiliul 
mondial al boxului profesionist, or
ganizație cu sediul la Ciudad de Me- 

' xico, respingînd hotărîrea forului a- 
: merican „World Boxing Association", 
continuă să-l recunoască pe Clay 
campion mondial la categoria grea.

La Tirgul internațional 
de la Poznan

• 45 DE ȚĂRI PARTICIPANTEI?
• SUCCESUL PAVILIONULUI ROMÂNESC

„Cea mai mare vi
trină a comerțului 
exterior polonez" — 
așa este sintetizată, in 
cercurile specialiști
lor de aici, semnifi
cația celei de-a 36-a 
ediții a Tirgului in
ternațional de la Poz
nan, organizată intre 
11—25 iunie 19Ș7. Și 
intr-adevăr, in acest 
an, alături de Polo
nia, 45 de țări din în

unor uzine siderurgi
ce și termocentrale, 
fabrici de acid sulfu
ric, instalații com
plexe pentru indus
tria minieră, navală, 
chimică, de inaltă 
tehnicitate, oglindesc 
succesele dezvoltării 
economice a Poloniei.

— Ne bucură ma
rea participare de 
peste hotare, prezen
ța unui mare număr

CORESPONDENȚA DIN R. P. POLONA 
DE LA AL. POPESCU

treaga lume expun o 
mare varietate de 
produse răspindite pe 
o suprafață de 127 200 
metri pătrați.

Pavilionul Repu
blicii Socialiste Ro
mânia, situat in cen
trul tirgului, prezintă 
diverse tipuri de ma
șini unelte, produse 
chimice, materiale de 
construcții, mobilă, 
mărfuri ale industriei 
ușoare și alimentare. 
Totodată, la Edwar- 
dowo, in apropierea 
tirgului, unde sînt re
zervate spații pentru 
utilaje mari, pe apro
ximativ 1 000 metri 
pălrați este expusă 
instalația de fora) 
3 DH-200, destinată 
forajului pînă la a- 
dincimt de 5 000 me
tri, precum și utilaje 
de construcții, mașini 
agricble, autovehicu
le, tractoare.

Un loc important 
in cadrul tirgului îl 
ocupă exponatele in
dustriei poloneze. In
genioase machete ale

de specialiști din nu
meroase țări care stu
diază produsele ex
puse de noi și încheie 
sau se pregătesc să 
încheie contracte — 
ne-a spus Franciszek 
Frankowiak, directo
rul adjunct al tirgu
lui Franța și-a con
struit un pavilion 
propriu care prezintă 
produsele a 60 de fir
me R.P.D. Coreeană 
și Mongolia participă 
pentru prima dată 
la tîrg. Expoziția 
U.R.S.S, consacrată 
aniversării semicente
narului Revoluției din 
Octombrie, înmănun
chează 3 000 de pro
duse ale industriei 
sovietice. Dintre pa
vilioanele țărilor ca
pitaliste, cel mai mare 
spațiu îl ocupă cel al 
Republicii Federale a 
Germaniei, urmat de 
pavilionul Angliei. 
Sperăm. — a spus în 
încheiere Interlocu
torul nostru — că in 
acest an se vor în

cheia noi contracte 
importante.

La tîrg domnește o 
mare animație. Zeci 
și zeci de mii de ce
tățeni din întreaga 
Polonie urmăresc cu. 
interes această tradi
țională manifestare 
din Poznan, oraș cu 
tradiții comerciale de 
peste 1 000 de ani.

Cea de-a 10-a zi a 
tirgului a fost ziua 
Republicii Socialiste 
România. Cu acest 
prilej a fost înregis
trat cel de-al 200 000- 
lea vizitator — Han- 
tzko Waclaw, ingi
ner constructor din 
Katowice. L-am ru
gat să ne împărtă
șească impresiile des
pre pavilionul țării 
noastre. „Exponatele 
dv. — ne-a declarat 
dînsul — ilustrează 
că România a obținut 
succese mari în dez
voltarea sa industria
lă și că economia el 
are largi posibilități. 
Ca inginer m-au in
teresat, in special, in
stalațiile de foraj, 
mașinile unelte, uti
lajele pentru prelu
crarea lemnului".

La pavilionul ro
mânesc continuă să 
sosească un mare nu
măr de vizitatori, se 
poartă discuții cu 
specialiștii, în vede
rea perfectării u- 
nor noi contracte. 
Prezența României la 
Tirgul internațional 
de la Poznan consti
tuie o nouă expresie 
a legăturilor econo
mice multilaterale pe 
care țara noastră le 
întreține cu țări din 
diferite continente.

MARIONETELE
(Urmare din pag. I)

ropenî", „Cupa Gaudini", turneul 
internațional de la Sofia și „Cupa 
Giovanini", fetele în „Cupa cam
pionilor europeni", „Cupa Marțini", 
întîlnirea patrulateră România— 
Ungaria—Franța—Italia, ca și într-o 
serie de alte importante „colocvii" 
programate special înaintea exame
nului de la Montreal. Din echipa 
masculină fac parte Iuliu Falb 
(campion republican trei ani con
secutiv), Ionel Drîmbă, Tănase Mu- 
reșanu, Mihai Tiu și Ștefan Arde- 
leanu, iar din cea feminină Ileana , . , ......,
Drîmbă (campioana țării), Marina - pe echipe și individuale 
Stanca, Ecaterina Iencic, Ana Ene 
și „veterana" Olga Szabo (a cărei 
reintrare în activitatea competițio- 
nală din acest an a fost promiță
toare).

în comentariile premergătoare a- 
propiatei confruntări din Canada, 
specialiștii apreciază că echipa mas-

culină a României, alături de cele 
ale U.R.S.S., Ungariei, Poloniei și 
Italiei, se numără printre cele mai 
îndreptățite aspirante la primele 
locuri. Echipa noastră feminină este 
cotată, de asemenea, printre favo
rite împreună cu cele ale U.R.S.S. 
și Ungariei. In turneele individua
le, Iuliu Falb și Ileana Drîmbă fi
gurează pe listele finaliștilor pre
zumtivi. Anticipările au în vedere 
atît comportarea sportivilor români 
în actualul sezon, cît și situarea lor 
printre fruntașii clasamentelor — 

’ ' > — la ul
timele două ediții ale campionate
lor mondiale (Paris — 1965, Mos
cova — 1966). Din partea reprezen
tanților țării noastre la apropiatele 
întreceri“de la Montreal se aș
teaptă, deopotrivă, confirmarea a 
cestor rezultate și măsura în care 
ne dau speranțe pentru ediția din 
1968 a Jocurilor Olimpice.

col .intitulat : „Pe cine sprijinim 
noi", cunoscutul comentator Walter 
Lippmann arăta în esență că prin
cipalul criteriu în alegerea unor ast
fel de personaje îl constituie orien
tarea lor anticomunistă. Dar, de re
gulă — menționa el — „cele mai 
anticomuniste guverne sînt reacționa
re și corupte", în timp ce „partidele 
și grupările mai progresiste includ 
incontestabil elemente de stînga și 
comuniste. Aceasta e dilema pe care 
o întîmpinăm continuu în exercitarea 
rolului nostru în țări din Asia, A- 
merica Latină, Africa” — conchi
dea el.

Și cu cît această dilemă e mai 
pregnantă, cu atît încearcă mînuito- 
rii de marionete să disimuleze rea
litatea, să confere acestor regimuri 
măcar o aparență „democratică". Căci 
în țările respective, în pofida fap
telor care exclud reușita propagandis
tică a unoi farse politice, se orga
nizează „alegeri" — parlamentare, 
prezidențiale etc. care se desfășoară 
cu o zarvă deosebită. Ce exprimă 
asemenea alegeri ? Să ne referim bu
năoară la Vietnamul de sud. Ce 
puteau însemna „alegerile generale" 
din septembrie 1966, într-o țară co
tropită de trupe americane cu un e- 
fectiv de o jumătate de milion și 
unde, în ciuda escaladării continue a 
războiului agresiv, forțele Frontului 
Național de Eliberare controlează te
ritorii însumînd 10 din cei 14 
milioane de sud-vietnamezi ? Ab
surditatea „campaniilor electorale" 
ale Saigonului decurge din în
suși faptul că în mod practic în
tregul popor sud-vietnamez luptă cu 
eroism, neprecupețindu-și jertfele de 
sînge, pentru a doborî regimul ma
rionetă și pentru izgonirea protecto
rilor săi, dovedind astfel că adevă
rata alegere a avut loc de mult.

Totuși, asemenea mascarade elec
torale se pun la cale periodic și nu 
numai la Saigon. De curînd, în Co
reea de Sud, unde Washingtonul con
tinuă să mențină trupe cu un efec
tiv de 55 000, iar crezul politic al 
dictatorului Pak Cijan Hi se rezumă 
Ia declarația lui plină de semnifica
ții „mulțumesc cerului că sîntem di
rijați de Statele Unite", au avut loc 
alegeri parlamentare care aveau me
nirea să consacre „vocația democta- 
tică“ a regimului. Alegerile au fost 
însă precedate, ca de obicei, de acte 
de violență împotriva unor membri 
ai opoziției și de agitarea unui pro
gram politic „nou" (cuprinzînd, de 
astă dată, 100 de promisiuni). Rezul
tatul ? în ciuda terorii, manifestațiile 
populare de protest împotriva falsifi
cării votului continuă și astăzi.

Dictatorii marionetă sînt, îndeobște, 
militari ; cum uniforma de general nu 
poate sugera „vocația democratică" a 
purtătorilor ei, mai ales cînd aceștia 
și-au cîștigat-o luptînd împotriva pro
priilor popoare, s-a recurs la o schim
bare de fațadă. Generalul sud-co- 
reean, înscăunat la Seul printr-o lo
vitură de stat militară, a luat faimoa
sa hotărîre, amintită și azi în presa 
internațională, de a renunța la vesto
nul cu epoleți, devenind... „președin
te civil" La fel a procedat sîngero- 
sul dictator al statului Nicaragua, ge
neralul Anastasio Somoza, care face 
tot ce poate pentru a se da uită
rii faptul că și-a făcut pregătirea în 
școlile de ofițeri din S.U.A. și pen
tru a demonstra că, în ciuda terorii 
antipopulare ce a instaurat-o, urmă

rește o „deschidere democratică" a' 
politicii sale aservite.

Prin natura lor, regimurile-mario- 
netă cunosc seisme permanente. Baza 
susținerii lor o constituie forța ar
mată și aparatul polițienesc de re
presiune, iar cînd acestea nu pot face 
față luptei maselor populare — in
tervenția militară imperialistă.

Într-atît de șubred este postamen
tul politic al acestor regimuri, îneît 
susținătorii lui sînt nevoiți să recurgă 
adesea la dublări și supraetajări de 
forțe pentru a-și putea menține con
trolul. În Vietnamul de sud, după 
cum se știe, intervenționiștii au pre
luat exclusiv misiunile operaționale, 
lăsînd armatei saigoneze doar sai- 
cina „potolirii" populației. De curînd, 
constatîndu-se că, datorită luptei for
țelor patriotice „insecuritatea forma
țiilor saigoneze «de pacificare» e no
torie chiar și în zonele în care Sai- 
gonul mai deține o fărîmă de putere" 
(Le Monde), s-a hotărît ca trupele a- 
mericane să asigure și protejarea a- 
cestor formații. în Haiti, unde dic
tatorul Franpois Duvalier, tremurînd 
de frica forțelor patriotice nu-și pă
răsește palatul fără a purta un pistnl- 
mitralieră, armata este controlată de 
o poliție formată din 10 000—14 000 
de oameni care, la rîndul ei, e con
trolată de cei 2 000 de membri ai 
gărzii piezidențiale, așa-numiții „Tou
ton Maeoutes".

Prigoana antipopulară, desfășurată 
sub emblema anticomunismului, se a- 
bate asupra celor mai largi pături și 
cercuri ale opiniei publice. Adversa
rii politici, indiferent de orientarea 
lor, sînt reduși la tăcere, violența și 
samavolniciile țin loc de argument 
politic. Nu rareori, pentru a potoli 
efervescența maselor, dictatorii mario
nete, prea compromiși prin fărădele
gile lor, sînt îniocuiți, dar situația ră
mîne aceeași. Țările respective, că
rora puterea tutelară le-a promis cînd- 
va ajutor efectiv pentru a se trans
forma în „vitrine ale democrației oc
cidentale". oferă priveliștea dezolantă 
a ruinei economice, a șomajului și 
mizeriei de masă. Aspirațiile po
poarelor, demnitatea loi națională sînt 
călcate în picioare. Numeroși tineri 
deveniți victime ale unor tranzacții 
nedemne, sînt trimiși să-și verse sîn- 
gele pentru interesele imperialismu
lui. După cum s-a dezvăluit în presa 
internațională, potrivit unei înțelegeri 
între Seul și Washington, în schim
bul celor 50 000 tineri sud-coreeni 
trimiși să lupte de partea agresori
lor americani în Vietnamul de sud, 
clica lui Pak Cijan Hi va primi 150 
milioane dolari (3 000 de dolari pen
tru fiecare tîn.ăr).

Sistemul regimurilor marionetă — 
formă voalată a stăpînirii coloniale — 
este menit, în concepția susținători
lor săi, — să apere interesele impe
rialismului, să-i întărească dominația 
și posibilitățile de pătrundere în di
ferite zone rțle..lumii, să țină în șah 
și să reprimr? .mișcarea de eliberare a 
popoarelor. Dar, așa cum arată reali
tatea — iar epopeea patrioților sud- 
vietnamezi este elocventă — lupta 
popoarelor poate transforma acest sis-, 
tem, din izvor de forță pentru im
perialiști, în sursă de slăbiciune și 
înfrîngeri. în epoca noastră, de mari 
prefaceri înnoitoare pe harta politică 
a lumii, de afirmare fără precedent 
a ființei naționale a popoarelor, a 
dreptului lor sacru de a-și hotărî sin
gure destinele, aria de manevră a 
imperialismului se reduce, iar forțele 
păcii și progresului cîștigă teren.
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A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer

s-a intilnit cu conducătorii
primordială a 

de a elimina toate Iz- 
agresiune din această 
a declarat că sprijină 
rezoluție sovietic.

unor delegații aflate la sesiune

al

al 
că

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază au continuat 
dezbaterile din cadrul sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată examinării si
tuației din Orientul Apropiat. Mi
nistrul de externe al Tanzaniei, 
C. Y. Mgonja, a declarat că Adu
narea Generală trebuie să con
damne atacul armat al Izraelului 
împotriva statelor vecine.

Primul ministru sudanez, Mo
hamed Ahmed Mahgoiib, a decla
rat că „sarcina 
O.N.U. este 
voarele de 
regiune". El 
proiectul de

Ardechir Zahedi, ministrul de ex
terne al Iranului, a cerut ca Izrae
lul să-și retragă trupele din teri
toriile ocupate.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Italiei, Aldo Moro, care a 
urmat apoi la cuvînt, a declarat că 
problema dezangajării și a retrage
rii trupelor trebuie tratată ki ca
drul general al creării unei păci 
durabile care să garanteze dreptul 
la independență politică, integrita
te teritorială, protecția împotriva 
amenințării sau folosirii forței. El 
s-a pronunțat pentru desemnarea 
unui reprezentant special sau 
unui mediator al O.N.U.

Ministrul afacerilor externe 
Indiei, M. C. Chagla, a declarat
„o pace durabilă în Orientul Mij
lociu nu poate fi fondată decît pe 
retragerea imediată și fără condi
ții a forțelor izraeliene din terito
riile pe care le ocupă. El s-a pro
nunțat împotriva impunerii unui 
nou statu-quo și creării unui nou 
raport de forțe în această zonă 
prin politica faptului împlinit.

In cadrul dezbaterii din ședin
ța de joi dimineața a luat cuvîn
tul ministrul de externe al Iorda
niei, Ahmed Toukan. El a declarat 
că guvernul iordanian a adresat se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, o scrisoare prin care cere să 
se ia măsurile necesare pentru a a- 
sigura securitatea populației din re
giunile ocupate de trupele izraelie
ne și pentru a ajuta la reîntoarce
rea refugiaților.

în cuvîntul său, ministrul de ex
terne al Mauritaniei, Birane Ma- 
madu Wane, a menționat că criza 
din Orientul Apropiat nu trebuie 
să servească drept o „acțiune de 
diversiune" nici să „abată atenția 
opiniei publice mondiale de la 
războiul murdar din Vietnam".

Ministrul de externe al Bel
giei Pierre Harmel, s-a pronun
țat împotriva oricărei acceptări 
pe plan politic sau juridic a mo
dificărilor teritoriale survenite în 
urma luptelor. Pierre Harmel a e- 
numerat apoi „drept bază pentru 
orice soluție echitabilă", următoare
le principii : statele interesate să 
renunțe 
că fără 
suveran 
renunțe 
nist; trecerea liberă pe căile ma
ritime să fie respectată în confor
mitate cu 
nale.

Maurice 
nistrul de 
rătat că „este de Ia sine înțeles că 
nici un fapt împlinit la fața locu
lui în ce privește limitele terito
riale și situația creată cetățenilor 
statelor interesate nu va putea fi 
considerat ca definitiv. Numai o 
reglementare acceptată, după tra
tative libere, de către toate părți
le în cauză și aprobată de comu
nitatea internațională ar putea so
luționa ansamblul problemelor 
pendinte. Atîta timp cît în Viet
nam războiul continuă — a ară
tat el — în Orientul Mijlociu nu 
se vor deschide perspective de 
pace. Dacă războiul din Vietnam 
va lua sfîrșit în condițiile pe care 
Franța le-a amintit adeseori și care 
implică din partea unui stat mare 
o hotărîre curajoasă și rodnică, în 
acest caz se vor deschide imediat 
perspective cu totul noi". Vorbi
torul a adăugat că „marile puteri 
trebuie să-și asume rolul ce le re
vine. Nimic nu se va face fără a- 
ceste puteri, și cu atît mai mult 
împotriva lor sau împotriva uneia 
din ele".

A mai luat cuvîntul și ministrul 
de externe pakistanez, Pirzada, 
care și-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu situația din Orientul 
Apropiat.

în încheierea lucrărilor ședinței 
de dimineață a luat cuvîntul pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, Jumjaaghiin 
Țedenbal. Delegația mongolă, a 
arătat vorbitorul, sprijină întru to
tul proiectul de rezoluție prezen
tat de Uniunea Sovietică.

în ședința de joi după-amiază 
ministrul de externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, a arătat 
că guvernul său a făcut cunoscut 
de mai multă vreme că nu va 
recunoaște „faptul împlinit al cu
ceririlor teritoriale de către Izrael".

După ce a ascultat și cuvîntul 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Ucrainei, V. Șcerbițki. A- 
dunarea Generală a O.N.U. și-a 
amînat lucrările pînă vineri

NEW YORK 22. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, conducătorul delegației ro
mâne la sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U., a avut 
miercuri noi întîlniri cu conducă
torii unor delegații aflate la se
siune, abordîndu-se cu acest pri
lej probleme legate de ordinea de 
zi a sesiunii și alte probleme ale 
vieții internaționale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a avut o întrevedere cu Ha
bib Bourghiba-jr., ministrul de 
externe al Republicii Tunisia, șe
ful delegației tunisiene. A fost de 
față Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România.

O altă întrevedere a avut-o cu

Aldo Moro, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Italiei. Au par
ticipat Amintore Fanfani, ministrul 
de externe, și Piero Vinci, repre
zentantul permanent al Italiei la 
O.N.U., Corneliu Mănescu, minis
tru de externe, Mircea Malița, ad
junct al ministrului de externe, și 
Gheorghe Diaconescu, reprezentan
tul permanent al României la 
O.N.U.

Tot în cursul zilei de miercuri, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer,, 
împreună cu Corneliu Mănescu au 
avut o întîlnire cu Arthur Gold
berg, reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U.

Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit cu 
Couve de Murville, ministrul afa
cerilor exteîne al Franței.

Dejun oferit de conducătorul
românedelegației

H. 
al

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, 
conducătorul delegației române la 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U., a oferit la 22 
iunie un dejun — în saloanele 
O.N.U. — în cinstea conducători
lor și membrilor unor delegații 
participante la actuala sesiune.

Au luat parte Mohammed 
Maiwandwal, primul ministru
Afganistanului, Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Jozef Lenart, pre
ședintele guvernului R. S. Ceho
slovace, Mika Spiliak, președinte
le Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Ahmed Mahomed Mah- 
goub, prim ministru și ministru al 
afacerilor externe al Sudanului, 
Jenă Fock, președintele Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, Mahmoud Fawzi, asis
tent al președintelui R.A.U. pen
tru afacerile externe. Au fost pre-

zenți, de asemenea, miniștrii de 
externe; Nur Ahmed Etemadi (Af
ganistan), Ivan Bașev, (R. P. Bul
garia), Vaclav David (R. S. Ceho
slovacă), Marko Nikezici (R.S.F. 
Iugoslavia), Janos Peter (R P. Un
gară). Ardechir Zahedi (Iran), Bi- 
rane Wane Mamadou (Maurita
nia), Syed Sharifuddin Pirzada (Pa
kistan), Habib Bourghiba-jr. (Tuni
sia), precum și reprezentanți per
manent la O.N.U. ai unor țări 
printre care Algeria, Italia, Marea 
Britanie, Mexic.

Din partea romană au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne și Gheorghe Diaconescu, re
prezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România la O.N.U.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, a rostit un toast. Deju
nul s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

la război ; să se recunoas- 
rezerve statutul de stat 

al Izraelului ; Izraelul să 
la orice obiectiv expansio-

convențiile internațio-

Couve de Murville, mi- 
externe al Franței, a a-

CAIRO 22 (Agerpres). — Agen
ția M.E.N. anunță că joi au conti
nuat convorbirile între președintele 
Gamal Abdel Nasser și Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. care 
se află într-o vizită în R.A.U.

În sprijinul victimelor 
conflictului

★

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Pre
sa sovietică de joi a publicat rezolu
ția adoptată de Plenara Comitetului 
Central al P.C.U.S. pe marginea ra
portului prezentat de Leonid Brejnev, 
cu privire la „Politica Uniunii Sovie
tice în legătură cu agresiunea Izrae
lului în Orientul Apropiat”.

★

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice, A. N. Kosî- 
ghin, a avut joi o întîlnire cu se
cretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk. La întîlnire au participat mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. Gromîko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în S.U.A., A. Do- 
brînin și ambasadorul S.U.A. la 
Moscova, L. Thompson.

★

WASHINGTON. — Președintele 
Johnson a avut joi la Casa Albă o 
întrevedere cu primul ministru al 
Italiei, Aldo Moro, și ministrul de 
externe Fanfani. Convorbirile s-au 
axat, în special, asupra lucrărilor 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. și asupra situa
ției din Orientul Apropiat. în a- 
ceeași zi, președintele Johnson a 
avut o întrevedere cu ministrul de 
externe al Marii Britanii, George 
Brown, care i-a remis un mesaj 
din partea premierului britanic, 
Harold Wilson. în cursul întreve
derii a fost examinată situația din 
Orientul 
Vietnam, 
tre' cele

Mijlociu, situația din 
precum și relațiile din- 
două țări.

*

22 (Agerpres). — Comite-CAIRO
tul ministerial al R.A.U. pentru eco
nomie și planificare a examinat si
tuația economică în etapa actuală, ca 
urmare a conflictului din Orientul 
Apropiat, precum și în urma opririi na
vigației pe Canalul de Suez. Comisia 
a hotărit să se procedeze la o nouă e- 
xaminare a planului de investiții și să 
facă modificările necesare pentru ca 
R.A.U. să poată face față mai bine 
condițiilor actuale.

© După cum anunță agenția Al- 
gerie Presse Service, Algeria a acor
dat Republicii Arabe Unite un aju
tor financiar în valoare de 30 de mi
lioane de dinari.

• O serie de organizații obștești 
din R. P. Ungară au trimis zilele 
acestea ajutoare populației R.A.U și 
Siriei. De asemenea. Crucea Roșie 
Ungară a trimis medicamente, pă
turi, îmbrăcăminte și alimente 
populației Iordaniei. Irakului șj altor 
țări arabe.

o Agenția ANSA informează că . 
guvernul italian a trimis o nouă can
titate de medicamente în ajutorul 
victimelor care au avut de suferit de ; 
pe urma conflictului armat arabo- • 
izraelian. Medicamentele au fost ex- . 
pediate spre Egipt la bordul pache
botului „Esperia".

— Agen- 
făcut cu- 
înțelegeri

de compromis între 
victimă, lată de ce noi 
afirmăm în mod clar 
cale de soluționare a 
Vietnamului este re-

O condamnare

RHODESIA

TEKSCAFUL

DJAKARTA

in plon-

fost primar al

radio Djakar- 
anunță că ge-

e" pentru rezolvarea
1 izbucnite prin procla- 

„inde-

„Misiunea
Alport"

Alte sentințe

200 scriitori și artiști francezi — 
informează cotidianul „Le Monde“ 
— au semnat un apel în care con
damnă agresiunea americană din 
Vietnam. Printre semnatari figurea
ză numele lui J. 
Axelos, Colette 
Beauvoir, B. Beck, 
Resnais, P. Brook, 
protest energic împotriva escala
dării războiului apelul subliniază 
că : „Statele Unite violează în fie
care zi, prin bombardamentele și 
acțiunile lor militare, suveranitatea 
poporului vietnamez. Nu există o 
cale de mijloc între nedreptate și 
dreptate, 
agresor și 
dorim să 
că singura 
problemei 
cunoașterea absolută a dreptului 
vietnamezilor de a trăi liberi la 
ei acasă și de a-și hotărî ei înșiși 
destinul lor. Această recunoaștere, 
se spune în încheierea apelului, 
implică încetarea bombardamen
telor împotriva R. D. Vietnam, re
tragerea trupelor invadatoare, li
bertatea pentru poporul vietnamez 
de a pune, el însuși, în aplicare 
acordurile de la Geneva : un Viet
nam liber, unit, independent și 
pașnic".

P. Sarire, 
Audry, S. 
P. Brasseur,

Exprimînd un

HAN.OI 22 (Agerpres). 
ția de presă Eliberarea a 
noscut că pe baza unei 
intervenite întrg Prezidiul Comi
tetului* Central al'Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud și guvernul regal al Cambod- 
giei s-a hotărît-stabilirea la Pnom 
Penh a unei reprezentanțe perma
nente a F.N.E. Potrivit comunica
tului, aceasta hotărîre are drept 
scop întărirea continuă a solidari
tății -și relațiilor prietenești dintre 
poporul cambodgian și populația 
Vietnamului de sud.

comuniștilor
DJAKARTA 22 (Agerpres).

Tribunalul militar din localitatea
Balembang (Sumatra de sud) a 
pronunțat sentința în procesul in
tentat lui Suwardiningsih, membru 
al.C.C. al P.C. din Indonezia, con- 
damnîndu-1 la închisoare pe viață. 
El este acuzat de a fi participat la 

;drganizareăevenimentelor de la 30 
«septembrie 1965. Pe de altă parte, 
’ la tribunalul militar din orașul Su
rakarta (Java centrală) procurorul 
a cerut pedeapsa cu moartea în 
procesul intentat fruntașului co
munist Ramelana, 
acestui oraș.

Citînd postul de 
ta, agenția Tanlug 
neralul Suharto a respins cererile 
de grațiere a lt. col. Untung și cele 
ale altor trei ofițeri indonezieni 
condamnați la moarte de tribuna
lul militar special din Djakarta sub 
acuzația de a fi participat la eve
nimentele de la 30 septembrie 
1965.

La Londra a avut loc un miting 
protest împotriva acțiunilor antidemo
cratica ale guvernului militar de la 
Atena. Au luat cuvîntul deputatul M. 
MacMillan și Betty Ambatielos, soția 
liderului sindical grec Ambatielos, care 
a fost arestat în Grecia. Participanții 
au adoptat o rezoluție în care chea
mă guvernul englez să condamne în 
mod public lovitura militară din Gre
cia și să ceară eliberarea tuturor de- 
finufilor politici, restabilirea în țară 
a libertăților cetățenești și sindicale. 
In fotografie: o vedere aeriană a 
insulei Yaros. Locul închisorii în care 
sînt întemnițați multi dintre cei arestați 
de actualul guvern militar este indicat 

de săgeată.

La Marsilia a fost inaugurat tele
scaful — primul teleferic submarin 
din lume El este menit să facă în
ceputurile turismului submarin.

Promotorii telescafului sint cam
pionul de schi James C'iuttet și ingi
nerul Denis Creissels. Realizatorii a- 
cestui ingenios vehicul, pe care l-au 
înfăptuit in cinci ani de muncă a- 
siduă, și-au fixat să deschidă publi
cului accesul la lumea submarină, 
cunoscută pină acum numai cu aju
torul aparatului de filmat sau re
zervată exclusiv inițiaților 
joanele submarine. Mii de oameni, 
dornici să cunoască și alte tărimuri 
decit cele terestre, vor putea începe.

CORESPONDENTA din paris 
DE LA AL. GHEORGHIU

săptămînile viitoare, doar pentru 
cîțiva franci, plimbările submarine 
Se așteaptă ca pină în toamnă 10 000 
persoane să primească acest botez 
submarin.

Telescaful este o cupolă metalică 
cu ferestre panoramice avînd patru 
cabine legate, fiecare, de cabluri 
fixate de cite o stație terestră la am
bele capete ale rutei. Fiecare cabină 
are șase locuri. Cupola care cîntăreș- 
te încărcată 2 420 kg., închisă erme
tic, circulă pe un plan înclinat, alu- 
necînd in argintul lichid al Medite- 
ranei. In cîteva minute turiștii intră 
într-o lume cu totul nouă, plutind 
sub pînza mării. Această originală 
plimbare submarină nu durează mai 
mult de 20 de minute, pe un traseu 
de 400 de metri și, deocamdată, doar 
la maximum zece metri adincime. In 
fața geamurilor iți incintă ochii ba
letul subacvatic al viețuitoarelor 
marine, lumea tăcerii, cu peisajele ei 
unice.

agențiile de presă transmit:

Joi a sosit la Budapesta 
delegația română condusă 
de Mihai Bălănescu, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, care va. 
participa la centenarul poștei ungare.î 
La gara Nyugati, delegația.a fost 
întîmpinată de Dezso Horn, prîm-loc-î 
țiitor al ministrului transporturilor și 
telecomunicațiilor, și alte 'peroane 
oficiale. La prînz, Mihai B'ălănescu' 
a fost primit la Parlament de Timar 
Matyas, vicepreședinte al Guvemu-

r

l

> 
lui Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar.

Ț 1
Colaborarea dintre Iugo

slavia Și A.E.L.S. a f°st discu
tată la Geneva la 22 iunie, cînd o 
delegație iugoslavă condusă de Petar 
Tomici, șef de departament în Secre
tariatul federal pentru come’rțuî’ cxte-’I 
rior, s-a întîlnit cu reprezentanții per
manent ai țărilor membre ale organi
zației și cu secretarul general al aces
teia. întîlnirea a avut loc în Baza 
acordului dintre țările membre ’-ale 
A.E.L.S. și Iugoslavia. S-a căzut--de

t

acord să se înființeze un grup de 
lucru care să examineze probleme pri
vind dezvoltarea colaborării economice 
și tehnice, precum și a schimbului de 
mărfuri între Iugoslavia și A.E.L.S.

Plenara C.C. al P.C. din
Germaniacare 3 avut i°° recenha 

' examinat o serie de probleme legate 
de situația din Orientul Apropiat și din 
Asia de sud-est. Totodată, participanții 
la plenară au discutat o serie de as
pecte ale situației interne din Repu
blica Federală a Germaniei. Plenara a 
hotărît să elaboreze proiectul unui pro
gram al P.C. din ~ 
nînd în acest scop 
de primul secretar 
mann.

Convorbiri
biene. Premierul
Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
a avut joi la Pekin convorbiri cu 
Kenneth Kaunda, președintele Re
publicii Zambia, care se află în
tr-o vizită oficială în China. Con
vorbirile, menționează agenția

Germania, desem- 
o comisie condusă 

C.C., Max Rei-al

chino-zam-
Consiliului de

China Nouă, s-au desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

Delegația de ziariști ro
mâni, condusă de George Ivașcu, 
rcdactor-șef al revistei Contempora
nul, care, la invitația M.A.E. al Fran
ței, întreprinde o călătorie de docu
mentare în Franța, a vizitat în ultimele 
zile Institutul național de știință apli
cată din Lyon, Universitatea din 
Montpellier, stațiunea de pe litoralul 
Languedoc-Roussillon, șantierele olim
pice de la Grenoble și alte obiective 
sociale și turistice. Joi, delegația de 
ziariști români a avut întrevederi la 
Paris cu Herve Alphand, secretar ge
neral al Ministerului de Externe, pre
cum și cu Franțois Puaux, director 
pentru Europa din M.A.E.

0 delegație a C.C. al P.C. 
din Japonia c°ndusa de Tomio 
Nishizawa, membru al Prezidiului 
și al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Japonia, a sosit la Sofia. Dele
gația va avea convorbiri cu repre
zentanți ai C.C. al P.C. Bulgar.

Relativa perioadă de acal- 
rr ie în relațiile anglo-rhode- 
siene a luat sfîrșit săptămî- 
na trecută, cînd guvernul 
britanic și-a anunțat intenția 
de a relua dialogul cu auto
ritățile de la Salisbury. Și de 
această dată scopul declarat 
al negocierilor este găsirea 
unei soluții „reciproc accep
tabile" 
crizei 
marea unilaterală a 
pendenței" Rhodesiei.

Ca negociator din partea 
Londrei a fost desemnat lor
dul Alport, fost înalt comi
sar al federației neocolonia- 
liste a Rhodesiei și Nyassa- 
landului, destrămată prin 
proclamarea independenței 
statelor Malawi și Zambia, 
în cercurile politice londo
neze lordul Alport este con
siderat cel mai potrivit nego
ciator în vederea apropierii 
pozițiilor celor două părți, 
deoarece el deține încă le
gături strînse cu numeroși 
politicieni „moderați" din 
Rhodesia „rebelă", de ne 
vremea federației de tristă 
amintire.

întrebarea pe care și-o 
pun comentatorii englezi 
este : va putea oare lor
dul Alport să obțină de la 
echipa lui Smith ceea ce n-a 
reușit premierul englez Wil
son ? Părerile sînt, deocam
dată, împărțite.

Pentru opoziția conserva
toare, inițiatoarea de fapt a 
noii runde, misiunea lordu
lui Alport reprezintă „ultima 
șansă de a evita consecin
țele dezastruoase pentru am
bele părți", cum s-a expri
mat liderul adjunct al parti
dului, R. Maudling, cînd 
a cerut reluarea de către 
guvernul Wilson a dialogu
lui cu Salisbury. Comentato
rii englezi sînt însă mai 
sceptici. Ei au în vedere 
faptul că în perioada scursă 
de la izbucnirea crizei, Lon
dra a fost singura parte, din 
cele două, care a făcut con
cesii pentru a nu rupe com
plet legăturile cu Rhodesia. 
Nici de data aceasta Smith 
nu se arată dispus să cedeze 
ceva din poziția lui. Cu atît 
mai mult cu cît, după cum 
scrie ziarul „Sunday Times", 
în ultimele șase luni extre
miștii de dreapta au cucerit 
noi poziții în cabinetul lui 
Smith. Aceștia sînt adepții 
unei politici de „finalizare" 
a actului de la 11 noiem
brie 1965 (data proclamării 
unilaterale a independenței 
Rhodesiei), cerîndu-i lui 
Smith să proclame țara „re
publică". Pregătirile pentru 
acest pas sînt destul de a- 
vansate. De mai mult timp, 
o comisie constituțională stu
diază modalitățile în care se 
poate înfăptui proclamarea 
„Republicii Rhodesia". Șe
ful guvernului de la Salis
bury a declarat că după 
acest act „orice fel de nego
cieri cu Anglia nu vor mai 
avea nici un sens". Refe- 
rindu-se la apropiatele tra
tative, el a ținut totodată să 
precizeze că „nu poate fi 
vorba de nici un fel de nego
cieri dacă guvernul britanic 
se menține pe poziția de a 
concepe independența Rho
desiei pe principiul majo
rității care ar reda drepturile 
legitime populației autoh
tone din Rhodesia. Cu alte 
cuvinte, autoritățile de la 
Salisbury nu sînt dispuse să 
cedeze nici un micron din 
poziția lor.

Se pune atunci între
barea : Pe ce se vor baza 
tratativele ? Pe o nouă 
„cedare" a Londrei ? Presa

engleză relevă faptul că a- 
ceastă posibilitate nu trebuie 
exclusă din vedere. Pentru 
că poziția Londrei în conflic
tul anglo-rhodesian a sufe
rit, în cele 19 luni de criză, 
o metamorfoză curioasă. De 
unde, la început, Anglia 
susținea că nu va recunoaște 
sub nici o formă „guvernul 
rebel al lui Smith", a ajur 
să trateze cu el. Este, de 
asemenea, bine știut că, ime
diat după actul din noiem
brie 1965, căutînd să tem
pereze criticile țărilor afri
cane față de poziția ei echi
vocă în problema rho- 

a promis 
pe 

„sancțiunilor econo- 
„sanc-

desiană, Anglia 
că va restabili ordinea 
calea 
mice". Dar aceste 
țiuni" nu au fost nici pe de
parte de natură să șubrezeas
că pozițiile guvernului de la 
Salisbury. Evident, Anglia ar 
putea interveni cu eficacitate 
dacă și-ar fixa un asemenea 
obiectiv. Dar, cercurile eco- 
nomico-financiare londoneze, 
strîns legate de economia 
rhodesiană și cea sud-africa- 
nă — care susține fățiș regi
mul Smith — nu doresc o 
astfel de acțiune. Un guvern 
rhodesian în care majorita
tea ar fi africană nu pre
zintă, pentru aceste cercuri, 
suficiente garanții. La Lon
dra nu se ascunde teama 
că, așa cum s-a mai întîm- 
plat și în alte foste colonii 
britanice, un guvern rhode
sian care ar reprezenta in
teresele populației majorita
re ar putea lua măsuri de 
limitare a influenței engleze, 
în fapt, aceasta este una 
dintre explicațiile poziției 
ambigue a Londrei în criza 
rhodesiană. Există și o 
altă cauză : o Rhodesie 
„albă" constituie o perma
nentă sursă de încordare 
în Africa, lărgind cîmpul de 
manevră al cercurilor impe
rialiste, sporind șansele lor 
de a interveni în proble
mele continentului.

Dacă așa stau lucrurile, 
atunci de ce s-a lansat gu
vernul englez în această 
nouă rundă de tratative ? 
Corespondentul ziarului „Le 
Monde" dc la Londra expli
că faptul prin considerentele 
de ordin intern. Exploatînd 
greutățile economice și po
litice ale partidului labu
rist, descreșterea popularită
ții acestuia în țară — dova
dă recentele insuccese e- 
lectorale — conservatorii au 
declanșat o ofensivă pe toa
te planurile, inclusiv în criza 
rhodesiană. Ei acuză guver
nul laburist de „imobilism" 
în această problemă. Misiu
nea lordului Alport, care are 
loc în aceste circumstanțe, 
urmărește să atenueze oare
cum criticile conservatori
lor.

în acest timp, Ia Salis
bury situația a devenit tot 
mai încordată. Telegramele 
de presă sosite în ultimele 
zile atestă o intensificare a 
rezistenței față de regimul 
rasist rhodesian. în capitală 
au fost introduse măsuri ex
cepționale ca urmare a ac
țiunilor de partizani care iau 
amploare. Lupte violente s-au 
semnalat zilele trecute în va
lea fluviului Zambezi. Ac
țiuni similare s-au semnalat 
la numai 110 km de Salis
bury. Patrioții rhodesieni nu 
înțeleg să devină pradă a 
jocului politic de pe scena 
londoneză. Ei luptă pentru 
ca țara lor să devină cu a- 
devărat independentă și de
mocratică.

A. BUMBAC
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