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RECOLTA ACTUALĂ
Șl CEA VIITOARE

al Republicii Italiene tători pentru apă

rarea pămîntului

Strîngerea recoltei de cereale păioa
se poate fi considerată încheiată. Au 
mai rămas de secerat unele suprafețe 
cu griu în Transilvania, unde lanurile 
s-au copt mai tîrziu. în general, cam
pania agricolă de vară s-a desfășurat 
în condiții mai bune decît în ceilalți 
ani. Acum se poate face și o aprecie
re în ce privește producția de cereale 
obținută. Prevederile la griu, orz, ovăz 
au fost realizate și depășite. în mul
te regiuni au fost obținute recolte 
de grîu la hectar superioare celor din 
anii precedenți. Se remarcă îndeosebi 
recoltele bune obținute de trusturile 
Gostat București și Dobrogea, care au 
realizat, în medie la hectar, circa 
3 000 kg grîu, pe 144 680 și respec
tiv 98 300 ha. Recolte de peste 2 000 
kg grîu la hectar au obținut și cele
lalte trusturi. Se evidențiază rezulta
tele deosebite ale G.A.S. Manga- 

care a recoltat, în medie la 
cîte 4 664 kg pe o su- 

Și în coo- 
_ realizat

producții bune la hectar : 2 665 kg

în regiunea Dobrogea ; 2 250 kg în 
regiunea București și 2 200 kg în re
giunea Ploiești. De pe întreaga su
prafață de 1140 ha, cooperativa a- 
gricolă din Cobadin, regiunea Do
brogea, a realizat cîte 4 010 kg la hec
tar. La cea din Tomnatic-Banat, re
colta a atins 3 700 kg, iar la Valea 
lui Mihai-Crișana — 3 200 kg la hec
tar. Toate acestea sînt rodul eforturi
lor depuse de oamenii muncii din a- 
gricultură, de specialiștii din unități, 
de la consiliile agricole și de la uniu
nile cooperatiste, care s-au străduit să 
utilizeze raționai baza tehnică superi
oară de care dispune agricultura noas
tră, să folosească doze sporite de să- 
mînță la hectar din soiuri intensive, 
să fertilizeze diferențiat terenul cu în
grășăminte naturale și chimice, să 
facă semănatul în teren bine pregătit.

la nivelul responsa
bilităților?

Dr. ing. Călin Adrian VASILESCU
laureat al Premiului de Stat

Progresul științei contemporane 
constituie un proces care se des
fășoară adeseori ca o adevărată 
reacție în lanț. Realizările științifice 
sau tehnice determină imediat, în 
larg șuvoi, altele noi, multe cu 
totul imprevizibile. Procese de pro
ducție acum 5—10 ani moderne 
sînt astăzi anacronice. Pro
gresul nu se oprește în fața 
porților nici unei întreprinderi, 
el sancționează orice opoziție prin 
neeconomioitatea producției. A 
stabili procedee noi, a crea ma
șini și utilaje de tot mai mare 
productivitate și 
petitive pe scară 
internațională, a 
moderniza me
reu potențialul 
tehnic existent 
sînt principale o- 
biective ale cer
cetării în dome
niul științelor teh
nice, dictate de 
cerințele dezvol
tării economiei 
naționale.

Cercetarea tehnică 
insă atît de complexă, prezintă 
aspecte atît de variate îneît ea 
solicită astăzi imperios înmănun- 
cherea eforturilor unor specialități 
foarte diferite. M-aș referi la un 
exemplu din practica mea la Insti
tutul de energetică al Academiei. 
Recent, institutul și uzina „Tracto
rul" au abordat, în colaborare, stu
diul unor procese în aparență bine 
precizate, ca arderea în motoarele 
Diesel. Lucrările nu s-au putut re
zuma doar la cercetarea condițiilor 
în care are loc arderea combus
tibilului, ci ele au cuprins și stu
diul altor aspecte, implicînd conlu
crarea unor specialiști energeti- 
cieni, chimiști, metalurgi, matema
ticieni etc.

Aspectele variate care apar as
tăzi în calea cercetării unei pro
bleme impun organizarea fie a 
unor colective mixte, cuprinzînd 
specialiști din mai multe domenii, 
fie a cooperării între colective sau 
unități specializate. Cooperarea 
presupune însă, și într-un caz și 
în celălalt, o acțiune de coordo
nare, în vederea orientării siste
matice, cu maximum de eficiență, 
a întregului ansamblu al cercetă
rilor.

Deși evidentă, necesitatea asi-

randament, corn-

gurârii unor astfel de forme

în timpul vegetafiei, culturile au fost 
îngrijite mai bine, iar recoltarea, efec- 
tuîndu-se într-un termen mai scurt, a 
asigurat evitarea pierderilor prin scu
turare. Recolta bună de grîu din a- 
cest an constituie o dovadă că în a- 
gricultura tării noastre există rezerve 
însemnate de sporire a producției, care 
pot fi și trebuie puse în valoare. Tot
odată constituie o chezășie că sarci
nile stabilite de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului cu privire la creș
terea producției de cereale pot fi rea
lizate și depășite.

După cum se știe, lucrările agri
cole se desfășoară într-un ciclu con
tinuu ; după terminarea unei pe
rioade de muncă încordată, urmează 
alta la fel de intensă. în aceste zile, 
este necesar să ne ocupăm, în egală 
măsură, atît de recolta acestui an, a- 
dică de culturile care se recoltează 
mai tîrziu, cît și de recolta viitoare, 
în multe locuri se constată însă ten
dința dăunătoare ca după o campanie 
agricolă mai intensă, cum a fost re
coltarea cerealelor păioase, să se ne
glijeze lucrări importante pentru ac
tivitatea altor sectoare sau pentru pro
ducția anului viitor. Pornind de la a- 
ceastă considerație, este util să amin
tim cîteva sarcini actuale care stau în 
fata oamenilor muncii din agricultu
ră, a specialiștilor din acest dome
niu.

O atenție deosebită trebuie acordată 
culturilor care se recoltează mai tîrziu. 
Mai ales în condițiile acestui an, ca
racterizat în lunile de vară prin pre
cipitații puține, este necesar să se 
acorde cea mai mare atenție iriga
țiilor. Cu toate că lipsa de umiditate 
a solului este evidentă, în multe locuri 
irigarea culturilor nu se face conform 
cerințelor plantelor și, mai ales, nu 
se dau normele de apă necesare pen
tru fiecare udare. Chiar și în regiu
nea București, regiune cu o mare 
suprafață de teren amenajată pentru 
irigații, udările nu se execută pe 
toate suprafețele atît în cooperativele 
agricole, cît și în unitățile agricole de 
stat.

în condițiile lipsei de umiditate 
din acest an, este necesar ca irigațiile 
să continue pînă în preajma recolta
tului. Evident, aceasta va contribui 
la sporirea recoltei la culturile de pe 
terenurile care se irigă și va constitui 
apoi, o rezervă importantă de umidi
tate necesară semănăturilor de toamnă 
care vor fi amplasate pe aceste te
renuri. Prin urmare, efectuarea irigării 
trebuie privită atît din punctul de 
vedere al recoltei actuale, cît și al 
celei viitoare. Aceasta este o sarcină 
de o deosebită însemnătate econo
mică, pe care consiliile agricole

Tn sectorul poliamid II al 

Uzinei de fire și fibre sin

tetice Șăvinești

Foto : Gh. Vințilă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a primit joi la amiază, la Efo
rie Nord, pe Amintore Fanfani, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Italiene.

La primire au luat parte Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Cor
nel Burtică, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Ita
lia.

Au participat, de asemenea, Nic 
cold Moscato, ambasadorul Italiei 
la București, Roberto Gaja, direc
tor general al afacerilor politice, 
Luigi Valdettaro della Rocchetta, 
director general adjunct al rela
țiilor culturale.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme ale relațiilor bi
laterale dintre România și Italia, 
făcîndu-se aprecieri pozitive cu 
privire la stadiul actual al rela
țiilor economice, politice, culturale 
și tehnico-științifice, exprimîndu-se

satisfacția pentru acțiunile între
prinse de ambele state în vederea 
cooperării economice și a unei con
tinue dezvoltări a relațiilor multi
laterale existente între România și 
Italia, în avantajul ambelor țări și 
popoare, în interesul 
Europa și în lume.

Au fost discutate, de 
probleme ale situației 
nale actuale, îndeosebi probleme 
ale securității europene, apreciin- 
du-se că bunele relații existente în
tre România și Italia contribuie 
la crearea unui climat favorabil 
pentru colaborarea multilaterală 
între popoarele de pe continentul 
european și din lumea întreagă, la 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale.

După întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
oaspeții au fost reținuți la dejun 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.
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gurârii unor astfel de forme de 
coordonare nu a găsit întotdeauna, 
în trecut, acceptarea cuvenită și, 
mai ales, realizarea practică. Cu 
cîtva timp în urmă. Institutul de 
energetică, cel de mecanică apli
cată și unele unități ale Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și-au propus efectuarea de 
cercetări privind îmbunătățirea ca
racteristicilor constructive și ener
getice ale motoarelor Diesel. S-au 
efectuat lucrări, s-au investit fon
duri. Dar neexistînd o activitate 
coordonată, fiecare unitate de cer
cetare fiind limitată de profilul ei 

restrîns, au fost 
neglijate 
aspecte 
fante cu
ter tehnologic, 
așa îneît rezulta
tele cercetării nu 
au reprezentat 
un ansamblu în
chegat și nu au 
putut fi valorifi
cate integral.

Astăzi, coordonarea activă a lu
crărilor de cercetare este recunos
cută ca o cerință imperioasă. A- 
ceasta și-a găsit reflectare atît în 
planul de stat, cît și în programul 
unitar elaborat de Consiliul Națio
nal al Cercetării Științifice, de- 
terminîndu-se nominal, pentru fie
care cercetare în parte, atît uni
tățile care colaborează în efec
tuarea ei, cît și unitatea, singură, 
căreia îi revine obligația coordo
nării lucrărilor. In felul acesta se 
creează, de la bun început, cadrul 
pentru cuprinderea ansamblului de 
probleme ce condiționează rezol
varea temei, se asigură soluțio
narea în paralel, de către fiecare 
participant, a diferitelor aspecte 
parțiale, se pun bazele cooperării 
între unitățile din cercetare și cele 
beneficiare ale cercetării. Se con
turează totodată, încă din primele 
faze, condiții favorabile nu numai 
pentru o mai rapidă desfășurare 
a cercetărilor, ci și pentru intro
ducerea în practică, cu eficiență, 
a rezultatelor cercetării.

Realizarea temelor cade, firește, 
în sarcina tuturor unităților care 
colaborează la înfăptuirea cerce
tării respective — răspunderea re
zolvării problemei revine însă, în

(Continuare în pag. a III-a)

Cu adevarat liber, stapm 
pe destinele-i proprii, po
porul României socialiste 
aduce glorioaselor fapte 
arme înscrise, în urmă 
50 de ani, pe fronturile de 
la Mărăști, Mărășești 
Oituz, omagiul totalei pre
țuiri, iar acelora care le-au 
săvîrșit — tributul profun
dei sale recunoștințe.

Cît spirit de eroism și 
cită abnegație din partea 
luptătorilor de atunci au 
cerut ele, cît de greu, pe 
de altă parte, au cîntărit în 
cumpăna acelui cel dinții 
război mondial (care, din 
nefericire, n-a fost, precum 
se credea, cel din urmă), 
depun mărturie paginile to
murilor date mai tîrziu la 
iveală de înșiși generalii 
strategi ai taberei vrăjma
șe ; mărturie au depus, în

pagini vibrante, 
timpuri și după 
Nicolae Iorga, , 
Delavrancea, Goga, Vlahu- 
ță și tot astfel scriitorii 
mai tineri participanți di- 
rccți pe fronturile de acolo 
sau pe altele, cum au fost 
Camil Petrescu, Perpessi- 
cius, Topîrceanu, Demoste- 
ne Botez.

Avem in aceste zile re
cunoașterea veteranilor — 
soldați simpli sau generali, 
— care își deapănă aminti
rile în adunări și in pagini 
de ziare.

Preț vitejiei și izbînzilor 
legate de acele momente 
dau mai cu seamă impre-

acele
■ aceea, un 
Sadoveanu,

(Continuare în pag. »
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jurările vitrege în care țara 
a intrat în război — ele da- 
torîndu-se lipsei simțului 
de răspundere al categoriei 
conducătoare.

Astfel, în iarna cumplită, 
de așa-zisă „refacere", a 
anilor 1916—1917, reveneau, 
cu amărăciune, pe buzele 
ostașilor din mai vechile 
contingente, in bivuacuri, 
cantonamente, infirmerii, 
spitale, drept explicație și 
scuză pentru înfrîngerile 
din întîia parte a războiu
lui, cuvintele :

— N-am avut scule !
Datoria — ei și-o îndepli

niseră cu bravură pe fron
turile Transilvaniei, Do- 
brogei și la Dunăre. Nu ce
daseră decît pas cu pas 
terenul, în retragere, fi
nind inamicul cît mai mult 
în loc și silindu-l să plă
tească scump fiecare metru 
de pămînt pe care ni-l 
smulgea.

Nu-și făcuseră datoria 
guvernanții, pentru care 
anii neutralității fuseseră 
prilej de răfuieli sterile. 
Prilej '— acești ani mai fu
seseră pentru manifestări 
demagogice și afaceri ve
roase.

A rămas de pomină scena 
petrecută în ajunul procla
mării războiului, cînd, la o 
mai atentă examinare, s-a 
constatat că situația era 
catastrofală sub raportul 
înzestrării armatei, sub a- 
cela al asistenței sanitare 
și în ce privește aprovizio
narea populației. Strîns cu 
ușa, ministrul apărării din 
acea vreme a declarat cu 
voce tunătoare că, în defi
nitiv, războiul nu va fi de 
lungă durată, nu va fi greu

și-că, dacă se va ivi cazul, 
ne vom bate cu pumnii;

Documentele timpului a- 
testă că la numai vreo 
două luni după ce intrase
răm în luptă, munițiile erau 
aproape terminate — drept 
care unitățile de artilerie 
n-aveau dreptul să tragă 
decît trei lovituri de tun în 
24 de ore, pentru a face e- 
conomie de proiectile și... a 
cîștiga timp. Aceleași docu
mente fac dovada că arma
ta purta în picioare opinci 
(le-am purtat eu însumi 
pînă am ajuns în a doua 
parte a războiului, pe pozi
ție) sau bocanci cu talpa de 
carton.

„N-am avut scule!“ re
petau soldații din mai ve
chile contingente în canto
namentele, bivuacurile, in
firmeriile și spitalele din 
Moldova, în iarna care des
părțise etapa întîi de-a 
doua a războiului. Era în 
cuvintele lor multă mâhni
re pentru că nu izbutiseră 
să pună stavilă diviziilor 
de fier ale cotropitorului. 
Era în cuvintele lor și o 
aspră mustrare la adresa 
cîrmuitorilor.

Evocarea acestor împre
jurări își găsește îndreptă
țirea la a 50-a aniversare 
a faptelor de arme de la 
Mărăști, Mărășești și Oituz, 
hotărîtoare pentru destinul 
patriei; hotărîtoare deopo
trivă pentru deznodămîn- 
tul războiului pe celelalte 
fronturi ale aliaților noștri.

Istoria nu poate să treacă 
peste ele — tocmai pentru 
a pune în lumina adevăra
tă eroismul și abnegația 
apărătorilor pămîntului ro
mânesc, fii vrednici ai po
porului care, de-a lungul 
existenței sale, a dat inva
datorilor lecția că pe-aici 
nu se trece și, oricum, aici 
nu se rămîne.

pentru pace
de Ole PEDERSEN 

specialist danez în problemele 
energiei nucleare

Fisuri în protecția familiei
...De aproape un an de 

zile, Aristotel Vasilescu are 
o stare civilă falsă. Este 
căsătorit cu Olimpia Vasi
lescu din Tr. Severin, str. 
Traian nr. 54, dar locuiește 
în Tr. Măgurele împreună 
cu Smaranda Mărculescu. 
Nici Smaranda, nici Aristo
tel nu s-au gîndit să treacă 
pe la ofițerul stării civile. 
De altminteri, nici n-ar fi 
posibil : Aristotel este „le
gat" doar de o altă căsă
torie. Să o fi desfăcut mai 
întîi pe aceasta ? Ii trebuia 
un motiv temeinic, ori a- 
cesta îi lipsește. Cu Olim
pia Vasilescu este căsătorit 
de 16 ani, au un copil de 15 
ani. Suficient pentru ca, a- 
părînd în fața instanței cu 
placa „lipsei de afecțiune",

actul său să fie considerat 
drept o dovadă de totală 
lipsă de. responsabilitate 
față de familie. Nu s-a dus 
deci nici la tribunal. A pre
ferat să rămînă căsătorit 
cu Olimpia Vasilescu, dar

o slujbă bună : șef al por
tului Tr. Măgurele.

...S-a împlinit mai bine 
de un an de cînd Constantin 
Chifor și-a stabilit domici
liul în comuna Lumina, ra
ionul Medgidia. Aici locu-

din comuna Todirești, raio
nul Negrești, și tatăl a 4 
copii tmici.

anchetă socială

să o aibă alături pe mai 
tinerica Smaranda Mărcu- 
lescu. întreprinzător, omul 
și-a găsit repede (cu con
cursul Direcției navigației 
fluviale Giurgiu, care i-a 
dat transferul de la secto
rul Navrom Tr. Severin)

iește la aceeași adresă îm
preună cu Maria Șerban. 
Sot și soție ? Multi dintre 
cetățenii din această loca
litate, citind aceste 
vor fi surprinși să 
Constantin Chifor 
fapt... soțul Măriei

rînduri, 
afle că 
este de 
Chifor

Rolul opiniei 
publice... ,

Actul căsătoriei, de o în
semnătate covîrșitoare, atît 
pentru individ, cît și pen
tru societate, include în 
sine o seamă de implicații 
foarte precise și catego
rice. In primul rînd, con
diția de om căsătorit are 
un caracter atît de obliga
toriu îneît constituie unicul 
mod de viață prin care 
individul își reglementează 
raporturile cu societatea. In 
mod ciudat însă unii fac 
din căsătorie o simplă for
malitate. Cum apar, totuși, 
astfel de mutații dubioase,

care permit unor indivizi 
să-și abandoneze propriile 
familii, față de care au o- 
bligații precise de ordin 
material și moral ?

— Asemenea fapte, în 
vădit dezacord cu înseși 
coordonatele de bază ale 
vieții morale, declanșează 
întotdeauna o reacție con
cretizată printr-un dispreț 
spontan, greu de înfruntat 
— subliniază Gh. Boian din 
Curtea de Argeș. Se pare 
însă că unii care țin atît 
de puțin la sentimentul de 
demnitate și cinste sînt și 
mai puțin sensibili la opro
briul celor ce-i înconjoară.

Dumitru TÎRCOB

Practic, în Danemarca nu exis
tă resurse naturale de cărbune, 
petrol, gaze sau energie hidrau
lică. Cu toate acestea, țara este 
puternic industrializată și se si
tuează printre statele cu cel mai 
înalt volum de comerț exterior 
pe locuitor din lume. In conse
cință, în Danemarca se resimte 
necesitatea asigurării rezervelor 
de energie și, evident, o atenție 
deosebită se acordă dezvoltării 
energiei atomice — această pro
mițătoare sursă energetică. In 
plus, Danemarca are o bogată 
tradiție în cercetarea funda
mentală din domeniul fizicii 
atomice, concentrată în ju
rul Institutului de fizică teoreti
că „Niels Bohr“ din Copenha
ga. Nu numai oamenii de știință 
danezi, ci și specialiști din multe 
alte țări întreprind cercetări în 
acest institut. Pentru toate aces
te considerente, încă imediat 
după cel de-al doilea război 
mondial, Danemarca a manifes
tat un viu interes față de per
spectivele pe care le deschide a- 
plicarea energiei atomice în dife
rite domenii și s-a preocupat de 
problemele pe care ea le ridică 
atît pe planul cercetării științifi
ce fundamentale cît și pe acela 
al practicii.

In vederea coordonării efortu
rilor în această direcție s-a creat, 
în 1955, Comisia de energie ato
mică a Danemarcei. Pe lingă ea 
funcționează un centru de cerce
tări nucleare la Risd, la aproxi
mativ 35 km de Copenhaga. A- 
cest centru a fost înzestrat cu trei 
reactori nucleari, un accelerator 
de particule, necesar pentru ac
tivitatea de cercetare, precum și 
cu o serie de laboratoare specia
lizate pentru domenii ca : chi
mie, fizica reactorilor, tehnica 
reactorilor, electronică, fizica 
corpului solid, agricultură și pro
tecția contra radiațiilor.

Pe de altă parte, industria par
ticulară din Danemarca a fundat 
un organism denumit „Dana- 
tom“, cu sarcina de a studia a- 
plicațiile energeticii nucleare în 
economie. Această organizație 
colaborează cu o scrie de socie
tăți în scopul investigării posibi
lităților de a construi în dece
niul următor o serie de centrale 
atomoelectrice. De asemenea, un 
număr de firme au format 
„Dansk Atomreaktor Konsor- 
tium“ în scopul cooperării în ca-

> bogată
' î cercetarea funda- 
din domeniul fizicii 
concentrată

(Continuare 
în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a Vl-a)
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s ramoșe s c
Se împlinește o jumătate de veac 

Sin acea -vară fierbinte, a anului 
1917, cînd poporul român a susținut 
eroiqele bătălii de la Mărăști, Mără
șești' și Oituz. De atunci, micile lo
calități moldovenești ău îmbrăcat 
aureolă de glorie și simbol, asemeni 
Vasluiului sau- Călugărenilor, unde 
Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazul, 
cu modesta lor oaste, au stat zid în 
fața unui potrivnic înzecit mai nu
meros și mai bine înarmat.

Dezlănțuind ofensiva generală pe 
frontul din Moldova, imperialismul 
german calculase totul cu meticulo
zitate și precizie matematică, își 
asigurase o considerabilă superiori
tate numerică și tehnică. Pentru a 
ține piept și a infringe o aseme
nea mașină de război, a fost nevoie 
de un adevărat eroism de masă — 
în armată, în comandament, în în
treaga națiune — concentrat în spi
ritul aceleiași idei mari, vitale : apă
rarea ființei naționale, a statului 
național român. Ca să împlinească 
această idee, zeci și zeci de mii de 
ostași, ofițeri și generali au săvîrșit 
minunate fapte de arme. Multi au 
rămas----- A,t— J----------------
vremii 
dinele 
fugare 
Iii 
consacrat gloria. în semn de omagiu 
și vie recunoștință să readucem în 
fata contemporanilor cîteva din chi
purile eroilor jertfiți, acum o jumă
tate de veac, pentru libertatea 
triei și unitate națională.

anonimi. Altora documentele
— -jurnalele de operații, or- 
de zi, notele și însemnările 
în răgazul dintre două bătă- 

le-au consemnat faptele și le-au

pa-

putea stăvili înaintarea. în calea lor 
se mai afla doar o subunitate, co
mandată de căpitanul Ignat Grigore. 
Era o companie de mitraliere, doar 
cu 8 piese, întărită cu cițiva infan
teriști adunați din batalioanele dis
truse de artileria și asalturile ger
mane.

Dar oamenii căpitanului Ignat 
s-au dovedit plămădiți din stîncă. 
în ciuda torentului de fier și 
de foc ce se abătea asupra lor, au 
pus toate mitralierele în bătaie, cău- 
tîndu-le mereu cel mai bun cîmp de 
tragere. Și așa i-au țintuit pe ataca
tori în fața tranșeelor : un minut, 
două, zece, douăzeci...

Dar dușmanii erau mulți șl rîn- 
durile mitraliorilor români se ră
reau. Trăgătorii cad, unul după altul. 
Răsună atunci ordinul scurt al căpi
tanului, ordinul hotărîrii finale : 
„Ofițeri și gradați, la piese !“. A- 
ceasta însemna că lupta trebuia să 
continue, pipă la ultimul cartuș și 
pînă la ultima bătaie de inimă. Ina
micul trebuia întîrziat un ceas, un 
sfert de ceas. Contau imens și minu
tele, pentru ca rezervele diviziei, 
pornite la contraatac, în flancul 
inamicului, să mai aibă timpul de a 
interveni cu eficacitate și a li
chida breșa creată prin înaintarea 
germană. Și mitraliorii căpitanului 
Ignat Grigore au cucerit aceste clipe. 
Cu prețul vieții lor.

Căpitanul Ignat Grigore și mitra
liorii săi au fost citați prin ordin de 
zi pe întreaga oștire „drept pildă de 
înălțător avînt patriotic și sublim 
sacrificiu al vieții".

râtul în litere. în țara liberă, Ion Gră
madă a venit în mai 1916, La intra
rea României în război, se înscrie 
voluntar. A fost înrolat ca subloco
tenent de rezervă, în Regimentul 8 
Vînători. După cum scria din tran
șeele de la Oituz. dorea: „să fiu 
tare, să fiu vrednic și neînfricat, 
spre a putea răzbuna lacrimile ce 
le-au vărsat ai mei vreme de una 
sută cincizeci de ani de robie". în
tocmai așa a fost cînd s-a avîntat 
în atacul de la Cireșoaia, în fruntea 
plutonului său, prin ploaia de 
gloanțe. Dar n-a apucat să vadă vic
toria. L-a pătruns un glonte. „Ser
gent Donose — s-au auzit ultimele 
lui cuvinte, ultimul lui ordin — ia 
comanda plutonului și du-1 înainte, 
tot înainte !“. Sub bătaia gloanțelor 
dușmane, ostașii i-au săpat un mor- 
mînt provizoriu în Poiana Vrîncea- 
nu. De aici. în iunie 1926. osemin
tele i-au fost ridicate și așezate în 
cimitirul eroilor din Suceava.

-
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Legendarele „Babe" din masivul Bucegi Foto : Agerpres

Neînfricatul general 
Eremia Grigorescu
Iată, de pildă, figura generalului 

Eremia Grigorescu, unul din cei mai. 
destoinici, mai capabili, și , mai viteji 
comandanți ai armatei române din 
acea vreme. Chiar de la începutul 
războiului, luptînd în Dobrogea ’ în 
fruntea diviziei a 15-a, a dat 
dovadă de o deosebită price
pere și abnegație, obtinînd suc
cese remarcabile în înfruntarea cu 
dușmanul. La refacerea frontului pe 
linia Oituz—Mărășești—Nămoloasa— 
Galați, Divizia comandată de Grigo
rescu a primit misiunea grea și pli
nă de răspundere, de a stăvili în 
.Valea Trotușului înaintarea inamicu
lui. Divizia a 15-a comandată 
de Eremia Grigorescu a trebuit să 
facă față atacurilor a patru divizii 
dușmane. Cu tot acest raport de 
forțe românii au rezistat. Se for
ja în istoria României moder
ne lozinca „Pe-aici nu se trece", 
în toiul luptelor de la Oituz s-au 
conturat și mai clar trăsăturile per
sonalității militare ale generalului 
Grigorescu: capacitate organizato
rică, solidă pregătire tactică și stra
tegică, dîrzenie, putere de a 
curaj și optimism. Era 
mandaht popular, aflîndu-se 
în mijlocul ostașilor.

în Ianuarie 1917, Eremia 
rescu a fost numit comandant 
Corpului 44 armată, care avea mi
siunea de a bara căile de pătrundere 
a dușmanului prin Valea Oituzului. 
în zilele marii încleștări de la Mă
rășești, Oituz, corpul condus de el a 
trebuit să facă față unor împreju
rări deosebit de grele. Cînd, în fata 
atacurilor furibunde ale dușmanului, 
unii comandanți opinau pentru re
tragere. generalul Grigorescu își a- 
firma neșovăitor încrederea în vic
torie : „Trebuie să rezistăm cu orice 
preț pe frontul pe care ne găsim. A 
ne retrage înseamnă a ceda și restul 
Moldovei... De aceea, cu tot pe
simismul unora, voi ține frontul cu 
forțele actuale și cu cele ce vor sosi 
în zonă" Hotărîrea aceasta era în
temeiată pe o deplină cunoaștere a 
forței armatei române, a eroismului 
și spiritului de sacrificiu al ostașilor 
noștri, în rîndurile cărora putea fi 
văzut adeseori, îmbărbătîndu-i în 
luptă, neînfricat în ploaia de gloan
țe : „Nu uitați — se adresa în acele 
zile ostașilor — că cel mai răbdător 
este acela care învinge și că trebuie 
să vă înarmați cu vitejească răbdare 
spre a birui, așa cum au fost înar
mați strămoșii noștri, care ne-au lă
sat pămîntul scump, ce trebuie să-l 
apărăm cu orice preț".

Tn noaptea de 29'30 iulie. 1 s-a în
credințat comanda Armatei I-a. a- 
flată în centrul dispozitivului atacat 
de dușman. Eremia Grigorescu s-a 
dovedit, și în aceste clipe hotărîtoare. 
un comandant competent și ferm, un 
cap strategic și tactic, un inovator, 
avînd curajul acțiunilor îndrăznețe. 
Sub comanda lui. vitejii ostași ai 
Armatei I au obținut strălucita vic
torie de la Mărășești. devenit ..Vei— 
dunul" românesc, simbol al eroismu
lui popular, al patriotismului si dra
gostei de libertate a românilor. Iar 
numele generalului Eremia Grigores
cu intra luminos în istorie.

Decedind doi ani mai tîrziu, a fost 
înmormîntât la Mărășești, de care a 
rămas, pe drept cuvînt. pentru tot
deauna legat numele său glorios. 
După construirea mauzoleuluî înăl
țat spre cinstirea eroilor de la Mără
șești. rămășițele sale au fost așezate 
în incinta acestuia.

insufla 
un co- 
mereu

Grigo- 
al

Căpitanul Ignat Grigore 
și cele 8 mitraliere 
ale sale

începutul lui august 1917, pe
gării Mără-

La
cîmpia oablă din fața
șești,-armatele imperiale de sub co
manda mareșalului Mackensen erau 
în plină ofensivă, încercînd să dea 
o lovitură decisivă în sectorul dintre 
Panciu și Mărășești. Infanteria ger
mană a pornit val după val la atac. 
Luptînd la baionetă, trupele inamice 
reușesc să realizeze o spărtură la 
joncțiunea dintre regimentele 47 și 
51. Pătrund în sistemul defensiv ro
mânesc. Ocupă pădurea Răzoare și 
se îndreaptă spre Cota 100. primul 
obiectiv principal ce-și propuneau 

■ să atingă. Părea că nimic nu le mai

numără printre fruntașii Inte-

ALMAȘ
docto-

sufletele 
inspire si tea- 
și epopeea ro-

Parti- 
unității. 
1917 în

Se _____  _____,......... _
lectualitătii bucovinene. luptător în
flăcărat pentru cauza desăvîrșirii u- 
nității naționale.

Studiase la Viena. luîndu-și

a Regimentului 43'59. 
la toate acțiunile 

sfîrșitul lui august

UN RĂSPUNS

păstrează veșnic vie a- 
luntătorilor pentru li- 

aduce prinos de recuno-

împreună cu alte unități, 
apere valea Oituzului. în

Făcea parte

■ni

(Urmare din pag. 1)
privință,

ei manifestare îl 
bată în retragere.

despărți dună 
Părăsirea do- 
uneori a fa-

coneluzii 
nimănui 
faptelor

decît... 
năpăs- 

alun- 
a adus

e vorba de adul- 
pedep- 

față.
este, într-adevăr, 
la care trebuie să

pentru 
răpește copilului drep- 
de a avea un tată, știe 
poate fi liniștit : în nici 
articol de lege nu se în

acum 19 
familia 

copii). în

! principiilor 
perseverînd 1 

Oricît de 
ar fi însă

legea pedepsește 
actul imoral cu 
grav săvîrșit de 
Lican și Ioana 
mod paradoxal

le.
teri.
bil ... .. ___ ...
divid la reacția oamenilor

căsă- 
ani, si-a 
(soție si 

comuna

căsătoriei — relevă 
Moraru din Tr. 
Sînt lucruri de 

înțelese și, poate

FISURI ÎN PROTECȚIA FAMILIEI

Mîndra gorjancă 
Ecaterina Teodoroiu

Nimic mai emoționant qa destinul 
acestei fete de pe malul Jiului.

în ziua de 14 octombrie 1916, o co
loană germană se apropia de Tg. Jiu. 
în cîteva ceasuri trebuia să ocupe 
orașul. Dar bătrînii milițieni, cerce- 
tașii, sergenții de stradă au alergat 
cu toții la podul de fier de peste 
Jiu, să-i oprească înaintarea. în pri
mele rînduri,| cu arma în mînă. se 
avînta și o fată — Ecaterina Teodo
roiu. O gorjancă mîndră care lasă 
fașa de infirmieră și apucă strips 
pușca în acea zi de octombrie 1916 
și n-o va mai lepăda din mînă nici 
în acel sfîrșit de august 1917. cînd 
se va jertfi pentru apărarea țării.

Nedorind să rămînă sub ocupație 
străină, Ecaterina Teodoroiu s-a în
rolat ca voluntară. La Bărbătești. în 
vălmășagul unei lupte a căzut pri
zonieră, dar, folosind întunericul 
nopții a evadat și nu s-a lăsat pînă 
nu si-a regăsit unitatea. La Filiași. o 
explozie de obuz o rănea grav la 
ambele picioare. După grelele înfrîn- 
geri din toamna și iarna lui 1916. a- 
junge în Moldova pe frontul refăcut. 
E avansată sublocotenent onorific, 
comandant de pluton în compania a 
7-a .......................... '
cină 
La 
lupta de pe coasta Dealului Secul, 
din tara Vrancei, sublocotenentul 
Ecaterina Teodoroiu. cu arma în 
mînă. își îndreaptă soldații la atac. 
Pornesc toți, vijelioși. Dar. printre 
cei dintîi. cade și Ecaterina.

Jertfa ei. adevărat poem al dra
gostei de țară, a înfiorat 
tuturor. Era firesc să 
trul, si cîntarea lirică, 
manului.

Constantin Mușat —
grenadierul cu o mînă

Arhivele păstrează zeci și sute de 
ordine de zi în care se arată că ostași 
simpli, răniți grav, și chiar mutilați 
de schiie și gloanțe dușmane, refuzau 
reformarea și cereau să fie trimiși iar 
pe front. Caporalul Mușat este unu] 
dintre aceștia. Făcea 
din Regimentul 2 grăniceri, desti
nat, * ' " ' “
să , . _ _____________ ......
timpul unei lupte, explozia unui obuz 
dușman i-a sfîrtecat brațul stîng. 
Medicii s-au văzut nevoiți să-i am
puteze mina din umăr, iar comisia 
medicală l-a propus, firesc, pentru 
reformare. Dar. îndată ce i s-a tă
măduit rana. Constantin Mușat a ce
rut să fie trimis iarăși ne front. „Cu 
multă bărbăție și însuflețit de cele 
mai frumoase sentimente de dragoste 
de tară, se menționa în înaltul ordin 
de zi din 12 februarie 1917, numitul 
soldat a stăruit să nu fie reformat 
și să fie retrimis pe front ca arun
cător de bombe, avînd mina dreaptă 
în bună stare". La sfîrșitul lunii iu
lie, .prin repetate atacuri cu forte 
superioare, inamicul a reușit să stră
pungă frontul într-un sector impor
tant de pe valea Oituzului. Aduse din 
rezervă, subunitățile de grăniceri, 
din care făcea parte și caporalul 
Mușat au pornit la contraatac, stă
vilind înaintarea dușmanului în re
giunea Coșnei. Dar în curînd ina
micul a reluat atacul, cu și mal 
multă înverșunare Apriga luptă a 
durat toată noaptea. în iureșul a- 
cestor hotărîtoare Iurte a căzut eroic, 
aruncînd mereu grenade cu singura 
lut mînă și caporalul Mușat.

Statuia ce a fost ridicată în amin
tirea lui în gara Bușteni ni-1 înfă
țișează aruncînd grenada cu singura 
mînă oe care o mai 
bărbătească, 
mare, suflet

Daca nu, co 
mandați-le!

E timpul, e demult timpul ca 
instanța să acționeze hotăiit 
împotriva acelora care, abu- 
zînd de funcție, își permit să 
ceară clemență pentru infrac
tori. Directorul taberei de pio
nieri din Cheia (Teleajen), 
Gheorghe Mihăescu, a angajat 
o bucătăreasă pentru cantină. 
Dar bucătăreasa a pus con
diții : tabăra trebuia să anga
jeze, la rîndu-i, o femeie de 
serviciu care să-i îngrijească 
soțul bolnav. Directorul, culant, 
s-a conformat. Și astfel, fiica 
bucătăresei, Lizica Anghel, a 
început să primească salariu 
pentru că îl îngrijea pe pro
priul ei părinte. înșelătorie în 
dauna avutului obștesc 1 Iată 
însă că cei de la secțiunea de 
învățămînt a Sfatului popular 
regional Ploiești intervin în 
proces cu o caracterizare ul- 
trapozitivă, încercînd să-1 sal
veze pe omul incorect. Dacă 
pentru infractori avem ac de 
cojoc, pentru cei care îi scuză 
să avem pregătite andrele. La 
Ploiești se găsesc î

Fiii satului

avea. O mînă 
susținută de un suflet 

de viteaz și de patriot.
■Ar

bătălii purtate în 1917

lon Grămada eroul 
de la Csreșoaia

în marile ........................ ...........
împotriva cotropitorilor, fiii si nepo
ții eroilor do ia Grîvița. Rahova și 
Smîrdan au continuat și dezvoltat 
tradițiile seculare ale luptei poporu
lui român pentru libertate și inde
pendentă națională.

Poporul român, avîntat în munca 
pentru desăvîrsirea construcției so
cialiste, 
mintirea 
bertate. 
știntă acelora care în primul război 
mondial luptînd pentru indepen
dentă. împotriva cotropitorilor, și-au 
dat viata pentru ca patria noastră 
să poată înflori astăzi ca stat inde
pendent si suveran.

conf. univ. Dumitru 
dr. Aurel PETRI

I

A LA CARAGIALE
Conținutul scrisorii era sumbru. Suna mai trist 

decît un necrolog, iar pe deasupra, să pună vîrf 
ori capac (alegeți), era scris cu cerneală neagră, 
(unde-o fi găsit nu știu). Aleg pentru dumnea
voastră din cuprinsul ei, al scrisorii, un fragment 
ceva mai vesel.

Fragment > ...„Așadar, la prima mișcare a pă- 
mîntului, la cea mai mică deplasare a lui, eu, 
autorul acestor rinduri, nu voi mai exista. Vor 
cădea peste mine lustra sticla de vișinată de pe 
dulap, plafonul, cărămizi, mortar, și chiar drobul 
de sare de pe poliță. Și bun e domnul de-oi avea 
la cap un epitaf, asta după aceea"

Unu., doi... trei... patru... cinci... începui eu să 
număr din doi în doi ca să-mi pot reveni, să pot

Micuță TĂNASE

scrisorii. Lacrimile de 
uscaseră cind sosii la 
imi venise scrisoarea, 
construită de multă

ieși din trista atmosfera a 
pe obrajii mei încă nu se 
Plopeni-Ploiești. De-acolo

Casa cu pricina nu era 
vreme. De cițiva ani, dar zidurile ei, într-adevăr 
erau crăpate. Intrai înăuntru și privind drobul 
de sare de pe poliță îl întrebai pe locatar.

— Cam cite kilograme să aibă 1
— Drobul de sare ? Vreo opt.
— Păi dacă vă cade numai ăla pe cap, aleluia ! 

De ce a trebuit să mă amărăști in scrisoare și cu 
plafonul, și cu lustra, și mai ales cu sticla aia de 
vișinată Eu cred că cel mai nimerit ar fi să dai 
drobul de sare jos.

— $i dacă-l dau ? Cade plafonul. La cea mai 
mică mișcare seismică tot acolo ajung.

— Eu pot să-ți mai dau o sugestie, dar te costă 
vreo cîteva mii de lei.

— Ce sugestie 1
— Să chemi niște zidari și să-ți repare casa.
— Miine i-aș aduce, dacă ar fi casa mea. Nu-i 
mea.

— Dar a cui ?
— A tovarășului Gheorghe Silaev, director al 

Uzinei mecanice Plopeni.
— Dacă-i a lui. de ce stai dumneata în ea ?
— Și-a făcut-o mai anii trecuți și, datorită unor 

alunecări de teren, au crăpat, cum bine vezi, zi
durile.

— De ce te-ai mutat ?
— Pentru că apartamentul care trebuia să mi 

se dea mie in colonia uzinei, i-a fost dat dum
nealui — să nu credeți pentru că e director — dar 
el are mai multă teamă de seismicitate.

E dată dracului seismicitatea asta, pentru unii 
e mumă, iar pentru alții...

— Ei, mă întrebă autorul scrisorii sumbre, îmi 
poți veni cumva în ajutor ?

— Dă drobul de sare jos.
— Ddr cu plafonul ?
— Dă-l jos și p-ăla.
— Să intru in bucluc cu proprietarul ? Și chiar 

dacă aș da și plafonul ar rămîne zidurile late
rale. O cărămidă are aproape două kilograme, 
darmite un perete întreg ? Adică patru.

împăratul înțelepților să fi fost și-un sfat mai 
salvator nu puteam găsi. Am trimis totuși scri
soarea sumbră și o constatare de a mea forurilor 
din Ploiești. Răspunsul n-a intirziat. Dar, doam
ne, ce răspuns. Se zice in el cam așa :

„B adevărat că tovarășul Gheorghe Silaev, di
rectorul Uzinei mecanice din Plopeni, și-a con
struit acum cițiva ani cu împrumut de la stat (in 
prezent mai are de plată 13 000 lei) o casă. Dar 
in ppimăvara anului 1966, ca urmare a deplasării 
fundației, pereții a două camere s-au crăpat, 
prezentând pericol de dărimare". Acum un citat 
ad literam : „în urma acestei situații a discutat 
(n n directorul) cu „forurile" locale, care au fost 
de acord ca tovarășul director să se mute in
tr-un apartament cu trei camere în colonia uzi
nei "

Și acum un citat și mai ad-literam 1
„întrucît locuința prezintă pericol, am propus 

ca în scurt timp să înceapă reparația casei To
varășul Silaev Gheorghe a fost de acord, insă 
reparația se ridică 
bani pe care nu i 
Șl -A DEPUS 90 000 
FIAT 1800“

Cu toate 
nea lancu, 
Regret. 11

în primele zile din august, 
în Negrești (Piatra Neamț) s-au 
întrunit „fiii satului" — intelec
tualii din ultimii 50 de ani. Au 
fost strigați „la catalog" peste 120 
de învățători, profesori, juriști, 
ofițeri, ingineri etc. aflați pe di
ferite meridiane ale țării. Ei au 
fixat apoi o viitoare întîlnire în 
primele zile din august 1970. 
Totodată, au hotărît să participe 
mai activ la viața culturală a 
satului natal și, anual, la început, 
de august, fiecare să petreacă în? 
sat cîteva zile de concediu. Ini-', 
țiativă vrednică de toată lauda. 
Satele noastre au mulți asemenea 
fii. De cînd nu s-au mai întîlnit ?

Îndrăzniți!
9 August. Cunoscutul, costisi

torul și foarte greoiul restaurant- 
grădină „Miorița" de pe malul 
lacului Herăstrău. Ora 19. Chel
nerul se apleacă, confidențial, 
spre clienți (clienții fiind de data 
aceasta mai jos semnatarii sosiți 
să verifice la fața locului o sesi
zare). „Știți, n-avem nimic gră
tar, doar mici și cotlet de porc. 
Iar berea e caldă, n-avem ghea
ță". Și astfel ne-a „servit-o" sin
gur. Caldă. Nu berea. Recu
noașterea că la cunoscutul, gre
oiul și etc., etc. restaurant-gră
dină „Miorița", cind e sare, nu-i 
mălai... Adică nu-i comerț. Nici 
proaspăt, nici... conservat. în „bu
cătărie" n-am intrat. E treaba 
T.A.P.L.-ului.

I

la aproximativ 15 000 lei, 
are în prezent ÎNTRUCÎT 
LEI PENTRU UN TURISM

răspuns vine din patria lui 
„Caragiale".

că acest
depeșa nu era semnată 
publicam ca inedit.

P.S.
Bibicule, 

se intîmplă dacă tovarășului Silaev, in timp ce 
strînge bani pentru Fiat 1800, i se tocesc blacheu
rile de la pantofi ? lnterveniți la stat să i se pună 
gratis ?

o întrebare Una singură, și-atît. Ce

Prudentă!»
Mihai Beraru și Toader Da

mian, pădurari in codrul Tă- 
tăruși (raionul Pașcani), erau 
buni prieteni. într-o zi, termi- 
nîndu-și serviciul, s-au așezat 
într-o poeniță, la odihnă. Mi
hai Beraru își ștergea liniștit 
arma. Uitase că are cartușe 
pe țeavă. A atins trăgaciul și 
glontele l-a nimerit în pljn pe 
Toader Damian. Acum Mihai 
Beraru este disperat. Și-a 
omorît, din imprudență, prie
tenul în plus, toate celelalte 
consecințe. Legea e lege. Și 
imprudența se pedepsește.

Mircea Nicolae. 
torit 
lăsat 
doi . . _____
Poenari și trăiește împre
ună cu Bumbeș Constanta 
din orașul Curtea de Argeș, 
str. Negru Vodă 8. Din 1964, 
cînd a cunoscut-o pe Bum
beș C. (care pe timpul acela 
era căsătorită cu un alt 
bărbat), locuiește la adresa 
amintită. Răul cel mai 
mare constă în aceea că a- 
semenea indivizi, prin în
tregul lor comportament, 
desfășoară o acțiune des- 
tructivă asupra familiei, 
atacă și viciază însăși sănă
tatea morală a societății.

— în viața socială, mora
litatea nu este o simplă 
convenție, ci însuși nucleul 
în jurul căruia se organi
zează relațiile individ-indi- 
vid, individ-colectivitate — 
remarcă tov. Silvestru Vîr- 
tosu. președintele Colegiu
lui III al Tribunalului Ca
pitalei. Viața morală, noi 
nu o vedem ca pe un ideal 
abstract care abia ar trebui 
atins, ci ca pe o regulă atît 
de comună care se conto
pește cu activitatea cotidia
nă, cu aspirațiile cele mai 

personalității 
aici rezultă

înalte ale 
noastre. De 
limpede cît de periculoase 
și dăunătoare sînt abaterile, 
excepțiile de Ia această re
gulă. oricît de izolate 
ar fi acestea. Ele de
gradează. dezonorează nu 
numai pe cei ce le comit, ci 
pot crea breșe greu de re
făcut în conștiința altora, 
care uneori devin o pradă 
ușoară tentațiilor nefaste.

Societatea este deci o- 
bligată să intervină prin 
toate mijloacele pentru 
a le preîntîmpina și

contracara acțiunea lor no
civă. în această 
mie mi se pare că opinia 
publică 
factorul
facem cel dîntîi apel. De
sigur, pe această cale nu 
întotdeauna se obțin rezul
tatele scontate. Unii nu în
țeleg și nu vor să se confor
meze principiilor mora- 

în aba- 
insensi- 
un in-

— fie că 
ter sau bigamie — 
se aspre, nu numai 
de cei oe le săvîrșesc. ci și 
față de persoanele care-i 
ajută să le săvîrșească. 
După cum se pare însă, u- 
nele infracțiuni de acest fel 
rămîn nesancționate.

Numeroși cititori își ex
primă părerea că legea tre
buie să aibă un rol mult 
mai mare în apărarea fa
miliei.

— în mod normal două

miliei rămîn astfel fără nici 
un fel de consecințe pen
tru cel ce le comite.

Că unii profită cu bună 
știință de o asemenea situa
ție rezultă și din următo
rul caz relatat de ing. Ion 
Tătaru, din Pitești. Ion 
Ifrim Pincu, un om cunos
cător al legii, și-a părăsit 
soția și un copil și s-a sta
bilit-în orașul Huși, anga- 
jîndu-se aici ca jurisconsult 
la Uniunea raională a coo
perativelor agricole de pro-

nu este suficient — este de 
părere V. Ștefan, din co
muna Cetate, raionul Cala
fat. Dumitru' D. Lican și-a 
alungat din casă soția și 
două fete. N-a pregetat să 
recurgă la bătaie pentru a 
le scoate din bătătura casei. 
Dacă ar fi îndrăznit să pro
cedeze astfel cu niște 
străini și nu cu membrii 
familiei lui. legea l-ar fi 
pedepsit exemplar. Așa. ce 
sancțiune îl așteaptă ? Nici 
una. Legea nu prevede. în

în mijlocul cărora trăiește, 
niciodată el nu poate ră- 
mîne complet indiferent 
fată de aceasta. El simte 
că. în ciuda rezistenței pe 
care o afișează, în reali
tate judecata colectivității 
se află în ofensivă și per
manenta 
obligă să

— Nu putem să nu ținem 
însă seama și de un alt 
considerent — observă în 
continuare interlocutorul 
nostru. în aproape toate 
cazurile menționate este 
vorba de vătămarea insti
tuției familiei, de săvîrși- 
rea unor grave infracțiuni 
care reclamă intervenția si 
aplicarea promptă a legii. 
Codul penal prevede. în 
dreptul faptelor respective

t

persoane care se căsă
toresc știu că a conviețui 
împreună, a fi devotate una 
alteia, a-și împărtăși reci- ■ 
proc bucuriile și necazurile 
vieții, nu sînt numai niște' 
simple imperative izvorîte 
din aceeași afinitate, ci de
rivate indiscutabile ale ac
tului 
Nicolae
Severin, 
la sine 
tocmai de aceea, s-a consi
derat inutil ca ele să fie 
bine precizate și prin lege. 
S-a mai vorbit despre fap
tul că domiciliul soților nu 
este. în prezent, reglemen
tat prin nici un text de 
lege, ceea ce îi face pe unii 
să creadă că. deși căsăto
riți, pot locui oriunde, a- 
vînd astfel în fapt liberta
tea de a se 
bunul plac, 
miciliului și

ducție. (în paranteză fie 
spus, acest om al legii n-a 
plecat singur, ci însoțit de 
farmacista Pleter Minodora, 
care, la rîndu-i, nu s-a sim
țit obligată să rămînă lîngă 
soțul și copilul ei). După ce 
s-a „aranjat" astfel, juris
consultul. ca să scape de 
rigorile legii, a fixat copi
lului' o pensie alimentară 
pe care i-o trimite cu re
gularitate. Nu mai poate fi 
învinuit de abandon fami
lial I Pentru părăsirea do
miciliului familiei, 
că 
tul 
că 
un
criminează asemenea fante!

— Angajamentul luat de 
cei care se căsătoresc. în 
fata ofițerului stării civile, 
de a se ajuta unul pe altul 
și de a nu-și aduce preju
dicii materiale sau morale

asemenea situații, 
reintegrarea celor 
tuiți. După ce și-a 
gat soția și fiicele, 
în casa lor pe Ioana Mo- 
goi. Dacă 
adulterul, 
mult mai 
Dumitru 
Mogoi, în 
nu este sancționat penal, 
pentru că. chipurile, soții 
trăiau despărțiti (?!) Este 
normal oare ca legea să 
stea pasivă să nu intervină 
pentru a curma asemenea 
fenomene destructive ?

— Trebuie să recunoaș
tem că. din păcate, putini 
dintre cei care se fac vi- 
novați de grave infracțiuni 
familiale acar în iustitîe — 
remarcă judecătorul Fănică 
Piersic, de la Tribunalul 
regional Bacău — deoarece 
modul de combatere a lor 
de către lege este ine-

ficace. această
privință nu ar exista nici 
un fel de îngăduință, situa
ția ar fi cu totul alta. In 
acest scop, consider că și 
legea ar putea suferi unele 
modificări care, pe de o 
parte, să facă mai explicite 
unele prevederi, iar pe de 
altă parte, să dea posibili
tatea punerii în mișcare, 
din oficiu, a unor acțiuni 
penale. Nu sînt rare cazu
rile cînd, la procesele pen
tru stabilirea pensiei de în
treținere. partea reclamată 
cere fixarea unei sume mai 
mici deoarece... în noul 
„cămin" are de făcut față 
unor alte cheltuieli, iar in
stanța, deși ia act de o stare 
de fapt ilegală, nu ia nici o 
măsură. Astfel de situații 
sînt. într-adevăr. anormale 
și ele impun o reglemen
tare corespunzătoare inte
reselor apărării familiei și 
principiilor morale.

Unii își închipuie că, 
de îndată ce au înaintat ce
rere de divorț, au terminat 
cu căsnicia și nimeni nu le 
poate reproșa dacă încearcă 
Să-și înteifieiețse imediat un 
alt ..cămin". Ba măi mult. 
De regulă. 6 narte dmtre 
aceștia aduc chiar drept ar
gument nent.ru desfacerea 
căsătoriei faptul că, dună 
cererea de divorț, și-au fă
cut o viată separată, ău 
găsit un prieten sau o 
prietenă, cu care au inten
ții serioase ș.a.m.d.

Se constată o abatere de 
la morală, un fals grav în 
actele stării civile. Neinter
venția prin măsuri care 
să-i aducă la ordine ne cei 
ce o încalcă, nu poate fi 
pentru aceștia decît o încu
rajare. un motiv care le 
permite să tragă 
că nu au de dat 
socoteală asupra 
imorale săvîrșite.

Barbă-Cot 
la Făget

Bărbieri 1 Luați-vă sculele, 
carele de povară și înrola- 
ți-vă cu toții sub comanda 
Cavalerului de Sevilla. O mare 
primejdie amenință raionul 
Făget. Acolo lipsesc cu desă- 
vîrșire lamele de ras. A apă
rut, în raion, un impresionant 
contingent de bărboși. Stau Co- 
sînzenele în casă lîngă voinicii 
lor Feți-Frumoși, deveniți bu
nici prea de timpuriu și în pas 
alergător. Saivați-le, bărbieri ! 
Eliberați-le din capcana pe 
care le-au întins-o merceologii 
și ceilalți comercianți 
înainte, viteji ' Noi 
săpuneala puțintel 
vreme.

Vizita

locali, 
pornim cu 
mai de-

Aufosalva-Era în 4 august.
reg 31-Ag-517 gonea po șo
seaua principială cătie Baia 
de Fief. Sirena ei se auzea 
pîhă departe. „Se duc în vi
zită. la un caz grav" — gîh- 
deau oamenii. într-adevăr, vi
zita a avut loc între 
16—17,50. 
cient. Au 
2 bărbați 
noaștsm,

i creX 
un pct- 

farriei și 
nu-1 cu- 
că-1 vor 

alia coi în drept) Toți erau 
îfhbrăcăti cu halate, cu pături 
de protecție. După terminarea 
vizitei, cei 8 s-atr pornit oe 
veselie. De altfel, vorbăria lor 
era explicabilă. Vizitaseră (cu 
„Salvarea" III) „Peștera 
ierii".

Rubrică redactată
Ștefan 
Stefan

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteîi"

Dar nu la 
participai 6 
(numele lor 
dar speram

7.IDĂRITA
D1NICÂ
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AU RĂMAS

vități a muncii

Obiectivele sînt terminate de cițiva ani, iMMMu

IAR UNII INDICATORI

în Maramureș, ca și în celelalte 
regiuni, statul a investit importante 
fonduri bănești pentru construirea 
unor noi obiective industriale, dez
voltarea și modernizarea altora. O 
atentie deosebită s-a acordat indus
triei miniere. Ca urmare. în prezent, 
bazinul minier maramureșean dă a- 
proape 50 la sută din producția to
tală de minereu neferos a tării. Au 
fost puse în funcțiune unități mi
niere noi. dotate cu mașini și utilaje 
din cele mai moderne, s-au construit 
uzine pentru prepararea minereului 
și, respectiv, prelucrarea concentra
telor metalifere.

De curînd un colectiv format din 
activiști ai comitetului regional de 
partid, specialiști de la sucursalele 
regionale ale Băncii Naționale și 
Băncii de Investiții a analizat acti
vitatea unor întreprinderi noi, care 
nu-și ating cu anii indicatorii proiec
tați. Ce concluzii s-au desprins ? Ex
ploatarea minieră Uba, de pildă, a 
intrat în funcțiune în anul 1964, a- 
vînd sarcina să atingă anual o ca
pacitate de 195 000 tone minereu ex
tras, Acest „barem" nu a fost însă

niciodată realizat, iar sporurile pla
nificate de la an la an au fost a- 
proape infime. în acest an, de pil
dă, s-a prevăzut obținerea unei pro
ducții de minereu extras și mai mari. 
După 6 luni însă conducerea 
exploatării a raportat o restanță de 
7 803 tone minereu, căreia i se a- 
daugă peste 100 000 lei depășiri la 
prețul de cost. Principala cauză a 
rămînerii în urmă o constituie fap
tul că exploatarea nu și-a comple
tat timp îndelungat numărul mediu 
scriptic planificat de muncitori. Și 
nu se poate spune că nu s-au creat 
aici condiții, că oamenii nu au a- 
vut mijloace de transport și posibi
lități de cazare asigurate. Dimpotri
vă. La Uba, s-au construit trei 
blocuri cu 80 de apartamente desti
nate muncitorilor familiști, un că
min cu 180 locuri pentru tinerii ne
căsătoriți, magazine alimentare și 
alte utilități. Culmea, însă, o mare 
parte din locurile din cămin și lo
cuințele date în funcțiune în anii 
trecuți stau și astăzi neocupate. 
Combinatul minier Baia Mare nu s-a 
îngrijit de asigurarea stabilității con
ducerii exploatării. în mai puțin de

Recolta actuală
și cea viitoare

(Urmare din pag. I)

specialiști din unități trebuie să o 
privească — —— -* —-
pundere. Este util ca în coope
rativele agricole și în 
agricole de stat, cu sprijinul consilii
lor agricole și al uniunilor coopera
tiste, să se analizeze operativ stadiul 
irigării culturilor și să se întreprin
dă măsuri urgente, care să asigure 
efectuarea acestei lucrări pe toate te
renurile amenajate.

Nu de mult, conducerea de partid 
și de stat a analizat problema apro
vizionării populației cu legume. S-a 
constatat că în unele unități, produc
țiile la hectar sînt mici, de calitate 
necorespunzătoare. Aceasta, în mare 
măsură, din cauză că s-a neglijat în
deplinirea unei sarcini importante tra
sate de partid — aceea de a se iriga 
toate suprafețele cultivate cu legume, 
ca un mijloc principal care asigură 
obținerea unor recolte mari și de 
bună calitate. Se constată, totodată, 
nivelul nesatisfăcător al agrotehnicii 
aplicate la cultura legumelor, îndeo
sebi în regiunile Argeș și Oltenia, 
multe unități din aceste regiuni ne- 
fiind în măsură să-și realizeze re
coltele pe care le-au prevăzut în pla
nul de producție. La legume, mai 
mult ca la oricare alte culturi, există 
putința ca prin aplicarea neîntârziată 
a unor măsuri agrotehnice să se asi
gure sporirea recoltelor.

îndeosebi trebuie să se facă iriga
rea repetată a culturilor, lucrarea exe- 
cutîndu-se de preferință noaptea, pen
tru a se evita opărirea plantelor. Ace
eași atenție trebuie acordată unor lu
crări specifice acestui sector : aplica
rea îngrășămintelor suplimentare, ară- 
citul roșiilor, copilitul, combaterea 
dăunătorilor și bolilor, executarea pră- 
șitului, întrucît foarte multe culturi de 
legume sînt puternic îmburuienate. O 
însemnată rezervă de sporire a pro
ducției de legume o constituie culturi
le succesive pe terenurile eliberate. 
Pînă acum au fost însămînțate circa 
20 000 ha, ceea ce este însă puțin, cu 
mult sub prevederi. Este necesar ca 
în aceste zile să continue semănatul și 
plantatul acelor legume — varză, gu
lii, castraveți, fasole păstăi — de la 
care se poate realiza, pînă la toamnă, 
o recoltă bună. în acest scop, este 
bine să fie folosite îndeosebi terenu
rile • amenajate pentru irigații. Proce
dând astfel, unitățile agricole vor rea
liza un spor important de producție, 
cu care vor contribui la buna aprovi
zionare a populației și, în același timp, 
vor realiza importante venituri.

încă din aceste zile este necesar 
să se facă pregătiri temeinice în ve
derea recoltărilor de toamnă. în a- 
cest scop întregul utilaj de recoltat 
ca și mijloacele de transport să fie 
pregătite din vreme. Experiența ani
lor precedenți a demonstrat că supra
punerile datorită volumului mare de 
transporturi care coincid cu lucrările 
de pregătire a terenului și semănat 
pot fi evitate printr-o planificare ju
dicioasă a tuturor mijloacelor care vor 
fi folosite în această campanie. De 
aceea se impune ca, din timp, con
siliile agricole împreună cu uniunile 
cooperatiste, trusturile Gostat să ur
mărească stabilirea unor planuri ope
rative de lucru, în fiecare unitate, ca 
si măsuri practice pentru realizarea 
lor.

în egală măsură, consiliile agricole, 
specialiștii agricoli, toți oamenii mun
cii din agricultură sînt chemați să se 
ocupe temeinic de viitoarea recoltă, 
ale cărei baze se pun tocmai în aceste 
zile. Una din cele mai importante lu
crări care se execută în această pe
rioadă este arătura de vară. Ritmul 
execuției acestei lucrări este cu totul

cu cea mai mare răs-

unitățile

nesatisfăcător — s-au arat, pînă la 
sfîrșitul săptămînii 
1 400 000 de hectare, 
întîrziate mai ales în 
din Transilvania unde 
realelor a început mai 
chiar și în sudul țării se lucrează încă 
într-un ritm nesatisfăcător. în regiu
nea Argeș, de exemplu, arăturile de 
vară au fost făcute în proporție de 

’ numai 30 la sută. Pentru executarea 
acestor lucrări există suficiente mij
loace de lucru. Se ceie însă mai multă 
preocupare din partea conducerilor dc 
unități agricole pentru eliberarea de 
paie a terenurilor.

Faptul că anul acesta a fost obți
nută o recoltă bună de grîu se dato- 
rește în mare măsură calității bune a 
arăturilor efectuate în anul trecut. Iată 
de ce această problemă trebuie să 
preocupe în măsură și mai mare con
siliile agricole, pe toți mecanizatorii, 
care să urmărească efectuarea unor 
arături la adîncimea indicată fiecărei 
zone, bine fărîmițate și nivelate.

Pentru recolta anului viitor, indus
tria va pune la îndemîna agriculturii 
cantități mai mari de îngrășăminte 
chimice. In unitățile agricole de stat 
există posibilitatea să se fertilizeze, 
în continuare, întreaga suprafață de 
grîu cu doze corespunzătoare cerin
țelor biologice ale fiecărui soi în 
parte. în această direcție există acu
mulată experiență suficientă. Trebuie 
urmărit însă ca îngrășămintele chimi
ce să nu se mai aplice empiric, ci în 
mod diferențiat, în raport cu întregul 
complex de factori care asigură o e- 
ficiență economică sporită. în coope
rativele agricole există de asemenea 
posibilitatea fertilizării în acest an a 
întregii suprafețe de grîu cu doze 
mici și moderate de îngrășăminte chi
mice. Datoria specialiștilor din aceste 
unități este de a urmări aplicarea 
îngrășămintelor chimice diferențiat, 
ținîndu-se seama dacă terenul respec
tiv a mai fost fertilizat, de planta 
premergătoare și de soiurile care se 
cultivă. în ultimul timp industria a 
început să livreze agriculturii îngră
șămintele chimice complexe. Ele sînt 
foarte bune pentru grîu și de aceea 
este indicat să fie date pe terenurile 
care urmează să fie cultivate cu a- 
ceastă plantă.

Deși de începerea semănatului 
ne desparte o lună de zile, este totuși 
cazul ca fiecare cooperativă agricolă 
să se îngrijească de procurarea semin
țelor din soiurile recomandate pentru 
zona respectivă. Dacă în acest an în 
regiunea Dobrogea s-au obținut cele 
mai mari recolte de grîu, aceasta se 
datorește și faptului că aici a existat 
o bună orientare în ce privește folo
sirea soiurilor intensive, care s-au ex
tins pe aproape toate suprafețele cul
tivate. în alte regiuni : — Argeș, Hu
nedoara, Mureș Autonomă-Maghiară, 
Cluj, Iași și Suceava s-ar fi putut ob
ține producții mult mai mari de grîu 
dacă soiurile extensive aflate în cultu
ră ar fi fost înlocuite cu altele, in
tensive. în acest an există o cantitate 
mai mare de grîu de sămînță din so
iurile valoroase. Se cere însă mai mul
tă preocupare din partea consiliilor 
agricole și uniunilor cooperatiste pen
tru repartizarea lor în toate unitățile. 
Aceasta este o rezervă însemnată de 
sporire a producției agricole, care 
poate fi ușor pusă în valoare. De 
aceea, campania agricolă din toamna 
acestui an să constituie un pas serios 
înainte în ce privește generalizarea 
soiurilor intensive.

Rezolvarea operativă și cu cea mai 
mare răspundere a acestor obiective 
va contribui la sporirea recoltei ac
tuale, la așezarea unei temelii solide 
pentru recolta anului viitor.

trecute, abia 
Lucrările sînt 
unele regiuni 
recoltatul ce- 
recent. Dar

trei ani s-au perindat trei directori și 
aceeași mare fluctuație se constată' și 
în rîndul cadrelor tehnice, al mun
citorilor calificați.

• Atingerea parametrilor proiectați 
trebuie privită în perspectiva dezvol
tării, întreprinderii respective, ținînd 

‘seama că acești parametri sînt nu
mai baza pentru viitoare realizări su
perioare. Iată cazul Exploatării mi
niere Șuior, unitate care a fost dată 
în exploatare încă din anul 1962. O 
parte din indicatorii proiectați au 
fost chiar depășiți. E vorba de ni
velul producției, o serie de metale 
în concentrate, productivitatea mun
cii. Dar, potrivit prevederilor ac
tualului cincinal, pînă în anul 1970 
producția E.M. Șuior va trebui să 
sporească cu cîteva sute mii tone mi
nereu extras. Firește, aceasta nu 
este deloc o sarcină ușoară. înfăp
tuirea ei reclamă urgentarea reali
zării integrale a volumului de in
vestiții alocate pentru dezvoltarea la 
capacitatea maximă a exploatării. Ce 
se întîmplă însă la Șuior ? Rămîne- 
rile în urmă pe anii 1966 și 1967 
(semestrul I) la investițiile planifi
cate însumează aproape 40 milioane 
Iei și se concretizează în lucrări la 
drumurile de acces la carieră, la des- 
copertare și alimentarea cu apă a 
exploatării. Cum se vor atinge para
metrii prevăzuți pentru etapa finală ?

Acțiunea de atingere a parametri
lor proiectați 
deosebită față de indicatorii econo
mici. Realizarea acestora nu se face 
de Ia sine, ci presupune eforturi, 
căutarea activă și mobilizarea rezer
velor interne pe care le au noile ca
pacități.

Sînt grăitoare cele petrecute lș o 
altă unitate subordonată Ministerului 
Minelor — Uzina centrală de prepa
rare a minereurilor din Baia Mare. In 
primele 6 luni ale acestui an uzina 
nu numai că nu s-a înscris în pre
țul de cost stabilit într-o hotărîre, 
dar a consemnat și o depășire de 
circa 2.5 milioane lei. Aceasta în 
condițiile în care în anii ce au tre
cut de la punerea ei în funcțiune, 
depășirile la cheltuielile de produc
ție au fost si mai mari. Firește, con
ducerea uzinei aduce ca justificare 
cauze obiective. Realitatea pledează 
însă pentru cele subiective, legate de 
dirijarea concretă a activității uzinei. 
Subestimîndu-se posibilitățile și ne
cesitatea atingerii nivelului proiectat 
la prețul de teost pe tona de minereu 
prelucrat, conducerea combinatului 
minier și a uzinei au planificat pe a- 
nul 1967 un .preț de cost pe tona de 
minereu cu aproape 5 lei mai mare 
față de prevederi. La nivelul pro
ducției anului 1967 acesta reprezintă 
milioane leî' depășiri. O asemenea 
planificare nu a constituit un stimu
lent pentru colectivul uzinei, ci, dim
potrivă, a îngustat sfera valorifică
rii rezervelor interne. Dovada ? In 
urma aplicării primelor măsuri sta
bilite cu prilejul acțiunii de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii, prețul de cost pe luna iu
nie a. c. s-a situat cu 0,56 lei sub 
cel aprobat și cu 5 lei pe tona de 
minereu prelucrat sub cel planifi
cat. Similar se prezintă situația și 
la alți indicatori, și anume, produc
tivitatea muncii pe cap de salariat. 
Astfel, față de o productivitate de 
6,2 tone/post prevăzută în hotărîre, 
s-a planificat 5,2 tone/post în 1967. în 
luna iunie, însă, indicatorul a fost 
îndeplinit și chiar depășit (6,88 tone/ 
post). Nu s-au putut recupera însă

presupune o atenție

rămînerlle în urmă din primul tri
mestru, la productivitatea muncii.

O situație cu mult mai critică 
există la noile capacități de pro
ducție, construite în cadrul combi
natului chimico-metalurgic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-D.ej" din Baia Mare, 
Aici, începînd din anul 1962, s-au 
construit și dat în exploatare sec
țiile de electroliză a cuprului, to
pire în suspensie, convertizoare, fa
bricile de oxizi de plumb, laminate 
și tablă, de acid sulfuric. Deși de la 
intrarea în funcțiune a unora au 
trecut cîțiva ani. nici una din ele nu 
și-a atins în întregime parametrii 
proiectați.

Ce se întîmplă, totuși, la combina
tul băimărean și de ce efortul finan
ciar făcut nu dă roadele scontate ? 
Cauzele sînt multiple. Imediat după 
punerea în funcțiune a noilor insta
lații au apărut defecțiuni tehnolo
gice, datorate îndeosebi greșelilor de 
proiectare. Preîncălzitorul cuptoru- 

. lui de topire în suspensie s-a înfun
dat deseori. Motivul ? La adoptarea 
soluției finlandeze de topire nu s-a 
ținut seama de particularitățile spe
cifice concentratelor miniere din țara 
noastră. Această gravă „omisiune" a 
provocat stagnarea repetată, la in
tervale scurte, a întregii instalații. 
Apoi, deși la noile capacități s-au 
adoptat soluții din cele mai avansa
te în tehnica mondială, s-a produs o 
nouă... omisiune : lipsa unor instala
ții care să aereze spațiile de lucru, 
sau măcar a unui supraluminator al 
halei.

Dar, situația nesatisfăcătoare din 
combinatul băimărean se datorește 
și discrepanței existente în prezent 
între capacitățile potențiale și nive
lul producției stabilit prin plan pen
tru anul 1967 și actualul cincinal. 
Acest nivel este cu mult mai mic 
și nu constituie un element stimula
tor în mobilizarea rezervelor interne.

Neajunsurile prezentate pînă acum 
au fost semnalate în repetate rînduri. 
s-au relevat și la ultima conferință 
regională de partid. S-a subliniat a- 
tunci că interesele economiei cer în 
mod pregnant folosirea rațională, cu 
chibzuință, a fondurilor bănești, că 
investițiile trebuie, să aducă în cel 
mai scurt timp beneficiile scontate. 
Cu toate acestea, tovarășii din condu
cerea MinistcruiuT-Minelor șt a 'Mi
nisterului Industriei Chimice nu au 
recepționat nici pînă acum apelurile 
de lichidare a lipsurilor, nu au luat 
măsuri hotărîte Pentru îndreptarea 
situației în unitățile amintite. Mi
nisterul Industriei Chimice, organul 
tutelar al Combinatului chimico-me
talurgic din Baia Mare, de pildă, tre
buie să urgenteze efectuarea cu pre
cădere a unor modificări în pro
cesul tehnologic al cuptorului de to
pire în suspensie, procurarea mate
riei prime corespunzătoare în funcție 
de nivelul capacităților construite, 
iar comisia instituită în vederea ur
măririi și realizării parametrilor pro
iectați și aprobați să-și desfășoare 
în mod real (și nu fictiv ca pînă a- 
cum) activitatea. Cît privește apre
cierea activității de proiectare, este 
greu de justificat de ce s-au acordat 
calificative de „bine" și „foarte bine" 
la niște documentații superficiale — 
și premii de zeci de mii de lei.

Ing. loan MATROS
activist al Comitetului regional 
Maramureș al P.C.R.
Ioan VLANGA
corespondentul „Scînteii"

Co. ~ '

Fabrica de prefabricate din beton Câlârași: în secția de elemente din beton armat precomprimat

vind sporirea productivității 
muncii, îmbunătățirea organiză
rii producției și reducerea con
sumului de materiale și utilaje 
— aplicate în acest an la Com
binatul siderurgic din Reșița — 
aduc economii de aproape 7 mi
lioane lei anual. Se remarcă 
dintre acestea propunerea ingi
nerilor Iosif Drăghici și Lau- 
rențiu Popa și a tehnicianului 
Ion Maior, referitoare la modi
ficarea mecanismului de susți
nere a oalelor de transportat 
fonta lichidă. Inovația determi
nă o mărire a duratei de folo
sire și reducerea cheltuielilor 
de întreținere a acestor utilaje, 
ceea ce contribuie la realizarea 
unor economii de peste 270 000 
lei anual.

(Agerpres)

La „Electroputere"
Craiova

A patra locomotivă 
Diesel-electrică 
peste plan x

O nouă locomotivă Diesel- 
electrică a fost realizată peste 
plan la uzina „Electroputere" 
din Craiova. Din cele cinci 
locomotive de acest tip, cit s-a 
angajat să producă in plus in 
acest an, colectivul uzinei cra- 
iovene a realizat pină în pre
zent patru.

Această locomotivă a avut 
un ciclu de fabricație cu aproa
pe 170 zile mai scurt, iar pre
țul de cost redus la jumătate 
față de primele locomotive 
realizate în această uzină. Tot 
la „Electr o putere" a intrat în 
faza de montaj general cea 
de-a doua locomotivă electrică 
de 5 100 kW.

(Agerpres)

UN STUDIU DESPRE APLICAREA
MATEMATICII IN ȘTIINȚELE ECONOMICE

In condițiile actuale, 
cînd activitatea producti
vă a devenit atît de com
plexă, progresul științelor 
economice, perfecționarea 
metodelor de organizare 
și conducere științifică a 
producției sînt strîns le
gate de introducerea 
în economie a meto
delor matematice de 
calcul. De dată mai 
veche, acest proces ca
pătă în zilele noastre 
o largă răspîndire datori
tă unei mari cuceriri a 
științei și tehnicii contem
porane : calculatoarele e- 
lectronice. Utilizarea me
todelor matematice presu
pune însă clarificarea 
cîtorva premise primare 
de aplicare, cu alte cu
vinte o traducere în ter
meni matematici a unor 
formulări teoretice din di
versele ramuri ale științe
lor economice, mai precis 
modelarea matematică.

Cartea „Modelul în 
științele economice" de 
Tiberiu Schatteles, apăru
tă de curînd în Editura 
Politică, se înscrie printre 
primele lucrări de Ia noi 
consacrate modelării ma
tematice în economie. De
finind cadrul și posibilită
țile largi de folosire a a- 
cestei 
oferă 
modele 
tății de . 
ței legăturilor 'dintre ra
muri, modele de gospodă-

metode, autorul 
un număr de 

— ale activi- 
producție, balan-

La „izvoarele 
maltei products

De trei ani încoace Uzina de 
utilaj chimic din Ploiești și-a 
îndeplinit lună de lună sarci
nile de plan, în condițiile unei 
permanente creșteri a volumu
lui producției. Aprecierea este 
valabilă și pentru primele șap
te luni din acest an. Cum a 
reușit colectivul ei să facă 
față cerințelor mereu sporite 
de utilaje destinate marilor o- 
biective chimice din țară și a- 
coperirii comenzilor la export, 
fără a investi noi fonduri în 
mașini-unelte, fără a lărgi a- 
proape de loc spațiile uzinale? 
Răspunsul este unul singur: 
cea mai mare atenție a fost 
acordată creșterii rapide a 
productivității muncii.

TRIBUNA

EXPERIENȚEI
ÎNAINTATE

cu a-
acest

rira eficientă, modelarea 
fenomenelor de piață ș.a. 
— bazate 
procedeele de calcul ale 
programării liniare, opti
mizării, statisticii mate
matice șl teoriei jocurilor, 
relevînd, totodată, multi
plele și fructuoasele efec
te ale aplicării lor. Stu- 
diindu-se, de pildă, pro
ducția unei întreprinderi, 
se

pe tehnica și

extinde reprezentarea

instrument de lucru al 
economistului în prac
tica productivă curen
tă, ci și ca instrument 
de investigație științifică. 
Efectuarea anumitor ope
rații asupra modelului re
levă relații și concepte 
teoretice noi, modelarea 
slujind astfel la progresul 
cunoașterii în științele e- 
conomice;

Legîrid modelul de poli-

n

recenzie

parametrilor financiari de 
realizat — în cazul de 
față beneficiul, costul mi
nim și acumulările — de 
la funcția simplă la siste
me de ecuații și ineghli- 
tăți, aceste variabile eco
nomice fiind analizate 
sub unghiul multiplelor 
lor legături cu celelalte 
categorii interdependente. 
Se obține astfel optimul 
dorit în condițiile bine de
terminate ale unui strict 
regim de economii, verifi- 
cîndu-se aprioric corecti
tudinea procesului de de
cizie.

Volumul reliefează
portanța modelului ma
tematic nu numai

lm-

ca

tica economică, autorul 
evidențiază că asupra fo
losirii lui își pune am
prenta orînduirea socială 
respectivă, caracterul re
lațiilor de producție. In 
timp ce în socialism, da
torită proprietății socia
liste, toate posibilitățile 
relevate de un model pot 
constitui integral obiectul 
politicii economice a sta
tului, bineînțeles luîndu-se 
în considerație cerințele 
economico-sociale, în ca
pitalism unele posibilități 
de acțiune sînt limitate 
de însăși esența orîn- 
duirii capitaliste, 
fel numeroasele 
alo creșterii.

te de economiști bur
ghezi postulează condi
țiile unei dezvoltări echi
librate a economiei, dar 
aceste condiții, în forma 
lor pură, nu apar nici
odată în economia capi
talistă.

Un merit al cărții îl 
constituie ținuta științifică 
a tratării, bazată pe con
sultarea la zi a lucrărilor 
unor savanți și reviste de 
prestigiu din țările avan
sate în domeniul mode
lării economice.

Unele aprecieri ale au
torului sînt discutabile. 
Volumul ar fi cîștigat 
printr-o ancorare mai pu
ternică în realitatea pro
ductivă din țara noastră, 
prin mai multe referiri di
recte la posibilitățile de 
modelare existente în pre
zent, prin prezentarea 
concretă a experienței 
dobîndite acolo unde 
semenea posibilități 
fost materializate.

Investigînd teoretic
relevînd căi practice ale 
organizării și conducerii 
științifice a producției, lu
crarea se dovedește utilă 
atît pentru 
cercetători, 
economiștii 
conducere 
deri, îndemnînd la studie
rea și rezolvarea cu me
tode moderne a unor pro
bleme economice actuale.

a- 
au

Și

— Numai în doi ani — ne-a spus 
inginerul șef al uzinei, tov. GH. 
DUMITRACHE — producția uzinei 
noastre a trebuit să crească 
proape o pătrime. Practic,
spor de zeci și sute de tone de u- 
tilaj tehnologic s-a obținut cu a- 
celași număr de oameni și mașini. 
Bineînțeles, prin ■ aplicarea unor 
măsuri complexe în scopul atin
gerii unui randament maxim în 
toate sectoarele uzinei, productive 
sau funcționale.

— De la ce considerente și 
puncte de vedere s-a pornit în 
această acțiune de ridicare a ni
velului productivității muncii 7

— Am găsit de cuviință să fruc
tificăm intens rezervele interne, 
propunerile și înțelepciunea oame
nilor uzinei, în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a producției, 
și a muncii. Cum e și firesc, s-a 
început pe fluxul tehnologic, de la 
cazangerie. Aici, la sudura circu
lară, operație de bază, putea creș
te simțitor productivitatea muncii 
numai prin îmbunătățirea calității. 
Mai înainte, în această secție se 
remaniau aproape 25 la sută din 
piesele sudate. Cită muncă în 
plus, cîte cheltuieli inutile I Dată 
fiind însemnătatea problemei, un 
inginer de specialitate a depistat, 
după filmele laboratorului, cu raze 
X, natura defectelor, iar altul a 
verificat operațiile care se execu
tau pînă la sudura circulară a 
corpurilor. Observațiile zilnice au 
fost introduse în fișele tehnologice 
și prelucrate apoi cu muncitorii. și 
tehnicienii, realizîndu-se și ridica
rea calificării acestora. Apoi, s-a 
extins sudura automată eliberîn- 
du-se, astfel, o serie de muncitori- 
.sudori. Dar nu numai atît: prin
tr-o încărcare judicioasă a fiecărui 
loo de muncă, unele formații de 
lucru au fost întărite cu sudori de 
înaltă calificare, iar altele au fost 
comasate. Am avut astfel de unde 
alege și promova buni și exigenți 
șefi de echioă, asigurînd atelierele 
2 și 3 ale secției cazangerie, unde 
se execută unicate, cu suficienți 
sudori bine pregătiți.

— Ce efecte s-au obținut, în 
ultimă instanță, din această mi-

găloasă triere a capacităților, 
conjugată cu măsurile tehnice 
aplicate. ?

— In fiecare lună s-au realizat 
suduri care au permis o creștere lu
nară de 200 tone utilaje tehnolo
gice față de rezultatele anului tre
cut. Esențial este că sporul acesta 
de producție îl avem astăzi asi
gurat cu un număr mai mic de 
sudori (vreo 20) și numai cu trei 
pregătitori și un dispecer, în loc 
de 16 cîți erau mai înainte.

— Uzina este mare, are și alte 
secții. Cum ați acționat în cele
lalte sectoare de producție pen
tru creșterea productivității 
muncii ?

— Cu aceeași .^intensitate". Am 
continuat investigațiile prin toată 
uzina. De pildă, sistemul de co
laborare între secții și aprovizio
narea locurilor de muncă cu ma
teriale erau necorespunzătoare. 
Studiile întocmite ne-au pus la 
dispoziție soluții noi, pe care le-am 
aplicat mai ales în ultima vreme. 
S-au restructurat planurile de pre
gătire a fabricației și corelat sar
cinile fiecărei secții și atelier în 
raport de flux, îneît să se poată 
crea stocuri tampon. încărcarea 
diferitelor grupuri de mașini și u- 
tilaje s-a făcut pe baza unor cal
cule precise, raportate la nivelul 
producției. S-au depistat locuri. în
guste, strangulări și a fost nevoie 
să se reamplaseze anumite utilaje, 
să se modernizeze altele, în spe
cial de prelucrare prin așchiere și 
de găurit. A fost biruit și un alt 
inconvenient — executarea nerit
mică a dispozitivelor de probă de 
către sculărie. Mereu se întîrziau 
comenzile din această cauză. A- 
cum lucrurile s-au îndreptat. Dar 
a fost nevoie să învingem unele 
mentalități greșite, înrădăcinate la 
unii maiștri buni, care nu vedeau 
însă rolul și importanța sculăriei, 
a altor ateliere.

— Ne dați un „caz" în acest 
sens ?

— Bunăoară, la atelierul de de
bitare. El alimenta, după o veche 
„tradiție", în primul rînd cazan- 
geria — chiar dacă avea sau nu 
nevoie — și apoi secțiile de forjă 
și uzi na j. In acest mod se provo
cau dereglări în fluxul producției. 
Acum debitarea este strîns core
lată cu necesitățile tuturor secții
lor uzinei. Ca urmare, au crescut 
indicii de utilizare a mașinilor cu 
aproape 6 la sută față de anul 
trecut și 43 000 ore-om s-au redat 
producției, care în trecut se pier
deau.

— Ați vizat și perspectiva, 
sarcinile de viitor ?

— Da, bineînțeles. Preocuparea 
noastră pentru creșterea sistema
tică a productivității muncii nu 
ne-a împiedicat • să ne ocupăm și 
de sarcinile de viitor. Ne pregă
tim de acum pentru sporurile de 
producție din anii ce vin. în cu
rînd va fi pusă în funcțiune o

• T 

t C

rînd va fi pusă în funcțiune o o 
presă de 1000 tone, executată în "* 
întregime în uzină cu fonduri de .. 
mică mecanizare. Noul utilaj ya 
permite ambutizarea fundurilor 
necesare vaselor chimice în ritm 
corespunzător cu celelalte operații 
de fabricație. Patru mașini de rec
tificat vor fi instalate în secția de 
rulmenți — ceea ce va rezolva 
ștrangularea din acest sector și va 
da posibilitatea să crească pro
ducția de rulmenți cu 52 la sută.

Ast- 
teorii 

elabora-

cîteva din căile prin care uzina a

cadrele de 
cit și pentru 
și cadrele de 
din întreprin-

Dan POPESCU

S-au prezentat doar 
reușit să obțină cu forțele actuale tehnice și umane o creș
tere de circa 24 la sută a productivității muncii numai în- 
tr-un an și jumătate. Desigur, rezerve interne mai sînt și co
lectivul acestei uzine se străduiește să* le pună în valoare. 
Numai în acest fel muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei — 
adică prin creșterea în ritm rapid a productivității muncii 
— vor asigura îndeplinirea sarcinilor de plan, în condiții 
de eficiență economică sporită.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii'
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POETUL
Șl FILOZOFIA

literaturii ro- 
contemporane
E. Lovinescu 
la rubrica 

de concepție,

S-a discutat și se 
discută adesea dacă 
între poezie și filozo
fie este vreo relație și 
dacă poetul trebuie să 
aibă un orizont filo
zofic.

De obicei școala a- 
cordă o importanță 
deosebită „poeziei filo
zofice" și trece în a- 
ceastă categorie poezii 
de Eminescu, Blaga, 
Philippide, adică de 
cei mai mari poeți. în 
Istoria 
mâne 
din 1937 
înscrie 
„poezia
filozofică" poeți ca P. 
Cerna, D. Nanu, A. 
Toma etc la care con
stată „nota filozofan- 
tă“(„în fond raționa- 
listă"), „retorică sau 
chiar didactică". Păre
rea lui Lovinescu este 
însă că „prezența ori
cărei concepții ca sim
plu element de ordin 
intelectual... nu are 
decît o importanță re
lativă" în poezie, care 
nu e simplă ilustrație 
a unei idei. De altfel 
în lucrarea sa de doc
torat despre Lirica de 
concepție (Die Gedan- 
kenlyrik), Cerna însuși 
susținea că „în poezie 
reflexia (cugetarea) 
este un lucru bleste
mat". Deci concluzia 
lui Lovinescu este că 
poezia filozofantă (re
flexivă) este prin defi
niție mediocră. Dar să 
nu confundăm poezia 
de concepție, filozofan
tă, cu poezia filozofică, 
prin care trebuie să se 
înțeleagă altceva.

La fel cu filozofia, 
poezia este un mod de 
cunoaștere a lumii, 
dar nu prin concepte, 
prin noțiuni abstracte;' 
ci prin imagini con
crete. Filozoful cu
noaște prin fintetmtiri 
diul rațiunii^poetul ■ 
prin mijlocirea meta
forei. A cunoaște pen
tru filozof înseamnă a 
stabili raporturi între 
fenomene imediate, a 
cunoaște pentru poet 
înseamnă a descoperi 
raporturi între feno
mene disparate. A 
spune despre un flu
ture : văd o floare de 
măr zburînd, sau des
pre un cerb care bea 
apă : văd o creangă de 
copac aplecată pe rîu 
înseamnă a vorbi me
taforic, poetic. în ace
lași mod, steaua de 
mare e un cristal in
solubil, meduza o ciu
percă acvatică, șarpele 
un vrej răsucit. Meta
forele lasă impresia 
convergenței fenome
nelor într-un tot care 
nu-i decît universul,

prin urmare a face 
metafore înseamnă a 
sugera unitatea, a aso
cia lucrurile cele mai 
eterogene dintr-o pers
pectivă centrală, unifi
catoare, căci în natură 
nimic nu e izolat. Nu 
ne-am născut singuri 
și nu viețuim singuri, 
nașterea noastră se 
produce o dată cu a 
universului întreg de 
care începem să luăm 
cunoștință, pe care îl 
cunoaștem. într-o Artă 
poetică, Paul Claudel 
a exprimat bine aceas
tă idee vorbind de 
naissance (naștere) ca 
de o connaissance (cu
noaștere), 
noaștere, 
Claudel,
complimentări univer
sului, părți ale unui 
tot. A fi mereu con
știent de această par
ticipare, de această so
lidaritate a noastră cu 
lumea este a ne situa

Prin cu- 
mai zice 

ne simțim

Al. PIRU

r

Z2

Muzeul raional din orașul Sf. Gheorghe
Foto : Gh. Vințilă’

nu ră- 
în par- 
implica

din punctul de vedere 
al poetului, a 
mine niciodată 
ticular, a ne 
în universal.

în vremea romantis
mului s-a cultivat mult 
poezia filozofică pro- 
priu-zisă, meditația pe 
tema destinului, a ca
ducității, a. nefericirii 
geniului, valabilă încă, 
nu prin teorii sau so- 

■ Iuții, ci prin vibrația 
emoțională adîncă, 
prin prestigiul expre
siei artistice, cîteodată 
aforistice (ca în Glossa 
lui Eminescu). Astăzi 
poezia filozofică nu 
mai este posibilă decît 
ca modalitate specifică 
(metaforică) de cu
noaștere a lumii, sub
sumată unui sens su
perior. în poezie, ca 
pretutindeni în litera
tură, căutăm o semni
ficație. Dacă poetul 
rămîne în domeniul 
individualului, al feno
menului brut, al acci
dentalului, al simplei 
senzații, al sentimen
tului propriu, șansele 
lui sînt cel mult de a 
compune un reportaj 
în versuri sau un text 
de muzică ușoară, ceva 
în genul poeziilor 
unui Paul Găraldy din

Toi et moi (titlu con
fiscat pentru cutiile de 
bomboane fondante), 
ori în genul mai nou 
al lui Jacques Prâvert 
(tip : „De cînd mă știu, 
eu m-am certat cu 
ploaia și cu vîntul...").

Unii critici pretind 
poeților tematică de 
specialitate și le reco
mandă ei înșiși teme, 
ca și cînd poetul ar fi 
un simplu versificator. 
Poeții, la rîndul lor, 
admițînd că filozofia e 
o îndeletnicire gravă, 
se aștern pe citit o- 
pere filozofice. Asta 
nu e rău, firește, cu 
condiția să nu ne po
menim cu poeți care 
s-ai- apuca să ne lă
murească în versuri ce 
e cu existențialismul și 
fenomenologia.

Dacă e bine ca poe
tul să aibă orizont fi
lozofic, ceea ce mai 
putem numi și cultură, 
ar fi ciudat ca el să 
înceapă a face concu
rență filozofului, să re
flecteze asupra cauza
lității, intuiției, cate
goriilor, obiectului în 
sine. Aceasta e treaba 
filozofilor și nicidecum 
a poeților, căci poezia 
e cunoaștere, dar nu 
epistemologie (teorie a 
cunoașterii), o cunoaș
tere, cum am mai spus, 
specifică, metaforică.

Poetul trebuie să fie 
om cult, să aibă cu
noștințe de filozofie, 
dar și din sfera arte
lor, a muzicii, a pictu
rii, a sculpturii, ar
hitecturii. Ion Bar
bu fiind deosebit 
de cult, strălucit ma
tematician, unul din 
puținii creatori în a- 
cest domeniu, era de
sigur și un filozof, dar 
a făcut filozofie numai 
în sfera matematicii, 
excluzînd din poezie 
orice concept, pornind 
în genere nu de la 
concepte raționale, ci 
de la motive și mituri 
folclorice.

Poezia 
Blaga nu e 
a filozofiei 
asemenea o 
a miturilor, 
de cunoaștere metafo
rică a universului, o 
apropiere afectivă de 
tainele lui, un cîntec 
exuberant al vieții, al 

a trăi.
epocii 

umanis- 
filozofic

BOTOȘANI

Bibliotecă 
memorială 
N. iorga

La Botoșani, în casa recent 
restaurată unde a copilărit ma
rele istoric și om de cultură 
Nicolae Iorga, s-a deschis o 
expoziție șt o bibliotecă me- 
morială. lntr-una din încăperi 
sînt expuse fotografii și foto
copii ce înfățișează aspecte din 
viața și activitatea lui Nicolae 
lorga, scrisori etc. Restul în
căperilor sînt destinate biblio
tecii memoriale, care dispune 
de peste 3 000 volume, donate 
de familia istoricului.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

primul rînd, unității desemnate a 
fi coordonatoare.

în aceste condiții, consider că este 
de o însemnătate deosebită, poate 
chiar esențială, fixarea unei res
ponsabilități precise, respectiv de
semnarea judicioasă de către uni
tatea coordonatoare a persoanei 
fizice din colectivul ei, om de ști
ință cu autoritate, care să concen
treze în mîna ei toate firele, întrea
ga conducere științifică a cercetă
rii. Coordonatorul — figură cu rol 
central, care poate influența hotă- 
rîtor modul de desfășurare a lu
crărilor — va trebui, desigur, să 
fie un bun cunoscător al dome
niului de studiu, dar să și dispună 
de calitățile organizatorice nece
sare, spre a urmări, în strîns con
tact cu unitățile colaboratoare, toa
te problemele — principale și a- 
diacente — care trebuie rezolvate 
pentru a se ajunge cît mai repede 
și cu minim de eforturi și chel
tuieli la țelul propus.

Desigur, firul de conduită îl con
stituie de la bun început proto
colul aprobat de toate părțile. 
Deocamdată însă, trebuie să re
cunoaștem, aceste protocoale 
se mărginesc de multe ori la sim
pla înregistrare a ceea ce îșl pro
pun să facă unitățile colaboratoa
re, fără a da posibilitate coordo
natorului de a interveni în fondul 
temelor abordate și fără a putea 
influența activ desfășurarea lucră
rilor, decît cu prețul a îndelungi 
și stăruitoare intervenții. Uneori, 
chiar unități a căror obligativitate 
de a participa la anumite cerce
tări a fost stabilită, se dezintere
sează de sarcinile ce le revin. In 
problema „Optimizarea randamen
tului transformărilor ciclice”, coor
donată de Institutul de energetică 
(respectiv de un specialist din in
stitut), unele unități ale Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini desemnate să participe la 
lucrări au rămas pe anul 1967 
fără teme de cercetare, deși valo
rificarea practică finală ar fi re
venit tot ministerului.

Oricît de bine va fi întocmit pro
tocolul, el va rămîne literă moartă 
dacă coordonatorul nu alcătuiește.

lui Lucian 
o variantă 
sale, ci de 
resuscitare 
o tensiune

bucuriei de 
Cum idealul 
noastre este 
mul, orizontul
al poetului actual tre
buie orientat în direc
ția perfectării condi
ției umane, pentru ca 
nimic din ceea ce e o- 
menesc, după cum 
sună vechiul adagiu, 
să nu-i fie străin.

lui, un program care 
rezolvarea succesiva,

să 
în

pe baza 
prevadă 
timp, de către unitățile participante, 
a tuturor aspectelor științifice, teh
nice și economice aferente, efec
tuarea experimentărilor necesare.

Un exemplu despre complexita
tea problemelor care se pun într-o 
acțiune de coordonare poate fi dat 
din experiența recentă a Institu
tului de energetică. Problema op
timizării indicilor de calitate ai mo
torinelor preocupă atît Ministerul 
Petrolului, ca producător de mo
torine, cît și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Ministe
rul Căilor Ferate și Consiliul Su
perior al Agriculturii, ca principali

18,00 — Drumuri și popasuri. E- 
misiune turistică.

18,20 — Buletinul circulației ru
tiere.

18,30 — Pentru copii. A B C — 
De ce ? : Prietenele 
noastre, animalele.

19,00 —'Pentru tineretul școlar, 
foc". Sce- 
Constantin

„Merele de 
nariu de 
Banu.

19.30 — Telejurnalul
19.50 — Buletinul meteorologic.

Publicitate.
20.00 — Studioul muzical : „Vio

rile lui Enescu".
20.30 — Reportaj ’67. „Meșterii

din Țara Bîrsei".
20.50 — Reflector.
21,05 — Film artistic : „Ascen

siune pe Everest".
22,35 — Panoramic.
22,45 — Telejurnalul de noapte.

de seară.

funcționale, tehnologice sau con
structive. De pildă, soluția științi
fică privind camerele de ardere 
ale motoarelor Diesel cu antica
meră funcționînd la turație ridi
cată, elaborată de Institutul de 
energetică pentru Uzina „Timpuri 
Noi' nu și-a găsit aplicare, deoa
rece, din cauza lipsei coordonării, 
au fost neglijate unele din aspec
tele adiacente. In asemenea ca
zuri se impune, fie și cu întîrziere, 
desemnarea unui coordonator care 
să coreleze lucrările pînă la faza 
industrială, să urmărească rezol
varea aspectelor noi ivite pe 
parcurs. Potrivit cu faza în care 
au ajuns lucrările, coordonatorul

COORDONATORUL
ȘTIINȚIFIC

utilizatori ai acestui produs ; coor
donarea cercetării a revenit insti
tutului nostru. Programul de lucru 
a fost elaborat și însușit de toți 
participanții la cercetare, cuprin- 
zînd studii de laborator, încercări 
pe motoare experimentale, încer
cări pe nave, comportare în ex
ploatare, studii economice, de per
spectivă și de conjunctură. In felul 
acesta ■'se ajunge la o rezol
vare complexă, care, în nici un 
caz, nu ar fi putut să fie dată de 
o singură unitate de cercetare.

Rolul coordonatorului nu înce
tează o dată cu atingerea rezulta
tului final al cercetării, ci presu
pune și urmărirea introducerii în 
producție a perfecționării tehnice 
realizate. Practica arată că, de 
multe ori, chiar dacă tema pro
pusă a fost rezolvată corect sub 
aspect științific, aplicarea ei în- 
tîrzie, deoarece nu au fost rezol
vate simultan și unele aspecte

va putea fi reprezentant al cerce
tării, al proiectării sau al execu
ției. Dar, o dată numit și dispunînd 
de calitățile necesare, nu este in
dicat să fie schimbat în cursul 
desfășurării lucrărilor.

Desigur, pentru a-și putea înde
plini rolul, este absolut necesar 
ca un coordonator să fie investit 
cu o anumită autoritate, să se 
bucure de anumite prerogative 
față de unitățile care colaborează. 
Consider, astfel, că el trebuie 
aibă posibilitatea, după caz, 
a-și spune cuvîntul în probleme 
fonduri, de procurare de utilaj, 
parata] și materiale din țară 
din import, de specializare

să 
de 
de 
a- 
?i 
a 

cadrelor necesare cercetării din 
diferitele unități coordonate, pen
tru a putea crea și dispune de tot 
potențialul uman și material ne
cesar ducerii la bun sfîrșit a lu
crărilor. Or, în prezent, se resimte 
lipsa unor acte normative, regula-

• AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• CANALIILE : REPUBLICA (completare Mărășești 1917 — 
1967) — 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,45 ; 19,15 ; 21,30, FESTIVAL 
(completare Fantezie cu șuruburi) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ; la grădină — 20,30, FEROVIAR — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,45 ; 19 ;
21.15 (la ultimele două cinematografe completarea Orizont 
științific nr. 7).
® CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop : 
LUCEAFĂRUL (completare Triptic de artă populară) — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
STADIONUL REPUBLICII — 20,15 (la 
ambele completarea Tînjeaua), ARE
NELE LIBERTĂȚII (completare Se
siunea Marii Adunări Naționale) — 
20,15, STADIONUL DINAMO (com
pletare Mîinile pictorului) — 20,15,
MODERN (completare Sesiunea -Marii 
Adunări Naționale) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
® PANTERA NEAGRĂ — cinemascop
tare Tutunul — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• MINASTIREA DIN PARMA : CINEMATECA
12.15 ; 15,15 ; 18,15 ; 21.
• DON GABRIEL — cinemascop — 9,30 ; 12,15, CIOCÎRLIA
— 15 ; LUPOAICA — 18 ; 20,45 : CENTRAL (completare Meș
teșug milenar).
a PESCARUL DIN LOUISIANA : VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRĂDINA DOINA — 20 (la ambele 
completarea Mărășești 1917 — 1967), FLOREASCA — (com
pletare Sesiunea Marii Adunări Naționale) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
0 VIAȚA LA CASTEL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; FURTUNA ÎN
CEPE — 16,15 ; 18,30 ; 20,45 : LUMINA (completare Orizont 
științific nr. 7).
0 FRENCH-CANCAN : UNION (completare E mal bine 
așa ?) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGARIȚĂ — cinemascop : 
GIULEȘTI (completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Brașov) — 10 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, BUCEGI 
(completare Tradiții) — 16 ; 18,15 ; 20,30 ; la grădină — 20,

cinema

: CAPITOL (comple-

GRADINA VITAN (completare Orizont științific nr. 5/19G7) 
— 20,30.
O CRĂCIUN INSINGERAT : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOA
RE (completare Șase mii de ani) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
e WARLOCK — cinemascop : DACIA — 8,30 — 21 în conti
nuare.
o LADY MACBETH DIN SIBERIA — cinemascop : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18.
• MARELE RESTAURANT — cinemascop : GRIVIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRADINA EXPOZIȚIA — 
20, AURORA (completare Consfătuirea pe țară a lucrătorilor 

din industria chimică) — 8,45 ; 11,15 ;
14.30 ; 17,30 ; 20, MELODIA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Brașov) — 9,15 ; 12,15;
15.30 ; 18,15 ; 21.
« A FOST CÎNDVA IIOȚ — cinema
scop : UNIREA — 16 ; 18,15 ; la 
nă — 20,15.
® RELAXEAZA-TE, DRAGĂ 1 : 
TAN (completare Neglijențe mici, 
sccințe mari) — 15,30 ; 18.

19 : POPULAR — 18 ; 20,30.

gră-
VI- 

con-

9,30 ;

0 MONTPARNASSE
0 PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop : ARTA 
(completare Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din indus
tria chimică) — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 20,15, FEREN
TARI (completare Portrete) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 FANFAN LA TULIPE : MOȘILOR (completare Strănutul) 
— 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
0 DENUNȚĂTORUL : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e STRĂINA : VIITORUL (completare Fuga Dușkăi) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 VIAȚA LA CASTEL — cinemascop : COLENTINA (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Ploiești) — 14,45 ; 17,30 ; la grădină — 20,15.
0 UNORA LE PLACE JAZUL : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 FANTOMAS — 15,30 ; 18 ; HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN — cinemascop : PROGRESUL (completare Șo- 
pîrla) — 20,15.
0 PERETELE VRĂJITOARELOR : LIRA (completare Gus
tav pesimistul) — 15,30; 18.
0 MAIORUL Șl MOARTEA — cinemascop : DRUMUL 
SĂRII (completare Răspîndirea fructelor și semințelor) — 
15,30; 17,45; 20.

INIȚIATIVE 1
EDITORIALE t

O activitate editorială 
desfășurată în spiritul epocii 
contemporane, tinzînd să 
răspundă multiplelor solici
tări venite din partea celor 
mai variate categorii de ci
titori, credem că nu mai 
poate fi concepută fără pre
zența unor colecții de dife
rite tipuri, mijlocul cel mai 
eficient de a selecta și sis
tematiza tipărirea celor mai 
reprezentative scrieri din a- 
numite domenii ale științei, 
ale literaturii sau artei.

în această privință editu
rile noastre cu profil lite
rar, continuînd tradiția unor 
inițiative exprimate încă din 
veacul trecut âncepînd cu 
un Ileliade Rădulescu, fac 
dovada unei binevenite 
preocupări, răspunzînd rea
lei necesități spirituale a 
publicului larg de a-și a- 
propia valorile clasice și 
contemporane ale culturii 
românești ca și ale culturii 
universale. Un succes re
marcabil înregistrează, de 
pildă, „Biblioteca pentru 
toți" — noua sa serie, por
nind din 1960, a ajuns de 
curînd 
număr 
tatea 
într-un 
prin calitățile lor 
și/artistice. Alături 
ceasta, s-au impus

la cel de al 400-lea 
— atît prin diversi- 
titlurilor publicate 
mare tiraj, cit și 

literare 
de a- 

în anii

mente, care să precizeze, sub a- 
cest aspect, drepturile, posibilită
țile de acțiune și obligațiile coor
donatorului.

Lipsa de autoritate a coordona
torului face adeseori să treneze 
rezolvarea temelor. Aș aminti de 
cercetarea recent efectuată de In
stitutul de energetică al Academiei, 
Uzina nr. 2 Brașov și alte unități 
privitor la comportarea în altitu
dine a motorului de autovehicul. 
Deși Uzina nr. 2 era coordonatoa
rea acestei teme, nu a putut in
terveni cu suficientă autoritate 
pentru deschiderea finanțării în 
timp util, astfel că soluții noi, date 
de institutul nostru pe baza unor 
cercetări proprii, se află încă ne
încercate.

Coordonatorul, în mai toate ca
zurile om de știință, consacră o 
bună parte din timpul său rezol
vării unor aspecte organizatorice, 
îndrumînd în ansamblu cercetarea, 
fiind deci uneori sustras lucrărilor 
științifice proprii, el este totuși ge
nerator de idei în problema coor
donată. Este deci cazul, atunci 
cînd rezultatele cercetării se pu
blică, să fie menționat și cine a- 
nume a fost coordonatorul ei, ceea 
ce ar reprezenta un neîndoielnic 
stimulent moral. Pe de altă parte, 
trebuie precizată și o stimulare 
materială corespunzătoare a efor
turilor depuse. Considerăm, de a- 
semenea, că ar fi judicios ca din 
economiile realizate de către în
treprinderea beneficiară, o parte 
proporțională cu efortul de cer
cetare depus să fie destinată uni
tății de cercetare coordonatoare, 
în vederea perfecționării dotării, 
pregătirii cadrelor etc. In felul a- 
cesta s-ar crea un stimulent pen
tru abordarea unor probleme tot 
mai complexe și s-ar mări intere
sul coordonatorilor pentru prelua
rea unor probleme de anvergură.

Prin astfel de măsuri — prin în- 
mănuncherea celor măi bune forțe 
de cercetare, coordonate de un 
bun cunoscător al problemelor — 
se poate asigura o justă așezare 
a temelor la diferitele niveluri de 
cercetare, accelerîndu-se soluțio
narea și valorificarea lor în prac
tică.

La începutul

uneori mai- 
din patri- 
și artistic 

căutările 
împlinirea 
ades for-

din urmă, în peisajul edito
rial, și alte colecții cu 'des
tinații cît se poate de di
ferențiate, cum ar fi „Scrii
tori români", „Cele mai 
frumoase poezii", seria de 
monografii sau cea de mici 
monografii de istorie litera
ră, „Meridiane" etc.

De bună seamă, printre 
problemele esențiale pe care 
editorii sînt chemați să le 
rezolve se numără și aceea 
a definirii unui profil dis
tinct și totodată unitar al 
fiecăreia dintre aceste co
lecții, asigurîndu-se prin a- 
ceasta premisele și pers
pectivele desfășurării unei, 
fructuoase activități viitoa
re, ale realizării unor inves
tigații cuprinzătoare asupra 
domeniului pe care și-au 
propus să-1 ilustreze. Di*j 
versificarea colecțiilor, apa
riția unor serii noi menitei 
să pună în valoare lucrări 
fundamentale,
puțin cunoscute, 
moniul cultural 
exprimă tocmai 
îndreptate spre 
unor deziderate 
mulate.

Astfel, 
faciliteze 
aflați pe 
procesului de învățămînt, 
cu acele opere care le sînt 
indicate în programa anali
tică cît și cu alte scrieri ne
cesare formării lor complete 
și multilaterale, Editura ti
neretului a reorganizat pe 
baze noi — și totodată 
într-un nou format — „Bi
blioteca școlarului". Se 
află în prezent în vitrinele 
librăriilor primele numere 
din noua serie a colecției 
destinate claselor V—VIII, 
în care vor fi publicate se
lecții din creația unor scrii
tori români și străini stu- 
diați în acei ani de școală. 
Volumele apărute — cu- 
prinzînd scrieri de C. Ne- 
gruzzi, D. Bolintineanu, I. 
Slavici, Emil Gîrleanu. Al. 
Brătescu-Voinești, Fr. Schi
ller sau Maxim Gorki — 
conturează de pe acum, în 
linii generale, o imagine a 
nivelului ca și a sferei de 
cuprindere a colecției, do- 
vedindu-și pe deplin utili
tatea, nu numai prin publi
carea textelor literare ilus
trative, ci și prin prefețele- 
medalion, prin aprecierile 
critice asupra autorului stu
diat, aparținînd unor cu- 
noscuți scriitori sau istorici 
literari, sau prin datele bio
bibliografice care le înso
țesc, explicîndu-le și clari- 
ficîndu-le sensurile.

Un conținut mult mai 
cuprinzător, cu caracter en
ciclopedic, își anunță co
lecția „Lyceum" care se a- 
dresează elevilor din clasele 
mari, IX—XII. Vor fi edi
tate — â'șa cum se preci
zează în prezentarea colec
ției — „volume de in
formare literară, artistică, 
științifică", asigurîndu-se o 
armonioasă îmbinare a lu
crărilor de umanistică li
teratură, istorie etc.) cu lu
crări din domeniul științelor 
exacte (matematică, astro
nomie, fizică etc.). Titlurile 
publicate pînă acum — reu
nind scrieri de Nicolae 
Bălcescu, Grigore Alexan- 
drescu, Hortensia Papadat- 
Bengescu, Grigore Ureche, 
— arată însă că prioritate 
au tot numerele destinate 
literaturii. Și aceste volume 
se remarcă prin ținuta 
științifică a prezentării tex
tului beletristic ca și a apa-

propunîndu-și să 
contactul elevilor, 
diferitele trepte ale

râtului critic, mult mai 
amplu însă decît la „Bi
blioteca școlarului" — po
sibilitățile de înțelegere ale 
cititorilor sînt, evident, 
altele — selecțiile ambelor 
colecții pornind, de obicei, 
de la cele mai bune ediții 
critice tipărite în anii din 
urmă. Dacă din acest punct 
de vedere aprecierile pot fi 
favorabile, prefețele și co
mentariile critice nu par 
însă totdeauna a fi întocmi
te cu aceeași îngrijire. De
sigur, nu se poate pretinde 
ca în acest cadru — unde 
sînt necesare în primul rînd 
corectitudinea și claritatea 
interpretărilor -r- să se a- 
firme puncte de vedere ine
dite, care să redimensione- 
ze imaginea scriitorului stu
diat. Nu au însă ce căuta 
aici locurile comune sau 
improvizațiile prezentate 
drept păreri originale, așa 
cum se mai întîmplă uneori 
într-o prefață ca aceea sem
nată de Florin Mihăilescu 
la volumul „Versuri și pro
ză" de Grigore Alexandres
cu. Asemenea scăderi pot 
fi, de bună seamă, evitate, 
calea cea mai sigură fiind 
atragerea în această muncă 
de răspundere a celor mai 
autorizați cercetători ai 
creației scriitorilor editați, 
a unor cadre didactice com
petente 
literare

pe tărîmul istoriei 
din învățămîntul 

. universitar sau mediu.
Și Editura pentru 

ratură a lansat recent 
noi colecții cu profil 
tinct — „Minerva" și

. batros" — prezentate

lite- 
două 

dis- 
„Al- 

în

frumoase condiții grafice. 
Editată sub însemnele zeiței 
înțelepciunii, prima dintre 
acestea își propune să 
brățișeze un domeniu 
puțin pus în valoare 
consecvență, acela al 
cetărilor umanistice, 
vedea aici lumina tiparului 
texte reprezentative de criti
că și istorie literară, de is
torie a artei și culturii, de 
sociologie, eseuri filozofice 
și istorico etc. Primele vo
lume care au văzut lumi
na tiparului — „Critice" de 
Titu Maiorescu, „Studii cri
tice" de C. Dobrogeanu 
Gherea, „Românii supt Mi- 
hai-Voieyod Viteazul"' de 
Nicolae Bălcescu — ne fac 
să așteptăm cu interes vii
toarele apariții.

Iubitorilor de poezie le 
este dedicată cealaltă co
lecție, „Albatros". Volu
mele publicate — primul 
îi este consacrat tînărului 
poet Marin Sorescu — vor 
cuprinde selecții antologice 
din creația celor mai apre- 
ciați poeți contemporani.

Fără îndoială, utilitatea 
acestor colecții nu mai este 
necesar a fi demonstrată. 
Realizatorilor lor li se im
pune însă desfășurarea unei 
judicioase activități, privind 
în perspectivă posibilitățile 
de care pot dispune, astfel 
îneît să se asigure nu numai 
o anumită frecvență a apa
rițiilor, ci, totodată, acestea 
să se mențină la un înalt 
nivel valoric. Totodată se 
impune și o corelare a acti
vității diverselor edituri, 
astfel îneît să nu apară în

îm- 
mai 

cu 
cer- 
Vor

lacelași timp ediții aproape 
identice din opera aceluiași 
scriitor (așa cum s-a întâm
plat de curînd, cînd și Edi
tura tineretului, și Editura 
pentru literatură au tipărit 
ediții asemănătoare din Gri
gore Alexandrescu și N. Băl
cescu) în timp ce scrierile 
altor autori, solicitate deVci- 
titori, lipsesc cu desăvîrșire 
,diri rafturile librăriilor.

Caracterul unitar al unor 
astfel de colecții ca și ți
nuta realizării lor n-ar putea 
fi oare asigurate — așa cum 
procedau uneori și editurile 
noastre din trecut — prin 
formarea unor colective, al
cătuite din scriitori, critici 
și cercetători de prestigiu 
cărora să li se încredințeze 
responsabilitatea asupra 
concepției generale a între
gii serii ca și a fiecărui 
volum în parte ? Aceasta 
ar constitui de bună seamă 
o garanție a exigenței și, 
implicit, a calității.

în rîndurile de față ne-am 
propus doar să consemnăm 
o preocupare constantă a 
editurilor noastre, aceea de 
a afla noi soluții de pre
zentare, în forme cît mai 
atractive și mai diferențiate, 
a celor mai variate cunoș'* 
tințe din cîmpul literaturii. 
Este un domeniu vast, cu 
ecouri largi în viața spiri
tuală a omului contempo
ran, care impune însă celor 
ce lucrează în acest sector 
afirmarea continuă a ini
țiativei și a competenței.

Sorin MOV1LEANU

iii.

WjW Reprezentanții
bogatului folclor algerian

In timp ce Ansamblul „Perinița" își 
încheiase turneul în Algeria, cei prezenți 
marți seara în sala „Savoy" din Capitală, 
aplaudau cu căldură spectacolul An
samblului folcloric algerian, aflat la pri
mul său contact cu publicul de peste 
hotare. (In cursul acestei luni oaspeții 
vor mai evolua în orașele: Cîmpina, 
Brașov, Buhuși, Piatra Neamț, 
Tg. Neamț, Bacău și Adjud). Ansamblul 
național de cîntece și dansuri populare, 
această inimoasă formație, își propune în 
primul rînd valorificarea și păstrarea 
tradiției multiseculare a bogatului tezaur 
folcloric algerian.

Programul prezentat se axează în 
special pe dansuri pantomimice cu 
acompaniament orchestral. Fără a avea 
și o formație vocală de sine stătătoare 
viguroșii dansatori, posesori ai unei re
marcabile tehnici coregrafice, dozindu-și 
cu judiciozitate resursele fizice, ce pâr 
de-a dreptul inepuizabile, își însoțesc 
permanent pașii de dans cu melodii și 
strigături înaripate. Singurul solist vocal 
al formației (în același timp și dansator) 
tînărul Lekhal Iunes ne-a prezentat 
două vechi cîntece populare de dra
goste, ambele cu un pregnant caracter 
melopeic oriental, unul intitulat Uameli 
Bigesthi („Oameni din Bigesmi") și altul 
Ana kad keneli („Am avut o logodnică") 
primul datînd din secolul XI.

Programul a fost deschis cu un foarte 
sugestiv dans național intitulat „Joc al 
călăreților" mișcările acestuia devenind 
un adevărat leit-motiv al partiturii co
regrafice bărbătești. Aceleași mișcări se 
întîlnesc și în „Dansul mînuirii puștilor" 
specific regiunii de Vest, „Dansul bite- 
lor", cel al ciobanilor din cîmp Mitidja 
sau cel al „războinicilor" prezentat în ți

nai. Prezență scenică permanentă, grupul 
tinerelor fete a încîntat prin grația 
dansului, prin combinația simplă dar a- 
trăgătoare a paletei coloristice a costu
melor, combinații de roșu, alb și negru. 
Ele ne-au oferit o adevărată paradă a 
dansului popular algerian („Dansul fete
lor din Ores", al celor din Sukaras) culmi- 
nind cu „Dansul cozilor împletite", o 
dezlănțuire coregrafică plină de ener
gie. La acest, dans acompaniamentul 
orchestral a fost simplificat In maxi
mum prin deplasarea pe scenă a virtu-
orchestral a fost i 
mum prin deplasarea pe scenă 
osului mînuitor al tam-tamului.

Remarcăm întreaga formație 
trală, deși restrînsă, precum și 
rea ingenioasă a instrumentelor___
nale de percuție, cu cele clasice, piccolo, 
clarinet, viori, care în afara susținerii 
întregului program au oferit numeroase 
intermezzo-uri instrumentale, ca de pil
dă reușita partitură muzicală modală pe 
motive greip sau cea inspirată după 
un cîntec din secolul XVIII pe motive 
specific algeriene intitulate șika.

Dintre dansurile mixte ne-au impre
sionat în mod deosebit cele tradițional- 
rituale, cum e cel al „căsătoriei din 
Busaada" cu emoționantul moment al 
ridicării voalului, sau originalul „Dans 
al voalului înaintea logodnei" ca și cel 
al „Castanietelor mari de fier" (Rar 
kabu).

Un cuvînt bun se cuvine actorului 
Ion Gheorghe-Arcudeanu, de la Teatrul 
„Ion Creangă", pentru antrenanta sa 
prezentare. Factura inedită a acestui 
reușit spectacol va cuceri, credem, în 
continuare publicul românesc din 
celelalte orașe.

Constantin RASVAN
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Joi dimineața, ministrul afaceri
lor externe ăl Italiei, Amintore 
Fanfani, care face o vizita oficială 
în tara noastră, a plecat cu un a- 
vion special spre Constanța, L-a so
sire pe aeroport, oaspetele italian 
a fost întîmpinat de Petre Nicolae, 
președintele comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Cons
tanța, și alți reprezentanți ai orga
nelor locale de stat.

Ministrul de externe italian și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
au făcut o vizită la Sfatul popular 
al orașului Constanța. Oaspeților 
le-a fost prezentată o scurtă in
formare despre istoricul orașului 
Constanța, însemnătatea istorică a 
vestigiilor romane descoperite pe 
teritoriul vechiului oraș Tomis, 
precum și despre realizările și 
preocupările actuale ale locuitorilor 
orașului Constanța.

Oaspeții italieni au vizitat Mu
zeul Arheologic — oprindu-se cu 
mult interes în fața exponatelor — 
și Edificiul roman cu mozaic. Mi
nistrul de externe italian a semnat 

(în cartea de onoare a Muzeului 
Arheologic și a mulțumit profeso
rului Vasile Cânarache, directorul

muzeului, pentru explicațiile date. 
Oaspetele a felicitat colectivul de 
cercetători al muzeului pentru pa
siunea și grija cu care păstrează și 
valorifică vestigiile trecutului, ade
vărate comori de artă și școală de 
educare patriotică a generațiilor 
prezente și viitoare.

în timp ce se afla la Constanța, 
Amintore Fanfani a trimis o tele
gramă primarului orașului italian 
Sulmona, locul d,e naștere al lui 
Ovidiu, propunînd ca o delegație 
a acestui oraș să facă o vizită la 
Constanța, locul unde și-a trăit ul
timele zile cunoscutul poet al anti
chității.

In aceeași zi, oaspeții italieni au 
făcut o vizită la Mamaia.

în timpul vizitei pe litoral, mi
nistrul de externe italian a fost în
soțit de Cornel Burtică, ambasado
rul României în Italia, Petre Nico
lae, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular al orașu
lui Constanța, precum și de Niccolo 
Moscato, ambasadorul Italiei la 
București.

Seara oaspeții italieni s-au îna
poiat în Capitală.

(Agerpres)

La invitația guvernului român, 
ministrul afacerilor externe al Ira
nului, Ardeshir Zahedi, va face o

vizită oficială în Republica Socia
listă România, între 14 și 20 au
gust 1967.

Coloșii industriali
se unesc

O delegație de specialiști în a- 
picultură condusă de prof. ing. V. 
Harnaj, președintele Asociației 
crescătorilor de albine din Româ
nia și președintele Apimondiei, a 
plecat la Maryland — S.U.A. —

Servicii oferite
de întreprinderi
locale

întreprinderea de industrie 
locală din URZICENI produce 
și livrează pe bază de co
menzi, fără repartiție, o serie 
de produse cu diverse între
buințări. între acestea se nu
mără vata albă pentru umplut 
plăpumi și vata industrială 
pentru tapițerie. Aici se pot 
comanda, de asemenea, perne, 
saltele și prelate auto. între
prinderea din Urziceni mai 
produce diverse confecții me
talice, execută diferite servicii, 
printre care lustruitul mobilei.

Cei interesați se vor adre
sa la sediul întreprinderii din 
Urziceni, str. 23 August nr. 2, 
telefon 372 sau 373.

întreprinderea de gospodă
rie orășenească din FOCȘANI 
dispune de personal calificat 
pentru execuția, cu plata în 
rate, a unor lucrări de con
strucții și reparații, instala
ții sanitare interioare și exte
rioare, reparații electrice în 
același timp, întreprinderea 
execută diferite prestațiuni în 
arta decorativă, curse cu ta
ximetre în oraș și în alte loca
lități, precum și deratizări și 
dezinfecții. Lămuriri suplimen
tare se pot obține la sediul 
întreprinderii din Focșani, 
str. Eroilor nr. 2, telefon 1477 
și 1611.

Manifestări consacrate împlinirii 

a 50 de ani de la luptele 

de la Mărești, Mărășești și Oituz
La arhivele statului din Iași s-a 

deschis joi o expoziție consacrată 
împlinirii a 50 de ani de la eroi
cele bătălii purtate de armata ro
mână la Mărăști, Mărășești și 
Oituz.

Printre exponate se află portre
tele unor cunoscuți comandanți de 
oști, exemplare din presa vremii, 
în coloanele căreia sint descrise 
fapte de vitejie ale ostașilor ro
mâni, publicații și alte documente 
în legătură cu evenimentele de 
acum 50 de ani, fotografii injăți- 
șind aspecte de pe front, pregăti
rea unor planuri de luptă, decora

rea unor veterani care au partici
pat și la războiul de la 1877 etc.

*

Cu prilejul aniversării semicen
tenarului eroicelor bătălii purtate 
de armata română la Mărăști, Mă
rășești și Oituz, Ministerul Poște
lor și Telecomunicațiilor a pus in 
circulație o emisiune filatelică o- 
magială. Reprezentînd o reprodu
cere a unei lucrări a pictorului D. 
Staicu, care înfățișează un episod 
al acestor lupte, emisiunea este 
formată dintr-o singură valoare, 
de 55 de bani.

(Agerpres)

Ziarul „Le Monde” co
mentează recentele con
centrări de capitaluri în 

■ industria petrolieră vest- 
germană.

„Mișcarea de concen
trare industrială în R.F.G., 
aflată 1 într-un stadiu, a- 
vansat în siderurgie și 
metalurgie, continuă în 
alte sectoare. Do.uă din 
cele mai importante gru
puri în producția de căr
bune. și petrol din R.F.G., 
proprietatea publică Veba 
și grupul minier Gel
senkirchen. — sînt pe 
cale să fuzioneze.. Prin 
importanța sa economică 
și financiară, noul grup, 
cu o cifră de afaceri de 
ordinul a 8,5 miliarde de 
mărci, va deveni cea de

a doua societate vest-ger- 
mană după Volkswagen. 
Operația în curs are o du
blă semnificație — una 
juridică și una politică. 
Este vorba de fapt de 
unificarea unei firme, în 
majoritate proprietate pu
blică (Veba) cu o socie
tate particulară. Din punct 
de vedere politic rezultă 
că noul grup specializat 
în probleme de energeti
că, prin forța pe care o 
reprezintă, va da Repu
blicii federale posibilita
tea să dezvolte un sector 
petrolier independent, 
șec.tor care în momentul 
de față este controlat de 
firme americane. în nego
cierile în curs poate ii 
văzută deci o nouă ilus
trare a dorinței vest-ger-

manilor de a limită- in
fluența americană în eco
nomie. Convorbirile în 
curs au fost dezvăluite la 
sfîrșitul săptămînii trecu
te la adunarea generală 
a societății Gelsenkirche- 
ner B.erqwerk din- Essen, 
La rîndul său, Hans Guen- 
ter Sohl, directorul gene
ral al grupului Thyssen 
— gigantul siderurgic 
vest-german și președin
tele consiliului admini
strației Gelsenbeig — a 
subliniat că cele două so
cietăți vor avea de tras 
ioloase de pe urma fuzio
nării. Făcînd aluzii la re
centele tentative america
ne de- a cumpăra acțiuni 
de la Gelsenberg, ceea ce 
ar fi plasat sub control 
american unica întreprin
dere vest-germană pose- 
dînd concesiuni petroliere 
în exterior, Sohl a subli
niat- că o cooperare Ve- 
ba-Gelsenberg face posi
bilă abordarea în mod se
rios a creării unei compa
nii vest-germane indepen
dente.

Inființarea unei aseme
nea. companii- este de fapt 
obiectivul- esențial urmă
rit de cele două grupuri 
industriale. Opinia publi
că vest-germană a primit 
cu nemulțumire — în 
urmă cu. un an — vestea 
că firma americană Te
xaco va controla societa
tea Deutsche Erdoel Ak- 
tiengesellschaft, ultima în
treprindere- petrolieră 
vest-germană în întregime 
națională. Cîteva luni mai 
tîrziu, ministrul economiei 
dpctara că guvernul de: la 
Bonn urmărește cu aten
ție deosebită absorbirea 
companiilor petroliere 
vest-gexm.pne de către so
cietăți' străine. In sfîrșit, 
nu, de mult, societățile pe
troliere franceze cu capi
tal public și întreprinde
rile vest-german.e din a- 
colași sector au semnat o 
declarație comună asupra 
politicii energetice, cerînd 
restabilirea în cadrul 
C.E.E. a echilibrului rupt 
în detrimentul producăto
rilor naționali*'.

(Agerpres)

internațional organizat de Apimondia
Plecarea unei delegații române Ia Congresul

SPORT

pentru a participa la Congresul in
ternațional de apicultură organizat 
de Apimondia. La congres vor fi 
dezbătute probleme privind știința 
și practica apicolă.

Specialiștii români vor prezenta 
14 comunicări in legătură cu bio
logia albinei, flora meliferă, teh
nica apicolă și alte probleme din 
acest domeniu.

în cinstea ani
versării a 50 de 
ani de la victo
ria armatelor 
române la Mă
rășești, Teatrul 
„A. Davila" din 
Pitești a pre
zentat în pre
mieră spectaco
lul „Ecaterina 
Teodoroîu" de 
N. Tăutu. în fo
tografie : o sce
nă interpretată 
de Ion Dumi
trescu și Ileana 
Zărnesou. Regia 
este semnată de 
Const. Dîms- 
chiotu. Deco
ruri: Emil Moîse

•• • ZW
-
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Meciuri amicale de fotbal
DINAMO BUCUREȘTI - FE
NERBAHCE 3-1

După „egalurile" de la Ankara 
(0—0) și Istanbul (2—2), echipa Di
namo București a cîștigat cu 3—1 
(1—1) cea de-a treia întîlnire ami
cală susținută în mai puțin de o 
săptămînă cu formația turcă Fe
nerbahce. Desfășurat în nocturnă 
pe Stadionul Republicii din Capi
tală, meciul de ieri a lăsat o im
presie plăcută, deși suma perioa
delor de fotbal bun nu a depășit, 
aproximativ, jumătate din totalul 
timpului de joc. Fotbaliștii români 
au atacat mai mult, dar comparti
mentul lor ofensiv (aflat în căuta
rea unei noi formule) n-a dat ran
dament mulțumitor decît în a doua 
parte a reprizei secunde, cînd oca
ziile de a înscrie — fructificate și 
nefructificate — au fost 
meroase. Echipa turcă, 
din buni tehnicieni, s-a 
în primu] rînd prin jocul
precis al dispozitivului de apărare. 
Punctele au fost înscrise de Haidu, 
Nunweiller III și Dumitrache, res
pectiv. Yasar.

Duminică, la Arad, Fenerbahce 
Istanbul se va întîlni cu formația 
locală U.T.A., în cadrul „Cupei 
balcanice".

PETROLUL PLOIEȘTI - V0R- 
WARTS BERLIN (II) 3-0

ContinuîndU-și turneul în R. D. 
Germană, echipa de fotbal Petro
lul Ploiești a jucat la Berlin cu 
echipa secundă a clubului F. C. 
Vorwărts. Fotbaliștii români au în
vins cu scorul de 3—0. Autorii 
punctelor: Roman, Oprișan și 
Badea.

Mîine, pe Stadionul Giu- 
lești: RAPID - PROGRESUL

Stadionul Ciulești din Capitală 
va găzdui sîmbătă meciul amical 
de fotbal dintre echipele buf-u- 
reștene Rapid și Progresul. Ora de 
începere : 17,45.

volei- în turneul
de la Ostende (Belgia)

0

Echipa României victorioa
să în primele etape
Bulgaria-Cehoslovacia : 
3—0 I

La Ostende (Belgia) se desfășoară 
un turneu de volei masculin cu parti
ciparea a 6 echipe reprezentative, prin
tre care și a României. In primele două 
meciuri, selecționata României a obținut 
victorii: 3—2 (10—15, 11 — 15, 15—9, 
15—12, 15-—7) cu Bulgaria și 3—0 
(15—13, 15—5, 15—10) cu Belgia. O 
mare surpriză a furnizat echipa Bulga
riei, care a întrecut-o cu 3—0 pe cea a 
Cehoslovaciei, campioană mondială. 
Alte rezultate : Ungaria-R.F. a Germa
niei 3—1 ; Cehoslovacia-Ungaria 3—1 ; 
Belgia R.F. a Germaniei 3—1.

mai nu- 
alcătuită 
remarcat 
atletic și în cîteva r în d uri

Lista de cîștsguri
la depunerile ce libretele de economii 

pentru construirea de locuințe
TRAGEREA LA SORTI PENTRU 

TRIMESTRUL II 1967

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

ril
or

Numărul libre
tului cîștigător

Valoarea cîș
tigurilor

pa
rți

al
ă

to
ta

lă

1 865-1-261 50 000 50 000
1 862-201-40 40 000 40 000
1 843-1-148 30 000 60 0001 854-205-18 30 000
1 859-1-430 20 000
1
1

863-1-85 20 000
60 000835-1-53 20 000

1 860-1-461 . 15 000
I" 1

1
861-205-421 15 000
805-1-12 15 000

1 861-208-40 15 000
1
1

859-1-1395 15 000
823-1-20 15 000

1 847-1-3 15 000
1 862-201-112 15 000
1 862-210-103 15 000
1 809-1-605 15 000 150 000

17 1 TOTAL: | 360 OOOl

Plata cîștigurilor se face de casele 
raionale (orășenești) de economii prin 
virarea în contul contractului pentru 
construire de locuințe, prin depune
rea pe instrumente de economisire 
C.E.C. sau în numerar, la cererea 
titularului libretului.

F. C. ARGEȘUL-R.C. BEIRUT
5-0

Echipa de fotbal Racing Club 
Beirut și-a început turneul în țara 
noastră jucîrid ieri, la ■
F. C. Argeșul. Gazdele 
victoria cu scbrUl de 
punctele înscrise de 
Kraus (2) și Țurcan.

Pitești, cu 
au obținut 
5—0, prin 
Nuțu (2),

DUPĂ TREI RUNDE, ÎN TUR
NEUL MASCULIN DE ȘAH DE LA 
SKOPLIE conduc Holmov (U.R.S.S.) 
și Matulovici (Iugoslavia) cu cîte 2,5 
puncte, urmați de Gheller (U.R.S.S.) 
— 2 puncte (1), Damianovici (Iugo
slavia), Minici (Iugoslavia) — cîte 1,5 
puncte (1), Janosevici (Iugoslavia), 
Soos (România) — eîte 1,5 puncte 
etc. Rezultate din runda a treia : Ma
tulovici—Soos 1—0 ; Holmov—Jano
sevici remiză ; Damianovici—Fischer 
întreruptă ; Nicevski—Danov 
Sofevski—Popov 1—0.

DUBLA INTILNIRE DE 
CHET Cehoslovacia—Austria, 
șurâtă la Bratislava, â revenit gazde
lor cu 73—31 la masculin și 54—39 
la feminin.

1-0;

BAS- 
desfă-

CI-ÎNTRE FEDERAȚIA DE 
CLISM A FRANȚEI ȘI CUNOSCU
TUL CAMPION ANQUETIL există 
în prezent un conflict ca urmare a 
unor declarații, considerate ca necon
trolate, pe care fostul cîștigător al 
Turului Franței le-a făcut în presă 
cu privire la utilizarea dopingurilor. 
Federația franceză a hotărît să-i in
terzică lui Anquetil participarea 
campionatele mondiale din Olanda 
la campionatele Franței.

la 
Și

Federația de ciclism a OlandeiFederația de ciclism a Olandei a 
hotărît să-l deposedeze de titlul de 
campion al țării la fond pe Eef Dol
man, care a refuzat să se prezinte, 
după cursă, la examenul anti-do- 
ping. Totodată, Dolman a fost a- 
mendat cu suma de 750 florini.

Anguilla 
cere independența

Ziarul elvețian „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG" pu
blică o corespondență din. 
Londra despre recenta con
ferință din Barbados, la 
care s-a discutat statutul 
insulei Anguilla din Marea 
Caraibilor.

„La o conferință a repre
zentanților statelor din Ma
rea Caraibilor, asociate la 
Commonwealth, și ai Marii 
Britanii, care s-a încheiat 
zilele trecute la Barbados, 
s-a ajuns la o înțelegere 
privind insula Anguilla, a 
cărei populație s-a ridicat 
nu de mult împotriva uni

rii cu statul St. Kitts-Ne- 
wis-Anguilla, asociat la Ma
rea Britanic.

După ce locuitorii din 
Anguilla au alungat forțele 
polițienești din insulă, 
Bradshow, primul' ministru 
al statului format din trei 
insule și care numără în 
total circa 60 000 de locui
tori, s-a adresat guvernelor 
statelor învecinate (membre 
ale Commonwealth), cu ru
gămintea de a-i trimite aju
tor militar. La Londra însă, 
trimișii din Anguilla au fost 
informați că Anglia nu in
tenționează să se amestece 
în treburile lor interne.

Conferința de la Barba
dos a ajuns la concluzia că 
populația din Anguilla tre
buie să se întoarcă la lega
litate și că trebuie să aban
doneze1 eventualele planuri 
de asociere la insula Virgi
nia, aflată sub stăpînire a- 
mericană. Pe de altă parte, 
primul ministru Bradshow 
s-a angajat să acorde popu
lației autonomia locală de 
mult promisă și niciodată 
înfăptuită, precum și să am
nistieze pe toți deținuții po
litici- arestați cu ocazia ma
nifestațiilor populare. Pentru 
o perioadă de tranziție, o 
unitate de poliție formată 
din echipe puse la dispozi
ție de celelalte state din re
giune asociate la Common
wealth se va îngriji de 
menținerea ordinei în insu
lă. Marea Britanie s-a an
gajat să contribuie cu fon
duri: la îmbunătățirea și ex
tinderea rețelei de șosele, 
conducte de apă și electri-

citate și lă lărgirea asisten
ței; sanitare.

La Londra nu domnește 
totuși impresia că asemenea 
măsuri pot contribui la o 
rezolvare a problemei".

După 300 de ani de do
minație colonială, la 27 fe
bruarie 1967, cinci din cele 
opt insule-colonii britanice 
din Marea Caraibilor au 
devenit state asociate la 
Regatul Unit al Marii Bri
tanii. Trei dintre ele, St. 
Kitts, Nevis și Anguilla au 
format un singur stat. Ne
mulțumiți de administrația 
centrală exercitată de gu
vernul cu sediul la Basse
terre- (insula St. Kitts), ca
re a refuzat să acorde 
populației autonomie in
ternă, locuitorii din An
guilla s-au răsculat recent, 
alungind din insulă forțele 
polițienești ale guvernului. 
Ordinea a fost restabilită 
abia după sosirea unor a- 
jutoare armate din cele
lalte state din regiune, 
membre ale Common- 
wealthului.

ATLETISM

A început prima 
ediție a meciului 
America-Europa

In orașul canadian Montreal se 
desfășoară ediția inaugurală a me
ciului de atletism America — Euro
pa. începute cu întîrziere, din cauza 
unei ploi torențiale. întrecerile pri
mei zile au fost urmărite de numai 
5 000 de spectatori și s-au soldat, în 
general, cu rezultate sub așteptări 
și cîteva surprize. După prima zi, în 
competiția masculină conduce selec
ționata Americii cu 57—47, iar în cea 
feminină selecționata continentului 
nostru cu 27—22. Proba masculină de 
săritură în lungime a revenit lui 
Beamon (A) cu 8,04 m, urmat de 
campionul olimpic Davies (E) — 
8,01 m, și de... recordmanul mondial 
Ralph Boston (A) — 7,92 m. Cursa 
feminină de 100 m plat a fost cîști- 
gată de Tyus (A), cronometrată în 
același timp — U”3/10 — cu polone
za Kirszenstein ; Bambuck (E) a în
vins în proba masculină similară, cu 
timpul de 10”2/10, urmat de W. Tur
ner (A) — 10’'3/10. O performanță 
valoroasă a realizat Matson (A) la 
aruncarea greutății : 20.46 m. Alte 
rezultate : MASCULIN : 110 m gar
duri — W. Davenport (A) 13”6/10 ; 
E. Mcculogh (A) 13"7/10 ; E. Ottoz
(E) 13”8/10; W. Trzmiel (E) 14” ;
suliță — G. Kulcsar (E) 81,26 m ; M. 
Nemeth (E) 80,68 m ; F. Covelli (A) 
77,80 m ; G. Stenlund (A) 76,16 m ; 
10 000 m — J. Haase (E) 29’05”4/10 ; 
J. Martinez (A) 29’32”4/10 ; W. Clark 
(A) 30’03’’4/10 ; I. Kiss (E) 30’10”8/10; 
înălțime - O. Burell (A) 2,12 m ; W. 
Schilkowski (E) 2,11 m ; J. Dahlgren 
(E) 2,09 m ; J. Thomas (A) 2,09 m ; 
ștafeta 4 X 100 m — Europa (Berger, 
Delacourt, Piquemal, Bambuck) 
39”l/10 (echipa Americii a fost des
calificată pentru un schimb neregu
lamentar) ; FEMININ : 400 m — K. 
Wallgren (E) 53”7/10 ; U. Morris (A) 
54” ; L. Board (E) 54”6/10 ; J. Bur
nett (A) 56’ 5/10 ; disc — L. Wester- 
mann (E) 56,77 m; K. Ilgen (E) 52,12 m; 
C. Moseke (A) 47,78 m ; C. Martin 
(A) 44,73 m ; lungime — I. Decker 
(E) 6,43 m ; M. Rand (E) 6,23 m ; W. 
White (A) 5,94 m ; V. Bareto (A) 
5,87 m ; ștafeta 4 X 100 m - Ameri
ca 44”4/10 (echipa Europei a fost des
calificată).

La Olănești Foto : Gh. Vlnțllă

vremea
Ieri în țară : vremea a fost 

frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin în Ol
tenia și Dobrogea. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 24 grade la Borsec și 34 
grade la Sînnicolau Mare. Răuți. 
Moldova Veche și Băilești.

Timpul probabil pentru zilele 
de 12, 13 și 14 august. In tară : 
vreme în general călduroasă. 
Cerul va fi variabil. Unele în- 
nourări mai accentuate se vor 
produce în nord-vestul tării, 
unde vor cădea averse locale, 
însoțite de descărcări electrice, 
în rest, averse izolate. Vînt 
slab, dină la potrivit. Tempera
tura în ușoară scădere. Mini
mele vor fi cuprinse între 12 si 
22 grade, iar maximele între 24 
și 34 grade. în București : vre
me în general călduroasă, cu 
cerul variabil. Vînt slab. Tem
peratura se menține ridicată.

DE PRETUTINDENI
CEL MAI MARE 
FURNAL

Cel mai mare furnal din lume 
a intrat în funcțiune în urmă cu 
cîteva zile. El aparține firmei 
„Yawata Iron and Steel Com
pany" și a fost construit la Uzi
nele siderurgice japoneze Saka, 
lingă Osaka. Furnalul are o ca
pacitate de 2 620 metri cubi și 
produce 5 700 tone de fontă, uti- 
lizînd cele mai moderne procedee. 
Construcția lui a durat un an și 
patru luni.

LA BIENALA 
DE ANTICHITĂȚI

La bienala de antichități din 
Florențat care va avea loc intre 
22 septembrie și 23 octombrie, va 
fi prezentată și colecția de arme 
a renumitului actor de cinema din 
perioada filmului mut, Rudolf 
Valentino. O altă atracție a bie
nalei va fi colecția de automobile 
istorice. Pentru turiștii și colecțio
narii cu ambiții mai modeste va 
fi deschisă o secție specială mai 
modestă denumită „Antichita per 
tutti".

CONTAX
O firmă din Ziirich a fabricat 

preparatul „Contax" pe bază chi
mică, sub formă de praf granulat,

pentru arderea petrolului ce plu
tește pe suprafața apei.

In contact cu petrolul, prepa
ratul provoacă o creștere a tem
peraturii pină la peste 2 000 
grade. Ca urmare, petrolul se a- 
prinde repede și tot atît de repede 
arde.

Eficiența noului preparat a 
fost demonstrată pe lacul din 
Ziirich, unde cu 4 kg de praf 
Contax s-au ars complet 50 litri 
de păcură și 100 litri petrol rafi
nat.

PENTRU DEPISTAREA

CANCERULUI
Medicul sovietic Salva Marda- 

hiașvili din Tbilisi a realizat un 
aparat care depistează celule 
canceroase conținute in sîngele 
bolnavilor.

Spre deosebire de reactivii 
uzuali costisitori, procedeul folo
sit de Mardahiașvili in scopuri 
diagnostice păstrează in întregime 
structura morfologică a celulelor 
bolnave, accelerind recunoașterea 
lor.

Noul aparat efectuează în 20 
minute analize care în trecut se 
făceau în 18 ore.

Aparatul a fost încercat timp 
de doi ani și se bucură de o 
înaltă apreciere din partea spe
cialiștilor.

AUTOMOBIL DIN MATERIAL PLASTIC

La Uzinele de coloranți din 
Leverkusen (R. F. a Germaniei), 
a fost construit primul automobil 
din lume cu șasiu din material 
plastic. Pină acum, in construcția 
de automobile, materialul plastic 
fusese folosit numai la confecțio
narea caroseriei. Noul automobil 
se compune din două forme mari 
din material plastic care cuprind, 
in mod practic, spațiul pentru 
pasageri, port-bagajul, carcasa 
motorului, rezervorul de benzină, 
aripile, precum și toate construc
țiile auxiliare. Șasiul este cu 40

la sută mai ușor decît construc
țiile metalice convențiotiale. fh 
cursele experimentale, automobi
lul a atins fără efort viteza de 
170 kilometri pe oră Materialul 
plastic prezintă și avantajul că 
rezistă mai bine la coroziune de
cît metalul. Potrivit părerii con
structorilor, producția in serie a 
unor asemenea automobile va fi 
posibilă intr-un viitor nu prea în
depărtat.

în fotografie: noul automobil 
în cursă experimentală



șongo: Mercenarii au pătruns 
în orașul Bukavu
Armata națională

KINSHASA 10 (Agerpres). — Ci
tind surse autorizate din Kinsha
sa, agenția France Presse relatea
ză că o coloană a mercenarilor a 
reușit să pătrundă în orașul Bu
kavu, reședința provinciei congo
leze Kivu. Incepînd de miercuri 
după-amiază, anunță postul de ra
dio Kinshasa, între trupele arma
tei naționale congoleze și mercenari 
se desfășoară lupte pe străzile ora
șului Bukavu. Totodată, se men
ționează că Schramme, șeful mer
cenarilor albi care au pătruns în 
Bukavu, a trimis peste graniță, în 
Ruanda, aproximativ 150 de osta- 
teci pe care îi deținea. în cercurile 
înaltului comandament al armatei 
naționale din capitala congoleză 
s-a făcut cunoscut că spre Bukavu 
vor fi trimise deîndată întăriri, 
pentru a ajuta unitățile armatei 
congoleze în luptele_împotriva mer
cenarilor.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, bătălia pentru acest oraș a 
început încă de luni. Sîmbătă, mer
cenarii și grupul foștilor jandarmi 
katanghezi, conduși de Schramme, 
se aflau la aproximativ 50 kilome-

/

Sosirea la Cairo 
a președintelui 

I. B. Tito
CAIRO 10 (Agerpres). — La in

vitația președintelui R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, joi a sosit la Cairo 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito. El este însoțit de Edvard 
Kardeli și Vladimir Popovici, 
membri ai Consiliului Federației, și 
de alte persoane oficiale.

La aeroport oaspeții iugoslavi au 
fost întîmpinați de președintele 
Nasser și alți?conducători ai R.A.U.

S-AU ÎNTORS CU MlINILE GOALE...
După cum este știut, ge

neralul Maxwell Taylor și 
juristul Clark Clifford 
au întreprins în calitate de 
trimiși speciali ai președin
telui S.U.A. un turneu de 
15 zile prin capitalele unei 
serii de state asiatice — 
statele care participă cu 
forte armate la agresiunea 
din Vietnam. Ele formează 
„grupul de la Manilla", 
denumit astfel pentru că 
au luat parte la cel mai 
înalt nivel la conferința 
de anul trecut de la Ma
nilla, inițiată de S.U.A. și 
la care s-au angajat să 
sprijine intens războiul de 
agresiune dus de S.U.A. în 
Vietnam. La întoarcerea la 
Washington, cei doi emi
sari au raportat președin
telui despre rezultatele mi
siunii și au făcut declarații 
reprezentanților presei. Ce 
reiese din aceste declara
ții în privința rezultatelor 
turneului întreprins ?

Cei doi trimiși speciali 
au căutat să lase impresia

dă riposta

tri de Bukavu. în cursul după- 
amiezii de luni, o coloană a aces
tora a pătruns în oraș, fiind însă 
respinsă de militarii armatei națio
nale, care apărau orașul. Mercena
rii au fost obligați să se refugieze 
pe colinele învecinate, de unde au 
desfășurat lupta pînă miercuri.

După ce și-a instalat comanda
mentul într-un hotel din Bukavu, 
menționează agenția Reuter, con
ducătorul mercenarilor, Schramme, 
a făcut o declarație în care a afir
mat că „intenția trupelor sale este 
de a-și întări pozițiile aici". Refe- 
rindu-se la drumul parcurs de la 
Kisangani la Funia și de aici la 
Bukavu, șeful mercenar a declarat 
că pe acest parcurs oamenii săi „au 
avut de întîmpinat obstacole serioa
se, căzînd în o serie de ambuscade 
organizate de armata națională, 
dîn care au reușit, însă, să scape 
și să ajungă cu mari greutăți la 
Bukavu".

La Lagos în timpul unui atac al aviației biafreze

că au găsit la interlocutorii 
lor deplină înțelegere în 
ce privește programul pre
conizat de guvernul ame
rican pentru continuarea 
și intensificarea agresiunii. 
Cum era vorba de repre
zentanți ai unor țări strîns 
legate economicește și po
liticește de S.U.A. — Viet
namul de sud. Thailanda, 
Noua Zeelandă, Coreea de 
sud, Australia și Filipine 
— nu era de așteptat ca 
din partea acestora să se 
producă manifestări des
chise de obstrucție.

Cu toate acestea, pe drum 
au apărut unele fapte cu 
totul semnificative :

Așa, de pildă, cei doi e- 
misari s-au văzut nevoiți 
să renunțe la escala pro
iectată în însăși capitala 
care a dat numele „grupu
lui" — Manilla, deoarece 
președintele Filipinelor a 
considerat inutilă venirea 
lor, declarînd că s-a infor
mat personal despre situa
ția din Vietnamul de sud

la fața locului. Deci, un 
afront de rău augur pen
tru inițiatorii „misiunii".

în celelalte capitale în 
care au făcut escală, oficia
litățile — după spusele 
oaspeților — s-ar fi decla
rat de acord cu intensifi
carea agresiunii prin spo
rirea efortului de către 
S.U.A. Cît privește efortul 
pe care ar urma să-1 facă 
țările vizitate, reprezentan
ții acestora s-au arătat re- 
ticenți; nici, unul dintre ei 
nu a ținut să se pronunțe 
cu privire la efectivele su
plimentare pe care ar fi 
dispuse să le pună în scurt 
timp la dispoziția coman
damentului american de la 
Saigon.

Cei doi emisari n-au pu
tut să anunțe decît că ță
rile respective s-au anga
jat „să studieze problema". 
Prin aceasta — comentea
ză corespondentul ziarului 
francez „Le Figaro" — „ei 
n-au reușit să împrăștie 
impresia că s-au întors 
acasă cu mîinile goale".

Un curs nou al evenimentelor din Nigeria

Atacul trupelor biafreze 
asupra provinciei de centru-vest
Rebeliunea de la Benin a trupelor federale

LAGOS 10 (Agerpres). — După cinci săptămîni de la declanșarea osti
lităților militare dintre trupele federale și cele ale Provinciei Orientale 
din Nigeria, atacul lansat de trupele biafreze asupra provinciei nigeriene 
de centru-vest a imprimat evenimentelor un curs nou.

La Benin — capitala provinciei 
de centru-vest — în orașele Warri, 
Asaba și în alte localități, garni
zoanele armatei federale s-au răs
culat, alăturîndu-se trupelor bia
freze. Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, trupele răsculate dețin 
controlul asupra capitalei provin
ciei, orașelor Asaba, Ubiaja și a al
tor localități. Postul de radio Be
nin a anunțat miercuri noaptea că 
guvernul provinciei de centru-vest 
a demisionat și că va fi format un 
nou guvern de „eliberare".

Atacul lansat de trupele biafreze 
asupra provinciei de centru-vest a 
fost confirmat la Lagos, unde s-a 
anunțat, totodată, că guvernul fe
deral a luat toate măsurile pentru 
a pune capăt „micii lovituri de stat 
de la Benin". în diferite localități

Trimișii extraordinari au 
sperat că vor aduce la în
toarcere, în valiza diplo
matică cel puțin un rezul
tat în privința unei noi 
conferințe la nivel înalt, 
sugerată de S.U.A. și căre
ia „misiunea" celor doi 
trebuia să-i netezească 
drumul. Dar, și în această 
privință, cei doi n-au putut 
să constate decît că, fără 
a refuza participarea la o 
asemenea întîlnire, nici 
unul din interlocutori nu 
s-a arătat grăbit să preci
zeze o dată pentru confe
rință, ceea ce,a făcut să 
se creeze impresia că a- 
ceasta nici nu va avea loc 
înainte de sfîrșitul anului.

„Lucrurile nu merg bine 
în frontul unit al „aliați- 
lor" de la Manilla", con
chide corespondentul citat. 
Este încă o dovadă clară că 
perseverarea pe linia agre
siunii în Vietnam nu poate 
aduce purtătorilor ei decît 
discredit și izolare.

I. F. 

ale provinciei de centru-vest, în
tre trupele răsculate și cele fidele 
guvernului de la Lagos au avut loc 
lupte de stradă. Guvernul genera
lului Gowon a trimis la Benin tru
pe pentru a pune capăt rebeliunii 
și pentru a restabili situația pe 
teritoriul provinciei.

Agenția France Presse, citind 
postul de radio Benin, relatează că 
în provincia de centru-vest a fost 
proclamată interdicția circulației 
pe timpul nopții.

Toate legăturile telefonice cu 
Lagosul au fost întrerupte.

Agenția France Presse relatează 
că miercuri seara aviația biafreză 
a bombardat zona industrială a ca
pitalei federale, aeroportul inter
național, precum și două suburbii 
unde se află sediul unei companii 
petroliere americane. Joi s-a dat o 
nouă alarmă aeriană la Lagos.

Conferința Uniunii 
de centru din Grecia 
(membri ailați peste hotare)

La Bonn (R. F. a Germaniei) a a- 
vut loc zilele acestea prima confe
rință a membrilor aflați peste hotare 
ai Uniunii de centru din Grecia — 
anunță ziarul vest-german „Frankfur
ter Rundschau".

Potrivit comunicatului dat publici
tății la sfîrșitul conferinței, la ea au 
participat 67 de delegați greci sosiți 
din Belgia, Danemarca, Franța, Italia, 
Austria, Suedia, precum și din R.F.G. 
Conferința a cerut ca Comitetul eu
ropean pentru drepturile omului să 
condamne regimul militar grec. Auto
rii loviturii de stat — se spune în co
municat — au reușit la 21 aprilie a.c. 
să ia prin surprindere poporul grec 
neînarmat, dar ea nu a reușit să frîn- 
gă spiritul de luptă al grecilor. U- 
niunea de centru își va continua 
lupta pentru restabilirea democrației 
în Grecia.

Sesiunea 0. C. R. D.
ISLAMABAD 10 (Agerpres). — 

Președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, a deschiș joi lucrările celei 
de-a 7-a sesiuni a Consiliului mi
nisterial al organizației de coope
rare regională pentru dezvoltare 
(O.C.R.D.), din care fac parte Tur
cia, Iran și Pakistan. Pentru rea
lizarea cooperării regionale, a spus 
Ayub Khan în cuvîntarea sa, cele 
trei țări au nevoie de un climat 
de pace și înțelegere internaționa
lă. La sesiune participă miniștrii 
afacerilor externe ai celor trei țări. 
Pe ordinea de zi a conferinței fi
gurează probleme privind dezvol
tarea colaborării între cele trei sta
te și examinarea măsurilor și pla
nurilor de dezvoltare a turismu
lui, comerțului și colaborării în do
meniul industriei. Totodată, vor fi 
trecute în revistă progresele reali
zate de cele trei țări în domeniul 
cooperării în diferite sfere de acti
vitate.

TRATATIVE ECONOMICE
ÎNTRE R.P.D. COREEANĂ

SI R. D. VIETNAM
PHENIAN 10 (Agerpres). — La 

Phenian au început tratativele în
tre delegațiile guvernamentale e- 
conomice ale R.P.D. Coreene și 
R.D. Vietnam.

Delegația coreeană este condusă 
de Li Diu En, membru al Comite
tului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte 
al Cabinetului de miniștri al R.P.D. 
Coreene, iar cea vietnameză — de 
Le Thanh Nghi, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D. Vietnam.

Danemarca
și atomul pentru pace

(Urmare din pag. I)
drul industriei daneze în vede
rea construcției de centrale ato- 
moelectrice. Acest consorțiu lu
crează împreună cu Centrul de 
cercetări de la Riso și întreține 
contacte cu industria din Suedia 
și Norvegia.

Danemarca participă activ la 
cooperarea internațională în do
meniul nuclear. în primul rind, 
există o permanentă consultare 
și colaborare în domeniul nu
clear între ea și celelalte țări 
scandinave, cu care are în mod 
tradițional legăturile cele mai in
tense de colaborare. Totodată 
țara noastră este membră a 
A.I.E.A. (Agenția internațională 
pentru energia atomică) de la 
Viena și a altor agenții europene, 
în plus, Danemarca ia parte la 
proiecte internaționale ca Euro- 
chemia, reactorul Halden din 
Norvegia și reactorul Dragon din 
Anglia. în fizica energiilor înalte, 
Danemarca participă la lucrările 
de cercetare ce se efectuează în 
cadrul centrului respectiv de lin
gă Geneva. Au fost încheiate o 
serie de acorduri de cooperare în 
domeniul nuclear cu Anglia, 
S.U.A., Polonia, India și Suedia. 
Pe lîngă aceasta, Danemarca 
dezvoltă și cooperarea în dome
niul informării cu un mare nu
măr de țări.

Pînă în prezent nu a fost pla
nificată dezvoltarea unui reactor 
energetic de proporții la scară 
națională. în domeniul' energeti
cii nucleare, scopul este deocam
dată de a dezvolta baza tehno
logică și capacitatea industriei 
daneze de a participa la pro
iecte de energetică nucleară în 
interior și în străinătate. De a- 
ceea Comisia de energie atomi- 
pă a Danemarcei menține legă
turi cît mai strîns posibile cu in
dustria, firmele furnizoare de u- 
tilaje din alte țări și urmărește 
rezultatele lor tehnologice pen
tru ca acestea să fie rapid apli
cate în practică în alte ramuri 
industriale.

Centrul cercetării nucleare 
produce și radioizotopi, care sînt 
folosiți într-o serie de domenii 
ca : hidrologia, medicina, con
trolul producției industriale, cer
cetarea științifică, agricultura. 
A fost înființat un centru de 
producere a radioizotopilor, pen
tru utilizarea lor pe scară largă 
în scopuri industriale. O ramură 
nou creată este aceea a indus

Tovarășul Gheorghe Radulescu 
primit de președintele Nasser

CAIRO 10. Corespondentul Ager
pres, C. Oprică, transmite : Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, a fost pri
mit joi dimineața de președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser. Au 
fost de față Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
Mircea Nicolaescu, ambasado
rul României în R.A.U. Cu această 
ocazie a avut loc un schimb de pă

triei de sterilizare cu ajutorul ra
diațiilor a instrumentelor și a- 
paratelor medicale, inițiată pe 
baza tehnologiei concepute la 
Riso.

Toate acestea denotă faptul că 
Danemarca, deși o țară mică, de
pune eforturi susținute pentru a 
putea contribui și ea, în pas cu 
celelalte țări, la progresele ce se 
fac pe plan mondial în domeniul 
fructificării energiei nucleare 
și a beneficia de această mare 
realizare a geniului uman.

Hotăriri ale 
guvernului 
cehoslovac

PRAGA 10 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Socialiste Ceho
slovace a dezbătut miercuri planul 
de perspectivă al chimizării eco
nomiei naționale pină în anul 1980.

A mai fost discutată, de aseme
nea, problema atragerii unui nu
măr mai mare de oameni ai mun
cii în învățămîntul mediu și su
perior, precum și probleme ale 
transportului orășenesc din Praga. 
în legătură cu această din urmă 
problemă a fost aprobată propune
rea privind construirea unui me
trou în capitala Cehoslovaciei.

In Comitetul pentru codificarea 
principiilor de drept internațional

GENEVA 10 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor celei de-a treia 
sesiuni a Comitetului special al 
O.N.U. pentru codificarea princi
piilor de drept internațional pri
vind relațiile prietenești și coope
rarea între state, a luat cuvîntul 
delegatul român Dinu Mărășescu. 
El a arătat că dreptul popoarelor 
de a-și alege liber calea dezvoltă
rii lor, fără amestec din afară, în 
condiții de egalitate cu celelalte 
popoare, s-a impus ca un princi
piu fundamental al legalității in
ternaționale. între drepturile care 

reri privind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări.

Tot joi a avut loc ședința plena
ră de încheiere a celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei guvernamentale 
mixte de cooperare economică și 
tehnică între România și R.A.U. 
Gheorghe Rădulescu și Hassan 
Abbas Zaki, ministrul economiei și 
comerțului exterior al R.A.U., au 
semnat un protocol de colaborare 
economică și tehnică, precum și de 
schimburi comerciale între Româ
nia și R.A.U. Protocolul recomandă 
guvernelor celor două țări adopta
rea de noi măsuri în vederea creș
terii și diversificării acestei coope
rări.

Hassan Abbas Zaki a oferit un 
dejun în cinstea delegației române.

Vizita delegației 
de activiști 

ai P. C. R.
in R. P. Mongolă

ULAN BATOR 10 (Agerpres). — 
Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de Nicolae Vereș, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Mureș-Auto- 
nomă Maghiară al P.C.R., caye la 
invitația C.C. al P.P.R.M. face o vi
zită în R. P. Mongolă, a fost pri
mită de N. Jagvaral, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. La întrevedere 
au participat B. Lhamsuren, mem
bru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.P.R.M., și alți 
activiști cu munci de răspundere la 
Comitetul Central. De asemenea, a 
fost prezent Petre Niță, ambasado
rul țării noastre la Ulan Bator. în- 
tîlnirea a decură într-o atmosferă 
tovărășească.

urmează să fie cuprinse în formu
larea acestui principiu, trebuie să 
figureze, în primul rînd, dreptul 
fiecărui popor de a-și alege liber 
propriul său sistem politic, econo
mic și social, dreptul la exercita
rea deplină a suveranității, atît în 
ce privește politica internă cît și 
cea externă, dreptul la integritatea 
teritoriului național, dreptul la a- 
firmarea personalității naționale și 
dreptul de a dispune liber de bo
gățiile și resursele sale naturale.

în continuarea lucrărilor, Comi
tetul special a început examina
rea principiului neintervenției.

agențiile de presă transmit:
• La New York a început sesiunea 0. N. U. pentru Africa de sud-vest
• S-au reluat consultările in problema viitorului Adenului

• Contrarevoluționari capturați pe coasta cubaneză
• Deschiderea Tîrgului internațional forestier și de mobilă

Președintele Franței, ge
neralul de Gaulle, a rostit iQi 
seara o cuvîntare în fața posturilor de 
radioteleviziune. EI a abordat proble
me ale situației internaționale și poli
ticii interne a Franței.

Lucrările primei ședințe 
a Comitetului permanent al 
Consiliului Asiei și Pacificu
lui (A.S.P.A.C.) au început joi 
la Canberra, organism instituit îri 
cadrul ultimei sesiuni a Consiliului 
ministerial al A.S.P.A.C. La ședință 
participă șefii misiunilor diploma
tice ai țărilor membre acreditați la 
Canberra — Japonia, Coreea de 
sud, Tailanda, Malayezia, Vietna
mul de sud, Noua Zeelandă, Fili
pine etc. în calitate de observator 
participă însărcinatul cu afaceri al 
Laosului în Australia.

Un acord comercial între Republica Populară Mongolă și 
Republica Democrată Vietnam pe anul 1968 a fost semnat la Ulan-Bator.

Joi au sosit la Geneva 
membrii Misiunii speciale a 
O.N.U. pentru Aden care ur 
mează să reia consultările în legătură 
cu problemele pe care le ridică procla
marea independenței Federației Ara- 
biei de sud. într-o declarație făcută la 
sosire, Manuel Perez Guerrero, preșe
dintele misiunii, a relevat că începînd 
de la 11 august membrii misiunii vor 
avea întrevederi cu o serie de persona
lități interesate în rezolvarea acestei 
probleme.

Guvernul Libiei a cerut 
companiilor străine care exploa
tează zăcămintele de petrol de pe 
teritoriul libian o majorare cu 35 
la sută a redevențelor petroliere cu 

efect retroactiv de la 1 iulie, a de
clarat Frank Waddems, consilier al 
guvernului libian în problemele pe
trolului. Prin sporirea acestor re- 
devențe, anual guvernul Libiei va 
obține suplimentar aproximativ 85 
milioane lire.

Un alt grup de contrare
voluționari debarcați pe 
coasta de nord a provinciei 
Pinar del Rio a fost capturat du
minică 6 august de organele securității 
de stat ale Republicii Cuba. Asupra 
celor arestați s-au găsit diferite arme, 
posturi de radiorecepție și emisie, o 
mare cantitate de bani, hărți cu obiec
tive strategice. Cei doi agenți au fost 
prezentați delegaților, invitaților, ob

servatorilor și ziariștilor străini prezenți 
la conferința O.L.A.S. Ei au declarat 
că urmăreau crearea de nuclee contra
revoluționare, culegerea și transmiterea 
de informații cu caracter strategic.

Plasma de 100 mi
lioane grade. La institutul 
de fizică nucleară din Novosi
birsk (U.R.S.S.), cu ajutorul 
așa-numitelor unde de șoc a 
fost obținută plasmă cu tem
peratura de 100 milioane grade. 
Instalația la care a fost obți
nută această încălzire record a 
unor, substanțe terestre este 
prezentată Ia „Expo-’67“ la 
Montreal.

C.C. al P.C. din Germania 
a dat publicității o declarație în care 
cheamă toate forțele iubitoare de pace 
din Republica Federală a Germaniei 
să nu admită adoptarea constituției ex
cepționale. (TASS)

Președintele Irakului, Ab
dul Rahman Aref, a sosit joi 
într-o vizită oficială la Da
masc invitația Ini Noureddin El 
Atassi, președintele Republicii Arabe 
Siriene. Potrivit agenției M.E.N., în 

timpul convorbirilor cei doi președinți 
vor face un schimb de păreri privind 
relațiile dintre cele două țări și vor 
trece în revistă măsurile îndreptate 
spre lichidarea consecințelor conflictu
lui militar din Orientul Apropiat.

Lucrările primei sesiuni a 
Comitetului O.N.U. pentru 
Africa de sud-vest au încePut 
joi la New York. Cu prilejul ședinței 
de deschidere, în care a luat cuvîntul 
secretarul general al O.N.U., U Thant, 
membrii Comitetului au discutat o se
rie de probleme de procedură și au 
stabilit ca, în ordine alfabetică, fiecare 
dintre ei să fie președinte al acestui 
organism timp de o lună.

In pregătirea farsei elec
torale din Vietnamul de sud, 
șapte din cei zece candidați civili 
pentru așa-zisele alegeri preziden
țiale sud-vietnameze au hotărrt 
să-și întrerupă orice campanie 
electorală pînă cînd nu vor primi 
din, partea guvernului asigurarea 
că au fost luate toate „măsurile de 
securitate" necesare.

0 nouă explozie nucleară 
subterană a fost declanșată la 
poligonul militar de încercare din 
Nevada — anunță Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. Puterea 
bombei nucleare explodate în 
cursul experienței a fost de circa 
20 kilotone.

Indicele producției indus
triale italiene a înregistrat, po
trivit unei statistici date publicității 
de Institutul central de statistică 
din Italia, în primele cinci luni ale 

acestui an o creștere de 10,7 la sută 
în raport cu aceeași perioadă a 
anului precedent.

Convenție de colaborare 
R. P. Ungară - Marea Brita- 
nîe. Miercuri s-a semnat la Buda
pesta o convenție de colaborare teh- 
nico-științifică între R. P. Ungară și 
Marea Britanie.

în scrisoarea adresată de 
ministrul afacerilor externe 
al Birmaniei, dată publicității ia 
Pnom Penh, se spune că guvernul Bir
maniei a declarat că „recunoaște și res
pectă suveranitatea, independența, neu
tralitatea, unitatea și integritatea te
ritorială a Cambodgiei".

Tîrg international fores
tier. La 10 august a avut loc în ora
șul austriac Klagenfurt festivitatea de 
deschidere a celui de-al XVI-lea Tîrg 
internațional forestier și de mobilă, la 
care participă 33 de țări. Republica So
cialistă România este prezentă cu un 
pavilion în cadrul căruia sînt expuse 
diferite tipuri de mobilă, obiecte de 
artizanat și diverse alte produse din 
lemn.

După festivitatea de deschidere pre
ședintele Austriei, Franz Jonas, însoțit 
de ministrul agriculturii și silviculturii, 

„Zilele prieteniei cu România". Sub auspiciile societății 
de prietenie și schimburi culturale mexicano-române, la Uruapan, statul 
mexican Michoacan, s-au organizat „Zile ale prieteniei cu România". 
Cu acest prilej, scriitorul G/L- Arzubide a ținut o conferință cu tema 
„Impresii de călătorie din România", iar M. Arroyo de la Parra, președin
tele Societății de prietenie mexicano-române, a vorbit despre „Dezvol
tarea educației în România". A fost prezentată și expoziția „Priveliști 
din România", pusă la dispoziție de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. Manifestările organizate în cadrul „Zilelor 
prieteniei cu România" au fost urmărite de un numeros public.

Karl Schleinzer, și de însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al României, Iuliu 
Dobroiu, a vizitat pavilionul țării noas
tre. Președintele Jonas a apreciat cali
tatea și varietatea exponatelor româ
nești, relevînd tradițiile țării noastre 
în domeniul producției de mobilă.

Zilele trecute, nava școală „Mircea" 
a făcut o vizită de trei zile în portul 
Portsmouth (Anglia). în fotografie:

Vasul românesc ancorat în port
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