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sării eroicelor bătălii

— Rezolvarea problemei găsită ?

în hala Fabricii de țevi din Roman

ajungă la trebuie macara

arhitectural, fără a se studia conon* mitent sau chiar în prealabil cadrul urbanistic înconjurător. Sistematizarea teritorială — ca parte integrantă a procesului de planificare a economiei naționale — tinde să se structureze treptat ca un domeniu de sine stătător. Așa că nu ar fi exclus ca intr-un viitor apropiat să apară ca oportună înființarea unei facultăți de urbanism și sistematizare teritorială în cadrul. Institutului de arhitectură. De altfel, o dată cu pregătirea cadrelor de arhitecți-urba- niști trebuie asigurată și calificarea concomitentă și perfect coordonată în îhvățămîntul superior a celorlalți specialiști, ce sînt chemați în practică să colaboreze cu arhitecții în formații complexe și multispeciali- zate. în acest scop. înființarea unui nucleu al viitoarei facultăți de urbanism în Institutul de arhitectură. încă din această etapă, ar putea asigura coordonarea programelor, a- sistența în predarea cursurilor și în

drumarea proiectelor, cuprinderea acțiunilor de reactualizare periodică a cunoștințelor celor ce lucrează în producție, ca și a unei pregătiri postuniversitare.După părerea mea, s-ar putea grăbi ritmul de pregătire a celor două categorii necesare de arhitecți-urba- niști, cu calificare superioară și me- die-tehnică, pentru a se crea condițiile unei juste proporționări între acestea, precum și a unei armonioase repartizări în regiuni. Consider că în felul acesta se vor putea evita situații ca acelea petrecute în anii din urmă, cind absolvenți ai unor ani de studii sau chiar ai întregului învățămînt tehnic de arhitectură și construcții ale orașelor s-au prezentat, la rînd cu bacalaureații, la examenul de admitere în Institutul de arhitectură (unde de altfel au avut multe șanse să promoveze) și și-au încheiat studiul superior cheltuind cu sacrificii grele pînă la 9 ani din viață (frustrînd implicit și economia statului). De asemenea, se vor putea evită' situații în care capacitatea candidaților la diploma de stat se dovedește îndoielnică de abia după absolvirea celor șase ani de studii, prin care s-au strecurat cu mari dificultăți, avînd în vedere că examinarea la intrare nu reușește încă să selecteze după probe de gîndlre și concepție arhitecturală (neexistînd ani sau cursuri pregătitoare).în sfîrșit, trebuie să recunoaștem că, în condițiile unui număr prea restrîns de arhitecți, a unei pregătiri pentru examenul de admitere ce se desfășoară din inițiativă particulară doar în București, precum și dato-

,‘"<oteca Centrală 
^gională 

^Ldoara-Deva

zile asupra locurilor de muncă deservite de o echipă de formare și de una de închis forme de la turnătoria de fontă. Principalele constatări : a) spațiul destinat formării este nesatisfăcător, oamenii se împiedică unul pe altul în timpul lucrului ; b) mijloacele pentru ridicarea și transportul materialelor la și de la punctele de lucru sînt insuficiente ; c) miezurile pentru forme nu se asigură la timp. Din aceste cauze, potrivit cronometrări- lor efectuate de normatori, se pierd într-un schimb circa 23 de minute din timpul de lucru.— Cum explicați aceste anomalii în organizarea locurilor de muncă de la turnătorie și, mai ales, ce se are in vedere pentru înlăturarea lor ? — l-am întrebat pe ing. Cor
nel Ardelean, șeful serviciului organizarea producției.r— Lucrurile acestea sînt mai de mult cunoscute de noi, dar abia acum, cu prilejul studiilor efectuate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, ne-am putui da seama mai bine de consecințele nefavorabile pe care ele le generează Aici sînt două probleme distincte Mai întîi, există la turnătoria de fontă o strangulare vizibilă la cuptoarele de uscat forme și miezuri. Apoi, cuptoarele de uscare existente sfiit amplasate la un capăt al halei și nu pot fi deservite de cele două macarale instalate aci. Pentru ca formele sau miezurile să unele puncte de lucru; ele să treacă succesiv dintr-o într-alta.

S-a verificat în. practica diurnă a numeroase întreprinderi din țara noastră, din cele mai diferite ramuri industriale, că organizarea rațională a locurilor de muncă constituie punctul de plecare în utilizarea completă și- cît mai productivă a mijloacelor tehnice și a timpului de muncă, în realizarea unei cantități sporite de produse, de calitate superioară și cu costuri reduse. Eficiența activității ce se desfășoară în ateliere, secții și pe ansamblul fiecărei întreprinderi este o „integrală" a rezultatelor ^obindite în aceste verigi de bază, nrimare ale producției și orice deficiență, cît de mică, la un loc de muncă sau altul, poate provoca perturbații pe întregul flux al procesului de fabricație.Observările instantanee și fotografierile făcute recent, la un număr de 11 puncte de lucru din sectoarele de bază ale Uzinei de strunguri din Arad, au confirmat tocmai această concluzie. Ele au demonstrat că acolo unde se. are permanent în vedere îmbinarea armonioasă, perfectă între principalele elemente ale locului de niuncă — nivelul de înzestrare cu utilaje și scule, forma și mărimea suprafeței ocupate, natura obiectelor muncii ce se prelucrează, gradul de instruire a personalului care îl deservește, mediul ambiant — se asigură muncitorilor condițiile necesare pentru realizarea sarcinilor de producție cu cele mai mici consumuri de muncă și eforturi.La secția metalurgie, observările au fost efectuate timp de cîteva

O acțiune susținută de construcții, tot. mai diversificat și de crescîndă amploare, se desfășoară pe întreg teritoriul tării, transformînd treptat înfățișarea așezărilor — orașe și sate — a tuturor raioanelor și regiunilor. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem cu surprindere că asupra pregătirii cadrelor de arhi- tecți și urbaniști nu se face nici o mențiune în Studiul privind dezvoltarea invățămintului superior, elaborat de Ministerul Invățămintului. în vederea completării acestei lacune, prezint în cele ce urmează cîteva propuneri.Astăzi nici nu se,mai poate concepe că s-ar putea studia și rezolva în mod judicios o problemă de arhitectură, de obiect sau de ansamblu

In marea carte a istoriei naționale, bătăliile purtate 
în vara de foc a anului 1917 la Poarta Moldovei au în
scris pagini de glorie nepieritoare.

Pe pieptișurile Mărăștiului, în fața Mărășeștilor, de-a 
lungul văilor Slânicului, Cașinului și Oituzului — planu
rile imperialismului german de a distruge Armata română 
și de a ocupa ultimul teritoriu al țării care mai rămăsese 
necotropit s-au frînt de vitejia ostașilor noștri, pentru 
care — aidoma străluciților lor strămoși — „viață fără 
libertate nu e". Hotărîrea lor de luptă era puternic înte
țită de idealul scump al desăvîrșirii unității naționale, al 
făuririi statului național unitar român, la care aspira de 
secole poporul nostru. Dragostea nemărginită de patrie, 
dorința de libertate și unitate națională au fost izvorul 
acelei inepuizabile forțe care a făcut Armata română 
aptă să reziste și să înfrîngă un inamic cu mult superior 
ca tehnică militară și experiență de luptă.

„Prin neîntrecutele fapte de vitejie făvîrșite de ostașii 
români in lupta pentru apărarea libertățiiț-și indepen
denței naționale — scriau, anul trecut, conducătorii de partid și de stat în cartea memorială a Mausoleului înălțat pe locul unde s-a zămislit epopeea națională a bătăliei Moldovei — Mărășeștii vor rămîne în veci 
un simbol al eroismului poporului român — înaltă 
trăsătură morală pe care o afirmă astăzi cu strălucire 
munca plină de entuziasm desfășurată de oamenii 
muncii din patria noastră, sub conducerea partidului, 
pe frontul larg al construcției socialiste".

IN PAGINA A ll-A, evocări ale unor participanți la 
bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz.
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tehnicii amplifică sur
sele rentabilității 
li Repere importante 
in organizarea fer
melor de stat 9 „0- 
bligația“ de a de
veni... Mozart!

— De fapt, o primă măsură a și fost luată. Se pregătește acum montarea unui nou cuptor de uscat forme și miezuri, al cărui amplasament a fost stabilit înt.r-o zonă care intră sub acțiunea ambelor poduri rulante. Se vor cîștiga astfel minimum 10 minute pe schimb, atît prin îmbunătățirea aprovizionării cu miezuri, cît și prin ameliorarea deservirii punctelor de lucru cu mijloace de ridicat. Estimăm că, numai pe această cale, anul viitor va crește productivitatea muncii în secție cu 150 lei pe muncitor.Subscriem la această măsură bună, dar nu putem să nu facem remarca că ea singură nu soluționează decît într-o proporție redusă problema perfecționării organizării
Ing. Nicolae PANTILIE

în pag. V — VI

• Delta fierbinte (reportaj de 

Traian Coșovei) • Ancheta inter
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kentului
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Printre prejudecățile si clișeele pe care le-a generat de-a lungul anilor comoditatea de gindire. un loc aparte ocupă confuzia — pernicioasă prin persistenta si consecințele ei — între libertate și îngăduință. Mai intîlnești încă puncte de vedere potrivit cărora — pe baza unei interpretări arbitrare, cu’totul personale, a naturii democrației socialiste — se caută a se reduce complexul mecanism al acesteia la un Iaht nesfîrsit de tolerante reciproce. Firește, asemenea poziții nu iși găsesc mai niciodată expresia în afirmații de principiu, modalitatea lor esențială de manifestare fiind atitudinile practice, crearea în anumite colective a unei ambiante de mutuală ..închidere a unui ochi" (uneori chiar a ambilor), conform zicalei „de, oameni sîntem".Scopul acestei anchete este de a încerca scoaterea la iveală si descifrarea unor resorturi intime ale acestor mentalități. Pe ce teren se nasc și ce seve le alimentează existența ?

rășul Ion Nicola, adjunctul șefului secției economice a Comitetului regional de partid Oltenia — impune stringent și o dinamică a exigențelor. Gîndiți-vă numai — și ne referim la exemplul cel mai elocvent din regiunea noa's-

străduit să-ti lărgești între timp orizontul profesional. nu mai poți face față întrutotul sarcinilor a- nului curent — și aceasta e în firea lucrurilor, mai ales în epoca unei revoluții tebnico-științifice de atari proporții, cum e cea pe

mondială a ramurii respective, și nu numai cu ceea ce s-a introdus de-acum în practica curentă, dar și cu ceea ce abia se investighează în liniștea laboratoarelor.Trecînd apoi la discutarea unor situații concrete.

Mobilitatea con
tinuă a exigențelor— Marele dinamism al economiei noastre în etapa actuală — ne spunea tova

tră — că într-o întreprindere ca „Electropu- tere" apar aproape an de an produse noi. iar la cele vechi aproape trimestru de trimestru si. uneori. lună de lună se schimbă parametrii în raport cu progresele tehnicii. Este firesc, deci, ca și în domeniul competentei să se producă deplasări sensibile de la un an la altul si chiar la intervale mai scurte de timp, deplasări incompatibile cu inerția Cu ce ai știut a- nul trecut, dacă nu te-ai

care o trăim. Caracteristica principală o reprezintă însă faptul că ritmul de creștere a competentei trebuie s-o ia mereu cu cîțiva pași înaintea stadiului prezent al producției, dacă vrem să contribuim efectiv la dezvoltarea accelerată a economiei. Ai îndatorirea să cunoști nu numai problemele producției de azi, dar și ale celei de niîine. de peste un an. Asta presupune să te tii la curent cu tot ce e nou în tehnica

interlocutorul nostru a ținut să menționeze că una dintre manifestările cele mai tipice ale superficialității este lipsa spiritului de prevedere.La Uzinele Mecanice din Turnu Severin trebuia introdus în fabricație. în primul semestru al acestui an. un nou tip de vagoane destinate exportului. Din pricina insuficientelor documentării furnizate de serviciile de concepție, ca si a nepriceperii serviciului de aprovizionare, s-a omis să se procure un sir de

repere de mică pondere valorică, dai absolut indispensabile fabricării noului produs. Si iată că a- ceastă ..măruntă omisiune" s-a răzbunat, ducind la neîndeplinirea olanului semestrial. Neprevedere ? Superficialitate '! De fapt.. în cazul de față, noțiunile se confundă.
Cîteva ipostaze 
ale diletantis
mului— Ne mai face încă feste — arată tovarășul Vasile Hobincu, director în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini — superficialitatea. însoțită de teama de a nu părea ignorant. care este si ea o fațetă a autenticei Incompetente Căci omul cu adevărat competent știe că nit se poate pricepe la toate și, de aceea, nu se sfiește să întrebe, să se consulte cu specialiștii.„A 1 sti superficial înseamnă a sti inutil si. uneori. chiar păgubitor" — sublinia încă de acum peste două secole unul dintre marii moraliști francezi.

Victor BIRLADEANU

ministrului Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste 

RomâniaAnul acesta, poporul român aniversează împlinirea a 50 de ani de la eroicele bătălii din iulie-august 1917 de la Mărăști, Mărășești și Oituz, care au înscris în istoria noastră națională pagini de glorie nepieritoare.In apriga încleștare cu trupele invadatoare ale coaliției Puterilor centrale, care voiau să cotropească și ultima fîșie din pămîntul nostru strămoșesc, armata română a format un zid de netrecut, de care s-au zdrobit atacurile dușmanului. Purtînd în inimi tradițiile luminoase ale plăieșilor lui Ștefan cel Mare, ale oștenilor iui Mihai Viteazul, ale dorobanților, vînătorilor și roșiorilor de la 1877, ostașii români au săvîrșit fapte legendare de eroism și vitejie. în lupta lor neînfricată, unitățile de pe front au fost larg susținute de masele populare, care au dovedit un înalt spirit de sacrificiu și abnegație.Glorioasele bătălii purtate de ostașii români în vara anului 1917 vor rămîne în veci un simbol al eroismului poporului nostru în lupta pentru independența și libertatea țării Pilda eroilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz, care nu și-au precupețit nici sîngele, nici viața pentru păstrarea ființei noastre naționale, constituie pentru generațiile de azi un minunat exemplu de slujire cu devotament a patriei, un puternic imbold în munca consacrată ridicării României socialiste pe noi culmi ale progresului și civilizației înaltele calități dovedite de ostașii români în urmă cu o jumătate de veac își găsesc azi afirmarea în activitatea neobosită, plină de răspundere a militarilor forțelor noastre armate, pusă în slujba apărării cuceririlor revoluționare ale poporului, independenței și suveranității Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării a 50 de ani de la marea epopee a Mărăștilor', Mărășeștilor și Oituzului, ORDON:în ziua de 12 august 1967, la Mărășești se vor trage, în semn de salut, 21 salve de artilerie.
*Glorie eternă eroilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz care au luptat cu cinste și demnitate pentru apărarea țării I

<s>Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — liberă și independentă — Republica Socialistă România 1
Ministrul Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România 
General-colonel ION IONIȚă

Economii de metal

(Continuare 
in pag. a Vil-a)

La Uzina mecanică din Timișoara, prin reproiectarea unor agregate și ansamble de mașini, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație la produsele de serie și micșorarea adausurilor de prelucrare la piesele turnate, s-a realizat. de la înceoulul anului, o economie de peste 500 tone metal față

de consumul prevăzut. Măsurile luate în scopul reducerii consumului de metal la Uzina constructoare de mașini din Reșița, Uzina de strunguri din Arad, întreprinderea „6 Martie" din Timișoara și în alte întreprinderi au avut ca efect economisirea a peste 1 000 tone metale feroase.

„Nederlandse Volksdansvere- niging" din Rotterdam, o asociație a unor pasionați cercetători ai cîntecului și dansului popular de pe diferite meleaguri, a organizat în .vara aceasta cel de-al VI-lea festival de folclor „Europa dansează". Printre invitați a fost și țara noastră, reprezentată la această manifestare internațională de formația de dansuri a Căminului cultural din Stoicănești. Interesul gazdelor pentru cunoașterea bogăției folclorice a altor popoare aveam să-l simțim încă din prima zi, prin primirea călduroasă ce ni s-a făcut, atenția cu 'care am fost înconjurați. Cu aceste sentimente am urcat prima dată pe scena Teatrului de vară „Vondelpark" din Amsterdam. Ansamblul român a debutat cu o suită de dansuri de pe Mureș, care au declanșat un ropot de aplauze. Vigoarea „Călușului". repetat la cererea publicului, cintecele interpretate la nai, veselele melodii argeșe- ne au plămădit o ambiantă de voie bună generală. Orchestra a continuat cu o suită de melodii olandeze, cu „Hora Staccato" și „Ciocîrlia", iar apoi dansatorii au intrat în iureșul dansurilor oltenești, moldovenești și muntenești. La sfîrșitul spectacolului, cabinele au fost asaltate. Olandezii voiau să vadă îndeaproane costumele, voiau să strîngă mîinile celor 25 de soli ai folclorului românesc.Au urmat apoi spectacolele de la Vlaardingen. Scheweringen, Rotterdam. Heino. Raalte, Dalf- sen, Zwole. Pretutindeni am fost primiți cu entuziasm. Ziarele centrale și locale au pu-
Eliza VICICA

(Continuare în pag. a Vlll-a
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MĂRĂȘTI
de general-locotenent în rezervă Mihai CORBULEANU 

general-locotenent în rezervă Emiiian IONESCU
veterani ai războiului din 1916—1918

9
OITUZ

de general în rezervă Marcel OLTEĂNU
veteran al războiului din 1916—1918

în calea planului strategic al comandamentului armatelor Puterilor centrale de a scoate din luptă, la mijlocul verii lui 1917, armatele române, de a cotropi întreaga tară și a-și deschide drum mai departe spre Ucraina și porturile rusești de la Marea Neagră, un prim mare obstacol l-au constituit acțiunile ofensive ale Armatei a Il-a române, desfășurate in perioada 11 iulie — 19 iulie in zona satului Mărăști. Aici, eroismul ostașilor români — care își legaseră de această bătălie cele mai arzătoare năzuințe privind eliberarea patriei, viitorul lor și al familiilor lor, multe din ele aflate în zona cotropită de germani, înfăptuirea dezideratului scump al unității naționale — a dat imperialiștilor germani o grea lovitură, fă- cîndu-i să cunoască amărăciunea unei serioase înfrîngeri.Socotindu-se din capul locului sigur de reușita planurilor sale de luptă, considerîndu-se, în mod eronat, în fața acelorași trupe române, fără experiența războiului, din prima parte a campaniei (1916), feld- mareșalul Mackensen dăduse asigurări celor ce-1 conduceau la gara din București, de unde pleca la Focșani spre a lua comanda efectivă a armatelor Puterilor centrale, că „peste două săptămini va fi la Iași". Aceeași ostentativă siguranță l-a determinat să construiască observatorul de la cota 1 001 de pe Măgura Odobeștilor (schitul Tarnița). destinat împăratului Wilhelm al II-lea pentru a urmări desfășurarea valurilor de atac ale infanteriei germane și ale escadroanelor de ulani, galopînd spre inima Moldovei. După asemenea iluzii și planuri ambițioase, cu atît mai a- mară avea să-i fie înfrîngerea.încă din luna martie. Marele Cartier General al Armatei române luase hotărîrea de a declanșa o ofensivă care, străpungînd frontul germano- ausțro-ungai-. să ducă la cucerirea văii rîului Putna. Reușita acestui plan ar fi aruncat pe inamic în regiunea muntoasă, fără nici o comunicație sau linie de retragere, ar fi nimicit forțele importante ale acestuia aflate la est de rîu, zădărnicin- du-i planurile ofensive. Era o misiune deosebit de grea. Armata a Il-a română, dispunind în sectorul ofensiv de 25 batalioane. 6 escadroane și 42 de baterii, trebuia să se angajeze într-o luptă înverșunată cu un inamic tenace, bine dotat cu tehnică de luptă. în total, pe frontul acestei armate — care se întindea de la Măgura Cașinului (cota 1 167) la dealul Momîia (cota 630) — inamicul avea 21 de batalioane, 33 escadroane, 330 mitraliere. 30 baterii și 180 aruncătdare de mine, constituite in grupul Gerock. De-a lungul frontului, adversarul, folosind terenul accidentat și acoperit. își organizase o primă poziție de rezistentă deosebit de puternică, constituită dintr-un lanț de centre de apărare care asigurau o continuitate de foc și obstacole. Cele mai puternice lucrări de acest fel se aflau în Poiana încărcătoarea. cota 536 si platoul Mărăștilor, unde erau amplasate întinse rețele de sîrmă și constituite adăposturi tari, betonate, ceea ce determina Comandamentul german să considere aceste poziții inexpugnabile.Pentru a nu da inamicului vreun indiciu asupra sectorului care urma să fie atacat, Comandamentul român a ordonat declanșarea, în ziua de 9 iulie, a unui puternic bombardament de artilerie pe întregul front al Moldovei. în cele două zile cit a durat canonada, de la -simplu soldat la general, am așteptat cu înfrigurare ordinul de începere a atacului.Semnalul a fost dat în sfîrșit în noaptea de 10 spre 11 iulie, cînd sub protecția artileriei și a întunericului, ostașii noștri au trecut apa Limpe- joarei și au început să escaladeze dealul Mărăștilor, ajungînd în fața rețelelor de sîrmă ale dușmanului, în dimineața zilei de 11 iulie, atacul era în plină desfășurare, intr-un avînt căruia liniile dușmane, întărite și apărate de trupe de elită, nu i s-au putut împotrivi. Văile ținutului Vran- cei răsunau de uralele ostașilor noștri. în frunte erau ostașii regimentului 2 Vînători. Ei se aruncă prin două spărturi făcute de artileria noastră în rețelele de sîrmă, sar în tranșeele dușmane, angajîndu-se într-o aprigă luptă corp la corp. în acele clipe, ei reeditau înălțătoarea pildă a înaintașilor lor din batalionul de vînători care, în urmă cu patru decenii, sub conducerea maiorului erou Candiano. Popescu, pășiseră primii la cucerirea vestitei redute Grivița. La dreapta vînătorilor se reped argeșenii din regimentul 4. Atacînd din flanc și cucerind pozițiile dușmane de pe înălțimile cotelor 536 și 509, ei ușurează sarcina gorjenilor din regimentul 18. care cuceresc primele tranșee de pe dealul Teiușului.Loviturile combinate ale unităților 

române au creat o importantă breșă în dispozitivul inamic de pe platoul Mărăștilor. Abia se ridicase soarele deasupra orizontului, cînd dealul Mărăștilor, cu toate puternicele lui fortificații, era în întregime sub controlul trupelor române. Simultan, printr-o reușită manevră de învăluire pe la nord, executată de două- batalioane din Regimentul 22 Dîmbovița, a fost eliberat satul Mărăști,-imposibil de cucerit printr-un atac frontal.Marele nostru scriitor Mihail Sa- doveanu a redat cu multă plasticitate, în ziarul „România" din 30 iulie 1917, atmosfera acestor acțiuni ofensive : „Marți, în zori de ziuă, la o-ra 4, o rachetă se înalță deasupra pădurii la Comandamentul diviziei (Divizia a 3-a infanterie — n.n.)l Cu- rînd, artileria noastră lungi tirul și infanteriștii se zvîrliră inainte. Nu-i mai opri nimic. De mult așteptaseră ei ora aceasta... A fost o lovitură de trăsnet... Zadarnice fură cele din urmă silinți ale inamicului. Veneau amenințătoare ca valurile ncoprit.e regimentele 2 Vînători și 4 Argeș... Dintr-o dată, după zilele și nopțile de teribilă bombardare, după suferințele morale ale așteptării, lovitura aceasta a infanteriei noastre dezlănțui ca furtuna panica în rîndurilc vrăjmașilor... cu răcnete nebune unii începură a fugi spre drumurile de scăpare cu capetele goale, aruneînd armele. Alții înălțau brațele și se constituiau pri- I zonieri în masă, palizi și tremurînd dc groază... Pe drumuri, arme, căști, chesoane. Răniți și morți îmbulziți pretutindeni".Victoriile obținute au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea ofensivei spre văile Sușiței și Putnei.Dar în timp ce ofensiva Armatei a Il-a române era în plină desfășurare, de la Marele Cartier General se primește ordinul ca operațiile ofensive să fie suspendate. „Cu tot succesul obținut — se arăta în acest ordin — continua
rea operațiilor pe froiitul nostru 
nu mai este posibilă din cau
za situației de pe frontul oriental". Armatele ruse erau înfrînte pe frontul din Galitia. La intervenția Comandamentului Armatei a Il-a se a- probă continuarea ofensivei în scopul ocupării unei poziții favorabile și solide care să poată servi ca bază pentru dezvoltarea ulterioară a operațiunilor. în zilele următoare, ina-
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de general în retragere lacob ZADÎC
veteran al războiului din 1916—1918
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Prin durata, amploarea și intensitatea ciocnirii, bătălia din cîmpia Mărășeștiului s-a înscris în istorie ca cea mai însemnată înfruntare de forțe de pe frontul român în timpul primului război mondial.Comandamentul Puterilor centrale plănuise ca printr-o puternică o- fensivă dezlănțuită in două direcții principale — de-a lungul văii Șiretului (unde avea să se desfășoare bătălia de la Mărășești) și de-a lungul văii Trotușului (unde avea să se desfășoare bătălia de la Oituz), să prindă intr-un clește Armata română. Realizarea acestui plan ar fi însemnat dezastrul celor mai importante forțe militare ale frontului român. în vederea ofensivei, grupul de armate ale . feldmareșalului Mackensen a fost întărit cu cîteva divizii aduse de pe alte fronturi. Armata a IX-a, destinată să acționeze la vest de Șiret pe direcția Focșani. Mărășești. Adjud, era alcătuită din 11 1'2 divizii (din care două austriece și restul germane), cuprinzînd 102 batalioane de infanterie. 24 companii de pionieri, 10 escadroane de cavalerie, l escadrilă aviație. Armamentul ei era foarte puternic : 1 135mitraliere și o artilerie formată din 865 guri de foc de diferite calibre. Acestor forțe li s-au opus, între 6 și 22 august. 11 divizii de infanterie aliate (din care. 8 române). 3 1/2 divizii de cavalerie (din care 2 V2 române). 138 baterii de cîmp 26 baterii grele, un grup aero. Datprită faptului că multe din unitățile de infanterie rusă erau însă cu efectivele înjumătățite, raportul de forte era favorabil germanilor. Am participat, ca șef de stat maior al Armatei I române — căreia, alături de Armata a Il-a. i-a revenit sarcina de a-1 înfrunta pe inamic și a zădărnici planurile lui am-

micul a continuat retragerea generală, urmărit îndeaproape de trupele noastre care, oliberînd Soveja, Ițu- căreni. Dragoslavele, Negrilești, străvechi așezări ale vrlncenilor, au a- juns în seara zilei' de 18 iulie în Valea Putnei, iar in unele sectoare au depășit acest rîu.Armata română repurtase o biruință strălucită. Din punct dc vedere strategic, prin ruperea frontului pe o lungime dc 30 km și o adîncime de 20 km, a fost desființat grupul de forțe al generalului german Ruiz. ceea ce l-a silit pe inamic să-și aducă rezerve de pe alte fronturi. De fapt, inamicul a trebuit să-și revizuiască întregul plan de atac pe frontul din Moldova, schimbînd direcția efortului ofensivei proiectate de la est la vest dc Șiret.Victoria de ia Mărăști a avut, totodată. o influentă deosebită asupra moralului trupelor române. Ostașii români au văzut inamicul din fața lor cum fuge, cedează terenul și se predă. Ei s-au convins că sînt în stare să biruie un inamic experimentat în meșteșugul războiului și cu o puternică dotare în tehnică de luptă.Era un adevărat preludiu al marilor și eroicelor bătălii de la Mărășești și Oituz, ce aveau să ne aducă victoria deplină asupra cotropitorilor.

bițioase — la pregătirea și desfășurarea primei părți a bătăliei de la Mărășești.Ofensiva inamicului de-a lungul văii Șiretului s-a dezlănțuit in dimineața zilei de 24 iulie 1917 printr-un puternic bombardament de artilerie. Obuze de diferite calibre, grenade, șrapnele cădeau ca o ploaie de foc peste pozițiile noastre, care, totodată, erau învăluite în pîcla groasă a gazelor asfixiante. Inamicul a reușit să rupă frontul pe o lungime de circa 
14 kilometri în sectorul apărat de trupele diviziei 34 ruse. Imediat. Marele Cartier Român a hotărît astuparea spărturii făcute in. bariera ce apărase, timp de 6 luni, ultimul teritoriu românesc neocupat. Unități ale diviziei 5 infanterie române au primit ordin să treacă pe malul drept al Șiretului. Către seară, . a- cestea au reușit să oprească înaintarea dușmanului.Urmează zile de încleștare supremă cu trupele coti opitoare. Atacu- ' rile dușmane se îndreaptă asupra punctelor : Bisighești. Moara Albă. Moara Roșie si Satul Doaga. între cele două linii potrivnice, bombardamente năpraznice de artilerie ridică nori ip-iași de fum ; la adăpostul acestei sinistre peidele protectoare, se fac adăposturi și sînt aduse rezervele în linia de foc. Lupta reîncepe. Căldura e înăbușitoare. Șiroaie de sudoare brăzdează fețele înnegrite ale ostașilor. Gazele orbesc și îneacă respirația.îmi stăruie în minte numeroase fapte de arme săvîrșite în acele zile de ostașii români. înălțătoare pilde de eroism colectiv. A intrat în legendă vestitul contraatac la baionetă dat de vitejii ostași ai Regimentului 32 Mircea. împrejurarea a făcut să mă aflu atunci în raionul de luptă Moara Albă — unde se gă-

Mărășești 1917sea în apărare și acest regiment. Venisem .tpcpțai de la ppsțu.l.^.. de comandă’al eșalonului operativ al • Armatei' I, pentru a face, o, recunoaștere în vederea unor remahieri ale dispozitivului trupelor noastire,-' cînd am fost înștiințat de declanșarea neașteptată a acestui' contraatac fulgerător al infanteriștilor noștri, — „fantomele albe", cum i-a denumit chiar dușmanul, deoarece, lepădîn- du-și ranițele, căștile și hainele porniseră la luptă numai in cămăși. îngrozit, inamicul s-a retras cu pierderi grele.Socoteala „de acasă" a imperialiștilor germani nu s-a potrivit cu cea din tirg. Ei atacă zile și nopți în șir. cind la dreapta, cînd la stingă, cînd în centrul frontului nostru, in speranța că vor găsi puncte mai slabe, dar pretutindeni în fața lor se înaltă o rezistentă de fier, nebănuită și de nebiruit. Valea Sușiței Seci, linia ferată Mărășești-Cosmești sînt apărate cu prețul unor grele jertfe. Cad eroic comandanți de regimente, de batalioane. comanda companiilor fiind luată de sublocotenenți, a plutoanelor de sergenți. .Pentru a da o lovitură decisivă, Mackensen a ales porțiunea de front român cuprinsă între Panciu și Mărășești; apărată de diviziile 9. 13 și 10 infanterie române. El constituie in acest scop un grup de atac, alcătuit din cinci divizii, sub comanda generalului Von Morgen. îndreptate împotriva numai a trei divizii românești, acestea aveau, desigur, o mare superioritate numerică, Mareșalul german era sigur că ziua de 6 august îi va aduce. în sfîrșit. succesul de atîta vreme așteptat.Era ora 6 și jumătate dimineața, cînd. de la Muncel la Șiret, o mie de guri de foc trăsniră, aruneînd peste liniile românești o trombă de fier și flăcări. Canonada e generală și de o intensitate extremă. Valuri, valuri de infanterie dușmană se infiltrează în spărturile din liniile de apărare. Dușmanul atacă din flanc gara Mărășești. reușind să înconjoare satul dinspre sud șt vest. Bombardat infernal, acesta dispare sub norii de fum : limbile lungi ale flăcărilor mistuie casele și gara.Momentul culminant al bătăliei de la Mărășești îl constituie încleștarea din zona cuprinsă între pădurea „La Răzoare" și via Negroponte, dominată de 'cota 100 în plină înaintare, aparent victorioasă, coloanele inamice sînt surprinse de un contraatac fulgerător în flancuri, dat de batalioanele comandate de ofițerii rezerviști Miclescu și Drăgănescu și de maiorul Tomescu. Din spate, artileria română și rusă susțin contraatacul cu un viguros foc de baraj. Cu baionetele la armă, ostașii români se aruncă năvalnic, prin perdeaua de foc. asupra dușmanului, îngroziți, soldații inamici o iau la fugă prin pădure, aruneîndu-și căștile de metal și armele. Contraatacul reușise. Soarta bătăliei era schimbată. Vestea succesului cîștigat de divizia a 13-a se transmite ca fulge- ' rul. Soldații din companiile vecine se avîntă și ei la atac. La ora 12.30. întreaga linie românească era reconstituită și armata noastră victorioasă urmărea dușmanul cuprins de panică. Cea din urmă și cea mai puternică încercare de străpungere făcută de dușman în cursul marii bătălii de la Mărășești dăduse greș. Biruința fusese a noastră Era scump plătită ; numai în acea zi au căzut eroic 114 ofițeri si 4 800 de ostasi. Cîmpul acoperit de cadavre și numeroșii prizonieri capturați. mulțimea trofeelor rămase ' în mîinile noastre arătau cumplitele pierderi suferite de dușman. Prin lupta lor eroică prin tenacitatea. vitejia și spiritul de sacrificiu, miile de ostași din regimentele 3? Mircea. 18. 39. 47. 51 și 40 infanterie.

acuarelă de D. STOICA3, 9 și 10 vînători s-au aureolat de o glorie nepieritoare.Victoria de la Mărășești a avut o prpfuhdă semnificație’ marcind un moment crucial în desfășurarea războiului : Ofensiva Puterilor centrale se prăbușise, mașina de război germană se . dovedise neputincioasă în fața hotărîrii ostașilor români de a apăra pămîntul patriei. în ordinul de zi dat după aceste lupte, comandantul Armatei I, generalul Eremia Grigorescu, a exprimat limpede semnificația victoriei : „La Sușița și Șiret ați năruit sforțările groaznice alp sălbatecului dușman, dovedind lumii întregi odată mai mult că „nici pe aici nu se trece". Aici cunoscu generalul german Mackensen ce este înfrîngerea. Mărășești fu mormăitul iluziilor germane".Victoria armatei noastre la Mărășești, la organizarea căreia și-au adus contribuția și ofițerii din misiunea militară franceză, a stîrnit admirație in rîndul aliaților României. „Românii — se arăta într-un document al Comandamentului francez au înscris în istoria lumii Șiretul, alături de Marna, Yser și Isonzo". Orașul erou Mărășești a fost decorat cu ordinul „Crucea de război" — de președintele Franței. Paul Deschanel. Ziarul rus „Iujnîi Krai“ scria, într-un articol al corespondentului său ce fusese pe frontul . român la mijlocul lunii august 1917 : .„Românii sînt bravi, și se luptă ca leii. Azi cînd Germania amenință să ocupe și treimea de teritoriu 03 a mai rămas românilor, ei mor în mod fanatic, dar țin în loc pe dușmani. Mor, dar nu se predau. Se luptă pentru orice bucățică din pămîntul lor, așa de sălbatec. ca și lupoaica cînd i se rănește Ultimul pui. Armata, ca un singur om, a răspuns : „Ne vom lăsa aici oasele, dar germanii nu vor putea înainta", „înfrîngerea suferită aici de germani — scria ziarul „Times", refe- rindu-se la victoria românilor de la Mărășești — constituie cea mai serioasă lovitură pe care au primit-o vreodată în orientul Europei".însuși inamicul a recunoscut înaltele virtuți ostășești ale românilor, înaltul lor simț patriotic. „Rezistenta dușmanului, în special a românilor — scria generalul Kurt Von Morgen, comandantul Corpului 1 armată german — a fost neobișnuit de îndîrjită și s-a exprimat prin 61 contraatacuri (pe frontul Corpului 1) in timpul celor 14 zile de luptă. Ele an condus mai ales ta lupta de baionetă... românii au devenit un adversar demn de respectat". Generalul Von Ludendorff - inițiatorul planului de cotropire a întregii Moldove — avea să scrie în memoriile sale : „Armata română se întărise în așa fel. .încif ne era imposibil să obținem succese strategice".Soarta' mi-a hărăzit norocul de a fi trăit. în Vîndurile Armatei' I., măreața epopee a Mărășeștiului. Sînt fericit că am apucat zilele în care, pe temelia durată de generațiile trecute, se înaltă acum, măreț și impunător, edificiul României socialiste.
Aniversînd marile bătălii desfășurate 

acum o jumătate de veac la Mărăști, Mă
rășești, Oituz, întregiri nostru popor a- 
duce prinos de recunoștință celor care 
nu și-au precupețit viața pentru a apăra 
pămintul strămoșesc, independența pa
triei. Jertfele lor, feritele dăruite cu ab
negație de generațiile de înaintași, au 
pus temelie trainică statului național ro
mân — unitar, independent și suveran,

A duce mai departe bogatele tradiții 
de luptă pentru libertate ale poporului 
nostru, a fi mereu la înălțimea lor în-

seamnâ a consacra toate forțele operei 
mărețe ce se înfăptuiește astăzi sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
continuatorul luptelor seculare pentru 
neatîrnare și progres social, a face me
reu mai înfloritor și a sta de strajă vigi
lent pămîntului sacru al patriei stropit 
din belșug cu sîngele eroilor neamului, 
a obține noi și noi izbînzi în desăvârși
rea construcției socialiste, spre prospe
ritatea și fericirea scumpei noastre pa
trii, România socialistă.

fgsni rtjxs »j mânere

După numai 48 de ore de la declanșarea ofensivei trupelor lui Mackensen în zona Mărășeștilor, începea sîngeroasa bătălie a Oituzului, care, desfășurată concomitent cu cea de la Mărășești (24 iulie—6 august 1917) avea să stăvilească, cu jertfele grele ale ostașilor noștri, dar pentru totdeauna, puhoiul trupelor germa- no-austro-ungare spre Moldova.Străpungerea de la Oituz fusese încredințată Grupului de armată comandat de generalul Gerock. Misiunea sa era de a atrage și, fixa rezervele române, depărtîndu-le de cîmpul bătăliei de la Mărășești, și de' a întoarce întreaga apărare a Armatei a 11-a, printr-o înaintare viguroasă și rapidă pe valea Trotușului. Efortul principal se da în lungul șoselei Oituzului, vizînd ruperea frontului și ocuparea Oneștilor. Reușita ofensivei dușmane ar fi însemnat pentru noi deopotrivă un dezastru strategic, politic și economic, deoarece valea Trotușului constituia principala arteră de comunicație și aprovizionare a armatelor române și ruse și singurul rezervor de bogății minerale de care mai dispunea tara.Furtuna se dezlănțui la 26 iulie, în zorii zilei, se abătu asupra pozițiilor Corpului IV un bonibardament infernal. Către ora 7, văile Slă- nicului. Oituzului și Cașinului răsunau încă de glasul tunului, iar pe povârnișurile munților, trupe, austro- uneare se îndesau, grăbite să coboare spre Trotuș.Sub presiunea puternică a inamicului. linia frontului Armatei a 11-a a fost împinsă. în primele zile ale bătăliei, cu circa cinci kilometri în perimetrul central din lungul văii ' Oituzului. fiind menținută însă la cele două flancuri.. Pentru fiecare • palmă de pămînt pe care înainta, inamicul a plătit scump. Sub ploaia de gloanțe și proiectile, trupele noastre rezistă, încearcă imposibilul pentru a bara calea cotropitorilor către Trotuș. Astfel, resturi ale diferitelor unități ale noastre, adunate pe dealul Cosna, încearcă Un contraatac in direcția dealului Muncel, ocupat de inamic, care nu reușește însă. Aici, în fruntea unei companii, căpitanul francez Paul Berge, instructorul regimentului 16 Suceava, care fusese aproape desființat, cade ca un viteaz secerat de mitraliere, strigînd îsoldaților, în românește : „înainte, •băieți, mereu înainte !“.în zilele următoare, dușmanul reia atacul, introducînd trupe proaspete de soc. specializate. în această situație extrem de grea. Corpul IV Armată ordonă tealinierea generală ne un front mai scurt si mai tare, jalonat de Virful Cireșoaia. Dealul Muncel. Dealul Leșuntului. Chioșcurile si Măgura Cașinului.în tot acest timp, atacurile se succedaseră cu înverșunare și pe Șiret, în zona Mărășeștilor. Acum era limpede că cele două ofensive germane erau perfect sincronizate, vizînd același tel strategic : cucerirea Moldovei Dar în vreme ce la Mărășești avalanșa inamică părea zăgăzuită, la Oituz bătălia lua un ctirs din ce in ce mai primejdios. Dușmanul dispunea aici de forte covirșitoare. care, favorizate și de teren, întreceau cu mult capacitatea de rezistentă a trupelor noastre locale. în acest moment crucial nentru soarta bătăliei. înaltul Comandament român ordonă aducerea unor unităti proaspete — brigada a doua de călărași din rezerva Armatei a Il-a. brigada de grăniceri si batalionul vînătorilor de munte din rezerva generală, două regimente si cîteva batalioane dislocate de pe frontul de la Mărăști, precum și una din cele două divizii de cavalerie — singurele „rezerve mobile" și odihnite de care mai dispunea. Alegerea a căzut asupra Diviziei î. din care făceam parte, a- vînd pe atunci gradul de sublocotenent în regimentul 5 Roșiori. A- ceasta fu întoarsă imediat din marșul său spre nordul Moldovei, unde se preconiza constituirea unei armate de manevră.în timpul celor două războaie mondiale am executat sute, de marșuri călare, spre toate Dunctele cardinale si în toate anotimpurile, dar deplasarea aceea din luna lui Cuptor a lui 1917. executată noaptea. în cea mai mare grabă, de la Geoseni la Onești, nu o vor uita niciodată veteranii Diviziei T de cavalerie care au
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supraviețuit bătăliei de la Oituz. într-o scurtă cuvîntare ostășească, rostită răspicat chiar acolo, în poarta deschisă a Oituzului. comandantul Armatei a Il-a ne zugrăvi tabloul sumbru al situației frontului, făcîn- du-ne să înțelegem importanța' și urgența misiunii care ne revenea. Apoi ne-am despărțit de cai. unii pentru totdeauna, și ne-am organizat pentru lupta pe jos. întocmai ca unitățile de infanterie, intrînd în foc chiar in aceeași zi. Primul obiec'iv al Diviziei I era cucerirea Dealului Stiborului. iar al doilea — Poiana lui Boboc și Dealul Coșna. pe care se afla poziția de rezistentă inam'că. în condițiile în care inamicul din fața noastră acționa într-un teren favorabil — din deal la vale — si avea un moral ridicat de succesele anterioare. numai un atac al nostru prin surprindere avea sorți de izbîndă. Acesta s-a dezlănțuit vijelios, fără pregătire de artilerie, cînd dușmanul se pregătea să petreacă o noapte liniștită. A fost un iureș de nedescris. Ca niște autentici vînători de munte, cavaleriștii luau în oient voinicește crestele abrupte. în fruntea es- cadronului- său- din linia I, căpitanul Brăileanu. răpus de o grenadă, cade strigînd : „înainte, băieți...". Uluite, trupele. inamice s-au repliat val-vîrtej către linia rezervelor. După miezul nopții, frontul atins de cavaleriști se lega la dreapta cu Divizia a 7-a infanterie pe vestita cotă 789 — Coșna. teribil disputată in zilele anterioare, iar la stingă cu vînă- torii Regimentului 1, pe Virful Pietrii. Intervenția oportună și fulgerătoare a Diviziei 1 cavalerie, alături de cea a vînătorilor de munte, a ostașilor Regimentului 27 care cuceriseră înălțimile Cireșoaia. Vrînceanvl. Cu- prianul și Grohotișul, a îndiguit revărsarea torentului dușman.Ziua de 30 iulie a fost — pe drept cuvînt — „ziua cea mai lungă" și cea mai grea în bătălia Oituzului. Loviturile contraofensive primite de inamic din partea trupelor române l-au fortat să-și regrupeze forțele din nasul Oituzului si să introducă trupe proaspete. Hotărîtoare pentru retezarea forței ofensive a inamicului a fost ziua de 6 august. Ea a început cu un bombardament năpraznic. Timp de trei ore s-a tras cu toate calibrele, cu o violentă nemaipomenită, pe tot frontul, de credeai că se năruie crestele munților. Cheia poziției noastre de a- părare de ne dealul Coșna a fost aprig disputată. în răstimp de numai 5 ore ea a trecut de mai multe ori dintr-o mină într-alta.în acest timp, sub ploaia de foc, cele patru companii ale vînătorilor . de munte, angajînd lupta la baionetă. alungau dușmanul din tranșeele ce brăzdau Dealul Cireșoaia. Panică si derută a produs în rîndurile inamicului si atacul ostașilor Reaimen- I tului 2 Grăniceri în sectorul de sud al Armatei a ll-a. O ultimă încercare de a străpunge frontul face inamicul în ziua de 9 august. Este însă definitiv tintuit ne viroagele dinaintea văii Trotușului.Victoria de la Oituz a ușurat libertatea de acțiune a Armatei T română la Mărășești, contribuind la schimbarea soartei războiului.Generațiile de astăzi și de mîine trebuie să cunoască prețul dureros al acelor sîngeroase încleștări cu dușmanul. Pierderile totale ale trupelor noastre în bătălia Oituzului s-au cifrat la aproximativ 14 000 de oameni — morți, răniți și dispăruți. Numai Divizia 1 de cavalerie a pierdut în luptă 60 la sută din efectivul său. Regimente și batalioane întregi au fost decimate. Multi flăcăi au înălbit cu oasele lor plaiurile și crestele ce se întind între Măgura Cașinului și rîul Doftana. Cimitirele din Bahna. Nicorești. Marginea. Grozesti. Bo.gdănești. Tisesti. Pătrășcani. pline de cruci înnegrite de vreme, sînt o mărturie a spiritului de sacrificiu al ostașilor noștri. Se pune in mod firesc întrebarea : cum se face că militariștii germani, războinici neîntrecuți, dispunind în vremea aceea de forte mult superioare si ca număr si ca tehnică de luptă, a pierdut totuși bătălia ? „Miracolul" are o explicație esențială: ostașii noștri s-au luptat în vara lui 1917 pe viată și pe moarte, cu eroism legendar, pentru a apăra glia strămoșească, ființa națională a poporului român neatîrnarea patriei.
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Pentru a asigura o înaltă rentabilitate și productivitate a muncii, obținerea unor indici maximi de utilizare a mijloacelor tehnice, se impune, în fiecare întreprindere, modernizarea sistematică a producției, cunoașterea aprofundată și aplicarea tehnologiei moderne. Tocmai pe această temă am purtat o discuție la fabrica „Industrial’ din Oradea, cu tov. Au
rel NEGRU, inginerul șef.

— Cum se încadrează „cuce
rirea" noului tehnic și tehnologic, 
aplicarea lui concretă, in ansam
blul eforturilor pentru organiza
rea științifică a producției și a 
muncii ?— în mod organic, adică împle- tindu-se strîns gîndirea tehnică și tehnologică cu cea matematică și economică. Am pornit db la considerentul că, nefiind static, orice proces de producție suferă, în decursul timpului, o uzură morală, o depreciere calitativă parțială. „Reîntinerirea" lui, adică îmbunătățirea sistematică a parametrilor tehnico-economicideci, o necesitate stringentă. Ce căi stau la îndemînă ? Cea mai comodă este solicitarea unor fonduri de timp și în susținut cieiii ('

este,
investiții. De fapt, fabrica noastră către un s-a unii tehni-t de drept soluție pentru „reîntinerirea" procesului de producție, înlocuirea instalațiilor, „nemoderne" prin cumpărarea altora noi. Nu puteam fi de acord cu ea. Studiindu-se temeinic cuceririle tehnicii moderne în domeniul producției uleiurilor, colectivul special format de ingineri și tehnicieni a propus măsuri concrete de introducere a tehnicii noi în punctele cheie ale întreprinderii, dar fără a face apel la fondurile de investiții. Ca urmare, la sfîrșitul lui 1967, producția fizică de ulei brut a fabricii va fi cu 100 la sută mai mare decît în 1960, fără a se folosi un leu investiție.

— Din documentarea efectuată 
în uzină se desprinde că ați pus 
accentul, in principal, pe utili
zarea intensivă și extensivă a uti
lajelor, modernizarea lor, me
canizarea proceselor de pro
ducție și automatizarea unor in
stalații sau grupuri de mașini. — Am pornit cu organizarea unui laborator de automatizare, care a avut un rol deosebit în mecanizarea (90 la sută) și automatizarea' (80 la sută) procesului de producție în întreprindere. Să luăm, de exemplu, secția de presare a semințelor. Inițial, ea nu a fost dotată cu aparatură de automatizare și semnalizare tehnologică. Trecînd la studierea posibilităților de realizare a acestor imperative, colectivul de ingineri și tehnicieni amintit și-a finalizat, activitatea prin aplicarea cu forțe proprii a o serie de perfecționări tehnice radicale. S-au automatizat astfel urmărirea încercării maxime a preselor mecanice și semnalizarea „golurilor" de alimentare, a- nunțarea scăderii temperaturii la procesul de prăjire a miezurilor
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(Urmare din pag. I)

floarea-soarelui, unui nivel prăji-toare.■ terminare și filtrării totul s-a noi in fa-
semințelor precum și menținerea i constant al miezului în Acum, este în curs de automatizarea decantării uleiului brut. Precizez, conceput și construit la brică, reușind astfel să mărim capacitatea secției de uleiuri brute, în final, cu peste 3 milioane lei.

— Am aflat că una din pro
blemele majore pe care le-a ri
dicat activitatea fabricii a fost 
rentabilizarea secției de furfurol... — Prin proiect, instalația de fabricare a furfurolului a fost proiectată pe folosirea, ca materie primă a coa.iei semințelor de floarea-soarelui, rezultată din procesul de, extragere a uleiului vegetal. Pe măsura îmbunătățirii soiurilor de floarea-soarelui, insă, a crescut considerabil conținutul de ulei în semințe, diminuindti-se proportional cantitatea de coajă în acest mod materia primă era tot mai greu de găsit și am fost obligați ca la secția de furfurol să se reducă planul de producție cu o sută de tone sub capacitatea anuală Ca urinare, acest produs a devenit nerentabil. Nu puteam însă admite perpetuarea acestei stări de lucruri. De aceea, pornind de la necesitatea furfurolului ,pentru e- conomia națională, în fabrică s-a constituit un colectiv de ingineri și chimiști, cu sarcina expresă de a găsi soluții pentru rentabilizarea produsului și asigurarea materiei prime Prin măsurile imediate aplicate s-au redus cu 20 la. sută pierderile la prețul de cost, fără a se reuși însă rentabilizarea integrală După alte două luni de căutări și încercări de laborator s-a găsit, în fine, „soluția salvatoare" — folosirea în combinație a cocenilor de porumb, un produs vegetal ieftin și din abundență. Randamentul obținut în fabricație este cu 2 la sută mai mare decît cel realizat la prelucrarea coajei de floarea-soarelui. în același timp, productivitatea pe utilaj a crescut de la 87.5 kg furfurol în 1966 la 100 kg, realizat în luna Totodată, consumul de redus cu 1,8 tone pe tona rol. atingîndu-se astfel

— în prezent, cum se desfă
șoară aprovizionarea cu materia 
primă?— Paradoxal, dar aprovizionarea cu coceni merge defectuos. Trusturile Gostat și IRUPA Crișana, Cluj și'din alte regiuni vecine, dîs- ■ pun de mari cantități de coceni, pe care le folosesc drept combustibil sau le lasă să se degradeze îh schimb, noi ducem o lipsă acută a acestei materii prime', deosebit de valoroasă' pentru întreprindere. Cunoscând că Ministerul Petrolului’, ca principal beneficiar, are mare nevoie de furfurol, ar trebui ca organele centrale de resort să impulsioneze și să asigure un ritm constant in aprovizionarea .cu coceni.

— Cîteva cuvinte despre in
fluența tuturor acestor interven
ții asupra indicatorilor de plan și 
despre proiectele viitoare in acest 
sens.— Mai înainte, aș dori să pre-

cizez ■ și alte Intervenții tehnice și tehnologice : reașezarea fluxului de producție la secția de decojire, automatizarea centralei de distribuire a apei, recuperarea indirectă a căldurii din condense. Fără a se folosi vreun leu ca investiții, s-au obținut astfel economii constante anuale de sute de mii lei. Lună de lună, s-au realizat sistematic principalii indicatori de plan, la sfîrșitul primului semestru din acest an avînd depășiri de Aproape 3 milioane lei. la valoarea producției globale și de 4,6 milioane lei . lă producția . marfă. Efectul măsurilor aplicate în cadrul organizării științifice' ,a producției și a muncii- se relevă și prin creșterea puternică a productivității muncii pe salariat care, la finele an,ului' a- cesta, va ajunge la 653 000 lei, cu un spor substanțial în comparație cu 1966Ne străduim ca în perioadele următoare să materializăm studiile privind înlocuirea pămîntului decolorant cu uri. oxid metalic, care va proteja mai bine substanțele fiziologic active din ulei, îrhbună- tățindu-i caracteristicile Rezultatele din laborator au dovedit că noua .soluție va da uleiului o cu- loare ■ frumoasă de galben-lămîie, îndepărtează orice gust străin, și asigură dublarea stabilității în timp a produsului. Ne preocupă, de asemenea, mărirea in continuare a randamentului la secția de furfurol, prin identificarea unor parametri, stabili la variațiile de.calitate ale materiei prime vegetale, evițîndu-se astfel irosirea acesteia și ăsigurîndu-se valorificarea ei superioară.
Ion PITICU
corespondentul „Scînteii"

Reorganizarea activității de producție din unitățile agricole de stat nu-i un proces ușor, lin, fără asperități. Crearea întreprinderii agricole nu înseamnă pur și simplu însumarea mecanică și asimilarea mai multor unități la un loc, ci constituie o acțiune de măre răspundere în cadrul căreia trebuie să se țină seama de mai multe aspecte. Cele înfăptuite în cadrul întreprinderii noastre sînt concludente. De la o suprafață de 4 600 hectare s-a ajuns la 14500 hectare, iar fondurile fixe însumează circa 80 milioane, față de 24 milioane cît avea în vechea formă. Unirea mai multor unități cu individualități proprii, mod de conducere și stil de muncă deosebit, creează anumite perturbații dacă acest proces'nu este bine coordonat. Acest fapt ne-a condus la ideea de a expune unele păreri personale reieșite din procesul de Leorganizare a activității din unitate.Acțiunea de reorganizare trebuie să aibă în vedere contiuuitatea nestin-
1

iulie ac abur s-a de furfu- nivelul parametrilor mondiali. Scontăm capînă la finele anului să realizăm o producție suplimentară de cel puțin 50 tone furfurol, reducînd pe această cale importul Acum, eficiența economică a acestui nou procedeu este de peste 1 800 000 lei anual, lucrările necesare introducerii noului procedeu tehnologic fiind făcute de noi cu ajutorul fondurilor de mică mecanizare.

La 15 kilometri de Ca
pitală, pe șoseaua spre 
Giurgiu, se află com
plexul de creștere a va
cilor pentru lapte a în
treprinderii agricole de 
stat „30 Decembrie".

Prima caracteristică a 
acestei „fabrici de lap
te", cu o capacitate de 
1 120 de vaci, este înaltul 
grad de automatizare. 
Prepararea și adminis
trarea furajelor, mulsul 
și evacuarea gunoiului se 
fac mecanizat și automa- . 
tizat In final, cind toate 
grajdurile vor fi popu
late, va fi necesar un 
personal direct produc
tiv de numai 22 dă mun
citori calificați lată, pe 
scurt, cum se fac princi
palele lucrări Pregătirea 
și distribuirea la graj
duri a furajelor sînt co
mandate de la un tablou 
central Printr-o simplă 
apăsare de buton, încer

care constituie

prmcipala hrană a vaci
lor — este adusă, de la o 
baterie de silnzuri-tufn, 
pe benzi transportoare, 
intr-un buncăr, unde se 
amestecă in proporție de 
113. cu siloz de porumb. 
Appi, printr-un sistem 
pneumatic, acest nutreț 
este dirijat spre graj
duri In jgheaburi, a- 
mestecul de furaje însi- 
lozate este distribuit fie
cărei vaci in parte, prin 
intermediul unor șnecuri, 
comandate tot de la ta
bloul central.

Construcția întregului 
complex este deosebit de 
ingenioasă Cele 8 graj
duri, cu o capacitate de 
cite 4 grupe de animale 
fiecare (o grupă cu prin- 
zind 32 de vaci) sini am
plasate radial, pe un 
cerc, in mijlocul căruia 
se află rotolactorul sau 
instalația in care se face 
mulsul vacilor Este o 
masă circulară care se

invirtește încet și are 35 
de cușete, in fiecare din
tre ele intrind cite o 
vacă

înainte de muls, uge
rul vacilor este spălat cu 
apă caldă și șters cu pro
soape curate Apoi, prin
tr-o apăsare pe o pedală 
se ridică o poartă și fie
care vacă pătrunde in
tr-o cușetă de pe plat
forma de muls Aici, pa
harele de la aparatul de 
muls sint atașate la 
uger In timpul acesta, 
platforma se invirtește 

■ încet ; o rotație .are loc 
in 9 minute și 33 secun
de tviteza de rotație este 
reglabilă, în funcție de 
timpul de muls, calculat 
după producția fiecărei 
grupe) Cantitatea de 
lapte pe fiecare vacă și 
la fiecare mulsoare este 
măsurată exact.

La încheierea unei ture, 
cușetele ajung rînd pe 
rind in dreptul unei

porți ce se deschide in 
mod automat In acel 
moment, vacile se gră
besc să iasă spre interio
rul rotolactorului. intră 
intr-un gang in spirală 
ce duce la sala unde li 
se administrează nutre
țuri combinate concen
trate Mijlocul acestei 
săli este ocupat de o in
stalație cu buncăre, iar 
de o parte și de alta a ei 
se află cite 32 de boxe ; 
vacile vin aici și intro- 
ducind capul printr-o 
portiță consumă furajul. 
De la un tablou de 
mandă, fiecărei vaci 
administrează rația 
concentrate stabilită

Datorită înaltului
grad de automatizare, 
după intrarea in funcțiu
ne cu întreaga capacitate 
a complexului, aici se va 
obține o producție spori
tă și la un preț de cost 
redus

Ing. Em. ALBULESCU

co- 
i se 

de

său

lucrului în secție. ales căturnătoria de fontă constituie pentru uzină un „punct nevralgic", în același timp, . nu putem fi de acord nici cu anumite măsuri stabilite ad-hoc de conducerea uzinei, chipurile pentru descongestionarea locurilor de muncă. Ne referim mai ales la introducerea procesului de formare și în schimbul de noapte, sistem care nu este practicat — din motive bine întemeiate — aproape nicăieri formatorului trucîtva cu este de o o atenție deosebită maistrul lucrul în lumina artificială, și ea insuficientă, nu dă randamentul scontat, nu este de calitate".Organizarea locurilor de muncă de la turnălorie. nemijlocit legată de creșterea capacității de producție a acestei secții, mai este deci, pentru conducerea uzinei arădene, o ecuație cu multe necunoscute.Am continuat ancheta în secția 
prelucrări mecanice, unde am desprins alte concluzii revelatoare Cronometrările efectuate la șapte locuri de muncă din secție au relevat că timpul de lucru este utilizat aici în proporție de 96.6 la sută. La prima vedere, pierderile de timp determinate — circa 17 minute într-un schimb — par neglijabile. Ele influențează însă într-o proporție importantă volumul producției, nivelul productivității muncii. Cu atît mai mult cu cît fotografierile și cronometrările s-au făcut Ia mașinile-unelte care produc repere pentru strungul S.N.

400 — ce se fabrica în serie mare în perioada respectivă — în condiții de aprovizionare bună cu materiale și piese O extindere a fotografierilor la toate locurile de muncă din secție și în decade diferite ale lunii ar da o altă imagine a utilizării timpului de lucru, mult mai nesatisfăcătoare.Nu am vrea să se înțeleagă că

sculelor contribuie Ia reducerea timpului auxiliar, care în multe cazuri are o pondere însemnată în timpul total normat.în acest cadru general favorabil, apar însă stridențe care ies din .comun. Ele supără tocmai prin discrepanța vizibilă față de ordinea de la punctele de lucru vecine Am urmărit cîtva timp. împreună
în țara noastră. „Munca aseamănă în- a sculptorului, cere remarca 

Petre Cigoreanu. Or, schimb de noapte, la
secea măre finețe și

în secție lipsește spiritul organizatoric. că punctele de lucru — aici strict delimitate prin zona de deservire a unei mașini-unelte — s-ar afla în stare de Dimpotrivă I Observații mare asupra organizării de muncă din atelierele na.j îți oferă imaginea unei gospodine ordonate și harnice. Spațiul afectat fiecărui strung, fiecărei freze sau mașini de găurit este judicios folosit. Dulapul cu scule, mesele sau rafturile pentru reperele ce urmează a fi prelucrate și pentru piesele finite sînt așezate la îndemîna muncitorului, nu-1 obligă la mișcări inutile și greoaie. O bună așezare a pieselor și

dezordine, cît de su- loeur ilor de la uzi- bucătăriei

adjunctul șefului secției uzinaj, ing Zoltan Lengyel, modul în care lucrează rotunjit oi u.1 Gheorghe lleș, de la atelierul de roți dințate. în dreptul mîinii stingi era instalat, ca peste tot, raftul pentru piese Raftul era însă plin „ochi" cu repere prelucrate. Muncitorul lua piesele de jos. dintr-o parte laterală ; tot acolo le aranja după uzinare Mișcări obositoare, inutile, care-1 „mănîncă" din timpul de mumă. La alte puncte de lucru grăniezt mari de șpan împiedică muncitorii să se deplaseze in voie în spațiu) din jurul mașinii Șeful secției ne explică :— Consider că fluxul tehnologia n-a fost peste tot studiat și nu s-au

apreciat bine întotdeauna suprafețele necesare pentru depozitarea producției Sînt situații cînd depozitarea pieselor mari încurcă buna desfășurare a lucrului și creează uneori pericole de accidenteReferirirtu-se lot la anumite elemente-frînă în calea realizării unei productivități sporite, maiștrii Ion 
Moldovan și Gheorghe Bogdan au adus în discuție problema asigurării locurilor de muncă de la uzinaj cu scule și dispozitive. Pe o hîftie ne este schițat drumul pe care trebuie să-l parcurgă un muncitor pentru a-și procura S.p.V.- urile șl documentația tehnologică necesară! Desenele de execuție, verificatoarele. sculele generale și dispozitivele trebuie luate din tot atîtea colțuri diferite ale secției. Se pierd astfel minute prețioase din timpul de muncă.Tnginen.il șef al uzinei ne relatase mai înainte că se află în studiu organizarea unei ascuțitorii centrale de scule, care să rezolve definitiv Este, de altfel, o propunere veche a muncitorilor de la uzinaj și ea se cuvine să fie cît mai repede tradusă în viață.Am încheiat ancheta noastră în 
secția montaj acolo unde se finalizează producția, de unde ies cunoscutele strunguri de concepție modernă fabricate la uzina arăda- nă. în acea zi (28 Iulie), hala de montaj părea un cîmp de bătălie. O aglomerare de strunguri și subansamble, de oameni care se încurcă reciproc în muncă Șeful secției, ing. Emil Ciobanii, ține să ne precizeze eă situația, de

fapt, nil este concludentă, deoarece ne aflăm la sfîrșit de lună. Sint ultimele zile ale ..asaltului" ce- se dă pentru realizarea a aproape două treimi din .planul producției marfă' pe luna iulie.Organizarea superioară a locului de muncă presupune nu pe ultimul plan asigurarea continuității producției și a unui ritm normal de lucru de-a lungul întregii luni, fără eiape „de vîrf" și de relaxare. A- ceasfă cerință esențială a organizării producției moderne este însă nesocotită de multă vreme de conducerea uzinei Crearea unui decalaj sensibil între uzinal' și montaj, lansarea judicioasă în fabricație a pieselor prelucrare la cald și mecanic. perfecționarea fluxului montaj noscute trebuie verențămicității producției.în țări cu industrie dezvoltată, organizarea locului de muncă constituie un important obiectiv al cercetării științifice. St.rîns legat de aceasta, o mare amploare pată studiile de ergonomie și hologie a muncii, prin care se mărește adaptarea condițiilormuncă — mașini, instalații, mediul ambiant — la posibilitățile reale de muncă ale omului Tocmai de a- ceea. în cadrul acțiunii de perfecționare a activității productive, în curs de desfășurare, se cer adîncite studiile și analizele legate de organizarea rațională a acestei verigi de bază a producției. îneît fiecare muncitor, la tocul său de muncă, să lucreze cu o productivitate tot mai înaltă

decuca re— iată eîteva pirghii, de altfel în uztnă. pu<e în acțiune eu perse- pentru îmbunătățirea rit-
problema S.D.V.-urilor.mai ca- psi-ur- de

gHerită a procesului de producție în toate sectoarele de activitate. De aceea ea trebuie începută cu organizarea fermelor, asigurarea dotării acestora cu mijloacele de muncă necesare și apoi trecut la celelalte aspecte ale cadrului. organizatoric din unitățile a- gricole de stat. La Lehliu, această acțiune a corespuns în timp cu terminarea însămînțării porumbului și începerea pregătirilor în vederea în- treține.rii culturilor, recoltarea furajelor, lucrări care au stat în atenția conducerii întreprinderii nou înființată și a șefilor de fermă, pentru a fi executate în cele mai bune condiții, întreținerea culturilor pe întreaga suprafață de circa 5 000 hectare a fost terminată la timp. S-a trecut din vreme la recoltarea furajelor, așigu- rîndu-se pînă la data actuală peste 2 500 tone fîn de bună calitate. Utilajul necesar recoltării cerealelor păioase a fost pus la punct în cele mai mici amănunte, permițînd ca în- tr-o perioadă de circa 10—11 zile lucrătoare să se strîngă recolta de grîu pe cele 5 550 hectare. S-a obținut o producție de 3 570 kg la hectar. S-a putut organiza în condiții bune recoltatul mazărei pe 400 hectare, de la care s-a obținut o producție de 2 327 kg la hectar. în sectorul zootehnic s-au realizat toți indicatorii de plan, asigu- rî.ndu-se astfel livrarea întregii producții contractate. Rezultatele obținute în activitatea de producție dovedesc eficiența ridicată a noii forme organizatorice : ferme și întreprinderi agricole. Sînt unele aspecte care este bine a fi avute în vedere acum cînd se trece la generalizarea fermelor și întreprinderilor.Comisiile constituite pentru acțiunea de organizare este bine să cerceteze toate cadrele care vor fi puse să conducă fermele pentru a se aprecia cu cea mai mare obiectivitate a- cest element de care depinde, în mare măsură, succesul activității de ridicare a nivelului producției agricole în actuala formă de organizare. După cum se știe, șeful de fermă este elementul de bază în jurul căruia gravitează întreaga răspundere a muncii din fermă. De aceea, asupra persoanei a- cestuia trebuie lăsat suficient timp de investigație. Noi vedem în personalitatea acestuia integritatea,, dinamismul zilei de azi, legat din punct de vedere al situației sociale de locul unde își desfășoară activitatea, caracterizat prin cinste și o conduită morală ireproșabilă. In primul rînd, directorul noii întreprinderi este dator să cunoască colectivul de fermieri, să-i aprobe, ținînd seama, bineînțeles, de îmbinarea intereselor generale ale întregului colectiv cu cele particulare ale șefilor de ferme. Din acest punct de vedere, în cadrul întreprinderii a- gricole de stat Lehliu, în fermele vegetale alegerea făcută s-a dovedit bine gîndită. în schimb la cele zootehnice, pe baza aprecierii muncii de pînă a- cum, sînt necesare de făcut încă mici corecturi, în special pentru fermele zootehnice Dîlga.O dată fixat acest cadru, este normal ca discuțiile purtate cu viitorii șefi de fermă să concretizeze și restul personalului, în special economistul de fermă, magazionerul și mecanicul de fermă, personal care la rîndul său să fie aprobat de șeful de fermă. Aceștia trebuie să constituie o unitate bine închegată, care să poată acționa în cele mai mici amănunte în toate împrejurările. O astfel de lipsă de le- gătuiă, de apreciere în necunoștintă de cauză a alegerii economistului de fermă, care nu s-a integrat noilor condiții de lucru, a făcut ca ferma vegetală Răsvani, din cadrul unității noastre, să rărnînă în urmă cu lucrările de întreținere și recoltare.Acțiunea de reorganizare continuă cu asigurarea predării inventarului ne- cesai către fermele de producție în vederea continuării nes ti nglieri t e a procesului de producție. Trebuie avut în vedere că organizarea implică u- nele schimbări ale sediilor vechilor u- nități, care sînt dotate cu diferite obiecte de inventar de uz gospodăresc. în special clădirilor trebuie să li se dea o destinație chibzuită fără a fi lăsate în paragină. Pe cît posibil, bunurile create prin munca fostelor colective să rărnînă în folosința fermelor. In unitatea noastră s-a vădit tendința de a nu se prelua de către ferme unele din clădirile vechilor nni- - tăți, tendință ce trebuie combătută, în vederea păstrării în condiții bune a tuturor bunurilor existente.Șefii de fermă preiau utilajele a- gricole necesare, clădirile de produc- I ție și sociale, animalele de muncă și I mijloacele de transport. în condițiile suprafețelor și structurii culturilor din cadrul fermelor întreprinderii agricole de stat Lehliu, s-a considerat că lucrările pot fi executate în condiții normale, asigurîndu-se pentru fiecare 100 ! hectare cîte un tractor și cîte 60—65 I hectare pe fiecare lucrător permanent din fermă. Acești parametri vor putea fi corectați pe parcurs pe baza îmbunătățirii tehnologiei existente pen- | tiu diferitele culturi și creșterea randamentului mașinilor cu care vor fi dotate fermele. Toi fermei i se predau. din vechile depozite, cantitățile de îngrășăminte, furajele, semințele necesare planului de însămînțări curente, carburanții necesari, precum și celelalte materiale și piese consumu- I lui curent. Utilajul rămas disponibil se

predă sectorului mecanic al întreprinderii, în vederea redistribuirii lui fie în cadrul întreprinderii, fie altor unități. Problema predării utilajului la ferme trebuie bine gîndită. Unii șefi de fermă, dintr-o economie greșit, înțeleasă au reținut un număr minim de utilaje. S-a văzut ulterior, în timpul lucrărilor, că această tendință este greșită. La începerea anumitor lucrări, în special la recoltatul furajelor. utilajele reținute de ferme s-au do- . veclit insuficiente, solicitîndu-se altele de la sectorul mecanic.O mare însemnătate prezintă orga- nizarea, în cadrul întreprinderii, a sec- toaielor de lucru : aprovizionare, desfacere, mecanic și sectorul economic, în special sectorul desfacere și aprovizionare trebuie să preia sarcinile din mers, îneît șefii de fermă să fie degrevați de sarcina asigurării aprovizionării și desfacerii producției. Contractele încheiate atît pentru aprovizionare, cît și pentru desfacere trebuie reanalizate, asigurîndu-se livrarea producției în ritmul stabilit prin contracte. în cadrul întreprinderii agricole de stat Lehliu s-a asigurat, încă din prima fază, un stil nou de tnuncă între șefii de fermă și sector. Solicitările săptămînale ale fermelor pe linie de desfacere și aprovizionare au fost rezolvate prin acest sector, du-se condiții bune pentru creîn- livrarea laptelui la I.C.I.L., predarea griului la bazele de recepție, asigurarea a- provizionării cu cele necesare fermelor.Sectorul mecanic a asigurat continuitatea funcționării utilajelor necesare lucrărilor de recoltat, precum și a celor necesare campaniei de însămîn- țări. în prima fază de lucru sectorul • mecanic a urmărit, în mod deosebit, punerea la punct a utilajului de recoltat păioase, ceea ce a contribuit la funcționarea lui în condiții bune. Considerăm că reorganizarea propriu-zisâ a atelierelor mecanice să fie făcute după depășirea perioadei acestrir lucrări. Sînt unele aspecte care trebuie rezolvate într-un mod nou. Sectorul economic să-și unifice evidența, pre- luînd toate compartimentele existente la vechile unități. Nu trebuie neglijate unele aspecte mai mărunte : predarea gestiunilor, verificarea realității și calității tuturor bunurilor nepreluate de fermă, asigurarea depozitării și preluării arhivei unității ; cărțile de muncă vor trebui să fie operate la zi de către vechile unități pentru toți salariații și apoi predate noii întreprinderiConsiderăm că unele din aspectele amintite mai sus, rezultate din primele luni rle activitate ale întreprinderii agricole de stat Lehliu, vor ajuta pe conducătorii noilor ferme și întreprinderi să rezolve mai bine sarcinile ce stau în fața acestui important tor ai agriculturii socialiste.
Ing. Ștefan ZAINEA
director,
întreprinderea Agricolă de 
Lehliu, regiunea București
Ing. Ion TIMIȘ
cercetător, Institutul central 
cercetări agricole
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Finanțe și credit
nr. 7-1967Revista publică, la rubrica „Organizarea științifică a producției și a muncii", articolele : „Revoluția științifică-tehnică contemporană și organizarea modernă a producției" de C. Bărbu- lescu ; „Prin îmbunătățirea organizării producției și a muncii, la creșterea eficienței activității întreprinderilor" de P. Vlădtiț.La rubrica „Creșterea rentabilității — obiectiv principal în activitatea economică" apar articolele : „Mai multă atenție reducerii consumului de metal" de Gh Vasilcscu și M Caiman : „Valorificarea maximă a rezervelor existente in întreprinderi" de I. Petrescu.Rubrica „Eficiența investițiilor" cuprinde articolele : „Determinarea termenului normal de recuperare a investițiilor" de V. Calomfîiescu ; „Eficiență economică sporită investițiilor din a- gricultură" de Al. Stefănescu.La rubrica „Control exigent — eficienta sporită" sînt publicate articolele „Controlul financiar intern in sprijinul realizării sarcinilor de export" de C. Cicico- pol : „Creșterea preocupării pentru folosirea judicioasă a fondurilor valutare" de I. Petrescu ; „Răspunderea administrativă — mijloc de întărire a disciplinei financiare" de C. Banu și I. Kir- maier.Revista mai cuprinde rubricile? „Puncte de vedere", „Schimbul de experiență" și „Răspunsuri la întrebările cititorilor". De asemenea. ca anexă apare suplimentul revistei ..Acte normative și dispoziții privind finanțele și creditul".
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cinema

ciclu ar(Urmare din pag. I)

în 3 cicluri obliga-

Tineri soliști de muzicii ușoară. J

desfășoare în pa- materialului teo- de cerințele pro- de preliminările

s-ar desfășura ex- Școlii tehnice de orașelor,

legarea absolvenților de locul în regiunea de școla-

pe plan na- consider că obligăm pe

să comun (desfășurat ani și predat de di- Proiectele și lu- substanțial extinse,
21.50 — Tele-enciclonedia.22.30 “ ......................_22.45 — Telejurnalul de noapte.23.00 — Telesport.
armata română la Mări.... ............ v.....21.30 — Cîntă orchestra de muzică populară a Ansamblului ..Perinita".

1 Se întîmplă ca înfr-o familie bunicul, bunica, mama, tatăl să fi încercat în copilăria sau tinerețea lor dorinja de a face muzică, dar fără să fi trecut la Însușirea ei sistematică și prin urmare fără să fi ajuns muzicieni de specialitate sau profesie. Regretul lor poate fi atît de pulemic, îneît prin un impuls nestăvilit hotărăsc ca nepotul, nepoata, fiul sau fiica lor să se dedice neapărat muzicii.Fără a se întreba dacă obiectul inițiativei lor — copilul — are sau nu talent, încurajați și de aforismul, insuficient controlat In localizarea sa, că în creație 90 la sută este transpirație și numai 10 la sută este inspirație, trec la instruirea lui muzicală, teoretică și instrumentală, cu un program zilnic extrem de încărcat, timp de luni și ani îndelungați.lată un asemenea caz : eleva H.S. <diritr-o clasă de pian, deși nu lipsită de o anume dexteritate manuală, 9 caracterizară de profesorii ei drept superficială în gîndirea muzicală. „Cîntă greoi la pian", se arată în continuare. Pe de altă parte, in aceeași caracterizare întîlnim o precizare care arată cît se poate de net greșita orientare a elevei spre cariera pianistică și explicația redusei sale dezvoltări muzicale, o mai bună dotație spre altă ramură. „Este prima în București la concursul de matematică".Evident, intr-un asemenea caz rezultatele muzicale fiind în disproporție flagrantă cu efortul depus și timpul irosit, învățătura muzicală devine un canon, profesiunea către care se îndreaptă o iluzie, muzica se Iransformă dintr-o bucurie în fobie, în tiranie, de care copilul vrea să scape cu orice preț și cît mai repede. Cu toate acestea, înlîlnim părinți care, de dragul propriului lor orgoliu exagerat, refuză să ia în seamă recomandările specialiștilor și continuă să-și chinuiască copiii, ignorîn- du-le preferințele și aducîndu-le prejudicii greu reparabile, pregătindu-i de fapt, cu îndîrjire, să devină niște... mediocrități sau ratați — în cazul cînd, la adolescență, nu se produce reorien- târea necesară.■ Alteori, chiar tînărul în cauză contaminează de ideea „geniului" neînțeles, rămîne convins că, întocmai ca și înaintașii săi, a fost urmărit de un destin ingrat, că munca lui nu a fost -apreciată de semenii săi, că aceștia nu-l pol înjelege și aprecia : devine mizantrop.Poate că la asemenea oameni referea Shakespeare în „Neguțătorul din Veneția" cînd sfătuia pe spectator să se ferească de aceia din sufletul cărora muzica a fugit.O altă opinie contrară celei dinții, dar cu efecte similare și la care se adaugă altele, este aceea că ar fi cu lotul suficient ca cineva să posede talent, pentru ca dezvoltarea sa optimă să se petreacă fără muncă susținută, actul creator avind un caracter cvasi-spontan și inconștient.Berlioz relata odată cum un părinte bogat, adueîndu-și fiul său spre instruire muzicală, și-a exprimat nu ranța dar chiar convingerea 
timp copilul va deveni un pozitor, așa cum la fel de putut ajunge colonel dacă școala militară ICultivarea acestui punct poate genera la copil trăsături negative de caracter. Elevă de pian Z. Al. în vîrstă de 13 ani, adoptase la un moment dat o atitudine de vedetă, ceea ce influența dezvoltarea sa muzicală. Caracterizarea ei arăta că, deși posedă un „simț ritmic just" se dovedea „încă incapabilă să susțină o piesă ritmică".In asemenea cazuri apar conflicte între părinți și profesor, care este învinuit de incapacitate artistică și pedagogică, ba chiar de neînțelegere pentru „harul sfînt" al inspirației. Disputa se soldează cu mutarea elevului la alt profesor, apoi la alt profesor cu nădejdea mereu spulberată de a găsi un maestru ca în povestea lui Berlioz, care să înlesnească „lucrul natural" al creației fără muncă.Am aminti în acest loc de numele a doi mari profesori, unul de pian — Constanța Erbiceanu — și celălalt de vioară — Garabet Avachian, care cu franchețea ce-i caracteriza arătau părinților în .mod deschis viața de sacrificiu la care sorteau pe copiii lor, iar elevilor și studenților le demonstrau prin exemplul marilor muzicieni și chiar al propriei lor profesiuni că, în condițiile

Prof. univ.
Alexandru TRIFU

,,’a sfîrșitul primului an de pianului auxiliar, paralel cu violoncelului, eleva atinge performante îneît este fre- pian principal,unui adevărat talent, numai prin muncă titanică poți atinge culmi înalte.Dezvoltarea talentului muzical întîm- pină uneori dificultăți din pricina atitudinii nejuste a părinților sau a profesorilor în faja variatei dinamici individuale a fiecărui copil. Această dinamică e determinată de mulfi factori : particularități de vîrstă, particularități psihice și fizice, decalaje de dezvoltare între diverse componente ale capacității muzicale, mediul familial, educație etc. Toate aceste aspecte trebuie avute în vedere în îndrumarea și orientarea muzicală a elevului.lată o caracterizare a elevului C.C. de 13 ani : „Anul trecut zat foarte mari progrese ordonat, conștiincios. Este țional de dotat, tehnică lă, muzicalitate, inteligență,și atenție foarte bună. Cu toate aceste daruri, anul acesta nu a realizat nici un progres, lucrînd foarte superficial și dezordonat. Virsta sau lipsa de supraveghere de acasă pot fi pricini trecătoare ; prin răbdare și perseverență își poale reveni, avînd țoale calitățile necesare, fiind serios din fire. Dar nu-l mai interesează pianul, cum a declarat singur, fiind alias mai mult de compoziție, unde are mai mult talent, probabil".Cauzele acestei variații de orientare pot fi multiple. Dintre acestea menționăm : fie o greșită orientare inițială spre pian, (ie dezvoltarea mai rapidă a gîndirii muzicale componistice ce se observă în mod curent după perioada pubertății, fenomen ce se corelează cu dezvoltarea în această perioadă a capacității mai generale de abstractizare.In sfîrșit, încă un exemplu extrem de interesant. Eleva Al. E. de 11 ani, vio-

loncel : studiu al acela al asemenea cută la specialitatea pentru ca după un an de frecvenjă a noii specialități să fie reîntoarsă la violoncel, unde a rămas, afirmî’ndu-se după absolvirea conservatorului ca un valoros muzician". în acest caz factorul care a produs modificările de orientare a fost profesorul.A-ți da avizul asupra capacității muzicale a unui copil, a unui fînăr, și a-ți lua obligația dezvoltării acestuia pentru a forma un muzician de profesie sint răspunderi dintre cele mai dificile. Din prea mare dragoste pentru copilul lor —o dragoste „oarbă" — părinții îi pot transforma copilăria și adolescența într-un calvar, primejduindu-i întreaga carieră socială și lăsîndu-i pentru totdeauna grave mutilări sufletești. Se impune de aceea cu toată stringența părăsirea empirismului in defectarea talentului muzical și a practicismului in dezvoltarea lui. E necesar să avem certitudinea că efortul imens pe care copilul îl investește de-a lungul unor ani delungați de studiu muzical nu cheltuiește în zadar. Pentru a face muzică una din marile satisfacții ale lor înzestrați muzical, ca și a celor ce au doar înclinarea estetică de a o gusta, trebuie să se ceară ajutorul științei.E necesară, cred, înființarea ps lingă școlile de muzică și conservatoare a unor laboratoare de cercetări psihopedagogie care ar putea deveni centre de informare și recomandare pentru lectoratele de părinți, inexistente pină acum pe tărîmul muzical.Prin trecerea la o muncă organizată de cercetare, prin experimentarea sistematică și generalizarea concluziilor privitoare la dezvoltarea capacității muzicale, știința pedagogică și psihologică va deveni un bun sfătuitor al părinților, un sprijin metodologic în activitatea profesorilor de muzică.

® AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru- ecran panoramic : PÂTRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.® CANALIILE : REPUBLICA (completare Mărășești 1917—1967) — 9,15 ; 11,45;14.15 ; 16,45 ; 10,15 , 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 (lei ambele completarea Tînjeaua), ARENELE LIBERTĂȚII (completare Sesiunea Marii Adunări Naționale) —•20.15. STADIONUL DINAMO (completare Mîinile pictorului) — 20.15. MODERN (completare Sesiunea Marii Adunări Naționale) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30; 18,45; 21.© PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : SALA PALATULUI (seria de bilete-2082— orele 17,45 și seria 2085 — orele 20,30). CAPITOL (completare Tutunul)— 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.© DON GABRIEL — cinemascop : GRĂDINA CAPITOL — 20.15.© MINĂSTIREA DIN PARMA : CINEMATECA — 9,30 : 12.15 ; 15,15 : 18,15 : 21. © CIOCJRLIA — 9.30 : 12,15 : DON GA- BRIEL — 15 ; LUPOAICA - 18 ; 20.45 : CENTRAL (completare Meșteșug milenar).<» PESCARUL DIN LOUISIANA : TORIA — 9; 11,15; 13.30 ; 16;20.45 ; GRĂDINA---------bele completarea FLOREASCA — Marii Adunări13.30 ; 16 : 18.30 ;© V “13.45 ;18.30 ; zont științific.® FILME— 18.«FRENCH-CANCAN : UNION (completare E mai bine așa ?) : — 10 : 15.30 ;20,30.© PROGRAM PENTRU COPII : DOINA 9 : 10.® DRAGOSTEA MEA : DOINA -- 11,30; 13,45 ; 18.30 ; 21.

VIC- 18,30 ; DOINA — 20 (la am- Mărășești 1917—1967), (completare Sesiunea Naționale) 9 : 11,15 ; 20,45.IAȚA LA CASTEL — 9,15 ; 11.30 ; FURTUNA ÎNCEPE — 16.15 ;20.45 : LUMINA (completare Ori- nr. 7).DE ANIMAȚIE : UNION

« METAMORFOZE — CUM ZBOARĂ PĂSĂRILE — DACĂ O IUBEȘTI — DIN PĂMINT ȘI FOC — CUCERIREA SUNETULUI — SCOARȚE DIN RODOPE— MĂRĂȘEȘTI 1917—1967 : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cinemascop : CIULEȘTI (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat in regiunea Brașov) — 10 ;14.30 ; 17,30 ; 20,30. BUCEGI (completare Tradiții) — 16 ; 18,15 ; 20,30 ; la grădină— 20. GRĂDINA VITAN (completare Orizont științifio nr. 5/1967) — 20,110.a CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare (Șase mii de ani) — 16 ; 13,15 ; 20,30.® WARLOCK — cinemascop : DACIA —8.30—21 în continuare.« LADY MACBETH DIN SIBERIA cinemascop : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.© ANGELICA ȘI REGELE — scop : CRÎNGAȘI (completare mamei) — 15.30 ; 13 ; 20,30.
a MARELE RESTAURANT — scop : CrRIVITA . ____ , ....18.30 ; 21. GRADINA EXPOZIȚIA20. AURORA (completare Consfătuirea pe tară 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.• COMISARUL X — cinemascop : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. FLAMURA — 9; 11,30 ; 15,30 ; 18 ;20.30 (la ambele completarea Dacă treci podul Ponoarelor). TOMIS (completare Consfătuirea pe tară a lucrătorilor din industria chimică) — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30; 19 : la grădină — 20,15.O A FOST CÎND VA HOT — cinemascop : LTNIREA — 16 ; 13,15 ; la gradină— 20,15.© DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop; FLACĂRA (completare Gimnastul) —15.30 : 18 ; 20,30.® RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : VITAN (completare Neglijente mici, consecințe mări) 15.30 : 18.

cinema-Șc.oalacinema-9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
depunem favoarea operație dată de însemnătate. în Pre- pentru dezvol-

teatre
Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul de vară din parcuJ Herăstrău) : ULISE ȘI COINCIDENȚELE — 20. © Teatrul satirîc-muzical ,.C. Tănase" (grădina Boema) : SCANDAL LA BOEMA — 20.a Ansamblul de cîntece și dansuri al armatei (la teatrul de vară 23 August) : SPECTACOL MUZICAL-COREGRAFIC

Ion Frunzetti Dragostele
B • © ® ® ®

aceleiași inimi!//
m Emtara politica a apărut

rită dorinței insistente manifestate de unii absolvenți de a rămîne in Capitală, chiar dacă sînt proveniți din alte localități, la nevoie ocupînd chiar servicii care îi descalifică, apar frecvent situații ce nu pot fi evitate, cînd instituțiile regionale nu sînt în măsură să-și asigure încadrarea corespunzătoare cu arhitecți-urbaniști.Pentru a aduce o contribuție la modificarea acestei stări de fapt propun împărțirea studiului de arhi- tectură-urbanism torii :1. Primul ciclu clusiv la nivelul arhitectură și construcția cu o durată de 2 1/2 ani, după care să urmeze o practică obligatorie de 6 luni pe șantiere și în ateliere de proiectare. în acest scop s-ar impune organizarea unei rețele corespunzătoare de școli de acest gen (nu numai cu numele). într-o primă etapă poate doar în 5—6 regiuni, toate avînd bineînțeles programe și cursuri unitare, coordonate central.2. Al doilea ciclu s-ar desfășura centralizat, în actualul Institut de arhitectură și urbanism, la examenul de admitere putînd participa numai absolvenți ai primului ciclu, luîndu-se în considerație și practica lor în producție, respectiv apreciin- du-se și contribuțiile aduse la realizările arhitectural-urbanistice din

Riguros eseist și critic plastic, traducător încercat al prozei unui Cervantes sau Victor Hugo, Ion Frunzetti a rămas, în fond, un sensibil și delicat poet. De la începuturile activității sale literare pînă1 astăzi, poetul a publicat patru culegeri substanțiale de versuri, cărora trebuie neapărat să le adăugăm originalele tălmăciri ale „Iluminărilor" lui Arthur Rimbaud și ale „Sonetelor" lui Shakespeare, probe în plus ale unei intime legături cu poezia.Recentul său volum ne apare ca o confirmare a familiarității poetului cu temele eterne ale vibrației poetice : iubirea, dragostea de viață, încrederea în perenitatea faptei omenești, rezistența în fața ruginii și a presentimentului dispariției.Originalitatea poeziei lui Ion Frunzetti stă în căutarea neobosită a lu
cidității. Lupta poetului constă, cred, în străduința de a afla punctul unde fărîma de cristal, o dată aruncată, este în stare să producă limpezirea materiei, transparența gîndu- lui, a sentimentului. Pentru că, spune poetul: „Deasupra noastră se iac, se desfac / Noduri în ce-

■ ■■■ 
să miște / m.o-iul; pe care-au Interstelare, sonore riște / Limpezind .universul opac" („Scufundare-n înalturi"). A descifra sensurile universului și a le formula (poezia lui Ion

< '■' -fpsț frații, / Și 19 port cu mine, cîtu-i depărtarea". („Priveliștea lumii tregi").Elogiul faustic al faptei, al muncii. și al ției este o temă ce revine

Frunzetti este, în parenței livrești, tie spontană, doar de rigorile sale), a medita însemnează a crește inflorescența imaginilor pe tulpina viguroasă ditația nu potrivă, deosebire experiențe vibrația pură a poeziei. Conținutul celor mai multor versuri cuprinse în volum mărturisește aderenta la realitățile vremii noastre, la întrebările majore ale contemporaneității Nici n-ar putea ii altfel, spune poetul, pentru că însuși pămîntul a- cestei țări i-a imprimai în suflet imaginea primară : „De copil m-au luat la sin Carpații, / Măguri blînde-mi ondulară zarea./ Măgurile blînde mi-au

regiunea respectivă. Acest dura 2 ani, cuprinzînd pregătirea la nivel superior în arhitectură și urbanism (eventual incluzînd și o practică de 3 luni la sfîrșitul ciclului, în ateliere de proiectare).3. Al treilea ciclu s-ar desfășura de asemenea centralizat, în Institutul de arhitectură și urbanism, în continuarea ciclului doi, fără examen de intrare, bazîndu-se pe o repartizare a studenților în secții de specializare (de ex. arhitectură civilă, industrială, urbanism, mobilier și interior, peisagistică, restaurarea monumentelor istorice etc.). Acest ciclu ar dura 1 an — inclusiv proiectul de diplomă (care ar trebui limitat la maximum 3 luni) — și ar putea avea unele cursuri comune tuturor secțiilor. în felul acesta studiul total ar dura, ca și astăzi 3 ani pentru absolvenții școlilor tehnice și G ani pentru diplomații arhitecți. în funcție de constatările ce se vor face pe parcursul unei astfel de desfășurări experimentale a studiului, se vor putea aduce amendamente, care eventual să restringă durata ciclului 1 și să prelungească durata ciclului 3. sau poate chiar propuneri.de restrîngere a întregului grup de 3 cicluri, limi- tîndu-1 de exemplu numai la 5 ani.Propunerea de mai sus ar prezenta următoarele avantaje :— pregătirea corespunzătoare și unitară a cadrelor de tehnicieni în arhitectură și urbanism în toată

m-

adesea în poezia lui Ion' Frunzetti : „N-ai de ce-țî vrea tot cerul hîrtie. / N-ai de ce-ți viea toți sorii-alfabet ' Ca să scrii poezii. Poezie / E brajul ce sapă sau / E și-n pumnul ce că-o mistrie, > E și-n ce-fi pune n pachetne, struguri, tutun, un caiet..." („Poezia") Pentru că „rostul poetului" meni stea nalți care te, /drept, verticala".Unele dintre cele frumoase versuri ale lumului sînt închinate meii („Mulțumesc", plică la un sonet"),dragostei („Dragostea- viscol", „Versul cel mai frumos").

i-ase- cu-al treptei : „Să-ți sub picior cînd te- către geamuri / Prin să vezi, hăt depar- Rotund orizontul, și

Ca un încercat „mînui- tor do cuvtnte, născocitor 1 de imagini si cintăreț", cum se autodefinește. Ion Frunzetti a revenit aproape la fiecare pagină și cu vie inspirqție asupra meșteșugului poeziei. în afara ciclului „Versuri despre vers", poezia „Ultima haină" este o confesiune densă și un elogiu adresat artei versurilor. Despre rostul poetului, evocat într-un fals exegi monu- menturn intitulat „Gustul pîinii", poetul spune „Cînd o fi să mor, mult mi-ar plăcea /. Să-mi găsesc mormînt sub lan de grîne. / Să dea-n capt prin spice- viața mea,./ Sufletul săimi abureas- că-n pîine"... Astfel, cele cîteva versuri străbătute de presentimentul morții își află sensul — acela al sentimentului datoriei u- mane — rotunjind ciclurile cărții după marile cicluri ale vieții.Dar se întîmplă ca, uneori, întinderea largă a antenelor poetului să fie stînjenită de imagini mult prea căutate, de expresii livrești sau, dimpotrivă, eseniniene dar forțat rustice ; în asemenea cazuri, versul spontan se fărîmi- țează și ideea scade în tensiune.Noul volum de versuri al lui Ion Frunzetti, relevă un univers poetic complex, o individualitate originală.

romanești

(secolele XV - XIX)
2 voi, 868 pag.

Antologia reunește texte reprezentative 
din operele gânditorilor progresiști din 
țara noastră, pe teme variate, cum ar fi 
originea poporului român, lupta sa pen
tru eliberare, dezvoltarea economică și 
socială, probleme filozofice ale științelor 
naturii, filozofia istoriei, teoria culturii, 
etică, ateism ș.a. Multe dintre textele in
cluse sînt inedite.

Antologia ilustrează tradițiile puternice 
ale gîndirii progresiste, tradițiile patrio
tice ale culturii și științei din țara noastră.

Mircea SIMIONESCU

țara, de muncă vizare sau în regiunea de domiciliu — prin cointeresări posibile (loc asigurat în producție, cointeresare în studii și lucrări la care a colaborat timp de circa 3 ani. constituirea familiei, posibilități mai ușoare de promovare, contract de asistentă în timpul studiului în ciclul 2 și 3 și de angajare după diplomare etc.) ;— posibilitatea unei selectări eficiente în ciclul 2 și 3. asigurîndu-se promoții cu o înaltă pregătire (evi- tîndu-se diplomarea unor mediocrități și unor elemente inadaptabile la solicitările profesiunii) ;— certitudinea că marea majoritate a diplomaților se va întoarce în regiunile de unde au plecat;— o mare elasticitate în posibilitățile de proporționare numerică a cadrelor de absolvenți și diplomat! între cicluri și între secții. în funcție de cerințele producției și etapei ;— rezolvarea relativ ușoară a problemelor de spațiu și cadre de învățămînt în regiuni (asigurîndu-se și asistentă în predare — într-o primă etapă — de la centru). Creșterea capacității de cuprindere spațială și didactică a actualului Institut de arhitectură din București care se va limita la școlarizarea numai a 3 ani de învătamînt (ultimele 2 cicluri). în acest fel va putea să crească și numărul de locuri pentru fiecare promoție, peste cele 200 admise astăzi,

în condiții mai bune de lucru pentru studenți și pentru cadrele didactice. Totodată, Institutul de arhitectură ar trebui să cuprindă suplimentar îndrumarea și asistenta ciclului 1, de care va trebui să rămînă răspunzător din punct de vedere al conținutului didactic, apoi coordonarea specializării de urbanism în alte institute de învățămînt superior profilate în construcții civile, tehnică edilitară. transport și peisagistică, precum și îndrumarea cursurilor postuniversitare.în condițiile progresului neîncetat al științei, tehnicii și creației ar- hitectural-urbanistice, țional și internațional, este imposibil să mai student să însumeze în aceeași pondere metodologii și principii de soluționare ale trecutului ca și pe cele contemporane. El trebuie să știe să caute, să afle, să ocrceteze, să descopere. să reflecteze, evitînd să devină o enciclopedie ambulantă. Cursurile teoretice trebuie substanțial restrînse. bine coordonate în cicluri închegate, evitîndu-se paralelismele. De exemplu, istoria arhitecturii îmbinată armonios cu istoria urbanismului să constituie și baza de ilustrare, de exemplificare a teoriei arhitectural-.urbanistice. cu care formeze un curs chiar pe diferiți feriți profesori), eră rile practice,

ar fi de dorit sa se ralel cu însușirea retic. în funcție duefiei. de etape, de perspectivă și de experiența cîști- gată pe plan mondial, programele de curs și temele de proiecte vor trebui să sufere continue adaptări, fără nici o rigiditate, dar bineînțeles fără a se pierde din vedere atingerea în mod consecvent, a obiectivului final.Apreciez în general că studenților și absolvenților e neoo.sar să li se a- sigure o relativă independență în proiectare, acordîndu-le asistența și îndrumarea de principiu și nicidecum indicîndu-le soluțiile. Este necesar să se evite sub orice formă concurența neprincipială între ateliere, între cadrele didactice conducătoare ale atelierelor, promovindu-se însă totodată întrecerea tovărășească între studenți.Institutul de arhitectură „Ion Mincu" din București a asigurat în general o astfel de pregătire a studenților, îneît cadrele de absolvenți, arhitecti proiectanți. cu toate că s-au aflat întț-un număr extrem de redus fată de importantele sarcini ce le-au fost atribuite în producție, au reușit să cuprindă în bune condiții gama tot maj largă de tematici și solicitări generată de dezvoltarea economiei și culturii noastre. Există prin urmare toate condițiile pentru ca institutul și colectivul său de cadre didactice valoroase, sprijinit de Ministerul învătămîntului și de Comitetul de Stat pentru Construcții Arhitectură și Sistematizare, să se poată reorganiza în mers, ameliorîndu-și structura, programele și metodologia de prgdare. asigurînd ca atare cuprinderea sarcinilor sporite, cantitative și calitative, ce îi revin.

De prisos să noi pledoarii în documentării ca prealabilă, nu o esențială cercetarea științifică, ocupările tarea și perfecționarea- activității de documentare au lăsat parcă în uitare o instituție tradițională, marea bibliotecă publică, de interes national, fără de care pentru anumite sectoare de cercetare orice muncă de documentare devine o imposibilitate.Iată, de pildă. Biblioteca Academiei. Această venerabilă instituție, care își va sărbători în curind centenarul, dispune de un fond de cărți și publicații enorm, considerată fiind, pe bună dreptate, una din marile biblioteci europene. Din păcate. însă, de mai multi ani utilizarea fondului existent aici creează cercetătorilor numeroase dificultăți.întregul sistem de organizare, greoi și anacronic, pare un mecanism care funcționează în virtutea inerției, parcă în gol, timpul și nevoile cititorului fiind evident excluse din calcul.Dar s-o luăm pe cît e cu putință metodic. Obținerea unei cărți durează (de ce ?), în condiții normale o jumătate de oră. deși și acest normativ e prea adeseori depășit. De curînd. s-.a prevăzut în programul funcționarilor pauza de jumătate de oră (dimineața la 10 și după amiaza Ia 18), în care vreme deservirea cititorilor e întreruptă. Numai că jumătatea aceasta de, oră e tacit prelungită (10 minute înainte, alte 10 minute după), practic cititorii trebuind să aștepte a- proape o oră serviți, dacă ceară o carte perioadă. Ar necesar să se ______________modalitatea de acordare a pauzei într-o instituție cu un asemenea profil, printr-0 chibzuită rotație. Dc notat Că, spre deosebire de uzanțele altor mari biblioteci din lume, aici, de regulă, nu e îngăduită reținerea materialului de pe o zi pe alta (în alte biblioteci materialul poate fi reținui pînă la 16 zile). în acest fel alte buletine de cerere trebuie complotate în fiecare zi, altă jumătate de oră pierdută. Din pite știm, cei care frecventăm Biblioteca Academiei de ani de zile, funcționează aici un încorsetat. regim al gestiunii (cu nimic deosebit de cel în vigoare la depozitele alimentare 1), depozitarii refuzînd, în consecință, să lase în sală (chiar undeva bine păzit 1) materialul intrînd în sfera lor de gestiune. Nu s-ar putea găsi, întru satisfacerea tuturor factorilor interesați (evident, și a cititorilor), o modalitate utilă de soluționare a acestui mult prelungit diferend ?D>r, cum timpul cercetătorului ajunge desconsiderat și finalitatea utilă a bibliotecii (care nu e totuși un muzeu de conservare a materialului bibliografic) a fost treptat uitată, în fiecare an, timp de aproape două luni, deservirea intră într-un deliberat regim relaxat, de vacantă impusă. E drept. în comoara tie timp bine, pur s-a Acum chise, dar cu rîndul. moti- vîndu-se lipsa de personal, aflat în concediu, și lucrările de reparații. Aceasta s-a petrecut în luna iulie, în toată luna iulie, lectura la Biblioteca Academiei devenise chinuitoare. Era o atmosferă de șantier în plină construcție. Se spoia, se făceau reparații, ciocanele funcționau îndîrjit. iar a- nunțuri laconice vesteau zilnic cititorii că, din cauza concediilor, depozite întregi nu sînt utilizate, cărțile sau neriodicele respective nutînd fi obținute numai în anumite ore ale zilei. Pentru august măsura e și mai radicală. S-a a- nuntat că biblioteca va putea fi frecventată numai o jumătate de zi. Cititorii se întreabă, ne bună dreptate, de ce sînt necesare anual aceste masive concentrări reparatoare, care duc la perturbarea întregii activități a bibliotecii din iulie pînă în septembrie ? Anoi. problema aceasta a personalului (care, evident., trebuie să-și facă concediul anual) e chiar insolubilă ?

cu anii trecuți, cînd de o lună biblioteca 1 și simplu realizat un sălile sînt

Concediile se execută îa toate întreprinderile și instituțiile țării, dar nicăieri aceasta nu se face cu prețul paralizării activității de producție. De ce ar face excepție Biblioteca Academiei ? Motivația care se o- feră mereu că în această perioadă își petrec, de obicei concediul și cercetătorii, nu se dovedește înte» meiată. în realitate, frecvența la bibliotecă a scăzut neînsemnat de puțin în a- ceastă perioadă, iar cadrele univesitare din provincie își sacrifică o parte din vacanță pentru investigații pe care nu le pot face in altă parte. .Dar dificultățile nu se reduc la acestea. Să admitem ipoteza fericită că primești răspunsul la buletinul ds cerere în timpul ,.normal'1 (? ?) de jumătate de oră, că ai evitat răstimpul pauzei, că ți-ai sincronizat concediul cu cel al personalului bibliotecii. Aceasta nu duce obligatoriu la consecința, pe care numai un neinițiat o poate bănui, că vei primi totdeauna pentru lectură cartea sau revista solicitată. Intervine de obicei un alt factor care nu e deloc de domeniul imponderabilului. E vorba de practica împrumuturilor. în depozitele bibliotecii, din cauza spațiului insuficient, materialele se păstrează numai într-un singur exemplar, dubletele fiind depozitate undeva în afara Bucureștiulhî, neputînd fi. de aceea, utilizate. Șl, cu toate acestea, materialele aflate într-un singur exemplar sînt împrumutate formal pentru un termen limitat, dar care practic poate fi depășit sine die. Aceasta chiar cu cărți și reviste aflate în unicat numai la această bibliotecă, ceea ce perturbează enorm investigațiile. Cititorii cercetători S.înt nemulțumiți de perpetuarea acestei anomalii (condicele de reclamați! de la toate sălile o- feră mărturii revelatoare în acest sens), Sînt cărți și periodice împrumutate de luni și ani de zile aceleiași perspane. Măsurile care s-au luat în ultima vreme nu au dat (și nici nu puteau da) rezultatele dorite de cercetători pentru că lasă deschise numeroase breșe. Se impune de mult ca. atîta vreme cît dubletele nu pot fi utilizate. împrumuturile de la Biblioteca Academiei să fie suspendate necondiționat. Nu uităm nici publicațiile deteriorate, scoase din circuitul de lectură, și a căror recon- ditionare durează multe luni de zile.Intervine apoi problema agravantă a spațiului de lectură. E adevărat. în ultimii ani numărul cititorilor Ia Biblioteca Academiei a crescut apreciabil, spațiul rămînînd aproape același, în ultimul an situația s-a complicat îneît putini din cei care vin la bibliotecă după 8.30 maj pot găsi un loc. Factorii responsabili vorbesc, nu fără dreptate, despre condițiile obiective, lăsînd să se înțeleagă că această situație (ca și altele) va fi soluționată numai după ce va fi construită noua clădire a bibliotecii, acțiune aflată deocamdată în proiect. Dar pînă atunci, soluția ar putea fi găsită si în condițiile actuale, fără să se aștepte încă ani de zile, (Un cițitor a formulat. în condica de sugestii a sălii 2, că sala foarte încăpătoare a serviciului de bibliografie de la parter (căreia i s-ar nutea adăuga camera de oficiu, aflată în prelungirea acejteia) ar putea fi amenajată ca o sală de lectură. mărind spațiul de lectură existent cu 40—50 de locuri). Asemenea soluții ar mai putea fi găsite. De pildă, prelungirea sălii 3 cu spațiul — acum neutilizat — al holului.Timpul cercetătorului nu trebuie consumat inutil. în contact zilnic cu greutățile (considerate obiective !) în- tîmDinate la Biblioteca A- cademiei nici nu mai îndrăznești să propui adoptarea unor mijloace moderne în munca de documentare, curent uzitate la marile biblioteci din lume. Ceea ce am solicita acum e remedierea neîntîrziată a anomaliilor existente și adoptarea unui ritm de lucru care să poată satisface exigentele elementare ale cercetătorilor.
lurul orei 17.00. transmisiune în direct de la Mărășești a manifestărilor consacrate aniversării semicentenarului eroicelor bătălii Purtate de 'ăști Mărășești și Oituz.
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aproape amiaza, căldura începe să se anunțe. Vaporașul pescăresc e lipsit de umbră. Apa .canalului parcă fierbe, peste întinderea de stufării mărunte joacă flăcări invizibile — cana- . , -Jul d°go^ste mai rău decîtasfaltul. Puntea vaporașului frige — m imensitatea Deltei sintem cu vaporaș cu tot cît un purice de apă pe care soarele 11 poate strivi. Ne mutăm aplecați sub povara focului alb, în jurul cabinei de comandă, după o fărîmă de umbră și după cum se mută umbra pe coturile canalului. Echipajul — alcătuit din cei trei flăcăi — e tăcut, rabdă cu înverșunare mută căldura. Remorcăm un barcaz încărcat cu gheată și, legate de barcaz, două bărci, cîțiva pescari care se mută cu pescuitul de la Periteasca la Perișor. Am observat încă de la plecare un pescar tînăr, ars de soare, tuns scurt, sțînd in picioare, la cîrmă, în bărcuta, lui. rezemat în vislă — și acuma, cu toată arșița care ne doboară, continuăm să-1 privim și să-l admirăm cum stă el acolo, în picioare, nemișcat, gol, cu capul descoperit — și parcă îi face plăcere — sau o deosebită cinste ! — să stea nemișcat, înalt, descoperit în potopul de soare. „11 vezi pe flăcău-ăla ? De cînd am plecat stă așa !“... „L-am văzut de mult" — îmi răspunde Piff — fiul meu. Flăcăul stă de ceasuri întregi nemișcat, izbucnește parcă din vîlvătaia uriașă. înfruntă cu întreaga lui înfățișare imensitatea albă, scăpărătoare.Apa Dranovului pare, după culoare — și rece și adîncă. Trecem prin dreptul imensului ghiol. Dranov. vestit în crapul cel mai bun din lume. Canalul trece pe lingă el — o mînă de stuf, un foșnet abia auzit ne desparte de el. Apare și dispare după stufării — albastru, imens, adine. E ora 13 — și mai avem pînă la Perișor încă două ore bune de merș pe arșiță. Era înțelept să rămînem la Dranov ! Camerele acelea mari din cabana de la Dranov! Umbra de hr Dranov 1 Sălciile, straturile cu flori de la Dranov ! ‘ Toate lucrurile acolo — și cherhanaua, și cabana, și ghețăriile, și camerele, și grădinițele cu flori — totul acolo e făcut mare, uriaș, mășiv, durabil — anume parcă să țină umbră, să ocrotească. însă la Dranov, sub sălcii, la Dranov la umbra cherhanalei, cine își închipuia această arșiță — acest .fel de a fi cald în Deltă!Șița .... ___________ _ — ____ — .Obișnuit, vaporașul cu cei trei oameni ai săi — un echipaj sihastru — străbate acest itinerar pe răcoare, pînă pe la orele unsprezece, Dar astăzi, din pricina unor lucruri neprevăzute, a întîrziat.Cu toată dezlănțuirea amiezei, Delta își păstrează frumusețea, .măreția — de data asta o măreție nimicitoare. întindere neclintită, enigmatică, orbitoare ; zare ne- sfîrșită, cu nesfîrșite profilări încețoșate, învăluite în mister. Flăcăul acela neclintit în potopul de soare, călătorind implacabil dintr-o parte în alta a mării, căutînd un pescuit mai bun. Continuăm să ne uităm la el — poate ființa noastră istovită primește o anumită energie din înfățișarea lui, cum stă drept, nemișcat, nepăsător.Soarele bate acum numai în creștetele noastre — parcă ar fi ciocane de zeci de tone— și este de mirare cum atîtea dezlănțuiri de energii se produc în atita liniște. Cabina vaporașului nu mai are nici o umbră. Căpitanul vaporașului ne îndeamnă să co- borîm în hambar : chiar dacă nu-i mai răcoare — sîntem feriți de razele soarelui. în fundul hambarului e un pat de scinduri, cu o rogojină. Ni se pare câ sintem in rai...Părăsim canalul Dranov și intrăm la dreapta, pe canalul Perișor, tăiat prin stu- făriile mărunte, încremenite, mai îngust și cu celălalt capăt pierdut în imensitatea orbitoare. Se zăresc pe deasupra stufăriilor uriașele lăcuste de fier — drăgile — cu ciocurile înfipte în valuri de nisip ; se văd liniile scinteietoare de nisip și apă ale canalelor tăiate în imensitate - așa cum s-ar vedea în lună sau pe planeta Marte — sau prin ochiul de cobalt, în interiorul unui furnal in care fierbe oțelul. înaintăm uniform în zona șantierului acestui mare complex piscicol. Priveliștea efortului omenesc pe aceste întinderi selenare sporește severitatea, măreția și farmecul nemărginirii. Avem de gînd să stăm mai mult la Perișor— vom avea timp să cutreierăm acest șantier, să fim exploratorii acestor enigmatice canale la care se lucrează cu dîrzenie, de multi ani. Vom vedea aceste locuri în răsăritul soarelui, la asfințitul soarelui sau pe lună plină. Grindul Perișor, întins pe multe mii de ’lui mării, este vestit prin pășunile sale fabuloase, prin întinderile de ierburi, adevărate savane, rale și ca într-un paradis al lor teau cirezi, cîrduri de porci — constituind una din uriașele bogății ale Deltei. Mai sînt și acum, — și satele Deltei și cooperativele agricole de • pe marginea Deltei dovedesc mari aptitudini și posibilități pentru refacerea acestor bogății.Am ajuns la cherhanaua Perișor — uriașă, solidă. Alături sînt clădirile, barăcile șantierului. Soarele continuă să ardă. Echipajul vaporașului, muncitorii cherhanalei se reped să descarce gheața adusă cu barcazul. Alături, este marea — țărm cit vezi cu ochii ; valuri cît vezi cu ochii ; nisip cum nu am mai văzut de alb. curat, scăpărător. Si marea — foarte curată, cu valuri mari, cu creste albe, curate, cu o larmă limpede, înaltă. aspră. Pină la cabanele șantierului înotăm prin nisipul fierbinte, a cărui dogoare ne orbește și ne amețește. Răzbatem ca prin zăpezi teribile. Un bărbat tînăr, bine bronzat — șeful șantierului — ne făgăduiește ospitalitate, ne asigură că vom avea ce sa vedem și, comunicativ. convins de și introduce în miezul najează pe mii de — un vast complex creșterea crapului gînd pînă Ia 15 kg, și

hectare de-a lungul țărmu-în care — în condiții natu- creș-

opera lor acolo, ne problemelor. Ame- hectare pepiniere piscicol — pentru fitofag — ajun- =___ r___  _r . care se hrănește cuiarbă * și cu stuf verde. Stăm în nisipul fierbinte, dinaintea cabanei în care se simte lume retrasă Ia odihnă. Inginerul șantierului continuă să ne explice : în aceste pepiniere vor crește puiet de crap fitofag — și vor umple apoi complexul Razelm pe care de asemenea îl vor amenaja în acest scop. Acest crap este un pește
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care se reproduce abia cînd împlinește opt ani. Există aduși din 1962 șase mii de reproducători ; în primăvară ei se vor reproduce. „Avantajul acestui crap este că se hrănește cu vegetații, cu stuf. Este o nouă cale de valorificare a stufului — și în general a vegetațiilor". „Deci — în loc de cirezi. în loc de turme, cirezi de crap, aclimatizat. Crap zburător". — „Da, cirezi de crap. De unde știti că zboară ! ?“. „Am auzit că e un fel de laban uriaș, cu solzi de crap — și care zboară din năvoade mai al dracului decît chefalul. E greu de prins". „E puțin exagerat. Nu va rămîne neprins..." „Am auzit că pe unde trece crapu-ăsta și paște stuful — stuful nu mai crește..." „Stuful nu mai crește, este adevărat, în schimb cresc alte plante. Acolo unde vrem să curățăm terenul de stuf introducem în cantităti mari crapii fitofagi : peștele îl cosește de nu rămîne nimic și nici nu mai crește. Da. acolo unde vrem să nu mai crească stuful — dăm drumul 

crapului și îl distrugem. Bineînțeles, lucrăm pe suprafețe închise, controlabile". Se anunța promițătoare șederea noastră la Perișor. — dar de îndată ce marinarii de pe vaporaș strigară după noi dacă rămînem sau dacă plecăm cu ei — și dacă plecăm să ne grăbim — în fugă am mulțumit inginerului pentru ospitalitate, am mai spus din mers că vom reveni peste cîteva zile— si am alergat la vaporaș. Cum alergam, am zărit pescarii strînși la umbră, în jurul mesei — în jurul ceaunului cu ciorbă, Strig la marinari să mai stăm o clipă — „Măcar o lingură de ciorbă !“ — dar marinarii se grăbesc : „Am încărcat pește ! Nu putem sta !“ Așa se grăbesc totdeauna : repede încolo, că au barcazul cu gheată și se topește gheața ; repede înapoi, la Dranov, că au pește și trebuie să se grăbească— peștele nu poate sta mult în soare, oricît îl acoperă cu prelate, cu rogojini și e ambalat cu gheață. 'întem iar pe puntea vaporașului, la locul nostru — la prova. Am plecat — și încă nu-mi dau seama pentru ce am plecat în chip cu totul neprevăzut. Știm că are să ne pară rău — îmi pare rău de pe acum : măconsolez cu gîndul că vom reveni.Dar pentru ce am plecat ? !... Sîntem doboriti de căldură. Ne-am temut că a doua zi, fiind duminică, vaporașul nu are să mai vie la Perișor si noi vom rămîne acolo pînă luni, pînă marți... Preferam să stăm la Dranov să ajungem frîxiți de arșiță si de oboseală la Dranov ; să avem iluzia că mergem undeva spre lume, că ne apropiem de lume, că ieșim undeva la lumină— că legăturile noastre cu lumea nu sînt rupte. îndrăgeam acest vaporaș și echipajul lui inimos, răbdător și înțelept. în timp ce vaporașul nostru ne ducea harnic spre Dranov. străbătînd canalul de-a curmezișul acelui șantier împînzit cu uriașele lăcuste de fier ale dragilor și răscolit de canale și îngrămădiri de nisip, ca un tablou din lună —. mi-am amintit că inginerul șantierului spusese ceva despre izolare. Spusese ceva despre izolarea acestei zone — că aleseseră acest loc pentru crescătoriile lor de crap tocmai pentru că era un loc liniștit, potrivit pentru ca peștele să poată crește în tihnă. Plecînd de la Perișor. destul de încurcat, aduceam un gînd de laudă sinceră, un gînd curat acestor oameni puternici care înfruntă izolarea și împlintă în mijlocul ei semnele blînde ale efortului si ale creației, ale muncii omenești.Drumul spre Dranov începe să fie plăcut— vraja Deltei e pe aproape. De prin stufării ies cîrdurile de păsări cu pui. Marinarii au și ei un ceas de bucurie pentru că s-au strîns în cabină și cîntă. Pe deasupra stufăriilor calme se zăresc acoperișurile de stuf de la Dranov — și nu-i nimic mai reconfortant. mai plin de făgăduinți în Deltă, decît, după o lunecare de ceasuri în sir prin nemărginirea de stufării si ape — să 

zărești de la depărtare semne omenești, acoperișurile acestea de stuf înnegrite de ploi, ascunse după sălcii bătrîne...a Dranov ne-am instalat în dormitorul uriaș, cu zece ' paturi goale ; am așezat puiul de corcodel în dulapul de alimente, prevăzut cu sită în loc de ușă. Ne-am pregătit pentru noapte. Țînțarii cîți fuseseră — îi supseșeră păianjenii. Am ieșit să ne plimbăm pe malul canalului, în așteptarea ploii care făgăduia să ne răsplătească după arșița zilei. Ne pregăteam să întimpinăm ploaia: mai întîi. întunecarea. încretirea apelor, apoi foșnetul, oftatul stufăriilor, apoi furtuna, dezlănțuirea. Simțeam încordarea din văzduh, răcoarea...Tocmai atunci am deslușit duduitul de motor pe canal. Nu se mai aștepta nimeni să vie vreun vapor : peștele de la Peri- 
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teasca fusese transportat la Jurilofca ; peștele pe care îl adusesem de la Perișor și cel de la Dranov fusese încărcat pe un barcaz enorm și remorcat de vaporașul nostru peste Razelm, la Jurilofca. De acolo aveau să-1 ducă cu camioanele Ia Tulcea și vîndut pe piață. Era limpede că pînă luni nu va veni nici un vaporaș. Vaporașul „Iglița" — cursa Tulcea—Dranov care venise dimineața și își rupsese cîrma în niște rădăcini, pe canal, stătea resemnat, priponit cu funii la cherhana, cu cîrma aruncată pe punte. în a- morțeala asta în care știam că nu se va mai clinti nimic, apare pe canal vasul „Dunărea Albastră", înaintînd repede, trufaș, mare, deosebindu-se de toate celelalte vase pescărești prin ceva sărbătoresc în înfățișarea lui. Apariția triumfală a vasului intimpinat de primele-rafale ale vîntu- lui, graba și siguranța cu care fură executate manevrele de acostare lîngă „Iglița", și primele schimburi de cuvinte între cei doi căpitani ne înviorară pe toți. „Vino, domnule. încoace, să discutăm ! Eu am venit pînă aici și nici nu vrei să stai de vorbă cu mine ! ?" — spune căpitanul Trifan. „Vino tu la mine !“ — răspunde Stere, de pe „Iglița". „Să vetiiți dv.. că e mai bătrîn" — îl apără mecanicul de pe Iglița pe Stere al lui. în cele din urmă. Stere vine la Trifan, își dau mîna. „Am ordin să te duc la Tulcea. Pentru asta am venit". „Cînd ? !“. „Acuma !“. „Vezi de treabă ! La ora asta ? ! Pe furtuna asta ! ? Noaptea n-ai cum să mă scoți de aici pe canal. Nici nu te gîndi — mîine dimineața „Am ordin ! Crăp, plesnesc — dimineață trebuie șă fiu cu tine la Tulcea : vasul tău intră imediat în reparație. Haideți, ce stați 1 Se întunecă, să plecăm cît mai e putină lumină pe canal !“. „Si cît o să tie lumina pe canal „Domnule, asta este situația. Văd eu cum fac ! Dumneata treci și te leagă de vasul meu !“ Căpitanul de pe Iglița e neîncrezător, vrea să-1 convingă și pe Trifan că nu e posibil să iasă pe canal, treizeci de kilometri, noaptea, cu un vapot tot atît de mare și fără cîrmă la remorcă sau îh bigvă, prin coturile canalului pe care două vase alături abia încap.Dinspre Razelm norii s-au îngrămădit pînă deasupra noastră : o aripă a furtunii mătură întinderile în care se năpustesc trăznete. Vasul Iglița este remorcat din scurt cu odgoane groase, legate în cruce și cu un cablu gros, de oțel. Noi ne-am adus repede bagajele si ne-am urcat pe punte, pe „Dunărea. Albastră". Facem semne de rămas bun oamenilor de pe schela cherhanalei. Plecăm in grabă. împinși de furtună, luminați de fulgere. înviorați de mirosul puternic, proaspăt al șuvoaielor. Stere cu echipajul lui s-au instalat sus în botul vasului lor — la prova — și trag ca de niște hățuri de odgoanele care îi remorchează. „Iglița" lor împinsă de furtună se îndreaptă cu botul cînd într-un mal, cînd în celălalt : echipajul trage din răsputeri ca de priponul unui taur nărăvaș, fără să-1 poată opri ; căpitanul Trifan conduce' încet. cu prudentă — dar în cele din urmă, 

după numai cîteva sute de metri pe canal, vasul-remorcă intră de-a binelea cu botul în stufării. Furtuna, curentul apei împing și v.asul nostru în stuf și cele două echipaje trebuie să muncească mult, pînă să scoată vasele și să pornim mai departe, la fel de anevoios, du viteză minimă, cu opriri prudente, cu toată lumea încordată la posturi și încercînd inutil să tragă de odgoane taurul care o lua razna în stuf. Căpitanul Stere triumfă : „Ce ți-am spus eu ! ? Mîi- ne ! Cel puțin nu ne-ai lăsat acolo, să dor- mim la cabană 1“ Trifan nu răspunde, răsucește din greu timona, aruneîndu-și mereu privirea în urmă, la vaporul nărăvaș. începe să se întunece ; punctul Dranov a rămas în urmă, nu prea departe. Ploaia s-a retras, ocolindu-ne ; vîntul se va depărta și el. Călătoria se anunță mai promițătoare decît am fi gîndit. E o ocazie rară să luăm parte la remorcarea unui vapor destul de mare și cu cîrma ruptă, noaptea, pe canal. Putem să intrăm cu amîndouă vasele în

maluri și să nu ieșim de-acolo pînă n-are să vie un aJ treiiea vaporaș ; sau putem să renunțăm la călătorie și să dormim ancorați în imensitatea deltei. Piff a făcut un cuib din hainele noastre de ploaie și a așezat puiul de corcodel să se culce. Ne-am așezat și noi să privim. înaintarea pe canal este însă anevoioasă — oprim mereu, cu multe manevre pentru ca vaporul remorcat să nu intre în mal. în cele din urmă. Trifan oprește și propune să-I remorcheze altfel. „îl iau în bigvă I Dati-1 alături și le- gați-1 din scurt, alături 1“ „Mai mergi așa pină trecem de pontonu-ăla — dormitoru- ăla — pentru că nu avem loc să trecem alături pe lîngă el și ne ciocnim !“ —Iglița este adus pe latura stingă a vasului nostru. cu prova ceva maiînainte și e legat bine. Toată lumea e pe punte și atentă la comenzile căpitanului Trifap. Luat în bigvă. Iglița este tot așa de nărăvaș, se izbește mereu în mal și transmite izbitura vasului nostru. îm- pingîndu*l în malul opus. Mergem la fel de greu. Din cabina lui, la timonă, Trifan nu vede înainte din pricina .provei celuilalt vas : oprim din nou. si îl leagă ceva mai în urmă, atît cît apreciază Trifan — și iar pornim mai departe, șovăielnic, nesigut — cu eforturi mai mari din partea lui Trifan la timonă. E foarte greu de trecut coturile canalului și coturile sînt dese. Abia îndreaptă vasele într-o direcție și îndată căpitanul răsucește cu iuțeală roata timonei în sens invers, ca să împiedice intrarea vaselor în celălalt mal.De după un cot al canalului se ivește pontonul-dormitor. lung și ocupînd aproape o treime din lățimea canalului. Pe ponton e liniște, oamenii s-au culcat, arde un felinar — si numai la sosirea noastră zgomotoasă cîțiva apar în ușa cabinelor. Cele două vapoare trec ușor. liniștit pe lîngă ponton, fără să-1 atingă și pontonul rămîne în urmă. Trifan continuă să conducă la fel de energic — pare că nici nu observă manevra reușită ; pare mai degajat, mai liniștit. înainte, pe o bună distanță, canalul se întinde drept. Iglița mai atinge uneori malul, dar mai ușor și își continuă drumul, ascultător, supus. Distante lungi, canalul lucește înainte, drept, tăind în două stufăriile peste care a căzut întunericul. Ne gîndim. o clipă, că de aci înainte nu se mai poate întîmpla nimic deosebit — vom călători așa, monoton, remorcați pînă la Tulcea. Numai căpitanul Trifan va avea de muncit toată noaptea, învîrtind timona, dînd semnale în sala mașinilor. Căpitanul Stere se împăcase cu ideea că era remorcat și venise în cabina lui Trifan. își aduc aminte că nu au aprinse luminile speciale pentru remorcă și echipajul trece îndată și aprinde luminile. Din față, la cîțiva kilometri se arată luminile unui vapor, venind pe canal. Toate luminile sînt stinse, să nu împiedice vizibilitatea căpitanului — numai luminile speciale semnalizează că pe canal sînt două vase alăturate. S-a lăsat noapte deplină, ploaia s-a depărtat, fulgeră pe marginile zării ; vîntul a stat, totul a intrat în neclin- 

tire — trebuie să fie .o liniște uriașă peste deltă, dincolo de zbuciumul vapoarelor noastre. Cerul s-a acoperit cu stele mari — și au început țînțarii. Nu-i vedem, nu-i auzim — numai îi simțim cînd înțeapă mai ales pe fată, pe mîini. Echipajul de pe amîndouă vasele a dispărut ca la un consemn, mecanicul stă la mașini și execută comenzile venite de sus. Sînt mulți țînțari și s-a lăsat răcoare. Prin întuneric găsesc puiul cald în cuibul lui — și îl iau în mină., îi dau haina lui Piff. Nu găsesc un loc sigur pentru pui. Dintr-odată, transportul acestui pui devine o problemă tot atît de dificilă ca pentru Trifan scoaterea celor două vapoare la lumină. Așez puiul în buzunarul. bluzei mele — va trebui să fiu atent. Și să nu uit. Puiul se mișcă puțin, apoi se liniștește — poate îi e somn. Acolo, în cuibul lui — la ora asta ar fi dormit cu capul sub aripa mamei lui. îl asigur pe Piff că puiul are un loc bun. Continuăm să privim împrejurimile, noaptea Deltei. Din loc în loc, coastele vapoarelor răscolesc stufăriile aplecate peste canal și stîrnesc roiurile de țînțari : nu-i vedem, numai îi Simțim pe față, pe gît, pește tot. Luminile care, șe arătaseră înaintea noastră și pe care ne pregăteam să le întîlnim au dispărut o vreme, au reapărut, rămînînd parcă nemișcate, așteptîndu-ne, poate, acolo, într-un loc unde canalul era mai larg apoi au dispărut iar și noi ne-am luat cu altceva și le-am uitat. Și abia într-un tîrziu le-am zărit din nou, lunecînd încet, depaț- te, pe deasupra stufăriilor. „A apucat pe canalul Perișor! Se duce la Perișor!" — ne comunică Trifan.Luminile de la Perișor 1... Trecem prin dreptul șantierului — acolo unde se amenajează crescătoriile pentru crapii fitofagi. Clipesc îndepărtat, limpede, luminile de la drăgile care lucrează în schimbul de noapte ; strălucesc șiruri de lumini de-a lungul țărmului, peste stufării, pe dimensiunile șantierului. în imensitatea de stuf și în singurătatea apelor, strălucirea luminilor are ceva tainic la fel cu stelele de pe cer. Trecem pe lîngă colibele și poloagele pescarilor instalați pe malul canalului. Oamenii dorm. Poate ne-au auzit de departe, s-au uitat după noi. s-au culcat din nou. Fumegă focuri mici alături de poloage — ca niște vase cu ofrandă în preajma sufletelor dragi. Poloagele seamănă cu păsări mari, albe, dormitînd în iarba înaltă. Vapoarele înaintează uniform — căpitanul răsucește fără încetare roata cîrmei. Mecanicul stă jos, la mașini : citește o carte. Citește — ca să nu adoarmă, atent la bătăile clopotului de manevră. E noapte deasă, compactă. Deasupra sînt stele, calea lactee cu. un capăt în mare, cu celălalt de-a curmezișul deltei. înainte, canalul lucește stins, îngust, oglindind cî- teva stele, mărginit de maluri groase de întuneric : stuful des și umbra lui în apele canalului. Din timp în timp — sare un pește, zbughește o pasăre ; din loc în loc, se înalță umbre uriașe, cu forme ciudate: 

sălciile de pe mal. înaintea noastră e liniște, somn adînc ; în urmă — ape și stuf și umbre se zbat, șușotesc multă vreme, amesteeîndu-se...

I naintea vapoarelor s-au adunat parcă toate sălciile, cele mai bătrîne. cele mai viclene, împre- surîndu-ne. amăgindu-ne. Minute lungi vașele înaintează încet, prudent prin desișul de umbră compactă și aștepți ca dinclipă în clipă să se producă izbitura. Apoi se deschide o dungă albă — pîrția albă, ca o pinză aruncată în iarbă și mai departe se înaltă iarăși umbrele, formele colosale, ciudate venind parcă spre noi : „Acum vă încurcăm într-un păienjeniș", „Acum vă sfărimăm, acum terminăm jocul"... Si căpitanul continuă să răsucească fără încetare timona, dînd semnale jos la mașini. Atingem mereu coroanele unor sălcii'— dar în treacăt, ușor —<și lunecăm înainte prin zidul compact prin care vapoarele răzbat pipăind o cărare a lor, un fir văzut numai de Trifan. Apoi, deodată, înaintea vapoarelor răsar ca niște fantome albe-cenușii, cîteva luminișuri de ape, zeci de drumuri albe, despărțite prin ziduri de întuneric — fiecare pîrtie de apă ademenind — „Pe aici", „Ba, pe aici", „Și pe aici".— fiecare întinzînd mreje. Căpitanul stă cu capul scos pe fereastră și hărțuit de toate aceste fantome negre și năluci albe conduce pe un fir care nu se vede, care e un secret al lui, îneît tocmai cînd te temi mai mult că boturile vapoarelor vor intra în sălcii — trecem ușor, abia atingînd un frunziș nevăzut, o creangă contopită cu toate umbrele. Căpitanul Stere fumează într-una — pe vasul lui. la prova : i se vede numai țigara și strigă „Dreapta ! Dreapta !“. ,;Stînga ! Stingă !“... E un marinar cu experiență, încercat destul și încărunțit pe apele astea — îi era greu să fie dus la remorcă de unul mai tînăr. Dar a avut ghinionul să se rupă cîrma, s-a agățat într-o buturugă care va trebui scoasă. Aveau încărcătură mare de gheață. Ceea ce au putut face este că au găsit totuși cîrma — și n-a fost deloc ușor să o caute în apa nămoloasă a canalului. Un altul ar fi lăsat-o acolo : „Să vie alții să o caute". Sînt si din ăștia. întreprinderea va consemna doar ruperea cir- mei, iar el — căpitanul Stere — nu va avea chef să povestească nimănui ceea ce au făcut ei după ce li s-a rupt cîrma. Ei duceau, vasăzică. gheată Ia Dranov. Și încă o încărcătură neobișnuită de gheată. Cîrma s-a rupt la vreo oră după ce intraseră ne canal — abia răsărise soarele. Pînă la Dranov mai erau cel puțin douăzeci de kilometri. Cît au întîrziat să caute cîrma. să o scoată, dîndu-se la fund și bîjbîind pe fundul canalului — soarele s-a ridicat, a început căldura. Ar fi însemnat să tragă vaporul sub o salcie și să aștepte pînă a doua zi, să-i remorcheze vasul de a doua zi. Și pînă a doua zi — gheața s-ar fi topit. Și 
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atunci au pus mîna pe ghiondere, cînd la prova, cînd pe margini, și cu viteză minimă, duși mai mult de curentul canalului și împingînd la ghiondere ; intrînd în mal și iar pornind mai departe — în cîteva ceasuri și pînă s-a pornit arșița, au ajuns cu gheața la Dranov. A lăsat vasul la Dranov, să descarce gheața și el s-a dus cu o băr- cuță cu motor prin Razelm, la Periteasca, să comunice prin postul de radio de acolo întreprinderii, să trimită să ridice producția de pește și să-1 scoată cu vaporul la Tulcea. Oricum — nu s-așteptase să ajungă în noaptea asta la Tulcea...Intru în cabina lui Trifan ; îl urmăresc un tirnp în tăcere și într-o clipă cînd apreciez că poate fi deranjat, îl întreb: „După ce te orientezi ? ! Pentru că peste tot se văd sălcii, maluri înalte ; dealuri și văi și zeci de canale largi se deschid lucind printre copaci și totuși nu rătăcești... E aproape ca și cum ai merge cu ochii legați, dacă nu cumva mai rău. Ba, chiar mai rău, cred. Sau ca și cum ai merge cu avionul prin nori — dar aici norii sînt maluri, sînt sălcii..." Răspunde gîfîind, întrerupîndu-se de eforturile pe care trebuie să le facă fără întrerupere : „Știam că o să fie așa ! Dar trebuie ca mîine dimineață vasu-ăsta cu cîrma lui să intre în reparație. E unul din vașele mari, face o cursă importantă și numai o zi dacă stă, stingherește producția. Pescarii scot pește ; peștele nu așteaptă 1 Sint călduri mari — dacă nu sîntem ca niște ceasornice, n-am făcut nimic ! Partea rea este că m-a cam ajuns oboseala. Noaptea trecută am navigat tot pe un canal ca ăsta : m-am întors din cursă — nici n-am pus piciorul pe pămînt — directorul mă aștepta : „Pleacă rapid la Dranov"... Și a- cuma trebuie să ieșim la ■ lumiiță... Tace pînă ce trecem pe sub niște sălcii și continuă : „Mă orientez după luciul apei. După luciul apei și după lumina cerului"... Și după ce se mai luptă minute lungi cu coarnele acelui taur care nu se vede în întuneric și care este roata timonei — a- daugă : „Simt curenții apei în mîini, simt cîrma... Și — trebuie să cunoști bine canalul, fiecare punct. Conduc mai mult din memorie : ceea ce se arată acum sînt fantasmagoriile nopții. Trebuie să cunoști fiecare cot al canalului, fiecare salcie..." Na- vigăm ca printre munți și prăpăstii fantastice, ca prin nori, printr-o mie de poteci înșelătoare, gata în fiece clipă să ne ciocnim, să urcăm într-o salcie — și totuși lunecînd liniștit, uniform, înverșunat înainte, atingînd doar ici-colo o creangă prea aplecată. Mai fantastică decît toate acele năluciri izvorînd la nesfîrșit din noaptea Deltei mi se părea însăși lunecarea noastră, perseverentă, sigură, ca într-un vis, tre- cînd prin copaci, prin stînci, prin păduri și prăpăstii. Nu mai este o călătorie oarecare prin întuneric, ci o ambiție și o de a învinge întunericul; o putere beznei. știință asupra

u de îu-ndeva se arătă 6 zaremină: Dunărea și un vapor mare, cu excursioniști — turiști — care își petreceau noaptea pe malul fluviului, în jurul unor focuri uriașe. Nu era departe de gura canalului — pe un grind plin cubostănării — cu pepeni. Mi-ar fi plăcut să coborînrț acolo... Am mai mers însă mult, canalul începu să arate larg, să se deslușească de printre acele fantasme ale nopții. De altfel și curentul și frigul și lumina de deasupra făceau simțită apropierea fluviului. Trecem pe aproape de vatra aceea uriașă învăluită în roiuri de seîntei care zboară înalț în noapte, pînă se sting. Flăcări vesele luminează sălciile în jur... Pe vasele noastre se produce aproape o furtună — la comanda căpitanului toți marinarii s-au sculat, trec grăbiți la posturile lor. Din față ne izbește curentul puternic, rece al Dunării — aproape un vînt tăios. Cu prudență, cu comenzi repetate, cele două vapoare ies pe mijlocul Dunării — fluviul este aici foarte larg, curenții puternici ne împing la vale.’ Trifan strigă comenzi nu înțeleg ce, decît că acum se ivesc e- îmi alte
Mai este încă mult de mers iar
în care se află puiul de corco- Nu ne-am uitat bine Ia

Căpitanul nergice — dau seama ,,____ __ _____ ____greutăți. Curenții mari ai fluviului împing amîndouă vasele la vale. Marinarii și Stere au dezlegat vasul-remorcă și îl leagă’din nou, ceva mai în urmă. Cu această schimbare a poziției vaselor pornim pe fluviu, în sus. ■ - ■■ - -mie mi-i frig și m-a pătruns oboseala. Cobor în cabină ocrotind cu o mînă buzunarul del... Nu ne-am uitat bine la el, nu am avut timp — dar numai cît l-am văzut ne-am dat seama că în acest puișor căzut pe mîinile noastre avem toată Delta— toate mirajele și toate secretele adînci ale Deltei — și toate mesajele ei. în definitiv, în călătoria noastră, am văzut chi- miști, cercetători, specialiști, ingineri venind de pe la Academie, de pe la Iași, de la Cluj, de la București, cutreierînd cu săptămînile prin Deltă, pînă la mare — ca să umple o eprubetă cu apă sau cu nămol sau cu cîteva ierburi, să le ducă acolo, în laboratoarele lor. Ce le spunea lor Delta printr-o eprubetă cu apă 1 ? Noi sîntem siguri că am luat-o întreagă în acest puișor— acest mesager și mesaj al ei...Cînd m-am trezit — răsărea soarele. Cele două vapoare mari, albe, goneau alături pe luciul larg, albastru al fluviului — ca doi armăsari albi înhămați la carul de foc al soarelui...Puiul de corcodel a murit însă pe masa noastră cu hirtii multe. Hîrtia era pregătită anume pentru el — „să-i scriem romanul", spunea Piff. Să scriem o capodoperă. La ce ne mai folosește hîrtia! ? Care capodoperă ! ? Era el puișorul acesta
— o capodoperă care trebuia privită, trebuia citită si înțeleasă și învățată !... Am ocrotit, într-o noapte, o capodoperă, în buzunarul meu ! !... Pierderea puiului de corcodel m-a întristat mult... Cînd am ajuns acasă nu i-am auzit glasul — n-a strigat, n-a chemat niciodată. Pufușorul lui mirosea a benzină, a motorină, a cauciuc, a rugină — dar se purta încă vioi. Un ghemușor de fulgi, colorat, încercînd să se ascundă de privirile noastre. Totul în înfățișarea acestei vietăți fascina ca o piatră prețioasă — ca un diamant sclipind din adîncimea Deltei care o plăsmuise. Si acest „totul" era atît de puțin, atît de inconsistent, de iluzoriu aproape — îneît alături de bucuria că ai pus mîna pe el era și amărăciunea, teama că are să dispară la simpla atingere...jga sta este Delta. Un cristal uriaș este întreaga imensitateZVȘ Deltei ; o peșteră uriașă, vie ’n ?.are natura migălește de mi- lenii fulguirea năzuințelor și “ a fanteziilor și a legilor ei ; 

un uis uriaș al pământului — al naturii — brodind la nesfîrșit, închipuind la nesfîrșit, — este Delta ; un uriaș suflet omenesc este Delta, cu adîncimile lui, cu forțele lui, cu veșnicul lui efort de a cristaliza veșnic — și el ca o peșteră uriașă, ca o catedrală a adîncurilor, în umbra căreia universul cristalizează, creează, îmbracă fiecare piatră, fiecare creangă, fiecare punct cu infinitatea de chipuri și culori. Un asemenea cristal uriaș, viu, în veșnică prefacere este Delta întreagă. Ne înspăimîntă și ne atrage prin forțele ei uriașe, prin imensitatea ei, prin adîncurile ei ; ne înspăimîntă și ne atrage prin uriașa ei devenire : prin tot ceea ce nu putem cuprinde — și în același timp ne îngrijorează, ne înduioșează și ne solicită omenește prin fragilitatea ei — prin uriașa ei fragilitate — ca bolțile unei peșteri încărcate cu promoroacă milenară, cu broderiile. cu faldurile, cu stalactitele și constelațiile ei.
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ȘTIINȚA SCRUTEAZĂ
DEPĂRTĂRILE COS CE

Cercetarea științifică, înarmată cu ul
timele cuceriri ale tehnicii ,,atacă" as
tăzi tot mai insistent, multimilenarele 
enigme ale Cosmosului. Studiul astrelor, 
al galaxiilor îndepărtate, al spațiilor 
extragalactice, dezvăluie orizonturi ne
cunoscute ale Universului.

Lumina, undele, comunică un imens 
bagaj de informații. Dar astfel, la vechi 
enigme deslușite, se adaugă altele noi, 
tot mai complexe. Despre unele dintre 
acestea ne vorbesc astăzi cunoscuti as
tronomi.

Prof, dr Kazimierz KORDYLEWSKI
Observatorul din Cracovia

Are și planete noastră
un

imediată considera în
’ Prof. Giorgio ABETTI

Institutul National de optică Arcetri — Florenfa

Soarele
așa cum nu-l vedem

Soarele. aflat la distanta de 149 600 000 km. este totuși steaua cea mai apropiată de Pămînt. Mijloacele moderne permit ca el să fie studiat tot mai amănunțit : astfel, cu ajutorul u- nor filtre speciale, care permit trecerea numai a anumitor radiații (ale he- liului, hidrogenului. calciului) instrumentele optice furnizează astăzi originale fotografii ale diferitelor pături de la suprafața Soarelui : fotosfera. cromo- sfera. coroana. Binecunoscutele pete solare se formează în fotosfera. Ele ne■ apar întunecate. în realitate sînt doar ceva mai puțin strălucitoare Si cu circa 1 000° mai puțin fierbinți decît restul fotosferei. De aici pornesc și protuberantele, erupții cromo- sferice de o excepțională luminozitate și de mari dimensiuni, care pot răzbi pînă în stratul de gaze exterior al coroanei. Protuberantele se pot vedea la marginea Soarelui ca niște jeturi imense de gaze.Un progres important în stabilirea compoziției si structurii diferitelor pături exterioare ale Soarelui s-a realizat în urma descoperirii — acum 25 de ani — că Soarele emite unde- radio. S-au construit a- parate care permit înregistrarea undelor radio pe diferite lungimi și s-a constatat că „radio-soarele" are dimensiuni mai mari decît „Soarele-vizibir. El emite din fotosfera. la lungimi de undă de circa 1 cm. ca un corp care are aproximativ temperatura de 6 000° C. iar din cro- mosferă. uneori, la lungimi de undă de circa 10 m. ceea ce corespunde unor râturi de ordinul a liogne de grade și „furtuni" în Soare.Ansamblul acestor fenomene sugerează posibilitatea existentei în Soare a unui cîmp magnetic, ca în toate corpurile cerești ce se învîrtesc în jurul axei

tempe-10 mi- indică

lor. Dar. spre deosebire de cîmpul magnetic al I’ămîn- tului. în calotele polare ale Soarelui nu există un singur pol nord și un singur pol sud. ci... mai multi poli rătăcitori. Fiecare pată a Soarelui ci. sediul magnetice cele două se prezintă ca niște „perechi" ce pot fi asemănate cu polii, pozitiv și negativ, ai unui magnet. De cîtva timp se știe că activitatea magnetică a Soarelui se desfășoară în cicluri de 11 ani și că. la capătul fiecărui ciclu nu numai că se inversează polaritatea netelor. dar si a întregului cîmp magnetic general : polii nord si sud se inversează între ei. Se constată aici o analogie cu Pămîntul : există dovezi că în urmă cu cîteva milioane de ani cîmpul magnetic al Pămîntului s-a inversat în raport cu cel existent astăzi. Mai ea deosebire constă doar în intervalul de timp în care a avut loc a- cest grandios fenomen.Soarele se investighează astăzi și cu ajutorul unor baloane rachete, sateliți artificiali, care poartă variate instrumente pînă la mari înălțimi, chiar dincolo de limitele atmosferei noastre : în acest fel au fost fotografiate fluxuri de particule emi.se de Soare, iar-prin telecomandă a putut fi măsurat fluxul de raze X. ce creste simțitor în timpul furtunilor solare. Aceste furtuni influențează multe fenomene fizice ce se petrec ne Pămînt. Satelitul american Mariner II. în îndelungata sa călătorie interplanetară spre Venus, a înregistrat, de pildă, existența unui a- devărat „vînt solar" care, atunci cînd Soarele, este liniștit. are o viteză de circa 309 km/scc„ iar în perioadele de furtună atinge I 000 km/sec, luînd forma unor nori de plasmă care asaltează și Pămîntul.

este. la rîndul unor cîmpuri particulare. In emisfere petele

In vecinătatea a Pămîntului se că există doar Luna. 1961 însă, după un deceniude observații, făcute de pe culmile munților Tatra, am ajuns la concluzia că în jurul planetei noastre s-ar roti încă doi sateliți, necu- noscuti încă si avînd dimensiuni mai mari decît ea. Mai precis, nu este vorba de sateliți „clasici", de corpuri compacte, ci de pînze transparente de pulbere cosmică. în condiții favorabile, ele apar pe fundalul cerului înstelat ca niște pete luminoase. A- ceastă descoperire a fost confirmată, la începutul a- nului 1966. de către astronomi din California, care urmăresc acum mișcările acestor ..prezente" cosmice.Mi-am orientat apoi cercetările în direcția căutării altor formații pulveriforme în vecinătatea organizînd o științifică în sud : expediția nea să facă observații asupra microstructurilor slabă luminozitate ce apar pe fundalul celor 12 constelații ale zodiacului, linele dintre ele fiind de mult cunoscute, purtînd denumirea de „lumini zodiacale". Au fost însă urme de și în celelalte ale zodiacului.în 15 nouți, ideale pentru observații, au fost efectuate 1 448 de măsurători care au permis să se conchidă că există numeroase particule de pulbere răspîndite de-a lungul

Pămîntului. expediție Africa de avea misiu-de
descoperite luminozitate constelațiiîn condiții

Dr. Audouin DOLLFUS
Observatorul din Paris

Janus al zecelea satelit
al lui Saturn

în afară de inelul care îi face faima, planeta Saturn este înconjurată de un întreg cortegiu de sateliți. De cîtva timp știm însă că nu sînt nouă la număr. ci cel puțin zece. Dar acesta din urmă scăpase tuturor observatorilor pînă la... 15 decembrie 1966.La observatorul din Meudon s-a „presimțit" e- xistenta celui de-al 10-lea satelit încă în 1957. cînd s-a sesizat apariția în inel a unor goluri întunecate.în I960 urma să se petreacă un fenomen astronomic rar : Pămîntul intra în același plan cu inelul Iui Saturn, ceea ce crea condiții deosebit de favorabile pentru căutarea enigmaticului satelit (inelul, dispărut aproape complet pentru privirile noastre, nu mai putea împiedica observațiile). O primă trecere a Pămîntului prin olanul inelului a avut loc la 29 octombrie 1966.. dar nu mi-a fost posibil să descopăr presupusul satelit. A ro"a trecere, la 15 decembrie 1966, avea să fie ultima, pînă în 1981 : ne-am propus să căutăm satelitul ipotetic cu ajutorul unor plăci fotografice.Cele trei clișee, obținute la 15 decembrie 1966, pe Ia orele 18,30 — la Observatorul de la— excepțional de bine situat, în vîrful la altitudinea poscdînd un diametrul de scos la iveală ceresc zat exact în planul inelului și foarte aproape extremitatea acestuia, cest mie punct luminos tea fi și un defect al sector sau o stea cu totul străină de Saturn, dar imaginile luate în continuare, l-au arătat progresiv de supunind că văr satelitul calculat. ;a

Pic du Midiunui munte, de 2 877 m, telescop 1 m — un mic neidentificat, cu au corp așe-deA- pu- cli-
apropiindu-se planetă. Pre- era într-ade- căutat. i s-a o primă ipo-

teză, raza orbitei și durata rotației : 18 ore. A doua zi. el se afla de cealaltă parte a globului, dar a reapărut pe un clișeu după 18 ore. La 17 decembrie, noul satelit s-a ivit din nou la locul prevăzut.Revenit la observatorul din Meudon. am început studiul sistematic al clișeelor. dar abia în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie am putut termina măsurătorile și calculele. Dimineața (1 ianuarie 1967) am trimis telegrame diferitelor observatoare care ar fi putut confirma descoperirea. La 3 ianuarie, descoperirea a fost pentru prima oară confirmată de R. L. Walker de la Observatorul naval din Flagstaff (Arizona). pe baza unor clișee luate la 18 decembrie, apoi am regăsit noul satelit pe 4 clișee obținute la observatorul din Texas (încă la 29 octombrie 1966), de astronomul francez J. Texe- reau. In sfirșit. un clișeu luat special de Observatorul de la Pic ianuarie 1967.nou.Știm astăzi are un diametru de aproximativ 315 000 km ; că ca este practic circulară, situată exact în planul inciuiui, fiind parcursă în 1.8 ore. Din calculul diametrului acestui corp ceresc a rezultat că acesta este de circa 350 km. Este deci vorba de un astru de dimensiuni apreciabile, deoarece nici unul din sateliții desco- periți în ultimele decenii nu a atins acest volum.Rămînea doar să se dea un nume acestui nou satelit, — privilegiu rezervat de tradiție descoperitorului. Nouă sateliți fuseseră de acum botezați cu nume ale unor divinități din mitologia greacă sau latină, legate de istoria zeului Saturn. Zeul .,Janus" era încă disponibil si l-am propus pentru noul satelit.

du l-acă
Midi, la 9 arătat dinorbita lui

pulve- ante- încon- decurs
orbitei lunare, formînd un inel care înconjoară Pămîntul. în componența a- cestui inel intră atît Luna, cit și cei doi sateliți riformi. descoperiti rior. Tot inelul face jurul Pămîntului înde o lună, iar diametrul lui este de circa 800 000 km și grosimea are circa , 60 000 km. In principal, el este alcătuit din particule de materie avînd masa de ordinul cîtorva miimi de gram, distanta dintre diferitele particule fiind de ordinul cîtorva kilometri. Din Cosmos însă, de la o depărtare de circa un milion kilometri, s-ar putea fotografia această formatiu-

ne. fotografia prezentînd discul Pămîntului și în jurul lui un inel slab luminos cu un diametru egal cu 60 de diametre pămîn- tești.Cum a apărut acest inel ? De unde provin particulele de pulbere din care este alcătuit ? După părerea mea. meteoriții care lovesc Luna de multe mii de ori De secundă, dau naștere la „schije" mai mari sau mai mici. Fragmentelor mici li se pot imprima însă viteze mari, de peste 2 km/sec. și atunci ele se îndepărtează de Lună. Pentru a se supune pînă la urmă atracției comune a Lunii și a Pămîntului în acest mod se desfășoară încărcarea cu pulbere cosmică a orbite lunare — si paAția „inelului tesc“. Formarea lui fășoară. deci, ne masei lunare.care scade această masă este însă atît de lent. în- cît Luna va putea alimenta acest proces încă miliarde de ani.

întregii deci a- pămîn- se des- seama Ritmul în

Prof. dr. O.
Observatorul

HECKMANN
din Hamburg

„Ascultarea"
Tradiționala astronomie optică întîmpină . astăzi dificultăți crescînde pe care, cu un secol în urmă, nu le prevăzuse nimeni. Observatoarele ..emigrează" spre periferia așezărilor, preferă chiar locuri pustii. .'Deasupra marilor orașe, din cauza multitudinii de luminoase terestre,nocturn devine tot. mai luminos. astrele fiind tot mai dificil de observat, iar bolta de ceată, praf, emanații industriale învăluie orase-

surse cerul

aștrilor
le. Se mai adaugă numeroasele stații de radio emisie și televiziune care, folosind îndeosebi undele scurte, influențează aparatele electronice ale observatoarelor. încă o problemă. mai veche poate, este evitarea influentelor climatice asupra observațiilor.Astronomii caută totuși să pătrundă. în continuare, cît mai adînc în Cosmos, și pe căile observației op-, tice. Se construiesc si se

instalează — în Canada. S.U.A. (două). Anglia, ropa occidentală (trei) U.R.S.S. — telescoape dimensiuni tot mai mari, cudiametrul de peste 3 metri, amplasate pe munți înalți și, pe cît posibil. în regiuni singuratice, cu cerul senin în cea mai mare parte a anului. Experiența astronomilor sovietici. americani și vest-europeni demonstrează că sub aspect climatic, cele mai bune condiții le oferă nordul statului Chile, unde urmează să ia ființă de altfel „Observatorul european Sud"Ca un mijloc de observație modern se afirmă astăzi tot mai categoric radioastronomia. Receptoarele ei devin tot mai sensibile. puterea de separare a semnalelor mai pronunțată. Aceasta se realizează prin tene sau maiteme complexe care acționează simultan. Dar și aici s-a ivit o „problemă terestră" Parazitii proveniti de la automobilele de pe șosele, de la instalații industriale. căi ferate electrice. perturbă funcționarea radiotelescoapelor destinate cercetărilor. De ceea nici acestea numai construiesc în apropierea marilor orașe. La construcția marelui radiotele- scop de la Jodrel] Bank al Universității din Manchester (Anglia), de pildă, s-au luat măsuri speciale de siguranță : învecinată ferată trece printr-o că Faraday" de mai kilometri, în vedereaminării paraziților. încă o piedică o reprezintă vîn- tul... Marile antene ale radiotelescoapelor trebuie să reziste la presiunea, enormă a acestuia fără a prezenta deformări sau vibrații. în ultimii ani s-a recurs la învelitoare din mase plastice care, umplute cu aer. se umflau deasupra radio-

telescoapelor. S-a constatat însă curînd că praful, picăturile de ploaie etc. exercită o influentă necontrolabilă. diminuînd undele radio, așa încit se recurge din nou la soluții tehnice care să confere antenelor o rezistentă sporită.Astronomia optică și ra- dioastronomia se completează fericit, mai ales că

fiecare funcționează în lungimi de undă cu totul diferite : prima înglobează o bandă de unde electromagnetice (razele luminoase) de la 1/1 000 mm pînă la o treime din această cifră, cea de-a doua, de la unde de cîtiva centimetri pînă la cele de mai multi metri. Se încearcă astăzi și tehnici pentru utilizarea lungimilor de undă aflate intre cele două domenii. Atmosfera terestră constituie o barieră si în calea radioastronomiei. ea „înghite" cu desăvîrșire anumite lungimi de unde, așa îneît se pot obține doar cunoștințe fragmentare despre radiațiile aștrilor. Astăzi. se deschid perspective de eliminare si a acestor dezavantaje, prin transportarea telcscoapelor dincolo de atmosfera terestră, la cîteva sute de kilometri deasupra învelișului gazos a) Pămîntului. cu ajutorul rachetelor sau sateliților.
Prof. dr. docent Călin POPOVICI

București

Enigmele quasar-elor

construirea unor an- cu dimensiuni mari prin înmănunchierea multor antene în sis-

a-se

cale „cuș- multi eli-

în ultimii 20 de ani. scru- tînd cerul cu antenele sale, radioastronomia ne-a pus în fata unor fenomene enigmatice • s-au descoperit galaxii noi. puternice emițătoare de radio-unde (de milioane de ori mai puternice decît propria noastră Galaxie), s-au descoperit galaxii în explozie, ex- pulzînd cantități de materie de ordinul a sute de milioane de mase solare. Astfel. cvasi-stelcle sau „qua- snr“-ele. radiosurse cosmice ce nu pot fi asimilate stelelor, emit atîta energie cit cele mai strălucitoare astre din Univers, cît mii și zeci de mii de miliarde de stele la un loc. în timp ce galaxiile cvasistelare sau galaxiile albastre, deși foarte luminoase, nu oferă o emisiune radio apreciabilă. Care este sursa energiilor enorme ale acestor astre ?Multi astrofizicieni cred că reacțiile termonucleare ar fi mult prea slabe pen- toj a putea explica aceste fenomene și că aci avem de-a face cu noi legi ale materiei, necunoscute încă fizicii. S-ar putea ca în a-

ceste cazuri mase imense de materie să fie concentrate în condiții stranii. în volume foarte mici. Deci fenomene de „implozie", de „explozie spre interim"...Dar „quasar“-ele pun și alte probleme, care deocamdată car insolubile : în spectrele lor. de pildă, care nu se aseamănă cu cele, ale altor galaxii, se văd linii luminoase difuze, deplasate mult spre partea roșie a spectrului, unele din ele, care în mod normal apar în- ultraviolet, fiind deplasate chiar infraroșie înseamnă sare spre deră astăzi că creșterea deplasării spre roșu proportional cu distanta galaxiilor ar demonstra că Universul se află în expansiune. că deplasările spre roșu sînt provocate de îndepărtarea galaxiilor de noi la viteze fantastice, care depășesc de 3 ori viteza luminii. Dacă sar“-ele sînt obiecte atît de îndepărtate, cum indică deplasarea spectrele lor. nu lege de ce uncie

pînă în regiunea a spectrului. Ce această „depla- rosu ?" Sc consi-

.,qua-
spre roșu din înțe-

prezintă rapide schimbări de strălucire, iar dacă fenomenul se datorează unor cauze gravitaționale (mase mari cu raze foarte mici), atunci nu se înțelege de cs în spectrele acestor corpuri apar unele linii care nu pot lua naștere decît în. medii gazoase foarte difuze... Aceste si alte aspecte contradictorii ale acestor o- biecte cerești recent desco» perite pretind, pentru a pu« tea fi înțelese, revizuiri fundamentale în domeniu! cunoștințelor noastre d« astronomie si de fizică.Pe aceeași linie, a descoperirilor astronomice noi. se înscriu și sursele de raze X cerești, de existenta că- : rora s-a aflat abia acum 5 ani. o dată cu lansarea unor rachete la mari înălțimi. Astfel, anul trecut, a fost identificată în constelația Scorpionului o foarte slabă stea albastră, de mai multe mii dc ori mai slabă decît ultimele stele ce se văd cu ochii liberi. care emile radiații X de 1 000 ori mai intense decît cele din domeniul vizibil. Care să fie oare mecanismul acestei emisiuni atît de puternice de raze X ? Misterul nu s-a lămurit încă. Astronomii descoperă în continuare. pe măsura pătrunderii tot mai adinei în Cosmos, cu mij- -loace tot mai perfecționate, obiecte și fenomene cerești ce nu se încadrează noțiunilor cunoscute.Noi orizonturi par să deschidă astronomiei și particulele neutrino. în stare să străbată, neabsorbite, cantități imense de materie ; ele apar în diferite reacții termonucleare din interiorul stelelor, trec nestinje- nite prin întreaga lor masă și călătoresc prin Univers pe foarte mari întinderi. Neutrinii formați în procesele termonucleare din interiorul Soarelui, de. pildă. ne-ar putea da informații prețioase asupra naturii acestora, pînă acum dedusă numai prin calcul și prin observarea efectelor de la suprafața astrului. Pe de altă parte, stră- bătînd întregul corp al unei stele, aceste particule ne-ar putea da informații asupra condițiilor interne din stele Astronomia neutrinilor. deși la începutul ei. promite să devină totuși o bază observatională directă în problema structurii și evoluției stelelor și chiar a Universului.
îulie,

Tașkentul după cutremur

V Vi 3 «

Imagine actuală la uzbeci un cu- semnificație pro-

noi cartiere. Mun- mai repede și mai ca oricînd.5 iulie, Tașkentul su-

lovit de catas-
Mark ELENIN

scriitor sovietic

EPOPEEA

TAȘKENTULUI

Prima dată am cunoscut Tașkentul în zorii unei primăveri. Casele păreau înecate în exuberanta năvalnică a grădinilor în floare, iar în aerul răcoros și străveziu plutea parfumul a- mețitor al mierii. L-am cunoscut și-n zilele înnăbuși- toare de vară, cînd soarele, aidoma unui disc incandescent. atîrna deasupra capului pe un cer nemărginit, fără culoare. Si-n a- murgul toamnei aurii, cînd piețele, nemaiputînd cuprinde întregul belșug al darnicului pămînt uzbec, revărsau culorile strălucitoare ale roadelor sale pe străzi și bulevarde.în ultimii ani, reconstrucția orașului luase proporții. Arhitecții întocmiseră un nou proiect al centrului. întinzîndu-se în voie în valea largă inundată în verdeață, Tașkentul a devenit mai mare, mai frumos.Dar în zorii zilei de 26 aprilie 1966, la orele cinci și două zeci și trei de minute, pămîntul a început să se zvîrcolească. Cerul lăptos a devenit brusc purpuriu. Cîlnii porniseră să urle. Apoi o izbitură puternică a zguduit întreg orașul. Orizontul s-a clătinat. Casele au scîrțîit asurzitor și jalnic, ca și cum o mină pu-

ternică le-a strîns, zdrobin- du-le ca pe niște cutii de chibrituri. Mobila a pornit să pluteacă prin încăperi. Pentru prima oară, în decurs de 20 de ani, au rămas nemișcate acele marelui orologiu de pe turnul Taș- kentului. Un nor des praf galben-cenușiu s-a dicat deasupra orașului.Anual, pe pămînt au cel puțin cîteva milioane de cutremure semnalate de seismografe — arată statistica. Cutremurul de la Tașkent a fost deosebit de puternic fiindcă epicentrul lui s-a aflat la mică adîn- cime, chiar sub raioanele cele mai dens' populate ale orașului.Cum s-au comportat oamenii în acel moment greu și periculos ? Locuitorii Tașkentului mi-au relatat numeroase întîmplări caracteristice. Un bătrîn bolnav a scos din casă doi nepoți și a murit în clipa următoare din cauza unui atac de cord. Oamenii care se aflau în momentul acela la locul lor de muncă, și-au îndeplinit cu curaj datoria. Nimeni nu și-a părăsit locul de muncă. Telefonistele au continuat să facă legăturile, ținînd deasupra capului dosare și registre pentru a se apăra de molozul ce cădea din tavan.

de ri-Ioc

„Salvarea" a recepționat fără oprire apeluri din toate colțurile orașului. Muncitorii din schimbul de noapte au rămas în secții. Medicii la căpătîiul bolnavilor. De bunăvoie au ieșit pe străzi milițienii care-și terminaseră orele de lucru, școlii de dezgropa prăbușite murului. încă din prima zi, locuitorii orașului s-au dovedit a fi mai tari decît catastrofa...Prima zguduitură subterană a fost foarte puternică, neașteptată, perfidă. Ceea ce a urmat însă după aceea, n-a fost cu nimic mai ușor. Pămîntul părea că se răzvrătește. Zguduiturile începeau pe neașteptate, de obicei noaptea, cînd orașul obosit dormea. Numărul distrugerilor creștea mereu. Tot mai mulți oameni rămîneau fără adăpost.Străzile din centru — barate de mari grămezi de cărămidă și moloz — trebuiau descongestionate. în a- jutorul cetățenilor au venit ostașii garnizoanei din Tașkent. Telegraful era a- saltat. Au venit la lucru în mod voluntar pensionarii și școlarii oraganizați în detașamentul „Cercetașul". Studenții, după o zi de studii și de muncă în oraș, patrulau pe străzi în timpul nopții...La 8 mai șl de două ori la 10 mai au avut loc cutremure de gradul 6 și 7

precum și elevii miliție pentru a de sub zidurile victimele cutre-

care au zguduit din nou Tașkentul. Cele mai mari distrugeri au fost provocate în apropierea epicentrului, care s-a aflat de data aceasta la o adincime de circa 5 kilometri.între timp, la Tașkent au venit savanți sovietici de vază : geofizicieni, geologi, seismologi. A început forarea unui puț adînc de 500 m. Ziarele au început să explice cu răbdare natura calamității care a lovit o- rașul. Valentin Ulomov, directorul Stațiunii centrale de seismologie din Tașkent vorbea aproape zilnic la postul de televiziune al o- rașului. Luînd cuvîntul la televiziune în seara de 22 mai, ei a avertizat pe cetățeni : se prevede un cutremur puternic. Și intr-adevăr, peste 40 de ore a fost înregistrată o zgu- duitură de gradul 7. Pronosticul s-a confirmat și la 4 iunie. Seismografele au constatat : un nou cutremur de gradul 7.De mai bine de o lună și jumătate oamenii rezistau la turbatul atac al forțelor naturii. Pămîntul se zgu-duia zilnic cam odată la 3ore.
★Coborînd din avion, mise părea că nu recu-nosc Tașkentul și totuși îlrecunoșteam. Năprasnicul uragan seismic a trecut cu tăvălugul peste vechiul centru. Ziduri dă- rîmate, acoperișuri prăbușite, o împletire haotică de căpriori, conducte de apă

și de gaze, cabluri electrice, grinzi carbonizate, curți părăsite. Nu departe un tanc distrugea rămășițele vechilor locuințe, iar un buldozer împingea grămezi uriașe de moloz și cărămizi, netezea terenul.Pe multe străzi accesul mașinilor era interzis. Casele avariate erau îngrădite cu frînghii purtînd ste- gulețe albe și roșii. Pretutindeni apăruseră corturi — pe străzi, în piețe, scuaruri, lîngă Teatrul „ Alișer Na- voi". în corturi era concentrată întreaga viață a Tașkentului : instituții, bucătării, cantine, policlinici ; intr-un cort internistul, în altul — chirurgul, în al treilea — medicul de boli nervoase ; apoi frizerii, ateliere de reparații, poștașii... oameni, mii de oameni care s-au mutat sub cupolele de pînză de cort. Viața era grea. Locuitorii Tașkentului trăiau totuși. Trăiau și luptau.Pe străzi nu prea era lume. Orășelele de corturi nu dormeau însă. Prin prelate se vedeau difuz luminile becurilor electrice, se auzeau voci, undeva ardea un primus, din parte răsuna muzica un aparat de radio cu zistori. O fată tînără pea pămîntul din fața cortului. Pe bulevardul 1 Mai oamenii dormeau chiar în stradă, scoțîndu-și paturile pe partea carosabilă. Tașkentul dormea ca un ostaș gata în orice moment să sară în sus la primul semnal de alarmă...

altă de la tran- stro-

Spre sfirșitul numărul total al cutremurelor se apropia de 500. A fost înregistrată o căldură neobișnuită chiar pentru Âsia centrală : 44,5 grade. Era în curs evacuarea tuturor copiilor. Trenurile și avioanele îi transportau spre casele de o- dihnă, spre taberele de pionieri și sanatoriile din țară, începuse descongestionarea orășelelor de corturi, Tașkentul lupta împotriva cutremurului. Oamenii s-au pus pe treabă și au început să construiască ceau bineLa ferise un nou cutremur de gradul 7. Distrugeri noi nu s-au mai înregistrat. Blocurile moderne cu multe e- taje au rezistat și de data aceasta. între timp, în locul vechilor case și cartiere din centru se întindeau scuaruri plantate cu flori. Aproape 5 000 de familii primiseră locuințe noi. U- nul după altul dispăreau orășelele de corturi. Căldura scăzuse, norul de praf ce plutise deasupra o- rașului a dispărut.
★în decursul celei de-a doua călătorii pe care am făcut-o la Tașkent am putut vedea amploarea ajutorului pe care întreaga tară l-a acordat orașului. Nici cifrele gigantice care redau eforturile tuturor republicilor sovietice nu sînt în măsură să demonstreze ceea ce au făcut statul și oamenii care au sărit în mod voluntar în ajutorul orașului trofă.Există vînt cu fundă — „hașar". Cuvîntul e greu de tradus. Cînd se întimplă o nenorocire cuiva, se declară „hașar". Vecinii îi vin în ajutor și împart cu cel lovit tot ce au. Aici a fost declarat un hașar unional. Constructori de 60 naționalități din diferite orașe ale tării au plecat în Uzbekistan ca să ridice un nou Tașkent. Ha- șarul a început chiar după primul cutremur. Pe a- dresa Comisiei guvernamentale au început să sosească sute, mii de scrisori și telegrame. Oamenii reau permisiunea de merge la Tașkent.Pierderile gigantice ferite de Tașkent fost acoperite prin efortul întregii țări. Tașkent s-au îndreptat cei mai buni arhitccți și ingineri, betoniști și mon- tori, macaragii și tîm- plari, șoferi și instalatori. Această armată este bine organizată și echipată. Prezența ei s-a făcut simțită chiar și într-un oraș cu o populație de un milion de locuitori. Pe străzi alergau în acele zile autocamioane, buldozere și alte mașini de construcție purtînd numere ale orașelor ." ningrad. Minsk, Gorki, colo întîlneai moscoviți uniformele lor verzi emblema Kremlinului umărul stîng, tineri și nere cu insigna organizației de construcții din Kiev. La Tașkent a muncit cu e- lan detașamentul „Drujba" care numără 3 000 de stu-

ce- asu-auSpre

Le- Ici I în cu De ti

denți veniți din toate republicile.La început, constructorii au dus-o greu. Ritmul de lucru era foarte ințens. Le- ningrădenii, cei sosiți din Siberia și republicile baltice, sufereau din cauza căldurii de 40 de grade. Praful de loes pătrundea in gură, Jn nas, în urechi, împăienjenea ochii. Toți cei veniți sufereau de o sete îngrozitoare. Se povestește că într-o zi, în pauza de prînz, pe șantier au venit doi bătrîni uzbeci. Ei au adus cîteva ulcioare cu un ceai tare de culoare verde numit „kolț-ceai". Băutura astringentă, puțin a- măruie, a plăcut constructorilor. Ei au constatat că aceasta potolește setea pe o perioadă îndelungată. Curînd. în toate ceainicele fierbea numai „kok-ceai". Astfel noii veniți au învins „dușmanul nr. 1“ — setea. S-au obișnuit apoi și cu soarele și cu vîntul înăbușitor, plin de praf....Ofensiva constructorilor a început în Cilanzar, un raion relativ îndepărtat de epicentrul cutremurului care avea deja drumuri de acces și comunicații, pentru că aici construcțiile începuseră mai de mult. La periferia CilanzaruIUi au apărut orășelele „Leningrad", „Rusia", „Siberia", „Pribaltica". Orașul satelit Sergheli este al doilea important sector de construcții. Potrivit proiectului, aici va fi amenajat un stadion, se va ridica un mare hotel, un cinematograf, un mare complex de locuințe.în ceea ce privește centrul orașului, contururile acestuia sînt de pe acum schițate de arhitecți din Taskent, Kiev, Minsk, Tbilisi, Baku și Leningrad. Se proiectează un mare masiv verde. De-a lungul magistralei vor fi amplasate numeroase clădiri pentru instituții, iar de aici, în rază, vor porni străzi care vor uni centrul de celelalte raioane ale capitalei.Se pune întrebarea dacă nu este periculos să se construiască clădiri într-un raion care a avut atît de mult de suferit de pe urma cutremurelor. Oamenii de știință răspund că totul depinde de felul cum va fi ales locul de amplasare a construcțiilor, cum vor fi proiectate clădirile și cum vor fi executate. A- coperișuri de monolit, carcase de oțel și beton armat, cordoane antiseismice și o armătură suplimentară vor permite clădirilor din Tașkent să reziste la cutremurele cele mai puternice. Totodată se continuă cercetările seismologi- ce. Se fac studii asupra fenomenelor electrice în atmosferă. Cu ajutorul apăratelor oamenii de știință supraveghează neîncetat pulsul Pămîntului.Locuitorii Tașkentului spun cu mîndrie : „Am devenit acum rezistenți la fenomenele seismice". Și intr-adevăr, oamenii se dovedesc întotdeauna a fi mai puternici decît calamitățile naturii dacă sînt curajoși, dacă sînt uniți și dacă sînt oameni adevă- rați.
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COMUNICAT

Amintore Fanfani

Manifestări consacrate 
împlinirii a 5(1 de ani 
de la luptele de la Mărăști, 
Mărăsesti si Oituz

Comunicat comun
•TO’i

Numirea ambasadorului

cu privire la vizita delegației
Republicii Socialiste

La invitația guvernului Republicii Socialiste România, ministrul afacerilor externe al Republicii Italia, Amintore Fanfani, a făcut o vizită oficială in România între 7—11 august 1967.în cursul șederii sale în România, ministrul Farțfani a fost primit la 9 august de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Chivu Stoica, și; în aceeași zi, la Predeal, de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.La 10 august domnul Amintore Fanfani a fost primit la Eforie de secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nieolae Ceaușescu.în cursul acestor întrevederi s-a procedat la un schimb de vederi a- profundat asupra căilor întăririi prieteniei și colaborării între cele două țări, precum și asupra situației internaționale actuale.Ministrul afacerilor externe al Italiei, Amintore ' Fanfani,' și ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste'România, Corneliu Mănescu, au efectuat, în timpul vizitei, într-o atmosferă de sinceră cordialitate, un schimb de păreri asupra situației relațiilor româno- italiene și cu „privire lă cele mai importante probleme internaționale. Ei au continuat astfel convorbirile fructuoase care s-au d sfă.șurat anul trecut, la Roma, în. luna septembrie.La convorbiri au participat:Din partea română : Vasile Șan- dru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Cornel Burtică, ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma, Mircea Bălănescu, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe, Vasile Ileasă, director a. i. în. Ministerul Afacerilor Externe, și Octavian Bărbulescu, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe.\Din partea italiană: Niccolo Mos- Cc to, ambasadorul Republicii Italia la București, Roberto Gaja, director general al afacerilor politice în Ministerul Afacerilor Externe, Luigi Valdettaro della Rocchetta, director general adjunct al relațiilor culturale, Alberto Rossi, șef de birou în Direcția Generală a afacerilor economice, Salvatore Saracer.o, director adjunct al Serviciului de presă în Ministerul Afacerilor Externe, și Vieri Traxler; șef adjunct al cabinetului ministrului afacerilor externe.Cei doi miniștri au constatat cu satisfacție că relațiile dintre România și Italia se dezvoltă continuu și favorabil, în spiritul prieteniei tradiționale care leagă cele două popoare, în interesul Tor comun și a) cauzei păcii internaționale.

Ei au subliniat că intensificarea din ultimii ani a contactelor între reprezentanții vieții politice, economice, culturale, științifice ai celor două țări contribuie la strîngerea legăturilor dintre popoarele român și italian, la o mai bună cunoaștere reciprocă și la dezvoltarea colaborării bilaterale.Schimburile economice româno- italiene cunosc o evoluție ascendentă, dezvoltarea potențialului e- conomic al celor două țări creind posibilități sporite de colaborare în acest domeniu. Creșterea progresivă a schimburilor între cele, două țări va fi în mod deosebit favorizată de lărgirea cooperării economice și tehnico-științifice, în vederea căreia organele competente vor elabora, de comun acord, măsuri eficace.Creșterea însemnată a schimburilor dintre România și Italia. în domeniul culturii, artei, științei.și tehnicii încurajează de asemenea cele două părți în dorința lor de a asigura continuarea .acestei evoluții.In acest spirit cei doi miniștri 
au semnat la 8 august 1967 o convenție consulară, un acord de colaborare culturală, un acord privind coproducției cinematografică și au făcut un schimb de scrisori cu privire la deschiderea- de birouri turistice in capitalele celor două țări-.Ei au hotărît de asemenea ca intr-un viitor apropiat să fie inițiate negocieri în vederea încheierii unui tratat comercial și de navigație-și a unui acord de colaborare în domeniul turistic.Efectuînd un schimb de vederi asupra situației internaționale, cei doi miniștri și-au exprimat îngrijorarea față de încordarea existentă și au convenit că este necesar să se desfășoare eforturi susținute pentru menținerea și întărirea păcii și pentru realizarea destinderii în lume. Ei au reafirmat rolul și importanța contribuției pe care Organizația Națiunilor Unite o poate aduce în acest scop și s-au pronunțat pentru creșterea eficacității a- cestei organizații în vederea realizării universalității ei și pentru a- plicarea consecventă a principiilor Cartei.Ei au subliniat în acest cadru importanța intensificării colaborării între toate țările, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi și a neamestecului în-afacerile. interne ale altor state.In acest spirit cele două părți, conștiente și îngrijorate de primejdiile care amenință pacea lumii ca urmare a războiului din Vietnam, au repetat convingerea lor că,acest conflict trebuie.să fie reglementat pe baza acordurilor de la Geneva din 1954.

Situația existentă în Orientul A- propiat a făcut de asemenea obiectul unei examinări care a permis celor două părți să sublinieze necesitatea unei soluții pașnice, echitabile și durabile a diferendelor care separă țările acestei regiuni, cu respectarea intereselor lor legitime.Miniștrii afacerilor externe au relevat importanța pe care România și Italia o acordă realizării securității și cooperării în Europa în avantajul tuturor popoarelor in- i teresate, al păcii și securității ge- | nerale. Considerînd că un mijloc I esențial pentru a. ajunge la acest scop este dezvoltarea relațiilor . și contactelor bilaterale între țările europene, indiferent dej apartenența la grupări politice și militare diferite și de regimul Tor social, cei doi miniștri au fost de acord că pentru a favoriza această dezvoltare este necesar să se acționeze intr-un spirit de realism, cu răbdare și perseverență, creind astfel un eli- I mat favorabil reglementării chestiunilor în suspensie.în scopul asigurării unei păci trainice și a securității internaționale, cele două părți au reafirmat I hotărîrea lor de a promova și de a favoriza încheierea unui acord de dezarmare generală și completă și. îndeosebi de dezarmare nucleară i sub control internațional eficace. Ele consideră că un pas important spre ac;st țel poate fi încheierea unui tratat de neproliferare a armelor nucleare care, ca parte a unui sistem de măsuri destinat să ducă la. eliminarea armelor nu- | cleare, să fie în stare să asigure S securitatea tuturor statelor, precum I și drepturi și posibilități egale pen- I tru toate țările de a beneficia de | cuceririle științei și tehnicii conteni- I porane în domeniul nuclear pașnic, I sub un control precis și echitabil, j fără discriminări și fără amestec ! în afacerile interne ale statelor.Exprimînd satisfacția în legătură I cu rezultatele întîlnirilor, cei doi I miniștri au subliniat din nou hotă- j rîrea lor de a favoriza și alte con- | tacfe utile pentru a contribui la în- I tărirea destinderii în Europa și în I lume și a duce la noi și fecunde : dezvoltări în domeniul colaborării I prietenești dintre România și Ita-. i li’a.în numele primului ministru al l Italiei, Aldo Moro, ministrul italian t al afacerilor externe a adresat pre-- ! ședintelui'Consiliuiui de Miniștri al I Republicii Socialiste România, Ion | Gheorghe Maurer, invitația de a S face o vizită oficială în. Italia. Pre- I ședințele Consiliului de Miniștri, a l acceptat invitația cu plăcere. Data | vizitei va fi stabilită pe, cale diplor | matică.

PLOIEȘTI. — Aniversarea a 50 de ani de la luptele purtate de armata română la Mărăști, rășești- și Oituz tă în regiunea numeroase manifestări rale. La Palatul' culturii din Ploiești, la casele raionale și orășenești de cultură — Cimpina, Breaza, Km. Sărat, Tîrgoviște — au fost expuse conferințe despre însemnătatea acestui eveniment, despre faptele de vitejie ale ostașilor români. ■ (Agerpres)
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Mă- este ■ marca- Ploiești prin cultu-

turistic

o ședință de lu- O.N.T. A parti-

guvernamentale române
in Republica Arabă Unită

Democratică Congo

Amintore guvernu- România, în țâra
ambasadorul Italiei la București, cu soția și membri ai ambasadei.
Declarație făcuta presei

Vineri dimineața a părăsit Capitala ministrul afacerilor externe al Republicii Italiene, Fanfani, care, la invitația lui Republicii Socialiste a făcut o vizită oficială noastră.Oaspetele italian a fost însoțit de Roberto Gaja, director general al afacerilor politice, Luigi Valdettaro della Rocchetta, director ge- neral adjunct al relațiilor culturale, Alberto Rossi, din direcția generală a, afacerilor economice, Salvatore Saraceno, adjunctul șefului serviciului de presă, și Vieri Traxler, consilier.La plecare, ministrul afacerilor externe al Italiei a fost salutat de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Cornel Burtică, ambasadorul României la Roma, Mircea Bălănescu, ambasador, director în M.A.E., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost de față Niccolo Moscato,

înainte de plecare, Amintore Fanfani, ministrul afacerilor externe al Italiei, a făcut următoarea declarație reprezentanților Agenției Române de presa Agerpres' și ai Radioteleviziunii române.: .„Fiecare schimb de Vizite între’ personalități de conducere din țări prietene constituie un prilej pentru realizarea unui bilanț, al acțiunilor desfășurate și a unui bi- 1 lanț de perspectivă cu privire, la acțiunile ce trebuie întreprinse, în aceste patru zile petrecute îm- . preună cu conducătorii români am putut constata că bilanțul pe anii 1966—1967 al relațiilor italo-româ- ! ne se încheie în mod favorabil. Se manifestă o înțelegere sporită a pozițiilor fiecărei părți, o intensificare a relațiilor culturale, precum și lărgirea cooperării tehnice și a schimburilor economice. Pre-

vederile de perspectivă pentru anii 1967—1968 ne-au permis să vedem în mod obiectiv dezvoltarea viitoare. în toate direcțiile amintite, în vederea garantării realizării unor asemenea prevederi, chiar în aceste .zile am obținut unele rezultate prin semnarea acordurilor anunțate și prin. înțelegerea bilaterală la care s-a ajuns.Vizita în Italia a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurei*, pe care noi o așteptăm cu plăcere, ne va permite să constatăm înfăptuirea acestor prevederi, să le actualizăm și — sperăm — să le îmbunătățim. Dacă aceasta se va realiza, vom putea . afirma că a crescut contribuția Italiei și a României la progresul ambelor țări și popoare • în toate domeniile, la îmbunătățirea situației pe continentul european, în zonele geografice vecine și în întreaga, lume. Aceasta este dorința pe care noi toți ne-am exprimat-o reciproc în aceste zile". (Agerpres)

9 Ieri a avut loc 
I chil a Colegiului | cipat tov. Ianoș Fazekâș, vicepre- | ședințe al Consiliului de Miniștri. 
I Cu acest prilej, iov. Nieolae Boz- 
I dog, președintele Colegiului O.N.T., 
I a prezentat un raport privind re- 
I zultatele de pînă | tătea turistică. Amele 7 luni ale turiștilor străini lat țara trece de _____23 la sută mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul de zile petrecute în țara noastră prezintă o creștere de 60 la sută. O dezvoltare deosebită a înregistrat turismul automobilistic. Ca urmare, în perioada amintită, încasările valutare au fost cu circa 40 la sută mai mari decît în aceeași perioadă din 1966Progrese în comparație cu anul trecut s-au înregistrat și în domeniul turismului intern. Numai intermediul agențiilor O.N.T.I participat la diferite . excursii .pînă la 1 august — peste Un lion de persoane.în continuare, au fost dezbătute măsuri privind dezvoltarea activității turistice interne și internaționale. S-a examinat stadiul realizării programului de investiții pentru lărgirea bazei materiale turistice — la munte, la mare, în sta- I ț.iuni balneo-climaterice, pe princi- I palele trasee ele — pentru amenajarea de noi stațiuni și hoteluri turistice. De asemenea, s-a examinat programul construcțiilor de campinguri și posibilitățile de extindere a acestei I forme de cazare. Insistîndu-se asu- . pra măsurilor ce trebuie luate pen- I tru realizarea la timp a tuturor in- I' v’estițiilor,' s-a atrășr'în mbd'de’dse- I bit atenția asupra necesității ,de a i se urgenta darea în funcțiune a Ș hotelurilor din București. Iași, Tul- cea, Arad, Tr. Severin etc. O atenție mai mare va fi acordată folosirii în condiții mai bune a celor circa 40 000 de locuri oferite în locuințele cetățenilor, precum și a spațiilor din căminele studențești. - în legătură cu pregătirea sezonului 1968, s-au luat măsuri pentru încheierea la timp a contractelor cu agențiile și firmele de turism din* străinătate ; de pe acum au fost contractate peste’50 la sută din spațiile de pe litoral.A mai fost examinată problema ridicării în continuare a nivelului de pregătire a personalului) din hoteluri, restaurante și alte unități, precum și îmbunătățirea propagandei turistice în țară și străinătate.A fost întocmit, un plan de acțiune pentru realizarea obiectivelor stabilite.

acum în activi- reieșit că în pri- anului, numărul care ne-au vizi- 500 000, cu circa

prinaumi-

Pe linia colaborării prietenești stabilite între Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită, la Cairo a avut loc între 8—10 august 1967 cea de-a doua sesiune a Comisiei guvernamentale mixte de cooperare economică și tehnică între cele două țări. Delegația guvernamentală română la această sesiune a fost alcătuită din Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, șeful delegației. Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mircea iSțicolaescu, ambasadorul României în R.A.U., și Ion Marcu, direct?!- în Ministerul Comerțului Exterior. Delegația R.A.U. a fost alcătuită din Hassan Abbas Zaki, ministrul economiei și comerțului exterior, șeful delegației, Hussein Khaled' Hamdy. ministru adjunct al economiei și comerțului exterior, ¥ehia el Moulla și Mounir el. Barbary, directori generali ai Organismului pentru industrializare.Cele două părți au examinat aspectele concrete ale cooperării economice și tehnice și ale schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită și au'convenit să recomande guvernelor celor două țări să adopte noi măsuri și inițiative în vederea adîncirii și lărgirii acestei cooperări. în timpul sesiunii, părțile au constatat cu satisfacție evoluția favorabilă a relațiilor economice bilaterale, precum și perspectivele de extindere și îmbunătățire a lor, pe baza principiilor egalității și a- vantajului reciproc.Partea română a informat partea R.A.U. că, în spiritul prieteniei și solidarității ce caracterizează relațiile dintre cele două țări, guvernul Republicii Socialiste România a oferit R.A.U., cu livrare promptă cu plată în 5 rate anuale cu 2,5 la sută dobîndă, cereale și alte alimente a căror cantitate, împreună cu cea a

I •produselor oferite anterior, totalizează 165 000 tone cereale, 20 000 tone zahăr și 5 000 tone ulei comestibil. Delegația R.A.U. a exprimat, aprecierea pentru acest ajutor prietenesc acordat de guvernul român.Partea R.A.U. a acceptat cu satisfacție invitația făcută de către partea română, ca o delegație guvernamentală a R.A.U. să viziteze în cursul acestui an România, în vederea viitoarei extinderi și adîn- ciri a cooperării economice și tehnice între cele două țări, precum și pentru semnarea listelor mărfuri, anexe la protocolul mercial pe anul 1968.Lucrările sesiunii, care s-au fășurat intr-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă, specifică relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și poooare. s-au încheiat prin semnarea unui protocol de către- Gheorghe Rădulescu și Hassan Abbas Zaki.Cu prilejul vizitei la Cairo, Gheorghe Rădulescu și membrii delegației au avut, de asemenea, convorbiri, într-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere reciprocă, privind, probleme de interes comun pentru dezvoltarea colaborării dintre cele două Mahmud Fawzi, asistent ședintel.ui'R.A.U pentru externe, Abdel Moneim suni, ministrul planificării, Mohamed Nurreddin Korra, ministrul aprovizionării și comerțului interior, și cu alte înalte oficialități guvernamentale din R.A.U. în încheierea vizitei sale în R.A.U., vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a fost primit de președintele R.A.U,, Gamal Abdel Nasser, cu care a avut, o convorbire privind dezvoltarea relațiilor dintre Republica Socialistă România

Prin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Alexandru Tujon a fost numit în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Democratică Congo.
■> s (Agerpres)
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Europa-America

169 -155
Componenții selecționatei de atle

tism a Europei s-au comportat re
marcabil în a doua zi a meciului A- 
merica—Europa, găzduit în orașul 
canadian Montreal, obținînd victoria 
în ediția inaugurală a acestei com
petiții cu scorul general de 169—155 
puncte (109—100 la masculin și 60—55 
puncte la feminin). Cea mai mare 
surpriză a furnizat-o săritorul cu 
prăjina d’Encausse (Franța), care cu 
performanța de 5,20 m a cîștigat o 
probă în care americanii porneau 
mari favoriți. Railsback (A) s-a cla
sat al doilea cu 5,10 m, urmat de Pa- 
panicolau (E) cu 5,10 m; Seagren (A) 
nu s-a clasat, ratînd cele trei în
cercări la 4,90 m...

Astăzi — GALA DE S0X 
la „Progresul"

Reîntoarcerea in Capitală

a române

Sufrageria vremea
„Bilea" 2 Canicula...

Delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, \con- dusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care a participat la lucrările celei de-a II-a sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte de colaborare tehnică și economică între România și R.A.U. s-a reîntors vineri la amiază în Capitală.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erați prezenți Iosif Banc și Janos Fazețăș, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, ,Ion Marinescu și Mihai Bălănescu. miniștri, Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, Petre Burlacu. adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale economice.

Au fost de fată ambasadorul R.A.U. la București, Mohamed .Fahmy Hamad, și membri ai ambasadei.

ț

★La plecarea din Cairo, delegația română a fost condusă dă Abde) Moneim el Kaissuni, ministrul planificării al R.A.U., Hussein Khaled Hamdy, ministru adjunct al e- conomiei și comerțului exterior, și de alte persoane oficiale, precum și de Mircea Nicolaescu, ambasadorul României în R.A.U.înaintea plecării, tovarășul Gheorghe Rădulescu a răspuns la întrebările ziariștilor, vorbind despre relațiile de prietenie dintre România Și R.A.U., despre perspectivele de dezvoltare a cooperării economice dintre cele două țări.

Pe ringul montat în incinta Parcului sportiv „Progresul' din Capitală se desfășoară astăzi, începînd de la ora 19, 
prima reuniune pugilisticâ in
ternă a sezonului de toamnă. Vor evolua reprezentanți ai cluburilor bucureștene Metalul, Progresul, Constructorul, Rapid, Olimpia și ai asociațiilor Grivița Roșie, S.P.O.B., Confecția și Semănătoarea. Cu acest prilej se va face verificarea unui prim lot de boxeri în vederea participării la „Cupa Bucureștiului" ce va avea loc luna viitoare.

LOTODIN 11 AUGUST 1967
70 63 57 59 26 29 35 80 7 24 65 37FOND DE PREMII : 926 596 lei din care report la categoria. I : 78 495 lei.Tragerea următoare va avea loe vineri 18 august 1967 la București.

Magazinele de specialitate pun 
le dispoziția cumpărătorilor, prin
tre alte garnituri destinate a mobi
la o cameră de zi, sufrageria „Bilea 2“. Concepută din panouri 
modulate și tipizate, ea oferă diverse posibilităfi de întrebuințare. Furnirul de nuc și finisajul cu lacuri poliesferice dau pieselor garniturii 
un aspect plăcut, Sufrageria ,,Bi- 
lea” 2 se compune din bufet, bibliotecă, vitrină, măsuță pentru 
radio și televizor, o masă exten
sibilă și 6 scaune tip Hercules. 
Fa)ă de alte garnituri de același gen, sufrageria ,,B(lea 2“ prezintă cîteva noutăfi : vitrina cu cristale 
și oglinzi, măsuța combinată pentru 
radio și televizor, precum și alcătui
rea bibliotecii și a vitrinei din 
corpuri suprapuse oferă posibilități 
multiple de combinare-și dispunere 
în spațiul camerei respective.

Prețul unei garnituri este de 
6 800 lei.

circulație de sud, nu nula sol ci și în straturile înalte ale atmosferei, a

De cîteva zile temperatura se menține ridicată. Cum se explică aceasta, cum va fi vremea în zilele următoare ? Iată ce ne-a declarat tov. Elena Milea, șefa laboratorului de prevedere a timpului de scurtă durată, din cadrul Institutului meteorologic :O mai maipermis aerului cald și uscat de origină tropicală să pătrundă în jumătatea de sud-est a continentului european, făcînd ca termometrele să indice noaptea valori frecvente de 20 grade, culminînd cu 30 grade înregistrate îh Italia.în tara noastră, temperaturile minime au înregistrat valori • de peste 20 grade noaptea (în sudul Banatului, Olteniei și pe litoral). în schimb ziua, mercurul termometrelor a. urcat oină la 36 grade, temperatură atinsă în Cîmpia de vest, sudai Olte-

niei și la București, în ziua de 6 august. Ieri, temperatura maximă înregistrată a fost de 38 grade la Băilești și Bechet. Nu se poate spune că a- ceasta e cea mai ridicată maximă înregistrată în țara noastră deoarece chiar la București cea mai mare temperatură de pînă acum a fost de 41 grade, semnalată în august 1945. Insă intervalul mai mare de zile cu insolații puternice, absența a- proftpe completă a ploilor au făcut ca ultimele zile să constituie o perioadă de caniculă mai ales pentru jumătatea de sud a țării.După cum s-a putut constata din primele ore ale dimineții de ieri, pătrunderea unui nou front de ploi în nord-veștul tării a făcut aă se semnaleze a- verse și o ușoară scădere a temperaturii. Acest, front ce delimitează de fapt o nouă masă de aer de natură oceanică (aer mai umed și mai rece), va face ca această caniculă să fie treptat. întreruptă. Se vor mai semnala averse de ploaie în Banat. Transilvania r. și nordul Moldovei și cu caracter .mai local în celelalte regiuni. în. următoarele două zile temperatura va continua. să scadă mai ales în nord-vestul țării.

Intr-adevăr, experiența zilelor noastre confirmă — și nu printr-un singur exemplu.— că „mediul de cultura" care- favorizează cel mai virtos apariția și proliferarea periculosului . baccil al superficialității este cunoașterea „pe jumătate". diletantismul, „cînta- tul după ureche".— E de cîteva ori mai dăunător un diletant decît un nepriceput sadea — iși exprimă părerea tovarășul Nieolae Daud, director general al Combinatului chimic din Craiova. De ce? . Pentru că pe nepriceput îl descoperi relativ ușor, și Dină la urmă îl pui la locul lui. îi dai o muncă unde să facă exact ce și cit e în stare. Cu diletantul, cu nseudosnecialistul e, însă mult mai areu : nimeni nu poate afirma cu mîna pe inimă că e un ignorant — omul etalează, ba chiar face paradă de diverse cunoștințe și reușește să impresioneze pe unii, să deruteze — un timp — pe cei din jur. Așa s-a întîm- plat că în proiectarea unora dintre fabricile și instalațiile acestui combinat, de pildă, la fabrica de amoniac, s-au făcut anumite greșeli care acum se sparg în capul nostru, al celor care trebuie să lucrăm aici, să dăm producție.— Cum vă explicați a- ceste erori ?— In primul rînd. în al doilea rînd si în al zecelea rînd. din cauza aceluiași diletantism. Oare cum s-ar putea califica altfel faptul că dintre, șefii de proiect ai fabricilor combinatului, cu o singură excepție, nici- unul nu lucrase efectiv în vreo uzină chimică sau ne un șantier din meniu? Chiar nii teoretice putut, cu un _________hiatus în pregătirea lor. să rezolve multitudinea de probleme practice pe care '• le implică proiectarea unei întreprinderi de atare - ‘calibru.Reflecțiile la care incită

convorbirea ou directorul general al combinatului craiovean sînt multiple si diverse, dar toate converg către aceeași zonă — a răspunderii. Putem să ne înduioșăm uneori de mania ,e unui pictor amator, chiar evident lipsit de har. de a mîzgăli pînzele — e treaba lui, îl privește ce face cu timpul săli liber.

nere si incapacitate, mai ales crin manifestarea cea mai acută a ingăddintși — pasivitatea și indolență. Din cazurile pe care le-ani cercetat mi s-a impus constatarea că între in- ■ do.lență și superficialitate există o legătură atît de strînsă îneît le poți considera surori siameze. Cauzele sînt multiple, dar

deri, ci ar fi pututderi, ci ar fi putut da beneficii de circa 1.000 000 lei. Forurile tutelare au fost sesizate. Rezultatul ? Fostul inginer-sef al întreprinderii a fost mutat... tot inginer-sef la o fabrică de ambalaje desprinsă anul a- cesta din complexul întreprinderii „Floră", iar fostul contabil-sef s-a bucurat si el de o „sancțiune

SUPERFICIALITATEA
»rEste diletantul ■ inofensiv. Dar ne DUtem oare împăca cu existenta diletantului industrial, : care ... mînuiește milioane și, uneori, zeci de milioane din fondurile statului socialist ?
Unde începe, 
de fapt, delictul ?

acest do-.niște genu ar fiasemenea .

Ne-am adresat cu a- ceaslă întrebare unui om al legii, tovarășului loan Pohonțu, procuror —șef de direcție în Procuratura generală — care rat:— Așa cum fică- o anume drept ■ „omor 1. dență" ar trebui, ducă părerea mea, să se con- damne mai explicit „paguba prin superficialitate, și incompetență". Dar nu e vorba numai de. asta. După cum în, orice ’ infracțiune. complicii sînt si ei făcut! răspunzători șolidar cu cel incriminat, socoț că si în .. cazurile ’ de acest gen ar trebui să' răspundă soli- . ,■ dar si cei-’c?. ș-au făcut părtași la pagube prin îngăduință fată de neprice-

ne-a decla-lenea cali- ■ infracțiune crin imnru-

in fond pot ti reduse la una singură : relații neprincipiale, de menajări reciproce, după obiceiul ,,o mină spală oe cealaltă". Sînt cazuri cînd se constată diferite deficiențe în activitatea unor întreprinderi. Cînd constatările făcute nu implică răspunderi nițe, totuși, .unele destul de grave — de cele mai multe ori avînd drept sursă tocmai superficialitatea. incapacitatea, neglijenta — ele sînt aduse Ia cunoștință forurilor tutelare nentru a lua măsurile necesare.nu Nu nu din terial. dar uneori portă nici . consecințe morale. Am în față un dosar cu constatările făcute recent la fabrica de conserve „Flora". Sute, d.e mii de lei irosiți. Organele noastre de control au stabilit că. dacă s-ar fi înlăturat măcar nele din neajunsurile organizare, evidentă control, întreprinderea și-ar fi planificat anul cut 2 400 000 lei

penale bine defi- dar scot la iveală, neajunsuri

Dar ce ne e dat, o dată, să constatăm ? numai că cei vinovati sînt trași la răspundere punct de vedere mânu su-

tide si nutre- pier-

generis. fiind... promovat șef al serviciului financiar în direcția generală din minister.
Fiecare la lecui

potrivitL-am rugat să pundă la anchetă rășul Marian Bejat, cetător principal, la Institutul de psihologie.„Cauzele greșelilor u- mane — spune tovarășul Bejat — sint factorii de care vorbea Francis Bacon : inerția, îngustimea vederilor, lipsa de efort. Toleranța față de incompetentă iși are și ea aici originile. Prejudecata că oamenii sînt deopotrivă dotați, prejudecata că educația și activitatea ca atare pot face totul, indiferent de înzestrare. — contribuie de o- bicei în mare măsură la promovarea mediocrității; E drebf că munca stăruitoare la un om cu o înzestrare cu puțin peste medie poate face mai multe minuni decît înzestrarea superioară care nu este însă însoțită de strădanie, de perseverentă. înzestrarea

ne răs- ne tova- cer-
r<

fără . muncă este de celfe mai multe ori. sterilă, dar și munca fără înzestrarea năcesară feste de obicei neproductivă, necreatoare.Uneori promovarea și tolerarea superficialității și incapacității sînt rezultatul interferenței unor criterii extra-valorice. străine de principiul socialist al utilizării omului corespunzător aptitudinilor sale- — ori al dificultăților reale întîrapinate în cunoașterea aptitudinilor, efectul unor greșeli de orientare si selecție profesională.în toate: domeniile, incapabilul și superficialul Constituie un pericol public, căci el nu este de fapt un zero, o nulitate — cum se spune — ci. reprezintă o valoare negativă foarte importantă. El nu numai că nu produce, dar îi împiedică și pe alții să producă pe măsura posibilităților lor. în cel mai fericit caz. el se lasă dus în spate de ceilalți. îngreunîndu-le a- cestora mersul. Dar. de cele mai multe ori. incapabilul și superficialul, cînd au posibilitatea să facă selecție, promovează la rin- dul lor incapacitatea și superficialitatea, barind calea talentelor. Cunoscînd legea contrastelor, el nu acceptă pe acei a căror prezență alături îl dezavantajează.Orice om este capabil să îndeplinească cu succes a- mimite activități. Important este însă ca el să lucreze în unul dintre domeniile pentru care are aptitudinile și pregătirea necesare. Și la fel de important este ca în întreaga sa activitate să dovedească răspunderea necesară pentru fiecare act pe care-I întreprinde. ■ A- ceste cerințe sînt impuse de necesitatea valorificării tuturor forțelor crea- • toare ale poporului, prospectării tuturor talentelor si utilizării lor cu randament, maxim, care constituie azi în tara noas-, tră un obiectiv deosebit de important al politicii partidului și statului".



GENEVA: Lucrările Comitetului special al O.N.U.
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• Provincia de centru- 
vest a trecut sub con
trolul răsculatilor

9 Convorbiri pentru for
marea unui guvern 
provizoriu la Benin

GENEVA 11 (Agerpres). — în continuarea lucrărilor Comitetului special al O.N.U. pentru codificarea principiilor de drept internațional, a fost examinat „principiul privind obligația statelor de a nu interveni în treburile ținînd de jurisdicția .internă a unui stat conform Cartei". Delegatul român, dr. Edwin Glaser, a arătat că „principiul neintervenției, ca și celelalte principii de bază ale legalității internaționale, . este expresia unei cerințe obiective ca fiecare națiune să fie stăpîna. destinelor ceea ce constituie condiția țialâ a dezvoltării normale a țiilor internaționale.Experiența ultimilor ani spus vorbitorul — arată că inter-

venția în treburile interne ale altor state constituie o amenințare gravă la adresa păcii și uneori prefațează acțiunile tinzînd la subjugarea altor popoare și state. Delegatul român a arătat că formularea principiului neintervenției trebuie să asigure acestuia caracterul de universalitate care este recunoscut suveranității și independenței naționale, egalității și dreptului popoarelor de a-și hotărî .singure soarta. Aceasta pentru a se putea asigura primatul justiției în relațiile interstatale, a se exclude dominarea forței și a se deschide larg posibilitatea țărilor mici și mijlocii de a-și afirma personalitatea și inițiativele lor.

PARIS 11 (Agerpres). — In cu-* vîntarea rostită joi la posturile de radio și televiziune, președintele de Gaulle a declarat că primul dintre obiectivele politicii Franței este pacea. Intrucît pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie, în exterior, de o activitate energică și neîntreruptă, ea trebuie să fie desprinsă de orice acte de supunere față de străinătate — a subliniat vorbitorul. „Totodată, pe plan intern. pacea necesităunor mijloace de apărare punzăt.oare epocii". El a trecut revistă, recapitulativ, o de acțiuni întreprinse de Franța, printre care telor zadarnice" stabilirea unorfostele colonii franceze ca, îmbunătățirea relațiilor cu R.F. a'Germaniei. înlocuirea „încordării de ieri cu Europa răsăriteană prin relații cordiale și rodnice", stabilirea relațiilor cu Republica Populară Chineză. „Noi înfierăm — a spus vorbitorul — orice intervenție armată din partea oricărui stat
Acceptarea, de către încheierea

R.A.U. si Izrael9 J

a încetam activitatn»
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Conferinței
*

de la Havana

militare în zona SuezuluiNEW YORK 11 (Agerpres). — R.A.U. și Izraelul au acceptat încetarea oricărei activități militare în regiunea Canalului de Suez, in-i clusîv a navigației prin canal, pe o perioadă de o lună, începînd din 27 julie.Această comunicare este cuprinsă în raportul prezentat secretarului general al O.N.U., U Thant, de către generalul Odd Bull, șeful Comisiei O.N.U. pentru supravegherea armistițiului in Orientul Apropiat.în raport se arată, de asemenea, că părțile au acceptat 'numai circulația navelor aparținînd tății Canalului, precum și ce aprovizionează vaseleîn canal de la începutul ostilităților.

HAVANA 11. — Corespondentul Agerpres; V.t Stamate, transmite : la Havana au luat sfîrșit lucrările primei Conferințe a O.L.A.S. în uitima ședință plenară, s-a dat citire Declarației generale a conferinței. Printre altele, declarația face un apel la solidaritatea tuturor popoarelor latino-americane și la unitatea și solidaritatea cu țările socialiste, cu muncitorii din țările capitaliste, cu mișcările de eliberare din Asia și Africa, cu lupta pentru drepturi sociale a populației de culoare din S.U.A. Au fost aprobate rezoluțiile prezentate de comisii, printre care rezoluția de solidaritate cu poporul vietnamez, de solidaritate cu revoluția din Cuba și altele.Conferința a adoptatOrganizației latino-americane solidaritate, conform căruia în viitor conferințele O.L.A.S. vor convocate o dată la doi ani. In perioada dintre conferințe, organizația va fi condusă de un comitet permanent cu sediul la Havana.La ședința de închidere, Fidel Castro, prim-șecretar al C.C. al P.C. din Cuba, și prim-ministru al Cubei, a rostit o cuvintare.

autori- a celor blocate

Folclorul
romanesc
în peisajul 
olandez
(Urmare din pag. I)blicat cronici ample, fotografii din timpul spectacolelor. La Zwole, directorul teatrului de vară, dl. Hans van der Berg, ne asigură că „spectacolul folcloric al românilor a însemnat un eveniment al acestei stagiuni". „La primul spectacol am fost curios — ne mărturisește dl. C. J. de Bruin, arhitect, secretarul Asociației „Nederlandse Volk-' sdansvereniging" — al doilea mi s-a părut foarte bun, al treilea m-a entuziasmat. Aveți un ansamblu original, oamenii dv. joacă cu multa dăruire".Ansamblul folcloric românesc a deschis Festivalul internațional de la Leyden. Dl. dr. G. C., v. d. Villigen — primarul orașului gazdă — in cuvintul de deschidere a festivalului, prezintă asistenței grupul folcloric român asigurind-o că este „cel mai original și interesant prin temperamentul și muzicalitatea programului, prin diversitatea costumelor și coloritul lor".Cu aceeași ospitalitate și a- tentie olandezii ne-au dezvăluit frumusețile tării lor. Vizitele la Amsterdam, Rotterdam, în străvechiul Kampen și în cel mai tinăr Oraș, construit pe pămin- turile smulse mării acum 25 de ani, Emmelroord, vizitarea lucrărilor de îndiguire ne-au oferit imaginea unui popor iscusit, talentat, călit în lupta cu vicisitudinile naturii. Am cunoscut, totodată, un popor harnic, sincer, prietenos, dornic de înțelegere cu toate popoarele lumii. „Consider că popoarele de pe tot cuprinsul planetei se pot înțelege mai bine, pot trăi în pace și prietenie" — spunea Hartmut Scupin. Acestui i-a fost dedicat folcloric dl. scop și festivalul .Europa dansează".

statutuldefi

asupra teritoriului altora, așa cum se întîmplă tocmai în Asia de sud- est și Orientul Mijlociu". Referin- du-se la sistemele de alianțe existente in prezent, președintele a sublimat că, retrăgindu-se din N.A.T.O., Franța s-a desprins din situația de supunere față de S.U.A. In acest mod. ea eventual antrenatăcare nu ar fi a) ei și în nici o acțiune de război pe care ea nu 0 va don". Vorbitorul a arătat, de asemenea, că Franța este astfel în măsură să practice „înțelegerea și colaborarea, singurele mijloace de a realiza securitatea continentului european" și să sprijine „dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta", condiție imperativă „a înțelegerii internaționale, baza neapărat necesară a unei adevărate organizări a păcii".Relevînd că „astăzi independența nu poate exista fără progres", președintele a menționat diversele acțiuni ale guvernului francez care, după părerea sa. asigură progresul economic al țării.

LAGOS 11 (Agerpres). — Provincia de centru-vest a Nigeriei a trecut sub controlul trupelor care s-au răsculat si a unităților militare biafreze. a declarat un' purtător de cuvint al guvernului federal, citat de agenția Reuter. Postul de radio Enugu informează că garnizoanele din principalele orașe ale provinciei de centru-vest au „capitulat în întregime". Agenția France Presse relatează că în prezent au loc convorbiri în vederea formării unui guvern provizoriu la Benin, capitala provinciei, din care vor face parte reprezentanți ai tuturor grupărilor etnice care trăiesc in această regiune. Referitor la situația din provincia de centru-vest. agențiile de presă informează că politia si armata patrulează in principalele orașe ale regiunii, pe principalele artere de comunicații, iar în jurul instituțiilor publice au fost postate gărzi. Activitatea în întreaga provincie se desfășoară în mod normal. iar comunicațiile telefonice si telegrafice au fost restabilite între provincia orientală si provincia de centru-vest.Trupele biafreze. care controlează regiunea de centru-vest. a arătat purtătorul de cuvint al guvernului federal, se îndreaptă în prezent spre frontierele provinciei de vest situată la 72 kilometri de Benin.In capitala federală, guvernul central a adoptat o serie de măsuri în vederea prevenirii unor noi atacuri aeriene. în cartierele Lagosului au fost instalate baterii de artilerie. Autoritățile federale au operat în capitală o serie de arestări retinînd 18 persoane acuzate de a fi desfășurat o activitate îndreptată împotriva guvernului central. Toate zborurile de noapte pe aeroportul international din Lagos au fost suspendate.*Regiunea de centru-vest a Nigeriei este situată între provinciile Biafra și provincia de vest. în regiune trăiesc 2,5 milioane locuitori din care aproximativ 30 la sută fac parte din tribul Ibo, originar din Provincia Orientală. Principalele bogății ale provinciei sînt petrolul — Vs din producția anuală de petrol a Nigeriei, cauciucul 'și altele.

vieții în ArgentinaDirecția națională de statistica din Argentina a anunțat că în ultimele 12 luni costul vieții a crescut cu 34,2 la sută. In aceeași perioadă, salariile au fost „înghețate”. Potrivit a- genției France Presse, în rin- dul oamenilor muncii din Argentina se manifestă, din a- ceste cauze, o gravă neliniște.
Expresul „Hikari"

TOKIO 11. — Coresponden
tul Agerpres, Țuiu dorea, 
transmite : Cel mai rapid tren 
din lume, expresul „Hikari" 
din Japonia, a transportat in 
cele 1 000 de zile de la punerea 
sa in funcțiune peste 100 mi
lioane de călători. Media zil
nică a pasagerilor transportați 
de „Hikari", se menționează 
intr-un raport al Căilor Fe
rate Japoneze, este de 110 000 
de persoane. Suma realizată 
din transportul pasagerilor in 
această perioadă este de 530 
milioane dolari, reprezentând

împrumut 

pentru despăgubirea 
companiilor siderurgice 
naționalizateDin cele 240 milioane lire sterline pe care guvernul trebuie să le plătească companiilor producătoare de oțel ca despăgubiri pentru najionalizarea acestei industrii, au putut fi găsite pină acum numai 140 milioane lire, scrie ziarul londonez ,,SUN“. Mai sint necesare încă 100 milioane de lire sterline. La Londra se crede că guvernul va fi silit să recurgă la un împrumut forțat, numit „împrumut special". Această sumă ar urmă să fie objinulă în special cu ajutorul băncilor străine. Astfel vor fi despăgubite companiile producătoare de oțel, ale căror acțiuni au fost cumpărate recent de guvern prin naționalizarea acestei ramuri a industriei britanice.
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ADEN 11 (Agerpres). — La chemarea Frontului de eliberare a sudului ocupat al Yemenului, a Frontului național de eliberare și a sindicatelor din Aden, forțele patriotice din Aden au declarat vineri o grevă generală de 48 de ore. Greva a fost' declanșată în semn de protest împotriva participării reprezentanților șeicatelor, emiratelor, sultanatelor și ai guvernului federal la consultările organizate la Geneva de misiunea specială a O.N.U. pentru Aden. Greva a paralizat întreaga activitate din Aden. Vineri dimineața, relatează corespondentul agenției Associated Press, patriotii au atacat o cazarmă a trupelor britanice dizlocate în acest protectorat. Cei 12 000 de soldați din armata britanică au fost puși în stare de luptă. Patrule britanice percheziționează vehiculele și locuințele pentru a descoperi arme. In Aden au avut loa în cursul acestui an mai multe greve organizate în semn de protest împotriva diferitelor acțiuni ale administrației coloniale care promovează o politică ce contravine popoarelor din așa-zisa Federație a Arabiei de sud și prin

care se urmărește perpetuarea intereselor britanice din această regiune.Agențiile de presă anunță că în timpul atacului săvîrșit asupra aeroportului unei baze militare engleze, patriotii din Aden au avariat unul din avioanele forțelor militare aeriene. în suburbia Sheikh Oth- man din Aden au avut loc incidente între patrioți și patrule militare britanice.
Protestul f. N. L

a a II

In incinta Universității din Salisbury a avut loc joi seara un miting de protest la care au participat a- proximativ 350 de studenți. Ei au adoptat o moțiune, sfidînd deciziile autorităților, impuse pe baza legii excepționale, în care cer guvernului Smith să împotriva ședințele ColegiulLiderul studenților este cunoscut ca un aprig oponent al proclamării unilaterale a independentei de către regimul lui Smith. In fotografie : aspect din timpul demonstrației studenților. (Telefoto : U.P.I.-Agcrpres)

ridice restricțiile ordonate lui Michael Holman, pre- Uniunii studenților din universitar din Rhodesia.

„(fe tablou cuprinzător 
al României moderne"„Un pămînt al surîsu- lui, cu oameni prietenoși și generoși" — așa începe să descrie România scriitorul Peter 

Latham în prefafa Sa la 
o carte care va apare 
zilele acestea in librăriile londoneze. Titlul ei este „România. Un ghid 
complet". Autor apreciat 
a încă nouă ghiduri des
pre Franfa, S.U.A., 
U.R.S.S. și alte fări, Pe
ter Latham a reușit in
tr-adevăr să prezinte publicului britanic o cuprinzătoare imagine a 
României, bazată pe o 

■ vastă documentare per
sonală.

Cele 245 de pagini 
sini împărfite în capito
le mari și subcapitole, 
astfel 
terial 
oferit formă reia 
plăcut, specifică valoare literară. Adresată atîf turiștilor cit și cercurilor largi 
doritoare să-și comple
teze cunoștințele despre 
România, cartea confine numeroase date genera
le, geografice și climatice, aspecte principale 
din istoria poporului ro
mân, textul Constitufiei, o prezentare a Parti
dului Comunist Român și 
a sistemului politic, 
via|a economică, ra
murile industriale, agri
cultura, cercetările știin-

incit bogatul ma- in'ormativ este 
cititorului intr-o 

sistematizată, că- stilul descriptiv, 
îi imprimă o

agențiile de presă transmit:
Convorbiri între preșe

dinții Nasser și Tito au în- ceput vineri la Cairo, unde președintele R.S.F. Iugoslavia se află într-o vizită oficială.
JdîWS Kâddî, pnm-secretar al C.C. al P.M.S.U., și-a încheiat vizita de trei zii? în regiunea Fejer din vestul R. P. Ungare. Joi după amiază, în cadrul unui miting care a avut loc în orașul Szekesfehervar, el a vorbit despre unele probleme actuale interne și internaționale.

fifice, Invăfămîntul și 
viafa culturală, descrie
rea succintă a regiunilor 
tării, precum și numeroase detalii despre organizarea turismului în tara noastră. Un șir de 
ilustrații înfățișează ima
gini din București și alte 
orașe.

Cu prilejul aparifiei 
noului ghid, Gheorghe Ionel,O.N.T. Ia Londra, a oie
rii joi seara un cocteil, 
la care au luat parte

șeful oficiului
CORESPONDENTA 

DIN LONDRA 
DE LA 

L1VIU RODESCU

membri ai parlamentului, 
directorul general al editurii „Garnsfone Press 
Limited”, care a publi
cat cartea, directori și 
reprezentanți ai altor 
edituri, ai unor case de 
difuzare a cărților și ai 
unor agenfii de turism, 
ziariști. In cadrul întîlni- 
rii, deputatul Richard 
Crawshaw a împărtășit a- sistenfei impresiile sale 
dintr-o vizită făcută re
cent în România. El a 
remarcat printre altele 
ospitalitatea oamenilor cu care s-a întîlnit, a 
subliniat că l-au impre
sionat îndeosebi vitalita
tea și dinamismul dez-

vollării economice, a descris interesul și afen/ia cu care este apreciată 
astăzi in lume politica 
externă a României.

Lordul Snow, cunoscut 
scriitor britanic, a vorbit 
despre importanta tu
rismului ca mijloc de 
contact și apropiere in
tre oameni și fări, ară- 
find că astăzi asemenea 
contacte sint mai ne
cesare în scopul cunoaș
terii reciproce și pro
movării spiritului destin
derii.

într-o convorbire cu 
deputatul Richard Craws- 
haw, acesta mi-a spus 
că, după părerea sa, lu
crarea lui Latham este 
„o carte care nu numai că oferă un tablou cu
prinzător al României ■ moderne, dar are și ca
litatea de a trezi in rin- 
dul cititorilor dorința de 
a vizita și cunoaște 
dumneavoastră".

Michael Balfour, 
rectorul general al furii, cu care amde vorbă, mi-a declarat 
printre altele : „O asemenea carte completează o lipsă mai veche în 
librăriile britanice. Sînt 
convins că ea corespun
de interesului general al 
publicului britanic, fără a 
mai vorbi de numărul 
crescînd de turiști, cer
cetători și oameni de afaceri care doresc să studieze sau să viziteze frumoasa dumneavoas
tră fără".

Aniversarea grevei fero
viarilor francezi 3 3VUt loc în toate gările, depourile și atelierele feroviare din Paris și regiunea pariziană, cu prilejul împlinirii a 23 de ani de la declanșarea grevei patriotice de la 10 august 1944, care a dat semnalul insurecției în capitala Franței împotriva trupelor hitleriste. Seara, o delegație a Asociației naționale a feroviarilor, foști combatanți, a depus jerbe de flori la Mormîntul Eroului Necunoscut de la Arcul de Triumf.

Demiteri de iuncționari 
în Indonezia. DuPă cunl anuntă ziarul „Operași", din Djakarta, citat de A.F.P., aproape 900 de funcționari ai Ministerului indonezian al informațiilor au fost demiși recent din funcțiile lor, pentru atitudinea adoptată în urma tentativei de lovitură de stat din 1965. Pentru același motiv, 475 de alți funcționari ai aceluiași minister au fost suspendați, iar 76 au fost mutați în alte posturi.

tara

di- 
edi- 
stat

La Phenian, duPă cum anunță agenția A.C.T.C., Kim Ir Sen, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a primit vineri pe prințul Norodom Phurissara, ministrul afacerilor externe al Cambodgiei. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească.

Protocol bulgaro-suda-
HOZ. După cum transmite agenția B.T.A., la Khartum a fost semnat la 11 august un protocol bulgaro-sudanez în

domeniul comerțului, construcțiilor, a- griculturii și zootehniei, precum și al colaborării tehnico-științifice dintre cele două țări.
Cancelarul Republicii Fe

derale a Germaniei,Kurt Geors Kiesinger, a discutat cu cîțiva membri ai guvernului și cu comandanți su- premi ai armatelor terestră, aeriană și navală, probleme privind asigurarea unor economii bugetare, în special în domeniul apărării, fără însă ca efectivele militare și potențialul Bundes- wehrului să sufere reduceri substanțiale. Agenția France Presse relatează că măsurile adoptate nu vor fi puse în practică decit după o prealabilă discuție cu statele aliate din N.A.T.O; și după dezbaterile din Bundestag. Pe marginea acestor probleme vor avea loc discuții cu prilejul vizitei cancelarului Kiesinger la Washington săptă- mîna viitoare.
Festivalul internațional 

pentru pace organizat de Federația națională a studenților din Turcia a început la Istanbul. Sint

prezentate dansuri și cîntece populare, spectacole ale teatrului de amatori, expuneri și rapoarte pe teme de artă și cultură. La festival participă peste 600 de studenți, reprezen- tînd 11 țări, printre care și un ansamblu artistic al Uniunii Asociației Studenților din România.
Secretarii Comisiei mili

tare de armistițiu din Co
reea s-au întrunit la Pau- 
HlUnjOn. Reprezentantul R.P.D. Coreene a arătat că personalul american s-a făcut vinovat de repetate încălcări ale convenției de armistițiu între cele două părți săvîrșite în ultima perioadă în zona demilitarizată. El a precizat că între 28 iulie și 8 august, soldații americani au introdus în această zonă numeroase arme de diferite calibre și au deschis focul asupra porțiunii din zona demilitarizată aparținînd R.P.D. Coreene. El a cerut părții americane să ia măsuri urgente în vederea încetării imediate a tuturor acestor acțiuni îndreptate împotriva R.P.D. Coreene.

Deputați chilieni cer naționalizarea companiei „Acew del Pacifico", cea mai mare societate pe acțiuni din țară. Societatea, care dispune de oțelării și laminoare, se află practic sub control nord- american. Cererea a fost formulată de deputății din partea partidelor socialist și radical in Camera inferioară a congresului chilian. Naționalizarea societății a fost cerută mai înainte și de comuniștii chilieni.

Nava școală „Mircea 
și-a încheiat vizita în 
Marea Britanie. un numeros public din Portsmouth a asistat la plecarea navei.

La Tokio a avut loc o demonstrație pentru revizuirea legislației privitoare 
la asigurarea condițiilor de sănătate și protecție a muncii

SAIGON 11 (Agerpres). — Comisia pentru relații externe a Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud a dat publicității un comunicat în care protestează împotriva recentei hotărîri a administrației americane de a mări cu încă 45 000 de militari efectivul trupelor trimise să lupte în Vietnamul de sud. Aceasta — se spune în comunicat — reprezintă un nou pas pe calea intensificării războiului.
★500 militari americani au scoși din luptă de forțele triotice sud-vietnameze care au cat în noaptea de 26 spre 27 o puternică unitate americană, în

fost pa- ata- iulie provincia Bien Hoa. Cu acest prilej, patriotii au capturat o mare cantitate de arme și muniții. Joi după-amiază, noi ciocniri puternice au avut loc între trupele americane și unitățile patriotice într-o zonă situată în nordul regiunii Quang Ngai. Potrivit primelor rapoarte oficiale de la Saigon, trupele americane au înregistrat, în urma atacului, pierderi grele în oameni și muniții.
★HANOI 11 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că la 11 august, aviația americană a atacat cartiere din centrul Hanoiului precum și zone situate în împrejurimile orașului. Unitățile locale ale Armatei Populare Vietnameze au doborit două dintre avioanele inamice. In aceeași zi, un alt avion, american a fost doborit. de forțele armate din provincia Ha Bac. Numărul total al aparatelor de zbor ale S.U.A. dobo.rîte pînă în prezent pe teritoriul R. D. Vietnam se ridică la 2 162.

PHENIAN 11 (Agerpres). —. La încheierea convorbirilor dintre delegațiile economice guvernamentale ale R. D. Vietnam și R.P.D. Coreene, la Phenian a fost semnat un acord referitor la ajutorul militar și economic nerambursabil pe care guvernul R.P.D. Coreene urmează să-l acorde guvernului R. D. Vietnam. A fost, de asemenea, semnat un acord cu privire la schimbul de mărfuri și plăți dintre cele două țări pe anul 1968. Aceste acorduri — apreciază agenția A.C.T.C. — vor contribui la dezvoltarea , în continuare a prieteniei și colaborării dintre popoarele coreean și vietnamez.
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