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SATUR

r SO--::- Impresionantă din-
F-." MS totdeauna prin pro-

I porțiile sale uriașe, 
prin pulsul puternic 
al marilor agregate, 
marea oțelărie hune- 
doreană se prezintă 
în aceste zile cu noi 
înfăptuiri remarcabi
le, menite să consoli
deze poziția de frun
taș în întrecere a co
lectivului de aici. De 
7 luni și jumătate, la 
temperaturile înalte 
ale cuptoarelor, oțe- 
larii desfășoară o 
competiție de mare 
amploare cu timpul și 
indicatorii de plan. 

Rezultatele acestei puternice efervescențe crea
toare sînt deosebit de grăitoare la oțelăria Martin 
nr. 2.

Să amintim, în primul rînd, modul în care oțelarii 
au știut să „sară" peste bariera nivelului „maxim' 
de producție. Pentru acest an, necesitățile de metal 
ale economiei naționale au impus sporirea produc
ției de oțel la Hunedoara cu aproape 200 000 tone. 
Cifra este de-a dreptul impresionantă, ea însem- 
nînd depășirea volumului de 2 milioane tone oțel 
pe an, într-o singură unitate productivă, adică 
înscrierea oțelăriei Martin nr. 2 de la Hunedoara pe 
lista oțelăriilor de mîna întîi din lume. Iar creșterea 
trebuie obținută exclusiv pe seama folosirii inten
sive a capacităților de producție existente.

Cuvîntul de ordine „trebuie să încercăm, trebuie 
să reușim 1’ aparține organizației de partid din 
oțelărie, unor oameni cu înaltă conștiință politică 
șl pregătire profesională. S-a născut astfel ideea 
aplicării tehnologiei de insuflate a oxigenului în 
baia de oțel. Noua tehnologie — cunoscută pe 
plan mondial — a devenit o puternică pîrghie de 
ridicare a producției de oțel peste nivelurile ma
xime stabilite prin proiecte. La început, datorită 
ingeniozității și inventivității inginerului Cornel 
Deheleanu șl maistrului Ion Cismaș, oxigenul a 
„mîngîiat' suprafața băii de metal lichid din cup
toare, aducînd un spor substanțial de producție. 
Curînd, prima treaptă a fost depășită. Tehnologia 
Impunea însă ca oxigenul să pătrundă direct în 
masa oțelului lichid la aproape 2 000 de grade, 
pentru a ridica productivitatea la niveluri neatinse 
"încă. S-a făcut apel la diferite firme din alte țări 
pentru procurarea acelor instrumente deosebit de 
dificile și pretențioase care se numesc lănci. Lan
cea trebuie scufundată în metalul lichid, să reziste 
la temperaturile înalte și să insufle acolo oxigenul. 
Ea face ca durata de elaborare a unei șarje să 
fie scurtată cu 2—3 ore, ceea ce, la capacitatea 
oțelăriei hunedorene, înseamnă un spor de produc
ție de oțel care întrece multe sute de mii de tone 
de oțel pe an. Lăncile au sosit la Hunedoara, dar 
nu au putut rezista focului. După 18—20, cel mult 
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Conlucrarea fecundă

dintre cercetarea

5 3

de ore de funcționare, ele trebuiau aruncate 
fier vechi. Diferite stagnări, defecțiuni teh

nologice și organizatorice barau calea oțelarilor 
hunedoreni spre indici tot mai înalți.

în toiul neterminatelor și deloc încurajatoarelor 
experimentări — la care s-au adăugat cercetările 
desfășurate de Institutul de cercetări metalurgice 
al Academiei — un maistru modest, pe nume Ion 
Cismaș, a găsit soluția. Acest om, cu o 
experiență de un sfert de secol în meserie, a 
reușit să creeze un tip de lance care func
ționează neîntrerupt 120 de ore ; după cum ni 
s-a spus, noua variantă va merge, după cele mai 
simple calcule, peste 150 de ore. Maistrul principal 
Ște'an Tripșa, cunoscut specialist în problemele 

----J- o invenție 
ce trebuie urgent brevetată. Dincolo de avanta
jele materiale imediate ce le putem obține prin 
folosirea lăncilor maistrului Cismaș, trebuie să 
ne gîndim la afirmarea pe plan mondial a școlii 
siderurgice românești'. O părere pe care consi
derăm necesar s-o reamintim organelor competente 
pentru a lua măsuri operative în acest sens.

Laurențiu VISKI 
corespondentul „Scînteii"

oțelăiiiloi, apiecia : „Este vorba de

folosirea lăncilor maistrului Cismaș,

Imperativul asimilării o- 
perative a rezultatelor 
științifice acționează astăzi 
ca un însemnat ferment 
al progresului economic. A- 
plicarea industrială a aces
tor soluții comportă con
tribuții și operații com
plexe din partea a diverși 
specialiști și. în 
rînd. se bazează 1 
crarea rodnică a 
cu proiectarea.

S-a discutat 
despre așa-zisa „neîncrede
re" manifestată de produc
ție și. în primul rînd. de 
proiectare fată de unele 
dintre soluțiile propuse de 
cercetare, despre „prefe
rința" proiectanților față 
de tehnologiile și mijloa
cele ..tehnice importate. De
sigur. ea a fost determina
tă și de unele condiții o- 
biective. în sensul că unele 
din rezultatele cercetării 
științifice proprii nu erau 
suficient elaborate, necesi
tau eforturi de finalizare, 
inclusiv financiare. Soluții 
propuse de cercetarea noas
tră. deși cu rezultate satis
făcătoare în faza de labo
rator sau de statie-pilot. 
sînt încă deseori insuficient 
finisate pentru asimilarea 
lor industrială. Mai mult, 
la unele produse noi de 
mică serie continuă să se 
stabilească preturi prohibi
tive. ceea ce constituio o 
barieră în calea utilizării 
lor curente de către pro- 
iectanti. Soluția ? Nu exis
tă decît una singură, aceea 
a permanentei și strînsei 
colaborări dintre cercetare 
si proiectare. în toate fa
zele aplicării, pînă la in
troducerea definitivă în 
producție a noilor realizări 
științifice.

Industriei electrotehnice 
îi revin în etapa actuală 
sarcini complexe de cea 
mai mare importantă pen
tru economia națională, a- 
vînd drept scop moderniza
rea aparatajului electric 
de toate categoriile — do
meniu în care s-au consta
tat serioase rămîneri în 
urmă. Este foarte adevărat 
că la o serie de astfel de a- 
parata.ie — așa cum sînt 
transformatoarele de mare 
putere, aparataiul de înaltă 
tensiune, unele motoare e- 
lectrice etc. — s-au obți
nut o serie de perfecționări 
care deși dobîndite cu oa- 
recari întîrzieri. sînt totuși 
de natură să stimuleze pe 
proiectanti în alegerea unor 
utilaje fabricate în tară, 
reducînd masiv importu
rile respective. Din păcate, 
nu același lucru se poate 
afirma despre alte catego
rii de aparatai electroteh
nic. Astfel, aparate cum 
sînt cele de ioasă tensiune 
(întreruptoarele automate 
de ioasă tensiune, contac- 
toarele. siguranțele de 
mare si mică putere de ru
pere). o întreagă gamă de 
aparataj de comutație — 
ca separatoare, comutatoare 
pachet întreruptoare, bu
toane de comandă produse 
mai demult de industria 
noastră electrotehnică au 

I fost scoase în mare măsu
ră din fabricație. Or. în 
prezent, importăm masiv 
astfel de aparate care ră- 

| mîn necesare în instalațiile 
electrice. Pe de altă par- 

I te. deși s-a elaborat 
I program de asimilare 

noilor aparate, acesta

i primul 
pe conlu- 
cercetării

adeseori

un
a

nu

(Continuare în pag. a IlI-a)

Bilanț industrial 
maramuresan

Colectivele întreprin
derilor industriale din 
regiunea Maramureș au 
realizat succese deosebi
te în cinstea zilei de 23 
August. Depășind încă 
de pe acum cu 7 535 000 
lei angajamentul anual 
privind producția marfă 
vîndută și încasată ele 
au produs, între altele, 
peste plan, concentrate 
de zinc și cupru, 74 re
morci basculante desti
nate agriculturii, 263 000 
mp furnire estetice, a- 
proape 5 milioane cără- 
rtiizi.

Rezultate remarcabile 
au fost obținute și în 
acfiunea de rentabilizare 
a producției. Economiile 
suplimentare realizate la 
preful de cost, datorită 
reducerii consumurilor 
de materiale, combusti
bil, energie electrică, se 
cifrează la 45 291 000 
lei. Valoarea beneficiilor 
obfinute, în numai 6 
luni, este de 50 349 000 
lei, ceea ce depășește 
cu 11 000 000 lei anga
jamentul luat pe între
gul an.

(Agerpres)

I
I

Ing. șef
Mihai NISTOR

Institutul de studii 
și proiectări energetice

cuprinde întreaga gamă de 
aparata.i necesar în mari 
cantități șl. ca atare, nu 
este de natură să rezolve 
în actualul cincinal proble
ma unei reduceri substan
țiale a importurilor în a- 
ceastă ramură.

Tergiversările în asimila
rea acestor aparate înseam
nă irosiri de forțe pentru 
proiectarea unicatelor, re
facerea proiectelor din 
cauza schimbărilor repeta
te. contractări în străinăta
te și. firește, cheltuirea u- 
nor importante fonduri va
lutare. Pe lîngâ acestea, di
versitatea aparatajului im
portat creează uneori greu
tăți datorită insuficientei 
pieselor de schimb.

(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a primit joi după-amiază pe ministrul 
afacerilor externe al Iranului, Ardeshir Zahedi.

La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, au participat Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Pavel 
Silard, ambasadorul României în Iran.

De asemenea, au luat parte Mohammad Reza Amir-Tey- 
mour, subsecretar de stat pentru afaceri politice, Soltan 
H. V. Sanandaji, ambasadorul Iranului la București, Moham
mad Hassan Pouyani, director în Ministerul Afacerilor Ex
terne al Iranului, și Shapour Bahrami, directorul secretariatu
lui ministrului afacerilor externe.

• V • l

o autobază de transporturi 
a fost numit nu cel mai 
un inginer capabil, nu un 
funcționarea vehiculelor, 
economist, ci cineva căruia

bun 
spe- 
nici 
nu-i

Cunosc 
unde șef 
șofer, nu 
cialist în 
măcar un
recunoștea nimeni nici o calitate decît 
aceea de a fi un „băiat de treabă". Acesta, 
cu toată seriozitatea, a fost recomandat ca 
responsabil al „liniei noastre în materie 
de transporturi", cînd nici un șofer nu 
i-ar fi trecut o clipă în mînă volanul, 
cînd nici un funcționar contabil, cu spai
ma sfîntă a controlului financiar, nu i-ar 
fi dat în grijă un banal carnet de taxare.

S-a spus că inteligența e incomodă, e 
ofensivă, e neliniștitoare, ei bine, inteli
gența s-a pus dintr-o dată în conflict cu 
un asemenea om. Nu fiindcă ar fi dorit-o 
cu orice preț, ci fiindcă treburile mergeau 
prost, din ce în ce mai prost, iar inteli
gența dorea, prin însăși natura ei, prin 
însăși rațiunea ei de a fi, ca treburile să 
meargă bine. Cărui șofer bun îi convenea

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Centrali al Partidului Co
munist Român, tovarășul Waldeck 
Rochet, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, împreună 
cu soția, a făcut o vizită în Repu
blica Socialistă România în zilele 
de 14—17 august a.c.

Oaspeții francezi au vizitat ora
șul Constanța, stațiunile Mangalia, 
Eforie Nord, Eforie Sud, Mamaia, 
Muzeul Arheologic din Constanța, 
Delta Dunării și stațiunea experi
mentală hortiviticolă Murfatlar.

Cu prilejul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut convor
biri cu tovarășul Waldeck Rochet.

La convorbiri au participat din 
partea Partidului Comunist Român 
tovarășii Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Manea. Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar ai C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
prim adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. Din partea Partidului 
Comunist Francez au participat to
varășii Andră Vieuguet, membru 
supleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.F., Gilbert Vig- 
naud, corespondent permanent al 
ziarului „L'Humanite" la Bucu
rești.

în cursul convorbirilor, părțile 
s-au informat reciproc despre acti
vitatea celor două partide și preo
cupările lor actuale și au făcut un 
schimb de păreri în probleme ale 
situației internaționale actuale și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești contemporane.

im-
are 
so- 

for-

Cu acest prilej, s-a relevat 
portanța deosebită pe care o 
în condițiile actuale întărirea 
lidarității de luptă a tuturor 
țelor revoluționare, democratice,
progresiste, a întregului front 
antiimperialist în lupta pentru ză
dărnicirea planurilor cercurilor a- 
gresive imperialiste, în primul rînd 
ale imperialismului S.U.A., pentru 
triumful cauzei păcii, democrației 
și socialismului.

Cele două partide și-au exprimat 
solidaritatea deplină cu lupta eroi
că a poporului vietnamez împotri
va agresiunii S.U.A. și cer ca 
S.U.A. să pună capăt definitiv și 
necondiționat bombardamentelor 
împotriva R. D. Vietnam, să înce
teze agresiunea ; poporul vietnamez 
să fie lăsat să-și hotărască singur 
soarta, fără amestec din afară.

Expunînd poziția Partidului Co
munist Român și Partidului Comu
nist Francez față de evenimentele 
din Orientul Apropiat, cele două 
părți s-au pronunțat pentru retra
gerea trupelor izraeliene din teri
toriile ocupate, reglementarea pro
blemei refugiaților palestinieni și a 
celorlalte probleme litigioase pe 
calea negocierilor, corespunzător 
intereselor și dezvoltării libere și 
independente pe drumul progresu
lui a tuturor popoarelor din această 
parte a lumii.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist Francez apreciază 
că asigurarea păcii și securității în 
Europa corespunde intereselor vi
tale ale tuturor popoarelor europe
ne, cauzei generale a păcii și pro
gresului. Ele consideră că trebuie 
pornit de la realitățile create în
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să doarmă în garaj, să nu aibă la vreme 
piesele de schimb sau lubrifianții, să se 
încurce într-o formularistică stupidă și 
inutilă, în loc să șofeze, să piardă timp 
în ședințe ?

Veți spune că în acea autobază se aflau 
poate numeroși șoferi răi, elemente care 
înjură sau care chiar se îmbată, dar greu
tățile fundamentale nu porneau de la ei.

Este drept, în autobază se aflau și niște 
oameni mai sărăcuți cu duhul. Trebuie 
să precizăm că rolul lor în instituție era 
destul de urîcios. O dispoziție sau un or
din confuz deveneau, în mîinile lor, ab
surdul pur, o indicație vagă a șefului sa

transforma în lege draconică, în ciomag 
de spart capete.

între cei necalificați dar cu răspunderi șl 
între cei calificați și deci stăpîni pe mun
ca lor exista o diferență bătătoare la 
ochi : ultimii țineau totuși un volan în 
mînă și puteau plăti cu capul, în orice 
clipă, riscul de a nu fi inteligenti în me
seria lor.

în concluzie, prostia ca să devină peri
culoasă, ca să atenteze la bunul mers so
cial, trebuie să aibă o suprafață de des
fășurare, o bază, oricît de mică, dar o 
bază. Altfel, prostia ca atare ne lasă in
diferenți sau ne trezește un surîs de 
compătimire.

Și fiindcă inteligența din autobaza cu 
pricina s-a apărat și a protestat, ea a fost 
reprimată. Și fiindcă purtătorii ei păreau

Paul ANGHEL

H Este bine pus 
în valoare fondul 
de pricepere și 
experiența al 
activului ob
ștesc? Umbre 

policromia Iu-m
crănlor de artă 
gălățene ■ Mis
teriosul suflet d 
pietrelor...

(Continuare în pag. a Il-a) tWB

Europa în urma celui de-al doilea 
război mondial și, în primul rînd, 
de la existența celor două state ger
mane. Cele două partide subliniază 
importanța deosebită pe care o are 
pentru securitatea europeană dez
voltarea relațiilor multilaterale în
tre toate statele, fără deosebire de 
sistemul lor social-politic, pe baza 
respectării principiilor independen
ței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne ale altor țări șl 
avantajului reciproc.

Ambele partide au evidențiat ne
cesitatea imperioasă a intensifică
rii eforturilor consacrate întăririi 
unității și coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
condiție hotărîtoare pentru dezvol
tarea luptei forțelor progresiste 
contemporane.

în cadrul discuțiilor s-a exprimai 
satisfacția pentru relațiile frățești 
existente între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Fran
cez și S-a manifestat deopotrivă 
dorința de a dezvolta în continuare 
aceste legături, în interesul celor 
două partide, al popoarelor român 
și francez, al cauzei generale a pă
cii, democrației și socialismului.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă sinceră, de caldă 
prietenie tovărășească.

ra

I

Cînd in urmă cu șapte ani bra
zilienii. și-au inaugurat ultramoder
na capitală durată în mijlocul pă
durii ce acoperă platoul Goianiei, 
evenimentul a sfirnit senzajie ge
nerală, cu atît mai mare, cu cit se 
petrecea într-o jară ale cărei po- 
sibilităfi erau tratate de mulji cu 
o nejustificată desconsiderare. Bra
zilienii continuă să dezmintă cu 
tenacitate părerile după care |ara

CORESPONDENȚA DIN 
RIO DE JANEIRO 

DE LA VASELE OROS

lor s-ar afla la periferia realizări
lor tehnice de anvergură. Ultimul 
— și poate cel mai elocvent — 
exemplu este construirea complexu
lui hidroenergetic „Urubupunga", 
de pe fluviul Parana, la frontiera 
între statele Sao Paulo și Mato 
Grosso. In întreaga emisferă ves
tică, Urubupunga, cu cei 4 600 000 
kilowafi, va define supremafia ab
solută, detașîndu-se considerabil 
de unitățile de acest gen existente 
in Statele Unite și în Canada. El va 
figura ca al patrulea complex hi
droenergetic al lumii.

Tehnicienii care lucrează la con
strucția acestui gigant nu-și ascund 
mîndria că opera lor va aduce pa
triei foloase inestimabile :

— Ceea ce facem noi aici va 
însemna deplasarea întregului vest 
al tării pe făgașul progresului. E 
timpul ca Brazilia să nu mai rămî- 
nă termen de comparajie numai la 
capitolele cafea și fotbal.

Cu aceste cuvinte, un fînăr 
inginer de la Centralele electrice 
Sao Paulo (entitate guvernamentală 
însărcinată nemijlocit cu realizarea 
proiectului și consfrucfiei) își în
cheia o pasionantă relatare despre 
mersul lucrărilor, însofind-o de 
cifre și date privind volumul mun
cii, termenele de realizare etc.

(Continuare în pag. a V-a>
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1965,septembrie 1965,
T.A.P.L. Ploiești a comandat la 
D.S.A.P.C.
proiect pentru_ « T __ *

din localitate un 
i terasa „Dealu 

Mare". Lucrînd operativ, pro- 
iectanții au reușit un adevărat 
tur de forță. în aprilie 1967 
(după un an și jumătate 1) pro
iectul era gata. Pe baza lui, 
l.A.P.L. Ploiești a coman
dat tîmplăria metalică la între
prinderea de construcții montaje 
depozite — București. După a- 
cest hop a urmat o comandă că
tre întreprinderea de reparații 
utilaje comerciale Ploiești, pentru 
a executa montarea. Analizînd 
documentația, I.R.U.C.-Ploiești a 
constatat că proiectul are de
ficiențe. Așa a reintrat în arenă 
D.S.A.P.C. Apoi, I.R.U.C. mai 
constată că I.C.M.D.-București a 
greșit ramele plafonului. Con
strucția terasei cunoaște o nouă 
pauză. Grăbiți-vă, tovarăși 1 Spe
răm că în ianuarie, cînd va fi 
căldură, soare, verdeață ne vom 
răcori la terasa „Dealu Mare" 
cu o bere rece.

Tineri din raionul Piatra 
Neamț! La nunta voastră aveți 
grijă cum sînt întocmite actele 
de căsătorie. Fiți cu ochii în 
patru la ce scrie ofițerul stării 
civile. Altminteri, ajungeți la tri
bunal. Nu pentru divorț (doam
ne ferește!). Pentru rectificarea 
actelor de căsătorie întocmite 
greșit de unii salariați super
ficiali. Pînă acum au ajuns în 
fața instanței 1200 perechi de 
tineri căsătoriți din raion. Alte 
1 000 de dosare așteaptă să intre 
pe rol. Fiți, deci, atenți: sala- 
riații sfaturilor populare greșesc, 
iar voi trageți ponoasele. Pe ei 
nu-i întreabă nimeni de sănătate. 
De parcă acești funcționari dis
trați s-ar fi logodit cu munca 
respectivă.

Iată începutul : Francisc Fu- 
lop, Vasile Moldovan, Dorel 
Oancea, Alexandru Rusu și Fran
cisca Cerchizan susțineau cu mult 
„lichid" o masă veselă la un 
restaurant din Cluj. Ora 24. Pe
trecerea atinsese punctul culmi
nant. Cei 5 cheflii au plecat cu 
un autoturism furat la o plim
bare nocturnă spre Turda. La 
volan, Vasile Moldovan. Condu
cea mașina nesigur; asta însă 
plăcea petrecăreților. Era ceva 
„tare". în comuna Vîlcele,
șina s-a izbit de un pom, răs- 
turnîndu-se. Dorel Oancea — 
mort. A. Rusu, Fr. Cerchizan și 
V. Moldovan — accidentați. La 
acest sfîrșit tragic nu s-a gîndit 
nici unul dintre cei 5 inconștienți. 
Iar acum, e prea tîrziu.

ma-

Dimineață de august. Furtuna 
se dezlănțuie. Un fulger a lovit 
o șiră cu paie a C.A.P.-Tîmpa 
(Hunedoara). Observînd perico
lul, impiegații de mișcare Vale
ria Buftea, Doru Andreescu și 
magazionerul Aristide Costinea- 
nu (stația C.F.R.-Simeria Triaj) 
s-au cățărat pe șiră, în mijlocul 
flăcărilor. Vîntul puternic înte
țea focul. Dar cei trei tineri nu 
au cedat. Erau sprijiniți de alți 
cetățeni. Curînd, au sosit în aju
tor pompierii militari din Deva. 
Astfel au fost salvate furajele, ma
gazia și grajdurile cooperativei a- 
gricole. Acționînd cu 
C.F.R.-iștii au trecut 
pe linia moartă.

hotărîre, 
incendiul

numai peJustiția acționează 
bază de probe. De aceea, expu
nem următoarele : la 4 august 
1966, familia Bădicioiu (soț, so
ție) a primit ordinul de repar
tiție 2306 (pentru o locuință în 
strada N. Iorga 51), eliberat de 
S.G.L.-„30 Decembrie". Întrucît 
colocatara Alice Stamati Clau- 
dian se opunea ordinului emis, 
soții Bădicioiu s-au adresat jus
tiției (dosar 7153/1966, Tribuna
lul „30 Decembrie"). Dar, sur
prinzător, au pierdut procesul. 
Procuratura aceluiași raion a de
clarat recurs. Procesul s-a reluat 
la Tribunalul Capitalei (dosar 
2213/1967) și pe baza acelorași 
probe, infirmate prima dată, fa
milia Bădicioiu a cîștigat. Sentin
ța a rămas definitivă. Cu toate 
acestea, nici acum, după un an 
de zile, ordinul de repartiție nu 
a intrat în vigoare. Sîntem in
formați că dosarul respectiv se 
află în studiu la Procuratura Ge
nerală. Avem toată încrederea că 
acum se vor lămuri lucrurile. 
Mai bine mai tîrziu...

Rubrică redactată
Stefan ZIDĂR1TĂ 
Ștefan DIN1CĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :

Nu se poate concepe o activitate 
de partid eficientă dacă aceasta se 
rezumă numai la munca activiști
lor salariați și a organelor alese 
Complexitatea sarcinilor crește 
permanent — și pentru rezolvarea 
lor comitetele regionale, orășenești 
și raionale de partid se sprijină pe 
un larg activ obștesc. în activitatea 
biroului Comitetului orășenesc de 
partid Craiova există din acest 
punct de vedere multe lucruri me
ritorii : comisiile și colectivele pe 
probleme au fost, instruite asupra 
sarcinilor specifice pe care le au 
de îndeplinit, secretarii comitetului 
orășenesc preocupindu-se personal 
de munca activiștilor obștești.

Dar există și iacune în munca 
desfășurată de Comitetul orășenesc 
Craiova cu activul nesalariat. La 
recrutare nu s-a ținut seama întot
deauna ca omul potrivit să mun
cească la locul potrivit. Așa se ex
plică de ce oamenii din comisia 
pentru munca politică și culturală 
de masă sînt în marea lor majori
tate recrutați dintre economiști, 
ingineri, statisticieni și nu dintre 
cei ce ar putea să contribuie di
rect prin preocupările lor cotidie-

ne la îmbunătățirea muncii de pro
pagandă. Evident nu se poate pune 
la îndoială dorința și voința de 
muncă a celor amintiți, dar ei ar 
putea lucra cu un randament deo
sebit în alte comisii. Oare într-un 
centru cultural, cum este orașul 
Craiova, nu se găsesc muzicieni, ar
tiști plastici, actori, profesori, ju
riști care să participe cu compe-

este directorul O.C.L., face parte 
din corpul de lectori ai Universită
ții populare și este și membru în 
biroul comitetului de partid al or
ganizațiilor din comerț unde răs
punde de activitatea economică. 
Toate aceste sarcini îi răpesc mult 
timp, trebuie îndeplinite cu simț 
de răspundere și nu au legătură 
între ele. Oare în acest fel nu se

ss

viața

tență la îndrumarea activității po- 
litico-culturale de masă ?

Trebuie discutată tot pe această 
linie o obișnuință des criticată, 
aceea de a încadra în activul ob
ștesc oameni care deși au voință 
de muncă și pricepere, nu au insă 
la dispoziție timpul material nece
sar pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin. Tată, de pildă, tov. Du
mitru Bran, economist, este mem
bru în comisia pentru munca po
litică șî culturală de masă, dar

creează condițiile unei 
de suprafață ? Alt caz : tov.
Pariza, profesoară, muncește 
misia pentru problemele de învăță- 
mînt. Dacă mai are și alte sarcini ? 
Bineînțeles : este diriginta unei 
clase, este deputată în sfatul popu
lar orășenesc, este membră a C.C. 
al Uniunii sindicatelor din învăță- 
mînt, cultură și artă, muncește și în 
comisia metodică a școlii și pe dea
supra are și o situație foarte grea 
în familie. Sînt două exemple dar

munci
Maria 
in co

sufragerie ,,Astor" se compune din 
cristale și oglindă din două corpuri 
joasă, masă extensibilă cu 6 scaune

Noul tip de 
bufet, vitrină cu 
suprapuse, masă 
tip „Hercules". Garnitura este furniruită cu furnir exotic 
(mahon) și cu un fileu decorativ din lameliu, care se 
aplică și la spătarele scaunelor.

Pentru protejarea în timpul transportului, picioarele

tuturor pieselor, în afară de scaune, sînt demontabile. 
Nota de supleje a garniturii este subliniată de forma 
conică a picioarelor. Decorajia părților de jos a piese
lor, în ton cu bufonii trăgători, conferă garniturii o 
eleganță deosebită.

Prejul unei garnituri este de 5 600 lei.

Dezvoltarea turismului 
este condiționată, într-ade- 
văr, de calitatea deservirii 
și, implicit, de satisfacțiile 
pe care le oferă cetățeanu
lui această modalitate de 
petrecere a timpului liber. 
Îmbunătățirea deservirii so
licită din plin nu nu
mai priceperea, ci și spi
ritul de inițiativă al celor 
ce lucrează în acest dome
niu. In momentul de față 
se pare însă că atenția prin
cipală — și, într-o oarecare 
măsură, este firesc să fie 
așa — este îndreptată asu
pra unor trasee și localități 
turistice care și-au cîștigat 
consacrarea și unde afluxul 
mare de vizitatori obligă 
factorii de deservire să facă 
față unor cerințe tot mai 
multe și mai variate.

Dar în afară de zonele 
turistice cele mai frecvent 
vizitate și amintite în mai 
toate prospectele editate în 
acest scop de O.N.T. există 
și altele care, din păcate, în 
multe privințe sînt în mod 
nejustificat vitregite. De 
pildă — munții Apuseni. 
Să pui în valoare, să creezi 
condițiile propice pentru 
practicarea turismului în
tr-o astfel de regiune nu-i 
o treabă ușoară. Aceas
ta, cu atît mai mult cu 
cît aici aproape că n-au 
existat amenajări mai vechi, 
ca de exemplu pe Valea 
Prahovei. Sînt convins că 
unindu-și forțele, consiliile 
regionale de turism din 
Hunedoara, Cluj și Crișana, 
în raza cărora sînt cuprinși 
acești munți, cu sprijinul 
forului lor tutelar, pot rea
liza ceea ce turiștii așteaptă 
cu nerăbdare.

Valea Arieșului stîrnea 
odată admirația lui Racovi- 
ță; localitățile Albac și 
Vidra (azi Avram lancu) 
și-au cîștigat de mult o re
zonanță istorică ; 
Scărișoara rămîne 
pentru speologi; 
Montană însemna 
pentru romani; m 
Muzeul de mineralogie din 
Brad nu este mai prejos 
față de alte instituții euro
pene similare. Iată numai 
citeva din valorile materia
le și spirituale din munții 
Apuseni care au fost insu
ficient sau deloc populariza
te de responsabilii noștri 
cu turismul. In consecință, 
pînă în prezent nu există 
create nici posibilități co
respunzătoare de vizitare^ 
nici condiții de cazare. În
cercați unele porțiuni din 
șoseaua Beiuș-Vașcău-Hăl- 
magiu-Brad, care în ghidul 
turistic de anul trecut figu
rează ca asfaltată. In pofida 
acestei afirmații, nu o dată se 
întîlnesc posesori de autotu
risme care apelează la bună
voința cîte unui șofer de 
basculantă sau camion: 
„...te rog, scoate-mă de 
aici". Drumul ar trebui a- 
menajat astfel, îneît cei dor
nici să poată ajunge la go
runul de la Țehea.

Camping-urile, moteluri
le, stafiile Peco au luat o 
mare extindere, dar nu se 
poate spune aceasta și în 
ceea ce privește munții 
Apuseni, deși locuri po
trivite amenajării lor sînt

peștera 
unică 
Roșia 

bogăția 
în fine

suficiente. Cu siguranță că 
dacă ar exista, turiștii nu 
le-ar ocoli.

E grea meseria de îndru
mător și organizator de tu
rism, numai atunci cînd 
rugina, dezinteresul și su
perficialitatea n-au fost 
scoase cu fărașul din toate 
ungherele acestui sector. Pe 
tot parcursul numeroaselor 
opriri ale „mocăniței" de la 
Turda la Abrud, nu găsești 
un singur chioșc de la care 
să cumperi un ziar, o ilus
trată, un album cu specific 
local, țigări, răcoritoare. 
Cînd noaptea te prinde la 
Brad, aici dispui de un așa

au în vedere, mai degrabă, 
investiții de imaginație și de 
perseverență.

ion DOBRESCU, 
merceolog
I.C.R. Cîmpulung-Muscel
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zis hotel cu caracter de 
provizorat care te averti
zează, mai degrabă, să-l 
eviți, și cu un efort în plus 
să ajungi la Deva. Intenția 
de a lua masa în localitatea 
Crîșcior-Gurabarza, vechi 
centru minier, dispare în
dată ce vezi condițiile în 
care supraviețuiește singu
rul „bufet" instalat în loca
lul fostei biblioteci. Aparent, 
e vorba de mici neglijențe. 
Consecințele lor însă sînt 
foarte mari pentru că, prac
tic, toate 
rezultat 
circuitul 
trasee de 
galabilă.

laolaltă, au drept 
scoaterea din 

turistic a unor 
o frumusețe ine-

Ar fi absurd să consi
derăm că un om care că
lătorește ar fi scutit de orice 
risc, de orice surprize. 
Odată pornit la drum, te 
poți întîlni oricînd cu ne
prevăzutul. Am citit în 
ziare, am văzut și în filme 
documentare cum în Elveția 
activează echipe bine orga
nizate, cu oameni curajoși 
și pasionați care vin în si
tuații critice în sprijinul 
turiștilor. Și la noi, pe li
toral, există un asemenea 
coeficient de siguranță — 
„Salvamar“-ul. Pentru cei 
ce preferă drumurile și po
tecile de munte însă, pînă 
în prezent nu există or
ganizat nimic asemănător. 
Se consideră probabil, și 
este greșit, că la marile 
înălțimi (deși ai sub picioare 
pămînt tare) nu pot surveni 
surprize nedorite, sfîrșite 
uneori tragic, tocmai pen
tru că intervenția, ajutorul 
competent nu sosește sau 
sosește cu întîrziere. Și 
scurgerea unei singure zile, 

atari împrejurări, poate 
mult.

xemplu :
Bușteni, după un popas la 
cabana „Piatra Arsă", s-a 
îndreptat către „Vîrful cu 
Dor". Incercînd să scurteze 
calea, a greșit drumul și a 
căzut î.ntr-o „capcană" 
naturală. Ajutorul a fost 
tardiv.

Turismul alpin nu se prea 
face de unul singur, deși 
mai sînt amatori. Frecvent, 
întîlnim grupuri. Dar nu 
întotdeauna componența a- 
cestora au cunoștințe nece
sare de ghid, pregătirea 
pentru o intervenție în cazul 
unei căderi, unui accident, 
acordarea primului ajutor, 
antrenamentul necesar în 
acest scop. De asemenea, 
nici nu dispun de mijloace 
materiale strict obligatorii 
pentru ca intervenția să 
aibă eficacitate. Îmi sînt 
familiari munții, dar nici
odată pînă acum la bazele 
de plecare, pe potecile lor, 
la cabane n-am văzut pus 
la punct un sistem simplu 
și practic de avertizare a- 
supra eventualelor pericole 
și de prim ajutor în 
nevoie. întrebarea 
cine ar trebui să se 
în sarcina cui ar 
asemenea atribuții ?
rile populare pasează pro
blema Oficiului Național de 
Turism, care — la rîndu-i 
— pretinde invers. Vor 
trece multe anotimpuri pînă 
cînd chestiunea va fi solu
ționată practic P

caz de 
este : 

ocupe, 
cădea 
Sfatu-

Mihai SÎRBU 
telefericul cota 
1 400 Sinaia

trebuie să spunem eă nu sînt sin
gurele.

Instructorii nesalariați au un a- 
port important în îndrumarea și 
sprijinirea calificată a organizații
lor de bază. Nu se poate ca în școli 
să lucreze tovarăși care, așa cum se 
întîmplă cu unii instructori nesala
riați ai comitetului orășenesc Cra
iova, nu au nimic comun în activi
tatea lor cu munca didactică. Se 
impune repartizarea instructorilor 
la cîte o singură organizație cores
punzătoare pregătirii lor și asigu
rarea unei continuități în muncă, 
evitînd schimbarea lor de la o or
ganizație la alta.

Am discutat cu tov. Dumitru Va
sile, care este secretarul unei orga
nizații de bază, iar în calitate de 
instructor nesalariat îndrumă 
o organizație de cartier. Rezulta
tele obținute pe linia îndrumării 
organizației pentru mobilizarea ce
tățenilor la înfrumusețarea orașu
lui sînt bune. Comitetul orășenesc 
e mulțumit de munca desfășurată 
de tov. Dumitru Vasile. Dar de ce 
oare el nu este lăsat să-și îndepli
nească funcția de secretar acolo 
unde este ales ? Pentru a trimite 
acolo un alt instructor nesalariat ?

Pînă nu demult secretarul orga
nizației de bază de la O.C.L. Me
tal o-chi mice era și instructor ne
salariat, iar de organizația de bază 
unde era secretar răspundea in- 
structoarea voluntară Aritica Cioa- 
bâ, care a observat la adunarea de 
partid că el nu respectă democrația 
de partid, nu pregătește materia
lele pentru adunările generale. Pe 
drept cuvînt tov. Aritica Cioabă 
își punea întrebarea : cum munceș
te oare ca instructor nesalariat ? 
Cum îndrumă organizațiile de care 
răspunde ? Normal era ca această 
întrebare să și-o pună și biroul co
mitetului orășenesc și să ia mă
suri pentru, evitarea unor aseme
nea stări de lucruri.

Trebuie să recunoaștem că un 
. asemenea stil de muncă e deficitar. 

Credem că este necesar un ajutor 
mai concret și calificat. Biroul co
mitetului orășenesc n-a analizat 
încă activitatea instructorilor ne
salariați, iar oînd a analizat acti- 

„vitatea comisiei pentru probleme
le de învățămînt, la această dezba
tere n-au fost invitați să participe 
și activiști obștești.

ba comisiile pe probleme, meto
da studierii unor teme precise 
nu trebuie să însemne ruperea a- 
cestora din contextul sarcinilor ge
nerale ale organizațiilor de partid. 
Munca pe felii trebuie eliminată, 
ca și înțelegerea nejustificată a 
muncii în campanie, a folosirii ac
tivului obștesc numai pentru înde
plinirea unor sarcini imediate. La 
Craiova comisia pentru problemele 
de învățămînt se ocupă numai de 
întocmirea unor studii, de rezol
varea unor sarcini temporare, fără 
a avea o activitate permanentă. 
Poate că dacă s-ar ține cont de 
părerea unor tovarăși din comisie, 
s-ar îmbunătăți activitatea în rîn- 
dul elevilor la cluburile deschise 
în perioada de vară, precum și 
pregătirile pentru noul an școlar.

Experiența secției economice a 
comitetului regional Craiova în di
recția folosirii permanente și sis
tematice a activului obștesc merită 
a fi generalizată. Tov. Ilie Bădicuț, 
secretar al comitetului regional, a- 
firma că nu se poate concepe mun
că de partid în toată amploarea ei 
fără a organiza și folosi perma
nent și în toate direcțiile munca 
activiștilor voluntari, a specialiș
tilor care au devenit un sprijin 
de nădejde și de neînlocuit.

Folosirea activiștilor obștești la 
propriul lor loc de muncă, încre
dințarea unor sarcini legate de 
profilul lor profesional, iată căi 
de perfecționare a stilului de mun-

Voi începe prin a vă relata un fapt, 
un fapt obișnuit, „mărunt", dar care 
se repetă în variante similare de 
zeci de ori în viata unei școli.

în cadrul activităților pionierești 
din școala noastră s-a hotărît înfiin
țarea unui cerc foto. De la bun în
ceput, această interesantă și instruc
tivă îndeletnicire tinerească a atras 
un mare număr de pionieri. Pentru 
organizarea cercului, era nevoie de 
un aparat de mărit. Acest aparat 
costă 1 900 de lei, iar în comerț se 
vinde și în rate. Aparent simplă, o- 
perația aprobării și obținerii apara
tului a declanșat o avalanșă de for
malități, toate „conform instrucțiuni
lor" în vigoare. Pe scurt, iată cum 
au decurs lucrurile :

1. Conducerea școlii a făcut un „re
ferat de necesitate" către secția de 
învățămînt a sfatului popular raio
nal. 2. Secția a pus avizul favorabil 
și l-a înaintat vicepreședintelui (de 
resort) al comitetului executiv al 
sfatului popular raional. 3. Din par
tea comitetului executiv s-a înaintat 
o „cerere de necesitate" la secția de 
învățămînt a Sfatului popular al Ca
pitalei. 4. Aceasta, cu aviz favorabil 
a predat lucrarea secției financiare a 
Sfatului popular al Capitalei, singu
rul organ care avizează de necesita
te. 5. Un inspector financiar s-a de
plasat la școală, după care secția fi
nanciară a întocmit un proiect de 
decizie. 6. Decizia a fost supusă spre 
aprobarea plenului Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al Capi
talei.

Se- părea că, o dată cu semnarea 
deciziei, zbuciumul lua sfîrșit. Eroa
re 1 . începea odiseea achiziționării 
propriu-zise a aparatului. Secția de 
învățămînt a raionului a întocmit o 
adresă — nu către un magazin care 
vinde prin virament, cum ar fi fost 
firesc — ci către Direcția generală a 
marilor magazine, care a aprobat no
minal magazinul ce urma să ne vîn- 
dă aparatul solicitat. Dar magazinul 
nu avea aparate de mărit produse în 
tară, ci numai importate. Am fost 
îndrumați să ne adresăm Ministeru- 
lui Comerțului Interior cu o adresă 
semnată de vicepreședintele Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
al Capitalei. După obținerea apro
bării M.C.I. s-a reluat filiera 
popular raional — Direcția 
rală a marilor magazine 
gazinul de desfacere. în sfîrșit, 
după patru luni de febrilă activitate 
a numeroase foruri cu sarcini mult 
mai importante și urgente de rezol
vat decît o asemenea cerere, de 
alergătură a zeci de oameni care ar 
fi putut da un randament intelectual 
și economic mult mai eficient în 
probleme de mai larg interes — a- 
paratul solicitat a ajuns în școală.

Din toată această tevatură reiese 
limpede, după părerea mea, că re
zolvarea unei serii întregi de pro
bleme ce țin de gospodărirea și fi- •

sfat 
gene- 

— ma-

In secția covoare a cooperativei din 
Topoloveni-Argeș

nanțarea școlilor sînt complicate în 
mod inutil. Dar, să nu fiu greșit 
înțeles. Regulile și normeie în vigoa
re stabilite de forurile financiare și 
alte foruri de resort au izvorît, așa 
cum era și firesc, din dorința de a 
determina o cît mai chibzuită și efi
cientă folosire a fondurilor și resur
selor materiale destinate școlilor, din 
grija de a preveni risipa. Faptele, 
practica curentă arată însă că unele 
dintre aceste normative creează 
greutăți. Evident, este obligatorie 
prevenirea și combaterea oricăror a- 
buzuri, a lipsei de spirit gospodăresc. 
Socotesc însă că. în acest scop, ar fi 
mai bine să se elaboreze și să 
aplice 
supra 
să se 
tuirea __

Zi de zi. în munca școlii se resimt 
defavorabil și o serie de anacro
nisme și măsuri birocratice, stabilite 
cu ani în urmă, cînd condițiile de lu
cru din școli și cerințele cărora 
buia să răspundem erau altele.

După cum se știe, școala are 
voie de hîrtie, cerneală, cretă, 
mai ales de materiale didactice 
reu înnoite, la zi, dintre care multe 
se găsesc curent în magazine (discuri 
cu imprimări absolut necesare pre
dării calitative, moderne a limbii ro
mâne și a limbilor străine, diafilme 
de o mare utilitate pentru predarea 
geografiei, -.......................
desenului, etc.), 
fi achiziționate 
mari irosiri de 
valorificate mai 
cii pedagogice. La indicația Ministe
rului Finanțelor, de exemplu, școlile 
au primit interdicție (chiar dacă au 
buget propriu) de a achiziționa : fil
me, diafilme, discuri, utilaj și ma
terial foto, instrumente muzicale, 
fără decizia Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești (în cazul școlilor din Capitală). 
Deci un diafilm care costă 8—12 lei 
pentru a fi procurat de o școală, 
chiar dacă unitatea mînuiește 
3—400 000 lei numai pentru chel
tuieli gospodărești (bugetul întreg al 
școlii noastre ajunge la circa 2 800 000 
lei) are nevoie de decizia mai sus 
amintită (nu de un aviz sau apro
bare — nici aceea utilă — ci de 
o decizie aprobată de plenul comi
tetului executiv). Ce înseamnă prac
tic această decizie rezultă din faptul 
relatat la început.

Există în tradiția școlilor, adînc 
înrădăcinată de pe acum, emoția sti
mulativă a concursurilor cultural- 
artistice în diferite faze. Un loc im
portant ocupă în aceste concursuri 
corurile, orchestrele, dar... aceleași 
instrucțiuni interzic achiziționarea 
instrumentelor muzicale. Chiar dacă 
elevii dispun de instrumente muzica
le personale cu care se poate înjghe
ba o orchestră, problema se oprește 
mereu la nelipsita tobă absolut nece
sară mai ales unei orchestre de mu
zică ușoară. Dar... degeaba batem... 
la uși căci nu există posibilități 
pentru cumpărarea unei tobe (2 500 
lei). Tot astfel, actualele instruc
țiuni prevăd că un liceu (cu 
buget propriu) are dreptul de a chel
tui zilnic bani lichizi (plafon valoric) 
maximum 25 lei. (De reținut că prin 
virament nu pot fi plătite decît chel
tuieli de peste 100 lei). Dacă o școa
lă trebuie să achiziționeze un obiect 
în valoare de 75 lei. administratorul 
cumpără trei zile la rînd piese com
ponente în valoare de cîte 25 Iei.

Cu diferite 
tuații au fost 
neri concrete 
lor de resort, 
multe ori criticată, și pe bună drep-1 
tate. tendința birocratică de a plani
fica și repartiza „de la centru" șco
lilor totul, de la material didactic 
pînă la cretă și mătură. Este oare 
atît de greu să se simplifice toată a- 
ceastă filieră ? Nu s-ar putea, de pil
dă, organiza unele magazine, cel pu
țin în centrele regionale. în care să 
se găsească tot ce este necesar șco
lii — de la diafilme. discuri, picu- 
puri, la hărți de istorie și geografie, 
planșe, materiale sportive, aparate 
pentru cercul de chimie, cercul foto, 
cercul tinerilor tehnicieni, rechizite, 
hîrtie etc. iar liceele și chiar școlile 
generale să poată achiziționa opera
tiv prin virament tot ce le este ne
cesar ? Și o asemenea inițiativă, nea
părat ar trebui îmbinată, după pă
rerea mea, cu o atitudine mai fermă 
de

se 
forme eficiente de control a- 
folosirii acestor fonduri, decît 
..planifice" atît de strict chei
lor.

tre-

ne- 
dar 
me-

istoriei, fizicii, chimiei, 
Dar acestea nu pot 
decît în urma unei 
forțe, ce ar putea fi 
bine în folosul mun-

prilejuri asemenea si- 
semnalate — cu propu- 
de remediere — foruri- 
Și în presă a fost de mal

înlăturare a formalităților inutile.
lon COREGA
Brad Gh. G. POPESCU

(Urmare din pag.

a fost

Nu e just să fi 
așa ? Desigur, 
că un control 
mă obligă să

că șo- 
cu în- 

bujia era un 
Credeți că acest

în jurul
au

Prof. O. ROȘEANU
Liceul „Spiru Haret" din București

Mă voi referi doar la un 
aspect ridicat în ancheta 
publicată în „Scînteia" : 
valorificarea tradițiilor și 
folclorului local, obiceiuri 
„bătrînești" care — folosite 
în chip inteligent — ar 
spori tentația și atracția 
către punctele turistice mai 
greu accesibile.

Un popas plăcut 
ză și compensează 
la care te obligă 
In Poiana Uluce, 
Valea Cheii, s-ar 
reînvia 
a voinicilor din ceata lui 
Fulga, unde haiducii — pe 
post de ospătari — să-și 
trateze oaspeții cu mîncă- 
ruri specifice locului. La 
păstrăvăria Cîndești ar fi 
interesant și atractiv să se 
găsească, la cerere, păstrăvi 
la proțap, serviți la mese 
rînduite chiar 
lacului din care peștii 
fost, pescuiți. Un alt loc 
plăcut și posibil de amena
jat pentru turiști este Gura 
Peșterii Urșilor. Ce folos I 
Nici un chioșc prin' apro
piere, unde să găsești o 
gustare, băuturi răcoritoare, 
ilustrate cu imagini locale. 
Ar fi bine venite la aseme
nea popasuri și alte elemente 
de folclor autohton.

Sînt propuneri care n-ar 
angaja prea mari inter
venții bănești, deoarece

anulea- 
efortul 

drumul, 
de pe 

Cheii, s-ar putea 
atmosfera romantică

niște colțoși, niște tovarăși 
cu multe lipsuri, acești to- 

mustrați, 
apoi mu- 
unde «în- 

treburile,

varăși au fost 
apoi avertizați, 
tați din locul 
curcau» toate 
pentru ca treburile să se 
„limpezească".

Cei care l-au numit în 
post pe responsabilul auto
bazei, s-au trezit prea tîr
ziu, abia atunci cînd mul
te dintre autocamioanele 
noi-nouțe se duseseră pe 
rîpă. Cine să plătească pa
guba ? S-a dovedit, chiar 
și clinic se putea stabili, 
că numitul responsabil era 
iresponsabil, prin grația di
vină, deci nepenalizabil, 
datorită cinstei și bunei lui 
credințe.

Da, să admitem, era de 
bună credință. Cum însă a 
consimțit să conducă o 
autobază, fără coeficientul 
minim de pregătire care 
să-i asigure o aproximativ 
justă decizie ? Cum a con
simțit să primească, senin, 
fără spaima de a-și fringe 
gîtul, invitația de a urca 
Himalaia unei responsabi
lități pentru care nu avea 
nici pregătirea, nici con
diția morală necesară unei 
asemenea ascensiuni ? A- 
vea, probabil, alte arme 
și le-a pus fără scrupul în 
joc. El a știut, cu abilitate 
sau prin complicități vicle
ne, să se acopere din timp 
într-un nor de mister. în- 
tr-o aură solemnă: „Tova
rășul lucrează, tovarășul 
tace, tovarășul gîndește", 
ca și cum treburile lui n-ar 
fi fost și treburile noastre, 
ca și cum responsabilitatea

lui divină nu era parte din 
terestra și zilnica noastră 
responsabilitate. „Tovarășe 
responsabil, îmi lipsește o 
bujie...“. „Nu-i nimic, to
varășul gîndește, tovarășul 
lucrează". Iar bujia pentru 
care fusese numit a făcut 
ca mașina să se ducă de 
rîpă.

Desigur, pînă la urmă,

uzină bucureșteană, — o 
risipesc nu conducînd pro
cesul de producție ci de- 
monstrînd evidenta unor 
obstacole artificiale trans
formate prin obtuzitate în 
normă. Un exemplu: la uzi
na noastră, dat fiind spo
rirea volumului producției, 
se va deschide în curînd, 
chiar peste citeva luni, o

voi deschide noua secție. 
Dar de unde să-i mai iau la 
toamnă ? Este știută lipsa 
de strungari. Este știut cît 
de greu se pregătesc .mun
citorii de înaltă calificare. 
Am calculat pierderile. 
Pregătirea unor noi strun
gari, de talia acelora 
de care sînt silit să mă 
despart, tine cel puțin doi

„înțeleptul” nostru 
depistat.

Credeți, în schimb, 
ferul care pretindea 
căpățînare 
prost ? 
încăpățînat nu știa ce șef 
are în față ? Dimpotrivă, 
era un om absolut normal, 
dar un exasperat pus în si
tuația absurdă de a dovedi 
evidenta.

— O foarte mare parte 
din timpul meu de lucru 
și din priceperea mea crea
toare, mi-a mărturisit un 
inginer șef dintr-o mare

nouă hală de strungărie; 
Cunoscînd bine acest lucru, 
mi-am pregătit din vreme 
un număr echivalent de 
strungari. Ei lucrează încă 
de pe acum în secțiile 
vechi, iar aportul lor în 
producție e mai mult decît 
important, 
procedat 
Iată însă 
ministerial 
scot în afara uzinei pe cei 
80 de strungari de elită, pe 
care i-am pregătit cu mari 
eforturi, cu perspectiva de 
a-i reangaja la toamnă, cînd

ani, iar pierderile in pro
ducție legate de absenta lor 
se vor ridica la citeva zeci 
de milioane de lei. în 
schimb, salariile pe care le 
plătim, retinîndu-i în pro
ducție, nu ating o sută de 
mii de lei. Este la mijloc 
un absurd ?

La o fermă din regiunea 
Dobrogea, de dragul de a o 
menține «fruntașă■>, litrul 
de lapte costă cit kilogra
mul de brînză. provenită 
din import, numai pentru 
faptul că. în lipsa pășuni
lor. se administrează ani-

a-
ca-

malelor furaje scumpe, 
duse din altă parte cu 
mioane.

Se spune că prevederea 
este primul semn al inteli
genței, iar absenta ei. ab
sența instinctului 
tare, al simțului 
vei. echivalează 
moare mortală, 
ceastă tumoare 
tează în mai multe capete, 
ele tind să se înlănțuie în
tr-un zid al opacilății.

Nu de mult, acum doi ani, 
în regiunea Argeș, unde 
s-au făcut mari plantații 
de pomi fructiferi, in unele 
unități 
tepta, 
ducție 
mere, deși nimeni nu pre
gătise din vreme, măcar un 
singur depozit corespunză
tor. Cc s-a întîmplat ? E 
lesne de închipuit, presa și 
chiar ziarul nostru s-a ocu
pat cu promptitudine de 
aceastăproblemă, cerînd 
sancțiortarea celor vinovați. 
Dar merele s-au stricat to
tuși. Si s-a stricat o can
titate disproporționat de 
mare față de dramul de 
inteligență ce era nece
sar pentru înjghebarea 
nor adăposturi, oricît 
provizorii.

E bine să 
am stins un 
am stăvilit o 
ape, că am cules merele 
din zăpadă, într-un timp 
record. Dar nu ar fi fost și 
mai bine să fi prevenit 
toate aceste calamități ?

Cum s-o facem ? Singura 
soluție este competiția va
lorilor, promovarea fermă 
și consecventă a inteligen
tei.

de orien- 
perspecti- 
cu o tu- 
Cind a- 

se conec-

agricole se aș- 
cu bucurie, o pro- 

excepțională de

constatăm 
incendiu.
revărsare

u- 
de

că 
că 
de
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I
recenta plenară

perior al Agriculturii cele relatate de tov. Ion I. 
Uciu, inginer agronom la cooperativa agricolă 
din Dobrosloveni, raionul Caracal, au produs sen
zație. Specialiștii cei mai de seamă din agricultură 
au trebuit pur și simplu să-și scoată pălăria în 
fața realizărilor obținute de către această coope-

GRAFICUL RE COL TEI
rativă agricolă la producția de grîu. Dar să arătăm 
cum a crescut recolta medie la hectar.

Anii kg la hectar
1961 685
1962 1 130
1963 1 340
1964 1 760
1965 2 700
1966 3 100
1967 4 888

M DOBROSLOVENI
îngrășămintelor chimice, superfosfatul se dă nu-

Cu alte cuvinte, față de 1961, cînd în comună 
exista o întovărășire agricolă, recolta medie la 
hectar a crescut cu 600 la sută. Dar chiar și față 
de 1962, primul an de activitate în cooperativa 
agricolă, sporul de producție reprezintă 432 la 
sută. Și nu e vorba de o suprafață mică, ci de 800 
hectare pe care s-a cultivat grîul în acest an. Cum 
s-a reușit ? Să-l dăm cuvîntul tovarășului Ion 
Uciu.

„Cooperativa noastră are un teren de tipul 
cernoziom puternic levigat și brun roșcat de pă
dure. El nu se deosebește prea mult de cel al altor 
unități din jur. Faptul că am obținut, an de an, 
recolte tot mai mari se daforește aplicării întregului 
complex de măsuri agrotehnice : amplasarea 
judicioasă a griului pe teritoriu, alegerea soiului, 
calitatea seminței folosite, aplicarea rațională a în
grășămintelor chimice și mai ales pregătirea în 
cele mai bune condiții a solului.

In ce privește planta premergătoare, am ajuns 
la concluzia că, în condițiile pedoclimatice în 
care este situată cooperativa noastră, cel mai bine 
este să se cultive grîu după plante leguminoase 
și apoi după prășitoare.

Solul cooperativei fiind slab aprovizionat cu 
materii hrănitoare, ne-am îngrijit de fertilizarea lui 
cu azot și fosfor. Pentru recolta acestui an pe 
întreaga suprafață s-au folosit în medie la hec
tar 400 kg superfosfat și 200 kg azotat de amo- 

priveșfe modul de aplicare

a _ ,
mai sub arătura de bază, iar azotatul se împrăștie, 
jumătate din cantitate, o dată cu lucrările de 
pregătire a terenului, iar cealaltă jumătate în iarnă, 
pe zăpadă.

Al doilea (actor al sporirii producției îl constituie 
folosirea unor soiuri productive. Problema soiului 
de grîu m-a preocupat ani în șir. Intre anii 1962 
și 1964 am făcut experience cu 4 soiuri pentru a 
vedea care dă cele mai bune rezultate. Treptat

martie o sapă rotativă, iar acolo unde erau bo
lovani s-a trecut în lung și în lat cu tăvălugul.

Deși am obținut recolte mari la hectar, noi nu 
Ie considerăm ca limită. De pe 50 hectare unde 
griul a fost cultivat după mazăre am obfinut în 
medie la hectar cîte 6 200 kg. Căutînd să desprin
dem învăfăminte din propria experiență ne-am dat 
seama și ce înseamnă să nu aplici întregul com
plex de măsuri agrotehnice. Un exemplu. O par
celă de 20 hectare a fost fertilizată cu azotat de

tribuna experienței înaintate

mi-am dat seama că soiul Bezostaia 1 este cel mai 
bun pentru condițiile cooperativei noastre. Un alt 
lucru pe care vreau să-l subliniez : noi nu facem 
economie de sămînță. Aceasta deoarece, pe te
renurile noastre în toamnele secetoase, grîul 
înfrățește puțin.

O mare atenție acordăm lucrărilor solului și 
semănatului. Terenul, eliberat de leguminoase și 
păioase, a fost arat imediat, iar pînă la semănat 
a mai fost lucrat de trei ori cu grape cu 
discuri. Pe 600 ha, unde grîul a fost semănat 
după prășitoare terenul s-a lucrat mai greu. Se
mănatul a început la 1 octombrie, iar apoi în
treaga suprafață a fost tăvălugită cu tăvălugul 
stelat. Ca lucrări de întreținere s-a mai dat la 25

I

amoniu, dar nu au putut fi date îngrășăminte cu 
fosfor. Aici pînă la înspicare grîul s-a dezvoltat la 
fel ca pe restul suprafeței. Apoi însă plantele au 
început să cadă și atît producția, cît și calitatea 
griului au fost inferioare. Rezultă deci că îngrășă- 
mintele fosforice sînt absolut necesare pentru ob
ținerea unor recolte mari.

Nivelul la care a ajuns producția de grîu ridică 
unele probleme care trebuie rezolvate. Actualele 
mașini cu care sînt înzestrate S.M.T.-urile nu mai 
corespund producțiilor ridicate pe care le reali
zăm. De asemenea, solicităm pe specialiștii din 
cercetare să creeze soiuri mai rezistente la că
dere și mai productive deoarece peste cîfiva ani 
cînd industria ne va livra cantități mai mari de în-

grășăminfe chimice actualele soiuri nu vor mai 
corespunde.

Noi ne pregătim temeinic în vederea recoltei 
viitoare. Și avem convingerea că vom obține 
producții și mai mari".

Cele relatate constituie măsuri tehnice care se 
aplică cu cea mai mare răspundere. Cum se face 
acest lucru ? Am pus această întrebare suplimen
tară atît inginerului agronom, cît și președintelui 
și contabilului, prezenți la ședința amintită.

Ing. Ion I. Uciu : „Sînt din Dobrosloveni și 
lucrez aici din 1962. Sînt interesat ca și coope
rativa din satul meu să prospere. Cooperatorii 
s-au convins de însemnătatea aplicării agrotehnicii 
văzînd că producția obținută crește an de an, nu 
numai la grîu, ci și la alte culturi. Noi am evaluat 
producția și sperăm să obținem la hectar 6 600 
kg porumb, 40 000 kg sfeclă de zahăr și 3 000 kg 
floarea-soarelui".

Constantin Cioboată, președintele cooperati
vei: „Membrii cooperativei respectă și aplică 
măsurile agrotehnice stabilite. Consiliul de con
ducere îl sprijină pe inginerul agronom să aplice 
metodele noi, 
mare care se

Ilie Badea, 
ne scumpim la 
rece vedem ca 
am depășit producția prevăzută reușind să livrăm, 
pe bază de contract, 1 060 tone grîu față de 500 
tone cît contractasem inițial. Datorită faptului că 
obținem producții bune și la celelalte culturi, va
loarea zilei-muncă va ajunge la 35 lei".

Sînt cîteva fapte care explică cum s-a reușit ca 
la cooperativa agricolă din Dobrosloveni să se 
ajungă la o producție de 4 888 kg grîu la hectar. 
Este o realizare însemnată dacă se ține seama 
că media realizată în raionul Caracal a fost de 
2 443 kg. Din inițiativa comitetului raional de 
partid a avut loc o ședință în care au fost anali
zate rezultatele obținute, cît și lipsurile care au 
determinat ca, în alte cooperative din raion, recol
tele să fie cu mult sub posibilități. Realizările de la 
Dobrosloveni demonstrează cooperativelor din ra
ionul Caracal și din toată țara rezervele însemnate 
de sporire a producției de grîu la hectar.

îl stimulează pentru producția 
realizează".
contabilul cooperativei : „Noi nu 
procurarea îngrășămintelor deoa- 
dau sporuri mari de recoltă. In 1967

L
a Uzina mecanică din 
Turnu Severin s-a stabilit 
că prețul de cost, acest 
indicator esențial al acti
vității unei unități eco
nomice, se va reduce 

în acest an cu 6,79 la sută, ceea 
ce în cifre absolute ar însemna o 
diminuare a cheltuielilor materiale a- 
ferente producției cu peste 13 mi
lioane lei. Planul de reducere a pre
țului de cost a fost, desigur, adus 
la cunoștința forului tutelar și a- 
probat de către acesta. Nu de mult 
însă, o brigadă de controlori și revi
zori a verificat toate elementele de 
calcul care au stat la baza elaborării 
planului de reducere a prețului de 
cost, control care a prilejuit o serie de 
constatări referitoare la „tăinuirea" 
unor însemnate rezerve. Intr-o formă 
concisă, găsim notat în concluziile 
brigăzii amintite că: planul prețu
lui de cost nu a fost fundamentat din 
punct de vedere tehnico-economic, 
deoarece serviciul tehnic nu a furni
zat organelor de planificare, la tim
pul optim, specificațiile de materiale 
și nomenclatoarele de manoperă ne
cesare justei determinări, prin plan, a 
nivelului cheltuielilor.

Iată cîteva mostre de „fundamen
tare" a cheltuielilor la unele produse 
aflate în fabricație. Așa, de pildă, la 
vagonul de marfă acoperit pe 2 osii, 
ecartament 1000 mm, întrucît... n-au

zării planului de producție. Tovară
șul Ion Popescu, secretarul comitetu
lui de partid din uzină, ne-a prezen
tat pe scurt o serie de greutăți pe 
care le întâmpină constant uzina, fără 
ca cineva din cadrul direcției generale 
să se alarmeze. Din notările făcute cu 
prilejul discuției se desprinde că, în 
mod sistematic, în uzină sosesc cu 
mare întîrziere o serie de materii 
prime și materiale, că produsele din 
cooperare care au anumite defecțiuni 
sînt primite la întâmplare. Iată de alt
fel și numele cîtorva întreprinderi care 
nu-și îespectă obligațiile contractuale 
față de uzina din Turnu Severin : „23 
August" și „Grivița roșie" din Bucu
rești, „Progresul "-Brăila, Uzina de va
goane din Arad. Credem că nu e 
greu de sesizat că toate întreprinde
rile amintite aparțin aceluiași for tu
telar — Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini — ca și Uzina 
mecanică din Turnu Severin. Pare de 
necrezut cum ministerul amintit poate 
să tolereze în asemenea măsură în
călcarea disciplinei contractuale I

Efectele raporturilor nesatisfăcă
toare, pe care le are Uzina mecanică 
din Turnu Severin cu o serie de în
treprinderi cu care cooperează, se 
caută parcă să fie atenuate de minis
ter (atunci cînd se constată că ele 
culminează cu nerealizarea de mari 
proporții a planului) prin... diminua
rea sarcinilor de plan. Modificîndu-se 
„din mers", în mod arbitrar, unii in-

La confluența încălcării 
obligațiilor contractuale 

și a neajunsurilor interne

moderne de
în majoritatea ramurilor indus

triale, a utiliza metode științifice 
în activitatea de conducere a pro
ceselor de producție și economice 
înseamnă, în prezent, a hotărî ex
clusiv pe baza interpretării co
recte și operative a imensului vo
lum de informații ce definesc aces- 

' te procese complexe. Aceasta pre
supune, evident, folosirea pe scară 
tot mai largă a mijloacelor de cal
cul moderne, mecanizate și auto
matizate. Conducerea partidului și 
a statului nostru a luat măsuri 
ca aceste mijloace moderne decal
cul, devenite indispensabile, să fie 
puse, treptat, la dispoziția econo
miei.

Dacă avem în vedere că în do
meniul folosirii calculatoarelor sîn- 
tem abia la început, se pune cu 
acuitate problema ca avantajele 
acestora să fie fructificate cît mai 
grabnic, ca furnizarea de date 
utile să înceapă chiar în clipa in
stalării acestor mașini. întrucît 
este știut că — din motive dife- 

. rite — de la instalarea și pînă la 
începerea exploatării propriu-zise 
a utilajelor complexe trec, de re
gulă, luni întregi, timp în care va
lori însemnate sînt practic imobi
lizate în mod inadmisibil, se naște 
întrebarea dacă dezideratul for
mulat mai sus este realizabil. După 
părerea noastră da, dar cu condiția 
ca intrarea în funcțiune a acestor 
extrem de pretențioase mijloace 
tehnice să nu fie pur și simplu 
așteptată, ci temeinic, multilateral 
și din timp pregătită.

Se poate aprecia că în multe u- 
zine sau institute din industria 
constructoare de mașini se ține sea
ma de acest imperativ. La ora ac
tuală, aproape în fiecare întreprin
dere sau institut departamental de 
cercetări și proiectări există colec
tive — mai restrînse sau mai largi 
— care se ocupă de problemele le
gate de mecanizarea sistemului in
formațional. Din păcate, însă, a- 
cestea lucrează dispersat, fără a 
avea o vedere clară asupra crite
riilor de mecanizare, a condițiilor 
care trebuie neapărat create ^pentru 
ca echipamentele de calcul să poată 
lucra cu eficiența maximă.

Părerea noastră este că, pentru 
buna desfășurare a lucrărilor pre
mergătoare mecanizării și automa
tizării sistemului informațional, 
în prezent este necesară, înainte de 
toate, o concepție unitară în a- 
cest domeniu, pe întregul minister, 
o coordonare judicioasă, pe baza 
unui plan de mecanizare și auto
matizare defalcat pe direcții gene
rale (date fiind particularitățile 
comune ale uzinelor din aceeași 
direcție generală), o coordonare a 
eforturilor uzinelor și institutelor 
pentru crearea condițiilor necesare 
introducerii mașinilor de calcul. 
Considerăm oportună numirea unui 
for coordonator al lucrărilor de me
canizare a informațiilor, care să.su
pravegheze, totodată, și pregătirea 
cadrelor. Propuneri în aoest sens 
s-au mai făcut de către specialiștii 
Institutului de proiectări pentru

automatizări (I.P.A.). Este de dorit 
ca ministerul să examineze aceste 
propuneri și să ia măsuri operati
ve, îneît, în momentul primirii 
aparaturii de calcul, acest ansam
blu de probleme să fie rezolvat.

După cîte cunoaștem, stabilirea 
unităților care vor fi dotate cu 
aparatură modernă de calcul s-a 
făcut cu multă grijă. înzestrarea, 
evident, se va face treptat, înce- 
pînd cu uzinele care au peste 5 000 
de salariați și care justifică inves
tiția respectivă. După părerea 
noastră, pentru a asigura calcula
toarelor o maximă eficiență, se cere 
să fie luate încă de pe acum și mă
suri de înlăturare operativă a ori
căror dereglări care vor surveni în 
viitor în procesul de producție al 
uzinelor care cooperează la reali
zarea de produse complexe : crea
rea unor depozite-tampon, asigura
rea unei mari elasticități în adap
tarea uzinelor furnizoare la cerin
țele uzinei coordonatoare.

Desigur, utilizarea unor mașini 
moderne de calcul presupune 
existența unui sistem codificat de 
notare a tuturor documentelor, 
materialelor, utilajelor, locurilor de 
muncă, beneficiarilor, furnizorilor 
etc. Nu se poate spune că nu s-a 
întreprins nimic în acest sens. Din 
păcate, însă, fiecare colectiv care 
s-a ocupat de codificare a lucrat 
în felul lui, în funcție de propriile 
interese. Așa se face, de pildă, că 
aceleași profile laminate au fost 
codificate de uzine în moduri di
ferite. Ceea ce nu 
admite. Apare, deci,
problemele codificării în vederea 
utilizării pe scară largă a mijloa
celor moderne de calcul să fie în
credințate pentru o rezolvare uni
tară, pe baza unui anumit princi
piu, unui organism economic cen
tral. Ne gîndim, bunăoară, la Co
mitetul de Stat al Planificării. O 
altă problemă care se cere, de ase
menea, mai din timp reglementată 
este stabilirea exactă a tuturor da
telor pe care vor trebui să le furni
zeze zilnic calculatoarele, știut fiind 
că acestora nu li se va putea cere 
— în condiții avantajoase — mereu 
și mereu altceva, ci, în general, 
una și aceeași situație (care, evi
dent, poate fi oricît de complexă).

Este bine știut că procesul de 
producție și sistemul de prelu
crare a informațiilor se influen
țează reciproc. Existența, în sine, a 
echipamentelor de calcul, oricît de 
moderne ar fi, nu poate lichida de
ficiențele a căror înlăturare se ur
mărește cu ajutorul lor. De aceea, 
introducerea mașinilor moderne de 
calcul face necesară, înainte^ de 
toate, o organizare judicioasă — 
bazată pe nomenclatoare, planuri 
de operații și norme de consum 
amănunțite, complete, ținute „la 
zi“ — a procesului de prodjucție, 
o severă disciplină tehnologică. Or
ganizarea producției trebuie ridi
cată la un nivel superior, iar în
treg sistemul de culegere, transmi
tere și prelucrare a informațiilor 
se cere a fi adaptat noilor condiții.

se poate 
necesar ca

Altfel, se diminuează mult eficiența 
utilizării acestor mijloace moderne 
de calcul.

Ce măsuri se cere să fie între
prinse în uzine chiar acum ? După 
părerea noastră, în primul rînd 
este oportun să se precizeze infor
mațiile necesare și la ce termene 
trebuie obținute pentru fiecare ac
tivitate în parte. în al doilea rînd, 
o completare atentă a documenta
țiilor tehnice și tehnologice, pe 
baza profundei lor studieri și fun
damentări, o revizuire, potrivit 
noilor cerințe, a modului de elabo
rare și difuzare a programelor și 
graficelor de producție, o definire 
precisă a fluxurilor tehnologice. 
Documentele primare — de exem
plu, bonul de materiale și bonul 
de lucru — vor trebui să conțină 
absolut toate informațiile necesare 
evidenței cheltuielilor de fabrica
ție. Chiar și structura organizatori
că a întreprinderilor va trebui 
simplificată și adaptată sistemului 
de calcul centralizat.

Din cele de mai sus rezultă și 
o altă cerință majoră: formarea din 
timp a cadrelor. încă de pe acum 
e nevoie să se treacă la pregătirea 
de specialiști — ingineri, econo
miști, matematicieni și programa
tori — specializați în introducerea 
și exploatarea echipamentelor mo
derne de calcul. Apreciem că, orga
nizatoric, pregătirea cadrelor poate 
fi asigurată în cadru] cursurilor 
post-universitare, pe baza unor pro
grame analitice judicios întocmite. 
Dacă acest aspect se va neglija în 
continuare, este foarte posibil ca 
atunci cînd echipamentele vor fi 
gata instalate să nu existe sufi- 
cienți' specialiști care să le ex
ploateze.

Ing. Nicolae DOBRE, 
proiectant șef la I.C.T.C.M. 
Ing. Francisc KASZONI, 
șef de atelier la I.P.A.

COTA PREȚULUI
Ion HERTEG

Le-am

(Agerpres)

constatat cînd am 
dar o parte din- 

și prin-

FOLOSIRE A SPAȚIILOR CONSTRUITE

SPORURI DE PRODUCȚIE PRIN MAI BUNA

•> > i

Hunedoara : Furnalul de 1 000 m.c.

In cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a mun
cii, în unitățile industriei ușoare din regiunea Suceava au fost luate 
măsuri pentru mai buna folosire a spațiilor construite. La uzinele 
textile Botoșani, prin reamplasarea utilajelor existente s-a creat un 
spațiu liber, care va permite montarea unui număr de 132 războaie 
automate în plus. Noile utilaje vor asigura o producție suplimentară 
anuală de peste 2 milioane metri pătrați țesături.

Măsuri pentru mai buna utilizare a spațiilor de producție s-au 
aplicat și la filatura de in și cînepă din Fălticeni. Aici, în spațiul 
rămas liber, se montează o linie de filare a fibrelor de in în amestec 
cu poliesteri, care va produce suplimentar fibre în valoare de 23 
milioane lei. Măsurile aplicate în urma studiilor privind organizarea 
științifică a producției și a muncii în industria ușoară a regiunii vor 
aduce un spor de producție în anii cincinalului de circa 500 mi
lioane lei.

existat specificații de materiale la în
tocmirea planului prețului de cost, 
determinarea nivelului cheltuielilor 
s-a făcut prin diminuarea prețului de 
vînzare cu cota de beneficiu afe
rentă. Ulterior însă s-au întocmit 
specificațiile de materiale. Astfel, din 
compararea costurilor planificate la 
materiale cu valoarea de aprovizio
nare a materialelor prevăzute în spe
cificația serviciului tehnic, difuzată 
pentru lansarea în fabricație a vago
nului respectiv, se constată un plus 
de cheltuieli planificate de 13 520 lei 
pe vagon. La un total de 300 de va
goane rezultă o prevedere suplimen
tară de cheltuieli în planul prețului 
de cost, adică o rezervă tăinuită de 
peste 4 milioane lei. Procedee simi
lare de „calculare" a prețului de cost 
s-au folosit și la șlepuri și motonave, 
produse la care s-au prevăzut chel
tuieli suplimentare de peste un mi
lion de lei.

Deci o „umflare" a costurilor de 
producție cu circa 5 milioane lei. Ve
rificările au continuat pe poziții și 
produse distincte. Pînă la urmă, efec- 
tuîndu-se verificări amănunțite la fie
care produs aflat în fabricație, s-a 
constatat că nivelul cheltuielilor de 
producție aferente producției marfă 
planificată în anul în curs a fost ma
jorat cu suma de 8,6 milioane lei. Era 
de așteptat ca un asemenea plan în
tocmit cu multă, prea .multă aproxi
mație, să fie nu numai realizat la li
mită, ci și depășit într-o proporție 
considerabilă. în mod paradoxal, lu
crurile s-au petrecut tocmai invers. 
Lună de lună în acest an s-au înre
gistrat sistematic nerealizări la capito
lul preț de cost, ajungînd la peste 4 
milioane de lei. Evident, nerealizările 
căpătau proporții și mai mari clacă în 
planul prețului de cost nu erau pre
văzute acele „poziții de rezervă".

Din calculele întocmite de econo
miștii din resortul de specialitate se 
desprinde clar că influența hotărîtoare 
asupra depășirii prețului de cost a 
avut-o nerealizarea planului de pro
ducție în primul semestru cu 10 pro
cente. O primă consecință a acestui 
fapt asupra situației financiare a fost 
creșterea volumului cheltuielilor de 
regie asupra producției fabricate.

Să vedem, totuși, motivele nereali-

Competiție la temperaturi inalte
(Urmare din pag. I)

In ce rezultate s-a ma
terializat concepția hu- 
nedoreană despre noua 
tehnologie de elabo
rare a oțelului ? In
ginerul Constantin Dan, 
adjunctul șefului de sec
ție, ne-a relatat: „Sarcini
le de plan mult sporite 
au fost depășite, astfel 
că pînă acum am dat e-

conomiei naționale pes
te plan 12 250 tone oțel. 
Este interesant de ur
mărit evoluția indicilor 
de utilizare. Pe ansam
blul oțelăriei am reali
zat 9,11 tone oțel pe 
metru pătrat de vatră și 
zi calendaristică. La u- 
nele cuptoare, valorile 
sînt și mai mari — de 
la 10 la 11,36 tone — 
ceea ce reprezintă indi
catori comparabili cu

multe oțelărli moderne 
din lume".

Maiștrii Constantin 
Toma, Ștefan Tiipșa, Ti- 
beriu Sirca și ceilalți 
specialiști de bază ai 
oțelăriei ne asigură că 
această 
relativă 
viitoarele 
face noi 
Oțelarii au în vedere 
ca pînă la finele anului 
să producă peste plan 
încă 24 000 tone de oțel,

limită 
și că, 
luni, se 
pași înainte.

este 
în 

voi

în sortimentul cerut de 
industria constructoare 
de mașini. In acest scop, 
ei acționează pentru 
reducerea duratei medii 
de elaborare a șarjelor 
la cel mult 10 ore, pen
tru încărcarea cuptoare
lor peste capacitatea 
maximă și reducerea la 
minim a pierderilor de 
metal.

Sînt obiective de cea 
mai mare importanță pe

care oțelarii de la Com
binatul siderurgic din 
Hunedoara și le propun 
cu îndrăzneală, bizuin- 
du-se pe experiența a- 
cumulată pînă acum. 
Cît despre îndeplinirea 
lor exemplară, cităm 
părerea tov. Ion Ni- 
culescu, secretarul co
mitetului de partid al 
combinatului: „Să știți, 
oțelarii noștri sînt oa
meni de cuvînt 1".

dicatori de plan, fără să se aibă în con
siderare faptul că întreprinderea a lan
sat comenzi de materii prime și ma
teriale pentru un anumit volum de 
producție, la care se poate renunța 
mai greu, se agravează și mai mult 
situația ei financiară. Materiile prime 
și materialele comandate sosesc în 
întreprindere și, nemaifiind nece
sare, sînt stocate ca supranormative, 
„înghițind" pe această cale, zilnic, mii 
de lei dobînzi penalizatoare. în mod 
constant, de la începutul anului, uzina 
a avut stocuri supranormative în va
loare de peste 12 milioane lei, pentru 
care s-au plătit dobînzi penalizatoare 
de aproape un milion lei. Aceste ele
mente de risipă nu sînt altceva decît 
rezultatul unei lipse totale de sincro
nizare între intențiile ministerului, 
planul de producție șl fabricație. 
Proasta organizare a cooperării cu uzi
na din Turnu Severin, ca și ți serie de 
deficiențe organizatorice interne, au 
avut ca efect nu numai nerealiza- 
rea unor însemnate procente din pro
ducția planificată, ci și scumpirea sim
țitoare a producției fabricate.

Cum spuneam mai înainte, în uzină 
s-au semnalat o serie de deficiențe 
interne.
fost în uzină, 
tre ele au fost sesizate 
tr-o scrisoare trimisă nu de mult re
dacției de către corespondentul vo
luntar Ion Marinescu. Iată, pe scurt, 
cîteva spicuiri din corespondența pri
mită : „Pe linia organizării interne în 
uzina noastră există încă serioase lip
suri. Proiectarea și elaborarea tehno
logiei ca și pregătirea fabricației se 
fac de multe ori în paralel și uneori 
cu mari întîrzieri, fapt care conduce 
la o aprovizionare în contradicție cu 
cifrele de plan. Transporturile interne 
sînt slab organizate și ocupă un vo
lum mare de muncă, datorită încru
cișării de flux și defectuoasei ampla
sări a unor utilaje. Serviciile tehnic 
și organizarea producției au întreprins 
acțiuni minore în rezolvarea acestei 
probleme, deși au avut în acest sens 
sarcini concrete".

La acestea noi mai adăugăm și alte 
neajunsuri. Datorită unei asistențe 
tehnice necorespunzătoare, acordată 
de unii maiștri, tehnicieni și ingineri, 
se nasc rebuturi și remanieri la unele 
repere ce sînt în fabricație. Numă
rul mare de absențe motivate și 
nemotivate de la serviciu, precum și 
numărul însemnat de întreruperi teh
nice accidentale demonstrează că în 
sectoarele uzinei indisciplina nu a fost 
curmată. De multe ori, se acordă nor
me mari pentru acoperirea unor lip
suri în organizarea producției și a 
muncii, fapt care duce la o producti
vitate scăzută și la depășiri de nor
mă artificiale.

Uzina mecanică din Turnu Severin 
a dovedit ani în șir că poate să se 
bucure de aprecieri unanime pentru 
rezultatele obținute pe linie economi
că și financiară. Credem că, în pre
zent, nu este vorba de altceva decît 
de un impas pe care îl va depăși în 
scurt timp. Nu însă fără o intervenție 
fermă a forului tutelar, căruia îi re
vine sarcina de a pune neîntîrziat or
dine în relațiile uzinei cu colaborato
rii, de a asigura o aprovizionare rit
mică și în cantitățile necesare pro
ducției.

Viorel SĂLAGEAN
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Un cartier nou, o viziune arhitectonică nouă, o con
cepție urbanistică bogată în sugestii, atrag implicit 
interesul artistului plastic. O simplă corelație, un sim
plu placai decorativ, sau o coeziune afectivă generată 
de un interes comun ? Opțiunea e fără dubii, atît pen
tru arhitect, cit si pentru plastician. Din însușirea 
exactă a acestor termeni pot reieși lucrări integrate 
vizibil și organic arhitecturii, sensului ei urbanistic. 
Că este așa. o demonstrează, de pildă, orașele tinere 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Piatra Neamț.

Galațiul. cu vastele sale cartiere Tiglina, slujește ca un 
exemplu concludent. Centrul comercial' din Tiglina I 
constituie o structură arhitectonică complexă. înglo- 
bînd locuințe, localuri de deservire publică cotidiană, 
dar și edificii de interes cultural mai larg, a căror 
proiectare a ținut seama de necesitatea integrării lor 
spațiale, ca volume arhitectonice. în mediul natural 
al terasei dunărene pe care sînt construite. Exemple 
de coeziune armonioasă între arhitectură și plastică 
sînt suficiente. Ele mărturisesc un interes inițial de 
conlucrare între arte, nelipsind însă lucrări ce trec 
neobservate, exploatînd nedibaci un spațiu care nu le 
era dintru început consacrat.

Structural, ansamblul de lucrări murale este inegal 
nu numai datorită, participării unor artiști diferiți, cu 
stiluri foarte deosebite, dar și a materialelor între
buințate — ceramică smălțuită, grezie. mozaic, mar
mură. cărămidă. Ce le unește totuși, ce le conferă o 
unitate ? Nu întîlnim teme generalizate de care arta 
noastră murală n-a dus lipsă într-o anumită perioadă, 
teme neutre aplicabile oriunde, pe orice fațadă. Creați
ile monumentale se inspiră din realități conorete speci
fice regiunii, activității acestor meleaguri : „Fauna și 
flora Dunării". „Navigație". „Pomicultură și viticul
tură". Un fapt îmbucurător. Ceea ce surprinde în acest 
cartier unde locuiesc familii de siderurgiști — marele 
combinat aflîndu-se nu departe — este absenta lucră
rilor cu această temă concretă și generoasă. Ar fi fost 
drept ca pe pereții sau frontoanele clădirilor omagiul 
adus focului, energiei, să se întîlnească cu eroismul 
cotidian al oamenilor care le stăpînesc. Unitatea tema
tică de care vorbeam ar fi cîștigat poate în profun
zime. s-ar fi îmbogățit circuitul de idei care se sta
bilește între privitor și operă.

Dintre microansamblurile cu o existentă fermă, per
fect integrate în arhitectură, cu un efect de perspec
tivă valoros, suita de frontoane realizată de Ion Bițan, 
Virgil Almășanu și Mihai Danu se distinge prin unitate 
stilistică, tematică și de materiale. Frontoanele reu
șesc să individualizeze clădirile, să ie confere o per
sonalitate distinctă, și Prin amplasamentul lor să cîș- 
tige rapid interesul. Recurgînd lă stilizări — ne care 
arta murală le-a înglobat de mult ca un mijloc de 
reprezentare specific — ele vorbesc limpede despre 
tezaurul natural al regiunii, al orașului. Păstrînd și 
folosind culoarea pietrei, artiștii realizează cu sobrie
tate de mijloace un efect plastic sugestiv, exemplar 
pentru oportunitatea decorației de clădiri.

Un alt microansamblu, unitar de data aceasta nu
mai prin viziunea decorativă a plasticianului Constan
tin Crăciun și parțial prin aportul arhitectului proiec
tant. se compune din două panouri mari din mozaic 
de piatră și marmură. în care elementele figurative 
plasate în compoziții deschise aduc tin ton elegiac și 
o prospețime lirică mai rar întilnite Deloc stînjenit 
de aparenta sărăcie cromatică a materialului, artistul 
și-a închipuit lucrarea ca o fantezie bazată pe cali
tățile existente ale pietrei, pe prețiozitatea unor game 
cromatice mai potolite, dar mai învăluitoare.

Fructele neinspiratei conlucrări dintre artist și arhi
tect. în fază de proiect, se remarcă însă cu stridentă : 
spațiul oferit artistului, de data aceasta fără generozi
tate, este parcelat ilogic într-un perete interior al 
unei cofetării, continuînd în exterior cu încă o bună 
parte. Lucrarea este astfel plasată jumătate în inte
rior, jumătate în exterior. Mai mult, initial peretele 
atribuit lucrării era „ornat" cu o nișă de aproape un 
metru pătrat — cuprinzînd instalații electrice. Mas
cată probabil la început cu măiestrie, această nișă 
frecvent folosită izbește acum ochiul ca un „vestigiu" 
elocvent al divorțului dintre tehnică (prost plasată) și 
artă.

în general artiștii au găsit soluțiile de material cele 
mai potrivite atît cu factura lucrării, cît și cu desti
nația clădirii. Sub acest raport, mi se pare o reușită 
cofetăria cu numai cîteva mese, căreia arhitectul i-a 
păstrat culoarea caldă a argilei arse, și unde artiș
tii. Pavel Codită și Mihai Danu. fiecare în stilul său, 
au placat pe doi pereți exteriori compoziții gingașe, 
decorative, din ceramică smălțuită.

Nu ne-am propus să facem aici o analiză a tuturor 
lucrărilor. Nu se poate omite, desigur, o compoziție 
cu elemente spațiale apartinînd lui Ion Bițan sau un 
frumos panou de grezie glazurată al lui Patriciu Ma- 
teescu, care se integrează de data aceasta spațiului li
ber înconjurător ca lucrări de artă de sine stătătoare, 
independente'de edificiul arhitectonic. Ele converg con
vingător întru realizarea unei sinteze artistice.

Rămîne de discutat o problemă de importantă vitală 
pentru aceste lucrări de artă, aceea a întreținerii șl 
valorificării lor. Prin prezenta lor. concentrată la in
tersecția unor importante drumuri de interes social, 
lucrările monumentale de la Tiglina, au un rol im
portant în educarea estetică a locuitorilor acestor car
tiere. constituie pentru ei un mic muzeu în aer liber, 
contribuie la crearea unei ambianțe frumoase. De 
aceea, ținînd seama si de sumele mari de bani inves
tite. ele trebuie protejate continuu împotriva degra
dării și distrugerii. Dar această grijă elementară lip
sește — și nu este vorba doar de exemple accidentale, 
în fata unui panou cu elemente de fier forjat, exe
cutat de V. Almășanu. s-au plantat arbuști stufoși 
care-1 acoperă aproape pe jumătate ; o altă lucrare 
din cărămidă a aceluiași artist a devenit un loc ne
oficial de parcare a bicicletelor ; peretele pe care se 
află compoziția lui P. Codită. „Comerțul socialist", a 
crăpat și repararea lui nu este încă terminată ; în 
cofetăria decorată de Constantin Crăciun, pictura mu
rală a fost partial acoperită cu anunțuri comerciale ; 
în fata unei lucrări de Perahim a fost plasată o ghe
retă unde se vinde loz în plic. Nepăsarea forurilor lo
cale — implicat în cea mai mare măsură fiind Comi
tetul orășenesc de cultură și artă — viciază raportul 
initial dintre funcția arhitectonică și cea plastică a 
complexului și reduce substanțial contactul dintre pri
vitori și opera de artă. într-un circuit turistic al ora
șului acest important punct de reper nu poate lipsi. 
Dar felul cum se prezintă azi valorile de artă monu
mentală știrbește mult din prestigiul gospodarilor ora
șului.

Reflectoarele așezate în fata lucrărilor spre a le pune 
în relief în timpul nopții nu mai funcționează de multă 
vreme. Sursa de lumină nu se află însă numai aici. 
Creațiile de art? titenlte să împodobească Tiglina au 
nevoie de căldura și pasiunea unor oameni iubitori de 
cultură, care să vegheze permanent la păstrarea in
tactă. la valorificarea lor inteligentă.

Iulian MEREUȚĂ
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„Electroputere"- 
totuși de neîn-

cooperarea ei

La Constanța a fost terminată recent această clădire, care acoperă edificiul cu mozaic, unul din 
cele mai interesante vestigii arheologice de pe litoral

Foto : Gh. Vințilă

Jn fiecare seară, la căde
rea întunericului, în curtea 
Muzeului național de antichi
tăți se petrece o mică minu
ne. Un grup de oameni, me
reu altul, condus parcă de o 
forța tainică, pornește într-o 
scurtă călătorie, parcurgind 
pe un spațiu de cîteva zeci 
de metri și într-o jumătate 
de ora ce pare o clipă, mi
lenii de istorie a civilizației. 
In calea micului alai răsar, 
din negurile adinei ale trecu
tului, vestigii de piatră ale 
unor timpuri revolute, ates- 
tînd existența unor străvechi 
culturi pe pămîntul țării noas
tre. Lumina lividă a zorilor 
sau roșul incandescent al fo
cului unui ritual străvechi, al
bastrul palid al înserării și vi-

mini începe acum, in ritmul 
unui dans frenetic, scoțînd 
din umbră crîmpeie de viață 
rustică, coloane mîndre înăl
țate spre cer, obiecte de ri
tual și incrustații de semne 
magice. Peste toate se ridică 
impresionantă imaginea „gân
ditorului de la Hamangia", 
aducînd parcă peste veacuri 
de neliniști și întrebări, răs
punsul maiestuos al trăiniciei 
gindirii umane. Finalul su
gerează trecerea spre arta 
populară 'omânească, în care 
retrăiesc imagini și ecouri ale 
civilizațiilor trecute.

Efectul magic al acestei 
scurte plimbări care capătă 
ea însăși un aspect de ritual, 
înloreîndu-te parcă la sursele 
străvechi ale teatrului, se în

spectacol experimental 
de sunet si lumină

nețiul depărtărilor marine dau 
pietrelor răsărite din beznă 
valori simbolice, însuflețin- 
du-le cu o putere magică. 
Privirea stăruie asupra lor, pi
ronită de vraja luminii, ure
chea ascultă sunetele evoca
toare ale unui bocet ciudat 
sau ale unui dans vivificator, . 
țipătul pescărușului suprapus 
peste vuietul valurilor mării 
sau pur și simplu o combina
ție de sunete 
couri de mult 
cupă de ’itual, 
sarcofag sau
statui drapate în falduri mă
iestrite, bucăți de pietre fune
rare și capiteluri de coloane 
ale unor vechi palate, trezite 
la viață încearcă să-și spună 
povestea. Procesiunea porneș
te mai departe, străbate un 
coridor bordat de lespezi cu 
inscripții latine, se oprește o 
clipă uimită la glasul unui tul
nic ce-i vestește o nouă zi și 
nașterea unui nou popor. 
O sarabandă

Prin metoda și prin vir
tuțile stilistice, prin idei
le, intuițiile și datele re
velatorii pe care le înfăți
șează cititorului, apariția 
volumului intitulat „Scri
itori străini" — o amplă 
selecție din studiile lui G. 
Călinescu consacrate pro
blemelor și personalități
lor literaturii universale 
— constituie un semnifi
cativ eveniment de cul
tură. Cu geniul său, cri
ticul a întrezărit acele 
subtile, insesizabile ner
vuri care mențin vii mo
numentele de artă de-a 
lungul mileniilor. Cu a- 
devărat uimitoare este 
forța sa asociativă, spriji
nită pe fondul vast al 
culturii clasice. La aceas
ta se adaugă un talent 
rar, care preferă comen
tariul liric, figurativ, 
principiilor specifice aca
demismului comparatist.

Călinescu era prin for
mația sa umanistă un re
nascentist care a încălcat 
hotarele timpului pentru 
a stabili o scară de valori 
proprie. Gîndirea sa îl fă
cea să simtă enorm — 
parafrazînd cuvintele u- 
nui clasic român — iar 
ochiul său acoperea cele 
mai îndepărtate orizon
turi de cultură. El a sta
bilit genealogii literare 
sau a scos firul de aur din 
zgura lecturilor opace. Se-

G. Călinescu — „Scrii
tori străini", antologie și 
text îngrijit de Vasile Ni- 
colescu și Adrian Marino, 
Editura pentru literatură 
universală. 1967.

și popasuri, 
turistică, 
circulației ru-

pentru copii. 
De ce ?

film

18,00 — Drumuri
Emisiune

18,20 — Buletinul
tiere.

18.30 — Emisiune
AB.C. — 
grădină.

18,50 — „Mascota" 
păpuși.

— Pentru tineretul școlar : 
— „România pitorească 
’67".

— Telejurnalul de seară. 
— Baschet masculin : Ro- 

mânia-Selecționata ora
șului Leningrad (repri
za a doua).

— „Fasolea", film distins 
cu „Palme d’or" 
Cannes.

20.30 — „Tinere
spectacol 
grafic.

22,00 — Reportaj 
pămîntului".

22.30 — Studioul muzical.
țezie de operetă, 
duete, potpuriu, 
turi si dansuri din ope
rete.

23,00 — Telejurnalul de noapte.

19,00

19,30
19,50

20,20

talente" 
muzical, core-

’67 : „Inima

Fan- 
Arii, 

uver-

Un exemplu concludent în ceea 
ce privește avantajele bunei coo
perări între proiectare și cercetare 
îl constituie realizarea celulelor de 
6 KV de tip prefabricat la Uzinele 
„Electroputere"-Craiova, în legătură 
cu care se pusese acut problema 
evitării importului și soluționării 
temei în strînsă corelație cu cerin
țele intrării în funcțiune a Centra
lei electrice — Galati. în lipsa unui 
grup de proiectare corespunzător la 
uzină, I.S.P.E., la solicitarea uzinei, 
a efeptuat studii și cercetări, intro- 
ducînd toate perfecționările posibile 
pe atunci și executînd efectiv în 
timpul asimilării toate proiectele ne-

făptuiește în ciuda unor im
perfecțiuni tehnice, care fin 
cu tot dinadinsul să spargă 
vraja. Țăcănitul comutatoare
lor, bîzîitul unui difuzor ră
gușit, țevile instalației de lu
mină care, arătîndu-se nude 
de-a lungul drumului, vor par
că să-ți mențină trează luci
ditatea ca într-un spectacol 
brechtian cu efect de distan
țare, îți amintesc mereu că te 
afli în față unei încercări, a 
unui experiment realizat cu 
mijloace rudimentare, dar cu 
comori de entuziasm, de dă
ruire și de talent.

Mica minune se datorește 
unor oameni tineri, foarte ti
neri, care au găsit înțelegere 
și sprijin la colectivul teatral 
din Giulești. Doi studenți lă 
arhitectură, Doru llieșiu și 
George Teodorescu, au inițiat 
spectacolul, la realizarea că
ruia au contribuit regizorul 
Dinu Cernescu, inginerul de 
sunet Lucian lonescu, maestrul 
de lumini Titi Constantinescu,

crețul lui a fost acela de 
a fi introdus temerar lite
ratura în critică, fără ca 
adevărul, judecata de va
loare să se piardă în dan
telării binevoitoare ca la 
alți confrați. Metafora 
are deseori la George Că- 
linescu valoare de apre
ciere critică. Astfel, vor
bind despre Horațiu, el 
spunea la un moment dat:

scenograful VI. Popov. Vocea 
profundă și gravă a actorului 
Silviu Stănculescu sporește 
farmecul spectacolului. Și nu 
putem omite munca devotată 
ă corpului tehnic al teatrului.

Dincolo de imperfecțiunile 
tehnice, dincolo de sentimen
tul de neîmplinite pe care ți-l 
lasă pe alocuri textul prea 
abstract, povestea nespusă a 
unora dintre imaginile fugare 
pe lingă care treci în grabă, 
rămîne emoția certă, copleși
toare ia un moment dat, pe 
care ți-o creează contactul a- 
cesta — mijlocit de sunetul 
evocator și lumina semnifica
tivă mînuită cu sensibilitate 
poetică — stabilit cu tainica 
lume a trecutului.

E un început, desigur, dar 
un început merituos, care 
deschide drum unor manifes
tări de amploare, menite a 
reînsufleți momente și epoci 
din istoria poporului nostru. 
Aîă gipdeam la sfîrșitul scur
tei, dar îndelungatei călătorii 
oferită de „Ritul străbun", la 
propunerea unui lot atît de 
tinăr regizor, care împreună 
cu un inginer a făcut proiec
tul unui spectacol de sunet 
și lumină menit să redea viață 
ruinelor cetății Histria. O pro
cesiune, ca aceea din curtea 
Muzeului de antichități, am
plificată însă corespunzător 
dimensiunilor locurilor, ar 
străbate în zilele noastre uli
țele de piatră ale străvechii 
cetăți, participind — prin mij
locirea unor imagini audio
vizuale, din care n-ar lipsi 
proiecțiile pe zidurile măci
nate de vreme, — la viață 
reînsuflețită ă cetății.

După spectacolele în decor 
natural, pe care vara aceasta 
ni le-a adus în dar pentru 
prima dată, micul experiment 
al Teatrului Giulești, urmat de 
marea manifestare de la Mă- 
rășești, unde realizatorii au 
avut la dispoziție mijloace 
tehnice mai perfecționate, vor 
constitui, sperăm, suficiente 
argumente pentru atragerea 
altor curajoși. Misteriosul su
flet al pietrelor e încă viu. E 
sufletul omului.

Margareta BĂRBUȚA

fac legaturi cu literaturile 
germană, spaniolă, italia
nă, franceză, rusă. Auto
rul monumentalei „Istorii 
a literaturii române" nu 
pierde prilejul de a iden
tifica și în sfera operelor 
românești din secolul al 
XIX-lea ecouri horațiene. 
De altfel literatura ro
mână e citată în mai toate 
studiile și articolele sale

O AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru ecran panoramic : PATRIA 
(completare Permanențe) — 9; 12; 15; 18; 21.
• CĂLĂTORIA FANTASTICĂ — cinemascop : REPUBLICA — 9;
11,30; 14; 16,45; 19,15; 21,30, STADIONUL DINAMO — 20,15 (la ambele 
completarea Io, Mircea Voievod), FESTIV AL (completare Tutunul) — 
8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21, la grădină — 19,45; 22.
• SĂ-MI FACEȚI MIE UNA CA ASTA ! : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRĂDINA DOINA — 20 (la ambele completarea 
Mîinile pictorului), GRADINA CAPITOL (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în regiunea București) — 19,45.
e CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop : BUCU
REȘTI (completare Tînjcaua) — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 19; 21,15, FERO
VIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21. EXCELSIOR — 9,45; 12,15; 15;
17,45; 20,15, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16,15; 18,45; 21 (la toate trei 
cinematografele completarea Mărășești 1917—1967), GLORIA (comple
tare Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• PANTERA NEAGRA — cinemascop : CAPITOL (completare Tutu
nul) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GRIVIȚA (completare Oameni 
deasupra orașului) — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45 
e CANALIILE : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
REASCA (completare Tutuiiul) — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45, 
DERN — 9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21. ARENELE LIBERTĂȚII 
(la ambele completarea Orizont științific hr. 0/1967).
» TATA, MAMA, BONA ȘI EU : CINEMATECA — 10; 12; 14; 
18,45; 21.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cinemascop : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 10; 16; 18.15; 20,30, COTROCENI — 15,30; 
18; 20,30 (la ambele completarea Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din 
industria chimică).
® DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : DACIA (completare E mai 
bine așa ?) — 8.30-—20,,.0 în 
O PRINTRE VULTURI — 
FERENTARI (completare 
GRĂDINA VITAN — 20.
0 COMISARUL X — cinemascop :. BUCEGI (completare Tutunul) — 
16; 18,15. Ia grădină — 20,30, AUR.ORA (completare Dacă treci Po
dul Ponoarelor) — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20.30. la grădină — 20.
O MARELE RESTAURANT — cinemascop ; TOMIS — 8,30; 11,15; 14; 
16,45 ; 19,45 ;. la grădină — 20,30, FLAMURA — 9; 12; 14,30; 17,30; 
20,30 (la ambele completarea Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Brașov).
« VULCANUL INTERZIS — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7/1967 — 
MĂRĂȘEȘTI 1917—1967 : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
e HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GARIN — cinemascop ; UNIREA 
— 16: 18,15.
o VIAȚA LA CASTEL : FLACĂRA (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Ploiești) — 15,15; 18,30; 20,45.
0 FRENCH-CANCAN : VITAN (completare Judfecata lui Paris) 
15,30; 18; 20,30.
e DON GABRIEL — cinemascop
16,30; 18,45; . 21 : MIORIȚA.
o DRAGOSTEA MEA : POPULAR (completare Cum zboară păsările) 
-- 10,30; 15,30; 18; 20,30. VOLGA (completare Orizont științific hr. 
7/1987). —, 15,30: 18 : 20,36,
O PESCARUL DIN LOUISIANA : ARTA (completare Orizont științific 
nr. 6/1967) — 15.30; 18; 20.30. la grădină — 20. RAHOVA — 15,30; 18, 
la „.„Ț/.L. 2-.-Z.
n NU SÎNT DEMN DF, TINE : MUNCA — 10; 16; 18; 20.
e> LUPOAICAcinemascop : MOȘILOR — 15,30£ 18.
• ■" “■ 7 ‘ ' .1__________ 7___ ____ .LII..__________________
nutnl) — 16; 18; 20.
O PERETELE VRĂJITOARELOR : COLENTINA - 15,45: 18,15.
« GOLGOTA — cinemascop : GRĂDINA BUZESTI — 20.
0 ZODIA FECIOAREI — cinemascop : GRĂDINA UNIREA — 20, 
GRĂDINA MOȘILOR — 20,30.
® ROBII : PROGRESUL — 15,30; 18; 20,30.
® PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop : DRUMUL SĂRII 
(completare Gustav. în alarmă) — 15; 17,30; .20.
0 FANFAN LA TULIPF, : GRĂDINA COLENTINA — 20,30.
o BANDA DE LAȘI : GRĂDINA PROGP.ESUL-PARC (completare
Trezirea) — 20,15.
0 ÎN NORD, SPRE ALASKA : GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20.
® UNORA LE PLACE JAZUL : GRĂDINA LIRA — 20.
® CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT : CRÎNGAȘI (completare Judecata lui Pa
ris) — 15,30; 18; 20,30.
• JUANA GALLO : COSMOS — 15,30: 18; 20,30.
• ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : VIITORUL (completare 
Școala mamei) — 15.30: 18; 20,30.

grădină — 20,15.

FLO-
MO- 

— 20
16,30;

continuare.
cinemascop : BUZESTI — 15,30; 18; 20,30,

Chemarea vulcanilor) — 15,30; 18; 20,30,

14,30. DENUNȚĂTORUL

MAIORUL ȘI MOARTEA - cinemascop : PACEA (completare Stră- 
16; 18;. 20.,

titul „metamorfozelor" în- 
spăimîntat de injustiția 
zeilor. După o scurtă in
cursiune în Tristele ovi- 
diene, aducînd o inter
pretare fină a poeziei a- 
cestuia și apropieri nici
odată fortuite, George Că- 
linescu poate conchide: 
„De fapt, Ovidiu în Tris- 
tia este întîiul mare ro
mantic european".

G. CĂLINESCU DESPRE

LITERATURA UNIVERSALA

„Se presupune obiecția : 
«pictorii și poeții au avut 
totdeauna egală facultate 
de a îndrăzni orice». însă 
Horațiu nu respinge pro
dusul semnificativ al ima
ginației, ci hibridul, del
finul pădurilor și mistre
țul valurilor". Poetului 
latin i se consacră unul 
din studiile cele mai în
tinse. George Călinescu 
urmărește circulația cîtor- 
va motive horațiene cu o 
măiastră siguranță. Se

ca orice altă literatură în
zestrată cu valori univer
sale.

Un alt poet latin, Ovi
diu, considerat „un Pe
trarca al antichității" era 
funciar o natură roman
tică și George Călinescu 
și-1 imaginează plastic 
cultivînd singur pomii 
fructiferi și stropind cu 
apă straturile. Din studiul 
dedicat lui, Ovidiu ne a- 
pare încrezătorul în har
fa iubirii, dar și neliniș-

Puritatea spirituală și 
prezența ei în artă sau în 
viața cotidiană o întîlnim 
invocată în eseul Sufle
tul serafic. Iacopone da 
Todi care scoate strigăte 
dramatice, proteste su
blime împotriva abuzuri
lor papalității îi aminteș
te de Holderlin sau San 
Juan de la Cruz. Disimu
lările purității 
te epigonic nu 
te cu vederea 
„Petrarca și

accentua- 
sînt trecu- 
în studiul 
petrarchis-

miii. Alungind ceea 
era pur și elevat la Pe
trarca, imitatorii acestuia 
au vulgarizat sentimente
le marelui poet. Similitu
dini tardive găsește Geor
ge Călinescu 
cui Antonio 
vara sau la 
nostru cu ale 
ve“ și „melanholii". Și to
tuși puțini scriitori din a- 
cea epocă vor tulbura 
sensibilitatea romantici
lor ca Petrarca. Este și 
cazul italianului Torqua
to Tasso. Aceeași bună 
cunoaștere a epocii, ace
eași artă în recompune
rea unui portret, aceeași 
putere de a se exprima 
sintetic le găsim și în stu
diul închinat lui Cervan
tes unde nu sînt decît pu
ține detalii biografice, în 
schimb opera e interpre
tată în sensurile ei grave, 
ca dramă a umanității. 
Pătrunzînd într-o zonă 
despre care ești tentat să 
accepți că specialiștii au 
spus totul. G. Călinescu 
aduce totuși comentarii 
inedite, realizînd printr-o 
măiastră decupare, relie
ful, lumea, ideile vremii. 
Consecvent asociațiilor de 
cultură, proba marii sale 
mobilități intelectuale, 
studiul închinat lui Cer
vantes conține, spre sfîrșit, 
această întrebare : „Ce este 
în definitiv Don Quijote ? 
Un suflet mare cheltuin- 
du-se într-o direcție hi
merică, pentru că nu e 
capabil, apăsat de presti
giul cărților, să facă ana
liza justă a prezentului" 
ca după aceea să găsim

în iberi- 
de Gue- 

Conachi al 
sale „jalo-

următoarea apreciere: 
„îndată mi-a răsărit în 
minte chipul înrudit mo
ralmente al lui Alexandru 
Macedonski, cel mai cer- 
vantesc din galeria fizio
nomiilor literare româ
ne..."

Alte studii, cum sjnt 
cele despre Voltaire, Gol
doni, Marmontel, Bernar- 
din de Saint-Pierre sau 
Goethe, completează per
spectiva inedită pe care 
ne-o oferă volumul „Scri
itori străini". Disocierile 
necesare sînt făcute în
totdeauna cu subtilă pru
dență, tocmai fiindcă 
George Călinescu a frec
ventat fără dificultăți cî
teva literaturi mari, bo
gate în valori universale.

Sub inspiratul titlu 
„Cronici, pretexte, efeme
ride" editorii antologiei 
de față au grupat pagini 
strălucite care sporesc 
impresia de unicitate și 
dinamism a personalității 
lui Călinescu.

îngrijitorii acestei edi
ții. Vasile Nicolescu și A- 
drian Marino, au dovedit 
în această masivă culegere 
o deosebită pricepere a se
lecției, o cunoaștere a ope
rei călinesciene în profun
zimea ei. Adrian Marino, 
în prefață, stabilește cî
teva repere utile. Subli
niem grija pentru tipări
rea acestui volum antolo
gic reprezentativ, editori! 
rezolvînd numeroase difi
cultăți de cronologie și 
text într-o operă vastă.

Liviu CALIN

cesare, ceea ce s-a soldat cu o sub
stanțială scurtare a acestei perioade.

Sau, un alt exemplu : datorită unei 
colaborări rodnice dintre I.S.P.E. și 
uzinele „Automatioa" au fost reali
zate sisteme moderne de comandă 
a centralelor electrice. In cadrul 
acestei colaborări volumul mare de 
cercetări a fost efectuat într-un ter
men relativ scurt ; de la introduce
rea în planul tehnic a temei (începu
tul anului 1966) și pînă la realizarea 
camerelor de comandă care vor fi 
montate la Centrala electrică Bucu- 
rești-sud în septembrie 1967 vor trece 
mai puțin de doi ani.

Există încă numeroase cazuri de 
insuficientă cooperare, în raporturile 
dintre cercetare și proiectare. Astfel, 
cu toate succesele 
nute în asimilarea 
de către 
Craiova, 
teles de ce după un deceniu de 
la asimilarea întreruptorului IUP- 
110, proiectat inițial cu o capacitate 
de 2500 MVA, nu s-a ajuns nici pînă 
azi la aceasta, iar aparatajul livrat 
la parametrii mult inferiori se de
fectează la instalațiile de transfor
mare și distribuție de la București^ 
Oradea ș. a. Cunosc o parte din greu
tățile întîmpinate, dar rămîn la con
vingerea că dacă s-ar fi eliminat 
perioadele de inactivitate și aștep
tare, dacă s-ar fi făcut uz mai sub
stanțial de potentele dinamizatoare 
ale cooperării, lucrările nu s-ar fi 
tărăgănat atît. De asemenea, uzinele 
constructoare de mașini — Reșița 
(U.C.M.R.) asimilează turbina și ge
neratorul de 50 MW după o licență 
susceptibilă de îmbunătățiri, dar 
proiectanții și tehnologii uzinei nu 
și-au propus să dobîndească o asimi
lare creatoare, în limitele termenelor 
impuse de necesitățile producției. 
I.C.E.P.-ul a inițiat în urmă cu trei 
ani investigarea celor mai adecvate 
și moderne sisteme de excitație de 
reglaj al tensiunii, etc. la turbogene- 
ratoarele fabricate sau asimilate de 
U.C.M.R., dar acum, cu doi ani 
înainte de punerea în funcțiune a 
primelor grupuri de 50 MW fabri
cate în tară — deci la cinci ani de 
la data începerii cercetării — sîntem 
totuși nevoiti ca pentru primele a- 
gregate de acest fel să apelăm Ja 
import. La I.C.P.E. problema e încă 
„în fașă" și cînd va fi. în sfîrșit. gă
sită soluția corespunzătoare nu este 
exclus ca grupurile pentru care s-a 
efectuat cercetarea să fie scoase din 
fabricație, 
ține, că 
teme de 
dovedește 
s-a tras o 
inte și nu

Forța dinamizatoare. _______ ..
colaborării dintre cercetare și pro
iectare ar putea fi utilizată, de ase
menea. și în alte acțiuni complexe 
și de mari proporții, cum este, de 
pildă. asimilarea si modernizarea 
panourilor de 0,4 kV, care s-ar pu
tea realiza, după părerea mea. în 
numai doi ani. fructificînd 
gent eforturile depuse de teicewiuxi, 
proiectant! și tehnologii din unită
țile productive.

Se constată că, dacă asimilarea 
este dictată de o necesitate practică 
stringentă, cum este, de exemplu, in
trarea în funcțiune la un termen fix 
a unui anumit obiectiv industrial 
sau energetic, sub impulsul acestei 
stringente cercetarea devine. într-a- 
devăr operativă, iar 
cil proiectarea poate conduce la fi
nalizări în termene 
Desigur, aici intervine obligația le
gală a încadrării în anumite ter
mene riguroase. Dar. după părerea 
mea. esențialul nu stă în aceasta. 
Legislația actuală nu îngrădește cu 
nimic posibilitățile unei colaborări 
rodnice — și nu litisa vreunei legi 
noi se resimte în acest domeniu, cît 
mai ales a spiritului de inițiativă, a 
simțului noului, a curajului chiar, 
a hotărîrii ferme de a duce pînă la 
capăt un lucru odată început.

■ Utilă ar putea fi. după părerea 
mea. instituirea. în prealabil, de că
tre proiectanți și unitățile productive 
a unor caiete de sarcini, urmărin- 
du-sb crearea unor utilaje și aparate 
justificate economic prin introduce
rea lor la un număr mai mare de 
obiecte industriale.

Un alt aspect al acestei probleme 
îl constituie necesitatea perfecționă
rii continue : aș aminti în acest sens 
că multe întreprinderi mari, de spe
cialitate de peste hotare, desfășoară 
permanent o intensă activitate de 
asimilare a noi produse. ajungîn- 
du-șe ca acestea să ocupe uneori 
pînă la 25 la sută din întreaga pro
ducție ,pe an. Se consideră. și pe 
bună dreptate, că îmbunătățirea ne
încetată a calității producției este 
o cerință stringentă a competiției ști
ințifice și economice internaționale. 
Perfecționarea continuă a aparaturii, 
în special a celei de măsură, control, 
automatizare, este reclamată și de 
apariția neîntreruptă a unor noi 
materiale, de îmbunătățirea formu’c- 
lor de calcul (pe baza experienței ge
neralizate). de aplicarea unor pro
cedee si tehnologii noi de fabricație.

Socot de 
preturilor 
să se tină 
ficiarilor. 
grupul de 
de 420 tone/oră care 
funcțiune mai întîi la 
trică Govora ; prețul 
xat la turbina asimilată în tară este 
cu circa 11 milioane de lei mai mare 
decît al aceleiași turbine proveni'a 
din import. Cred că această diferență 
nu este justificată.

Colaborarea strînsă a 
unitățile de proiectare 
în bună măsură lipsa 
de concepție care grevează încă 
supra unora din fabricile și uzinele 
noastre. O serie de institute de pro
iectare nu sînt. dună cît se știe, fo
losite la capacitatea lor maximă în 
momentul de față și — conform unui 
program stabilit în prealabil — ar 
putea ajuta fabricilor constructoare 
de mașini să urgenteze asimilarea 
unor noi produse. Avem o pleiadă 
de cercetători, ingineri, proiectanți 
care au dovedit în diverse ocazii ca
pacitățile creatoașe, care vor să-și 
vadă mai repede proiectele aplicate 
în practică, prinzînd viață. Colabo
rarea acestor specialiști, bine orga
nizată și îndrumată, poate dinamiza 
astfel prețioase forțe ale economiei 
naționale.

S-ar putea, eventual, sus- 
realizarea acestor sis- 

excitatie în tară nu se 
economică, dar de ce nu 
asemenea concluzie îna- 
la terminarea cercetării ? 

creatoare a

asemenea că la stabilirea 
la noile instalații trebuie 
seama de interesele benc- 
în prezent
50 MW și

se asimilează 
cazanele noi 
vor intra în 
Centrala elec- 
informativ fi-

cercetărli cu 
poate suplini 
specialiștilor 

a-
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AFACERILOR EXTERNE
AL IRANULUI

regiunii

prezen- 
obiectiv 

ale cărui

Aflați în vizită în regiunea Bra
șov, ministrul afacerilor externe al 
iranului, Ardeshir Zahedi, și per
soanele oficiale care îl însoțesc, au 
fost joi dimineața oaspeții colecti
vului de muncitori, tehnicieni și in
gineri al uzinelor „Tractorul".

La sosirea în uzină, ministrul ira
nian a fost salutat de ing. Emil 
Oniga, directorul general al uzinei, 
de ing. Radu Romul, vicepreședin
te al Sfatului popular al 
Brașov.

După ce a făcut o scurtă 
tare a acestui important 
industrial din regiune,
produse sînt exportate și în Iran, 
directorul uzinei a invitat pe oas
peți să viziteze secțiile de produc
ție. La încheierea vizitei, ministrul 
iranian, apreciind calitatea produc
ției și organizarea muncii, și-a ex
primat satisfacția că a avut posi
bilitatea să cunoască acest obiectiv 
industrial din România și a felici
tat colectivul de muncă al uzinei 
pentru realizările obținute.

în timpul vizitei, ministrul afa
cerilor externe al Iranului a fost 
însoțit de Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Pa
vel Silard, ambasadorul României 
la Teheran, Ștefan Cleja, ambasa
dor, director în M.A.E., precum și 
de Soltan H. V. Sanandaji, amba
sadorul Iranului la București.

★
Joi după-amiază, ambasadorul 

Iranului la București, Soltan H. V. 
Sanandaji, a oferit o recepție în 
saloanele Casei centrale a armatei 
din Capitală, cu prilejul vizitei ofi
ciale pe care o face în țara noastră 
ministrul afacerilor externe al Ira
nului, Ardeshir Zahedi.

Au luat parte Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat, ai guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii u- 
nor ministere, conducători de insti
tuții centrale și organizații ob-

ștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, artă și cultură, 
reprezentanți ai cultelor, ziariști 
români și străini.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe ministrul ira
nian, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Iranului, Ardeshir Zahedi, a oferit 
joi seara un dineu în saloanele Ca
sei centrale a armatei, în onoarea 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu.

Au luat parte Bujor Almășan, 
ministrul minelor, Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Ștefan 
Bălan, ministrul învățământului, 
Mihai Bălănescu, ministrul poștelor 
și. telecomunicațiilor, Ion 
președintele Comitetului 
al Sfatului popular al 
București, Pavel Silard, ambasado
rul României la Teheran, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, funcționari supe
riori din M.A.E.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe ministrul afa
cerilor externe al Iranului și mem
bri ai ambasadei Iranului la Bucu
rești.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, Ardeshir Zahedi și Corne
liu Mănescu au toastat pentru dez
voltarea continuă a relațiilor prie
tenești româno-iraniene, promova
rea colaborării și cooperării multi
laterale și complexe dintre cele 
două țări, în sănătatea conducăto
rilor celor două țări, pentru ferici
rea și bunăstarea popoarelor ro
mân și iranian, pentru consolida
rea păcii și securitate internațio
nală.-

Ieri în tară : Vremea a fost 
frumoasă si a continuat să se 
încălzească. Cerul a fost varia
bil. mai mult senin. Vîntul a 
suflat in general slab. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila 
între 23 de grade la Intorsura 
Buzăului și 32 de grade la 
Răuți și Băilești. în București : 
Vremea a fost frumoasă, cu ce
rul variabil, mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a atins 31 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 19, 20 și 21 august. în tară : 
Vreme ușor instabilă în jumă
tatea de nord-vest a tării, și în 
general frumoasă în rest. Cerul 
va fi variabil. înnorări mai per
sistente se vor semnala în Ba
nat. Ardeal și nordul Moldovei, 
unde vor cădea ploi, sub formă 
de averse. In rest averse locale. 
Temperatura în scădere ușoară 
în nordul tării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 9 
și 19 grade, iar maximele între 
20 și 30 de grade. în București : 
Vreme în genera] frumoasă, cu 
cer variabil, favorabil ploii sla
be. Vîntul va sufla slab, pînă la 
potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

Joi dimineața a sosit în Capitală 
dl. Manuel S. Enverga, președin
tele Comitetului pentru afaceri ex
terne al Camerei - reprezentanților 
din parlamentul filipinez împreu
nă cu dl. Emanuel Q. Yap, asistent 
al speaker-ului parlamentului fili
pinez.

La sosire, în Gara de Nord, erau 
prezenți Dumitru Necșoiu, secretar 
al Marii Adunări Naționale, și C. 
Paraschivescu Bălăceanu, membru 
al Comisiei juridice a Marii Adu
nări .Naționale și al Comitetului de 
conducere al grupului român din 
Uniunea interparlamentară.

★
Ambasadorul Indoneziei la Bucu

rești, Sambas Atmadinata, a oferit 
joi seara o recepție cu prilejul ce
lei de-a XXII-a aniversări a pro
clamării independenței Republicii 
Indonezia.

Au participat Mihai Marin, 
junct al ministrului afacerilor 
terne, Ilie Vojcu, adjunct al

nisterul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Comerțului Exterior, re
prezentanți. ai Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, oameni de artă și cul
tură.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

★

I Max Reimann despre creșterea 
mișcării pentru legalizarea
P. C din Germania

ad- 
ex- 
mi-

de comerț exterior, 
diferite uzine con- 
mașini, precum și 

ambasadorul R. D.

Cosma, 
Executiv 
orașului

Crucea Roșie a Republicii So
cialiste România a oferit Semilunii 
Roșii din Iordania un ajutor în 
alimente, pături și alte produse 
pentru populația iordaniană care a

(Agerpres)

nistrului comerțului exterior, Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, funcționari superiori dinMi-

avut de suferit ca urmare a re
centelor evenimente din Orientul 
Apropiat.

în Pavilionul C din Complexul 
central de expoziții din Capitală, 
joi la amiază s-a .deschis o expozi
ție de mașini și utilaje, organizată 
de întreprinderea de comerț exte
rior „Transportmaschinen Export- 
Import" din R. D. Germană. La 
deschidere au participat Marcel 
Popescu, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț, reprezentanți ai unor 
ministere economice și . întreprin
deri românești 
specialiști din 
structoare de 
Ewald Moldt,
Germane Ia București, și membri 
ai ambasadei.

în cadrul expoziției, care rămîne 
deschisă pînă la 27 august a.c., sînt 
prezentate, într-o gamă variată, 
produse ale industriei constructoare 
de automobile și mașini agricole, 
locomotive de mină, aparate de 
descărcat etc.

înainte de deschiderea expoziției, 
a avut loc o conferință de presă, 
la care au participat numeroși zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine acreditați la Bucu
rești.

BERLIN 17 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la posturile de radio și 
televiziune din R.D.G., Max Rei
mann, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Germania, a subliniat amploa
rea pe care o ia în Germania occi
dentală mișcarea pentru anularea 
interdicției impuse partidului co
munist cu 11 ani în urmă.

„Partidul Comunist din Germa
nia, a declarat Max Reimann, este 
gata să ducă tratative oricînd cu 
reprezentanți ai guvernului Repu
blicii Federale a Germaniei privind 
căile de anulare a interzicerii P.C. 
din Germania".

Primul Secretar al C.C. al P.C. 
din Germania a chemat pe social- 
democrați, membrii sindicatelor, 
precum și pe toți aceia pentru care 
pacea, dreptatea socială și umani
tatea sînt mai presus de toate să 
sprijine lupta dreaptă a comuniști
lor pentru recunoașterea drepturi
lor legitime ale Partidului Comu-

nist din Germania și pentru legali
zarea activității sale în Republica 
Federală a Germaniei.

★

BONN 17 (Agerpres). — Săptă- 
mînalul vest-german „Blinkfuhr" 
care apare la Hamburg a publicat 
un interviu al lui Kurt Erlebach, 
membru al Comitetului de inițiati
vă. pentru legalizarea P.C. din Ger
mania, în care se subliniază că di
ferite pături ale populației din Re
publica Federală a Germaniei cer 
cu tot mai multă insistență anularea 
interzicerii partidului comunist. 
Erlebach menționează că legaliza
rea P.C. din Germania constituie o 
problemă de o deosebită importan
ță pentru întreaga viață politică din 
R.F.G. El consideră că guvernul și 
parlamentul vest-german trebuie să 
ofere partidului comunist posibili
tatea de a-și desfășura liber acti
vitatea în R.F.G.

1
GENEVA 17. — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de joi dimineață a Confe
rinței celor 18 state pentru dezar
mare, șefa delegației suedeze a a- 
bordat unele probleme privind ex
ploziile nucleare subterane. La rîn- 
dul său, delegatul etiopian a insis
tat asupra necesității interzicerii 
armelor nucleare. El a arătat că

tratatul de neproliferare a arme
lor nucleare nu trebuie considerat 
ca un scop în sine, ci ca un pas 
spre dezarmarea generală și totală, 
obiectiv esențial care își păstrează 
actualitatea. De asemenea, tratatul 
trebuie să stabilească un echilibru 
just al obligațiilor între țările nu
cleare și cele' nenucleare.

ȘTIRI CULTURALE
O telegramă sosită din Canada a- 

ntmță că în cadrul celui de-al VIII- 
lea „Festival internațional al filmu
lui de la Montreal" a fost prezentat, în 
sala mare a cinematografului Expo
ziției universale 1967 de la Montreal, 
filmul românesc „Diminețile unui 
băiat cuminte".

După prezentarea filmului, delega
ția de cineaști români a avut o în
tâlnire cu reprezentanții cinedubu- 
rilor canadiene și cu publicul spec
tator. Autoritățile Pavilionului statului 
Quebec la Expo 67 au oferit un 
cocteil în cinstea cineaștilor români.

(Agerpres)

DE PRETUTINDENI

TAALVULCANUL

NOUERUPE DIN

IN LOC DE SOARE

DE ANI

rîului

oameni, printre 
13 ani.

descoperire a fost făcută de un 
grup de cercetători etiopieni, 
francezi, englezi și americani.

Anton, iar Pițu a terminat la egalitate. 
La cat. semigrea, Schlegel l-a învins 
la puncte pe Preda, iar la cat. grea 
Degenhardt l-a făcut ko în prima re
priză pe Motoc.

Filipine a 
din nou

(Agerpres)

SPORT
SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

BOX

BASCHET

A TRĂIT ACUM
în cîteva 1OOOOOO

sâpături arheo- 
în valea

Echipa de box Farul Constanța a 
întîlnit la Schwerin echipa locală 
Traktor pe care a învins-o cu scorul 
de 11—9. Răgălie (cocoș) l-a întrecut 
la puncte pe Jutersenka. Au mai ob
ținut victorii Iliescu, Dinu, Baciu și

INIMA DIN
MATERIAL PLASTIC

Cunoscutul medic american 
Michael De Bakey, laureat al 
premiului internațional Saint- 
Vincent, se află de două săptă- 
mîni la Milano, unde realizează 
o expunere teoretică și practică 
a îndrăznețelor sale descoperiri 
în domeniul chirurgiei cardiovas
culare : posibilitatea de înlocuire 
a porțiunilor de inimă sau de 
arteră bolnave cu porțiuni simi
lare din material plastic. în acest 
sens, inițiativei operatorii i se a- 
sociază importanta descoperire — 
aparținînd tot profesorului De 
Bakey — a materialului adecvat 
pentru acest gen de transplan
tări ; este vorba de dacron, care, 
tratat într-un mod special, per
mite ca în numai șase săptămîni 
grefa artificială să se acopere cu 
o membrană identică cu aceea 
a unei artere normale. Pe ace
lași sistem, savantul american a 
realizat transplantarea temporară 
a unei inimi artificiale de forma 
unei mici pompe cu pulsații re
gulate. în timpul șederii sale la 
Milano doctorul De Bakey a sal
vat viața a zece 
care un copil de

în Sardinia a început a doua ediție 
a campionatelor europene de baschet 
rezervate echipelor de junioare. în pri
ma zi selecționata României (grupa 
„C”) a fost învinsă de cea a Bulgariei 
cu scorul de 56—42 (25—24). Alte re
zultate : Grupa „A“ : U.R.S.S. — R. F. 
a Germaniei 127—41 (59—10) ; Polo
nia — Franța 60—38 (33—11) ; Grupa 
„B“ : Cehoslovacia — Izrael 60—50 
(38—22) ; Ungaria — Belgia 70—29 
(32—15).

ȘAH

(Urmare din pag. I)

La conferința de presă care a urmat, 
regizorul român Andrei Blaier, rea
lizatorul filmului „Diminețile unui 
băiat cuminte", a vorbit despre pro
gresele cinematografiei românești.

★

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea a 450 de ani de la 
zidirea ctitoriei lui Neagoe Basarab, 
joi după-amiază, în sala Casei de 
cultură din orașul Curtea de Argeș, 
a avut loc simpozionul științific 
„Mărturii ale istoriei populației româ
nești de pe Valea Argeșului".

Ciclism : C. TUDORAN 
A CÎȘTIGAT „CRITERIUL 
JUNIORILOR"

Competiția internațională de 
ciclism „Criteriul juniorilor* a 
luat sfîrșit ieri cu desfășurarea 
unei probe de 100 km pe ruta 
Constanța — Tulcea. Comportîn- 
du-se remarcabil, tînărul C. Tu- 
doran (Brăila) a trecut primul li
nia de sosire realizînd timpul de 
2h 40' 02” ; el a dispus la sprin
tul final de N. David (Tg. Mureș) 
și W. Sieber (R. D. Germană) — 
cronometrați în același timp. Prin 
victoria sa de ieri C. Tudoran a 
ocupat primul loc și în clasamen
tul final, urmat de I. Nagy (Un
garia) la 2’ 16”, N. David (Tg. 
Mureș) , la 2’ 36”, V. Selejean 
(București) la 3’ 36”, I. Hbcke 
(R. D. Germană) la 4’ 07”, A. Su- 
ciu (Brașov) la 4’ 35” etc.

BOXERUL CARLOS ORTIZ (Por
to Rico) și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria ușoară. în- 
vingîndu-1 la puncte pe Ismael La
guna (Panama). Meciul a avut loc la 
New York.

ÎN CAMPIONATUL MONDIAL DE 
PENTATLON MODERN PENTRU 
JUNIORI de la Aidershot (Anglia).

Grădina terasă „Transilvania" din Oradea
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Foto : Sorin Dan

Motoreta

Carpați"

Produsele și serviciile unei 
întreprinderi din Urziceni

In runda a opta a turneului de șah 
de la Skoplje (Iugoslavia), jucătorul 
român B. Soos a întrerupt cu Ilievski, 
Fischer a cîștigat la Danov și Jano- 
sevici la Dely. Partidele Matulovici — 
Damianovici și Nicevski — Gheller 
s-au întrerupt. în clasament conduce 
Fischer cu 6,5 puncte, urmat de Hol
mov — 5,5 (1), Gheller — 4,5 (2), 
Janosevici, Minici, Bukici — 4,5, Ma
tulovici — 4 (3), Damianovici — 4 (1), 
Măriei, Soos — 3,5 (1) etc.

proba de 3 000 m a revenit france
zului Guegen cu timpul de 10’08”2/10 
(1088 puncte). urmat de Drukov 
(U.R.S.S.) — 10’16”9/10 (1054 puncte), 
în clasamentul individual conduce 
Langner (R.D.G.) cu 3932 puncte, ur
mat de Tscherner (R.D.G.) — 3913 șl 
Drukov (U.R.S.S.) — 3846 etc.

După dubla întîlnire dintre 
selecționatele masculine de 
baschet ale României și R. D. 
Germane, terenul amenajat 
lîngă Sala Floreasca din Ca
pitală găzduiește în nocturnă, 
începînd de astăzi, întrecerile 
celei de-a doua ediții a tur
neului internațional masculin 
„Cupa Bucureștiului”. Progra
mul cuprinde următoarele 
partide : vineri: România— 
Leningrad ; Grecia—Ungaria ; 
sîmbătă : Grecia—Leningrad ; 
România—Ungaria ; duminică: 
Ungaria—Leningrad ; Româ
nia—Grecia. în fiecare zi, pri
mul joc începe la ora 19. în 
fotografie : imagine din par
tida revanșă România—R. D. 
Germană, cîștigată de bas- 
chetbaliștii români cu scorul 
de 77—64.

Foto : M. Andreescu

în urma unor 
logice efectuate 
Omo din Etiopia, a fost scoasă 
la iveală mandibula unui „para- 
ustralopitbecus ethiopicus", om 
care a trăit cu peste un milion de 
ani în urmă. Această interesantă

Vulcanul Taal din 
început să ' erupă 
miercuri, aruncînd mari cantități 
de cenușă și lavă incandescentă. 
Autoritățile au luat măsurile ne
cesare de securitate, evacuînd 
imediat populația din zona ame
nințată. Se anunță că vulcanul se 
afla sub observație încă din luna 
aprilie. S-a constatat că, după în
ceperea exploziilor interne, tem
peratura lacului aflat în interio
rul craterului a marcat o creștere 
bruscă de la 41 la 57 grade. Pri
mele rapoarte nu au semnalat 
victime omenești.

Pentru înlocuirea razelor so
lare, atît de necesare creșterii 
plantelor, o firmă japoneză a pus 
pe piață o lampă fluorescentă de 
tip nou, convenind culturilor atît 
din casă cît și din aer liber. Lu
mina sa artificială poate stimula 
creșterea plantelor, deoarece ra
zele sale sînt bine absorbite de 
clorofilă. Aceste raze au o lumină 
albăstruie și roșiatică (lungimi de 
undă 460, respectiv 66 milimîcro- 
ni) și par de un roz intens, dar 
conțin toate elementele necesare 
creșterii plantelor. Lampa are un 
efect dublu și triplu în compara
ție cu lămpile fluorescente obiș
nuite. Mai ales în horticultura pe 
scară mare, care necesită multă 
lumină, folosirea noii lămpi este 
foarte economică.

Motoreta „Carpafi" se poate 
cumpăra și cu plata în rate de 
la magazinele cooperafiei de 
consum, lată cîteva detalii care 
interesează, desigur, pe cei dor
nici 
nei 
lei.
pe 
ajunge la circa 2 litri pentru o 
distanță de 100 de 
te poate transporta 
In timpul călătoriei 
„Carpafi” nu este 
purtarea căștii de protecție.

să și-o procure : prejul u- 
moforeie este de 4 190 de 
Viteza maximă : 55 de km 
oră. Consumul de benzină

km. Motore-
2 persoane, 
cu motoreta 

obligatorie

întreprinderea de industrie lo
cală din Urziceni realizează și li
vrează pe bază de comenzi, fără 
repartiție, o serie de produse cu 
diverse întrebuințări. între aces
tea se numără vata albă pentru 
umplut plăpumi și vata industria
la pentru tapițerie. La această în
treprindere se pot comanda, de 
asemenea, perne, saltele și prela
te auto. întreprinderea din Urzi
ceni mai produce diverse confec
ții metalice și execută și alte ser
vicii, printre care lustruitul mobi
lei. Lămuriri suplimentare se pot 
obține la sediul întreprinderii din 
Urziceni, str. 23 August nr. 2, te
lefon 372 sau 373.

Urubupunga cuprinde două uzine ce 
vor utiliza forța cursului impetuos al flu
viului Parana în zona cascadelor din a- 
propiere de Tres Lagoas. Prima din ele, 
Jupia, cu o capacitate de 1 200 000 kilo
wați, este aproape terminată, urmînd să 
furnizeze energie electrică la începutul 
anului viitor, Mai sus, la circa 50 de 
kilometri, va fi construită cea de-a doua 
uzină, llha Solteira, cu o capacitate in
stalată de 3 400 000 kilowați, fiind pre
văzută să intre în funcțiune în 1973.

Lucrările preliminare de amenajare a 
terenului sînt aproape încheiate și în 
Cel mai scurt timp se va trece la înăl
țarea barajului, lată cîteva elemente ale 
fișei sale tehnice. Se instalează 20 tur
bine cu o capacitate de 160 MW. Lacul 
de acumulare format de baraj va avea 
o suprafață de 1 200 km.p., permițînd 
reglementarea cursului fluviului. Consu
mul total de ciment va fi de 11 milioane 
de saci. Excavați! în pămînt și rocă : 
35 milioane metri cubi ; 140 000 m.c. 
de fier pentru armături. Vor exista două 
ecluze ce vor spori considerabil distanța 
navigabilă a fluviului, stînjenifă pînă a- 
cum de cascade. Cînd ambele uzine 
vor fi în întregime terminate, se va rea
liza un spor de 58 la sută față de actuala 
capacitate instalată a tuturor uzinelor 
hidro și termoelectrice din țară. Dar 
semnificația proiectului nu se rezumă la 
aceasta, lată opinia guvernatorului sta
tului Sao Paulo, Abreu Sodre ; „Urubu
punga e un simbol al capacității crea
toare a națiunii noastre. De existența lui 
va beneficia o vastă arie a țării, inclu- 
zînd statele Sao Paulo, Mato Grosso, 
Parana, Santa Catarina și Rio Grande 
do Sul, constituind totodată un examen 
pentru industria noastră electro-meca- 
nică, care- va parfiepa din plin la rea
lizarea sa”.

Prezența omului și a tehnicii aduce

peisajului de aici modificări substan
țiale. Pe zeci de kilometri în jurul șan
tierului, peste verdele gălbui al savanei 
se așterne o rețea proaspătă de drumuri, 
străbătute în permanentă de camioane și 
autobasculante grele, încărcate cu ciment, 
armături de fier, pietriș, utilaje etc. Din 
loc în loc echipe de întreținere rutieră, 
arhinecesare pe aceste trasee de trafic 
furibund, își scuză prezența împlantînd 
în mijlocul drumului panouri de seîndu- 
ră cu inscripția uniformă : „scuzați de
ranjul, dar croim drum progresului". A- 
vizul trebuie interpretat în sensul că cir
culația e suspendată pe o anumită dis-

Iul constructorilor. Construit in formă 
perfect circulară, el împrumută peisa
jului o notă deosebită Are circa șapte 
mii de locuitori și se extinde văzînd cu 
ochii. Nucleul constructorilor e alcătuit 
din muncitori calificați și tehnicieni care 
au lucrat la construcția altor mari cen
trale hidroelectrice ca Furnas, Ires Ma
ria's, Paulo Afonso. Foarte mulți dintre ei 
sint țărani, calificați chiar pe șantier. 
Ciștigul lor aici, deși în genere modest, 
le asigură condiții de viață incompara
bil mai bune ca atunci cind lucrau pe 
moșii. Nu e de mirare deci că se inre-

gerea locului ne-am călăuzit nu numai 
după marele potential energetic utiliza
bil al fluviului Parana — 19 milioane 
kilowați — ci am urmărit mai ales ca 
acesta să fie pe cit posibil apropiat de 
marile centre consumatoare ale țării, lo
calizate în marea lor majoritate în zona 
centru-sud. Printre primele e statul Sao 
Paulo, unde există o populație de circa 
13 milioane de locuitori și peste 20 000 
de unitafi industriale. Distantele tării 
noastre îngreunează transportul de cu
rent prin linii de înaltă tensiune. Totuși, 
liniile de distribuție se vor întinde îm-

Gigantul de pe Parana
la 

in-

fantă și că vehiculele ocolesc cum pot 
prin hîrtoape. La Jupia o armată de bul
dozere răvășesc un sol încremenit în le
targie, care nu a cunoscut niciodată 
prezenfa metalului. Gîturile de struț ale 
macaralelor execută mișcările caracteris
tice ritualului încărcare-descărcare. Ani
mația pe șantier nu scade nici în orele 
de vîrf ale caniculei. Deasupra 
întregului perimetru în care se desfă
șoară impetuoasa confruntare om-natură 
plutește veșnic un nor de colb roșcat, o 
barieră fragilă pentru razele soarelui la 
paralela 20. De partea stingă a fluviu
lui, în statul Sao Paulo, localitățile deși 
rare, există totuși. Dincolo însă, în Mato 
Grosso, savana se întinde nestingherită 
de om. Cu o singură excepție ; orășe-

aflux crescind de brațe de 
solicită plasament pe șan-

fost ales tocmai acest loc

gistrează un 
muncă care 
tier.

De ce a 
pentru construirea complexului Urubu
punga ? Ne răspunde directorul tehnic al 
Consiliului național de ape și energie 
electrică, inginerul Jose Maria Gomes : 

„Rezervele noastre hidroenergetice sini 
de aproximativ 150 milioane kilowați. 
Ele ne situează pe locul patru în lume, 
dar deocamdată sînt utilizate numai în 
proporție de patru la sută așa că putem 
privi cu încredere viitorul în acest do
meniu vital pentru dezvoltarea indus
trială.

Am fi putut construi un complex ca 
Urubupunga și în alte părți. Dar la ale-

prejurul complexului pe o rază de 600 
kilometri, msumînd o lungime totală de 
14 000 kilometri. Desigur, pe măsura 
dezvoltării industriale și a creșterii con
sumului casnic, vom construi și alte uni
tăți similare. Inclusiv pe fluviul Parana, 
mai jos dd Jupia, unde numai cascadele 
Sete Quedas, ne promit circa 10 milioa
ne kilowați.

Sporirea producției de energie elec
trică, in primul rînd pe seama resurselor 
hidraulice, a devenit o preocupare ma
joră încă de pe vremea președintelui 
Getulio Vargas, de cind datează și 
ideea complexului Urubupunga, concre
tizată însă în proiect numai în 1961. 
Dar, înainte de a trece la instalarea de 
mari unități energetice, era nevoie de o

cercetare și inventariere a resurselor. In 
această privință, eforturile specialiștilor 
brazilieni s-au conjugal cu colaborarea 
tehnicienilor fondului special al O.N.U., 
și, ca urmare, Brazilia dispune azi de 
un program de electrificare minuțios 
pentru viitorii 15 ani, incluzind, în afară 
de Urubupunga, o rețea de 19 uzine ce 
vor fi construite pe marile cursuri de 
apă. Intre ele unele, cum sînt Eslreilo 
și Jaguara, se află în faza de construcție. 
In cadrul acestui plan proiectele cele 
mai mari revin regiunii centru-sud, a 
cărei putere instalată va crește de patru 
ori pînă în 1980, ajungînd la 20,3 mi
lioane kilowați, adică de două ori și 
jumătate mai mult decît reprezintă azi 
întreaga capacitate instalată a țării.

Actualul guvern nu se limitează 
sectorul energiei hidroelectrice, ci
tenționează să construiască, pe scară 
măi redusă, centrale termoelectrice pen
tru a utiliza resursele disponibile de 
cărbune necocsificabil (în prezent ter
mocentralele reprezintă 30 îa sută din 
uzinele electrice existente).

în plus, potrivit indicației exprese a 
președintelui republicii, o comisie de 
specialiști studiază posibilitățile de a 
instala cît de curîn'd posibil prima uzină 
atomoeîectrică braziliană. Trebuie subli
niat că resursele destinate electrificării 
sînt în cea mai mare parte braziliene și 
numai în mod complementar se recurge 
la asistența externă, în principal sub 
forma livrării pe credit de utilaje nece
sare pe care industria națională nu le 
produce încă. Totodată, în cadrul fon- 
durilor utilizate, preponderența o au in
vestițiile de stat — prin intermediul so
cietății .Electrobras" și altor entități —■ 
iar capitalului privat îi revine un rol se
cundar. f

Complexul Urubupunga și alte proiec
te ce își așteaptă rîndul sînt indicii ex- ' 
presive ale eforturilor Braziliei de a eli
mina cît mai repede decalajul ce o se
pară de țările industrializate".



re

general al Consiliului 
Raul Prebish, care a 

apel ,,pentru o strategie 
a dezvoltării".

MANIFESTĂRI
ÎN ÎNTÎMPINAREA

LUI 23 AUSOST

LAGOS 17 (Agerpres). — Pe fron
turile din Nigeria continuă să aibă loc 
înfruntări violente între trupele bia- 
lreze, cărora ulterior li s-au alăturat 
militari din provincia de centru-vest, 
pe de o parte, și trupele federale ni- 
geriene, pe de altă parte. Agenția 
France Presse, citind postul de radio 
Lagos, anunță că lupte deosebit de 
violente, care au durat peste 12 ore, 
au avut loc în apropierea localității 
Ore. în interiorul provinciei de vest. 
La Lagos s-a anunțat că ofensiva bia
frezilor, declanșată de pe teritoriul 
provinciei de centru-vest, a fost res
pinsă de trupele federale. Luptele de 
la Ore sint calificate de coresponden
ții de presă drept cele mai puter
nice de la declanșarea ostilităților din 
Nigeria, cu șase săptămîni în urmă. 
(Localitatea Ore este un punct impor
tant pe drumul ce duce de la Benin 
spre Lagos și spre Ibadan — n.r.).

Din surse oficiale de la Lagos, a-

genția France Presse transmite că 
aviația federală nigeriană a bombar
dat din nou Enugu, capitala Biafrei, 
și a incendiat centrala electrică de pe 
nul Oji, una din cele mai importante 
centrale din provincia orientală nige
riana.

Postul de radio Lagos continuă să 
transmită știri referitoare la ofensiva 
trupelor federale spre Benin, capitala 
provinciei de centru-vest, ocupată de 
biafrezi cu o săptămînă în urmă. Este 
anunțată, de asemenea, ofensiva tru
pelor federale pe trei fronturi împo
triva Biafrei, respectiv la Nsukka, în 
zona orașului Ogoja, și la sud, în re
giunea orașului Bonny

La Lagos, generalul Gowon, șeful 
guvernului militar, a aprobat crearea 
detașamentelor de apărare locală a La
gosului, care sînt instruite pentru a in
terveni alături' de armata regulată în 
cazul unui atac al biafrezilor.

HANOI 17 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., aviația 
americană și-a intensificat în ul
timul timp atacurile împotriva sis
temelor de diguri din R. D. Viet
nam. Astfel, bombardamentele din 
zilele de 1, 3, 9, 11 și 12 august 
s-au soldat cu avarierea sau distru
gerea unui mare număr de diguri 
din provinciile Ninh Binh, Phu Tho 
și din regiunile învecinate Hanoiu
lui. Avarierea digurilor a necesitat 
mobilizarea în masă a localnicilor 
în vederea localizării imediate a 
distrugerilor, stingerii rapide a in
cendiilor și executării reparațiilor

celor mai urgente. In aceleași zile, 
aviația americană a lansat o mare 
cantitate de bombe cu bile, provo- 
cînd numeroase victime omenești 
și însemnate pagube materiale. Nu
mai în satul Hoi Xa, din distric
tul Gia Lam, bombardamentul din 
12 august a cauzat moartea sau 
rănirea a 30 persoane, în majoritate 
bătrîni și copii, și distrugerea a 
aproximativ 150 de case. Bombar
darea digurilor și utilizarea bom
belor cu bile ilustrează, după cum 
subliniază agenția, intenția agreso
rilor de a lovi populația civilă 
Vietnamului de nord.

GENEVA 17. — Corespondentul 
Agerpres H. Liman transmite : A 
cincea sesiune a Consiliului pentru 
Comerț și Dezvoltare (CNUCED), 
ale cărei lucrări se desfășoară la 
Geneva, a ascultat declarația se
cretarului 
CNUCED, 
lansat un 
mondială

Caracterizînd situația țărilor în 
curs de dezvoltare drept „catastro
fală", Râul Prebish a preconizat 
accesul produselor acestor țări pe 
piața țărilor dezvoltate și extinde
rea schimburilor comerciale între 
țările în curs de dezvoltare. El a 
apreciat în mod pozitiv creșterea 
continuă a volumului de schimburi 
comerciale între țările socialiste și 
țările în curs de dezvoltare, sub
liniind că el va trece de la șase 
miliarde dolari în 1967, la zece mi
liarde în 1970.

Secretarul general al CNUCED 
a trecut apoi în revistă problemele 
ce urmează a fi studiate la viitoa
rea conferință a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare, care 
va avea loc în februarie 1968 la 
New Delhi.

în dimineața zilei de joi, sesiu
nea a ales o comisie care va ana
liza rapoartele celor patru comite
te ale consiliului, avînd pe prim 
plan preocuparea pentru pregăti
rea lucrărilor conferinței de la New 
Delhi. Din această comisie face 
parte și țara noastră, reprezentată 
printr-o delegație condusă de Ti
tus Cristureanu, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț.

VARȘOVIA 17. -r- Coresponden
tul Agerpres I. Dumitrașcu trans
mite : In cinstea Zilei de 23 Au
gust, joi s-a organizat o conferință 
de presă, în saloanele Ambasadei 
Republicii Socialiste România din 
Varșovia, în cadrul căreia Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul României în 
Polonia, a vorbit despre importan
ța Zilei de 23 August pentru po
porul român și despre realizările 
obținute de țara noastră pe plan 
intern 
terne.

Au 
presei 
țărilor socialiste acreditați la Var
șovia.

și în domeniul politicii ex-

REYKJAV1K

întrevedere intre
ambasadorul României

LONDRA 17. — Coresponden
tul Agerpres Liviu Rodescu trans
mite : La 16 august, Vasile Pungan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Islanda, a avut o între
vedere ou primul ministru al Re
publicii Islanda, doctor Bjarni Be- 
nediktsson, la Reykjavik. Cu acest 
prilej, între ambasadorul român și 
primul ministru islandez a avut loc 
o discuție cordială.

VIETNAMUL DE SUD

ementare

HANOI 17 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A., reluând agenția „Elibera
rea", a dat publicității declarația 
Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud în care sînt con
damnate recentele bombardamente 
ale aviației americane asupra Ha
noiului și altor localități de pe te
ritoriul R. D. Vietnam. Este vorba, 
subliniază declarația, de o nouă es
caladare a războiului, care are 
drept scop atacarea populației ci
vile și a obiectivelor de utilitate 
publică.

în încheierea declarației se arată 
că nici un fel de escaladare nu-i 
va putea salva pe agresori de în
frângerile suferite în războiul din 
Vietnamul de sud și nu va putea 
abate forțele armate și eroicul po
por al R.D. Vietnam de la lupta îm
potriva agresiunii americane, pen
tru salvarea națională. La rîndul 
său, Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud își exprimă 
hotărîrea fermă de a continua lup
ta pînă la victorie împotriva tru
pelor americano-saigoneze.

R. D. Vietnam și îndeosebi bom
bardamentele barbare asupra popu
lației civile a Hanoiului demons
trează că guvernul S.U.A. a pășit 
pe o nouă treaptă a escaladării a- 
gresiunii sale împotriva poporului 
vietnamez, se spune într-o decla
rație a guvernului cambodgian, dată 
publicității joi la Pnom Penh. Gu
vernul cambodgian își exprimă 
protestul față de asemenea acțiuni 
și cheamă toate statele și popoare
le lumii să sprijine poporul viet
namez și să ia măsuri energice co
respunzătoare pentru a pune capăt 
neîntîrziat agresiunii americane.

• TOKIO. — Consiliul General 
al Sindicatelor din Japonia 
(SOHYO) a hotărît să înceapă o 
campanie de boicotare a tuturor 
navelor cu încărcături militare 
destinate armatei americane care 
acționează în Vietnam.

® PNOM PENH. — Ultimele rai
duri ale aviației americane asupra

Comunicat 
iugoslavo- 
egiptean

CAIRO 17 (Agerpres). — In co
municatul dat publicității la înche
ierea vizitei președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, în Re
publica Arabă Unită, se arată că 
acesta a avut convorbiri sincere și 
prietenești cu președintele Gamal 
Abdel Nasser, în cadrul cărora cei 
doi șefi de state au făcut un schimb 
de păreri detaliat cu privire la 
criza din Orientul Apropiat, situa
ția internațională și dezvoltarea 
continuă a relațiilor bilaterale și a 
colaborării prietenești dintre cele 
două țări în toate domeniile. Păr
țile au acordat o atenție deosebită 
eforturilor care se depun în vede
rea lichidării urmărilor conflictu
lui . arabo-izraelian. De asemenea, 
se subliniază necesitatea de a se 
acorda ajutorul corespunzător țări
lor arabe. Au fost examinate mă
surile concrete care vor fi între
prinse în această privință atît pe 
plan bilateral cît și multilateral. 
Convorbirile sînt apreciate de am
bele țări ca o nouă contribuție la 
înțelegerea reciprocă și prietenia 

. strînsă dintre cele două țări.
Președintele Republicii Arabe 

United Gamal Abdel Nasser, a ac
ceptat invitația de a vizita Iugo
slavia.

Intervenția delegatului român în Comitetul special al O. N. U. 
pentru codificarea principiilor de drept internațional

GENEVA 17 (Agerpres). — In 
cadrul celei de-a treia sesiuni a 
Comitetului special al O.N.U. pen
tru codificarea principiilor de drept 
internațional privind relațiile prie
tenești șl cooperarea între state, 
care își desfășoară lucrările la Ge
neva, a fost examinat principiul 
reglementării diferendelor interna
ționale prin mijloace pașnice. Luînd 
cuvîntul la acest punct, delegatul 
român, dr. docent Edwin Glaser, a 
subliniat că soluționarea pe cale 
pașnică a litigiilor internaționale 
presupune libertatea de a alege în
tre diferitele mijloace de reglemen
tare a diferendelor prevăzute de 
Carta O.N.U. Această libertate a- 
pare necesară atît în virtutea res
pectării suveranității și egalității 
în drepturi a părților în litigiu, cît

și datorită realităților contempora
ne care învederează imposibilita
tea forțării statelor și popoarelor 
de a se supune unor soluții sau pro
ceduri la care ele nu au consim
țit. Delegatul român s-a pronunțat 
împotriva instituirii unei jurisdicții 
obligatorii pentru reglementarea 
diferendelor dintre state. Reliefînd 
importanța tratativelor între păr
țile direct interesate, ca prim mij
loc de reglementare pașnică a dife
rendelor ihternaționale, el a sub
liniat neconformitatea jurisdicției 
obligatorii cu realitățile relațiilor 
internaționale actuale și cu legali
tatea internațională contempo
rană.

Sesiunea Comitetului special ur
mează să-și încheie lucrările 
sfîrșitul acestei săptămîni.

la

Hi A început mutarea sediului Consiliului permanent 
al N.A.T.O. din Paris li MERCENARII DIN CONGO AMENINȚĂ 

STATUL BURUNDI ® Ciocnirile dintre patrioți și armată in Rhodesia

Mutarea sediului Consiliului Permanent al N.A.T.O. 
din PariS a ^ncePut miercuri noaptea într-o notă dramatică, cînd o macara 
gigantică s-a defectat, prăbușindu-se asupra clădirii. „A fost un miracol că 
nimeni nu a fost lovit", a declarat un purtător de Cuvînt al N.A.T.O. Macaraua 
de 150 de tone a stricat o parte din fațada de marmură a sediului N.A.T.O., 
căzînd apoi la cîțiva metri de o șosea aglomerată. Transferul sediului N.A.T.O. 
la Evert, în apropiere de Bruxelles, trebuie să se încheie la 17 octombrie.

PutSrniCS lupta hitre patrioții Uniunii poporului african Zim
babwe (ZAPU) și trupele armatei rasiste rhodesiene au loc de la începutul lunii 
august, în valea fluviului Zambezi, se spune într-o declarație difuzată de re
prezentanța din Cairo a ZAPU. Cele mai puternice ciocniri, relevă declarația, 
au fost cele din 11 și 14 august. Rasiștii rhodesieni primesc un important sprijin 
militar din partea R.S.A. In luna martie, se spune în declarația ZAPU, în Rho
desia au sosit 525 soldați sud-africani care în prezent participă direct la acți
unile de exterminare a populației africane din valea fluviului Zambezi.

La Canberra, în fa*a clădirii 
parlamentului, sute de pensionari so
siți din Sidney, Melbourne, Brisbane. 
Adelaida și alte orașe din Australia au 
demonstrat purtînd pancarte cu in
scripții de protest împotriva bugetului 
de război. Ei și-au exprimat nemulțu
mirea în legătură cu faptul că noul 
buget prevede majorarea cheltuielilor 
militare, fără a avea în vedere și ma
jorarea pensiilor.

Fesîmîățâte de la Yaoun
de. Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Gabon — cea de-a 7-a ani
versare a proclamării independenței 
(17 august) — miercuri seara vicepre
ședintele Albert Bongo a rostit un 
discurs radiodifuzat în care a subliniat 
necesitatea dezvoltării industriei fores
tiere, prelucrării lemnului, industriei 
extractive, a extracției de petrol și 
dezvoltării agriculturii.

In cadrul Festivalului de 
folclor de la Burgas, Pe scena 
teatrului de vară din localitate, a evo
luat grupul folcloric al Ansamblului 
de cîntece și dansuri al U.T.C., sub 
conducerea dirijorului Florian Econo- 
mu și a maestrului coregraf Teodor 
Vasilescu. Programul ansamblului ro
mânesc, care a cuprins cîntece și 
dansuri din diferite regiuni ale țării, 
s-a bucurat de mult succes.

Interviul lui Caglayangil. 
Intr-un interviu acordat ziarului „Mil
liyet", ministrul de externe turc, Ihsan 
Sabri Caglayangil, a declarat că Turcia 
nu va rămîne indiferentă față de nici 
o inițiativă care ar putea duce la re
glementarea problemei cipriote. El a 
precizat, însă, din nou, referindu-se la 
recenta declarație a președintelui Ci
prului, Makarios, preconizînd regle
mentarea problemei cipriote pe baza 
Enosis-ului (unirea Ciprului cu Grecia), 
că Turcia nu va accepta o asemenea 
soluție. în încheierea interviului, Ca
glayangil și-a exprimat convingerea în 
posibilitatea găsirii unei soluții a pro
blemei cipriote, reciproc acceptabilă 
părților aflate în controversă.

LENINGRAD 17 cores
pondență de la Cuza Grigore : 
Palatul Culturii „Maxim 
Gorki" din Leningrad și-a 
inaugurat stagiunea din acest 
an cu spectacolul prezentat 
miercuri seara de ansamblul 
„Rapsodia Română", care a lă
sat o impresie profundă.

„Toate componentele specta
colului — a declarat maestrul 
principal de balet al „Lenkon- 
certului", Arkadi Obrant — 
păstrînd vie esența creației 
folclorice, oferă nu numai o 
deosebită satisfacție estetică, ci 
și un minunat prilej de a cu
noaște mai larg viața spirituală 
a poporului român, tradițiile și 
obiceiurile sale".

Vladen Țalobanov, adjunct 
al șefului secției culturale a 
Sovietului orășenesc 
grad, a adăugat: 
bucuroși că Palatul Culturii 
„Maxim Gorki" își deschide 
noua stagiune în anul jubile
ului Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie cu un program 
de o asemenea valoare".

Lenin- 
„Sîntem

La Istanbul se desfășoară Festi
valul international pentru pace, 
organizat de Federația națio
nală a studenților din Turcia. 
Participă peste 600 de studenți 
din 11 țări. în fotografie: dele
gația țării noastre la deschide

rea festivalului

participat reprezentanți ai 
poloneze, atașați de presă ai

★
O delegație a Sfatului popular 

al Capitalei a sosit la 17 august la 
Varșovia pentru a lua parte la ma
nifestările prilejuite de „Zilele cul
turii românești" (care se vor des
fășura între 21 și 27 august). în 
capitala Poloniei se află, de ase
menea, un colectiv al ansamblului 
„Perinița" care va oferi șapte 
spectacole, cel din 27 august ur- 
mînd să fie transmis la televiziune.

Despre „Corpul păcii" s-a 
scris mult. S-a scris despre 
rolul acestei instituții, cu 
firmă umanitar-filantropică, 
care recrutează tineri și-i 
trimite peste mări și țări, 
pentru a desfășura — cel 
puțin acesta este scopul 
mărturisit I — o activitate 
de ridicare a prestigiului 
Americii în ochii neîncreză
tori ai populației respective. 
S-a scris și despre avataru
rile și eșecurile celor care 
îndeplinesc ingrata „misi
une".

Ostașii „Corpului păcii" 
pleacă și se întorc. Și une
ori se întâmplă ca să revină 
acasă cu un bagaj — de 
idei — cel puțin „suspect" 
pentru cei care i-au trimis. 
Acesta este, se pare, cazul 
cu un grup numeros — vreo 
cîteva sute — de foști mem
bri ai „Corpului păcii", care, 
după cum ne informează 
revista americană „Ram
parts", au semnat recent o 
declarație-rechizitoriu la a- 
dresa politicii S.U.A. în Asia 
de sud-est.

Scrisoarea publicată de 
revistă reflectă procesul ce 
s-a petrecut în conștiința 
unora dintre tinerii „misio
nari" în fața contradicției 
dintre ceea ce spuneau ei 
populației și adevărul ade
vărat. „Noi — arată semna
tarii scrisorii — am învățat 
că toți oamenii trebuie să 
aibă dreptul de a decide a- 
supra propriului lor destin 
și în cursul șederii în Asia, 
Africa, America Latină 
ne-arn străduit să comuni
căm acest mesaj". Dar, pe 
de altă parte, constatăm — 
se spune mai departe în 
scrisoare — că „Statele

Unite tind din ce tn 
mai mult să răspundă 
forța armelor eforturilor 
care le desfășoară oropsiții 
Asiei, Africii și Americii La
tine pentru a-și ameliora 
condițiile de viață". Mani- 
festîndu-și opoziția față de 
războiul din Vietnam, ei 
explică în continuarea scri
sorii motivele: Pentru că 
acest război „distruge într-o 
țară în curs de dezvoltare 
ceea ce pretindem că vrem 
să edificăm în țările sub
dezvoltate". Pentru că „a- 
cest război împiedică consti
tuirea unui guvern național 
care să răspundă nevoilor 
fi dorințelor populației", 
„oamenii menținuți actual
mente la putere tn Vietna
mul de sud preocupîndu-se 
numai de a-și văstra pozi
țiile privilegiate .

In aceste condiții — con
chid semnatarii — a păstra 
tăcere ar însemna să tră
dăm obiectivele pe care 
le-am proclamat acolo unde 
am lucrat și pe care le con
siderăm inerente pentru ri
dicarea prestigiului Americii.

Firește, această luare de 
poziție face cinste acelor 
membri ai „Corpului păcii", 
care, în mod sincer și de 
bună credință, au crezut în 
rostul „misiunii" lor. Cu ei 
s-a petrecut un lucru ciu
dat : în loc să convingă ei 
pe alții, au fost ei convinși. 
Dar aci nu e nimio para
doxal-: ei s-au întors din 
țările „lumii a treia", au 
cunoscut pulsul opiniei pu
blice de acolo, iar realitățile, 
adevărul vieții sînt întot
deauna mai convingătoare 
decît orice slogane.

I. F.

Al 21-lea Congres inter
național al Apimondiei s a 
deschis la Maryland (S.U.A.), în pre
zența a peste 2 000 de reprezentanți ai 
apicultorilor de pe toate continentele. 
Congresul a fost deschis de prof. ing. 
V. Harnaj — România, președintele 
Apimondiei, care a prezentat activita
tea desfășurată de Federația interna
țională a asociațiilor de apicultură. în 
referatele prezentate și discuțiile care 
au avut loc, numeroși delegați au 
subliniat succesele congresului prece
dent organizat în anul 1965 la Bucu
rești și au relevat rezultatele obținute 
de România în domeniul apiculturii, 
aportul adus la activitatea Apimondiei.

Conferința de la Bagdad 
a miniștrilor finanțelor, economiei și 
petrolului din țările arabe își desfă
șoară în prezent lucrările pe grupe de 
lucru. După cum precizează agenția 
M.E.N., ele examinează efectele pe 
care le-ar avea asupra țărilor arabe și 
asupra diverșilor parteneri măsurile 
preconizate pentru lichidarea urmărilor 
conflictului militar din Orientul Apro
piat.

0 reuniune, cu ușile în
chise, a Biroului Național 'și a Bi
roului parlamentar al grupului repu

La închisoarea de la Camirl (Bolivia) a avut loc o 
conferință de presă a publicistului francez Regis Debray, 
arestat sub acuzația de a fi sprijinit mișcarea de partizani 
din această țară. Debray a arătat că tratamentul Inuman 
ce i-a fost aplicat l-a determinat să declare greva foamei. 
El a respins acuzațiile ce i se aduc potrivit cărora eă 
ar fi fost „instructorul" unor detașamente de partizani. 
Amintind în ce împrejurări a luat primele contacte cu 
partizanii, el a spus că s-a întîlnit cu aceștia în 1963, în 
Venezuela, unde a scris un reportaj și a făcut o pre
zentare pentru un film al televiziunii franceze. în mo
mentul arestării sale, Debray se afla pentru a doua oară 
în compania partizanilor bolivieni, despre care urma să 
sorie un reportaj pentru o revistă franceză.

Consumul de energie în lume
Un buletin al Biroului 

de statistică al O.N.U. a- 
rată că consumul de e- 
nergle în lume a crescut 
cu 18 la sută în perioada 
1962—1965. Buletinul pre
cizează că în 1965 consu
mul de energie a atins 
5 231 milibane de tone 
metrice, ceea ce echiva
lează cu energia produsă 
de o cantitate similară de 
cărbune. Creșterea con
sumului de gaz natural și 

_ I—i în ace-I de petrol a fost

blicanilor independenți (al doilea 
partid al majorității parlamentare gu
vernamentale) a avut loc la Paris sub 
președinția lui Giscard D’Estaing, fost 
ministru al finanțelor. Cele două or
ganisme ale republicanilor indepen
denți au examinat „problemele puse 
de evoluția politicii franceze". După 
reuniune, Giscard D’Estaing a precizat 
poziția grupării sale. Afirmînd că el și 
partizanii săi resimt o „aversiune" față 
de eventualitatea unei reîntoarceri la 
trecut, Giscard D’Estaing a relevat 
totodată și „neliniștea" republicanilor 
independenți față de repercusiunile a 
ceea ce el a denumit „exercitarea so
litară a puterii".

Un nou parîid politic - 
„Pentru pace și libertate", din care 
fac parte intelectuali cu vederi pro
gresiste, a fost creat în California. Par
tidul își pune ca țel încetarea războ
iului dus de S.U.A. în Vietnam. Unul 
dintre organizatorii noului partid, dr. 
Michel Markas, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă, care a avut 
loc la Los Angeles, că Partidul „Pen
tru pace și libertate" intenționează să 
candideze la alegerile prezidențiale 
care vor avea loc anul viitor.

Mercenarii instalați la Bukavu proferează amenințări prin 
radio atît împotriva guvernului generalului Mobutu, cît și împotriva statului 
Burundi care s-a declarat de partea guvernului congolez. Jean Schramme, 
șeful mercenarilor, a lansat miercuri un mesaj radiodifuzat către președintele 
statului Burundi, colonelul Micombero, cerîndu-i să nu mai permită folosirea 
aeroportului din Bujumbura, capitala țării, de către trupele armatei naționale 
congoleze, care, pentru a-i înconjura pe rebeli, au trecut în țara vecină, în- 
dreptîndu-se către malurile lacului Tanganica. în cazul cînd guvernul din Bu
rundi nu va da curs ultimatumului său, a amenințat Schramme, mercenarii vor 
tăia rețeaua care alimentează cu energie electrică orașul Bujumbura. (Centrala 
care furnizează curent electric capitalei burundeze se află la Bukavu).

eași perioadă de 28 șl 
respectiv 27 la sută, în 
timp ce aceea a cărbu
nelui și lignitului n-a 
fost decît de 9 la sută. 
Consumul de energie e- 
lectrică a fost de 3 249 
miliarde kW/h, ceea ce 
corespunde unui consum 
mediu de 1 020 kW/h pe 
cap de locuitor. Produc
ția de electricitate a cen
tralelor nucleare între 
1962 și 1965 a atins 24 
miliarde kW/h.

venson“ o bombă
cu efect intimat

I în cadrul programului de per
fecționare a mijloacelor de de
tectare a exploziilor nucleare 
subterane, autoritățile america
ne au hotărît să scufunde în 
zona insulelor Aleutine nava de 
transport „Robert Stevenson" 
cu 2 000 tone de explozibil la 
bord. Conform planului, ajunsă 
pe fundul mării, la mare adîn- 
cime, nava trebuia să explodeze 
cu ajutorul unui detonator cu 
acțiune întîrziată. Deși toate 
chepengurile navei au fost des
chise. ea a continuat să se men
țină mult timp la suprafață și a 
dispărut într-o perdea groasă 
de ceață. Autoritățile marinei 
americane au așteptat să se 
producă explozia, dar aceasta 
nu a survenit. Atunci s-a emis 
ipoteza că detonatorul n-a ac
ționat, întrucît nava s-a scu
fundat într-o zonă unde adînci- 
mea era prea mică. Avioanele 
americane care caută nava dis
părută au lansat bombe în zona 
unde se crede că s-ar fi scu
fundat aceasta pentru a deter
mina explozia ei. Pînă în pre
zent. toate încercările au fost 
zadarnice.

Nava „Robert Stevenson", 
care s-a transformat într-o 
bombă cu efect întîrziat. conti
nuă să zacă undeva pe fundul 
mării în regiunea Insulelor A- 
leutine. iar toate celelalte nave 
ocolesc zona periculoasă pentru 
a se pune la adăpost de o even
tuală explozie.---------- —J

__________________________________

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „ScînteU”. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorll voluntari din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


