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Noua instalație de distilare în vid de 
la Rafinăria Teleajen-Ploiești 

Foto : R. Costîn

Dupâ cinci luni pe șantierul 

Combinatului chimic Rm. Vîlcea

A fost depășită 
in întregime 
situația critică?

Combinatul chimia de la Rm. Vîlcea este unul din cele mai importante obiective industriale ale actualului cincinal. Volumul zilnic al luorărilor de construcții-mon-taj se ridică la aproximativ un milion lei. Statul a concentrat aici importante resurse materiale pentru construirea acestui obiectiv, unde se va realiza o gamă largă de produse chimice, în mari cantități, mult solicitate de economia națională și ia export. Orice zi de întârziere în punerea în funcțiune a fabricilor acestui combinat ar însemna o mare pagubă adusă economiei și orice zi cîștigată, mari cantități de produse în plus. Iată de ce ritmul lucrărilor la un asemenea obiectiv trebuie urmărit cu toată grija, în permanență.în urmă cu 5 luni, ziarul nostru a publicat articolul „Responsabilul șantierului de la Rm. Vîleea nu vede sau... închide ochii". Ancheta întreprinsă atunci pe șantierul Combinatului chimic reliefa o serie de deficiențe în organizarea activității de construcție a acestui important obiectiv industrial. în esență, se sublinia faptul că ritmul lucrărilor de construcții-montaj era cu totul nesatisfăcător, înregistrîndu-se mari restanțe atât din punct de vedere fizic, cît și valoric, în realizarea planului. Zilele trecute, am pornit din nou pe firul problemelor ridicate în articol pentru a examina ce măsuri au fost luate, dacă s-a înregistrat vreun reviriment, în sensul recuperării rămînerii în urmă, asigurării unui ritm diriami- zant în execuția lucrărilor de con- strucții-monbaj.Revirimentul, într-adevăr, s-a produs. Situația grupului de șantiere din Rm. Vîlcea s-a îmbunătățit mult în comparație cu primul trimestru al anului. Planul valoria lunar pe obiective se îndeplinește, obținîndu-se și unele depășiri. Pentru a se ajunge la aceste rezultate s-a extins munoa pe bază de grafia pînă la echipe; a fost organizat schimbul II la toate utilajele grele ; a crescut numărul constructorilor și parcul de utilaje. Există o mai bună repartizare a forței de muncă, se asigură o aprovizionare mai ritmică au materiale. Pe șantier s-a

IERI S-A DESCHIS LA BUCUREȘTI

Al X-lea Congres internațional al lingviștilor
Salutul adresat de președintele 

Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

în Sala mare a Palatului Republicii din Capitală s-a desahis marți dimineața cel de-al X-iea Congres internațional al lingviștilor, organizat sub auspiciile Comitetului internațional permanent al lingviștilor.Prin caracterul jubiliar, prin tematica sa, actualul Congres se înscrie ca una din marile manifestări științifice mondiale ale anului.La lucrări iau parte peste 1200 de lingviști din 56 de țări, de pe toate continentele, savanți de renume, personalități marcante ale lingvisticii.Din țana noastră participă academicieni, profesori universitari, conducători de institute și departamente de specialitate, precum și ciberneti- cieni, medici, psihologi, matematicieni, antropologi, folcloriști, etnografi, editori, stu- denți. Timp de patru zile, cît vor dura lucrările, participan- ții vor dezbate probleme de actualitate dintr-o serie de ramuri ale lingvisticii: teoria limbii, sociolingvistică, geografie lingvistică, istoria lingvis- 
(Continuare în pag. a V-a) 
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Gheorghe RADEL 
Nicolao CUCUI

făcut aprecierea că „activitatea se îndreaptă spre normal". Eforturile depuse sînt evidente. Ni s-a relatat că, față de primul trimestru, rezultatele sînt, incontestabil, net superioare. La cele mai multe o- biective se înregistrează un ritm viu, un „puls" accelerat al activității.Sprijinul acordat de comitetul regional colectivului grupului de șantiere a constituit o importantă pîrghie pentru remedierea situației de aici.

ancheta socială

Legenda Parcelor, toate legendele legate de 
ursitoare au, oare, dincolo de învelișul lor mis
tic și un simbure de adevăr ? Uneori, viitorul 
unui om se poate prevedea, se poate intui în 
baza condițiilor pe care le asigură familia, me
diul, întreaga societate, chiar conjunctura isto
rică, dar, mai ales, înclinațiile, aptitudinile, vo
cația individului respectiv. Și totuși, această pre
vedere e foarte relativă, întrucît există un număr 
infinit de posibilități în ce privește evoluția omu
lui de-a lungul vieții. Poate că aici ne aflăm în domeniul celor mai delicate prognoze, pe care 
nici știința și nici cele mai subtile creiere elec
tronice nu le vor putea elucida. De ce ? Pentru 
că omul se transformă treptat, o dată cu virsta 
și cu experiența acumulată, pentru că idealul 
său evoluează, de asemenea, pentru că însuși me
diul și societatea se află într-o continuă prefa
cere, ceea ce implică o evoluție a conștiinței de 
sine, o modificare „din mers" a destinului pro- 
priu-zis. Prognoza e, practic, imposibilă și dato
rită faptului că noțiunea de destin e o noțiune dinamică, supusă mișcării perpetue care e viața 
însăși. Și, mai ales, pentru că destinul se 
creează prin luptă, mai exact, prin lupte de o 
mare diversitate, ca forță, intensitate, durată etc.

Prima parte a anchetei a apărut 
în „Scînteia" din 19 august.
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Doamnelor și domnilor,Capitala țării noastre are plăcerea deosebită de a găzdui una din manifestările științifice reprezentative ale timpurilor noastre, cel de-al X-lea Congres internațional al lingviștilor. Rezultatele valoroase ale reuniunilor anterioare, ca și participarea largă a oamenilor de știință din diferite țări și continente la Congresul care își începe astăzi lucrările, îndreptățesc convingerea că nota jubiliară a actualei reuniuni, decur- gînd din cea de-a zecea întrunire 
a congresiștilor, va fi întregită de o activitate laborioasă, de contribuții de prestigiu la dezvoltarea științei limbii. Această largă participare și de un atât de înalt nivel științific este de natură să prile- juiască un dialog amplu între cei care-și consacră puterea de creație unuia dintre cele mai importante domenii științifice legate intrinsec de activitatea omului — lingvistica.Prezența la lucrările Congresului a unor personalități de seamă, savanți de renume mondial, a unui mare număr de specialiști, ne produce o adîncă satisfacție. Mesajul științific înalt și climatul favorabil desfășurării fructuoase a schimburilor de idei și de valori îl vor defini, sperăm, ca o acțiune memorabilă, cu larg ecou în cercurile oamenilor de știință de pretutindeni.Vă rog să-mi permiteți să adresez în numele guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal un salut cordial tuturor participanților la Congres și să vă urez deplin succes în desfășurarea lucrărilor.Onorați participanți,Ne place să credem că alegerea orașului București ca loc de desfășurare a acestui Congres, ca și a celui de romanistică din primăvara anului 1968, este un semn de prețuire a activității științifice românești din domeniul filologiei și al lingvisticii. Școala românească de lingvistică are într-adevăr rădăcini istorice adînci care s-au format și dezvoltat în strînsă legătură cu procesul emancipării naționale a poporului român, cu întreaga sa evoluție, precum și cu progresul științei și culturii universale. Ea a jucat un rol de seamă în făurirea conștiinței unității de limbă, factor important al înfăptuirii idealului de unitate națională, al făuririi statului român, și a adus o contribuție substanțială la îmbogățirea patrimoniului spiritual al poporului nostru.în România numeroase personalități au ilustrat știința limbii prin strădaniile lor îndreptate în egală măsură spre, cultivarea tradiției o- rale a oamenilor simpli, a sensibilității și bogăției expresive a folclorului românesc, ca și spre asimilarea, în conformitate cu factura și 

cu originea latină a limbii noastre, a înnoirilor pe care progresul tehnic, economic și social mondial le-a imprimat în toate sferele vieții materiale și spirituale. Școlile de lingvistică de la București, Iași și Cluj au desfășurat în secolul nostru o rodnică activitate, grupînd în jurul lor specialiști cu reputație, cunoscuți prin contribuțiile aduse în domeniul lingvisticii generale.Istoria științei românești înscrie ’ în paginile ei figurile remarcabile <. ale lui Miron Costin, Ion Neculce și ale altor cronicari în secolele XVII și XVIII, pe cele ale unor mari cărturari din acea vreme cum sînt Stolnicul Cantacuzino și Dimitrie Cantemir, a reprezentanților școlii ardelene, a unor personalități de seamă ale culturii și filologiei de mai târziu cum sînt Bogdan Petriceicu Hașdeu, Timotei Cipariu, Vasile Alecsandri, Ovid Densușianu, Sextil Pușcariu, Alexandru Philippide și mulți alții ale căror opere de valoare sînt a- șezate la loc de cinste în patrimoniul cultural al României.Tradițiile științifice și culturale

OPȚIUNEA
DESTINULUI
ÎNTRE ABSENTA 
Șl PERMANENȚA 
LUCIDITĂȚII

— A-ți modela propriul 
destin, consideră Gabriela 
Savin, studentă la faculta
tea de stiinte naturale. în
seamnă o evaluare mereu 
lucidă a împrejurărilor pe 
care viata ti le oferă zi de 
zi. Cîteva absente de la 
„cursul de luciditate" al 
vieții pot avea efecte din
tre cele mai grave. Pe 
scurt: m-am căsătorit în 
timpul primului an de stu
denție cu un om pe care-1 
iubeam si-1 admiram. în 
tinerețe, dragostea com
plexă pe care am încer

cat-o cu toată forța de 
dăruire specifică vîrstei, 
mi s-a părut a fi o moda
litate de împlinire a desti
nului. Am avut si un co
pil. ceea ce mi-a împlinit 
si mai mult viata. Căsni
cia părea să fie pe deplin 
reușită. Și atunci s-a pro
dus dezertarea de la luci
ditate. s-a produs concomi
tent pe două planuri. Mai 
întîi, m-am retras de Ia fa
cultate. Mi se părea că în 
contextul fericit al vieții 
de familie nu-si mai află 
loc si studiul. In al doilea 
rînd. fermecată de împli
nirile căsniciei, văzute, de 
altfel. în perspective destul 
de limitate, nu am privit 
cu luciditate „micile" aba
teri morale ale soțului. 
După cinci ani a urmat 
divorțul si atunci, rămasă 
singură, fără resurse mate
riale, cu un copil de îngri

ÎN ZIARUL DE AZI:
89 Maturitatea co
misiilor economice 
H Contribuția la
boratorului uzinal 
la asimilarea rezul
tatelor cercetării 
științifice E9 Cum 
„distilăm” esențele 
folclorului

înaintate sînt respectate și prețuite în România socialistă,. tot așa cum dorința și strădaniile creatorilor contemporani de a le cultiva și dezvolta găsesc deplină încurajare și un larg sprijin material și moral. Opera marilor lingviști din trecut este continuată în zilele noastre de un număr important de savanți cu autoritate, în jurul cărora, spre marea noastră satisfacție, se afirmă un detașament impresionant de tinere talente. Toate acestea atestă faptul că preocupările pentru știința limbii s-au dezvoltat continuu în România în decursul mai multor secole, au dat la iveală adevărate școli lingvistice, au făurit opere care se bucură, pe bună dreptate, și astăzi, de largă circulație și recunoaștere atât în țară cît și peste hotarele ei.Stimați oaspeți,Limba reprezintă, după cum se știe, un factor constitutiv hotărîtor în existența oricărei națiuni, stadiul ei de dezvoltare și înflorire fiind o expresie grăitoare a nive-

jit, fără casă etc. m-am 
întîlnit cu o altă față a 
destinului : cu cea tragică.

Este greu de descris dra
ma interioară care mi-a 
cutremurat existenta. Dar 
suferința mi-a mobilizat 
forțele adormite si igno
rate pînă atunci. Și am în
ceput lupta cu destinul pe 
care-1 ridicasem singură 
împotriva mea. Am intrat 
în producție, mi-am refă
cut baza materială necesa
ră existentei mele si a co
pilului si apoi am revenit 
la ceea ce cu opt ani îna
inte constituia pasiunea 
mea : la facultate. Mai în
tîi, la cursurile fără frec
ventă, apoi, la cursurile de 
zi. Vechile amărăciuni au 
început să fie înlocuite de 
satisfacții, pasivității si re
nunțărilor din ultimii ani ai 
căsniciei le-a luat locul 
lupta conștientă pentru a-

Primirea la președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica, 
a primului ministru 

și ministru al afacerilor externe
al Danemarcei,Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit marți la a- miază, la Palatul Consiliului de Stat, pe primul ministru și ministru al afacerilor externe al Danemarcei, Jens Otto Krag.La primire au participat: Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, George Maoovescu, prim-adjunct, și Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gheorghe Ploeș- teanu, ambasadorul României la Copenhaga.
Dejun oferit de președintele

Consiliului de StatPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, împreună cu soția, au Oferit, marți la amiază — în saloanele Consiliului de Stat — un dejun în onoarea primului ministru și ministru al afacerilor externe al Danemarcei, Jens Otto Krag, și a soției sale.Au luat parte Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Ion Cosma și Suzana Gâdea, membri ai Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Pom- piliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, George Maco- vescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gheorghe Ploeșteanu, ambasadorul României la Copenhaga.Au participat, de asemenea, Svend Aage Sandager Jeppesen, ambasadorul Danemarcei la București, Jens Christensen, ambasador, subsecretar de stat adjunct în Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Gunnar Seidenfaden, ambasador, subsecretar de stat adjunct la M.A.E., Kai Johansen, subsecretar de stat adjunct în M.A.E., Richard Wagner Hansen, consilier al Ambasadei Danemarcei la București, și alte persoane oficiale care îl însoțesc pe premierul danez.In cursul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și premierul danez, Jens Otto Krag, au rostit toasturi.După ce a salutat pe înalții oaspeți danezi, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a spus :Vizita dv. în România și faptul că ne aflăm împreună cu acest fericit prilej reflectă, fără îndo
Hanoiul trăiește 

și luptă
Convorbire cu primarul orașului - Tran Duy HUNG

Hanoi — „inima țării", cum nu
mește populația R. D. Vietnam ca
pitala sa, pulsează în ritmul viu al 
energiilor concentrate într-o direcție 
fundamentală: înfrângerea agresiunii 
americane, salvgardarea ființei na
ționale.

— întreaga populație a capitalei 
ia parte la această luptă — sublinia 
dr. Tran Duy Hung, primarul orașului 
Hanoi, într-o discuție pe care am

tingerea telurilor nronuse. 
Dar satisfacția mea cea 
mai mare este aceea că am 
început să urzesc cu luci
ditate si perseverență un 
destin frumos copilului 
meu.

Complexitatea factorilor 
care determină și liotărăso 
potecile vieții este extrem 
de întinsă, absenta lucidi
tății într-un moment sau 
altul, uneori în momente- 
cheie ale existentei, poate 
surveni din nenumărate 
motive. IMPORTANT ESTE 
INSĂ EFORTUL DE A 
REINTRA ÎN ORBITA 
PROPRIULUI DESTIN. 
Orice impas poate fi de
pășit dacă analizăm cu pro
funzime și sinceritate cau
zele eșecurilor, și dacă, 
mai ales, avînd permanent 
în față busola lucidității, 
ne angajăm îtvtr-o luptă 
severă cu propriile slăbi
ciuni și cu eventualele îm
prejurări potrivnice.

Pe parcursul anchetei 
noastre a fost invocată u- 
neori întîmplarea. Poate fi 
determinată viata unui om 
de o întâmplare sau de un 
șir de întâmplări, favorabi-

Constantin PAUNESCU 
șef de sector la Institutul 
de științe pedagogice 
Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a Ii-a)

Jens Otto KragPremierul danez a fost însoțit de Svend Aage Sandager Jeppesen, ambasadorul Danemarcei la București, Jens Christensen, ambasador, subsecretar de stat adjunct în Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, și Gunnar Seidenfaden, ambasador, subsecretar de stat adjunct în M.A.E.între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și primul ministru al Danemarcei a avut loc o convorbire cordială. (Agerpres)

ială, dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre România și Danemarca, preocupările comune dedicate cooperării dintre țările noastre.Relațiile bilaterale dintre state constituie un mijloc esențial pentru cunoașterea reciprocă, penti-u a- propierea popoarelor și, astfel, pentru consolidarea păcii și dezvoltarea cooperării internaționale. Legăturile de prietenie și colaborare existente între România și Danemarca reprezintă o contribuție la crearea unui climat de destindere și colaborare în Europa și în întreaga lume.Considerăm că statornicirea relațiilor între state pe principiile intangibile ale independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc constituie garanția asigurării păcii și securității popoarelor, a dezvoltării colaborării internaționale.Vizita dv. în România, stimați oaspeți, constituie un bun prilej pentru a constata sentimentele de prietenie pe care poporul nostru le nutrește față de poporul danez, înalta prețuire de care se bucură țara dv. în România.în încheiere, președintele Consiliului de Stat a toastat pentru dezvoltarea continuă a colaborării rodnice dintre România și Danemarca, pentru prosperitatea poporului danez, în sănătatea Maiestății Sale Regele Frederik al IX-lea, pentru sănătatea și fericirea primului ministru al Danemarcei și a doamnei Krag, în sănătatea tuturor celor prezenți.In toastul de răspuns, primul ministru și ministru al afacerilor externe al Danemarcei, Jens Otto Krag, a spus :Generoasa ospitalitate și marea bunăvoință cu care am fost primiți de conducătorii Republicii Socialiste România și de populația țării
(Continuare în pag. a V-a)

avut-o cu domnia sa. Dînd lovituri 
tot mai puternice aviației dușmane 
— a continuat el — obligîndu-i pe 
atacatori să plătească scump pentru 
faptele lor, populația Hanoiului își 
încordează forțele pentru a fi demnă 
de orașul care a devenit pentru în
tregul popor simbolul luptei pentru 
salvgardarea independenței proclamate 
acum 22 de ani de președintele Ho 
Și Min în fața unei mulțimi entuziaste 
de peste 500 000 de oameni. Fiecare 
om la locul său — în producție (in
dustria Hanoiului reprezintă peste o 
treime în ansamblul economiei) și de 
strajă patriei — acesta este spiritul 
în care își desfășoară activitatea lo
cuitorii capitalei, ai orașului care a 
creat primul regiment muncitoresc.

In cursul discuției avute la sediul 
municipalității capitalei, interlocuto
rul nostru s-a referit pe larg la pro
blemele puse în fața populației ora
șului de agresiunea S.U.A.

— In ciuda bombardamentelor, 
viața orașului nostru își continuă 
cursul. O profundă influență a pro
dus-o dispersarea pe care am apli
cat-o în toate domeniile. După un 
an de la începerea evacuării popu
lației, acțiune care continuă și astăzi, 
orașul numără mai puțin de jumă
tate din cei 1 100 000 de locuitori 
ai săi. Peste 200 000 de copii au 
plecat, împreună cu profesorii și edu
catorii Ipr, în locuri sigure, ferite de 
primejdii. în același timp, ne-am în
grijit de bătrâni, de acei care și-au 
sacrificat tinerețea, luptând pentru 
viitorul generațiilor de azi.

O mare parte a populației — mun
citori, specialiști — a părăsit orașul 
o dată cu întreprinderile care au fost 
scoase în afara lui. în prezent, sec
țiile marilor uzine și fabrici, precum 
și ale majorității celor peste 200 de 
întreprinderi de importanță orășeneas
că au fost reinstalate în diverse pro
vincii, departe de orice localitate.

Adrian IONESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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La 14 Ianuarie a.c. Sfatului 
popular regional Oltenia i-a fost 
trimisă de către redacție o sesi
zare privind unele lipsuri de la 
liceul din Rovinari. întrucît ter
menul legal de rezolvare a sesi
zării trecuse și răspunsul întîr- 
ziase, redacția a revenit la 27 
februarie. în sfîrșit, la 6 martie 
sîntem informați de sfatul popu
lar că cercetările sînt în curs 
(ni se trimite și o copie de pe 
un referat în legătură cu con
statările de pînă atunci), iar răs
punsul definitiv îl vom primi 
după terminarea lor. Au mai 
trecut alte 4 luni' și răspunsul 
tot n-a sosit. în consecință, la 5 
iulie o nouă revenire către sfat. 
Și nu fără efect. La 18 iulie 
primim la redacție o a doua 
copie de pe același referat, în 
care sîntem informați din nou 
că cercetările sînt în curs, iar 
răspunsul definitiv îl vom primi 
după terminarea lor ! Pe cînd a 
treia copie ?

I

Foto : Gh. Vintilă

MATURITATEA -I

„Someșul” din Cluj

Tricotaje pentru copii 

de la fabrica

Opțiunea
destinuluiFabrica „SOMEȘUL” din Cluj o cunoscuta de cumpărători pentru atenția și bunul gust cu care sînt executate articolele ce poarta marca acestei unități destinate copiilor. Magazinele și raioanele de specialitate oferă o gamă bogată de tricotaje pentru copii de diferite vîrste, produse ale fabricii clujene : ursulețe și jachete cu bonete din fire de bumbac pentru copii între 6 luni și 2 ani, veste, jachete, pulovere, scampolouri, rochițe, salopete de joacă și altele, în diferite culori și modele.Pe lîngă articolele destinate celor mici, fabrica „Someșul" mai produce și diferite modele de jachete și pulovere pentru femei.

Noul local „Vatra deschis recent la Mamaia

COMISIILOR ECONOMIC

(Urmare din pag. I)

Recent, medicul pediatru 
de circumscripție i-a prescris 
băiețașului meu, de 1 an și 7 
luni, un medicament („Nematoc- 
ton“) împotriva viermilor in
testinali. Soțul meu s-a dus cu 
rețeta la farmacia nr. 12 din 
Găești. A luat medicamentul și 
am început să-i dăm copilului. 
După cîtva timp însă băiețașu
lui i-a fost rău. Am mers din 
nou la medic și, cînd i-am ară
tat medicamentul, a rămas sur
prins. Ce se întîmplase ? în loc 
de „Nematocton", prescris pe 
rețetă, de la farmacie i se dădu
se altceva — „Hematodin". No
roc că s-a întîmplat așa și nu 
altfel, mai grav. Isprava aparți
ne asistentului farmaceutic 
Gheorghe Sultana, de la farma
cia amintită. Cînd i-am spus 
ce-a făcut, acesta a început să 
țipe la mine, furios, tot el ! 
Această neatenție, inadmisibilă 
într-o farmacie, putea să ne 
coste scump. întrebăm oficiul 
farmaceutic al regiunii Argeș : 
Mai aveți salariati distrați ca 
sus-numitul ?

partid, care a intervenit la forul 
tutelar.

— Ceea ce aș dori să subliniez, 
ne-a spus tov. loan Boambă, loc
țiitorul secretarului comitetului de 
partid, este că membrii comisiei eco
nomice nu vin la noi ca inspectori, 
care constată o anumită situație și 
apoi pleacă, ci ne ajută efectiv prin

Maria 
str. 23

Z'
MATEI
August 68, Găești

de 34 de ani,Funcționez 
fără întrerupere, în învățămîn- 
tul mediu, ca profesor calificat 
de științe naturale. Timp de 
11 ani — din 1953 pînă în 1964 — 
am predat la liceul „Ștefan cel 
Mare" din Tg. Neamț. Titular 
fiind. în 1964 am fost mutat 
ilegal de la acest liceu la școala 
elementară nr. 1 din Tg. Neamț. 
Catedra mea a fost dată abuziv 
prof. Vodana Maria, soția direc
torului liceului. Am cerut sec
țiilor de învățămînt raională și 
regională îndreptarea acestui 
abuz evident. Dar secția raio
nală îmi răspunde, Ia 24 sep
tembrie 1964, cu adresa nr. 
13475/XVI, că n-aș avea gradul 
definitiv. Eroare. Am dovedit 
cu acte oficiale că posed gradul 
de profesor definitiv. Văz.înd 
așa, au întors placa și, la 7 
noiembrie 1964, cu nr. 49484/XVI, 
secția regională de învățămînt 
Bacău îmi răspunde că n-aș 
avea examenul de stat. Altă e- 
roare. Subsemnatul posed di
ploma de licență în științele 
naturale încă din 1935, examen 
trecut cu calificativul f. bine, 
plus examenul de capacitate 
pentru titlul de profesor se
cundar. Altă placă, altă scor
nire : mi se impută că n-aș fi 
predat în specialitate. Și acest 
lucru e total nejust. La liceu 
am predat tot timpul științele 
naturale. Acum sînt în aștep
tarea altor născociri. Pînă a- 
tunci, solicit Ministerului în-, 
vățămîntului să facă lumină și 
să-mi redea postul.

Prof. Grigore N. UNGUREANU
str. V. I. Lenin 229
Tg. Neamț

Minora Victoria C. Leonie, din 
comuna Popricani, raionul Iași, 
ne-a solicitat să ne interesăm 
unde se află acum tatăl său, 
Leonte Costache, plecat de aca
să de 11 ani. Iată adresa : co
muna Dărmănești, raionul Moi- 
nești. îl informăm totodată pe 
Leonte Costache că fetița sa, pe 
care a părăsit-o cînd avea doi 
ani și ceva, are acum 13. ani. e 
sănătoasă și dorește din suflet 
să-și cunoască tatăl.

într-o sesizare primită la 
redacție în luna, iulie a.c. loca-, 
tarul Petre Nâzarie din Eforie 
Sud, str. Negru'Vodă 36,' se 
plîngea că, I.L.L. -nu-i execută 
niște lucrări necesare la locuin
ța sa. în scrisoarea de răspuns, 
Sfatul popular al orașului Cdri- ’ • 
stanța menționează că sus-nunii- 
tul nu are. dreptate în ceea oe 
solicit^. în plus, cităm din . răs
puns : „Reclamantul este .un, rău .. 
platnic ; de cînd locuiește în a- 
cest imobil n-a plătii chiria 
nici-o dată din proprie inițiati
vă, obligînd sectorul I.L.L. a-i 
efectua permanent poprire pe 
salariu. De la începutul anului 
1967 pînă în prezent nu a plătit 
nici un leu din chiria datorată'1.. 
Despre acest lucru ce . părere 
aveți, tovarășe profesor Nar 
zarie î

■■; s

pri- 
co- 

oră-

Complexitatea sarcinilor etapei ac
tuale a construcției socialiste ridică 
în fața organelor și organizațiilor de 
partid necesitatea continuei perfec
ționări a conducerii economiei. Un 
instrument prețios îl constituie în 
această privință comisiile economice 
ale comitetelor orășenești și raionale 
de partid.

Desfășurîndu-și activitatea cu spri
jinul unui larg activ obștesc, format 
din specialiști cu temeinică pregăti
re, ele întreprind — din însărcinarea 
organelor locale de partid — analize, 
studii și controale informîndu-le o- 
perativ asupra stărilor de lucruri 
constatate, veghind la îndeplinirea 
sarcinilor stabilite, propunînd mă
suri de îmbunătățire a muncii. Apor
tul comisiei economice este cu atît 
mai eficient cu cît în activitatea ei se 
îmbină intervențiile operative pen
tru soluționarea unor probleme cu
rente cu abordarea în perspectivă a 
unor probleme economice majore 
ale orașului sau raionului, pregăti
rea de materiale pentru plenarele 
comitetului raional sau orășenesc cu 
elaborarea unor studii vizînd desco
perirea sau punerea în valoare a 
resurselor locale, ajutorul efectiv 
acordat la fața locului organizații
lor de partid cu acțiuni menite să 
prevină apariția unor deficiențe.

Este concludentă în această 
vință experiența acumulată de 
misia economică a Comitetului
șenesc de partid Mediaș în solu
ționarea unui șir de probleme de- 
curgînd din sarcinile trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. și de ple
nara C.C. 
1966.

Trăgînd 
faptul că 
anul trecut planul de investiții a 
fost realizat abia în proporție de 
39 la sută, comitetul orășenesc de 
partid acordă o deosebită atenție 
executării în bune condiții a inves
tițiilor. In noiembrie 1966, comisia 
economică a analizat stadiul asigu
rării documentației, contractării uti
lajelor și al pregătirii șantierelor 
pentru perioada friguroasă. Au re
ieșit serioase rămîneri în urmă 
precum și greutăți neprevăzute da
torate faptului că întreprinderile fur
nizoare au făcut cunoscut că nu pot 
asigura decît în mică măsură confec
țiile de tîmplărie metalică necesare. 
Aplicînd măsurile preconizate în 
studiul elaborat de comisia econo
mică, comitetul orășenesc a determi
nat nu numai predarea la timp util 
a documentației și contractarea uti
lajelor, dar și realizarea pe plan 
local a unei părți din confecțiile me
talice. Toate acestea au contribuit 
ca în primul semestru al acestui an 
să se realizeze 51,3 la sută la total 
investiții din care 50,5 la sută la 
construcții și montaj.

Efecte pozitive a avut, de aseme
nea, aplicarea recomandărilor comi
siei economice privind îmbunătăți
rea ritmicității producției. în prima 
jumătate a acestui an media reali
zării planului pe oraș a fost de
31.3 la sută în prima decadă, 33,4 la 
sută în cea de a doua decadă și
35.3 la sută în ultima decadă. De 
alifel, nivelul mai înalt de compe
tență al îndrumării activității econo
mice se reflectă în îndeplinirea in
tegrală Ia toți indicatorii a planului 
de stat pe ansamblul orașului în 
primul semestru al acestui an ; pro
ductivitatea muncii a înregistrat o 
creștere- de 12 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut ; valoarea economiilor reali
zate peste sarcina de plan a fost de 
peste 21 700 000 lei, s-au dat beneficii 
suplimentare de circa 25 000 000 lei.

Se cuvine subliniată, de asemenea, 
importanta unor studii întreprinse de 
comisia economică privind reducerea 
cheltuielilor materiale si de ridicare 
a rentabilității utilajelor, a posibili
tăților 
duselor destinate exportului.

■ luarea .. ____ _ __ ..
electrică a orașului Mediaș în ur
mătorii ani cînd se vor da în exploa
tare noi capacități de producție pa
ralel cu creșterea gradului de auto
matizare a producției, dezvoltarea 

'.secției de geam securizat de la fa
brica de geamuri.

Toate acestea atestă rezultatele 
■pozitive obținute în îmbunătățirea 
1 stilului de muncă al Comitetului 
orășenesc de partid Mediaș în con
ducerea economiei. „Comisia econo
mică a Comitetului orășenesc de 
partid Wțedțas. demonstrează compe
tență și operativitate în..abordarea■ 
;unor laturi esențiale ale activității 
economice — ne-a spus ing. loan 
Bordaș, secretar al comitetului re- 
.gional.fie. partid.,Ea nu se limitează 
•la efectuarea de analize în vederea 
• unor ședințe ale biroului și comite
tului orășeneșc de partid sau Ia in
formarea acestora asupra unor stări 
•de lucruri din "întreprinderi, ci a- 
cordă ajutor efectiv organizațiilor 

',de partid din unitățile industriale 
'în soluționarea unor aspecte majore 
ale ac.tivjtății economice. —

■ Fapt confirmat de altfel de rela- 
‘tările a r.
cere din

— Tin 
ajutorul 
mică în _ 
instalații de geam securizat, 
;declarat ing. Vasile Miclea, directo- 
țrul fabricii de geamuri. Pentru re
zolvarea unor probleme care de
pășesc posibilitățile locale, comisia 
economică a solicitat sprijin secției 
economice a comitetului regional de

al P.C.R. din decembrie

concluziile cuvenite din 
în primele șase luni din

de lărgire a gamei pro- 
eva- 

necesarului de energie

numeroase cadre de condu- 
economie.
să relev în mod deosebit 
acordat de comisia econo- 

proiectarea și execuția unei 
ne-a

observațiile și propunerile lor să de
pășim greutățile pe care le întîmpi- 
năm.

Cu toate acestea, în cadrul inves
tigației noastre ni s-au semnalat și 
unele manifestări de superficialita
te și rutină în activitatea comisiei 
economice. Iată un caz : concluziile 
studiului întreprins privind calitatea 
pîinii au fost aduse la cunoștința 
organizației de partid și a conducerii 
întreprinderii de panificație... după 
un an. Se poate vorbi în asemenea 
cazuri despre o eficiență a analizei ?

Alteori studiile se fac în pripă, 
fără aprofundarea necesară, ceea ce 
împiedică să se desprindă concluzii 
bine chibzuite, să se remedieze de
ficiențele.

— Anul acesta au fost analizate la 
noi căile de reducere a cheltuielilor 
materiale de producție, de promova
re a tehnicii noi, de reducere a vo
lumului de muncă auxiliară, ne-a

declarat loan Paicu, secretarul co
mitetului de partid al fabricii „Vi- 
tro-metan". Unii tovarăși au venit cu 
sugestii și propuneri valoroase. Din 
păcate, cu excepția ing. Sabin Sîrbu, 
ei n-au mai venit a doua oară în în
treprindere spre a se interesa dacă 
s-au realizat măsurile stabilite îm
preună. Consider că ar fi util ca 
asemenea analize să se încheie cu 
planuri concrete de măsuri cuprin- 
zînd termene și răspunderi precise, 
care să fie apoi controlate de mem
brii comisiei economice.

Din cele relatate de ing. Agratina 
Anatolie, directorul fabricii „8 Mai", 
colectivul care a analizat posibili
tățile de reducere a personalului 
auxiliar s-a limitat la recomanda
rea... „să ia măsuri ca numărul 
muncitorilor auxiliari sa fie redus".

— în atenția comisiei economice 
ar trebui să stea în mai mare măsu
ră problemele de perspectivă ale in
dustriei orașului
Popa, inginer șef adjunct al fabricii 
„8 Mai". Atît la noi, cît și în alte 
întreprinderi din oraș se ridică im
perios necesitatea extinderii auto
matizării producției. Un început bun 
s-a făcut la „Emailul roșu", lu
crări asemănătoare s-ar putea rea
liza și la noi ca și în alte între
prinderi. Comisia economică ne-ar 
putea ajuta mult în acest scop.

Iată numai cîteva sugestii care ar 
merita să rețină atenția Comitetului 
orășenesc de partid Medias.

Cumpărătorii își închipuie, desigur, 
că o cratiță smălțuită sau un sucitor 
de lemn — obiecte care, sub o înfăți
șare sau alta, se găseau în bucătăria 
și cămara bunicelor și străbunice
lor noastre și pe care meșterii le 
fac de secole — nu sînt atît de greu 
de realizat. Iată însă că recentele 
contractări dintre industrie și comerț, 
care s-au desfășurat la Timișoara, 
au arătat că producerea articole
lor de menaj este, sau mai bine zis 
a devenit, extrem de complicată. Atît 
de complicată îneît, în unele cazuri 
s-a renunțat la ea, amenințînd serios 
destinul, pe anul 1968, al unor pro
duse din această familie. Ce drame 
se petrec în lumea porțelanurilor și 
a faianțelor, a sticlei și a vaselor e- 
mailate ? Am încercat să le pătrun
dem sensul.

Normal ar fi ca, de la un an la 
altul, numărul articolelor produse șl 
oferite la contractări pentru com
pletarea arsenalului gospodăresc să 
crească, mai ales prin adăugarea u- 
nor noutăți. Progresul tehnicii tre
buie să se facă simțit și în munca 
gospodinelor, punîndu-le la dispozi
ție mijloacele care 
să le ușureze și 
simplifice mărunta 
trebăluială zilnică. 
La actualele con
tractări eticheta 
„Nou !“ la standu
rile întreprinderi
lor era însă de 
căutat cu lumina
rea. Nu se poate 
spune că noutățile 
lipseau cu desăvîr- 
șire, dar în orice 
caz erau mai puți
ne decît în anii tre- 
cuți. Sectoare în
tregi de producție 
nu au adus nimio 
sau aproape nimio 
nou. Reprezentanții 
fabricilor de sticlă, 
porțelan și faianță 
au venit la con
tractări doar cu 
hîrtii.

— Ce să mai adu
cem și produsele ? 

și-au spus ei. Doar 
anul trecut, <1_ — 
acum trei ani...

într-adevăr, la sticlă, un sector 
de producție care numără 400—500 
de produse, în afară de 3 modele noi 
de scrumiere, vaze și cîteva pahare, 
nu s-au produs schimbări. " 
viciile sînt cam 
un an la altul. Materialul plastic, 
atît de susceptibil turnării în cele 
mai fanteziste forme, se prezintă, în 
majoritatea cazurilor, în modele 
vechi. Fabricile de produse chimice 
din industria republicană și locală, 
precum și cooperativele meșteșugă
rești cu acest profil și-au unit efor
turile pentru a crea... 3 produse noi : 
„Dezivrol", pentru dezghețatul par
brizelor, un șampon pentru automo
bile produs de industria locală și 
„Albitex", un decolorant, produs al 
cooperativei meșteșugărești „Chimi
ca". Lista absentelor este foarte lun
gă : de la tocătorul de ceapă promis 
de „Mureșul“-Aiud, care le-ar fi scutit 
pe gospodine să lăcrimeze de cîte ori 
fac tocană, pînă la roboții, manuali 
sau electrici, pe care comerțul îi 
cere de atîta vreme. (C.I.L. Timi
șoara a preluat unul, dar după trei 
ani de studiu a declarat că... nu-1 
poate face). Dată fiind ponderea... 
imponderabilă a noutăților în colec
țiile de modele ale întreprinderilor, 
te întrebi dacă nu cumva creatori] 
din acest sector sînt într-o lungă 
vacanță, pe care respectivele foruri 
tutelare nu s-au încumetat să o în
trerupă nici măcar pentru a asigura 
o oarecare diversitate în producția 
unității respective. Mai mult, respec-

De la C.S.C.A.S

fimmarea preăărîi unor lucrări 
de proiectare

Comitetul de Stat pentru Construcții, Ar
hitectură și Sistematizare aduce la cunoștința 
participanților la concursul în proiectare cu 
tema „Pereți exteriori pentru clădiri indus
triale" că, urmare a unor cereri prezentate, 
s-a aprobat amînarea predării lucrărilor de 
la 31 august 1967, cum s-a prevăzut în tema- 
program, la 2 octombrie 1967.

Rezultatele unor concursuri în 
proiectare organizate în anul 1967

ș

ș

s

a sugerat Grigore

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"
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La concursul cu tema : „Soluții de struc
turi specifice pentru fabricile cu producție 
sezonieră din ramura industriei alimentare", 
organizat de Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistematizare, au fost 
acordate un premiu III în valoare de 12 000 
lei și o mențiune în valoare de 6 000 lei 
proiectelor prezentate de colectivul format 
din ing. Agent Radu și ing. Francisc Volovits 
(autori) și Ursula Volovits (coautor). Altă 
mențiune în valoare de 6 000 lei a fost atri
buită inginerului Gert Kessler.

Lucrările prezentate la concurs, potrivit re
gulamentului, vor fi expuse public în sala 
din B-dul Magheru nr. 32—34 între 15—25 
septembrie a.c.

Proiectele cărora le-au fost acordate 
premii și mențiuni vor fi puse la dispoziția 
Institutului de proiectări al industriei ali
mentare, spre a le folosi la stabilirea solu
țiilor proiectelor de investiții din acest do
meniu.

tivele foruri au încuviințat scoaterea 
din producție și a unora dintre arti
colele vechi, deși ele sînt solicitate 
în cantități mari de către comerț. 
Motivul ? Nu sînt rentabile. „Meta- 
lurgica“-București, de exemplu, a- 
nunță că nu va mai produce 13 arti
cole mărunte — minere și colțare 
pentru geamantane, belciuge, bidoa
ne, cuiere de aluminiu, strecurători 
de lapte, ceainic cu avertizor și alte
le. Uzina „Victoria“-Călan caută de 
ani de zile să scape de cazanele e- 
mailate pentru baie ; „Mureșul"- 
Aiud găsește că nu mai este rentabil 
să fabrice rindele de varză, mistrii, 
grătare pliabile pentru baie ; I.I.L. 
Brașov consideră sub demnitatea sa 
producerea ciocanelor de bătut car
ne ; cooperativa „Progresul“-Timi- 
șoara apreciază sitele de mălai ca 
un produs prea mărunt etc. etc. Șirul 
articolelor dispărute este mare. în 
orice caz, mai mare decît al celor 
introduse în fabricație.

„Electrometal" Arad a găsit o for
mulă mai elegantă care să servească 
aceluiași scop : în locul unora dintre 
produsele ieftine a prezentat altele

babil unii producători, nu se va ob
serva lipsa cîtorva. în schimb, în
treprinderea va scăpa de produsele 
mărunte și incomode. Cifric așa stau 
lucrurile. Numai că fiecare mărunțiș 
își are rolul și rostul său în gospo
dărie și absența lui este imediat re
marcată de cumpărători. Există o 
hotărîre a Consiliului de Miniștri 
care menționează că scoaterea din 
producție a unor articole nu se poate 
face decît cu avizul comerțului. La 
recentele contractări s-a constatat, 
așa cum dovedesc și exemplele de 
mai sus, că prevederile acestei hotă- 
rîri sînt încălcată cu bună știință. Au 
fost scoase din producție articole 
pentru care reprezentanții comer
țului au formulat cereri de zeci de 
mii de bucăți, cereri rentabile, orice 
s-ar zice.

Pe lîngă golurile create prin dis
pariția unor articole, în aprovizio
narea populației cu această catego
rie de mărfuri apar și altele, prici
nuite de neacoperirea cererii comer
țului la circa 300 de produse, oferta 
fiind sub nivelul anului trecut. De 
menționat că

___  le cunoașteți de 
de acum doi ani, de

Ser-
aceleași de la

„îmbunătățite" și, deci, cu preț dublu. 
Formele de tort, de pildă, au fost 
atît de perfecționate-încît de..la 6,25* 
lei-au ajuns la. 12. lei',' iar râzătoarele- 
semirotunde de la 2,35 lei lâ 6,86 lei.

Un număr însemnat de articole de 
uz casnic și gospodăresc au dispărut 
prin transferul de la industria repu
blicană la cea locală. Fără îndoială,, 
industria locală are menirea să pro
ducă, în primul rînd, articolele mă
runte cerute de populație. Dar pre
luarea unei serii întregi de articole 
s-a făcut doar de formă. Ministerele 
respective — M.I.C.M., M.I.U,, M.I.Ch. 
— nu au asigurat utilajele și nici ma
teria primă necesare fabricării lor. 
Așa s-au petrecut lucrurile cu caie- 
lele și colții de gheață (de care, de 
altfel, s-a mai scris în presă), belciu
gele cu șurub și altele transferate de 
la fabrica „11 Iunie“-Galați la I.L. 
Medgidia, cu dispozitivele pentru bu
cătărie predate de Fabrica de tacî
muri din București către industria 
locală din Odorhei. Articolele res
pective au dispărut de pe piață, fără 
a lăsa altele în loc. O poveste asemă
nătoare s-a întîmplat și cu două de- 
zodorizante — „Odorcid" și „Moli- 
cid“ — produse de Combinatul chi
mic Borzești prin valorificarea unor 
deșeuri, care au fost cedate I.R.I.L.- 
Tg. Ocna. Cantitatea produsă în loc 
să crească, a scăzut la jumătate, ceea 
ce a impus importul unor produse 
similare. O soartă asemănătoare se 
pregătește și „Apredurului" și „Sadu
lui". întreprinderile care le livrează 
așteaptă momentul prielnic să se 
descotorosească de ele.

într-un domeniu în care articolele 
se numără cu miile, și-au spus pro-

nu este vorba de can
tități neglijabile : 
un milion și jumă
tate de vase emai
late — producător 
„Emailul roșu“-Me- 
diaș, două milioane 
bucăți mai puțin la 
faianță — furnizor 
Combinatul de fa
ianță și sticlă Si
ghișoara, cu 6—7 
milioane mai puți
ne pahare, peste 
600 000 de duzini 
tacîmuri — produ
cător Fabrica de 
cuțite din Ocna Si
biu ș.a.m.d.

— întreprinderile
— ne spunea ing. 
Mircea Popeanoș, 
director general

, adjunct în M.I.U.
— dispun în gene
ral de capacității^ 
pentru satisfacerea 
integrală a cereri
lor comerțului. Ma-

repartizată nu acope- 
treimi

teria primă 
ră însă decît circa două 
din aceste capacități. Proporția este 
aceeași la foarte multe din articolele 
de uz gospodăresc pe care le produ
cem. Foarte puține dintre ele se vor 
livra la nivelul cererii comerțului. 
De altfel, repartițiile sub nivelul ca
pacităților și, mai ales, inferioare ce
rințelor, ne • pricinuiesc greutăți în 
îndeplinirea planului de producție.

A invoca lipsa materiei prime la 
fabricarea măturilor, a împletiturilor 
din papură, paie sau răchită, la ar
ticole din lemn, devenite „deficitare", 
este o absurditate. Sînt însă anumite 
mărfuri produse de industria repu
blicană, de cea locală sau de către 
cooperația meșteșugărească care, ori- 
cîtă bunăvoință ar exista, nu se pot 
face decît în condițiile asigurării can
tităților de materiale și materii pri
me necesare. De aceea, credem că ar 
fi util, măcar acum, ca forurile în 
mîna cărora stau posibilitățile de so
luționare a acestei situații să anali
zeze actualele repartiții, în vederea 
corelării lor cit mai apropiate cu ce
rerea populației. Altminteri, lucră
rile de contractare dintre furnizori 
și comerț se vor transforma, așa cum 
s-a întîmplat de data aceasta, în dis
cuții sterile, fără obiect, care anga
jează mai mult de o mie de oameni 
aduși din toată țara, provocînd chel
tuieli nejustificate de bani, pierdere 
de timp și, ceea ce e și mai grav, 
perspectiva unei aprovizionări nesa
tisfăcătoare cu aceste mărfuri.

Rodica ȘERBAN
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le sau defavorabile ? Poate 
fi destinul condus de jocul 
și capriciile hazardului ? 
Lui Flemming, savantul care 
a descoperit penicilina, îi 
plăcea să explice această 
descoperire epocală, ca și 
propria lui viată, printr-un 
șir de întîmplări fericite, 
într-adevăr. întîmplarea 
continuă să joace un rol 
important în viata fiecă
rui om. ea face parte din 
acea doză de imprevizibil 
a fiecărei existente, consti
tuie. am putea spune, „sa
rea" fără de care unele 
destine ar părea liniare, 
monotone, cenușii. Dar. ur
mărind cazul lui Flemming, 
constatăm cu ușurință că 
marele savant a știut să 
transforme niște întîmplări 
— banale, lipsite de sem
nificație și de consecințe 
pentru alti oameni — în 
niște mari aliate ale desti
nului său. integrîndu-le u- 
nui ideal suprem, valorifi- 
cîndu-le printr-o muncă 
eroică. Viața multor oa
meni de seamă confirmă 
aceste observații, demon
strează că întîmplările se 
grefează adeseori pe cana
vaua unei personalități, as- 
cultînd. parcă, de o lege ce 
s-ar putea numi a rezonan
tei. Pentru că o personali
tate puternică reușește să 
aleagă, să iasă în întîmpi- 
narea întîmplării. să o res
pingă sau să o supună 
voinței sale, s-o transfor
me uneori din frînă în mo
tor al destinului.

Dar toți oamenii reușesc 
acest lucru ? Unora întîm
plarea le apare asemeni 
cîntecului irezistibil al si
renelor din vechea legendă 
a lui Ulise. Ulise si-a astu
pat urechile cu ceară si 
și-a legat marinarii de ca
targe reușind astfel să-si 
continue drumul neabătut. 
Sînt însă oameni care se 
lasă atrași în mrejele ispi
titoare ale hazardului, plu
tesc prin viată la voia în
tîmplării. devenind sclavi 
ai împrejurărilor, conside- 
rîndu-se. la ora bilanțuri
lor tîrzii. „victime" ale u- 
nui destin nefericit. Nimeni 
nu poate nega existenta 
unor cazuri fortuite, a unor 
întîmplări nenorocite cu 
urmări adînci și grave in 
viata unor oameni, dar ni
mic și nimeni nu ne poate 
convinge că destinul e con
dus de forte implacabile, 
de legi imuabile puse sub 
semnul fatalității. Invoca
rea „ceasului rău", explica
țiile cu „așa a fost să fie" 
atestă o atitudine de re
semnare în fața vicisitudi
nilor. de acceptare si de 
supunere sub cavalcada de 
întîmplări. bune si .r ele , ale 
vieții. Din această catego
rie se recrutează, de obi
cei învinșii, ratați!, delic- 
ventii.

IMPASUL POATE 
H ÎNVINS?
...Avem în fată dosare, 

fel de fel de dosare care 
cuprind relatări, mărturii, 
sentințe judecătorești. Fap- 

| te reprobabile, acte antiso- 
I ciale se desprind din filele 
j dosarelor stîrnind indigna

rea. dar. în același timp, 
si o curiozitate firească : 
ce a determinat evoluția 
nefastă a acestor oameni, 
ce destin i-a „împins" în 
afara normelor societății ? 
Există, oare, un „destin" al 
infractorului ?

— Doi psihologi ameri
cani susțineau, într-o re
vistă de popularizare, că 
destinul unui infractor poa
te fi detectat, pe bază de 
teste, încă de la vîrsta pre
școlară. Ce părere aveți 

a despre această afirmație ? 
1 — Sînt convins că e vor-
| ba de o declarație nublici- 
9 tară, de o reclamă menită 
9 să uimească, să atragă cu 
I orice preț atenția publicu- 
g lui. ne răspunde procurorul 
H Sever Sicoe, sef de secție 

la Procuratura regiunii 
Cluj. Cinstea, corectitudi
nea. respectul fată de nor
mele sociale sînt axe ale 
unui caracter ferm ce se 
constituie în timp. Micile 
devieri posibile la vîrsta 
cînd încă nu cunoști nici 
alfabetul nu pot fi luate 
drept niște .predestinări". 
Ele pot constitui, cel mult. 

I semnale de alarmă pentru 
părinți și pedagogi, su- 
gerîndu-le liniile de forță 
ale activității educative.

— Ce rol acordați întîm
plării ?

— Un rol minim. în mul
te anchete infractorii în
cearcă să-și micșoreze vina 
punînd actele lor antiso
ciale pe seama întîmplării. 
Ce s-ar... întîmplă dacă am 
accepta o asemenea expli
cație ? Ar însemna să ac
ceptăm că toți oamenii, 
fără excepție, sînt sau pot 
deveni în orice clipă in
fractori, pentru că absolut 
toți întîlnesc ne parcursul 
vieții întîmplări. situații. 

0 tentatli care pot duce la

din
se
în

că

acte infracționale. Numai 
că imensa majoritate a oa
menilor au capacitatea de 
a refuza situațiile dubioa
se. de a lupta împotriva 
întîmplărilor defavorabile.

Din experiența muncii 
mele am ajuns la conclu
zia că factorul primordial 
în evoluția unal destin este 
tăria morală a omului. Co
lectivul. mediul ambiant 
au un rol însemnat, dar nu 
se pot substitui efortului 
individual, dorinței intime 
de autodepășire care tre
buie să stea la baza ori
cărui destin uman. Pentru 
că omul, individul, este cel 
care optează în fața diver
selor situații ale vieții, el 
îsi alege prietenii, el apre
ciază îndrumările, selectea* 
ză influentele.

— Ce părere aveți. des
pre redresare ? E posibilă ?

— E posibilă dar nu fără 
dificultăți. După ispășirea 
pedepsei penale cei foarte 
slabi, putini la număr, re
petă infracțiunea. Cei mai 
multi însă, devin oameni 
cinstiți dar. din lipsa încre
derii în sine. în forța ca
racterului lor. se pierd în 
anonimat, se blazează, con- 
siderîndu-se. ei în primul 
rînd. niște „paria". în pri
vința lor. colectivul, prie
tenii au într-adevăr un cu- 
vînt de spus. De la caz la 
caz. diferențiat, printr-o 
activitate dusă cu tact si 
subtilitate ei pot fi ajutați 
să devină oameni activi, 
pasionați, dăruiti muncii și 
țelurilor colectivului 
care fac parte. Așa cum 
întîmplă în ultimii ani 
tot mai multe cazuri.

Personal, sînt convins
nu există oameni pierdut! 
pentru societate, nu există 
destine ce nu se pot re
dresa. Excepțiile, un pro
cent infim, ies din dome
niul discuției noastre in- 
trînd în sfera patologicului.

...Răsfoim un dosar în 
care un om își cere reabi
litarea. în urmă cu aproa
pe 20 de ani. în tinerețe, a 
comis o infracțiune. Pe
deapsa. aspră dar meritată, 
a fost ispășită si. de 14 ani 
omul respectiv lucrează în 
același colectiv de muncă. 
Caracterizarea semnată de 
directorul si de șeful ser
viciului berSdnal de la în
treprinderea' Gostat-Cluj a- 
testă o activitate exempla
ră. un aport substanțial la 
rezultatele obținute de sec
ția în care lucrează în 
funcția de contabil-sef. tov. 
Octavian Robu. Pentru ea 
să nu ne bizuim numai ne 
hîrtii ne-am ' adresat tova
rășilor săi de muncă, oa
meni care-1 - cunosc nemij
locit de multi ani. Carac
terizările scrise au fost 
confirmate si completate : 
timp de 14 ani nici o pată 

’ nu -a umbrit activitatea 
profesională și atitudinea 
morală a contabilului Oct. 
Robu. corectitudinea si spi
ritul său de răspundere 
constituie un exemplu pen
tru ceilalți funcționari, oa
menii din jur îl prețuiesc 
și-1 respectă. Prin voință 
și efort, cu ajutorul unor 
oameni cere, treptat, i-au 
acordat încredere, contabi
lul a demonstrat că ma
rea gresală din tinerețe a 
fost doar o rătăcire de 
scurtă durată, fără urmări. 
Din aceste motive, toți oa
menii cu care am stat de 
vorbă îl consideră reabili
tat în fapt. Din punct de 
vedere formal însă. în acte, 
el continuă să poarte stig
matul infracțiunii din tine
rețe. deoarece cererea de 
reabilitare. admisă de 
Procuratura orașului Cluj, 
a fost respinsă de Procu
ratura regională.

Legile și interesele socie
tății impun o mare pru
dentă în analizarea unor 
asemenea cazuri, preveni
rea oricăror recidive, pre
supune exigentă spoiită și 
sobrietate din partea jus
tiției. verificarea temeinică 
a unui om înseamnă timp 
și răbdare Dar. 14 ani de 
comportare ireproșabilă nu 
constituie, totuși, o garan
ție suficientă ? Fiecare caz 
îsi are. evident, trăsăturile 
sale specifice, reguli fixe, 
rețete-șablon nu pot fi in
dicate în asemenea 
dar continuitatea 
în același colectiv, 
tatea. răspunderea
sională dau mai întotdeau
na o măsură exactă a ho- 
tărîrii. a concepțiilor, a eti
cii de care este animată 
viata unui om.

— Cred că această cere
re de reabilitare ar trebui 
să fie repusă în discuție, 
consideră procurorul Sever 
Sicoe. Forța unui om de 
a ieși dintr-un impas, de 
a se redresa moral prin e- 
fort si perseverentă merită 
toată atenția noastră pen
tru că dovedește tuturor 
inconsistenta părerilor fa
taliste și afirmă capacitatea 
omului de a-și învinge 
greșelile și slăbiciunile 
pentru a-și croi pînă la 
urmă un făgaș demn si no
bil destinului său.

situații, 
muncii 
seriozi- 
profe-
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Noi soluții tehnice moder- 
ne au {ost aplicate la 
centrală de preparare 
nereurilor din Baia 
Este vorba de dozarea
tă a reactivilor, operație care 
se face acum cu ajutorul u- 
nei stații proiectate și reali
zate de specialiștii uzinei. 
Noua instalație contribuie, 
intre altele, la obținerea unor 
economii, prin reducerea 
consumului de var, de peste 
30 000 lei lunar.

Specialiștii uzinei
rene au îmbunătățit și 
nologia de preparare a 
nereului provenit de la 
ploatarea minieră Șuior.
perimentind în acest scop un 
nou reactiv, ei au asigurat 
un randament de extracție 
de peste 80 la sută, ceea ce 
constituie un adevărat record 
in acest domeniu.

Ca urmare a aplicării în 
producție a unor asemenea 
măsuri, la această uzină pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu 12 la sută față de sarcina 
planificată, obținîndu-se tot
odată economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare 
de aproape 1 500 000 lei.

(Agerpres)

Există o hotărire privind repararea

utilajelor și mijloacelor de transport

d/7r cooperativele agricole

CUM SE APLICĂ
ACEASTĂ HOTĂRIRE
IN REGIUNEA OL TENIA ?

De-a lungul anilor, baza tehnică 
a cooperativelor agricole de produc
ție din regiunea Oltenia a crescut 
substanțial. La ora actuală aceste 
unități au în proprietate obștească 
peste 1 200 de camioane, cîteva mii 
de tractoare, motoare stabile, tocă
tori, selectoare etc. întreținerea în 
perfectă stare de funcționare a a- 
cestei bogate zestre tehnice este o 
cerință de prim ordin, de respectarea 
ei depinzând în foarte mare măsură 
desfășurarea normală a procesului 
de producție.

Statul nostru a acordat coopera
tivelor agricole din regiune, ca de 
altfel din întreaga țară, un sprijin 
substanțial în vederea rezolvării a- 
cestei probleme. Pe linia acestui aju
tor se înscrie și hotărîrea apărută 
acum mai bine de un an, care obligă 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Transporturi
lor Auto, Navale și Aeriene și co

Este greu de identificat chiar și o singură ramură industrială în care valorificarea superioară a materiilor prime să nu se situeze pe primul plan al preocupărilor specialiștilor. în sectorul unde lucrăm, cel al prelucrării țițeiului, efortul de multiplicare continuă a valorii fiecărei tone de petrol polarizează numeroase forțe și el este condiționat de multipli factori. Dar nu despre aceștia dorim să vorbim în rîndurile de față, cît mai ales de unele deficiențe organizatorice care impietează în momentul de față folosirea cît mai rațională a tuturor produselor petroliere. Mai precis, este vorba de marile cantități de uleiuri minerale care se irosesc azi pe la diverși consumatori, în loc să fie recuperate pentru recondițio- nare, așa cum se procedează pe scară largă în multe țări din lume.Ar fi eronat să se creadă că o

bazele" de desfacere ale Ministerului Petrolului nu obligă toți consumatorii de uleiuri să predea ule-, iuri recuperate, în raport cu cele consumate. Cotele de recuperare stabilite sînt foarte mici. Numai la parcul auto s-ar putea recupera 50 de mii de tone anual. La rîndul lor, depozitele de petrol nu sînt suficient dotate pentru a primi toate uleiurile ce se depun de către consumatori. Deși există o întreprindere specializată pentru regenerarea uleiurilor uzate, în mod inexplicabil Ministerul Petrolului scutește foarte mulți consumatori de a preda uleiurile recuperate, motivînd că aceștia le recondiționează singuri. Același for uită însă să scadă din cota respectivilor consumatori cantitățile recondiționate de aceștia. Din deplasările făcute de noi la majoritatea uzinelor și întreprinderilor, care efectuează așa-zisele

SITUAȚIEI
CRITICE

(Urmare din pag. I)

De ce este ignorată
La comitetul regional de pârtiei s-a apreciat că grupul de șantiera) din Rm. Vîlcea are un colectiv bun, o conducere competentă, care au reușit să aducă ritmul lucrărilor a- proape de linia de plutire. S-au atacat toate obiectivele și s-a recuperat din rămînerea în urmă. Există și avansuri la unele obiective. Chiar beneficiarul confirmă că e mulțumit de stadiul lucrări-» lor.Desigur, acest reviriment a necesitat eforturi, o îmbunătățire a metodelor de conducere a șantierelor. în momentul de față, important este ca acest efort să nu fie slăbit, ci intensificat. Această necesitate este dictată de situația obiectivă. In șapte luni din acest an, la grupul de șantiere Rm. Vîlcea s-a realizat numai 47 la sută din planul anual de construcții- montaj. Realitatea arată că mai persistă unele deficiențe semnalate în articolul publicat cu cinci luni în urmă. în cadrul grupului de șantiere nu s-a renunțat încă la practica de a se pune pe primul plan realizările valorice, fără a se asigura la toate obiectivele stadii fizice corespunzătoare graficelor. Șantierele dispun, momentul de față, de un parc mare de utilaje grele, care satisface de lucru. După cum am arătat mai înainte, la aceste utilaje a fost organizat și schimbul II. Totuși, indicii de utilizare se mențin cu mult sub nivelul planificat, între 80—85 la sută. Explicația dată de directorul grupului de șantiere este că în schimbul II utilajele nu lucrează cu întreaga capacitate. De ce această situație? Pentru că la unele categorii de utilaje nu se asigură suficient front de lucru sau se face o planificare necorespunzătoare. Apar multe defecțiuni tehnice, care nu pot fi înlăturate operativ din cauza lipsei pieselor de schimb. în semestru I, la nici o grupă de utilaje nu s-a realizat indicele de utilizare planificat. De multe ori, echipe întregi de muncitori pierd ore prețioase deoarece nu li se asigură materiale sau nu au stabilit din timp planul de lucru.Hotărîrea partidului și guvernului privind reglementarea programului de muncă și întărirea disciplinei în producție ar fi trebuit să polarizeze mai mult atenția și pe acest șantier pentru lichidarea cauzelor care duc la irosirea timpului de lucru. Evidențele statistice consemnează faptul că în ultimele luni reducerea pierderi- 

I lor de timp este neînsemnată. Dacă în primul trimestru s-au irosit peste 129 000 de om/ore datorită absențelor nemotivate, învoirilor etc, în trimestrul al II-lea s-a înregistrat o pierdere de 126 000 om/ ore (evident, în condițiile creșterii efectivelor de lucrători pe șantiere). Calculele arată că, în timpul irosit în acest fel, s-ar fi putut realiza, în primul semestru, volum de lucrări * peste 5,4 milioane carențe serioase și în asigurarea unei asistențe tehnice permanente pe șantierele grupului. Este de neînțeles de ce în luna august, în plin sezon de construcții, conducerea grupului a aprobat ca 3 dintre cel 5 șefi de șantiere să plece concomitent în concediu. în aceste condiții, productivitatea muncii se menține încă la un nivel scăzut, iar beneficiarul reclamă o serie de deficiențe calitative în execuția unor lucrări de construcții.Că situația pe șantierele grupului din Rm. Vîlcea al I.S.C.M. Craiova nu se ridică încă la nivelul cerințelor ne-o dovedește faptul că în semestrul I nici un indicator de plan n-a fost îndeplinit. Mai mult chiar, se constată rămîneri în urmă : la producția globală planul a fost realizat numai în proporție de 83 la sută, iar la productivitatea muncii — de 98 la sută. Reiese că rezultatele obținute nu corespund întrutotul condițiilor favorabile care au fost create, că pe șantiere sînt necesare eforturi serioase pentru normalizarea situației.Depășirea situației critice nu poate constitui un motiv de auto- mulțumire. Atîta timp cît în activitatea economică se mai fac simțite efectele unor deficiențe de conducere și de organizare, trebuie să se intervină hotărît, cu măsuri energice, pentru înlăturarea lor. Cu sprijinul comitetului regional de partid, al ministerului, colectivul grupului de șantiere Rm. Vîlcea poate să recupereze integral rămînerea în urmă, să asigure punerea în funcțiune cu mult înainte de termenele stabilite a obiectivelor acestui important combinat.

recuperareamitetele executive ale sfaturilor 
populare, prin organizațiile și în
treprinderile în subordine, să exe
cute pentru cooperativele agricole 
de producție reparațiile și reviziile 
necesare la mașinile agricole, mași
nile unelte, utilaje, instalații, mijloa
ce de transport. Se pune însă între
barea : în ce măsură au prins viată 
prevederile ei ?

Calafat. Cooperativele agricole de 
producție din acest raion dispun de 
peste 700 de camioane, tractoare, to
cători de furaje, batoze, selectoare, 
grupuri electrogene, motopompe, as- 
persoare etc. Majoritatea sînt în 
perfectă stare de funcționare. 
Aici, după cum ni se spunea, au 
fost încheiate contracte ferme de 
reparații cu S.M.T.-urile din raza 
raionului, s-a urmărit permanent 
stadiul îndeplinirii lor etc. Concomi
tent, la cooperativa agricolă Cetate 
a fost organizat un atelier propriu 
pentru reparații, care deservește toa
te cooperativele agricole de produc
ție din raion. (In Oltenia mai func
ționează asemenea ateliere la Scă
rișoara și Vînju Mare, iar la Băi- 
lești, Segarcea și Izbiceni sînt în 
curs de organizare).

Realizări frumoase care merită e- 
vidențiate s-au obținut și în alte ra
ioane : Băilești, Corabia, Caracal, 
Vînju Mare, Craiova. Trebuie spus 
însă că, dacă în raioanele amintite 
există o mai strînsă colaborare în
tre uniunile cooperatiste și coopera
tivele agricole, pe de o parte, și di
ferite întreprinderi și S.M.T.-uri, pe 
de altă parte, fapt ce duce la execu
tarea mai operativă a reviziilor și 
reparațiilor, la Strehaia, Gorj sau 
Oltețu lucrurile stau cu totul altfel. 
Iată, bunăoară, ce am constatat în 
ultimul raion citat.

La cooperativa agricolă din Lă- 
custeni, un „Carpați" stătea nefolo
sit din toamna anului trecut. Alte 
mașini își fac veacul pe butuci la 
Murgașu, Știrbești și Ghiorani.

„Multe autocamioane pot fi re
parate la autobaza I.R.T.A. din cen
trul raionului — Bălcești — ne-a 
spus tov. Constantin Babalîc, secre
tar al Comitetului raional de partid 
Oltețu. Din păcate însă, autobaza 
refuză să facă acest lucru pe motiv 
că au ordin scris să nu se ocupe 
de revizuirea și repararea lor. In 
consecință, cooperativele agricole 
sînt nevoite să trimită mașinile toc
mai la Cluj. Unitățile noastre agri
cole sînt insuficient sprijinite, chiar 
și de S.M.T.-ul existent în raion.

Deficiențele semnalate sînt deter
minate, în mare măsură, și de spri
jinul cu totul insuficient pe care îl 
acordă cooperatorilor diferitele mi
nistere și întreprinderi specializate 
în efectuarea reviziilor și repara
țiilor.

„In prezent — ne declara nemul
țumit tov. ing. Adrian Popa, de la 
Uniunea regională a cooperativelor 
agricole — avem 170 de autocamioa
ne care stau pe butuci, nu aduc nici 
un folos cooperativelor. Aceeași soar
tă o împărtășesc și 150 motoare sta
bile. Unitățile Ministerului Transpor
turilor Auto, Navale și Aeriene nu 
ne ajută cît ar trebui".

Cifrele prezentate demonstrează 
concludent această afirmație. Iată 
cîteva. Pe baza prevederilor hotărî- 
rii, uniunea raională a cooperative
lor agricole a solicitat unităților a- 
cestui minister 680 reparații. Acestea 
nu au acceptat însă decît 330. Și, 
este bine să se rețină că nici măcar 
acestea n-au fost respectate în to
talitate. Direcția regională a trans
porturilor auto-Oltenia a comu
nicat în scris uniunii regionale că 
restituie contractele trimise de co
operativele agricole pentru repara
țiile și reviziile cerute.

Un sprijin insuficient primesc co
operativele agricole și din partea 
unor stațiuni de mașini și trac
toare. Dacă, așa după cum am ară
tat, pe total realizările acestor uni
tăți pot fi socotite mulțumitoare, pe 
categorii de revizii și reparații e- 
fectuate, realizările sînt, uneori, ex
trem de mici. O mostră în acest sens 
o constituie faptul că peste 20 
S.M.T.-uri din regiunea Oltenia au 
reparat doar... cîte o greblă meca
nică și 4 trioare.

In ce privește sprijinul industriei 
locale, aparținînd sfaturilor populare, 
acesta este ca și inexistent. Practic, 
cei care răspund de această proble
mă n-au făcut nimic pînă acum și 
trebuie spus că nici pentru viitorul 
apropiat nu se întrezărește modifica
rea substanțială a atitudinii lor.

Pentru a înlătura' această si
tuație nesatisfăcătoare este nece
sar ca hotărîrea privind sprijinirea 
cooperativelor pentru reparația ma
șinilor agricole și a mijloacelor de 
transport, să fie aplicată cu rigu
rozitate de toți factorii cărora li se 
adresează.

uleiurilor minerale

Sărat. 
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V. DELEANU 
corespondentul „Scînteii
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rezultatelor cercetării științifice

Ing. Constantin BADEA 
director
Ing. Grigore CORBU 
inginer-șef
Întreprinderea de regenerare 
a uleiurilor Rm. Sârat

Contribuția LABORATORULUI
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Recent, inginerii în
treprinderii de mon- 
taje-București au in
trodus operativ în pro
ducție, în numai 30 de 
zile, soluția unei cer
cetări științifice de 
mare însemnătate teh
nică și economică : 
sudarea automată sub 
flux a oțelurilor ino
xidabile. Preluată cu 
operativitate și de 
alte unități, aceasta a 
condus, de pildă, la u- 
zinele „Grivița Ro
șie" din Capitală, la 
obținerea unor rezul
tate similare celor fo
losite în străinătate.

Este numai unul din 
exemplele care dove
desc că, în contextul 
factorilor ce participă 
la aplicarea noilor 
tehnologii, laboratoa
rele uzinale pot aduce 
contribuții valoroase 
la progresul tehnic. 
Cunoscătoare ale spe
cificului întreprinde
rilor pe lîngă care lu
crează. ele trebuie să 
desfășoare, concomi
tent cu probele și în
cercările solicitate de 
cerințele producției 
curente, și o intensă 
activitate de cercetare 
științifică propriu-zisă.

Pe această temă am 
avut o convorbire cu 
tov. Fanait Ioncscu, 
inginer-șef la între
prinderea de montaje 
mai sus amintită, care 
ne-a relatat :

— Astăzi se mani
festă. fructuos și evi
dent, orientarea către 
înzestrarea laboratoa
relor uzinale cu apa
ratură modernă, com
plexă, ca o importantă 
premisă a realizării 
unor cercetări utile, 
finalizate operativ. 
Totuși. înzestrarea 
tehnică „în sine", ori- 
cît de satisfăcătoare, 
nu conduce, ea singu
ră, la succes. Mai tre
buie să existe și un 
colectiv de specialiști 
bine pregătiți, inimoși

și pasionați, și ale că
ror eforturi să fie bine 
canalizate prin pro
grame de cercetare, 
planuri tematice judi
cios alcătuite.

Pentru întreprinde
rea de montaje-Bucu- 
rești (I.M.B.), specia
lizată în lucrări de 
construcții și montaj 
destinate importantu
lui domeniu al indus
triei chimice și rafină
riilor, aspectele sînt 
oarecum mai comple
xe, în sensul că tre
buie să asigurăm con
comitent numeroase 
studii tehnico-econo- 
mice și cercetări soli
citate de marile șan
tiere ale chimiei.

Tinînd seama de a- 
cestea. s-a urmărit în
tărirea continuă a ca
pacității de cuprinde
re si creșterea compe
tentei colectivului de 
cercetători, astfel că. 
la ora actuală, deși 
numărul specialiștilor 
încadrați oficial în co
lectiv a rămas încă 
restrîns, am căutat 
să antrenăm în mun
ca științifică lega
tă de asimilare nu 
numai ingineri si teh
nicieni din sectoarele 
de producție ale 
I.M.B., dar și nume
roși specialiști de 
șantiere. Este 
câtor faptul că în pre
zent numai colectivul 
laboratorului de gama- 
defectosconic 
crează permanent 
zeci de specialiști 
ne diverse șantiere 
industriei chimice 
întreaga tară.

însăși cercetarea 
amintită la începu
tul convorbirii de 
fată — sudarea sub 
flux a otelurilor inoxi
dabile — introdusă 
pentru prima oară în 
producție în tara 
noastră la începutul 
acestui an. este rodul 
unor strădanii pro-

prii și de colabo
rare : faptul că au 
fost elaborate rețetele 
necesare în numai trei 
luni de către Centrul 
de cercetări tehnice 
din Timișoara al Aca
demiei ne-a determi
nat si ce noi să defi
nitivăm cît mai grab
nic tema spre a păs
tra — sau chiar a 
spori — cîștigul de 
timp. în prezent, me
toda se aplică cu bune

zidul unor formalități 
greoaie. birocratice, 
anihilîndu-se. Pentru 
exemplificare mă voi 
referi la o cercetare 
recentă privind reali
zarea unui microtăie- 
tor cu plasmă (cu co
mandă automată), exe
cutat în baza unei co
laborări cu Centrul 
de cercetări tehnice 
din Timișoara al Aca
demiei si intens soli
citat de industria

ei recipientelor sferice 
de 1 000 mc., care tre
buiau executate în 
anul 1965, pentru Com
binatul de îngrășămin
te chimice din Tr. 
Măgurele, cu caracter 
de prototip. Cerceta
rea noastră a preconi
zat preasamblarea lor 
în blocuri mari, suda
te automat sub flux în 
uzină, ceea ce repre
zenta net o soluție 
mult mai avantajoasă

și Combinatul petro
chimic Pitești.

Pentru a avea însă 
deplina libertate de 
mișcare în specialitate, 
cercetarea uzinală tre
buie să aibă creat în 
însăși întreprinderea 
în care activează un 
cadru de activitate co
respunzător. în ceea 
ce ne privește, voi re
marca că eforturile 
cercetării uzinale pot 
fi mai bine fructifica-

rezultate în mai multe 
întreprinderi.

— Presupunem că 
asemenea experiențe 
sînt utile și prin învă
țămintele și concluzii
le de ordin general 
pe care le prilejuiesc...

— în acest sens, tre
buie relevată și 
importanța de prin
cipiu pe care le capă
tă spiritul de iniția
tivă al cercetătorului 
uzinal, acțiunea sa 
perseverentă pentru 
atingerea rezultatului 
urmărit. Este perfect 
adevărat însă că une
ori eforturi utile, ini
țiative binevenite care 
ar permite un cîștig 
de timp sau de cali
tate se izbesc de

noastră. Deși soluția 
științifică a fost obți
nută rapid, totuși pen
tru realizarea ei prac
tică s-au pierdut luni 
și luni de zile, din 
cauza refuzului unită
ților cu profil apro
piat de a le executa.

Voi completa acest 
exemplu cu un altul, 
în care valoarea iniția
tivei se dezvăluie cu 
pregnanță. Mă refer, 
în acest sens, la asimi
larea de către uzina 
23 August a fabricați-

decît cele folosite de 
obicei. Uzina 23 Au
gust manifestînd la 
început o rezervă față 
de soluția propusă, 
I.M.B. a luat inițiativa 
de a asambla în incin
ta uzinei, cu mijloa
cele și cadrele proprii, 
primul recipient. Re
zultatele bune obținute 
au determinat uzina 
23 August să aplice a- 
ceastă tehnologie șl la 
astfel de recipiente 
pentru rafinăria Brazi

te, dacă aceasta ar 
avea acces la un ate
lier de prototipuri (sau 
chiar să-l dețină) 
oarece, cu toate 
cercetătorii au la 
demînă în măsură 
mai mare aparaturi 
complexe, moderne, 
totuși cerințele auto- 
utilării rămîn în con
tinuare imperioase.

Specialiștii labora
torului nostru au reu
șit să creeze prin forțe 
proprii unele utilaje 
șl instalații importan-

asemenea operație nu s-a făcut sau că nu se face deloc. Cu ani în urmă, recondiționarea uleiurilor minerale s-a realizat în mai multe rafinării din țară. Normal ar fi fost ca rafinăria din Rm. Sărat, specializată în această operație, să fie singura care să regenereze uleiurile minerale. Dacă la început nu era suficient de concludentă economicitatea acestei activități, după o experiență de circa 10 ani puteau fi trase concluzii care să permită dezvoltarea și organizarea temeinică a întreprinderii noastre. Dar viața acestei întreprinderi s-a scurs, ani de-a rîndul, fără nici o perspectivă, fără a exista din partea cuiva o preocupare în acest sens. A fost transferată de la un for la altul, neadueîndu-i-se în tot a- cest timp decît foarte puține îmbunătățiri tehnice.Așa au stat lucrurile pînă în anul trecut. începînd cu anul 1967, Ministerul Petrolului a stabilit, în sfîrșit, ca regenerarea uleiurilor să se realizeze numai la Rm.Dar ce folos ! Nici pînă nu s-a pus ordine în sistemul de colectare a uleiurilor minerale uzate, deși există o hotărire a Consiliului de Miniștri care precizează limpede sarcinile Ministerului Petrolului în această direcție. Toate bazele de desfacere ale ministerului nostru, prin depozitele lor, nu au reușit să colecteze de la consumatori, în ultimii 5 ani, decît) 10—14 mii tone de uleiuri anual, deși existau certe posibilități de a se recupera cel puțin 50 de mii de tone numai din grupele superioare.Sintetizate, principalele cauze care determină această nefirească stare de'lucruri sînt următoarele :

recondiționări, am constatat că nici una dintre acestea nu aplică procedee adecvate care să redea calitățile inițiale ale uleiului respectiv. Din această cauză, aceste uleiuri degradează utilajele la care sînt folosite.Considerăm necesar ca Ministerul Petrolului să examineze situația care s-a creat, să oblige pe toți consumatorii să predea uleiurile uzate, luînd în același timp măsuri tehnice și organizatorice care să asigure primirea integrală de către depozitele de petrol a cantităților de ulei recuperat și expedierea lor neîntîrziată la întreprinderea din Rm. Sărat. Măsura trebuie luată cît,mai urgent posibil pentru a ne putea realiza nu numai sarcinile pe acest an, dar și a le depăși, în interesul economiei naționale. Acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii ne-a oferit prilejul să identificăm posibilități de creștere a producției pînă la 32 000 tone anual, fără a se face vreo investiție în plus. Ne gîndim, totodată, că este util ca Ministerul Petrolului să a- ducă unele îmbunătățiri actualei reglementări privind recuperarea uleiurilor minerale, în sensul de a stabili cît mai riguros procentele de recuperare, cît și obligativitatea ca regenerarea lor să se realizeze numai în rafinării specializate această activitate. în

în
necesitățile arpunctelor

Dar nu întotdea
una aceste preocupări, 
după părerea mea me
ritorii, au putut fi fi
nalizate în perioade 
de timp corespunză
toare. Astfel, elabora
rea unui aparat de 
metalizare cu plasmă 
a fost tărăgănată 
mal bine de doi ani, 
din cauză că cerce
tările și lucrările pen
tru realizarea Iui 
au fost executate în

paralel cu alte pro
bleme legate de sarci
nile imediate de 
producție.

— Ce alte impedi
mente duc, după pă
rerea dv., la frînarea 
ritmului de asimilare 
în producție a unor 
cercetări valoroase ?

— Laboratorului u- 
zinal trebuie, in
tr-adevăr, să i se ceară 
rapiditate și eficiență 
imediată, dar aceasta 
nu trebuie să conducă 
în nici un caz la igno
rarea sau amînarca e- 
fectuării unor cerce
tări legate de pers
pectiva proceselor de 
producție din unitatea 
respectivă. O mentali
tate fals-utilitaristă —

resimțită uneori la noi 
— a făcut ca progra
mul de activitate al 
colectivului de cerce
tare să comporte 
o oarecare plafo
nare. Astfel, în ulti
mii doi ani, cercetăto
rii nu au mai atacat 
probleme noi, de pers
pectivă (cum sînt, de 
pildă, teme legate de 
sudarea cu plasmă, au
tomatizarea complexă 
a lucrărilor de sudare 
în șantiere).

De asemenea, cu tot 
numărul mare de spe
cialiști de pe șantiere 
cu care colaborează 
cercetătorii noștri, 
trebuie spus că mai 
există încă multe for
te capabile insuficient 
utilizate. Mulți din
tre inginerii specia
lizați în proble
me de sudură — in
tens solicitați de eco
nomia noastră — pe 
care-i pregătește In
stitutul politehnic din 
Timișoara preferă, de 
pildă, să se angreneze 
exclusiv în sarcini de 
producție, uneori chiar 
cu riscul îndepărtării 
totale de specialitate. • 
In același timp, se re
simte lipsa unor spe
cialiști care să folo
sească efectiv în pro
ducție noile utilaje și 
tehnologii asimilate. 
Astfel, o metodă mo
dernă și eficientă,
plicată larg pe plan 
mondial, cum este su
dura în mediu de bio
xid de carbon, întîm- 
pină dificultăți la in
troducerea ei, fiind u- 
tilizată numai la con
strucții metalice de 
amploare redusă, cu 
toate că laboratorul 
nostru a obținut re
zultate bune la suda
rea conductelor din 
otel carbon (lucrări 
caracterizate în gene
ral de un volum foar
te mare de operații).

Se impune, totodată, 
o mai bună coordona
re a eforturilor de in
vestigație științifică 
pentru introducerea 
tehnologiilor noi. In 
toamna anului trecut, 
la Colocviul privind 
cercetările aplicative 
în domeniul tăierii cu 
plasmă a metalelor 
(metodă modernă, de
pășind din punct de 
vedere tehnico-econo- 
mic parametrii obți
nuți în prezent prin 
alte tehnologii), inițiat 
de Centrul de cerce
tări tehnice din Ti
mișoara al Academiei, 
s-a hotărît să se exe
cute un prototip per
fecționat de microge
nerator de plasmă 
pentru aplicare indus
trială. Dar, pe parcurs 
cercetări asemănătoa
re au fost întreprinse 
și de alte unități, cre- 
îndu-se astfel parale
lisme inutile, cu tot ce 
comportă acestea ne
gativ ca irosire de 
timp, eforturi și mij- 
loace. In luna noiem
brie, la Institutul de 
fizică-București va 
avea loc un alt coloc
viu pe o temă apro
piată, la care fiecare 
dintre aceste unități 
se va prezenta cu rea
lizările obținute. Eu 
cred însă că activita
tea de coordonare pre
supune nu atît aduce
rea la cunoștință post 
factum a unor reali
zări în paralel, ci toc
mai corelarea dinainte 
a eforturilor, realiza
rea unei diviziuni a 
muncii, unei defalcărl 
a sarcinilor, pentru a 
se evita 
realiza 
forțe cu 
dirijării 
teme de

un în valoare de de lei. Există
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DINAMO — 19,45. 
STAT — 18; 20,45 
completare Copi-

anchetei „Scînteii"
Foto : Agerpres

Tn fafa noului cinematograf din orașul Dej
Foto : Agerpres

Tn fafa noului cinematograf din orașul Dej

De-a lungul secolelor 
arta populară s-a dezvoltat 
și îmbogățit continuu. A- 
cest proces a cunoscut pe 
ansamblul civilizației uma
ne perioade de scădere 
și de recrudescență, zone 
care au facilitat acumula
rea și dezvoltarea folclo
rului și altele unde vîntu- 
rile istoriei au împrăștiat 
pentru totdeauna creațiile 
izvorîte din sensibilitatea 
artiștilor anonimi. Printre 
regiunile privilegiate din 
acest punct de vedere se 
numără și Maramureșul. 
Ancheta noastră urmă
rește felul cum se desfă
șoară procesul de revalo
rificare a folclorului 
această regiune.

clorului
labilă cercetare 
științifică

18,00 — Telecronica economică. Reducerea cheltuielilor 
de circulație a bunurilor de consum.

18.30 — Pentru copii. Ala-Bala ; „Cu undita pe lac".
19,00 — Pentru tineret. „Cîntec si joc".
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Foveste muzical-coregrafică.
20,40 — Cabinet medical TV.
21,00 — Avanpremieră.
21,15 — Film artistic : „Asta-i tot ce s-a Intîmplat".
22,55 — Telejurnalul de noapte.

9 Teatrul de stat de Operetă (la Parcul Herăstrău) : 
O SEARĂ DE OPERETĂ — 19,30.
9 Teatrul Ciulești (la Muzeul național de antichități — 
str. I. C. Frimu nr. 11) : RIT STRĂBUN (spectacol expe
rimental de sunet și. lumină) — 20,30, 21,15.
® Teatrul „C. Tănase" (la Grădina Boema) : SCANDAL 
LA BOEMA — 20.

• AGONIE ȘI EXTAZ — film 
pentru ecran panoramic : PA
TRIA (completare Permanențe)
— 9; 12; 15; 18; 21.
• CUM SĂ FURI UN MILION
— cinemascop : SALA PALA
TULUI R.S.R. (seria de bilete 
2092 — orele 17; 2094 — orele 
20,30), REPUBLICA (completare 
Hanoi de Ia Răsărit la Apus)
— 8; 10.30; 13,15; 16; 18,45; 21,30,
STADIONUL----------- " "
CIRCUL DE 
(la ambele 
lăric furată).
• HAMLET: CENTRAL — 
9,30; 13; 16,30; 20.
O PRIZONIERA DIN CAUCAZ: 
LUCEAFĂRUL (completare Vi
zita conducătorilor de partid si 
de stat în regiunea București)
— 8,30;, 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, 
FESTIVAL (completare Io, Ște
fan Voievod) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• SPÂRTACUS — cinemascop 
(ambele serii) : BUCUREȘTI — 
9; 12,45; 16,30; 20,15, GRĂDINA 
FESTIVAL — 20,45, ARENELE 
LIBERTĂȚII — 19,15.
e SĂ-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA ! : CAPITOL (completare 
Io, Ștefan Voievod) — 9,30; 12; 
15; 18; 20,30, la grădină — 19.30, 
FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 
9,45; 12,30; 15; 17,30; 20 (la ambe
le completarea Mîinile pictoru
lui), MELODIA (completare Ha
noi de la Răsărit la Apus) — 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 21.
9 UNDE ESTE AL III-LEA 
REGE ? : VICTORIA (comple
tare Fantezie cu șuruburi) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
o COMISARUL X — cinema
scop : LUMINA (completare 
Oameni deasupra norilor) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45. 
GIULEȘTI (completare Fantezie 
cu șuruburi) — 10,30; 15,30; 18;
20.30, ARTA (completare Cuce
rirea sunetelor) — 15,30; 18;
20.30. la grădină — 20.
o DRAGOSTEA MEA : UNION 
15,30; 18; 20,30, BUZEȘTI (com
pletare Orizont științific nr. 
7/1967) — 15,30; 18. la grădină — 
20.30.
e PROGRAM PENTRU COPII: 
DOINA — 9; 10.
e CANALIILE : DOINA — 
'11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, TO
MIS (completare Tînjeaua) — 
9; 11.30; 14; 16,30; 19. la grădină
— 20, MIORIȚA (completare 
Tutunul) — 15.15; 18; 20,45.
e IERBURI AMARE : FLA
CĂRA — 15.30; 18; 20,30.
© CIIF.MAȚI-L PE MARTIN : 
CRÎNGAȘI (completare Orizonț 
științific nr. 7/1967) — 15,30; 18; 
20.30.
© UN HECTAR DE CER — ci
nemascop : GRIVIȚA (comple
tare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Brașov) -- 9,30: 12,15; 15,15; 18; 

(completare 
16.30;

• STRĂINA : VITAN (comple
tare Scoarțe din Rodope) — 
15,30; 18.
O CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS — cinemascop : 
AURORA (completare Sesiunea 
Marii Adunări Naționale) — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, la 
grădină — 19,45. FLAMURA
(completare Mărășești 1917— 
1967) — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30, 
LIRA (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în 
regiunea București) — 15; 18:
21. DRUMUL SĂRII — 17,30; 20, 
POPULAR — 10; 15; 17,30.
9 CIOCÎRLIA : MUNCA (com
pletare Dacă o iubești) — 15,30.
• FANFAN LA TULIPE; MUN
CA — 17.45; 20.
• OMUL PE CARE ÎL IUBESC
— cinemascop : MOȘILOR (com
pletare Orizont științific nr. 
6/1967) — 15,30; 18.
• MAIORUL ȘI MOARTEA — 
cinemascop : COSMOS (comple
tare Orizont științific nr. 7/1967)
— 15,30: 18; 20,30.
O COMPARTIMENTUL 
GAȘILOR - 
FRĂȚIREA 
(completare 
buri) — 10;
VIITORUL 
bine așa ?) —
• PRINTRE VULTURI:
LENTINA (completare Gustav, 
în alarmă) — 15,30; 18, GRADI
NA MOȘILOR — 20, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA (Piața Scînteii — 
completare Copilărie furată)
— 20.
• PESCARUL DIN LOUISIA
NA : VOLGA (completare Mă
rășești 1917—1967) — 9,30; 12;
15,30; 18; 20,30.

UCI-
- cinemascop : ÎN- 

ÎNTRE POPOARE 
Fantezie cu șuru- 

13,45; 16; 18,15; 20,30, 
(completare E mai 

15,30; 18; 20,30.
CO-

Străbătînd Maramureșul, 
o mînă de pasionați cule
gători de folclor au reușit 
să determine un adevărat 
curent de opinie în favoa
rea prezentării cît mai au
tentice a creațiilor popu
lare. începînd cu scena că
minelor culturale, specta
colele artistice au lepădat 
„haina" nepotrivită a așa- 
ziselor prelucrări, în care 
intervenția nocivă a „în
drumătorilor" era evidentă, 

în Maramureș există în 
prezent opt ansambluri fol
clorice (față de unul singur 
în 1964) ale căror progra
me au ca punct de plecare 
cele mai cunoscute tradiții 
folclorice locale (nuntă, șe
zători, balade etc.) Pen
tru ca autenticitatea să 
nu aibă nimic de su
ferit, înseși costumele lor 
au fost întotdeauna văzute 
de specialiștii Casei regio
nale a creației populare, 
barîndu-se astfel drumul 
celor care se îndepărtaseră 
de puritatea modelului 
popular. Utilitatea tuturor 
acestor măsuri a ieșit și 
mai mult în evidență cu 
prilejul apariției în fața 
spectatorilor a unor for
mații insuficient controlate 
și îndrumate. După cum ne 
spunea I. RÎPĂ, directorul 
școlii populare de artă din 
Baia Mare, „îndeosebi echi
pele ai căror instructori 
n-au o temeinică pregătire 
de specialitate se „remar
că" prin exagerări și dena
turări, așa cum face uneori 
de pildă, orchestra casei 
sindicatelor din Baia Mare".

Am reținut cuvintele en
tuziaste ale lui VALERIU 
BĂINȚAN, metodist la 
Casa regională a creației. 
„Fiecare dintre noi cu
noaște „ou ochii închiși" lo
calitățile din regiune unde 
se păstrează cea mai au
tentică linie folclorică. La 
casa creației am întocmit 
o listă cu 228 soliști de 
muzică populară și i-am 
imprimat pe toți pe benzi 
de magnetofon". Totuși 
munca acestor iubitori ai 
creației populare tinde să 
devină unilaterală, deoarece 
pasiunea 
substitui 
ganizate 
ințifică.

După 
toți metodiștii 
discutat, casa 
creației nu a 
o culegere organizată a în
tregului material folcloric 
din regiune, pe baza depla
sării pe teren a unei bri
găzi complexe de specialiști 
(coregrafi, muzicieni, etno
grafi, artiști plastici), înar
mați cu magnetofon, apara-

3
3
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20,45. MODERN
Tînjeaua) — 9.30; 11,45; 14; 
18.45; 21.
• PANTERA NEAGRA — 
mascop ' BUCEGI — 16;
20,30. GRĂDINA BUCEGI

cine- 
18,15;

- -------- ---  20 
(la ambele completarea Io, Ște
fan Voievhd), POPULAR (com
pletare Din pămînt si foc) — 
20.30.
e CĂLĂTORIE FANTASTICĂ
— cinemascop : GLORIA (com
pletare Tutunul) — 9; 11,15;
13.30; 16: 18,15: 20,30. RAHOVA 
(completare Mîinile pictorului)
— 15,30; 18. la grădină — 20, 
GRĂDINA DOINA — 20.
o LUPOAICA — cinemascop : 
UNIREA (completare Consfătui
rea pe tară a lucrătorilor din 
industria chimică) — 16; 18,15.

§

Anticipați
premie

Tradițională și plină de farmec — 
sărbătoare a copilăriei si adolescentei
— ziua deschiderii școlilor are întot
deauna ceva inedit. Pe fila încă neîn
cepută a calendarului apropiatului an 
școlar 1967—1968 putem consemna de 
pe acum primele „noutăți".

In învățămîntul de cultură generală
— școli generale si licee — la cursuri 
de zi, serale și fără frecventă vor fi 
cuprinși peste 3 300 000 de elevi. Pro
moția „bobocilor", a celor ce pășesc 
acum pentru prima oară pragul școlii 
reprezintă aproximativ 351 000 de 
copii. Venind la școală. în prima zi 
de cursuri, elevii vor găsi pe bănci 
noile lor manuale școlare. Ca si în anii 
precedenti. prin grija partidului și 
statului nostru, elevii din școlile ge
nerale si licee vor primi gratuit a- 
proape 27 milioane de cărți școlare, 
valorînd circa 180 milioane lei.

Cîteva aspecte noi care privesc orga
nizarea si desfășurarea procesului de 
învătămînt. în acest an școlar. în licee
— la clasa a XI-a umanistă — va fi 
predat un nou. obiect de studiu ; isto
ria literaturii universale. Au fost ti
părite programa, manualul și o cule
gere de texte literare, iar în timpul 
verii s-a organizat un curs special de 
pregătire cu profesorii care vor preda 
această disciplină. Pe linia diversifi
cării învățămîntului mediu se înscriu 
și măsurile adoptate de forurile cen
trale de învătămînt privind înfiin
țarea liceelor cu profil clasic. în care

te de fotografiat și de fil
mat, care să le permită o 
cercetare exhaustivă a fie
cărei zone în parte. Con
ceput ca o cercetare mono
grafică a fiecărei comune, 
studiul ar oferi în primul 
rînd posibilitatea clasifică
rii și sistematizării unui 
imens material, precum și 
a organizării unei biblio
teci documentare, a unor 
filmoteci, fototeci, disco
teci.

Cum sprijiniți 
„industria" fol
clorică ?

rural există tendința de în
locuire a vechilor con
strucții.

Dar. după o jumătate de 
an, componenta comisiei nu 
fusese încă aprobată de că
tre Comitetul executiv al 
sfatului popular regional. 
De asemenea, planul tema
tic ce trebuia să stea la 
baza acțiunii; de cercetare 
a fost refăcut de vreo cîte
va ori de salariații comi
tetului de cultură și artă, 

o 
în 
și 
a- 
și

Valorificarea științifică 
a tezaurului folcloric mai 
presupune încă un aspect. 
Comentîndu-1, secretarul 
Comitetului regional de cul
tură și artă Maramureș, 
VALERIU ACHIM, obser
va următorul fapt : „în re
giunea noastră există o ve
ritabilă „industrie" folclo
rică. Pentru a depista și 
a nu ignora lucrurile noi 
ale creației populare, ini
țiativa ar trebui să por
nească de jos, de la direc
torii căminelor 
de la salariații 
cultură și ai 
lor de cultură 
oarece aceștia sînt singurii 
care pot avea un contact 
nemijlocit cu creațiile fol
clorice din zona lor. Din 
păcate, din acest punct de 
vedere metodiștii Casei re
gionale de creație sînt prea 
puțin sprijiniți de forurile 
locale".

De justețea acestor afir
mații rie-am convins la fața 
locului, în cîteva centre de 
raioane, în inima Oașului, 
la Negrești, secretarul co
mitetului raional de cultură 
și artă ne-a vorbit despre 
cîteva costume oșeneștl re
cent achiziționate pentru 
viitorul muzeu etnografic, 
ne-a lăudat cele două an
sambluri folclorice locale. 
Dar n-a putut să ne rela
teze mai nimic despre cer
cetările lor în vederea des
coperirii unor noi inter- 
preți și creatori populari, 
a unor noi dansuri și 
melodii. La fel la Si
ghet, unde salariații ace
luiași for vorbeau cu mîn- 
drie de creatorii populari 
cunoscuți de acum în toată 
țara, dar la capitolul inves
tigație recentă păstrau o 
discretă tăcere.

Activitatea defectuoasă a 
forurilor culturale raionale 
în ce privește valorificarea 
folclorului local se vădește 
și dintr-un alt exemplu : 
în cadrul fazei intercomu- 
nale a concursului VIII, 
ansamblurile folclorice din 
Sălsig, Tămășești, sau 
Gherta Mică au prezentat 
o nuntă din... Dăișoara, re
giunea Brașov, deși în co
munele respective nunțile 
excelează printr-o mare 
varietate de cîntece, strigă
turi, obiceiuri și port. Echi
pa de dansuri a clubului 
din Baia Borșa a apărut la 
faza raională doar cu dan
suri bănățene.

Pentru conservarea în
tregului material folcloric 
și etnografic al regiunii, în 
primăvara acestui an s-a 
desfășurat la Baia Mare un 
simpozion pe această temă. 
Hotărîrile luate cu acest 
prilej vizau instituirea unei 
comisii regionale de spe
cialiști care să întreprindă 
un studiu asupra tuturor 
localităților și clădirilor cu 
perspectiva de a fi decla
rate monumente de artă 
populară. Măsura este 
binevenită deoarece și în 
Maramureș, ca și în alte 
părți ale țării, în mediul

neajungîndu-se încă la 
formă definitivă. Tot 
fază de proiect se află 
o consfătuire regională 
vînd ca temă păstrarea 
valorificarea folclorului. 
Lucrările ei (programate în 
toamnă) se vor desfășura 
pe baza unui studiu con
cret în teren a unui colectiv 
de specialiști. Este totuși 
necesar să se treacă încă 
de pe acum la pregătirea 
consfătuirii, deoarece ex
periența dobîndită în ulti
mul an de activul cultural 
al Maramureșului- demon
strează rapida eficientă a 
acestor discuții colective 
între creatori, etnografi și 
folcloriști. Ne referim la 
consfătuirile regionale cu 
cioplitorii în lemn si cu 
ceramiștii. în urma discu
țiilor deschise, la obiect, 
la care au fost invitați și 
reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, 
cadre de conducere din 
U.R.C.M. și Fondul Plastic 
s-au reactivat centrele de 
olărie de la Vama și Să- 
cel. s-a rezolvat aparent 
insolubila problemă a ma
teriei prime a cioplitorilor 
în lemn, astfel încît. în 
prezent, aceștia au activi
tate permanentă. încheind 
primele contracte stimula
tive. în fata reanimării in
tense a vechilor meșteșu
guri s-a ridicat însă un 
impediment : vor putea toți 
meșterii să evite influenta 
dăunătoare a 
artizanale de

— Această 
ne-am pus-o 
mărturisește 
BRUCKSTEIN, 
școlii populare de artă din 
Sighet. Iar soluția s-a im
pus de la sine. Creatorii 
populari pot studia cu a- 
tentie diversele obiecte 
păstrate de ani și ani de 
zile în muzee și expoziții. 
Am remarcat de nenumăra
te ori la Muzeul nostru et
nografic fete din comunele 
raionului venite să copie
ze modelele expuse. De a- 
ceea intenționăm să.,;orga- 
nizăm expoziții permanen
te cu un astfel de profil 
chiar în centrele sătești.

Intenția este promițătoa
re. dar realizarea va fi 
condiționată de un fapt, 
subliniat cu deosebită tărie 
de artistul poporului VIDA 
GEZA : „Va trebui să se a- 
peleze la cei mai buni et
nografi. artiști plastici, fol
cloriști pentru a-i ajuta pe 
organizatori în adunarea 
obiectelor vechi, cu adevă
rat autentice".

produselor 
serie ?

întrebare 
noi. ne 

LUDOVIC 
directorul

în afara cercetărilor și 
studiilor științifice, a mu
zeelor și expozițiilor, arta 
populară poate fi valorifi
cată și prin creațiile in
dustriei, ale cooperativelor 
meșteșugărești.

Artistul poporului VIDA 
GEZA ne relata următorul 
fapt:

„La tîrgurile din regiune, 
meșterii olari soseau cu 
binecunoscutele ulcioare de 
nănaș. Datorită formei lor 
interesante și bogatei deco- 
rațiuni ele au fost contrac
tate și de UCECOM. Dar 
prețul oferit era derizoriu

colără
va căpăta o pondere mai mare studiul 
limbilor clasice. Clase a IX-a cu pro
fil clasic vor începe să funcționeze 
la liceele „Ion Creangă" din Bucu
rești. „M. Eminescu" din Cluj și ,.Ho- 
ria, Cloșca si Crișan" din Alba Iulia.

Clasele speciale de matematică și fi
zică — create în toamna trecută și în- 
tîmpinate cu mult interes de elevi, 
profesori și părinți — și-au dovedit 
eficienta în pregătirea elevilor cu ap
titudini în aceste domenii. Acum, nu
mărul acestor clase va spori. Vor lua 
ființă 4 clase noi de matematică (pe 
lîngă cele 5 existente în orașele Bucu
rești. Cluj. Iași. Timișoara) la liceele 
„N. Bălcescu" din Craiova și Pitești 
șl Ia liceele nr. 2 din Ploiești și nr. 3 
din Sibiu. Clase speciale de fizică 
se mai organizează la liceul „N. Băl
cescu" din Craiova si la liceul nr. 1 
din Ploiești (pe lîngă cele 4 existente 
în centrele amintite mai sus pentru 
matematică). în cîteva licee din Bucu
rești și Cluj se vor amenaja labora
toare speciale de matematică în scopul 
perfecționării 
pline.

O extindere 
cest an școlar studiul limbilor străine. 
Astfel. în planul de învătămînt al cla
selor V—VIII, pe lîngă predarea lim
bilor engleză, franceză și rusă se in
troduce și limba germană, elevii avînd 
posibilitatea să o aleagă pentru studiu 
pe cea dorită. într-o serie de școli 
generale au existat anul trecut, clase

predării acestei disci-
mai mare va lua în a-

a IH-a în care predarea unor obiecte 
de studiu s-a făcut experimental în 
limbile engleză, franceză sau rusă. Ase
menea clase. încă 9 la număr, vor fi 
organizate în orașele București. Iași și 
Cluj. în cîteva licee, la lista limbilor 
moderne de studiu la alegere se vor 
adăuga : limba italiană (la liceul „Gh. 
Șincai" din București și liceul nr. 8 
din Iași) și limba spaniolă (la liceele 
„Gh. Lazăr" din București și „Gh. Ba- 
ritiu" din Cluj).

în acest an școlar, liceele nu vor 
avea promoție de absolvenți. întrucît 
elevii din actuala clasă a XI-a consti
tuie prima serie care va termina școa
la în 12 ani. Cu toate acestea, la sfîr- 
șitul anului de învătămînt va avea Ioc 
examen de bacalaureat pentru absol
venți de la cursuri serale și fără frec
ventă.

Ca și în alti ani. și de data aceasta 
zestrea școlilor se îmbogățește cu noi 
materiale didactice în valoare de sute 
de mii de lei. cu cărți si publicații de 
specialitate etc. în ajutorul activității 
educative a profesorilor, diriginti în
deosebi, au fost elaborate „Programele 
muncii educative în școala generală", 
iar în ultimul număr al „Revistei de 
pedagogie" au fost publicate „Contri
buții la sistemul muncii educative în 
liceu" care «jalonează elementele unei 
viitoare programe ale muncii educa
tive în acest ciclu școlar.

Florica DINULESCU
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(2—3 lei). în aceste condi
ții desigur că producerea 
ulcioarelor nu a mai ră
mas rentabilă. Consecința : 
fie că meșterii au început 
să predea obiecte lucrate 
repede, de mîntuială, de
parte de frumusețea și au
tenticul primelor produse, 
fie că au renunțat total la 
o meserie care nu le ofe
rea posibilitatea unui cîș- 
tig zilnic".

în Maramureș, consfătui
rile cu artiștii populari, de 
care aminteam mai înainte, 
au avut un dublu cîștig. 
Primul : s-au descoperit 
noi creatori talentați, dis
puși să lucreze dacă li se 
oferă condițiile necesare. 
Al doilea : Fondul Plastic 
a stabilit legături direc
te 
re cu acești artiști, sim- 
plifioînd la maximum sis
temul de achiziționare și 
desființînd tutela măruntă, 
pseudoartistică a foștilor 
îndrumători.

Dar. se pare că o dată 
cu încheierea contractelor, 
toti consideră că și-au fă
cut datoria, dezinteresîn- 
du-se de ceea ce va urma. 
Am întîlnit în comuna Să- 
pînta o țărancă, Pop Anuta, 
care fusese adusă cu un 
an în urmă la București 
pentru a i se cumpăra și 
comanda diverse țesături. 
Acum ea stătea cu cergile 
și covoarele în casă, deoa
rece nimeni nu s-a mai in
teresat de soarta lor. La 
Negrești, secția de costume 
de aptă populară de pe lin
gă cooperativa „Prestarea"; 
înființată în această pri
măvară. se plînge de lipsă 
de comenzi deși străitele. 
desagile, ștergarele lucrate 
sînt de o frumusețe desă- 
vîrșită.

Din cele constatate de 
ancheta noastră rezultă că 
în regiunea Maramureș ini
țiativele în ce privește va
lorificarea creației folclo
rice au fost numeroase și, 
ceea ce este mai impor
tant, cu certe rezultate 
practice. Nu trebuie însă 
să ne mulțumim cu jumă
tățile de măsură. Urmări
rea eficacității măsurilor 
luate, precum și noile cer
cetări în această 
se impun 
pentru 
diredtă 
ximum- 
creator

de vînzare-cumpăra-

direcție 
cu necesitate 

a avea ca urmare 
dezvoltarea la ma-.

• a potențialului. 
al poporului.

Anchetă realizată de
Radu CONSTANTINESCU, 
loan VLANGA

Valoarea unei biblioteci publice depinde de calitatea colecțiilor ei, de condițiile pe care le asigură deservirii cititorilor. In această privință, cum s-a arătat și în articole apărute în „Scînteia", există deficiențe. Unele biblioteci nu-și completează colecțiile în ritmul aparițiilor editoriale, ci o dată sau de două ori pe an, cumpărînd ceea ce a mai rămas în colecturi sau în librării, ca să nu piardă fondurile a- locate. Nu trebuie trecută cu vederea nici nepriceperea unor bibliotecari în selecționarea cărților. S-a ajuns astfel ca în multe locuri colecțiile să fie incomplete sau aglomerate cu lucrări nepotrivite profilului respectivei biblioteci; adesea din culegeri de o- pere ori alte lucrări nu găsești în rafturile unor biblioteci decît volume disparate.înlăturarea acestor anomalii, ca și a cauzelor care le provoacă, depinde în bună parte de lucrătorii bibliotecilor. In ultimii ani, Biblioteca regională Banat s-a ocupat de stabilirea mai precisă a profilului și componenței colecțiilor bibliotecilor din regiune care țin de rețeaua așezămintelor culturale, de perspectivele de dezvoltare a acestora. Prin schimbul de cărți între biblioteci, dubletele sînt trecute la colecțiile descompletate. Firește că în acest domeniu mai sînt de făcut multe alte lucruri care depind de noi.Dar sîntem de părere că ar fi necesară perfecționarea întregului sistem de aprovizionare a bibliotecilor publice. în prezent acestea primesc cărțile din Colectura regională a bibliotecilor. Colectivele la rîndul lor sînt subordonate centrelor de librării și difuzarea cărții (C.L.D.C.) care, în principal, au de realizat un plan valoric prin vînzarea cărților pe piață. Ce s-a observat de-a lungul anilor ? C.L.D.C.-urile trimit în librării cărțile solicitate mai mult de public ; exemplarele care au o difuzare mai lentă sau din titlurile cărora li s-a acordat un tiraj prea mare sînt îndreptate prin colecturi spre biblioteci.Este adevărat că în ultima vreme încercările de a strecura în biblioteci ceea ce nu se vinde rapid pe piață au devenit mai rare în cazul instituțiilor din rețeaua așezămintelor culturale, dar ele sînt încă destul de frecvente la cele care aparțin, de pildă, sindicatelor. în schimb, organele de difuzare a cărții satisfac incomplet comenzile bibliotecilor la o serie de titluri mai insistent cerute.

în dezvoltarea literaturii noastre 
de la începutul secolului al XX-lea 
opera lui Calistrat Hogaș ocupă un 
loc important, aparte prin specifici
tatea timbrului, prin naturalețea și 
prospețimea pe care o degajă, prin 
modul particular în care scriitorul 
a înțeles să se rostească în cuprin
sul ei. Autorul se urmărește în îm
prejurări de viată, iscate de imbol
durile firii și temperamentului său 
dinamic. însetat de a cunoaște în
deaproape oameni și locuri, măreția 
și farmecul indicibil al naturii ro
mânești. De aceea. în analiza crea
ției scriitorului, cercetătorii sînt în
clinați a evoca mai întîi omul, călă
torul bizar în pitoreasca-i vestimen
tație. profilîndu-se în masivitatea 
robustă a trupului legănat pe calu-i 
plăpînd și ascultător — aidoma unui 
Don Quijote pe o altă Rosinantă — 
afundîndu-se. fără să știe încotro 
anume se îndreaptă. în liniștea so
lemnă a luminișurilor, a poienelor 
tainice. în desișul pădurilor, pe cără
rile neștiute ale munților Neamțului. 
Si aceasta pentru că drumețul și 
peisajul alpestru, de o infinită 
varietate și frumusețe, pe care 
îl străbate, transfigurat pînă la pro
porții fabuloase de imaginația vie și 
de fervoarea livrescă a autorului, 
sînt niște prezențe dominante în pa
ginile scrierilor sale.

Contemporan cu Eminescu și 
Creangă. Calistrat Hogaș va debuta 
destul de târziu. afirmîndu-se ca 
scriitor în coloanele revistei „Viața 
românească". Cu cele două culegeri 
ale sale „Amintiri dintr-o călătorie" 
și „în munții Neamțului", editate și 
apărute în librării abia după moar
tea scriitorului, literatura memoria
listică de evocare a peisajului româ
nesc — gen cultivat de Alecsandri 
și Russo cu mult înainte — se îm
bogățește. capătă relief și valențe 
noi. într-o prefață (rămasă în ma
nuscris) autorul însuși îsi făcea cu
noscute intențiile 
Darea de a abate 
dactic și aproape 
tura călătoriilor.
notă mai personală acestui gen.

Privite în ansamblu, cele două cu
legeri ale sale cuprind o succesiune 
de episoade ce refac un itinerar la 
care autorul, absorbit de farmecul 
si nemărginita feerie a codrilor și

artistice, preocu- 
de pe făgașul „di- 
geografic" litera- 
de a imprima o

Așa so explică de ce unele comitete de cultură și artă preieră să încheie contracte pentru aprovizionarea bibliotecilor nu cu instituția special creată — colectura, ci organele cooperației care satisfac cererile integral, deși sarcinile acestora sînt de a vinde cartea la sate.Soluția problemei, după părerea noastră, constă în a scoate de sub „tutela* C.L.D.C.-urilor întreaga acțiune de aprovizionare cu cărți a bibliotecilor. Colecturile ar tTebui să lucreze diiect cu un for central care, pe baza cererilor de titluri și număr de exemplare, rațional necesare în funcție de profilul fiecărei biblioteci, să facă comenzi ferme la Centrala editurilor și difuzării cărții. In prezent depozitele colecturilor sînt ocupate cu zeci de mii de volume care de ani de zile n-au in- Firește, stat mulți aceastătrat în biblioteci, factori care contribuie la situație. Dar nu e mai puțin adevărat că la ora actuală informarea bibliotecarilor asupra conținutului și prețului cărților ce urmează să se tipărească și deci pot fi comandate este extrem de defectuoasă. Trezin- du-se deseori în situația că una au comandat și alta li se oferă, ei sînt nevoiți să refuze cartea sau să umple rafturile bibliotecilor cu lucrări necorespunzătoare.în condițiile raționalizării rețelei de biblioteci — în sensul lichidării paralelismelor, desființării bibliotecilor mici, fără cititori, care nu au perspective de dezvoltare dar blochează totuși importante fonduri de cărți, în condițiile profilării stricte a bibliotecilor și unei bune informări a bibliotecarilor asupra cărților care urmează să apară — a- provizionarea s-ar putea direct de la centru, așa cum fel se și face în unele țări mod mai economic decît la cest for central ar trebui să se o- cupe și de pregătirea cărților pentru bibliotecă, expediind numai exemplare legate, gata prelucrate, în felul acesta ar scuti mulți bani care se pierd acum prin deteriorarea rapidă a cărților, dar și multă muncă consumată pentru fișarea volumelor la fiecare bibliotecă în parte.
Mihai IANCULESCU
director
Victor STROE
șef de serviciu la Biblioteca 
regionala Banat

munților, n-a avut nici răgazul și 
nici dorința de a medita și cu atît 
mai mult de a-1 anticipa : „unde mă 
duc. mai nu știu și nici prea vreau 
să știu ; vorba e că mă duc". Pier- 
zînd măsura timpului, ghidîndu-se 
doar după evoluția aștrilor ne cer, 
călătorul se mistuie în imensele 
„bolti de templu" ale pădurii. în 
„amfiteatrele albăstrii ale munților", 
poposind și înnoptînd la stîne șl 
schituri, iar alteori pe moile „așter
nuturi de iarbă îmbălsămate", fiind 
martor la accentele de sublim pe 
care le atinge. în pulsațiile sale ne
întrerupte. „sufletul larg al naturii": 
incendiile crepusculare, dezlănțuirile 
apocaliptice ale furtunilor etc. Așa 
cum s-a mai observat, deși are im
presia că se simte în aceste momente 
„trup din trupul naturii", autorul o 
privește în realitate cu ochii unui 
excursionist, ai unui citadin, vibrînd 
la frumusețile ei fără însă a izbuti
— ca Sadoveanu bunăoară — să co
munice cu viata ei tainică, să i se 
integreze pe deplin. O evocă însă cu 
optica citadinului, dotat cu o cultură 
clasică și dornic de a și-o valorifica 
în comunicarea impresiilor. Autorul 
nu recurge pentru a le individualiza 
la procedee expresive nuanțate. Tu
dor Vianu arăta în acest sens că 
originalitatea prozatorului provine 
tocmai, și poate în chip paradoxal, 
„din curajul de a persevera în for
mele stilistice mai vechi, de a se 
menține în sfera clasicismului aca
demic". Elementele naturii înconju
rătoare sînt uneori redimensionate, 
văzute la proporții nefirești. Autorul 
jubilează în fata măreției lor. făcînd 
uz de întregul său arsenal de cunoș
tințe. de comparații și referințe la 
cultura clasică. Umorul autentic — 
unul din filoanele specifice artei Iui 
Hogaș — își află aici o sursă impor
tantă. Prozatorul exagerează con
știent ; prin avalanșa de alegorii, hi
perbole. comparații, prin tonul so
lemn cu care Ie emite el își carica
turizează de fapt, cu intenții fin 
umoristice — așa cum s-a remarcat
— propriile exaltări, donquijotismele 
imaginației sale.

„Subțirei literaturi de salon". Ca
listrat Hogaș îi va opune o proză 
inspirată din realitate. în care 
menii simpli cu frămîntările și 
cazurile lor. cu înțelepciunea.

oa- 
ne- 
sfă-

toșenia și proverbiala lor ospitalitate 
nu sînt doar niște apariții sporadice, 
ci prezente distincte fată de care se 
simte atașat sufletește. Vorbirea le 
e înceată, bine cumpănită, dîtrd la 
iveală, la răstimpuri, nevoi și dureri 
înăbușite.......Ne mănîncă angaralele,
că tare s-o mai înmulțit de la o 
vreme încoace, li greu de tot, dom- 
nisorule. încotro te întorci" — mur
mură bătrînul Coșofleată. venit de 
departe cu cei doi flăcăi în căuta
rea ierbii pentru vite, care pe-acasă 
„e scumpă de tot". Si vorbele sale 
sînt pe buzele multora dintre cei în- 
tîlniti în cale, tălmăcindu-le necazu
rile și amărăciunile. Sînt situații — 
și autorul 
trează cu 
jovialitate 
posibilități 
tatea acestor oameni e greu pusă la 
încercare. In asemenea împrejurări 
gazdele devin reticente — ca bă- 
trîna din „Spre schit" —■ acceptînd 
totuși, după stăruitoarele demersuri 
ale călătorului istovit de drum, să-i 
ofere „loc de mas". Autorul are ast
fel prileiul de a descrie cu un ochi 
critic aspectul jalnic, insalubru al 
colibelor, povîrnite pe cîte o creastă 
de deal, mizeria condițiilor de viată 
a acestor oameni.

Vădind calități de fin 
Hogaș schițează diferite 
apartinînd unor categorii 
riate. Deosebit de pitorești apar fi
gurile unor munteni. Profilați sta
tuar pe fundalul cerului sau al pă
durilor, robuști, „cu o musculatură 
sculpturală", ei par „turnați dintf-o- 
dată pe calupuri gigantice". Autorul 
conturează și alte profiluri, veștejind 
în sclivisitul personaj domnul Geor
ges snobismul și falsele rafinamente. 
Semnificativă și definitorie pentru 
arta scriitorului rămîne însă ipos
taza sa de poet al naturii, oarecum 
romantic în izbucnirile sale lirice, 
în efuziunile sale sufletești, clasic 
însă prin modul adeseori livresc de 
a le exprima, ca și prin procedeele 
expresive folosite. Opera sa împru
mută și degajă ceva din atmosfera 
tonică, reconfortantă a spatiilor, din 
tăriile ozonate ale munților și pă
durilor Moldovei, evocate, deopotri
vă cu oamenii' întîlniti. atît de su
gestiv.

le intuiește și le înregis- 
aceeași aparent detașată 
— cînd, privată de orice 
de manifestare, ospitali-

portretist, 
fizionomii 

sociale va-

Adrian ANGHELESCU3
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AL X-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL AL LINGVIȘTILOR

Salutul adresat de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

PRIMIRE LA COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. I) lului dezvoltării social-culturale. De aceea, pe bună dreptate, în peisajul de o mare complexitate al științei contemporane, știința limbii ocupă un Iog atît de însemnat, într-adevăr, nu există activitate științifică care să nu fie profund ■interesată în cultivarea limbii, în îmbogățirea ei continuă, în ridicarea valențelor și forței sale expresive, dezvoltarea terminologiei științifice fiind parte integrantă a procesului de evoluție a limbii. în acest sens se poate vorbi desigur de o permanentă comuniune de interese a tuturor științelor față de problematica complexă a dezvoltării lingvisticii. Edificiul impunător al culturii și civilizației umane, clădit pe contribuția tuturor ramurilor științei, este de neconceput fără aportul generos pe care limba l-a adus la fixarea, răspîn- direa și cunoașterea marilor valori produse de geniul uman, la dezvoltarea generală a societății.în actualele condiții de diversificare a științei, cînd se produc mutații calitative în sistemele conceptuale, cînd științele tehnice, matematica, automatica, cibernetica și alte domenii moderne ale științelor naturii și societății se afirmă cu impetuozitate, contribuind la accelerarea progresului contemporan, se conturează și în lingvistică școli și curente noi, apar metode de investigație din ce în ce mai fertile. Aceste înnoiri, împreună cu domeniile tradiționale ale științei limbii, vor face cu siguranță mai rodnică și mai viguroasă activitatea oamenilor de știință, a cercetătorilor.Știința, considerată în ansamblu, este în zilele noastre și va deveni din ce în ce mai mult o uriașă forță a progresului material și spiritual al societății.Dinamismul și amploarea fără precedent caracteristice mișcării științifice a timpurilor în care trăim conferă științei un uriaș rol transformator în viața economică și socială, o situează în rîndul factorilor hotărîtori ai înaintării omenirii pe calea prosperității și civilizației. Progresul științei este deci, în ultimă analiză, reflectarea procesului necontenit de creștere a
CUVlNTUl DE DESCHIDERE ROSTIT DE ACAD. IORGU IORDANDupă ce a salutat prezența la Congres a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a membrilor comitetului de onoare și a membrilor Comitetului internațional permanent, acad. lorgu Iordan a spus :Prima și cea mai plăcută datorie a Comitetului de organizare a celui de-al X-lea Congres internațional al lingviștilor este, în calitatea lui de gazdă, să adreseze celor peste 1 200 de participant la această măreață manifestare științifică internațională un călduros bun venit în patria noastră, Republica Socialistă România. Vă mulțumim pentru că ați răspuns în număr așa de mare la invitația noastră și vă dorim o ședere a- greabilă în această țară, pe care foarte mulți din dv. o vedeți acum pentru întîia oară.Mulțumiri pline de recunoștință exprimăm forurilor conducătoare ale republicii noastre, care ne-au acordat întreg sprijinul moral și material atît de necesar în vederea organizării unei reuniuni internaționale de amploarea și importanța celei de față. Academicianului Ion Gheorghe Maurer, președintele 

ClMNÎlll DE SAIUT ROSTIT DE PROf. EINAR HAUGEN
Adresîndu-se președintelui Consiliului de Miniștri al României, membrilor Comitetului de onoare și membrilor Comitetului de organizare a Congresului, precum și tuturor celor prezenți, prof. Einar Haugen, președintele Comitetului internațional permanent al lingviștilor, a spus :Am fericirea și onoarea de a exprima recunoștința Comitetului internațional permanent al lingviștilor față de lingviștii din România, pentru invitația de a ține cel de-al X-lea Congres internațional al lingviștilor aci, în București. Vorbind în numele comitetului, exprim totodată și sentimentele întregii comunități internaționale a lingviștilor, pe care o reprezintă acest comitet. Una dintre funcțiunile sale principale, deși nu este cîtuși de puțin singura, este să_ asigure continuitatea activității între un congres și altul și să ia măsuri pentru ca congresele să se țină în intervalele cuvenite și în locurile potrivite. Actuala noastră reuniune este cu totul deosebită întrucît este cel de-al X-lea Congres, ținut la sfîrșitul celui de-al II-lea „lustru".Primul congres s-a ținut la Haga, în 1928, acum aproape 40 de ani. De atunci ne-am întrunit în toată

Spectacolîn onoarea participanților la Congres, seara a avut loc un spectacol de gală la sala Palatului Republicii.Asistența a aplaudat cu căldură programul prezentat de orchestra și corpul de balet ale Operei Române, orchestra Simfonică a Cinematografiei, corul „Madrigal" și an-

gradului de cunoaștere și folosire activă a forțelor naturii, a structurii materiei, a resorturilor vieții și a mecanismului de dezvoltare a societății. Pe o asemenea bază u- manitatea s-a străduit întotdeauna să-și perfecționeze metodele de punere în valoare a resurselor sale, pentru o viață mai bună, iar în zilele noastre, mai mult decît orioînd, accelerarea ritmului de dezvoltare a științei și de valorificare practică a rezultatelor ei. imprimă acestei atitudini un caracter revoluționar. Oamenii de știință își consacră puterea de munca, capacitatea lor creatoare, cunoașterii, stăpânirii și supunerii fenomenelor naturii. în acest fel știința, ca și activitatea promotorilor ei — oamenii de știință — este în esența sa pașnică.Numai într-un climat de pace, de înțelegere și cooperare între națiuni, între oamenii de știință și cultură, creația științifică — ca de altfel creația umană în general —■ poate cunoaște o dezvoltare nestîn- jenită, roadele ei pot fi puse în valoare și servi, în cele mai bune condițiuni, înfăptuirii aspirațiilor de progres, libertate și bunăstare a popoarelor lumii. Căci pacea reprezintă un factor decisiv al civilizației contemporane, temelia oricărei activități umane creatoare, un element esențial al prosperității națiunilor și popoarelor.Această constatare impune ca o necesitate ineluctabilă canalizarea inteligenței, a tuturor energiilor umane spre nobila activitate de statornicire a păcii, a unei păci trainice, care să confere tuturor popoarelor posibilitatea de a-și manifesta nestingherite prerogativele lor inalienabile de independență și suveranitate, dreptul de a-și hotărî singure soarta, de a trăi în libertate deplină. Impune, de asemenea, stăvilirea oricăror forțe care acționează în detrimentul aspirațiilor umanității, căci numai în aceste condiții știința și cultura pot cunoaște o adevărată înflorire, națiunile își pot a- duce întreaga lor contribuție la îmbogățirea tezaurului material și spiritual al omenirii.în acest context, alături de toate forțele progresului, poporul român își face o datorie de onoare din a întreprinde tot ce îi stă în putință
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și celorlalți membri ai Comitetului de onoare, le mulțumim din toată inima că au binevoit să patroneze, cu înalta lor autoritate, lucrările noastre.Adresăm cuvinte de sinceră gratitudine Comitetului internațional permanent al lingviștilor pentru că a decis ca acest Congres, pe care, fiind al X-dea, ne permitem a-1 califica jubiliar, să aibă^ loc în Republica Socialistă România. Lingviștii români văd în această hotărîre o recunoaștere pe plan mondial a contribuției lor la dezvoltarea științei limbii și își exprimă speranța că membrii C.I.P.L.-ului, autorități consacrate în domeniul lingvisticii, vor găsi, în modul eum am organizat Congresul și cum se vor desfășura lucrările lui, o confirmare a deciziei lor atît de măgulitoare pentru noi.Cu aceasta, am deosebita onoare și plăcere, în calitate de președinte al Comitetului de organizare, să declar deschise lucrările celui de-al X-lea Congres internațional al lingviștilor, căruia îi urez succes deplin în desfășurarea lucrărilor sale.

lumea, iar acum Ginci ani în patria mea — Statele Unite ale Americii.Este o plăcere ou totul deosebită pentru mine să pot veni într-o țară în care lingvistica se bucură de o cinstire înaltă, într-o țară în care se fac cercetări importante și rodnice în domeniul activității noastre. Munca lingviștilor români cîștigă din ce în ce mai multă prețuire, iar acest Congres o va situa definitiv pe hartă ca o parte importantă a eforturilor lingvisticii mondiale de a rezolva enigmele limbii. Sîntem pe deplin conștienți de faptul că venim într-o țară cu o îndelungată istorie, cu vechi și profunde rădăcini, care se întind pînă în epoca Imperiului roman și chiar mai departe. Sîntem fericiți Gă putem cunoaște pe urmașii de astăzi ai vechilor romani, precum și activitatea desfășurată de ei pentru construirea unui stat nou și modern.în încheiere, prof. Einar Haugen a mulțumit membrilor Comitetului de organizare pentru eforturile depuse în vederea asigurării unor condiții optime pentru lucrările celui de-al X-lea Congres internațional al lingviștilor și a urat tuturor celor prezenți mult succes în activitatea științifică pe care o desfășoară.
de galăsamblul „Ciocîrlia". Și-au dat concursul artiștii poporului Nicolae Herlea și Ion Voicu, artiștii eme- riți Magda lanculescu, Ileana Iliescu și Gheorghe Cotovelea, dirijorii Constantin Bugeanu și Marin Constantin, artiști emeriți, Viorel Doboș, laureat al Premiului de stat, și alții. 

pentru a sluji cauza păcii, a apropierii între popoare. Construind o societate nouă, așezată pe o înaltă etică civică și pe un grad înalt de instruire cultural-științifică, poporul nostru militează hotărît pentru reducerea încordării și promovarea unui curs pașnic în viața internațională, pentru instaurarea unui climat de înțelegere, securitate și pace în Europa și în lume. Recenta sesiune a Marii A- dunări Naționale a Republicii Socialiste România, expunerea cuprinzătoare prezentată de seore- tarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, în problemele politicii externe și dezbaterile purtate în jurul ei au pus în lumină în fața întregului popor și a opiniei publice internaționale dorința neabătută a României de a-și aduce contribuția la marea cauză a consolidării păcii și prieteniei între popoare.La această nobilă cauză o contribuție de seamă o aduc dialogul și cooperarea între oamenii de știință și cultură reprezentanți ai diferitelor națiuni. Pornind de la convingerea că în normalizarea relațiilor internaționale și dezvoltarea colaborării mondiale știința aduce mesajul său de înțelepciune, guvernul Republicii Socialiste România promovează colaborarea și schimburile internaționale de valori științifice și culturale, sprijină lărgirea contactelor între oamenii de știință din toate țările.■Congresul în fața căruia ne a- flăm, ca și alte întîlniri și manifestări științifice internaționale, va aduce, de bună seamă, o contribuție importantă la întărirea legăturilor dintre oamenii de știință, va prilejui o nouă afirmare a spiritului de cooperare între popoare.Exprimîndu-mi speranța că a- ceastă manifestare va permite sti- maților noștri oaspeți de peste hotare să facă cunoștință cu realizările și preocupările poporului român, cu frumusețile peisajului natural și spiritual al României contemporane, vă rog să-mi îngăduiți să urez încă o dată deplin succes lucrărilor celui de-al X-lea Congres Internațional al Lingviștilor.
(Urmare din pag. I)ticii, semantică, sintaxă, deprinderea limbajului de către aopil, psiholingvistică, stilistică, tipologia limbilor, patologia ■ limbajului etc. Șase rapoarte principale și aproape 700 de comunicări vor sintetiza, în cadrul acestei lărgi confruntări de păreri, bilanțul pe ultimii ani în evoluția lingvisticii mondiale.La ora 9 a început ședința solemnă de deschidere a Congresului.In prezidiu au luat loc membrii Comitetului de onoare al Congresului din care fac parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Roman Moldovan, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, Miron Nicolescu, președintele Academiei, Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, Gheorghe Mihoc, rectorul Universității București, Ion Cosma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București, aGad. lorgu Iordan, președintele Comitetului de organizare a Congresului, acad. Alexandru Graur și acad. Emil Pe- trovici, vicepreședinți, acad. Alexandru Rosetti, secretar general al eomitetului.în prezidiu au luat loc, de asemenea, prof. Einar Haugen, președintele Comitetului internațional permanent al lingviștilor, prof. Christine Mohrman, secretar general al Comitetului internațional, precum și membri ai comitetului și delegați ai țărilor reprezentate la Congres.In sală se aflau șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alț/i membri ai corpului diplomatic.Cuvîntul de deschidere a lucrărilor Congresului a fost rostit de acad. lorgu Iordan.în numele guvernului Republicii H Socialiste România, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a adresat un salut participanților la cel de-al X-lea Congres internațional al lingviștilor. Cuvîntarea președintelui Consiliului de Miniștri a fost subliniată de cei prezenți cu numeroase aplauze.A rostit apoi un cuvînt de salut prof. Einar Haugen, președintele Comitetului internațional permanent al lingviștilor.In prima ședință plenară, prof. Bertil Malmberg, de la Universitatea din Lund (Suedia), a prezentat raportul intitulat „Sincronie și diacronie", după care au urmat discuții.După-amiază lucrările Congresului au continuat în cadrul a 13 secții de specialitate.

★Cu prilejul celui de-al X-lea Congres internațional al lingviștilor, la Universitatea București s-a deschis marți după-amiază o expoziție de cărți de lingvistică. Cele 2 700 de exponate, prezentate aici de aproximativ 220 de edituri din 30 de țări, reflectă dezvoltarea pe care au luat-o studiile de lingvistică în ultimii ani. Editurile de specialitate din tara noastră prezintă în cadrul expoziției circa 120 de lucrări, printre care „Chrestoma- ția romanică", „Elemente de lingvistică structurală", „Noul Atlas lingvistic al Olteniei", „Structura morfologică a limbii române con- | temporane". ■

Vizita primului ministru , 
și ministru al afacerilor externe 

al Danemarcei, Jens Otto Krag 
Dejun oferit de președintele 

Consiliului de Stat
(Urmare din pag. I)dv. vor rămîne de neșters în amintirea noastră după vizita oficială făcută în țara dv. Noi vedem în aceasta o dovadă a simpatiei și sentimentelor de prietenie pe care poporul dv. le nutrește pentru Danemarca, pentru poporul danez.De la sosirea noastră în România am avut posibilitatea să cunoaștem progresele foarte mari pe care le-ați realizat în domeniul industrializării și al dezvoltării economice în general. în același timp am avut discuții politice, foarte sincere și deschise despre probleme bilaterale — care privesc cele două țări ale noastre — precum și despre unele probleme aGtuale ale situației internaționale.în timpul vizitei noastre am pus bazele dezvoltării mai departe a relațiilor dintre Danemarca și Româ-

Semnarea unor acorduri 
româno-daneze

Vizita delegației

Adunării Naționale Franceze

La Palatul Consiliului de Miniștri a avut loc marți la amiază solemnitatea semnării Acordului cultural și a Acordului de cooperare economică, industrială și tehnică între Republica Socialistă România și Danemarca.La solemnitate au participat președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, Comeliu Mănes- cu, ministrul afacerilor externe, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ion Pas, președintele I.R.R.C.S., Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Costin Nădejde, adjunct al ministrului învățămîntului, Gheorghe Ploeșteanu, ambasadorul României la Copenhaga, conducători de instituții centrale, funcționari superiori din M.A.E.Au luat parte, de asemenea, Jens Otto Krag, prim-ministru și ministru al afacerilor externe al Danemarcei, Svend Aage Sandager
în cursul dimineții de marți primul ministru și ministru al afacerilor externe al Danemarcei, Jens Otto Krag, eu soția, și persoanele oficiale daneze care îl însoțesc, împreună cu Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Gheorghe Ploeșteanu, ambasadorul României în Danemarca, au vizitat Muzeul Satului. Oaspeții au fost întîmpinați de Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și de Gheorghe Focșa, directorul muzeului.La încheierea vizitei, premierul danez a semnat în cartea de onoare a muzeului.Apoi au fost străbătute noi cartiere de locuințe ale Capitalei.După-amiază, primul ministru și ministru al afacerilor externe al Danemarcei, Jens Otto Krag, cu soția și persoanele oficiale care îl însoțesc au plecat cu mașinile spre Brașov. împreună cu oaspeții au plecat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gheorghe Ploeșteanu, ambasado-

ȘTIRI SPORTIVE
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STADIONUL GIULEȘTI DIN CA
PITALĂ găzduiește astăzi — înce- 
pînd de la ora 16,45 — partida ami
cală de fotbal Rapid — Selecționata 
Senegalului.

FINALELE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE CĂLĂRIE se 
desfășoară între 30 august—4 sep
tembrie la baza hipică bucureșteană 
din Calea Plevnei. Astăzi întrecerile 
încep dimineața la ora 9, iar după-a
miază la ora 16. Participă cei mai 
valoroși călăreți reprezentînd clubu
rile Dinamo, Steaua, Știința, Petrolul 
Ploiești ș.a.

TURNEUL DE HALTERE desfășu
rat la Tolbuhin (Bulgaria), la care au 
participat echipele Școlilor sportive 
din Constanța, Varna și Tolbuhin, a 
revenit formației din Varna cu 37 de 
puncte. Școala sportivă din Constanța 
s-a clasat pe locul secund cu același 
număr de puncte.

MECIUL AMICAL DE FOTBAL 
F.C. SANTOS (Brazilia)—INTER- 
NAZIONALE MILANO, amînat din 
cauza ploii, s-a desfășurat 48 de ore

vremea

Ieri în țară: vremea s-a a- 
meliorat în cea mai mare parte 
a țării, rămînînd ușor instabilă 
în Moldova, unde în cursul 
după-amiezii s-au produs în- 
nourări mai accentuate și au 
căzut averse locale, însoțite de 
descărcări electrice. în celelalte 
regiuni cerul a fost variabil și 
au căzut averse izolate. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul nor
dic. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 16 grade la Pia
tra Neamț și Cîmpulung Mol

nia prin semnarea acordurilor pentru colaborare culturală, pentru colaborare economică, industrială și tehnică și pentru transportul rutier internațional de mărfuri. Sperăm că aceste trei acorduri vor da roade într-un viitor cit mai apropiat, spre folosul ambelor noastre țări.In încheiere, primul ministru al Danemarcei a toastat în onoarea secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, în onoarea președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și a soției sale, în sănătatea președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe MâUrer, în sănătatea tuturor acelora care răspund de destinele României, pentru pace și pentru dezvoltarea bunelor relații dintre Danemarca și România.

Jeppesen, ambasadorul Danemarcei la București, Jens Christensen, ambasador, subsecretar de stat adjunct în Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Gunnar Seidenfaden, ambasador, subsecretar de stat adjunct în M.A.E., Kai Johansen, subsecretar de stat adjunct în M.A.E., și alte persoane oficiale daneze.Acordurile au fost semnate de primul ministru și ministru al a- facerilor externe al Danemarcei, Jens Otto Krag, și de ministrul a- facerilor externe al României, Cor- neliu Mănescu.
★In aceeași zi a fost semnat Acordul cu privire la transportul internațional rutier de mărfuri. Acordul a fost semnat de Nicolae Stere, adjunct al ministrului transporturilor auto, navale și aeriene, și de Svend Aage Sandager Jeppesen, ambasadorul Danemarcei la București. (Agerpres)

rul României în Danemarca, și funcționari superiori din M.A.E.în drum, oaspeții s-au oprit să viziteze rafinăria și Combinatul petrochimic Brazi, unde au fost întîmpinați de Gheorghe Caranfil, adjunct al ministrului industriei chimice, și Nicolae MărculescU, director general în Ministerul Petrolului, precum și de membri ai colectivului de conducere al complexului.Oaspeților le-a fost prezentat un scurt istoric al construcției și perspectivele de dezvoltare ale acestui modern centru al industriei petrolului și chimiei, ale cărui produse sînt exportate în 40 de țări.Vizitînd apoi cîteva din secțiile complexului, premierul danez a apreciat nivelul tehnic ridicat al instalațiilor, care în bună parte sînt produse ale industriei românești.Oaspeții și-au continuat apoi călătoria pe Valea Prahovei, fă- cînd un scurt popas la Sinaia; seara, au sosit la Brașov. (Agerpres)

mai tîrziu la New York. Au cîștigat 
fotbaliștii italieni cu 1—0 (0—0), prin 
punctul marcat de Mazzola.

LA CONCURSUL DE NATAȚIE 
DE LA TOKIO, Greg Charlton 
(S.U.A.) a realizat un nou record 
mondial în proba de 400 m 
liber : 4’08”2/10 ; vechiul record — 
4'08”8/10 — aparținea compatriotului 
său Mark Spitz. în finala probei de 
100 m spate masculin, Hitckok 
(S.U.A.) a fost cronometrat în 59”3/10 
— nou record mondial. La 100 m 
fluture Douglas Russell (S.U.A.) a 
stabilit, de asemenea, un nou record 
mondial : 56”5/10.

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL FINAL 
AL CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE ȘAH PENTRU JUNIORI. Repre
zentantul României, D. Ghizdavu, s-a 
clasat pe locul al șaselea cu 3,5 
puncte.

ECHIPA DE BOX (amator) a R.F. 
A GERMANIEI a învins cu 7—3 e- 
chipa S.U.A. într-un meci desfășurat 
la New York.

dovenesc și 28 grade la Turnu 
Severin. în București: vremea 
a fost în general instabilă, cu 
cerul variabil, iar în cursul 
după-amiezii s-au semnalat a- 
verse de ploaie. Temperatura 
maximă a fost de 25 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 31 august, 1 și 2 septem
brie. în țară : vreme în gene
ral frumoasă. Cerul va fi va
riabil, favorabil averselor de 
ploaie izolate. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse 
între 9 și 19 grade, iar maxi
mele între 19 și 29 grade. în. 
București: vreme în general 

- frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Vînt în gene
ral slab. Temperatura în creș
tere.

Marți, ia amiază, tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., a primit pe S. E. Ngowi, membru al Comitetului Național Executiv al Uniunii Naționale Africane din Tanzania (T.A.N.U.), și A. S. Maskîni, deputat în Parlamentul Tanzaniei, care, la invi-. tația C.C. al P.C.R., și-au petrecut
Delegația Consiliului General al Sindicatelor 

din Japonia (Sohyo) primită 
la Consiliul Central al U.G.S.R.Tovarășul Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a primit marți la amiază delegația .Consiliului General al Sindicatelor din Japonia — (Sohyo) — condusă de Isao Nakata, secretar al Sohyo. La întrevedere au participat Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., și Ilie Frunză, adjunct al

Delegația Adunării Naționale Franceze, condusă de Achille Pe- retti, vicepreședinte al Adunării Naționale, care se află în țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut marți dimineața o vizită la Sfatul popular regional Brașov, unde a fost primită de președintele Comitetului Executiv, Ion Mărcuș. Aici oaspeții au fost informați asupra realizărilor economice, sociale și culturale din regiune și perspectivelor imediate, între parlamentarii francezi și gazde au avut loc ample discuții asupra unor probleme ale administrației locale de stat.Delegația franceză a vizitat apoi marile uzine constructoare de tractoare din localitate, care au produs pînă acum 17 tipuri de tractoare, exportate în numeroase țări, printre care și Franța. După explicațiile primite din partea deputatului în M.A.N., Emil Oniga, director general al uzinei, asupra dezvoltării întreprinderii, oaspeții au vizitat principalele sectoare de producție și au asistat la o demonstrație
Vizitele delegației Mișcării Naționale 

a Revoluției din Republica Congo-Brazzaville
în zilele de 25-29 august, delegația Mișcării Naționale a Revoluției din Republica Congo-Brazzaville, condusă de Julien Bou- kambou, membru al Biroului Politic, secretar al M.N.R., a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, întreprinderea agricolă de stat „30 Decembrie", cooperativa agricolă de producție Cumpăna, întreprinderea de panificație și morărit „Dobrogea", unități ale industriei

T elegramă
Excelenței Sale

Domnului președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia sărbătorii naționale a țării Dv., am onoarea de a transmite Excelenței Voastre, în numele poporului congolez, al guvernului și în numele meu personal, felicitările noastre vii și călduroase.Poporul congolez, guvernul meu și eu însumi ne alăturăm Excelenței Voastre și poporului român pentru a sărbători cu bucurie această sărbătoare națională a României.Exprimăm, de asemenea, urări de întărire în continuare a legăturilor de prietenie care unesc popoarele noastre.Rugăm pe Excelența Voastră să binevoiască a transmite urările noastre de fericire, de prosperitate poporului român

JOSEPH DESIRE MOBUTU 
Președintele Republicii Democrate Congo

Cronica zilei
In cursul zilei de marți, delegația de specialiști în agricultură din R. P. Bulgaria, condusă de Nikola Palagacev, ministrul agriculturii, împreună cu Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, și-au continuat călătoria prin țara noastră. Au fost vizitate întreprinderile agricole de stat avicole Crevedia și Băicoi, întreprinderea agricolă de stat de sere — Ploiești și stațiunea experimentală viticolă Valea Călugărească.în drum spre Brașov, oaspeții au vizitat Muzeul Peleș.

★La ambasada R.P.D. Coreene a avut loc, marți la amiază, o conferință de presă cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a creării R.P.D. Coreene.Despre semnificația acestei săr- 

concediul de odihnă în țara noastră.La- primire a pai*ticipat tovarășul Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej a avut loa o discuție, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

șefului secției Relații internaționale a C.C. al U.G.S.R.Convorbirile au prilejuit un util schimb de păreri privind activitatea celor două organizații sindicale, și unele probleme actuale ale situației internaționale și ale mișcării muncitorești contemporane.Tovarășul Constantin Drăgan a oferit un dejun în Ginstea delegației japoneze.

cu tractoarele „Universal-650". Parlamentarii francezi au apreciat nivelul tehnic superior de înzestrare a întreprinderii, elogiind, în Cartea de onoare a întreprinderii, calitatea tractoarelor românești.Ion Mărcuș â oferit un dejun în onoarea oaspeților, la care au luat parte acad. Ștefan S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, președintele Grupului parlamentar de prietenie Româ- nia-Frânța, alți deputați, reprezentanți ai organelor locale de stat.Președintele Comitetului Executiv al Sfatului popular regional și vicepreședintele Adunării Naționale Franceze au toastat pentru dezvoltarea colaborării dintre cele două țări, pentru pace.După amiază, parlamentarii francezi au vizitat Poiana Brașov, Biserica Neagră din Brașov, prima școală românească din Schei, cartiere noi de locuințe, iar seara s-au întors în Capitală. (Agerpres)

locale din Constanța și stațiunile de pe litoral.în ziua de 29 august, oaspeții au avut o întîlnire la Comitetul regional Dobrogea al P.C.R., în cadrul căreia tov. Constantin Mîn- dreanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului regional al P.C.R., a înfățișat preocupările actuale ale organelor de partid în vederea dezvoltării economice și sociale a regiunii Dobrogea.

bători și realizările poporului coreean a vorbit Riăm Gion Riăn, însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. Coreene la București. Dup» expunere, vorbitorul a răspuns la întrebările puse de ziariști români și corespondenți ai presei străine.*Titnp de două zile, ne-a vizitat țara ..senatorul R. S. Cotton, președintele Comisiei financiare din senatul australian, cu soția. Oaspeții au vizitat noi cartiere ale Capitalei, așezăminte de cultură și artă.înainte de plecare, senatorul a fost primit la Palatul Marii Adunări Naționale de deputății C. Pa- raschivescu-Bălăceanu și Mircea Rebreanu, membri ai grupului român din Uniunea Interparlamentară.



Remanierea 
guvernamentală - 
o simplă rocadă ?

Unele schimbări în guvem 
deveniseră previzibile o dată cu 
reîntoarcerea premierului Harold 
Wilson din vacanța de vară. 
Nimeni nu se aștepta însă la o 
remaniere ca cea de luni, în 
cadrul căreia doi membri ai ca
binetului britanic și-au pierdut 
posturile de la ministerele eco
nomiei și comerțului. Însuși fap
tul că primul ministru a hotărît 
să preia comanda directă a în
tregii politici economice este a- 
preciat ca fiind fără precedent în 
timp de pace, reflectînd, totoda
tă, recunoașterea implicită a unei 
situații ce se agravează în eco
nomia națională.

Se afirmă că tabloul actual 
al dificultăților interne ar fi. 
justificat o nouă reîmprospătare 
a forțelor în guvern, deoarece 
s-a constatat că politica restric
țiilor economice nu a reușit să 
înlăture spectrul incertitudinii 
care persistă de cîțiva ani, fiind 
însoțită de „înghețarea" sala
riilor, de șomajul crescînd și de 
majorarea prețurilor. Potrivit sta
tisticilor, șomajul a depășit în 
luna august cifra de 550 000. In 
economie sînt frecvent semnalate 
simptome de. stagnare, echilibrul 
balanței de plăți rămîne mai de
parte un semn de întrebare, iar 
lira este permanent expusă pre
siunilor.

De fapt, rocadele ministeriale 
yi asumarea unor noi răspunderi 
nu sînt considerate de natură a 
schimba fondul problemelor, cu 
atît mai mult cu cît orientarea 
economică se anunță a rămîne 
în esență aceeași. „Creșterea șo
majului și situația precară a ba
lanței de plăți — scrie ziarul 
„Times" — sînt opera acestui 
guvern; și ele nu vor dispărea 
pur și simplu pentru că~ vreo 
cîteva persoane noi vor apărea în 
parlament pentru a răspunde la 
întrebări". S-a creat astfel im
presia că măsura remaniem este 
substituită examinării cauzelor 
reale ale dificultăților economice 
principala dintre acestea fvnd 
menținerea imenselor cheltuieli 
militare.

Dincolo de caracterul formal al 
schimbării miniștrilor, cercurile 
politice văd și motive de alta 
natură. Momentul pare să fi 
fost ales anume înainte de con
gresele anuale ale sindicatelor 
și partidului laburist pentru a 
preîntîmpina astfel atmosfera de 
decepție și nemulțumiri. Se pare 
însă că simpla promisiune a 
unor noi eforturi nu se mai arată 
suficientă pentru a calma spi
ritele în însuși sinul partidului 
laburist.

Poate tocmai de aceea, în timp 
ce noii miniștri se instalează în 
posturi, se vorbește intens despre 
existența unor proiecte destinate 
să ducă la redresarea economiei 
și să frîneze — ca o posibilă 
măsură imediată — creșterea șo
majului. Se anunță crearea unor 
comitete guvernamentale care ur
mează să studieze situația din 
economie, pentru a putea fi a- 
doptate măsuri de urgență tn do
meniul productivității industriale 
al investițiilor j» al modernizării 
tehnologice.

Llviu RODESCU
Londra
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Vizita în Norvegia 
a delegației C.C. al P.C.R.OSLO 29. — Trimisul special A- gerpres,, R. Căplescu, transmite : Marți, delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit la sediul Stor- tingului (Parlamentul norvegian) cu conducători ai Partidului socialist popular din Norvegia — Knut Lofsnes, președinte, Finn Gustavsen, conducător al grupului parlamentar, Kjill Gjo Stein Resi, re-

dactor-șef al săptămînalului „Ori- entering", organ al partidului; Fritz Nilsen; secretar al grupiilui parlamentar.A fost vizitată apoi clădirea parlamentului.în cursul după-amiezii, membrii delegației au avut ■ o întrevedere cu conducerea Asociației'de prietenie Norvegia-România.Seara au continuat convorbirile cu delegația P. C. din Norvegia, condusă de Reidar Larsen, președinte al partidului.
Miting cu prilejul aplicației 

comune pe teritoriul R.P. Bulgaria 

Cuvmfarea lui Todor JivkovSOFIA 29 (Agerpres). — Ou prilejul încheierii aplicației comune a trupelor și. flotelor Bulgariei, României și Uniunii Sovietice, la Plovdiv a avut loc un miting. Luînd cuvîntul, Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a arătat că țelurile urmărite de această a- plicație au fost realizate pe deplin și cu succes.Todor Jivkov a arătat că pu

terea militară a țărilor socialiste este pusă în slujba păcii și securității popoarelor. Noi — a spus el — am declarat nu o dată că sîntem gata să contribuim la dezvoltarea unor relații și ■ unei colaborări mai bune între .țări’.cu sisteme sociale diferite. Noi am • declarat că sîntem gata să dizolvăm blocurile militare și să creăm un sistem eficient de securitate în Europa și în întreaga lume.
Economia turca
in următoriiANKARA 29 (Agerpres). — în Turcia a fost dat publicității proiectul celui de-al doilea plan de dezvoltare economică pe cinci ani, care urmează să intre în vigoare la începutul anului 1968. în proiect se pune un accent deosebit pe sectorul industrial. Numai pentru industria prelucrătoare sînt prevăzute investiții în valoare de 25 miliarde lire turcești — dublu decît

cinci anis-a investit în primul plan cincinal. Este prevăzută construirea de fabrici de aluminiu, de ciment, de îngrășăminte chimice, de hîrtie, rafinării de petrol, instalații portuare etc. Unul dintre cele mai mari obiective ale planului este considerat uzina petrochimică care va fi ridicată în apropierea localității Izmir.
H ®

Ministrul sovietic al comerțului exterior, N. Patolicev, vizitînd pavilionul ro
mânesc la Expoziția internațională de îmbrăcăminte de la Moscova

Marți s-a deschis

la Khartum

Conferința 

arabă la nivel 

înalt
KHARTUM 29 (Agerpres). — Marți seara în capitala Sudanului s-a deschis cea de-a patra conferință a șfefilor de stat din țările a- rabe. Convocată la inițiativa Sudanului, reuniunea la nivel înalt urmează să dezbată o serie de probleme ce au fost discutate, în prealabil, cu prilejul conferințelor miniștrilor de externe și ale miniștrilor economiei, finanțelor și petrolului din țările arabe.La Conferință participă președintele R.A.U., Nasser, președintele Irakului, Aref, regele Iordaniei, Hussein, șeful statului libanez, He- lou, regele Feisal al Arabiei Sau- dite și alți conducători arabi. în ședința inaugurală a luat cuvîntul președintele Consiliului Suprem de Stat ah Sudanului, Ismail Al Azhari.

Convorbiri economice
► româno-sovietice

MOSCOVA 29. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite: La 29 august au început la Moscova convorbirile dintre Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării din Republică Socialistă România, și N. K. Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Statal Planificării din U.R.S.S., cu privire

la colaborarea economică dintre România și Uniunea Sovietică pe perioada 1971—1975.Convorbirile, la care participă, de asemenea, specialiști români și sovietici, se desfășoară într-o atmosferă caldă, prietenească.în seara aceleiași zile, M. K. Baibakov a oferit o masă în cinstea oaspeților români.

BRATISLAVA 29 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a Insurecției naționale din Slovacia, marți, la Bratislava a a- vut loc o adunare festivă a activului de partid din Slovacia de vest. A. Kostial, președintele Consiliului național regional, a evocat evenimentele legate de răscoală.în aceeași zi au avut loc depuneri de coroane de flori la mormintele eroilor insurecției din Bratislava, Banska Bystrica, Zilina, Zvo- len și în alte centre ale răscoalei.

Șeful reprezentanței consulare 
si comerciale a României 
in Spania primit 

de ministrul de externeMADRID 29 (Agerpres). — La 23 august, ministrul de externe spaniol, Fernando Maria Castiella, l-a primit pe Alexandru Petrescu, ministru plenipotențiar, pentru prezentarea scrisorilor prin care este numit în calitate de șef al Reprezentanței consulare și comerciale a Republicii Socialiste România în Spania.

agențiile de presă transmit:
@ Reuniunea reprezentanților statelor majore ale 
Commonwealthului © Delegația guvernamentală eco
nomică a R.D. Vietnam în R.P. Bulgaria © Inundații în Japonia
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Au început convorbi

dintre delegația guverna
mentală economică a R. D. Viet
nam, condusă de Le Tanh Nghi, 
membru al Biroului Politic șl C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care se află în vizită în R. P. 
Bulgaria, și delegația bulgară, condusă 
de Ivan Mihailov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri. 
Le Tanh Nghi a fost primit de Todor 
Jivkov, Gheorghi Traikov și de alți 
conducători de partid și de stat bul
gari.

Vizita lui Waldeck Rochet 
în Iugoslavia. Agenția Taniug a- 
nunță că Iosip Broz Tito, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
oferit luni un dineu în cinstea secre
tarului general al Partidului Comunist 
Francez, Waldeck Rochet, care se 
află în vizită în Iugoslavia. După 
dineu, reprezentanții U.C.I. și ai 
P.C.F. au avut convorbiri cu privire 
la probleme de interes reciproc. Ei 
au semnat un comunicat comun.

După cum s-a mal anunțat, U.R.S.S. și S.U.A. au prezentat, zilele trecute, în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, ale cărui lucrări se desfășoară la Geneva, două proiecte identice de tratat asupra interzicerii răspîndirii armelor nucleare.Telegramele de presă sosite la redacție aduc și primele ecouri stîrnit.e de aceste proiecte în diferite capitale, în presa occidentală ; ecouri ce se caracterizează printr-o mare diversitate, expri- mînd opinii dintre cele mai nuanțate. Pretutindeni se așteaptă cu interes textul articolului din tratat rămas în alb, referitor la efectuarea controlului asupra îndeplinirii prevederilor din proiect.Unele agenții de presă relevă că proiectele amintite .— considerate în fapt, câ' Uri siițgjțr document.— au suscitat un interes evident într-o serie de țări, fiind întîmpinate cu reacții dintre cele mai diferite. De pildă, după cum relevă agenția „France Presse", ministrul de externe al Canadei, Paul Martin, ex- primînd în general o părere pozitivă asupra acțiunii întreprinse, a menționat că „totuși, proiectul de tratat nu este complet". „Unele țări nenucleare — a spus el — au exprimat. îngrijorare cu privire la caracterul «discriminatoriu» al proiectului". De aceea — a conchis ministrul canadian — ,țered că puterile actuale (nucleare — n.r;J(vor fi în măsură să acorde Compensații țărilor nenucleare semnatare, ofe- rindu-le o garanție suficientă privind în același timp securitatea lor națională și posibilitatea lor de control..,". Anunțînd că guvernul britanic „a primit cu satisfacție"

prezentarea proiectului de tratat, aceeași agenție menționează că, pe de altă parte, „guvernul britanic consideră că trebuie să se examineze de urgență și cu atenție problema asigurărilor sau garanțiilor care ar putea fi acordate țărilor ce se tem că ar putea fi victime ale unui atac nuclear".Declarîndu-se de acord cu proiec

are prezentat la 24 august la Geneva este inacceptabil pentru India în forma sa actuală". Printre obiecțiile formulate de guvernul său, purtătorul de cuvînt a enumerat : absența unei referiri la un acord de control internațional, absența unei clauze privind securitatea statelor și absența unor dispoziții necesare pentru asigura

sedă arme nucleare să nu mai producă asemenea arme și să le distrugă pe cele aflate în posesia lor. Or, proiectul de tratat prezentat la Geneva — conchid aceleași cercuri — nu împiedică cîtuși de puțin puterile nucleare să continue să le fabrice și să-și mențină stocurile". Agenția „U.P.I." citează afirmațiile făcute de oficialități guverna
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După prezentarea proiectelor de tratat 
privind nediseminarea armelor nucleare

tul de tratat și subliniind că securitatea țărilor nenucleare va trebui să fie garantată deplin, ministrul de externe al Japoniei, Takeo Miki, a adăugat că ,;dispozițiile menite să garanteze folosirea pașnică a energiei atomice nu trebuie să împiedice, dezvoltarea economică, și tehnologică a țărilor. ’interesate"?-• („A.F.P.").Agenția „France Presse", referin- du-se la declarația unui purtător de cuvînt al guvernului indian, arată că „proiectul de tratat privind nerăspîndirea ■ armelor- nucle

rea dezarmării nucleare. Neparti- ciparea la elaborarea tratatului a unor țări care posedă arme atomice umbrește succesul și scopu- rile lui — a apreciat-purtătorul de cuvînt indian.în cercurile competente din Paris.— relevă „A.F.P." — precizîn- du-șe că nediseminarea constituie în mod cert o problemă, deoarece ar fi un mare pericol dacă tot mai multe țări ar fabrica arme nucleare, se subliniază însă că „o chestiune mult mai importantă" este aceea ca „marile puteri ce po

mentale franceze, potrivit cărora „Franța respinge proiectul de tratat", arătînd că va sprijini „numai un acord privind o adevărată dezarmare nucleară".Corespondentul „A.F.P." din Geneva, relatînd opinia unor observatori de presă de la Palatul Națiunilor, arată : „Din punct de vedere practic, obiectivul provizoriu pe care și l-a fixat Comitetul pentru dezarmare — nerăspîndirea armelor nucleare — nu este mai aproape de realizarea lui ca urmare a prezentării unui proiect incomplet în părțile sale esențiale".

Procuratura din Palermo 
a intentat un proces împo
triva a 245 de muncitori din 
transportul urban acuzați că au parti
cipat la greve în lunile iulie și au
gust, revendicînd încheierea unui nou 
contract de muncă colectiv. Confede
rația Generală a Muncii din Italia a 
dat publicității o declarație în care 
protestează energic împotriva hotărîrii 
procuraturii din Palermo.

Un acord referitor la 
comunicațiile aeriene 
directe între Moscova și 
Ankara a f°st semnat ia 29 
august, la Ankara. Potrivit acor
dului, avioanele sovietice vor face 
curse regulate în capitala Turciei, 
de unde vor zbura în continuare 
în alte țări din Asia. La rîndul 
lor, avioanele turcești, după ateri
zarea la Moscova, își vor continua 
zborul spre țările scandinave.

Sub titlul-„Tratatul de la Geneva va trebui să primească amendamente", cotidianul italian „II Mes- saggero" scrie : „O înțelegere va trebui să fie căutată pe baze noi, luînd în considerație situația actuală, complet diferită de aceea care a urmat imediat după război". La rîndul său „II Tempo", apreciind în general pozitiv proiectul, subliniază totodată că : „Schema de tratat are goluri semnificative și vor fi necesare alte negocieri dificile înainte ca acordul însuși să poată fi semnat și ratificat".Ziarul elvețian „Die Tat“, refe- rindu-se la problema controlului, remarcă că, fără clarificarea ei, proiectul „este lipsit de partea lui esențială". Ocolind articolul referitor la această problemă, autorii prezintă un document în care „acordul este bazat pe un artificiu", afirmă ziarul „La Suisse". „Ei sar peste obstacolul de care s-au împiedicat pînă acum, dar obstacolul rămîne" — conchide publicația citată.Ziarul algerian „El Moudjahid" consideră că proiectul de tratat ar fi menit „să asigure, de fapt, monopolul în domeniul atomic". A- ceeași publicație afirmă că „aceste acorduri nu constituie un preludiu la o reglementare pozitivă a pericolului pe care-1 reprezintă armele nucleare pentru omenire".în cercurile comentatorilor de presă din diferite țări se relevă că proiectul de tratat lasă deschise numeroase probleme importante și se așteaptă ca în următoarele zile să se cristalizeze noi poziții și opinii față de documentul prezentat la Geneva.
Gh. CERCELESCU

„Unison-67". La Colegiul mi
litar din Camberley a început luni o 
reuniune a reprezentanților statelor 
majore ale Commonwealthului sub de
numirea codificată de „Unison-67“. 
După cum relatează agenția Press 
Association, scopul principal al reuniu
nii este de a permite reexaminarea 
problemei „luptei împotriva partizani
lor". Sînt reprezentate 16 țări ale 
Commonwealthului. Tanzania nu ia 
parte la reuniune.

Lucrările Congresului 
Consiliului Sindicatelor din 
Australia au încePut Melbourne. 
Delegații reprezentând aproximativ 
1 700 000 de membri din toate statele 
Australiei examinează probleme legate 
de lupta oamenilor muncii pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață și 
de muncă.

Inundații în Japonia. 
Ploile torențiale care au căzut în 
ultimele 24 de ore în regiunile 
Niigata, Fukushima și Yamagata 
din insula Hondo au provocat 
mari inundații în această parte 
a Japoniei. 19 persoane au murit, 
patru au fost rănite, iar 45 au dis
părut. Principalele orașe au fost 
izolate, iar căile de comunicații 
au devenit impracticabile. Auto
ritățile au dislocat în aceste re
giuni aproximativ 3 000 de soldați 
pentru a participa la operațiunile 
de salvare și ajutorare a sinistra- 
ților»

Pe piața internațională 
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Griul are 
un nou preț

După șase săptămîni de negocieri. 
Conferința internațională a griului, 
care s-a desfășurat la Roma. sub 
auspiciile F.A.O., între 2 iulie și 19 
august, s-a terminat acum cîteva zile 
prin încheierea unui acord interna
tional cu privire la noul preț al 
griului.

In cursul conferinței, delegațiile 
celor 43 de țări participante (repre
zentantul Pieței comune a negociat 
în numele celor șase state membre) 
au adoptat două hotărîri. Este vor
ba de pretul-etalon (minim și ma
xim) al griului, care în urma cererii 
țărilor exportatoare a crescut cu 15 
la sută, și de ajutorul alimentar des
tinat țărilor în curs de dezvoltare, 
în alegerea etalonului prețului griu
lui pe piața mondială, conferința s-a 
oprit la soiul de grîu american, în 
funcție de prețul acestuia urmînd să 
fie evaluate celelalte soiuri. după 
calitate. în ce privește cea de a doua 
hotărîre, cantitatea de 4,5 milioane 
tone de cereale, stabilită pentru aju
torul anual, poate acoperi necesită
țile alimentare a 30 de milioane de 
persoane. Convențiile încheiate la 
Roma urmează să fie semnate în 
curînd, la Washington, de către sta
tele participante. Noul acord al 
griului, cu o durată de trei ani, va 
intra în vigoare la 1 iulie 1968.

I

Hanoiul 
trăiește 
și luptă
(Urmare din pag. I)

Chiar și așezările muncitorești au 
fost amenajate la mari distanțe 
pentru a micșora cît mai mult pri
mejdia pe care o reprezintă pen
tru locuitori raidurile aeriene ce 
vizează orice obiectiv economic. 
Totodată, și pentru întreprinderile 
de mai mică importanță rămase în 
oraș am luat măsuri de a le răs- 
pîndi secțiile în diferite cartiere și 
suburbii ; putem spune că ele au 
fost pur și simplu fragmentate. E- 
vităm astfel distrugerea instalații
lor industriale în totalitatea lor, a- 
sigurînd continuarea producției în 
orice condiții.

In ceea ce privește eventualitatea 
scoaterii din funcție a unor obiec
tive vitale pentru bunul mers al 
vieții orașului — cum sînt uzina 
electrică sau cea de apă, am luat 
măsuri pentru înlocuirea lor cu 
mici centrale șl puncte de aprovi
zionare dispersate pe cartiere. E- 
ficacițatea lor ați putut s-o con
statați după ce avioanele ameri
cane au bombardat termocentrala. 
In cîteva ore, după ce a fost re- 
făcută rețeaua electrică, cartierele 
și străzile principale au primit cu
rent. Și aceasta timp de patru zile 
cit au durat reparațiile la uzina 
principală.

Dispersarea stă șl la baza siste
mului nostru de adăposturi. Numai 
în anumite cazuri am construit 
mari blochausuri de beton. în rest, 
am preferat adăposturile individu
ale — tuburi de beton, cu pereți 
groși, îngropate în pămînt, cu un 
capac mobil, așezate la depărtare 
unul de altul. Au fost cazuri, pe 
care le-am constatat personal, cînd 
bombe de mare calibru au căzut 
la mică distanță în jurul unui ast
fel de adăpost, persoanele aflate 
înăuntru scăpînd însă cu viață. A- 
vem la ora actuală 700 000 de astfel 
de adăposturi, precum și aproape 
800 de kilometri de tranșee și căi 
de comunicație subterană ce leagă 
diferite obiective din oraș, pentru 
evacuarea oamenilor — în cazul că 
ele ar fi lovite — și acordarea ur
gentă de ajutor. z

în acest fel, aplicînd metoda dis
persării. am reușit să reducem la 
maximum pierderile omenești și 
materiale cauzate de bombarda
mente.

Adresîndu-mă interlocutorului, 
mi-am exprimat părerea că această 
raof.Șanizare din mers, reașezarea 
viețu orașului în alte tipare, a pre
supus o activitate enormă, extrem 
de complexă.

— Fără îndoială — a spus prima
rul orașului Hanoi. Să ne gîndim 
numai la faptul că asigurarea a- 
provizionării sutelor de mii de ha- 
noieni aflati în diferite provincii a 
ramas în principal în seama ora- 
sului. Sau să luăm un alt aspect. 
Construirea de școli și grădinițe 
pentru cei 200 000 de copii evacuați 
Și aceasta în situația cînd în ge
neral numărul elevilor a crescut cu 
17 la suta. Șa mai amintim de pro
blemele ridicate de organizarea a- 
sis.enței medioale pentru această 

a Populației noastre răspîn- 
dită pe o arie apreciabilă, în condi
țiile cînd trebuie evitate deplasările 
de-a lungul drumurilor. Am reușit 
insa în prezent să avem în fiecare 
comună un serviciu medical deser
vit de doctori.

Dar cea mai complexă acțiune a 
reprezentat-o planul de răspîndire 
a uzinelor și secțiilor. Acest Jucru 
ne-a preocupat de la începutul a- 
gresiunii Imperialiste. Trebuia pre
văzut totul. La baza planului ac
tualmente aplicat a stat ideea co
operării. Potrivit ei, am grupat la 
man distante secții ale unor uzine 
diferite, dar care folosesc în gene
ral cam aceleași materii prime sau 
Își pot furniza una alteia semifabri
cate.

Iată cum, în aceste condiții gre
le, in pofida încercărilor agreso
rilor de a paraliza activitatea eco
nomică, noi producem din ce în 
ce mai mult și, pot spune, din ce 
în ce mai bine. Planul de stat pe 
primul trimestru a fost îndeplinit 
la indicii principali, iar pentru a- 
ceste luni avem de asemenea o 
situație bună.

Agresorii — a continuat prima
rul orașului — vor să transforme 
Hanoiul într-o insulă pustie. Ei au 
atacat toate drumurile pentru a 
izola capitala de restul tării. Avia- 
ția .americană a atacat în repetate 
nnduri centrul și periferiile ora- 
șuiul pentru a ne intimida, încer- 
cind să reducă capacitatea noastră 
de reacție, pentru a face presiuni, 
pentru a obliga Hanoiul să cedeze 
în fața agresiunii. Iată de ce noi 
spunem că trebuie să ne aștep
tam la orice. Noi sîntem pregă
tiți pentru orice situație.

Cel mai bun răspuns este apă
rarea noastră activă, tot mai bine 
pusa la punct. Nu există locuitor 
din cei rămași la Hanoi care să 
nu-și aibă locul său bine stabilit 
în timpul raidurilor. Unii rămîn 
cu eroism la locul de producție, 
acolo unde mașinile nu pot fi o- 
prite, așa cum s-a întîmplat cu u- 
zina electrică. Iar acolo unde în
cetează producția pe timpul ata
cului, muncitorii fac ' în mod vo
luntar ore Suplimentare pentru a 
compensa pierderile. Alții își iau 
în primire posturile de luptă, în- 
tîmpinînd cu arma în mînă pe a- 
gresori. Chiar dacă eficacitatea a- 
cestui foc este redusă (deși avem 
probe materiale de avioane doborî- 
te prin salve concentrate de puș
ca), tirul viu obligă pe piloții a- 
mericani să nu zboare la mică 
înălțime, intrînd deci în barajul 
supraetajat, dens, al antiaerienei 
de diferite calibre și al rachete
lor.

în încheiere, primarul' Hanoiului 
a spus :

— Toți ne considerăm comba
tanți. Viața ne-am închinat-o te
lului sfînt de a lupta pînă Ia vic
toria finală împotriva agresiunii 
S.U.A., pînă cînd patria noastră va 
fi reunificată, liberă, indepen
dentă.
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