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Din bou pe PARALELĂ 45
Primul itinerar: Anina-Herculane

Purcedem la un drum pe care autorul l-a mai 
străbătut în urmă cu peste zece ani. Ne mînă iar 
pe Paralela 45° ideea de confruntare ; a măsura 
timpul cu sine însuși spre a-i dezghioca înțelesu
rile, sensul mișcării, adîncimea duratei, e un act 
care se impune cu necesitate în acești ani de ra
pide schimbări. Tn spațiul unor scrieri succesive, 
vom povesti călătoria noastră de-a lungul nervurii 
geografice care străbate țara pe la mijlocul ei, în re- 
țjiuni dens populate, cuprinzînd-o ca un brîu. Că
lătoria noastră debutează, asemenea celei înainte- 
mergătoare, din extremul vestic al țării, din

cotul Banatului, ca să ajungă în foarfecele de apă 
pe care îl formează brațele Sulina și Sfîntu-Gheor- 
ghe. Confruntarea timp-timp va fi (de ce nu ?) și o 
confruntare a reporterului cu sine însuși; scrutîn- 
du-și spusele prin prisma vremii trecute, el se va 
confirma sau infirma, consolidîndu-și viziuni, in
tuiții, cunoașteri și, în sfîrșit — deliberata lui do
rință I — va aduce în memoria contemporană noi 
gînduri, dimensiuni și mișcări psihologice despre 
timpul care ne înconjoară ca o apă vie. Să înce
pem cu începutul, de la A. Deci, Anina.

Dezvoltarea în ritm susținut a vieții 
economice, politice și social-culturale 
a județului Teleorman, în consens 
cu amploarea procesului general de 
edificare socialistă a țării, ridică în 
fața organizației noastre județene de 
partid răspunderi și sarcini multiple. 
Noi considerăm că rolul conducător 
al organizației județene de partid 
crește în măsura în care reușește, 
prin activitatea politico-ideologică pe 
care o desfășoară, să fie în perma
nență Un ferment dinamizator al 
conștiinței sutelor de mii de munci
tori, țărani și intelectuali din județ, 
să asigure cunoașterea și însușirea 
temeinică de către membrii de partid 
ți masele largi ale celor ce muncesc a 
politicii partidului, șă-i mobilizeze la 
transpunerea ei în viață. Desigur că 
aceasta nu se poate realiza prin me
morarea mecanică a unor teze sau 
prin simpla repetare a hotărîrilor 
sau documentelor de partid. Esen
țial în activitatea politico-ideologică 
este — după cum partidul nostru a 
subliniat în repetate rînduri — ca ea 
să fie pătrunsă de spirit creator, să 
contribuie la formarea unei gindiri 
materialist-dialectice, să cultive re
ceptivitatea față de nou, să dezvolte 
■capacitatea de discernămînt, de re
zolvare a problemelor complexe care 
stț ridică în diferitele sectoare ale 
construcției socialiste.

Perioada actuală, în care eforturile 
partidului, ale întregului nostru 
popor sînt îndreptate spre pregătirea 
la un cit mai înalt nivel politic, ideo
logic, organizatoric a evenimentului 
de excepțională însemnătate ce se a- 
propie — Congresul al X-lea al par-, 
tidulul — solicită din partea noastră 
o preocupare și mai susținută pentru 
Intensificarea și îmbogățirea conți
nutului de idei al activității politico- 
ideologice. în efortul de a realiza a- 
cest deziderat, de un real sprijin ne 
sînt concluziile brigăzii C.C. al P.C.R. 
care a analizat multilateral și pro
fund, Ia începutul acestui an, modul 
în care Comitetul județean de partid 
Teleorman conduce activitatea de 
propagandă, politică și cultural-edu- 
cativă de masă. Deși aria investiga
ției întreprinse a îmbrățișat doar sa
tele, recomandările primite din par
tea brigăzii Comitetului Central în 
urma analizei amintite constituie un 
ajutor prețios pentru perfecționarea 
activității organizației noastre jude
țene de partid în ansamblu.

Eștv jndeobște cunoscută importan
ta pe care o are, în ansamblul activi
tății c'olitico-ideologice, informarea 
largă șl permanentă a membrilor de 
partid, a maselor largi asupra tuturor 
problemelor politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru. 
Pe această cale se creează con
dițiile ca flecare membru de par
tid să Ie poată judeca în cunoștință 
de cauză, să înțeleagă în profunzime 
importanța diferitelor măsuri adop
tate și modalitățile de a le aplica.

Evidențiind faptul că în multe or
ganizații de partid din județ infor
marea maselor asupra actualității po
litice a devenit o. practică curentă, 
brigada C.C. al P.C.R. a constatat 
însă că în activitatea de informare 
există unele inegalități, carențe. 
Astfel, mai sînt destule cazuri în 
care informările se rezumă la simpla 
înșiruire a unor evenimente interne 
sau externe, cei ce le fac —r îndeo
sebi unii lectori din comune — ne
reușind, datorită lipsei lor de pregă
tire, să dezvăluie semnificația poli
tică a acestor evenimente. Se face 
puțin pentru a generaliza metoda mult 
apreciată de cetățeni a răspunsurilor 
la întrebări ; în rîndurile tineretului 
informarea politică se face sporadic.

Marin DRĂGAN,
prim-secretar al Comitetului județean

Teleorman al P.C.R.

pe o arie restrînsă etc. Pentru re
medierea unor asemenea carențe, bi
roul comitetului județean de partid 
a intensificat în ultimul timp acțiu
nile menite să asigure o mai mare 
operativitate și o calitate ridicată 
activității de informare politică, par
ticiparea la această activitate a ca
drelor celor mai pregătite, în primul 
rînd membrii biroului comitetului ju
dețean de partid, ca și conducătorii 
organizațiilor de masă și ob
ștești, lectori centrali — specia
liști în domeniul economiei industria
le și agrare, filozofiei etc.

în activitatea politico-ideologică, o 
pondere importantă are învățămîntul 
de partid, care cuprinde, în județul 
nostru, 92 la sută din numărul total 
al membrilor de partid. Așa cum a 
remarcat și brigada C.C. al P.C.R., 
în acest domeniu au fost înregistrate 
unele progrese. îndeosebi pe linia 
diferențierii învățămîntului, a adap
tării lui la preocupările diferitelor 
categorii de oameni ai muncii. 
Astfel, pentru membrii comitete
lor de partid și al birourilor 
organizațiilor de bază au fost orga
nizate cercuri de studiere a proble
melor vieții interne de partid. Mem
brii consiliilor de conducere, briga
dierii, șefii de echipă din cooperative
le agricole de producție au dezbătut 
problemele pe care le ridică aplicarea 
politicii partidului de dezvoltare in
tensivă și multilaterală a agricultu
rii etc.

Analiza întreprinsă de briga
da ' C.C. al P.C.R. a scos la 
iveală, totodată, elemente de for

malism și superficialitate în mo
dul de desfășurare a învățămîntu
lui de partid, care diminuează efica
citatea lui politică și educativă. Aces
tea se manifestă în nivelul teoretic 
scăzut al unor lecții, expuneri, con
ferințe, în caracterul școlăresc al u- 
nor. discuții în cercuri; aprecierile 
cuprinse în documentele de partid 
sînt de multe ori reproduse mecanic, 
fără o argumentare corespunzătoare 
și mai ales fără relevarea concluzii
lor pentru activitatea practică.

Aceste constatări ne-au atras aten
ția asupra necesității de a ne preocu
pa, în mult mai mare măsură, 
de conținutul învățămîntului, ade
seori neglijat în favoarea aspectelor 
statistice, cantitative. Ceea ce urmă
rim în prezent este să promovăm larg 
în diferite forme de studiu dezbateri
le, schimbul viu de idei, numai pe 
această cale putîndu-se asigura cu
noașterea aprofundată a politicii par
tidului, abordarea creatoare a feno
menelor care au loc în viața econo
mică și socială. Comitetul județean 
a luat în acest sens măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea învătămîn- 
tului ideologic al membrilor biroului 
comitetului județean, aparatului de 
partid, conducerilor organizațiilor de 
masă și obștești, precum și pentru 
ridicarea nivelului de instruire a tu
turor cadrelor și activului de partid. 
Deoarece s-a constatat că multe co
misii de propagandă, îndeosebi cele 
existente pe lîngă comitetele comu
nale de partid, nu aveau o viziune 
clară asupra atribuțiilor și menirii 
lor — ceea ce făcea ca acestea să 
existe doar pe hîrtie — ne preocu
păm în prezent de orientarea lor me
todologică, de atragerea la activita
tea lor a unui larg acțiv obștesc, for
mat din cadre de diverse specialități,

(Continuare în pag. â Il-a)

MINITEHNICUS '69-
o inițiativă merituoasă
Cunoștințe, fante

zie și pasiune ! Mun
că migăloasă, inteli
gență, dublate de 
spirit de inițiativă... 1 
Timp de 15 zile, a- 
ceste cuvinte, ca și 
multe altele, care în
cercau să exprime o 
stare de entuziasm, 
de admirație, au fost 
rostite de zeci de mii 
de ori. Căci nu cred 
să fi fost vreunul 
măcar din cei peste 
30 000 de vizitatori ai 
expoziției „Miniteh- 
nicus ’69" care să nu 
fi rostit, fie chiar și 
numai pentru sine, 
cuvinte ca acelea a- 
mintit.e mai sus. Rod 
al concursului de lu
crări tehnice, orga
nizat încă din anul 
trecut de revista

„Cutezătorii", în co
laborare cu Consiliul 
Național al Organi
zației Pionierilor, 
expoziția a prezen
tat vizitatorilor circa 
600 de lucrări execu
tate în colectiv său 
individual de pio
nieri și școlari din 
întreaga țară. Ele 
reprezintă o selecție 
dintr-un număr mult 
mai mare de lucrări, 
obiecte prezentate 
de 2 500 copii.

înainte de toate, 
socotesc că se cuvi
ne subliniată deose
bita valoare educati
vă și practică pe 
care o prezintă re
unirea într-o expozi
ție a ceea ce reali
zează interesant și 
inventiv copiii și ti

nerii. Nu e greu de 
imaginat cu cîtă rîv- 
nă. conștiinciozitate 
și dorință de a rea
liza ceva util s-au 
aplecat micii crea
tori, participant! la 
acest „Minitehnicus 
’69“, asupra obiecte
lor pe care le-au lu
crat. Fără nici un 
dubiu, o asemenea 
activitate stimulea
ză în cel mai 
înalt grad spiritul in
ventiv, pasiunea pen
tru tehnică, preocu
parea pentru înțele
gerea și însușirea 
cunoștințelor din do-

Prof.
Gheorghe ȘOVU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Nici o zi 
de întârziere, 
nici un rabat 
la calitate I
Problemele lucrărilor de întreți

nere a culturilor și alte acțiuni de 
sezon în agricultură au constituit 
subiectul teleconferinței care a avut 
loc luni după-amiază la Consiliul 
Superior al Agriculturii. S-a făcut 
constatarea că, în general, există 
preocupare pentru executarea prăși- 
tului, dar sînt mari diferențe între 
realizările diferitelor județe, unele 
din ele vecine și cu condiții natu
rale și climatice asemănătoare. Ast
fel, prașila a doua la floarea-soare- 
lui trebuie intensificată în județele 
Brăila, Buzău, Satu Mare, Tulcea, 
iar la sfecla de zahăr în județele 
Brăila, Galați și altele care n-au 
început această lucrare. S-a făcut 
recomandarea ca la sfecla de zahăr 
să se acorde atenția cuvenită rări- 
tului asigurîndu-se densitatea opti
mă de plante la hectar. In unele 
locuri se semnalează, la diferite cul
turi, atacuri de dăunători. De aceea 
trebuie continuate lucrările de com
batere pentru ca recolta să nu fie 
diminuată.

în această perioadă este necesar 
să se acorde atenție și altor acțiuni 
care se desfășoară în agricultură. 
Semănatul orezului s-a executat în 
cooperativele agricole în proporție 
de 84 la sută. Această lucrare tre
buie intensificată îndeosebi în Ju
dețele Galați. Brăila, Buzău, Teleor
man și Ilfov. Eforturi deosebite tre
buie depuse pentru grăbirea plan
tării legumelor în cîmp, îndeosebi 
în județele -în care această lucrare 
a întîrziat : Argeș, Gorj, Hunedoara, 
Maramureș, Olt, Vaslui, Vîlcea și 
Vrancea. județe în care s-au reali
zat numai 60—70 la sută din supra
fețele prevăzute.

Corespondentul „Scînteii" din ju
dețul Cluj, Al. Mureșan, a consem
nat în rîndurile de mai jos unele 
aspecte în legătură cu desfășurarea 
lucrărilor de întreținere a culturi
lor în acest județ.

în aceste zile, în majoritatea coo
perativelor agricole din județul Cluj, 
consiliile de conducere, organizațiile 
de partid se preocupă de organizarea 
temeinică a muncii pentru ca lu
crările de întreținere a culturilor să 
se execute fără întîrziere. Măsurile 
pe care le iau în această direcție 
sînt binevenite, deoarece timpul de 
executare și calitatea prășitului in
fluențează în mare măsură nivelul 
recoltei. Rezultatele obținute pînă în 
prezent sînt strîns legate de partici
parea cu regularitate a cooperatori
lor la muncă, de folosirea cu chib
zuință a utilajelor proprii ale coo
perativelor agricole și a celor puse 
la dispoziție de către întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii.

Multe cooperative agricole sînt a- 
vansate cu lucrările de întreținere a 
culturilor. Printre acestea sînt cele din 
Panticeu, Frata, Vultureni, Luna, Lun- 
cani și altele. Ne oprim la cooperativa 
agricolă din Frata. „Zilnic se află în 
cîmp între 1 200 și 1 300 brațe de 
muncă — ne spune ing. Gheorghe 
Moldovan. Munca este astfel organi
zată încît asigură acoperirea între
gului volum de lucrări în această 
perioadă. în adunarea generală s-a

DIAMANTUL 
NEGRU

Pătrund în orașul mi
nier cu un foarte tonic 
sentiment de pierdere de 
sine ; am senzația, senzo
rială aproape, că intru în 
enormul bloc de materie 
mult expresivă numit 
timp, timp trecut, timp 
cert, timp instalat, care 
— în cazul Aninei — în
seamnă exact 196 de ani 
(memoria vie fixează — 
dalbă preciziune ! — ziua 
întemeierii energicei co
lonii muncitorești : 24 iu
nie 1773) ; splendidă 
vîrstă si splendid destin 
care se confundă. în da
tele sale esențiale, cu 
putere de simbol. cu 
chiar vîrsta si destinul 
proletariatului român și 
ale procesului de indus
trializare de la noi. A- 
nina este, putem afirma, 
povestea care (la scară si 
dimensiuni particulare, 
desigur) sugerează ener
gica epopee a muncito
rimii. cu care si prin ca
re România a abordat e- 
vul dezvoltării sale mo
derne.

E util acest preambul 
pentru că așezarea este 
derutant de tînără și tot
odată încărcată de o ma
re tradiție si o mare for
ță vitală — asemenea u- 
nui braț median din pu
ternicul arbore genealogic 
al muncitorimii. Vatra

asta. zic. urbea Anine!, 
nu este concordantă si 
similară cu alte vetre, cu 
alte așezări, cu alte o- 
rase ale tării, care au 
(stie-se) așezare ștrati- 
grafică. semănînd cu fi
lele unei cărți; coborînd 
vertical, filă cu filă, strat 
cu strat, poți lesne son
da imemorialul timp al

moașa vară fierbinte (la 
propriu si la figurat), va
ra Congresului Partidu
lui Comunist Român șl 
a celebrării unui sfert 
de veac de la eliberarea 
tării.

In fata noutăților u- 
nui loc. fie acestea mul
te ori puține, mari sau 
mici — mai ales cînd se

reportaj de POP Simion

românilor, poposind în 
acele labirinturi în care 
dormitează istoria, som
nolează trecutele epoci, 
lenevesc mileniile noastre 
de civilizație. Este sem
nul distinctiv al multor 
orașe de la noi. Nu, A- 
nina este un produs di
rect al fenomenului in
dustrializării. poartă nu
mele si efigia începutu
rilor. cînd încă nu se 
putea bănui ce va să în
semne si cîtă forță trans
formatoare aduce cu si
ne industrializarea. Re
șița s-a ivit si a crescut 
direct din trunchiul ge
neros căruia îi zicem A- 
nina.

Pe temeiul acestor în
toarceri în timp vom 
purcede să găsim răs
puns întrebării : ce-i nou 
în Anina acestor zile 7 
Cu ce zestre de noutate 
traversează orașul fru-

diseminează' ne o durată 
relativ lungă de timp (în 
cazul nostru, zece ani) — 
nu-i înțelept să cazi în 
entuziasm facil sau ui
miri cu șubred suport 
neînstare să onoreze pu
blicul doritor să fie in
format cumsecade. Vom 
evita, de aceea, pe par
cursul reportajului nostru 
foileton, pe cît posibil, 
multele semne de ex
clamație. verbele gongo
rice sau mult trîmbitata 
frază (cu iz biblic) ..o- 
rasul ăsta a crescut din 
nimic".

Anina a crescut exact 
din ceea ce i-a fost dat 
să crească, din multă 
trudă, din lignit excavat 
și din fantezie : zic fan
tezie. pentru că. alătu- 
rînd chipului său de azi 
palidul profil pe care 
mi-1 reproiectează memo
ria mea de acum

ani. imaginile nu-s ge
mene si nici convergen
te. As zice mai degrabă 
(poate exagerînd con
știent) că acestea sînt di
vergente. Să începem cu 
FATA, temă de medita
ție edilitară. Construin- 
du-se mult, foarte mult, 
rational si cu sistemă, din 
matricea ..noului" oraș 
au trebuit izgonite griu- 
rile, mohorîtele ..fete" ale 
clădirilor lunguiețe sl 
joase de colonie ; le-au 
luat locul fațadele unor 
edificii solare, arborînd 
culori pastel, concurînd 
transparenta aerului de 
aici și acel ceruleum ca
re îi încîntă pe pictori. 
Nu-i un fapt oarecare, de 
..exterior". e stenicul 
sentiment că te afli pe 
o vatră de civilizație 
nouă. în care ideea de 
contemporaneitate e la ea 
acasă afirmînd, dacă 
vreți, un stil de via
tă. Dar FAȚA despre 
care vorbesc nu-i alt
ceva decît amfora, va
sul frumos care cuprin
de substanța de viată, 
mediul de aici, plus lun
gul șir de fapte ome
nești. materia precipita
tă în forme și de di
mensiuni armonice din 
care, enumerativ. citez : 
cartierele noi care nu mal 
pendulează (vorba edili-
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(Continuare

„Apollo — 10“

și-a încheiat

călătoria cosmică

Citiți în pagina a 
Vl-a relatările cores
pondentului nostru
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CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO, DE LA V. OROS

(Continuare în pag. a IlI-a)

Perfecționări necesare in organizarea 
odihnei oamenilor muncii

Alătur! de dreptul la 
muncă, de o salarizare co
respunzătoare cantității și 
calității muncii depuse, a- 
lături de asigurările sociale 
și protecția muncii, de asis
tența medicală gratuită — 
acordate oamenilor muncii, 
salariaților din țara noastră 
— la loc de frunte se înscriu 
dreptul la repaus și la con
cedii anuale plătite. în ca
drul general al politicii 
partidului și statului, al 
programului complex de ri
dicare a economiei țării și 
a bunăstării celor ce mun
cesc, elaborat de Congresul 
al IX-lea al P.C.R., grija 
față de om și de sănătatea 
Iui apare ca o coordonată 
principală. împreună cu 
alte organe de stat și ob
ștești, sindicatele participă 
la înfăptuirea acestei poli
tici, la realizarea măsurilor 
menite să ducă la îmbună
tățirea condițiilor de viață 
și de muncă ale salariaților 
în multiplele și variatele lor 
aspecte. în contextul aces
tor preocupări, un loc în
semnat îl ocupă organiza
rea trimiterii la tratament 
balnear șl odihnă a sala

riaților, pensionarilor și 
membrilor lor de familie.

Studiile si analizele efec
tuate de către Consiliul 
Central al U.G.S.R., în co
laborare cu Ministerul 
Muncii, Ministerul Să
nătății și alte organe de 
stat atestă marea eficientă 
a trimiterii oamenilor mun
cii la tratament balneocli- 
matic, mai ales în condi
țiile în care tara noastră 
oferă, prin zonele și facto
rii naturali de care dispu
ne, condiții deosebite în a- 
ceastă privință. Din punct 
de vedere social și biologic, 
eficienta se exprimă în re
facerea, păstrarea și întă
rirea sănătății, în scăderea 
morbidității cu incapacitate 
temporară de muncă și îm
bunătățirea altor indicatori 
demografici ; din punct de 
vedere economico-financiar, 
ea își găsește reflectarea în 
creșterea sensibilă a zilelor 
de muncă redate producției 
și reducerea substanțială a 
cheltuielilor pentru conce
diile de boală. De altfel, 
cifrele de care dispunem 
sînt concludente : în ultimii 
5 ani, media anuală a tri
miterilor la tratament bal

lon PREOTEASA
secretar al Consiliului 

Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor

near, prin sindicate, a fost 
de circa 190 000 de sala- 
riați. în același timp, un 
număr considerabil de 
salariați a plecat la o- 
dihnă. Adăugîndu-li-se 
membrii de familie, rezultă 
că în perioada 1961—1968 
s-au bucurat de avanta
jele trimiterii în stațiuni, 
prin sindicate, aproximativ 
2 730 000 de persoane.

Alături de eforturile sta
tului pentru dezvoltarea 
bazei materiale necesare 
odihnei și tratamentului 
balnear, se înscriu și cele 
ale sindicatelor. în anii 
1966—1970, numai valoarea 
complexelor sanatoriale 
și de odihnă stabilite a 
se realiza din fondurile 
sindicatelor, se ridică la 
circa 360 milioane lei. 
Peste 7 800 de locuri noi 
sînt puse astfel la dis

poziția celor care au ne
voie de tratament balnear, 
în stațiuni recunoscute pen
tru eficacitatea factorilor 
terapeutici folosiți — Ama
ra, Felix, Căciulata, Sîn- 
georz-Băi, Slănic-Moldova, 
Herculane, Eforie-Nord; la 
Năvodari se construiește o 
tabără de copii cu 3 000 de 
locuri, 1 000 dintr-acestea 
fiind date în folosință chiar 
în sezonul actual. Este și 
aceasta una din formele în 
care sînt valorificate sume
le pe care salariații, 
membri ai sindicatelor, le 
plătesc drept cotizații sin
dicale.

De altfel, proiectele sînt 
mult mai cuprinzătoare. Și 
în anii viitori, o bună parte 
din fondurile proprii ale 
U.G.S.R. urmează să fie 
destinate lărgirii bazei ma
teriale pentru trimiterea 
oamenilor muncii la trata
ment balnear și odihnă, 
fără a fi afectat bugetul 
statului.

în strînsă legătură cu 
preocuparea de a-și crea o 
bază materială proprie în 
stațiuni și de a îmbunătăți 
condițiile de deservire, sin
dicatele au obținut ca, pînă

la realizarea Integrală a 
construcțiilor prevăzute, să 
li se afecteze, din actuala 
capacitate a întreprinderi
lor balneoclimaterice, în 
folosință exclusivă, în sta
țiunile cele mai solicitate, 
inclusiv litoralul, 3 060 de 
locuri, din cele amena
jate și dotate în ultimii ani 
din fondurile asigurărilor 
soclaje. Aceste locuri sînt 
destinate fruntașilor în pro
ducție, celor mai buni mun
citori și specialiști, salaria- 
ților care prestează munci 
grele sau care lucrează în 
locuri cu factori dăunători 
sănătății, ca și familiilor cu 
copii, reînnodîndu-se astfel 
firul unei vechi tradiții.

Analizînd lucrurile din 
punct de vedere al extin
derii capacității stațiunilor 
în ansamblu, pe un plan 
principal se situează și 
stațiunile așa-zise de im
portanță secundară. în 
fapt, acestea sînt secun
dare mai ales prin in
teresul scăzut ce li s-a a- 
cordat ani în șir ; din punct 
de vedere al factorilor na-

, (Continuare în pag. a I.I-a)
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După o săptămînă de voiaj con
tinuu, guvernatorul Nelson Rockefel
ler s-a reîntors de curînd la New 
York, pentru a-și prezenta raportul 
asupra primei etape a turneului în
treprins într-un șir de țări ale Ame
rică Latine, în calitate de emisar 
special al președintelui S.U.A. Anun
țat încă din februarie șl bine întreți
nut sub aspectul publicitar, acest 
turneu își propune, conform versiu
nii oficiale, să catalogheze „necesi- 
tățile și aspirațiile latino-americane" 
și, pînă la 5 iulie a.c., să furnizeze 
răspuns întrebării lansate de șeful 
statului nord-american la recenta so
lemnitate de aniversare a O.S.A. „Ce 
putem face împreună, de comun 
acord și abandonînd vechile sche
me 7“ Altfel spus, noua administra
ție a S.U.A., recunoscînd eșecul fai
mosului program denumit „Alianța 
pentru progres", vrea să arate parte
nerilor săi din organismul paname
rican că e dispusă să revizuiască ti
parele de pînă acum ale relațiilor 
cu ei, și aceasta nu în mod unilate
ral, ci cu participarea celorlalți. Pen
tru aceasta e nevoie să afle ce anu
me vor „ceilalți". înconjurat de două 
duzini de experți, guvernatorul din 
New York a traversat Rio Grande

Telegramă
Maiestății Sale

MOHAMMAD ZAHER SAH
Regele Afganistanului

KABUL
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a proclamării independenței Afga

nistanului, îmi este plăcut să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune 
urări pentru sănătatea și fericirea personală a Maiestății Voastre, pentru 
progresul poporului afgan și dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie 
dintre țările noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

del Norte, pentru a recolta păreri 
și sugestii.

Alegerea sa e pusă în legătură cu 
cel puțin trei motive. E vorba de o 
persoană familiarizată cu probleme
le zonei latino-americane, cu speci
ficul ei pe terenul contactelor 
politlco-diplomatice ; numele fa
miliei sale e intim legat de impe
riul lui „Standard Oil of New Jer
sey", care are aici interese puterni
ce, dar minate în ultima vreme de 
dificultăți.

Emisarul Casei Albe a vizitat șapte 
țări în șapte zile, cu tot ritualul 
protocolar : Mexic, Guatemala, Hon
duras, Nicaragua, Salvador, Costa 
Rica și Panama. Pe cei animați de 
euforie, el i-a temperat, avertizîn- 
du-i încă de la sosirea în Mexic: 
„Nu aduc cu mine nici un program 
nou, nici soluții ușoare, nici lozinci 
simple".

Ce a auzit în schimb emisarul 
sosit, „cu scopul de a asculta" 7 Un 
șir de nemulțumiri, gravltînd mal 
ales în jurul relațiilor economice cu 
S.U.A. Cum arată situația în această 
privință, e lucru cunoscut. Țările vi
zitate, ca și altele din America La
tină, își văd tot mai mult compro
mise inițiativele de dezvoltare eco
nomică, văd deteriorarea constantă 
a termenilor comerțului lor extern, 
monopolizat în proporție covîrșitoare 
de Statele Unite. Ele sînt nevoite 
să-și vîndă tot mai ieftin produsele 
de export — în majoritate materii 
prime și alimente — și să cumpere în 
schimb, tot mai scump produsele in
dustriale de care au nevoie. în ca
zurile de împotrivire intră în acțiu
ne dumpingul partenerilor nord- 
americani, amenințările cu suprima
rea creditelor, precum și alte piese 
din arsenalul presiunilor economice 
și politice. Cu excepția Mexicului, 
țările vizitate pînă acum își au miș
cările sever controlate de Washing
ton, fiind botezate cu numele gene
ric de „republici bananiere".

Dacă contactele oficiale ale Iul 
Rockefeller au fost marcate — cum 
era de așteptat — de o formală 
cordialitate, la nivel popular pre
zența lui a stîrnit reacții. într-un fel 
sau altul ele s-au manifestat peste 
tot, iar în patru țări — Honduras, 
Nicaragua, Salvador și Costa Rica — 
au căpătat forma unor ample de»

(Continuare in pag. a Vl-a)
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Secretul

secretelor
între-
pros-

în ultima vreme, la 
prinderea geologică de 
pectiuni din București s-au în
registrat multe pierderi de 
hărți și alte documente cu ca
racter secret sau strict interii. 
Iată si un exemplu. Inginerul 
Dorin Rusu s-a deplasat în 
județul Bihor, pentru a face 
niște măsurători. Pentru că da
tele ce urmau a 
constituiau un secret de 
1 s-au încredințat trei 
sigilate 
ducerea 
trebuia 
tata la

fi obținute 
stat, 

carnete 
la con- 
pe care 
comple- 
înapoiat 

din deplasare, a constatat că 
pierduse carnețele cu datele 
respective. în acest caz. ca si 
în cele anterioare (zece la 
număr !!) s-a procedat identic. 
S-a aplicat celor vinovați 
o sancțiune administrativă : 
„mustrare cu avertisment"... și... 
lucrurile au intrat în normal". 
Dar este oare normală o aseme
nea seninătate în fața unor atare 
fapte ?

si înregistrate 
întreprinderii, 

să le aducă... 
zi. Cînd s-a 

constatat 
cu

Inimi calde
Sîmbăta trecută 

Nicusor, un copil 
8 luni, a fost 
stradă din Azuaa. 

nimic.

relatam că 
de 1 an și 

găsit pe o 
Abandonat ? 

se știe nimic. Făceam 
la identificarea copilului 
părinților. In aceeași zi. 
sunat la telefon familia

Nu 
apel 
si a 
ne-a
Constantin Căpitănescu din Pi
tești (str. Negoiu 9). Redăm 
textual dorința familiei: „Dacă 
nu se vor găsi părinții 
lui sau dacă nu-1 mai vor și 
l-au părăsit vă rog să 
că sintem primii care __ _ _
licitat să-l înfiem'*. Perfect, to
varășa Căpitănescu. am reținut 
întocmai. 51 transmitem rugă
mintea dv. 
din Azuaa.
succes.

copilu-
retineti 
am so-

autorităților locale
Noi vă dorim

Asa
9

t

în sfîrșit. 
punctul pe , 
Nicolae Mateescu, președinte ai 
cooperativei meșteșugărești „în
frățirea" din Găești, a angajat 
si menținut în funcția de ges
tionar pe Aristide Gulea. in
divid cu antecedente penale. 
Rezultatul ? Gestionarul a de
lapidat peste 61 000 lei. într-un 
timp scurt. Pentru aceasta in
stanța i-a aplicat pedeapsa cu
venită. Altceva însă atrage cu 
deosebire atenția. Stabilindu-se 
insolvabilitatea gestionarului la 
restituirea, către stat, a sumei 
sustrase, instanța l-a obligat 
ne președintele cooperativei la 
acoperirea preiudiciului. __
da I Cei ce angajează și dau 
gestiuni pe mîna unor indivizi 
certați cu legea. - să răspundă 

printr-o 
nu

. instanța a pus 
„i“. Relatăm cazul.

Asa

material. Că numai 
răspundere... morală, 
vedem banii la loc.

mai

Scuzați
9

deranjul l
Zilele trecute. loan 

din Sibiu (str. Dobrogei 
găsit în fata casei un 
tractor parcat. Si cum nu 
să iasă cu mașina proprie din 
curte, s-a urcat la volanul 
tractorului, pentru a-l trage 
mai la o parte. A scos maneta 
schimbătorului de 
tractorul aflîndu-se 
a pornit la vale cu 
la volan. Epilogul ?
ca un bolid în fata casei cu 
nr. 6 de pe strada Moldovei, a 
rupt gardul, a spart usa (si 
zidul) casei apoi. — străbătând 
holul — s-a oprit exact în 
bucătărie. Era 8 dimineață, ora 
micului dejun. Si., a pus-o de 
mămăligă !

Sîrbu
2) a 

auto- 
putea

viteză si. 
în pantă, 

loan Sîrbu 
Ajungînd

Plimbăreții»

Vizitînd. duminică. cîteva 
locuri de agrement din jurul 
Capitalei, am fost surprinși de 
numărul mare de autovehicule 
de stat ieșite la plimbare. Un 
control efectuat de lucrători 
ai miliției a evidențiat neres- 
pectarea legalității. O mașină 
a întreprinderii 
Fructe București 
plecase „în voiaj" __ _____
dria ; Ștefan Blasschi de la 
Autobaza 1 Colentina (31 B 8266) 
venise la Buda „pentru a-și 
cumpăra niște bere" : o auto
utilitară de la I.A.S. Mogoșoaia 
mergea „pentru a căuta mun
citori". iar camionul apartinînd 
întreprinderii de Industrie Lo
cală Domnești, cu o capacitate 
de 5 tone, „dusese un sac de 
ciment" la o balastieră. Sînt 
numai cîteva din multele ca
zuri constatate. De prisos să 
amintim că foile de parcurs 
ale acestor mașini nu erau în 
regulă. (Remarcăm că mașinile 
erau parcate în curtea unor ce
tățeni. nerespectîndu-se hotă- 
rîrile în vigoare). Sesizăm a- 
ceste aspecte Inspectoratului 
republican auto. în speranța 
unor măsuri eficiente si rapide. 
Pînă nu se termină... sezonul.

Legume
ai B 2309) 

la Alexan- 
de

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

«9 sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

MĂSURI MENITE
SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ 

ACTIVITATEA MEDICALĂ
Organizarea și structura oricărei 

instituții sau întreprinderi și mai 
cu seamă a organelor centrale ale 
administrației de stat trebuie să răs
pundă orientării politicii generale a 
statului și să poată asigura reali
zarea sarcinilor ce decurg pentru 
ramura sau domeniul respectiv de 
activitate într-o anumită etapă a dez
voltării. Instituțiile și întreprinde
rile fiind organisme vii, în continuă 
devenire, cu sarcini ce evoluează de 
la o etapă la alta a dezvoltării socie
tății, trebuie să-și adapteze necon
tenit structura organizatorică și con
ținutul activității la condițiile proprii 
fiecărei etape.

Importantele transformări social- 
economice ce au intervenit în anii 
regimului nostru, atenția deosebită 
acordată de partid și de guvern ocro
tirii sănătății nu au întîrziat să-și 
arate efectele pozitive și în ceea ce 
privește starea de sănătate a popu
lației. Au fost lichidate sau reduse 
la apariții sporadice multe din bo
lile transmisibile care subminau în 
trecut sănătatea populației (malaria, 
pelagra, tifosul exantematic, febra 
tifoidă, difteria, tetanosul, poliomie
lita etc.), au scăzut substanțial îm
bolnăvirile prin tuberculoză, bolile 
venerice și îmbolnăvirile profesio
nale. A fost redusă aproape la ju
mătate mortalitatea generală și de 
peste 3 ori mortalitatea infantilă. 
Noile generații de copii și tineri în
registrează indici de dezvoltare sta- 
turo-ponderală superiori generațiilor 
trecute. Durata medie de viață a 
crescut de la 42 de ani, cit era în 
1932, la peste 68 ani în prezent.

în același timp, relațiile noi de 
muncă și viață în condițiile industria
lizării intense, mecanizării și chimi
zării agriculturii, urbanizării în ritm 
rapid, în condițiile sporirii circula
ției și a vitezei acesteia, ridică și la 
noi, ca și în toate țările dezvoltate, 
probleme noi pentru ocrotirea sănă
tății prin ponderea tot mai mare pe 
care o ocupă în structura morbidi
tății bolile cardio-vasculare, neuro- 
psihice, cancerul, bolile de nutriție 
etc. în același timp, ridicarea bunei 
stări și a nivelului cultural al popu
lației atrage după sine creșterea exi
genței acesteia pentru asistența me
dicală și o solicitare mai intensă de 
îngrijiri și prestații medicale.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din oc
tombrie 1968, care a analizat situația 
și perspectivele stării de sănătate a 
populației și necesitățile de asistență 
medicală, a apreciat că organizarea 
și atribuțiile Ministerului Sănătă'ții, 
conform vechilor acte normative, nu 
mai corespund condițiilor actuale și, 
prin directivele elaborate, a indicat , 
direcțiile noii organizări. Decretul 
privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Sănătății, recent apro
bat de Consiliul de Stat, traduce ast
fel în fapt aceste indicații.

Noua organizare și atribuțiile Mi
nisterului Sănătății reflectă rolul a- 
cestuia ca organ unic de concepție, 
coordonare, conducere, îndrumare și 
control a tuturor activităților prin 
care se asigură înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru în dome
niul ocrotirii sănătății. Prin atribu
tul de coordonator de specialitate pe 
ramură, Ministerul Sănătății își va 
putea aduce aportul competent și e- 
fectiv la dezvoltarea sectorului de 
ocrotire a sănătății, în funcție de ce
rințele legilor obiective ale dezvol
tării societății și în raport cu reali
tățile concrete, cu condițiile și par
ticularitățile fiecărei etape.

îmbinîndu-se experiența ți ini
țiativa organelor sanitare locale, 
care cunosc mult mai bine ne
cesitățile concrete, cu viziunea de 
ansamblu și de perspectivă a dez
voltării, se vor crea condiții su
perioare pentru asigurarea unei dez
voltări armonioase a acțiunilor de 
ocrotire a sănătății pe întreg teri
toriul țării. în același spirit, se sta
bilește atributul ministerului ca, 
pentru activitățile din domeniul său 
ori pentru cele ce interesează ocroti
rea sănătății, să emită norme ce sînt 
obligatorii pentru toate unitățile sa
nitare, precum și pentru orice or
ganizație socialistă, indiferent de su
bordonarea ei. exercitînd totodată 
controlul îndeplinirii acestora.

Apreciindu-se importanța cercetă
rii științifice medicale în dezvoltarea 
ocrotirii sănătății și necesitatea le
gării ei de nevoile prioritare ale a- 
sistenței, se acordă Ministerului Să
nătății atributul de conducător al cer
cetării științifice medicale, indiferent

Dr. Mihai ALDEA 
secretar general în Ministerul 

Sănătății

în ce unitate se desfășoară aceasta. 
Pentru mai buna organizare, îndru
mare, control și valorificare a cerce
tării științifice medicale urmează a 
se înființa Academia de Științe Me
dicale, care răspunde față de Minis
terul Sănătății pentru întreaga sa ac
tivitate.

Ținîndu-se seama de condițiile 
create prin actuala împărțire admi- 
nistrativ-teritorială a țării, ca și de 
experiența acumulată de cadrele me- 
dico-sanitare din teritoriu, au fost 
descentralizate — la nivelul jude
țelor și al Municipiului București — 
atribuțiile privind adaptarea liniilor 
generale ale ocrotirii sănătății la spe
cificul teritoriului, mișcarea cadre
lor medico-sanitare în interiorul ju
dețului, organizarea și conducerea 
muncii curente pe teritoriu etc. A- 
ceste măsuri vor întări rolul consi
liilor populare, al direcțiilor sanita
re, vor crea condiții pentru o mai 
largă valorificare a inițiativei crea
toare locale, vor permite o mai 
mare plasticitate în adaptarea forme
lor organizatorice la necesitățile con
crete, atît de diferențiate și în con
tinuă evoluție. în același timp însă, 
această lărgire a atribuțiilor orga
nelor Ideale, a conducerilor unități
lor sanitare atrage după sine și o 
creștere a răspunderii și cointeresării 
acestora în organizarea ocrotirii să
nătății pe teritoriu.

Repartizarea mai judicioasă a ca
drelor s-a ridicat, în ultimul timp, ca 
o problemă de mare actualitate. De 
aceea, pentru coordonarea mișcării 
cadrelor superioare pe cuprinsul în
tregii țări, Decretul prevede acor
dul ministerului la orice transfer de 
medici sau farmaciști dintr-un județ 
în altul, de la un organ central la 
altul și între unitățile de subordonare 
diferită.

Spre a răspunde cît mai competent 
multiplelor sarcini ce-i revin Ministe

rului Sănătății, Decretul prevede că 
acesta va fi condus pe principiul 
muncii colective de un colegiu, or
gan deliberativ, aprobat de Biroul 
Permanent al Consiliului de Miniștri, 
și care hotărăște în problemele ge
nerale privind activitatea ministeru
lui. Pentru analiza unor probleme 
de mare complexitate sau care inte
resează întreaga activitate a ministe
rului, colegiul va putea constitui co
lective de lucru cuprinzînd specia
liști din cadrul ministerului sau din 
afara acestuia.

Structura internă a ministerului 
caută să răspundă, pe plan organi
zatoric, atribuțiilor generale ale aces
tuia, care ilustrează noua concepție 
de organ coordonator al întregii ac
tivități de ocrotire a sănătății, orien
tată preponderent pe munca profi
lactică. Astfel, pe lîngă Inspectoratul 
sanitar de stat și Direcția asistenței 
medicale, existente și în vechea struc
tură, este prevăzută crearea unei Di
recții a medicinel preventive, care 
va avea importanta misiune ca, pe 
baza unor ample studii elaborate cu 
sprijinul colectivelor de specialiști, 
să stabilească și să pună în practică 
programele prioritare ale ocrotirii să
nătății avînd în vedere : asistența 
mamei și a copilului, profilaxia pa
tologiei muncii, prevenirea apa
riției bolilor cronice și dege
nerative etc. Prin prioritatea ce 
se va da programelor de prevenire a 
îmbolnăvirilor se va realiza, în timp, 
trecerea de la orientarea actuală a 
asistenței medicale a individului la 
ocrotirea sănătății colectivității, ceea 
ce va transpune în viată axioma că 
„este mult mai util și mai ren
tabil să previi îmbolnăvirea, decît să 
încerci a vindeca boala apărută".

Condițiile create prin noile mă
suri privind organizarea și funcțio
narea Ministerului Sănătății și con
lucrarea strînsă între Ministerul Să
nătății, și celelalte ministere, organe 
centrale ale administrației de stat și 
organizații de masă, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, sînt de 
natură să asigure realizarea sarcinilor 
stabilite de Directivele Comitetului 
Central al partidului privind îmbu
nătățirea ocrotirii sănătății popu
lației.

Ridicarea nivelului 
urbanistic al Olteniței 

1

Edilii și locuitorii Olteniței se 
străduiesc să facă din orașul 
lor o așezare cît mai plăcută. Cu 
fonduri alocate de stat, se con
struiesc în acest an, blocuri ce 
vor însuma 440 de apartamente 
și 40 de garsoniere, o creșă cu 
80 de locuri, care va fi gata 
pînă la 1 iunie, un complex 
comercial, un altul ce va adă
posti unități ale cooperației meș
teșugărești pentru deservirea 
populației, precum și sedii pen
tru unele instituții ale orașului. 
Sume importante se folosesc, de 
asemenea, pentru repararea clă
dirilor existente, a străzilor, a- 
menajarea de zone verzi. în pri
mele patru luni ale anului s-au 
reparat și asfaltat străzi pe a- 
proape 5 000 mp. s-au amena
jat parcuri și grădini ce însu
mează aproape 7 ha. Totodată se 
continuă lucrările de saluhritate. 
La toate acestea, locuitorii Ol
teniței își dau contribuția prin 
muncă voluntară. Valoarea lu
crărilor executate de ei se ridi
că pînă acum la peste 2,2 milioa
ne lei, ceea ce reprezintă aproa
pe 50 la sută din angajamentul 
pe întregul an.

(Agerpres)

VENTILATORUL DE MASĂ
Cele două tipuri de ventila

toare de masă — V.M. 3 și 
V.M. 4 — livrate de uzina 
„Electromotor" din Timișoara 
sînt destinate menținerii igie
nei aerului din locuințe, bi
rouri, restaurante, magazine, 
cinematografe etc. Ele reali
zează ventilația sub diferite 
unghiuri. Ventilatorul tip 3 este 
prevăzut cu grătar de protec
ție la elice și funcționează în 
două turații. Ușor de mînuit, 
se reglează pe verticală. Un 
suport special permite instala
rea ventilatorului pe masă și 
pe perete.

Ventilatorul tip 4 este, de 
asemenea, o construcție adec
vată, simplă și estetică, pe un 
suport de sirmă cromată.

Vopsite în culori pastel, 
ventilatoarele de la „Electro- 
motor'-Timișoara sînt echipa
te cu electromotoare de cali
tate superioară, cu axul pe 
lagăre autolubrefiante. Ele 
funcționează pe tensiunea no
minală de 120 sau 220 V.

Foto : Sorin DanPe Valea Cerne!
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turali, multe din ele se si
tuează pe același plan cu 
cele cu renume. Pentru va
lorificarea acestui imens 
potențial, din fondurile sin
dicatelor se vor realiza, în 
anii viitori, importante lu
crări și construcții la Co- 
vasna, Bălțățești, Bazna, 
Geoagiu, Lacul Sărat. Mo- 
neasa, Săcel, Soveja ș.a.

Ținînd seama de faptul 
că Consiliul Central al 
U.G.S.R., împreună cu Mi
nisterul Muncii, se ocupă 
în mod nemijlocit dezorga
nizarea odihnei oamenilor 
muncii și de trimiterea unei 
însemnate părți a acestora 
la tratament balneoclima- 
tic, că încă în cursul acestui 
an se vor da în folosință 
primele complexe construite 
din fondurile proprii ale 
sindicatelor, se ridică și 
problema administrării a- 
cestor unități. Cum va fi ea 
soluționată ? Și. în general, 
cum ar putea fi organizate 
treburile pentru ca multe 
din neajunsurile semnalate 
în momentul de față în de
servirea celor veniți în 
stațiuni să fie înlăturate ?

în ce privește complexele 
sindicatelor — ținînd sea
ma de situația juridico-pa- 
trimonială a acestor bu
nuri, ca și de experiența și 
posibilitățile mai largi de 
care dispun sindicatele în 
organizarea și exploatarea 
rațională a unor asemenea 
instituții sociale — aces
tea vor face parte din 
administrarea operativă a

Factori care sporesc 
valoarea muncii 
politico-educative

(Urmare din pag. I)

astfel îneît aceste comisii să se 
transforme în puternice nuclee ale 
propagandei de partid. Biroul comi
tetului județean de partid și-a însu
șit recomandarea făcută de briga
da C.C. al P.C.R. de a perfecționa 
activitatea cabinetului județean de 
partid, de a spori contribuția aces
tuia la ridicarea calificării lectorilor 
și propagandiștilor, între altele, prin 
constituirea unui colectiv metodic și 
de documentare, prin organizarea 
unui curs de aprofundare a proble
melor internaționale, pentru activiști 
de partid și alte cadre care în mod 
curent sînt solicitate să prezinte in
formări politice, expuneri pe aseme
nea teme în fața oamenilor muncii.

Orientarea și conducerea muncii 
politice în vederea mobilizării celor 
ce muncesc de la orașe și sate la 
realizarea importantelor sarcini ce 
ne revin în domeniul economiei 
constituie o latură principală a ac
tivității pe care o desfășurăm. întru- 
cît și în acest domeniu brigada C.C. 
al P.C.R. a constatat, pe lîngă nu
meroase inițiative șl acțiuni valoroa
se anumite neajunsuri, dintre care 
cele mai frecvente s-au dovedit a fi 
caracterul abstract, general, al mun
cii politice, tendințele de înlocuire a 
muncii politice prin măsuri adminis
trative, mă voi referi, succint, la mo
dul în care concepem și desfășurăm 
în prezent această muncă.

Important în această direcție este, 
cred, efortul de a axa munca poli
tică pe sarcinile principale ale ac
tivității economice desfășurate în 
județul nostru. în viața organiza
ției județene de partid s-a 
încetățenit practica cristalizării a- 
cestor sarcini în chemări vii, 
concrete, adaptate Ia specificul 
activității diferitelor categorii de oa
meni ai muncii, care să-i mobilizeze 
la acțiune. Efecte deosebite au avut, 
în acest sens, în industrie, acțiunile 
inițiate de comitetul județean de 
partid pentru rentabilizarea fiecărei 
întreprinderi și a fiecărui produs, 
pentru sporirea rolului maiștrilor în 
procesul de producție, pentru ridica
rea nivelului de pregătire tehnică a 
cadrelor ș.a. îmbucurător este 
faptul că, aplicînd indicațiile pre
țioase ale conducerii partidului 
nostru, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, organizația ju
dețeană de partid Teleorman a 
reușit să obțină un reviriment 
însemnat în activitatea principalu
lui obiectiv economic din județ, Com
binatul de îngrășăminte chimice de 
Ia Turnu Măgurele care, pentru pri
ma dată de la intrarea sa în produc
ție, a reușit în acest prim trimestru 
al anului 1969 să-și îndeplinească șl 
depășească planul producției globale.

în agricultură, sector cu pondere 
însemnată în județul nostru, ne în
dreptăm atenția cu prioritate spre 
unitățile neconsolidate din punct de 
vedere economic — cele 32 coopera
tive agricole slab dezvoltate care de
țin sub 180 000 lei avere obștească, 
respectiv sub 160 000 lei venituri la 100 
hectare — și acele I.A.S. și I.M.A. 
care lucrează cu pierderi. După cum 
a arătat analiza brigăzii, tocmai în 
aceste unități munca politică pre
zintă lacunele cele mai mari ; astfel, 
mijloacele de influențare de la om 
la om, la locul de muncă, sînt slab 
folosite, adunările generale de par
tid decurg de multe ori ca simple 
consfătuiri de producție. Promo
varea unor forme și metode 
vii ale muncii politice care să-i 
convingă pe toți cooperatorii de ne
cesitatea participării active la lu
crările agricole, să-I mobilizeze la 
folosirea din plin a timpului 
de lucru, ne preocupă în mod 
deosebit.

Experiența ne-a arătat că numai 
muțind hotărit centrul de greutate ai 
muncii politice în brigadă, echipă, 
desfășurind activitatea de convinge
re de la om la om, reușim să deter
minăm mutații sensibile in conștiința

oamenilor, să influențăm rezultatele 
economice. Așa se explică de altfel 
reușita acțiunilor întreprinse de 
noi în vederea construirii unor sis
teme de irigații prin cooperare, a 
serelor intercooperatiste, a ateliere
lor comune pentru reparații și a mo
rilor pentru prepararea furajelor 
etc. ; amplu discutate cu masa coo
peratorilor, aceste acțiuni și-au atras 
aprobarea și sprijinul lor unanim. 
Este o dovadă elocventă că atunci 
cînd sînt consultați, solicitați să gîn- 
dească ei înșiși, oamenii muncii par
ticipă cu interes la traducerea în via
ță a măsurilor inițiate de organizați
ile de partid.

Necesitatea îmbogățirii vieții spi
rituale a oamenilor solicită organelor 
și organizațiilor de partid prezența 
tot mai activă în orientarea activi
tății de răspîndire a cunoștințelor 
științifice și cultural-artistice de 
masă. Aceasta este cu atît mal ne
cesar cu cît, alături de rezultatele 
pozitive obținute pe acest tărîm în 
județul nostru — între care merită 
să amintim organizarea festivalului 
județean de muzică populară, a fes
tivalului de muzică ușoară „Ghioce
lul de aur", concursul între casele 
de cultură și căminele culturale pen
tru cel mai bun spectacol folcloric — 
multe manifestări organizate In așe- 
zămintele culturale au, după cum a 
constatat brigada C.C., un caracter 
formal sau de improvizație. în ela
borarea programelor de activitate 
cultural-educativă, directorii de că
mine culturale pornesc adesea doar 
de la necesități imediate, ocazionate 
de diverse evenimente ; lipsește pre
ocuparea pentru difuzarea largă a 
creației culte, pentru promovarea u- 
nor forme cultural-artistice mal ele
vate, și în general, pentru o 
activitate de perspectivă, care să 
urmărească realizarea treptată ■ Ur 
nor scopuri de ordin educativ.

Ridicarea ne o treaptă superloa ■ 
ră a activității cultural-educative. I 
constituit obiectul unei plenare re
cente a comitetului județean de 
partid, al unor ședințe de birou si 
al unor discuții cu toate cadrele de 
conducere din sectorul cultural-edu- 
cativ. O concluzie a acestor dis
cuții o constituie orientarea mult 
mai hotărîtă spre atragerea intelec
tualității satelor la activitatea cul
tural-educativă. Inițiativa Comitetu
lui de partid din comuna Storobă- 
neasa. care în numele Intelectuali
lor din comună a lansat o che
mare cu obiective precise către in
telectualii din județ, a stimulat toa
te comitetele comunale de partid să 
întreprindă în această privință o 
analiză la obiect, initiative și mă
suri concrete pentru îmbunătățirea 
muncii.

Jalonînd întreaga activitate a Co
mitetului județean de partid Teleor
man, și îndeosebi activitatea de 
propagandă, politică și cultural-edu
cativă de masă, recomandările fă-:ute 
de brigada C.C. al P.C.R. constituie 
pentru întregul nostru activ de 
partid un îndemn prețios la 
reflecție, la gindire creatoare, la 
căutare pasionată și la promo
varea curajoasă a modalităților 
vii. convingătoare de propagare a 
politicii partidului în mase. Sîntem 
conștienți că pentru ridicarea 
nivelului muncii politico-ideolo- 
gice este necesar, în același 
timp, să asigurăm perfecționarea me
todelor de conducere a acestei acti
vități. Mai ales se impune în aceas
tă privință ca munca politică să de
vină pentru toate organele și orga
nizațiile de partid o preocupare per
manentă și nu o chestiune de cam
panie ca inițiativele și acțiunile în
treprinse să fie mereu însoțite de un 
control și ajutor sistematic, din par
tea activiștilor de partid, pînă la de
plina lor finalizare. Toate acestea se 
vor solda, fără îndoială, cu participa
rea tot mal activă a oamenilor mun
cii din județul nostru la înfăptuirea 
politicii partidului, la făurirea edi
ficiului luminos al României socia
liste.

Consiliului Central al 
U.G.S.R. S-a pus întreba
rea : este convenabilă exis
tența mai multor foruri de 
administrare în stațiuni ? 
Poate fi o asemenea formu
lă organizatorică de natură 
să ducă la îmbunătățirea 
condițiilor de deservire și 
tratament ? După părerea 
noastră, da, deoarece pre
zența sindicatelor sau a al
tor organizatori ar putea 
crea o emulație între uni
tăți, de pe urma căreia cei 
veniți în stațiuni n-ar avea 
decît de cîștigat.

în momentul de față, sta
țiunile se află sub egida 
consiliilor populare județe
ne, administrarea fiind rea
lizată de către întreprin
derile balneoclimaterice — 
ca organisme unice, cu ca
racter economic. în actuala 
formulă de organizare și 
subordonare însă — cu 
tot sprijinul material al 
statului și cu toate efortu
rile conducerilor stațiuni
lor — au apărut o seamă de 
deficiențe : în organizare, 
în gospodărire, în servici
ile oferite oaspeților. Lu
crurile pot fi explicate și 
prin aceea că, fiind vorba 
de mari complexe, nu se 
poate realiza cu ușurință o 
sincronizare perfectă între 
complexitatea cerințelor și 
posibilitățile de a le răs
punde la un nivel corespun
zător. Spre deosebire de 
unitățile aparținînd O.N.T. 
și Ministerului Comer
țului Interior, întreprin
derile balneoclimaterice 
n-au reușit să pună la

punct și să ofere oaspe
ților o gamă variată de 
servicii, absolut indispen
sabile. Un alt argument 
în favoarea unor modificări 
ar fi și acela că, în rețeaua 
O.N.T. și M.C.I., a fost de
terminată capacitatea opti
mă a hotelurilor — la 200— 
300 de Ioduri — avînd o ad
ministrație unică. în sta
țiunile balneoclimaterice

tem, în general vorbind, 
la nivelul de acum cîțiva 
ani. Dar ar putea fi mult 
mai bine. în realitate, des
tule întreprinderi balneocli
materice nu-i așteaptă pe cei 

v veniți în stațiuni ca pe niș
te oaspeți. Pentru a justifi
ca neajunsurile în deservire 
și lipsa de răspundere, nu 
puține sînt cazurile cînd 
unii reprezentant! ai între

transporte valizele ; fiecare 
a fost lăsat să se descurce 
cum poate ; apoi s-a stat 
2—3 ore la biroul de 
repartizare.

Credem că organizarea 
stațiunilor poate fi per
fecționată în sensul ca 
prestarea serviciilor pentru 
oaspeți — fie veniți la o- 
dihnă, la tratament sau vi
zitatori ocazionali — să nu

pe care să și-o administreze 
singură și să-și trimită a- 
colo muncitorii ? Cine ar 
avea ceva de pierdut — 
statul, stațiunile, salariații, 
sau dimpotrivă ? încuraja
rea unor asemenea inițiati
ve ar duce, înainte de toa
te, la ridicarea urbanistică 
și la dotarea edilitar-gos- 
podărească a stațiunilor, 
cu cheltuieli minime pen

Odihna oamenilor muncii
această cifră e considerabil 
depășită ; aici nu e vorba 
de cîteva sute, ci de mii de 
locuri, dispersate de cele 
mai multe ori, asemenea 
unor insulițe, pe distanțe 
de kilometri întregi. Ce 
control, ce îndrumare de 
specialitate se poate asigu
ra în asemenea condiții, 
cum se poate urmări înde
plinirea atîtor și atîtor ser
vicii, care se cer execu
tate cu promptitudine și 
acuratețe ? Realitatea arată 
că, de multe ori, serviciile 
prestate în stațiuni nu sînt 
la nivelul sumelor plătite 
— fie de salariați, fie de 
stat.

Desigur, nu mai sîn

prinderilor balneoclimate
rice îi apostrofează pe cei 
care „îndrăznesc" să ridice 
pretenții justificate : „Pen
tru cele cîteva sute de lei 
pe care le dai, să fii mul
țumit cu ceea ce capeți", 
deși, în realitate, întreprin
derii i s-a plătit costul inte
gral, pentru că, după cum se 
știe, diferența o suportă sta
tul din bugetul asigurărilor 
sociale. Aș da. în acest 
sens, un exemplu din mul
tele ce se pot da. Mă 
aflam recent la Tușnad, 
într-o zi> cînd a venit la 
odihnă un grup numeros. 
Nu i-a primit nimeni, nu 
i-a ajutat nimeni să-și

rămînă apanajul unei sin
gure unități. Organizații 
obștești și economice, cu 
importante posibilități ma
teriale, alte organisme 
și chiar întreprinderi ar 
fi în măsură și, după 
cîte știm, chiar doresc să 
participe la lărgirea bazei 
materiale din stațiuni, spre 
a rezolva în mod corespun
zător propriile lor ne
voi. De pildă o mare între
prindere industrială, în 
cazul în care realizează be
neficii și, acoperindu-și alte 
nevoi social-culturale (can
tină, cămin de copii etc.) îi 
rămîn totuși bani, de ce să 
nu-și poată construi într-o 
stațiune e casă de odihnă.

tru consiliile populare res
pective.

S-ar putea pune întreba
rea dacă un asemenea mod 
de lărgire a bazei de ca
zare nu ar duce cumva la 
umflarea aparatului admi
nistrativ. O experiență an
terioară, ca și cea a altor 
țări, arată că unități de fe
lul celor la care ne-am re
ferit nu necesită, pe plan 
central, nici un fel de apa
rat suplimentar, iar pe plan 
local — un minimum de 
personal de deservire.

S-au emis unele păreri 
cu privire la unificarea 
conducerii administrative și 
a celei medicale din sta
țiuni. în baza discuțiilor 
care au avut loc, a expe-

rienței de care dispunem, 
pot afirma că nici Consi
liul Central al U.G.S.R., 
nici conducerea Ministeru
lui Sănătății nu ar socoti 
utilă o asemenea măsură. 
Pentru că este vorba de 
activități deosebite una de 
cealaltă care cer, fiecare, 
o conducere competentă și 
diferențiată. Este adevărat 
că, de multe ori medicii re
clamă nerespectarea de că
tre administrație a indica
țiilor lor, aceasta răsfrîn- 
gîndu-se direct asupra efi
cienței tratamentului. Pro
blema există, dar numai 
o colaborare reală, eficien
tă, între acești factori, ale 
căror activități sînt menite 
să se completeze reciproc, 
va soluționa problema. 
Cred că este nevoie să ac
ționăm diferențiat, în func
ție de specificul, de profilul 
stațiunilor, al dotării lor și 
al organizării existente. 
Obiectivul pe care trebuie 
să-l urmărim este îmbu
nătățirea și diversificarea 
continuă a serviciilor pe 
care le oferim oamenilor, 
îneît profitul lor de pe 
urma odihnei și trata
mentului să fie maxim.

în tot cursul anului, dai 
mai ales în această perioa
dă, cînd ne apropiem da 
sezonul de vîrf, una din 
principalele probleme care 
se pune este aceea a îmbu
nătățirii triajului balnear, 
în așa fel îneît cei cu ade
vărat suferinzi să beneficie
ze în primul rînd de trata
ment.

Este de prisos să mai »-

mințim cît de importante 
apar celui venit în stațiu
ne toate amănuntele legate 
de modul în care este pri
mit, cazat, îngrijit din 
punct de vedere medical, de 
modul în care i se asigură 
masa și calitatea acesteia, 
ca și posibilitățile de a-și 
petrece timpul liber. Fie
care din aceste laturi ale 
activității organizatorilor 
din stațiuni trebuie să stea 
în atenția organelor te
ritoriale ale U.G.S.R., ca 
și ale echipelor de control 
obștesc, din partea cărora 
se așteaptă o contribuție 
substanțială. Pe de altă 
parte, am solicita o mai 
mare grijă din partea 
O.N.T.-ului și a agențiilor 
sale din stațiuni pentru 
oaspeții veniți prin sindica
te, pe care-i primesc în ca
sele lor de odihnă și tra
tament. Facem această 
mențiune deoarece, la so
sirea primelor grupuri pe 
litoral, pregătirile în spa
țiile de cazare ce le-au fost 
rezervate nu erau Încă în
cheiate.

Opinăm că .asemenea tu
turor sectoarelor economiei 
și vieții sociale, și acest 
sector ar trebui să benefi
cieze de o îmbunătățire a 
organizării și conducerii. 
Dezbaterea diferitelor as
pecte, confruntarea, între 
toți cei răspunzători și in
teresați, a diferitelor pă
reri — dintre care unele 
le-am expus în rândurile 
de față — pot fi de natură 
să ducă la perfecționarea 
activității, la rezultatele 
unanim dorite.
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ce

Practica întreprinderilor noastre a 
demonstrat că, oricît de raționale ar 
fi măsurile luate pentru pregătirea 
temeinică a fabricației și aplicarea 
metodelor de programare, organizare 
și urmărire a producției, efectele nu 
pot fl maxime, la nivelul efortului 
tehnic și economic depus, dacă aces
te măsuri nu vor fi însoțite concomi
tent și de asigurarea tuturor condi
țiilor pentru buna desfășurare a lu
crului la fiecare loc de muncă. Locul 
de muncă reprezintă veriga primară 
a oricărui proces de producție și de 
condițiile ce se creează pentru ca fie
care muncitor să lucreze din plin, 
neîntrerupt, depind utilizarea rațio
nală a forței de muncă, folosirea 
completă, în scop productiv, a timpu
lui de lucru și a mijloacelor tehnice. 
Iar rezultatele obținute la fiecare loc 
de muncă influențează, în mod ne
mijlocit, eficienta activității depuse 
în atelier, secție, sector și, în final, 
pe întreaga întreprindere. Cînd sînt 
ignorate cerințele asigurării tuturor 
condițiilor propice 
rarea normală a 
lucrului la fiecare 
loc de muncă, a- 
tunci apar „fisuri" 
prin care se iro
sește o însemnată 
parte a timpului 
productiv. Este, 
de altfel, conclu
zia pe care am 
desprins-o la uzi
na „1 Mai" din 
Ploiești în conti
nuarea investiga
țiilor făcute pe 
tema utilizării 
timpului de lucru 
în unitățile indus
triale.

O zi întreagă, 
schimbului pînă la finele schimbu
lui II, am stat într-o singură secție 
(cea mai mare) — mecanică II. Cu a- 
cest prilej am dat de unele „canale", 
foarte vizibile de altfel, pe unde 
timpul se duce minut cu minut. • oră 
cu oră. Cît din cele 8 ore ?

— Cam două ore. răspunde catego
ric secretarul comitetului de partid, 
Mihai Petre. Două ore. care, rapor
tate la numărul de peste 500 de oa
meni ai secției. înseamnă 1 000 de ore- 
om pe zi ! Foarte mult, și pentru asta 
sîntem îngrijorați — conchide inter
locutorul.

Așadar. în timp ce oamenii sînt 
prezenți la lucru, în timp ce în în
treprindere există materie primă. în 
anumite secții se irosește un sfert din 
timpul productiv. Cu alte cuvinte, 
volumul posibil de obținut al produc
ției fiecărui schimb este diminuat cu 
25 la sută.
ța cea mai sumară investigație, 

cguzele acestei masive risipe de timp 
productiv .ies la iveală, una cîte una. 
Iu primul rînd. nu este organizat ju
dicios transportul intermașini al 
pieselor mai mari sau mai mici. Fie
care muncitor își cară cum poate 
piesele de la locul de depozitare la 
mașina lui. Adică, pentru operații 
care cot fi executate de către perso
nalul auxiliar, necalificat, se foloseș
te munca de înaltă calificare a 
strungarului, frezorului sau în gene
ral a muncitorului direct productiv, 
ceea ce influențează negativ nivelul 
productivității muncii. L-am văzut 
tocmai făcînd o asemenea operație pe 
strungarul Aurel Becher. Transporta 
de la mai mult de 50 de metri piese 
grele (corp piston), pentru a le pre
lucra.

— Ce să fac I — ne răspunde el. Să 
stau să aștept să mi le aducă trans
portorul ! Asta ar însemna să 
crez decît jumătate din zi.

— Dar așa cît pierdeți din
— Numai un sfert...
Pe un alt muncitor, Vasile 

l-am întîlnit 
blînd.

— încotro ?
— Caut de 

desenul de 
454-92-67. Nu . ... 
varășe. Să stau degeaba, iarăși nu 
pot.

Am apreciat dorința acestui strun
gar de a munci, de a nu irosi timpul 
de lucru. Ne întrebăm, însă, de ce 
maistrul de schimb Vasile Stoica nu 
s-a îngrijit ca de la grupa de docu
mentare muncitorii să primească la 
timp desenele de execuție ? Și dacă 
ar fi numai asta. Dar. în ceea ce pri
vește desenele de execuție, . este o în
treagă poveste nu numai în această 
secție, ci și în celelalte. In primul 
rînd. ele nu sînt întotdeauna comple
te. Se omit cote, nu se disting unele 
părți din desen. Umblă apoi munci
torul să i se descifreze desenul ; sau, 
cu aceeași insistență, caută să facă 
rost de un desen curat, neuzat, care 
poate fi „citit" cît de cît. Tehnologul 
secției mecanică III, tov. Gheorghe 
Barbu, ne spunea că se intervine 
prompt în asemenea cazuri, la cerin
ța muncitorului. Da. în schimbul I, 
cînd sînt și inginerii în secție și teh
nologii și șefii de ateliere, se poate 
interveni. Dar în schimbul III, cînd 
nu este nimeni, cum se poate face 
acest lucru ? Atunci, dacă omul nu șe 
descurcă singur nu are altă soluție 
decît să stea lîngă mașină degeaba. 
Am discutat această chestiune cu in
ginerul Dumitru Moldoveanu, șeful 
secției, și. din păcate, el nu are nici 
o soluție la îndemînă pentru a re
zolva problema. Cu toate că soluția 
este destul de simplă : respectarea 
disciplinei în sectorul documentare 
tehnologică, organizarea mai bună a 
asistenței tehnic- în schimburile de 
noapte și, mai ales, întărirea răspun
derii maiștrilor de schimb care au, 
în primul rînd, datoria să asigure 
condițiile ca timpul de lucru să fie 
integral folosit la mașini.

Mult timp pierd strungarii șî cu 
ascuțitul cuțitelor. Ei sînt nevoiți_ să 
stea la coadă, la ascuțitorie. ca să-și 
pună Ia punct plăcutele respective. 
„Nu sînt suficiente pietre abrazive", 
se scuză șeful de secție. Nu sînt nici 
ascuțitori care să realizeze ascuțiri 
de calitate. Și una și alta din proble; 
me ar putea fi rezolvate cu o mai 
mare grijă pentru a nu se risipi 
timpul.

pentru desfășu-

TIMPUL DE LUCRU
ESTE 0 COMPONENTĂ

A AVUȚIEI
GENERALE (III)

ț
de la începerea

nu lu-

timp ?

Mareș,
prin secție, tot um-

vreo jumătate de oră 
execuție a pastilei 

am după ce lucra, to-

Existența unei slabe preocupări în 
acest sens din partea maiștrilor, în 
primul rînd, a dus la situația ca lu
crul în schimburi să se termine mai 
devreme cu o jumătate de oră. Era 
ceasul 14,30 (în ziua de 12 mai) și 
strungarii Ion Dumitrașcu și Petra- 
che Stelian — sub ochii noștri — îșl 
curățau mașinile pentru a le părăsi. 
A fost nevoie de intervenția șefului 
de secție ca ei să așeze o nouă piesă 
pe mașină și să o dea în primire 
schimbului II.

— Dar de ce se procedează așa ? — 
am întrebat curios.

— Pentru că maistrul nu asistă la 
preluarea schimbului, nu este exi
gent, nu impune o anumită disciplină 
de muncă, nu educă oamenii în spi
ritul întrajutorării și al colaborării. 
Unii își văd. din păcate, în mod egoist 
numai și numai interesele lor și trec 
cu vederea interesul tovarășilor de 
muncă, ale colectivului din care fac 
parte. în această direcție și comite
tul de partid și organizațiile de bază 
au făcut puțin — conchide interlocu
torul, secretarul comitetului de par

tid pe uzină, to
varășul Grigore 
Dobre.

Intr-adevăr, a 
devenit necesar ca 
rolul comuniștilor 
în secțiile uzinei 
„1. Mai" în întă
rirea disciplinei 
să se facă mult 
mai simțit. Ei, în 
primul rînd, tre
buie să intervină 
atunci cînd lucrul 
începe mai tîrziu, 
atunci cînd se în
cheie activitatea 
mai devreme și 
atunci cînd exis- 

prin ateliere.tă un du-te-vino
La aceste cîteva fisuri organizato

rice, prin care șe scurge timp pre
țios de lucru, se mai adaugă și altele. 
Este vorba de proasta aprovizionare 
cu piese din sectoarele calde. Nu 
pentru că nu sînt piese. Ci pentru 
că nu există mijloace de transport 
intersecții. Și cît de veche este a- 
ceastă problemă I Cît de mult s-a 
vorbit la diferite ședințe și adunări. 
De asemenea, deseori stau muncitorii 
și mașinile pentru că lipsesc sculele 
și dispozitivele.

Ne întrebăm, pe bună dreptate : ce 
a făcut concret conducerea secției 
mecanică II, conducerea uzinei pen
tru asigurarea unui cadru tehnic si 
organizatoric propice utilizării cît 
mai raționale a timpului' de lucru, 
așa cum se precizează în Hotărîrea 
partidului și guvernului cu privire ia 
reglementarea programului de mun
că și întărirea disciplinei în produc
ție ? Este clar — și faptele atestă acest 
lucru — că aici nu se acordă încă im
portanța cuvenită uneia dintre indi
cațiile formulate expres în această 
hotărîre : „în întreprinderi, folosi
rea completă a timpului de lucru tre
buie să fie rezultatul înfăptuirii mă
surilor ce se iau cu privire la orga
nizarea științifică a producției și a 
muncii. în cadrul acestei acțiuni se 
va urmări ca folosirea completă a 
timpului de lucru să ducă la utili
zarea deplină a capacităților de pro
ducție. asigurarea condițiilor pentru 
desfășurarea normală a lucrului în 
toate schimburile". Au oare aceste 
indicații un caracter facultativ pen
tru comitetul de partid și comitetul 
de direcție al uzinei „1 Mai" Plo
iești ?

stabilit numărul de zile-muncă 
trebuie efectuate de fiecare coopera
tor. pentru fiecare lucrare în parte". 
La această unitate, prima prașilă pe 
cele 170 hectare cu sfeclă a fost în
cheiată, iar acum se face buchetatul. 
Pe 400 hectare cu porumb s-a apli
cat lucrarea cu sapa rotativă, iar pe 
230 ha s-a executat prima prașilă 
mecanică și manuală. La cooperativa 
agricolă din Geaca erau la cîmp, la 
întreținerea culturilor, circa 500 de 
cooperatori, adică aproape toate bra
țele de muncă. Se executa prașila a 
II-a la sfeclă de zahăr și prima pra
șilă la porumb. Aici se dă o mare a- 
tenție mecanizării lucrărilor de între
ținere. „în adunarea generală — ne 
spun președintele loan Ciorba și ingi
nerul agronom Adrian Suciu — coo
peratorii au cerut să se extindă și mai 
mult, față de alți ani, întreținerea 
culturilor cu mijloace mecanizate. Ei 
s-au convins că mecanizarea lucrări
lor e mai productivă și mai ieftină. 
Avem mecanizatori harnici, care exe
cută lucrări de calitate bună. Con
siliul de conducere, brigadierii, șefii 
de echipe exercită un control perma
nent asupra calității lucrărilor. Nu se 
admite nici o abatere". Sînt și alte 
unități unde prășitul culturilor se 
află la rang de preocupare generală.

Prășitul culturilor ar putea avansa 
cu mai multă rapiditate dacă, peste 
tot, s-ar acorda atenția cuvenită or
ganizării muncii și participării cu 
regularitate a cooperatorilor la lucru, 
în unele cooperative agricole din ju
deț se simte o atmosferă de rela
xare după campania însămînțărilor. 
în multe unități, participarea la 
aceste lucrări este slabă, ceea ce duce 
la întîrzierea lucrărilor. Străbați ki- 

• lometri în șir printre tarlalele de 
sfeclă și porumb ale cooperativelor 
din Crișeni, Cămărașu, Mociu și al
tele și nu vezi decît foarte puțini 
oameni la prășit... Parcelele care au 
fost prășite par niște insulițe într-o 
mare în care deocamdată domină bu
ruienile și crusta formată de pe urma 
ploilor. în unele unități cu suprafețe 
mari de porumb, cum sînt Suatu — 
850 hectare, Cojocna — 600 de hec
tare, Dăbîca — aproape 500 hectare 
și altele, prășitul porumbului nici n-a 
început. La Apahida sînt suprafețe în 
care porumbul de-abia mai poate fi 
identificat din buruieni. Intrînd pe 
teritoriul cooperativei agricole din 
Sîntîoana am constatat nu numai o 
participare slabă la lucrările de în
treținere, dar și unele suprafețe pe 
care băltește apa și unde porumbul, 
bine crescut, începe să sei îngălbe-. 
nească. Am aflat eă-în anul trecut 
cooperatorii au t 
mare pentru desecarea unor supra
fețe supuse inundațiilor, dar n-au 
fost săpate șanțurile secundare de 
scurgere, astfel că lucrarea pentru 
care s-a vărsat atîta sudoare nu dă 
rezultatele scontate. La Taga, pre
ședintele era plecat la un curs de 
două luni, inginerul agronom se afla 
la Cluj, iar contabilul-șef cu un grup 
de cooperatori se ocupa de acoperișul 
unui garaj. întreținerea culturilor era 
neglijată complet. La porumb încă 
nici nu începuse prășitul

Relaxarea de care pomeneam mai 
sus pare a-și avea originea la orga
nele agricole județene : direcția a- 
gricolă și . uniunea cooperativelor 
agricole. Așa se explică de ce pe te
ren nu întîlnești specialiști de la 
aceste organe care să îndrume, să 
sprijine cooperativele respective. 
Ploile căzute în ultimele zile au o 
valoare inestimabilă pentru toate 
culturile, și în mod deosebit pentru 
cele prăsitoare. Dar dacă acestea 
nu vor fi prășite la vreme, buruie
nile vor diminua mult recolta.

Toate acestea trebuie să dea 
gîndit organelor locale de partid, de 
stat și agricole, care trebuie să 
măsuri energice în vederea grăbirii 
prășitului.

Este bine cunoscut că dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale, prin realiza
rea programului de investiții stabilit, 
constituie una din principalele pîrghii 
de creștere a producției și de mărire 
a eficienței economice în fermele și 
întreprinderile agricole de stat. în 
ultimii ani, statul nostru a făcut e- 
forturi mari în vederea dotării teh
nico-materiale a întreprinderilor a- 
gricole de stat. Este semnificativă, 
în această privință, următoarea com
parație : în anul 1968, volumul de 
construcții-montaj realizat din in
vestiții centralizate a fost aproape 
egal cu jumătate din cel realizat în 
întreaga perioadă 1960—1966. Tot
odată, o deosebită atenție a fost 
acordată concentrării fondurilor de 
investiții pentru realizarea unor mari 
obiective agrozootehnice. Au fost 
create primele complexe de tip in
dustrial, destinate atît sectorului ve
getal, dar mai ales producției ani
male. De la o dotație medie de 
300—400 mii lei pentru construcții, 
cît se repartiza, în medie, în fostele 
gospodării agricole de stat în 1953— 
1956, s-a ajuns să se realizeze com
plexe cu volume de construcții-mon
taj ce se ridică, într-un singur an, 
la 40—50 milioane lei în zootehnie, 
sau la 50—200 milioane pentru com
plexele de sere legumicole.

Ca urmare a aplicării indicațiilor 
date de conducerea de partid cu 
privire la concentrarea fondurilor, 
prin construcția de unități de tip in
dustrial s-a realizat o eficientă eco
nomică sporită a investițiilor desti
nate zootehniei. In perioada 
1949—1952, cînd se făceau adăposturi 
cu o capacitate de numai 250 găini, 
productivitatea muncii era scăzută, 
revenind un îngrijitor la 250 păsări. 
In prezent, există sau se află în curs 
de construcție complexe avicole cu 
o capacitate de 100—200 mii și chiar 
de 400 mii găini ouătoare. Complexul 
avicol de la Mogoșoaia, de pildă, cu 
o capacitate de 400 mii găini ouă
toare, ocupă o suprafață de teren 
care în 1960 se aloca pentru abia 5 000 
găini. Intr-un astfel de complex, 
productivitatea muncii pe un îngri
jitor a ajuns la un milion de ouă 
pe an, iar prețul de cost s-a redus la 
jumătate față de rezultatele obținute 
în vechile adăposturi.

Soluțiile de tip industrial ș-au 
impus și în domeniul creșterii por
cilor. Programul de investiții din ac
tualul plan cincinal va permite 
ca, în anul viitor, să se reali
zeze prevederile din Directivele 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., de a se obține, în I.A.S., 
50 la sută din producția de 
carne de porc în complexele de tip 
industrial. Sarcini mari în ce pri
vește sporirea producției marfă re
vin întreprinderilor agricole de stat 
pentru viitorul cincinal. Alocarea u- 
nor fonduri sporite de investiții va 
trebui urmată de mai multă grijă 
atît pentru realizarea la termen a 
obiectivelor, cît și pentru obținerea 
unei eficiente economice ridicate.

Una din căile care duc la creșterea 
eficienței investițiilor o constituie 
scurtarea duratei de realizare a com- 

. plexelor. agrozootehnice. Pe. această 
■ linie- ’ se. manifestă,. încă ‘ deficiențe în

activitatea de programare și de pro
iectare a complexelor, deficiențe care 
prelungesc durata de realizare a unor 
obiective față de termenul prevăzut 
pentru darea lor în funcțiune. Un e- 
xemplu în această privință îl consti
tuie fabrica de nutrețuri combinate 
de la I.A.S. Beregsău, județul Timiș, 
care s-a dat în funcțiune cu o întîr- 
ziere de 5 trimestre, ceea ce a făcut 
să se piardă o producție egală cu 
120 000 tone de furaje combinate. In- 
tîrzierea a fost generată și de lipsu
rile noastre, ale titularului de in
vestiții. Din cauza alegerii unui am
plasament necorespunzător, a trebuit

legerea variantelor constructive mai 
simple, economice și posibile de rea
lizat într-o perioadă scurtă de timp. 
Cunoscînd soluțiile constructive, une
le întreprinderi de execuție colabo
rează la elaborarea proiectelor de 
execuție. In acest an, Trustul 5 Bra
șov a proiectat detaliile pentru par
tea de betoane și de asamblare a pa
nourilor termoizolante din azboci
ment, soluție nouă ce urmează a fi 
aplicată la construcția complexelor 
avicole și de porci. Pe baza unei ast
fel de colaborări, la șantierul de la 
Popești-Leordeni, Trustul 1 construc
ții a reușit să schimbe soluția de ca-

na

Ce condiționează 
eficiența investițiilor

agricole de stat
Teodor GHERCU

director general în Departamentul întreprinderilor Agricole de Stat

să fie adoptată o soluție de fundații 
pe piloți de beton armat, iar între
prinderea 13 construcții Timișoara nu 
a fost organizată pentru a face față 
unor astfel de lucrări. Ritmul de exe
cuție lent la celelalte lucrări a dus 
la o durată mai mare de execuție. 
Pornind de la această situație și al
tele similare, Departamentul I.A.S. a 
luat unele măsuri care să ducă la o 
mai bună pregătire a executării lu
crărilor, începînd de la faza de am
plasare și studiere a viitoarelor solu
ții constructive. Amplasarea comple
xelor agrozootehnice se face prin stu
dierea la fața locului a condițiilor 
tehnologice și a celor constructive, în 
vederea analizării variantelor de am
plasare, pentru ca încă din această 
fază să se poată cunoaște soluțiile de 
alimentare cu apă, cu energie elec
trică, lucrările specifice 
rezistența terenului etc.

Reducerea investițiilor 
depinde în mare măsură 
crarea tehnică a titularului de in
vestiții și a proiectantului,, pentru a-

legate de

specifice 
de conlu-

nale pluviale la serele legumicole, 
eliminîndu-se aproape complet oțe- 

, lul-beton. De asemenea, s-au redus 
timpul de execuție și costul lucrări
lor. Această metodă se va extinde la 
toate tipurile de complexe agrozoo
tehnice.

Dacă în ce privește conl-ucrarea 
tehnică dintre titularul de investiții 
și proiectant au fost obținute unele 
realizări, continuă să existe deficien
te în ce privește proiectarea și exe
cuția lucrărilor ce urmează a fi puse 
în funcțiune în prima urgență. Prac
tic, s-a trecut de la execuția lucră
rilor pe etape de linii tehnologice pa
ralele, la execuția după fluxul de 
producție, ceea ce a permis să se în
ceapă popularea cu scroafe a com
plexelor de porci din primul an de la 
începerea lucrărilor. Celelalte sectoa
re : de fătare, creștere și îngrășare 
se execută în lanț, cu un decalaj 
echivalent fluxului tehnologic. A- 
ceastă^ metodă, care permite să se 
reducă durata de atingere a parame
trilor proiectați, nu a fost aplicată

cu perseverență. S-a întîmplat da, 
după intrarea în producție a primu
lui sector al unui complex, cele
lalte obiective de investiții să fie a- 
mînate. La primele 3 complexe de 
porci intrate în producție după acest 
grafic, sectoarele de îngrășare au în- 
tîrziat. Așa este cazul la complexele 
de la Beregsău, județul Timiș, Fe
tești, județul Ialomița, și Bonțida, ju
dețul Cluj. Din această cauză între
prinderile agricole de stat respective 
n-au putut popula grajdurile. Neres- 
pectarea termenelor de punere în 
funcțiune a diverselor obiective din 
cadrul unor complexe duce, în ultima 
instanță, la scăderea eficienței econon 
mice a investițiilor, deoarece ele in» 
tră cu întîrziere în producție. O sin
gură zi de întîrziere la punerea îij 
funcțiune a unui complex de porci 
înseamnă un număr de aproape 500 
porci mai puțin ; o singură zi pier
dută la un complex avicol, ca cel d® 
la Oradea înseamnă să se obțină 
cu aproape 100 mii de ouă mal pu
țin.

Realizarea la termen a obiective
lor de investiții necesită un sprijin 
mai operativ din partea organelor de 
avizare. Or, și în această direcție se 
constată unele neajunsuri. Amîna- 
rea obținerii avizelor de energie ca
lorică. de exemplu, din partea Mi
nisterului Energiei Electrice, la com
plexele de sere Popești-Leordeni șl 
Ploiești, în trimestrul IV 1968 și în 
acest an. a decalat posibilitatea exe
cutării unor lucrări cu 2—3 luni. 
Or, în aceste condiții, un singur aviz 
întîrziat poate deveni o frînă în rea
lizarea unui volum de lucrări de 
circa 450 milioane lei pe două șan
tiere de maximă concentrare a in
vestițiilor. Iată de ce se cere ca or
ganele de avizare să fie mai recep
tive la solicitările 
elaborării avizelor.

Măsura luată de 
I.A.S. de a se numi 
toarelor complexe o 
derea șantierelor creează premisele 
unei colaborări și ale unui control al 
calității lucrărilor în mai bune con
diții, dar această măsură a deve
nit, în unele cazuri, insuficientă. Este 
necesar ca. pentru unele obiective, 
deosebit de importante, cum sînt 
complexele de porci, complexele de 
sere, complexele avicole noi de 
mare capacitate, să se numească 
conducerea tehnică a acestor unități 
încă din faza de proiectare. In acest 
fel, viitorul tehnolog-șef al com
plexului poate să conlucreze la rea
lizarea investiției încă din faza de 
proiect, de studii, să contribuie la 
alegerea celor mai bune variante 
tehnologice și constructive.

Se poate aprecia că resursele de 
sporire a eficienței economice a 
vestițiilor în fermele și întreprinde* 
rile agricole de stat nu au fost nici 
pe departe epuizate. îmbunătățirea 
permanentă a activității de proiecta* 
re, mărirea eforturilor de experiment» 
tare în producție a noilor sistemă 
tehnologice, a instalațiilor de meca> 
nizare trebuie să deschidă noi ort'* 
zonturi spre o eficiență economică 
mai ridicată a tuturor investițlildîț 
agrozootehnice.

de urgentare a

Departamentul 
conducerile vii- 
dată cu deschi-

de
ia

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

executat ■ un canal inoran tmnr ciirtVni.

prefabricate din București

trudnic din(Urmare din pag. I) visul frumos al ce-

O realâ „fabricâ* de case și de alte construcjii : întreprinderea de Foto : Agerprei

si 
de

lor) între semiurban 
urban, liceu si scoli 
diferite grade (cu peste 
60 de săli de clasă si 
.circa 90 de dascăli de 
variată pregătire), multe 
grădinițe, rețeaua așeză
mintelor medico-sanitare 
(un doctor la 660 de lo
cuitori e un indice foar
te bun !).

Nu sînt 
stenograful 
dificărilor 
tuat De i 
care s-au gravat pe 
cest DOliedru de cărbune 
cu multe fețe, oraș mi
nier căruia i-as zice prin 
gest reflex „diamantul 
negru" (diamantul e. la 
urma urmei, un căr
bune).

Dar să examinăm căr
bunele pronriu-zis. ligni
tul din Anina, modul 
în care au evoluat „vîr- 
stele" lui, alegînd trei 
dintre acestea care au o 
anume semnificație 
punctează sintezele, 
niversul de cărbune 
aici a avut o vîrsta

si nu voi fi 
1 tuturor mo- 
care s-au ta- 

chipul Aninei.
a-

si 
U- 
de 

> a 
armărilor, bine circum
scrisă calendaristic. ne 
narcursul căreia oamenii 
au dat o bătălie forte, 
într-un desfășurat nroces 
Dentru înlocuirea armă
turii de lemn (extrem de 
costisitoare si nerational 
menținută în minerit) cu 
armătură metalică si alti 
înlocuitori ai lemnului. 
Uitîndu-ne comparativ 
înapoi, să zicem la anul 
1958. constatăm că în 
subteranele Aninei con
sumul lemnos — aur pen
tru avuția națională — 
a scăzut cu peste iumă- 
tate. Se excavează azi 
1 000 tone de lignit cu 
numai 48 metri pătrați 
de armătură lemnoasă, 
zăcămîntul nepermițînd 
eliminarea totală a lem
nului de susținere.

A fost. apoi, vîrsta fau
nei metalice, de care se

locul a 
un lung 
de înalt 
au eli-

bune. smulse
adînca noapte geologică 
și din captivitatea scoar
ței. Vorba STERIL nu-i 
altceva decît materia că
zută, 
care
cu

leagă
lor ce operează în căr
bune din tată în fiu : vi
sul a prins contur, e o 
realitate copleșitoare. 
Vreau să zic că 
fost populat cu 
sir de agregate 
randament care
berat mari zăcăminte de 
energie fizică umană 
cheltuită. volens-nolens. 
nu totdeauna la valoarea 
sa reală. Mă refer la 
comoresoarele pentru aer 
de joasă si înaltă presiu- 

încărcătoarele dene.
steril, încrengăturile de 
aeraj,
toare de umiditate pen
tru eliminarea prafu
lui negru, aparataie sa
nitare si de salvare, noua 
preparatie pentru înno
bilarea cărbunelui — 
ciudat popor de vietăți 
metalice, insecte de o- 
tel. care au schimbat 
aici din temelii (cuvîntul 
e la locul său) condiția 
de miner.

A treia vîrstă : mina a 
prins „să Duiască". cres
te rămuros si se diver
sifică, a început extrac
ția de argilă refractară 
prin inaugurarea minei 
Miniș—Covăcie. sș valo
rifică ceea ce pînă ieri 
părea incredibil — cimi
tirele de steril a căror 
imagine deprima.

pompele proiec-

FOCURILE
Cui îi este familiar, cît 

de cit. mediul minier, 
știe că STERIL denu
mește rămășiță de pia
tră tocată, răscolită, fră- 
mîntată, mestecată. în
toarsă pe toate fetele, 
care mai păstrează doar 
o vagă umbră, un colb 
de aducere aminte, o su
gestie fulgurantă, un vis 
din formidabila tentatie 
pe care o trezesc 
căutătorii din adînc 
fugoasă de aur sau 
terioasa lentilă de

în 
vîna 
mis- 
căr-

răcită, abandonată, 
dă

un
neistovitelor

de energie

expresie — 
rece tragism 

chel- 
din 

ca să 
hor-

tuiri 
subteran. înseamnă.

. zic altminteri, urîta 
botă. încremenită spumă 
a unor aventuri consu
mate ne brînci. semnul 
unor teribile bătălii din
tre om si natură, dintre 
rațiune si tenebre: în-

lent. lenevos, moc- 
fumegos. pe durate 

timp ce se măsoară 
uneori cu zecile de ani. 
Generațiile ieșite din vi
gurosul arbore genealogic 
al minerilor români poar
tă pe retină si în via 
lor memorie imaginea a- 
cestor foarte familiare 
arderi. Prin tasare. prin 
apăsare teribilă, prafuri
le 
si 
iau 
cu 
fizico-chimici ușor de se
sizat. are loc — nouta-

carbonifere conținute 
șisturile bituminoase 
foc. se autoaprind si. 
concursul factorilor

cerul liber. In sînul ma
mei naturi.

E bine să-i lăudăm pe 
cei ce cu dramul de no
roc. cu mintea lor age
ră si multă sănătate de 
spirit dau o neașteptată 
argumentare proverbu
lui : să scoți bani din 
nimic.

Am privit, așadar. Dia
mantul Negru în 
sele dimensiuni, 
taze, fațete sau 
care corespund si 
ră, dacă ne gîndim bine, 
chiar cei patru ani vi
tali. de accelerate Drefa-

descri- 
ipos- 

vîrste, 
acope-

tîrziu romanii, au făcut 
cu bună stiintă si ritual, 
mult înaintea altor civi
lizații europene. Isi a- 
Drooie oasele de izvoare
le 
se 
ga 
să 
nătos si de neînvins, 
precum „Hercules invic- 
to“. foarte Dămînteanul si 
preaslăyitul zeu al nu
ferii. ne care atît de 
fierbinte l-au evocat la 
Roma legiunile care fu
seseră în Moesia si ne 
locul numit Ad Mediam

tămăduitoare, spre a 
fortifica si a recîsti- 
cheltulta vigoare, ca 
revină în arenă să- 

si

Din nou pe PARALELA 45
seamnă cenușă, zat. droj
die. căzătură ; o ultimă 
zvîrcolire de materie do
mesticită. învinsă, călca
tă în Picioare, părăsită cu 
un rece si obosit surîs. 
în sfîrșit, vorba STERIL 
înseamnă chiar ceea ce a- 
tît de dur. de net. de 
ireversibil si de necruță
tor denumește — adică 
nimic; un mare si mult 
nimic, cu care „băiesii" 
îsi ornează peisajul na
tural al localităților lor 
miniere, pentru că vom 
găsi (oriunde ne întoar
cem) vaste depozite 
steril
sânte montane, asemenea 
unor Piramide ale nimic
niciei. niște 
sfincsi orbi, la 
cărora minerul 
bă eliberat 
încărcat de 
nostru oret

In vestul
roaiele astea se numesc 
„halde" ; vastele depozite

de 
Dărăsite De ver-

golemuri. 
picioarele 
se olim- 
mîndru.si 

nemăsuratul 
al tuturor, 

tării musu-

te ! — un proces de sa- 
motizare pe care indus
triile de produse refrac
tare îl dezvoltă dirijat în 
mari cuptoare de ardere. 
Niște inspirate minți in
ginerești au dat contur 
în urmă cu cîtăva vre
me neașteptatei inovații: 
puternici bondari de o- 
tel. buldozere si exca
vatoare au început să 
muște cu mandibulele si 
cupele lor din cimitirele 
gri. reintroducînd în 
circuitul industrial (de 
astă dată pe altă poartă) 
o materie primă a cărei 
substanță de bază este a- 
lumina. bună la fabrica
rea samotei si a1 întregii 
game de oroduse refrac
tare. Deci — fapt pînă 
azi de neimaginat — 
..haldele" arse 
zabile. devin 
„fabrici" de 
constituite CU
DIN NIMIC acolo, sub

ceri, care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al 
partidului, s-au împămîn- 
tenit sub semnul lor de 
foc aici, la Anina, așe
zare minieră situată De 
paralela 45° 2’ 30” lati
tudine nordică.

„HERCULES 
IHVICTO"

sînt utili- 
fabuloase 

șamotizare 
NIMIC si

Timpul se toarce lent, 
într-un asezămînt de să
nătate de talia Hercula- 
nelor : m-am gîndit că 
orgoliul si faima care îi 
aureolează vîrsta matu
salemică prelungită în 
timpul nedefinit nu-s 
prielnice noutăților. Am 
pătruns totuși în cetatea 
de sănătate să revăd 
voarele sacre si să 
tesc puțin psihologia 
mului care vine an
an Ia băi : el face exact 
ceea ce înaintemergăto- 
rii noștri geto-daci. mat

iz- 
ci- 
o- 
de

(Mehadia de astăzi), ves
tind miracolul 
relor sfinte Ad 
Herculi sacras. Ei. 
ții legiunilor, au 
vestea în strălucita Ro
mă. arătîndu-si oasele 
vindecate si buna sănă
tate cu care se întorceau 
din istovitoarele campa
nii în Dacia; asa a în
ceput exodul potentaților 
spre Herculane, pentru a-1 
preamări pe Aesculap. 
zeul medicinii, și pe fiica 
acestuia. Hygeea. zeița 
sănătății si curățeniei, 
care si-au ales templu 
îngusta si fabuloasa vale 
de trecere Ad Mediam. 
unde mustesc izvoare 
fierbinți.

Faima Herculanelor s-a 
întins ca focul prin ier
buri. acoperind multe se
cole si stîrnind foamea 
de sănătate a tuturor se
mințiilor de pe conti
nent : în preajma izvoa
relor »-au durat zidiri.

izvoa- 
aquas 
solda- 

adus

oamenii stiintei au 
lit felul apelor și 
de folosire, locul 
melor" romane a fost luat 
de impresionantul labi
rint al bazinelor cioplite 
în piatră, pavilioane cu 
boltiri semețe îsi croiau 
loc în mirificul peisaj, 
vestind lumii că aici se 
întemeiază o importantă 
oază de sănătate. Toate 
documentele de medici
nă din ultima jumătate 
de mileniu (ca să nu a- 
pelăm la documentele de 
piatră ale fabulelor voti
ve de acum două mii de 
ani) vorbesc cu statornic 
elogiu despre terapeutica 
apelor lui Hercules, ci
tind cuvintele de recu
noaștere ale celor sosiți 
din cele patru vînturi să 
se curarisească 
ceastă ferestruită 
tură a Carpatilor. 
lei însă, nici un 
ment (sau aproape 
unul) nu menționează a- 
paritia sau captarea vre
unui nou izvor fierbinte, 
cu debit important si 
mare valoare curativă. în 
afara celor știute si 
frecventate (mai bine sau 
mai rău) în vechime. 
Vestitul așezămînt ne 
petrece, mi-am zis, cu un 
egal si rece surîs. inca
pabil să mai arate în 
viitor noi guri de ane si. 
deci, surprizele pe care 
inepuizabila speranță în
magazinată în omenire le 
așteaptă. Nu se iveau 
semnele unor surprize si 
Herculanele ne obișnui
seră de un număr de de
cenii încoace cu gîndul 
că. iată, prea multe nu 
se vor schimba aici, că 
apele se mențin în știu
ta matcă, fără explozii si 
tardive înmuguriri 
arborelui acvatic 
subteran : va trebui, 
sugerau bătrînele __
(si balneologii începură 
să creadă în acest ade
văr). va trebui să ne o- 
bisnuim cu gîndul că am

stabi- 
modul 

„ter-

în a- 
strîm- 
Para- 
docu- 

nici

ale 
din 
ne 

ape

Intrat de mult în după-a- 
miaza vieții acestei sta
țiuni. dacă nu (frica pă
zește primejdia rea) în 
zodia unui glorios apus. 
Acesta era ceasul pe ca
re ni-1 sugerau de un 
timp bun încoace Hercu
lanele.

Aflu, mai zilele trecu
te (fapt divers, pe care 
mi-1 comunică pasager un 
amic) că în stîncile lui 
Hercules s-a descoperit o 
nouă gură de ană fier
binte (aflată tocmai sub 
severul examen al știin
ței). Să fie. oare, vorba 
de marele si mult spe
ratul izvpr așteptat de 
generații si de valurile 
de omenire care se pe
rindă la umbra Carpa- 
tilor ? S-ar putea crede 
că da. Cel puțin asa îl 
recomandă datele preli
minare. Spre a-1 caracte
riza cît de cît. vom com
para acest nou si pu
ternic izvor descoperit în 
zona Podului Roșu al 
Herculanelor. cu cel mal 
viguros (pînă acum) iz
vor si debit de apă tămă- 

. duitoare. anume baia fos
tă Horia. azi Neptun (cu 
6,4 grame mineralizare la 
litru. 0.87 milimicrocurie 
si o temperatură constan
tă de 54—56 de grade), 
pe cînd apa nou captată 
prezintă aceste însușiri, 
în toate privințele net 
superioare: debit de 7,6 
litri pe secundă, o mine
ralizare de circa 10 gra
me la litru, o radioacti
vitate de 3,3 milimicrocu
rie si o temperatură de 
59—60 de grade C, Fier
bintea pungă de apă des
coperită la o adîncime de 
peste 500 de metri, în 
plină rocă granitică, ves
tește — se nare — un 
nou si reîntinerit destin 
asezămîntului de sănăta
te. situat ne Cerna si în 
vecinătatea Domogledu» 
luL
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CALEA SPRE MP1MW Întîlnire

A STUDENTULUI
cu dirijorul 
Ionel Perlea

Constituirea Asociației
_ _

scriitorilor din Timișoara

FĂRĂ CVENȚA
DupS cum se știe, în cursul anului 

trecut au fost adoptate o serie de 
măsuri menite să asigure perfecțio
narea și modernizarea învățămîntu- 
lui superior — inclusiv a învăță- 
mîntului fără frecvență. în discuția 
de față ne-am propus să analizăm 
cîteva aspecte principale ale modului 
de desfășurare și ale conținutului 
acestei forme de studiu, ținînd seama 
de faptul că numărul celor înscriși la 
învățămîntul fără frecvență repre
zintă, în acest an universitar, mai 
mult de 26 la sută din numărul to
tal al studenților. Interlocutorii noș
tri : cadre didactice universitare din 
Capitală, studenți.

Pentru debut o observație cu ca
racter statistic : la ultima sesiune de 
examene din acest an universitar, 
la unele facultăți abia 25—30 la sută 
dintre cei care s-au prezentat au 
obținut note între 7 și 10, în rest 
predominînd notele la limită. Cum 
se explică această stare de lucruri ?

Din investigațiile făcute rezultă că 
în momentul de față persistă încă 
unele lipsuri organizatorice care au 
constituit și cu alte prilejuri obiec
tul unor semnale critice în presă, 
dar de care forurile de resort au 
ținut prea puțin seama. Astfel, an 
de an multe facultăți elaborează și 
expediază programele de studiu cu 
mare întîrziere. Lucrările de control, 
față de care au fost exprimate adesea 
numeroase rezerve, sînt considerate 
o formalitate. Vine la rînd, apoi, 
problema lipse! cursurilor și manua
lelor. La unele discipline există 
cursuri tipărite, la altele (destul de 
numeroase) sînt depășite și deci tre
buie reeditate, după cum la altele... 
lipsesc cu desăvîrșire. Tirajul unora 
dintre cursurile publicate este sub 
cerințele reale. Despre cele șapiro- 
grafiate aflăm că se găsesc la biblio
tecile facultăților, dar numărul 
exemplarelor e foarte mic ; la fel și 
al altor materiale bibliografice. Există 
propunerea, din partea studenților, 
ca aceste cursuri să fie multiplicate 
și expediate contra cost, există chiar 
și o experiență recentă în acest sens 
la Academia de Studii Economice, 
dar generalizarea inițiativei se lasă 
încă așteptată.

Dincolo însă de aceste deficiențe 
de ordin organizatoric, care se cer și 
pot fi înlăturate, studiul la cursurile 
fără frecvență ridică o serie de pro
bleme ce țin de atitudinea unor stu
dent!.

O cerință fundamentală a acestei 
forme de învățămînt — valabilă și 
pentru cursurile de zi sau serale — o 
reprezintă temeinica pregătire indi
viduală, interesul și stăruința deoușe 
de fiecare student pentru îndeplini
rea îndatoririlor ce-i revin. în a- 
ceastă ordine de Idei, conf. univ. dr. 
I. DIDILESCU, decanul Facultății de 
filozofie, releva : „O bună parte din 
studenții fără frecvență se pregă
tesc, Intr-adevăr, cu conștiincio
zitate, obținînd rezultate mulțumi
toare. Se pot da chiar exemple de 
studenți care se prezintă excelent la

examene, au lecturi prealabile de 
specialitate, își exprimă cu claritate 
ideile, folosind o terminologie adec
vată, sint sirguincioși și dotați, unii 
dintre ei dovedind o adevărată 
vocație. Dar mai sînt și studenți care 
vin la facultate doar pentru 
diplomă, pe care încearcă s-o do
bîndească fără a munci serios".

Pe alocuri, în rîndul studenților și 
chiar al unor cadre didactice se ex
primă părerea că activitatea prac
tică pe care studentul o depune Îs 
locul său de muncă, experiența de 
viață etc pot să compenseze sau să 
suplinească golurile din cunoștințele 
care se cer însușite prin planul și 
programele de învățămînt. „Greșește 
fundamental — consideră acad. 
GRIGORE C. MOISIL — acela care 
crede că munca profesională singură 
îi poate servi studentului, fie că este 
profesor sau învățător și vine la

ancheta
pedagogică

dr. 
al

facultatea de matematică sau la fi
lologie, fie că este contabil sau econo
mist și urmează o facultate econo
mică, la realizarea programului de 
studiu cerut de facultate. Pentru a 
se pregăti, acesta are nevoie de cel 
puțin tot atîtea ore de studiu pe zi, 
ba chiar mai multe, decît un student 
obișnuit, pentru că învață singur și 
mai are și alte preocupări".

Tot astfel, lector univ. 
ST. CĂRPENARU, prodecan
Facultății de științe juridice, men
ționează : „Trebuie subliniat că nu 
toți studenții manifestă interes pen
tru disciplinele studiate, unii mulțu- 
mindu-se să treacă dintr-un an în al
tul fără eforturi, adueîndu-și aminte 
de facultate doar în preajma sesiuni
lor de examene".

„Cei mai mulți studenți — adaugă 
și conf. univ. dr. ANETA SPORNIC, 
prorector al Academiei de Studii 
Economice — vin cu o săptămînă 
două înainte de sesiune Ia facultate 
și încep «asaltul». Un exemplu edi
ficator : la economie politică, deși 
sînt cursuri, mai mult de jumătate 
dintre cei care s-au prezentat la 
ultima sesiune au căzut la examen".

După cum remarcau unele cadre 
didactice universitare cu care am 
stat de vorbă, unii studenți practică 
„metode" de studiu și de „susținere" 
a examenelor deloc recomandabile, 
care frînează temeinica însușire a 
cunoștințelor. Astfel, sînt studenți’ 
care se mulțumesc să improvi
zeze în legătură cu subiectul det 
examen. De regulă, frunzăresc „cîte 
ceva" în grabă, de obicei notițe ale 
studenților de la zi, uneori multipli
cate la mașină după niște copii

teatre

• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Studio) : Travesti — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Croitorii cel 
mari din Valahla — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Me
teorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Tandrețe șl abjecție — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala Ma- 
gheru) : Frumoasa duminică de sep
tembrie — 19,30 ; (sala Studio) : Cînd 
luna e albastră — 20.
• Teatrul Gluleștl : Meșterul Manole 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste ne
terminată — 16.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale : 
Disonanță — 19,30.

? Teatrul Național Craiova (în sala 
omedla a Teatrului Național

„I. L. Caraglale") : Hangița — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Papuciada — 17 ; (sala 
din str. Academiei) : A fugit un tren 
— 17.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Nu te lăsa Stroe 1 
— 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasllescu" : 
Festival la Palat — 20.

cinema

• La doles vita: PATRIA — 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20.
• Am două mame șl doi tați : SALA 
PALATULUI — 19 (seria de bilete — 
2802), REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, GRADINA FESTIVAL
— 20,15.
a Prințul negru : LUCEAFĂRUL
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 21, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30; 
18,45; 31, GRADINA DOINA — 20,15 ; 
STADIONUL DINAMO — 20,15.
• Vițelul do aur (ambele serii) : FES
TIVAL — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,45.
a A trăi pentru a trăi : CENTRAL —
9.15 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,45, FAVORIT — 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Roșii șl albii: CENTRAL — 19,15; 21. 
0 Tarzan, omul junglei : VICTORIA
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15; 
20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDI
NA EXPOZIȚIA — 20,15.
0 Pentru Încă puțini dolari : LUMI
NA — 9,15—16 în continuare ; 18,30 ; 
20,45, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Actele, vă rog 1 : CINEMATECA - 
10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
0 Adio, Gringo : DOINA — 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 20,15, GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
0 Contemporanul tău (ambele serii): 
UNION — 16 ; 19.
0 Pe plajele lumii : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.,
0 In umbra coltului : FEROVIAR — 
8,30—16,15 în continuare ; 18,30 ; 20,45, 
EXCELSIOR — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21, FLOREASCA — 9 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20,30, AURORA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. la 
grădină — 20,15.
O Asasinatul s-a comis luni : GRIVI-

ȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9,30—15,30 în continuare ; 
18, la grădină - 20.15.o Rolls Royce-ul galben : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15.15 ;
17,45 ; 20.o La est de Eden : BUZEȘTI — 15,30. 
la grădină — 20,15.
0 Iluzii : BUZEȘTI — 18.O Noaptea e făcută pentru... a visa : 
DACIA — 8,15—16,15 în continuare ;
18.30 ; 20,45, ARTA — 9—15,45 în con
tinuare : 18.15, la grădină — 20,15.
0 Comedianții : BUCEGI — 9—14,30 în 
continuare ; 17,30, la grădină — 20. O Crimă în stil personal : UNIREA —
15.30 ; 18.
0 Profesioniștii : GRĂDINA UNIREA
— 20,15.
0 Răutăciosul adolescent: DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Riscurile meseriei : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Urletul lupilor : COTROCENI — 
15,30 ; 18.
0 Astă seară mă distrez : VIITORUL
— 15,30 ; 18.
0 Pipele : COTROCENI — 20,30 ;
VIITORUL — 20,30.
0 Pe urmele șoimului : VOLGA — 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Vera Cruz : GRĂDINA VITAN — 
20,15.O Paradisul îndrăgostițllor: MIORIȚA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.0 Pașa : MOȘILOR — 15,30 ; 18.O Crăciun cu Ellsabeta : MOȘILOR — 
20,30.
0 Becket : POPULAR — 15,30 ; 19.
O Apele primăverii : MUNCA — 16.
0 Spartacus : MUNCA — 18.
0 Căsătorie pripită ? : FLACĂRA — 
15,30 ; 18.
0 Comisarul X : FLACĂRA — 20,30 O Rio Bravo : RAHOVA — 15 ; 18, la 
grădină — 20,15.
0 Vremuri minunate In Spessart : 
PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Tată de familie : GRADINA PRO
GRESUL — PARC — 20,15.
0 Marele Șarpe : PACEA — 15,30 ; 18; 
20,15.
0 Numai o singură viață : CRlNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.

17,30 — Telex T V. 17,35 — Ecranul 
cu păpuși : „Rică epurică" de G. Stan- 
cu. Prezintă colectivul teatrului de 
păpuși din Iași. 17,50 — Limba en
gleză. Lecția 59. 18,15 — Pentru pio
nieri șl școlari : „Detectivi prin... te
lescop" — emisiune muzical-dlstrac- 
tivă. 18,45 — „Cînd aud cucul cîn- 
tînd". Muzică populară românească 
interpretată de Maria Ciobanu și Pop 
Simion. 19,00 — Din lumea științei : 
„Centre științifice : Cluj". 19,30 — Te
lejurnalul de seară — Buletinul me
teorologic. 20,00 — Seară de teatru : 
„Frumoasa duminică de septembrie’ 
de Ugo Betti. In românește de Aneta 
Dobre. Interpretează colectivul Tea
trului „C. I. Nottara". în distribuție : 
Eugenia Bădulescu, Constantin Bre- 
zeanu, Mihai Pruteanu, Ioana Mano- 
lescu, Șerban Cantacuzlno, Lucian 
Dinu, Ștefan Tăpălagă, George Buz
nea ș.a. Scenografia : Lidia Radian. 
Regia : Sanda Mânu. In pauză : „An
tologie lirică" — Frumusețe continuă. 
Versuri în lectura autorilor : Ion 
Brad, Tlberlu Utan, Vasile Nlcoles- 
cu, Horia Zllleru, Nlcolae Stroe, Teo
dor Crlșan. 22,10 — Prim plan :
F. Brunea-Fox. 22,30 — Itinerar
european : „Cesar și mitologia ma
șinii" — 22,45 — Un vals de Strauss : 
„Dunărea albastră". Prezintă : George 
Sbîrcea. 23,05 — Telejurnalul de 
noapte. 23,15 — închiderea emisiunii.

scrise cu indigo și adesea pline de 
erori, ori „pilule" întocmite de alții
— extrase concentrate ale materiei 
etc. Pentru aceștia, principala con
diție a promovării unui examen 
este... să se prezinte. Urmările unor 
asemenea procedee ? Chiar șl su
marele cunoștințe dobîndite se uită 
repede, tot acest „efort” soldîndu-se, 
în cel mai fericit caz, cu o notă la li
mită. De cele mai multe ori însă, ele 
duc la debitarea cu aplomb a 
tot felul de enormități care de
termină nepromovarea. Dar, din 
păcate, cei în cauză nu se trezesc la 
realitate nici după această experi
ență. Mulți dintre el își fac apariția 
după sesiunea din toamnă cu jalbe 
ce conțin tot felul de justificări, 
insistînd pentru o reexaminare fără 
să fi învățat serios, dar crezînd 
va surîde norocul.

Consemnînd fenomenele de 
sus ca revelatoare, bineînțeles 
pentru o anumită categorie de stu- 
denți fără frecvență, considerăm 
totuși necesar să reamintim că 
datoria de a bara calea unor astfel 
de elemente revine, în primul rînd, 
corpului profesoral, care este che
mat să manifeste constant o exigență 
sporită.

Participanțil la discuția de față 
s-au referit șl la faptul că actualul 
mod de organizare și desfășurare a 
învățămîntului superior fără frec
vență e susceptibil încă de unele 
perfecționări. în această privință, 
lector univ. dr. A. VALENTIN, pro
decan al Facultății de filozofie, ne-a 
spus :

— In momentul de față se constată 
că numeroși studenți fără frec
vență fac cu greu față exigențe
lor unei facultăți cu profil preten
țios, cum e a noastră, de exemplu. 
Specificul acesteia presupune lecturi 
bogate, uneori In limbi străine, 
dezvoltarea deprinderii de a ginții 
analitic, a medita, a reflecta, toate 
acestea contribuind Ia formarea unui 
intelectual cu bogate informații 
științifice șl culturale. Or, condițiile 
în care se pregătesc studenții fără 
frecvență nu permit realizarea în
tocmai a acestor deziderate. Cred că 
pornind de la experiența pe care o a- 
vem ar fi necesară regîndirea acestei 
forme de învățămînt în ansamblul el, 
avînd în vedere specificul facultăți
lor. Consider că pentru ridicarea 
calității învățămîntului fără frec
vență trebuie să se asigure, în pri
mul rînd, o mai mare diferențiere 
și în orice caz să se organizeze nu
mai la facultățile unde pregătirea pe 
această cale s-a dovedit eficientă. 
Totodată, ar trebui să se studie
ze oportunitatea măririi duratei 
studiilor în raport cu specificul 
diferitelor facultăți. După părerea 
mea este necesar să se acorde e mal 
mare atenție întăririi legăturii stu
denților cii facultatea printr-o mal 
bună organizare a centrelor locale de 
consultații și, îndeosebi, prin trans
miterea operativă a materialelor de 
îndrumare și studiu, problemă vitală 
pentru studenții fără frecvență.

Din discuțiile purtate la Ministerul 
învățămîntului, în urma constatărilor 
făcute cu prilejul anchetei, rezultă 
că problemele specifice ale perfec
ționării acestei forme de învățămînt
— deși a trecut mai bine de un an 
de la elaborarea Directivelor C.C. al 
P.C.R. privind dezvoltarea învăță
mîntului — se află încă în stadiu 
de proiect. Ritmul nesatisfăcător în 
care se încearcă adaptarea acestei 
forme de învățămînt la cerințele 
vieții, precum și existenta unor ca
rențe în desfășurarea procesului 
instructiv la învățămîntul fără frec
vență pledează pentru studierea a- 
profundată și realistă a cauzelor ce 
determină aceste stări de lucruri, im- 
punîndu-se cu necesitate mai multă 
operativitate și consecvență în per
fecționarea sistemului actual. E vorba 
de perfecționări care să bareze calea 
dobîndirii unor diplome fără acope
rire în cunoștințe și să asigure pre
gătirea corespunzătoare a tuturor 
celor care, printr-o muncă asiduă, 
vor să dobîndească o înaltă calificare.

Lucian

(Urmare din pag. I)

menii de stringentă 
actualitate, cum sînt 
electronica, automa
tica. modelismul, ra- 
diotehnica ș.a. Ase
menea preocupări, 
cel mai adesea izvo- 
rînd dintr-o pregăti
re școlară multilate
rală, temeinică, vin 
la rîndul lor să îm
bogățească orizontul 
de cunoștințe al co
piilor, să contribuie 
la formarea unor 
trăsături pozitive ale 
personalității lor, 
care le vor influența 
favorabil întreaga 
dezvoltare ulterioară.

Cîteva cuvinte des
pre însăși ideea con
cursului și despre or
ganizarea lui. Cu- 
noscînd preocupările 
și pasiunile copiilor, 
inițiatorii acesței o- 
riginale competiții 
au deschis un cîmp 
vast de valorificare 
a fanteziei creatoare, 
de cultivare a pasiu
nilor, de îmbogățire 
a cunoștințelor, de 
perfecționare a în- 
demînării printr-o 
muncă migăloasă, 
grea, dar generatoa
re a unor substan
țiale satisfacții. Re
dacția revistei „Cu
tezătorii" merită toa
te felicitările pen
tru ideea bună pe 
care a avut-o de a 
organiza o asemenea 
competiție a spiritu
lui creativ al copii
lor, pentru străduin
ța depusă în a o fi
naliza, în a realiza 
această expoziție. Al
cătuirea ei s-a făcut 
cu multă seriozitate, 
juriul competent —

că le

mal 
doar

CIUBOTARII

Dirijorul Ionel Perlea s-a întîlnit 
luni după-amiază, la sediul Uniunii 
compozitorilor, cu muzicieni și alți 
oameni de cultură din Capitală.

Printre persoanele oficiale erau 
prezenti Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, și reprezentanți ai am
basadei S.U.A. la București.

Ion Dumitrescu, președintele Uni
unii compozitorilor, a rostit un cald 
cuvînt de salut, anunțînd totodată 
hotărîrea comitetului de conducere 
al acestei instituții de a conferi 
ilustrului maestru titlul de membru 
de onoare al Uniunii compozitorilor 
din România. A avut loc apoi o au
diție din creația Iui Ionel Perlea. 
Cvartetul „Philharmonia" a interpre
tat o lucrare a maestrului, distinsă 
în 1926 cu premiul I „George Enescu" 
— Cvartetul de coarde op. 10. A mai 
fost audiată, înregistrată pe bandă de 
magnetofon, o altă lucrare a lui Io
nel Perlea — „Variațiunile simfonice 
pe o temă proprie" — în interpretarea 
orchestrei simfonice a Filarmonicii 
„Banatul" din Timișoara, dirijată de 
Nicolae Boboc, operă tipărită de cu- 
rînd de Editura muzicală și inmînată 
cu același prilej, ca omagiu, compo
zitorului.

în cursul zilei de luni, dirijorul 
Ionel Perlea a făcut o vizită la Mu
zeul memorial „George Enescu".

SERI MEMORIALE">!
în cadrul ciclului „Seri memoriale*, 

organizate la Casa Scriitorilor, luni 
a avut loc o manifestare închinată 
poetului Mihu Dragomir. Regretatul 
autor și opera sa au fost evocate de 
Dan Deșliu și criticul Aurel Martin. 

(Agerpres)

Continuă să se desfășoare adună
rile de constituire — potrivit noului 
statut al Uniunii scriitorilor — a 
asociațiilor scriitorilor din diferite 
localități ele patriei. După Brașov, 
Tg. Mureș, Iași, luni a avut loc con
stituirea Asociației scriitorilor din 
Timișoara. La adunarea generală ți
nută cu acest prilej au participat 
prozatori, poeți, critici literari și alți 
oameni de artă și cultură din aceas
tă parte a tării.

în cuvîntul Introductiv, scriitorul 
Laurențiu Fulga, vicepreședinte al 
Uniunii scriitorilor, a relevat rolul 
și importanța constituirii asociații
lor de scriitori pentru promovarea 
unei literaturi menite să reflecte în 
toată amploarea lor realitățile zile
lor noastre.

în continuare, poetul Alexandru 
Jebeleanu, secretarul Filialei din 
Timișoara a Uniunii scriitorilor, a 
expus raportul de activitate al filia
lei. relevînd contribuția scriitorilor 
timișoreni la îmbogățirea patrimo
niului nostru literar. Deși ne expri
măm în limbi diferite — a spus vor
bitorul — indiferent că sîntem ro
mâni sau germani, maghiari sau 
sîrbi, cu toții am fost și sîntem ani
mați de aceleași gînduri si simțămin
te, acelea de a sluji cu devotament 
nemărginit înflorirea patriei noas
tre socialiste, prietenia șl frăția din
tre oamenii muncii români și de alte 
naționalități, sub semnul unității în
tregului nostru popor pentru înfăp
tuirea politicii clarvăzătoare 
tidului Comunist Român.

Numeroși particlpanțl la 
șl-au exprimat atașamentul 
față de politica internă șl externă a 
partidului, recunoștința pentru spri
jinul permanent acordat dezvoltării

literaturii, angajamentul ferm de a 
oglindi în creațiile lor marile trans
formări ce au loc în viața poporului 
și a patriei.

In numele biroului ales al Asocia
ției, poetul Anghel Dumbrăveanu,

La încheierea adunării, participan- 
ții au adoptat, într-o atmosferă de 
puternică însuflețire, o telegramă 
adresată Comitetului Central al Par-

* Par-
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deplin

Pe ecranele cinematografelor
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care a transmis membrilor Asociației 
un călduros salut și urări de succese 
în activitatea ce o vor desfășura în 
domeniul literaturii și publicisticii, 
în munca obștească și culturală, ex- 
primîndu-și convingerea că scriitorii

tidului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., în care se 
spune printre altele :

din Timișoara, întrunită în ziua de 28Adunarea generală a scriitorilor
mal 1969, cu prilejul constituirii Asociației scriitorilor din Timișoara, îșl ex
primă eu însuflețire sentimentele de profundă dragoste și neclintit devota
ment față de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, față de dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, adueîndu-vă mulțumirile cele 
mai vii pentru grija permanentă pe care o purtați dezvoltării literaturii pa
triei noastre, întregii obști scriitoricești, înfloririi tuturor centrelor culturale 
din țară. Scriitorii din Timișoara, români, germani, maghiari și sîrbi, însufle
țiți de idealurile mărețe ale partidului șl poporului nostru, sint hotărîți să-șl 
consacre toate forțele lor creatoare, alături de toți oamenii muncii, pentru 
edificarea socialismului în România, pentru dezvoltarea permanentă a litera
turii și a culturii noastre socialiste.

Continuind tradițiile progresiste ale artei șl literaturii din această parte 
a țării, Asociația scriitorilor din Timișoara se angajează să dea glas celor 
mai generoase idealuri ale epocii noastre socialiste, prin opere pătrunse de un 
adine umanism, opere Ia nivelul marilor succese obținute de poporul român 
în cel 25 de ani de la eliberare, la niyelul înaltelor exigențe spirituale ale 
oamenilor muncii din patria noastră.

Gîndurile și sentimentele noastre cele mai bune le îndreptăm acum, In 
aceste momente solemne, către Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, către dumneavoastră personal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
asigurîndu-vă că inima noastră, care bate în inima mare a țării, este dăruită 
partidului și poporului nostru și că nu vom precupeți nimic pentru a sluji 
prin scrisul nostru dezvoltarea și înflorirea continuă a scumpei noastre 
patrii. Republica Socialistă România.

secretarul Asociației, a prezentat pla
nul de activitate pe anul în curs.

A luat apoi cuvîntul tov. Mihai Te- 
lescu, prlm-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean,

din Timișoara vor munci cu șl mai 
mult elan pentru a reflecta prin scri
sul lor imaginile marilor înfăptuiri 
ale poporului nostru, condus de par
tid, pe drumul edificării României 
socialiste.

O LITERATURĂ
4 CELUI MAI
NOBIL MESAJ

Gheorghe TOMOZEI

La 80 de ani de viață, Victor Ef
timiu apare în librării cu întîiul vo
lum al unei serii de „Opere” pe care, 
într-un ziar de seară, scriitorul o pre
fața nostalgic : „Mă întreb cîți ani îi 
vor trebui acestei excelente edituri 
să-mi publice zecile de volume pe 
care le-am lucrat o viață întreagă 1 
Au trecut de mult 
cis 138)“...

Nu putem decît 
nimentul și să ne 
rația față., de acest

suta (mai pre-
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Coproducție ungaro-sovietică, în regia lui Iancso Miklos. Cu Krys- 
tyna Mikolajewska, Tatiana Koniuhova, Mihail Kozakov

întrunind personali
tăți ale vieții noas
tre științifice și teh
nice — alegînd cele 
mai bune, mai repre
zentative lucrări.

Merită relevat, de 
asemenea, interesul 
pentru concurs al 
micilor creatori. El 
poate fi probat și 
prin cifre : de la 620 
de concurenți și 176 
de lucrări, în anul 
1968, s-a ajuns, în a- 
nul acesta, la 2 500 de 
concurenți, care au 
trimis 1 234 de lu
crări. Progresul fă
cut într-un singur

de concurenți 
Casa pionieri- 

Baia Mare 
,O-

grup 
de la 
lor din 
pentru lucrarea 
raș minier spațial", 
realizată sub îndru
marea profesorului 
Aurel Doroș. Printre 
cei care s-au mai 
evidențiat, amintim 
pe elevii Școlii gene
rale nr. 1 din Buftea, 
care au dobîndit pre
miul I colectiv pen
tru un automobil 
radioghidat, pe cei 
de la Casa pionieri
lor din Pucioasa, ju
dețul Dîmbovița, și 
de la Casa pio-

pionierii de la „Pa
lat" au obținut toate 
premiile întîi indivi
duale la cele trei 
secții ale expoziției : 
electrotehnică și ra
dio, modelism (aero 
și navomodele), lu
crări de inventivi
tate. Alte lucrări 
premiate ale bucu- 
reștenilor: „Perna
de aer" a elevului 
Bobocel Ionuț, nava 
teleghidată, lucrată 
de elevul Dăscăles- 
cu Victor, un robo
tei teleghidat, care 
a primit premiul de 
originalitate etc.

Minitehnicus ’69
an este remarcabil. 
Și nu numai din 
punct de vedere nu
meric ! Organizato
rii expoziției mi-au 
vorbit despre calită
țile, uneori excepțio
nale, ale lucrărilor. 
După cum am fost 
informat, județul 
Brașov este repre
zentat cu cele mai 
multe lucrări, a 
primit cele mai mul
te premii și 1 s-a de
cernat și trofeul con
cursului. Un element 
foarte important: o 
treime din aceste 
premii au fost obți
nute de pionieri de 
la sate. Marele pre
miu al concursului a 
fost obținut de un

nierilor din Bis
trița Năsăud, care 
au fost distinși cu 
premiul al II-lea co
lectiv pentru lucrări 
din secția modelism. 
S-au evidențiat, de 
asemenea, elevii de 
Ia Liceul nr. 2 Bu- 
huși, care s-au pre
zentat la concurs cu 
o orgă electronică, 
lucrată sub conduce
rea profesorului Ion 
Ursache. Și cercurile 
Palatului Pionierilor 
din București sînt 
bine reprezentate și 
distinse în expoziție. 
Dintre lucrările pre
miate, amintim : Pa
noul de televiziune 
în funcțiune, care a 
primit premiul I co
lectiv. De asemenea,

Este, desigur, sti
mulativ pentru elevii 
distinși cu premii la 
concurs faptul că 
devin și membri ai 
Clubului „Miniteh
nicus", primind în
semnele clubului : 
brevetul, insigna și 
ecusonul de aur gr. I 
șl gr. II. în plus, 
ca o recompensă 
suplimentară, copiii 
premiați vor fi tri
miși, în vara aceasta, 
între 9—22 august, 
într-o tabără orga
nizată la Sinaia, unde 
va avea loc și prima 
sesiune științifică a 
Clubului „Minitehni
cus", la care vor 
participa ca invitați, 
personalități de sea
mă ale vieții noastra

științifice și tehnice. 
Mă gîndesc însă că 
ecoul, semnificația e- 
ducativă a con
cursului și expoziției 
„Minitehnicus" ar fi 
de dorit să nu se li
miteze numai Ia atît. 
Audiența largă pe 
care au dovedit-o în 
rîndurile copiilor și 
tinerilor le poate da 
un serios imbold 
pentru transformarea 
într-o manifestare 
periodică, tradiționa
lă. Apoi, o expoziție 
atît de cuprinzătoa
re ca cea de față nu 
trebuie în nici un caz 
să se piardă o dată cu 
închiderea ei. Bogă
ția, sub aportul idei
lor și al fanteziei 
obiectelor pe care le 
conține, s-ar cuveni 
să fie cunoscută și 
de alți copii, nu nu
mai de cei din Bucu
rești. Aș sugera, în a- 
ceastă privință, or
ganizatorilor „mu
tarea" expoziției și 
în alte centre din 
țâră, acolo unde exis
tă posibilități. Văzu
tă de cît mai mulți 
copii și tineri, ea va 
putea servi ca izvor 
de inspirație pentru 
micii creatori, dez- 
văluindu-le frumuse
țea științei și tehni
cii secolului nostru 
și, totodată, va fi o 
pledoarie elocventă 
pentru educatori și 
părinți, arătîndu-le 
ce pot să înfăptuias
că copiii atunci cînd 
sînt îndrumați cu a- 
tenție, cu dragoste, 
cu solicitudine în di
recția dezvoltării ap
titudinilor, înclinații
lor, fanteziei și in
ventivității lor.

să salutăm eve- 
reînnoim adrhi- 

, _ __ șjriitbr de o cu
totul specială factură, zidindu-și cu 
netulburare o operă cuprinzînd ma
nifestări în aproape toate genurile li
terare, refuzînd mode, parcurgînd cu 
seninătate momente de violentă ne
gare și rezistînd — lucrul cel mai greu
— capitalei probe a succesului. Efti
miu a dobîndit succesul cu chiar pri
mele lucrări și mari scriitori s-au 
grăbit să-i salute apariția. Dar un 
om care scrie după o primă carte 
încă una, și încă una, pînă cînd în 
raft se adună — deocamdată — 138 
de tomuri nu poate fi decît un fe
bril ascuns sub mască olimpiană, 
un scriitor avînd curata pudoare de 
a nu comunica nimic din infernul in
tim al drumului dintre călimară și 
fila de hîrtie, convins să apară între 
oameni în ipostază de bard medieval. 
Inegală (dar există vreunul dintre 
autorii lumii, au
tor a 138 de 
cărți, care să nu 
fie „inegal" ?), o- 
oera lui Efti
miu e a unui 
om pătimaș în
drăgostit de ri
tualul sacru al 
scrisului. dornic 
să se adreseze 
semenilor săi. să 
le transmită, prin 
versul si prin 
rul vibrant al _____ _____
emoțiilor autentice. Parcurgîndu-le la 
65 de ani de la debut, remarci din 
capul locului că scrierile sale — tră- 
gîndu-și seva din tumultul epocii, din 
existența oamenilor acestui pămînt
— au căpătat acel aer de clasicitate 
care te obligă la lecturi repetate pen
tru a reface imagini pe care le soco
teai pe deplin închegate ; o detașare 
de contextul în care au fost con
cepute e izbutită, în sfîrșit, teatrul 
versificat al poetului fiind detașat 
de fondul sonor al aplauzelor de 
spectacol.

Ni. se confirmă ideea că întregul 
teatru al lui Victor Eftimiu e com
pus din piese alcătuind un adevărat 
sistem programatic. E de presupus 
că autorul le-a gîndit (și scris) ca 
pe părți compunînd un ambițios, 
uriaș, tablou al luptei elementelor 
solare împotriva „întunericului, tira
niei, superstițiilor, prejudecăților, fă
țărniciei, orgoliului, cupidității celor 
mari, apăsători ai semenilor lor". Ef
timiu a scris așadar legende româ
nești, tragedii antice, drame medie
vale, tragi-comedii țărănești, comedii 
provinciale, satire bucureștene și pie
se cu subiecte de peste hotare. Dar 
aceasta este doar o schemă tehnică 
a unei opere năzuind să refacă iz
voare genetice, integrînd spiritul ro
mânesc lumii eterne, a miturilor fun
damentale și împrumutînd, cu fiecare 
dintre piese procedee de construcție 
dintre cele mai diverse. Unele de 
unică îndrăzneală. Așa, de pildă, Efti
miu nu s-a sfiit să topească materia 
epică a trei capodopere ale teatrului 
elin („Oedip la Colona" de Sofocle. 
„Cei 7 dinaintea Tebei" de Eschil și 
„Antigona" de Sofocle) în țesătura 
unei piese despre care prin miracol 
se poate spune cu îndreptățire că 
e o piesă românească : „Thebaida". 
Fiindcă poetul a izbutit ceea ce lui 
Lovinescu i se părea a fi o „conta- 
minație" a paginilor sale cu patimile 
viscolitoare ale vechilor tragedii. 
Cum nisipul plajei se „contaminează" 
de vinul rar, curs prin pereții amfo
rei de lut.

„Poarta" creației Eftimiu e deschi
să de „înșir-te mărgărite" (pentru 
G. Călinescu o capodoperă), investi
gare fantastă a lumii descrise de ve
chile legende, bogată în epos și aser- 
vindu-și un întreg arsenal de mij
loace. împărați, vrăjitoare, zmei, paș
nici moșnegi, bani olteni (unul e ba
nul... Pungă), băcițe, întruchipări de 
xeitățl florale, dar și un geambaș,

Intiiul volum din seria

//

Ileana Cosînzeana, dar și Păcală s» 
angajează într-o spumoasă devăl
mășie susținută de o versificație ex
trem de abilă șl de fulgurante schim
bări de decoruri care ne fac să ne 
gîndim că ne aflăm în plină afirmare 
a cinematografului. Eticheta curților 
împărătești e cea a Europei medie
vale, sfătoșenia personagiilor e iden
tificabilă în Orientul Seherazadei, 
iar narațiunea are firescul unor zile 
trăite în plin sat românesc. Și totuși' 
Eftimiu, autor etern preocupat de a 
povesti „altfel", nu e doar strălucit 
versificator al legendei, ci șl un ori
ginal interpret al ei, pe date schim
bate. Lovinescu identifica în Făt- 
Frumosul poetului un „idealist", dar 
și un pierde-vară, iar în zmeu, un om 
ca toți oamenii, care, nebucurîndu-se 
de beneficiul nașterii, voiește să-și 
cucerească împărăția prin hărnicia 
brațului.

Adolescentul care compunea „TA- 
șir-te mărgărite", bîntuit de emincis- 
ciene euritmii versifica astfel : 
„Basmul tău șt-al Cosînzenei qine 
nu-l cunoaște oare ? / Vîntul, păsă
rile, codrul, luna, razele de soare. / 
Povestesc mereu de tine și de toate 
ce-ai făcut / Cînd în lume, cînd aiu
rea, pe-un tărîm necunoscut... / Veș
nic robul fără pace al aceleiași che
mări, / Cine, cine răscolește nouă 

țări si nouă 
mări 1 / Cine țese 
pod pe ape ? Cine 
crengile destra
mă ? / Prin pă
durile de aur. 
prin pădurile de 
aramă ? / Cine
iese fără moarte 
dintr-al ielelor 
hotar, / Avîntîn- 
du-se-n puhoaie 
și pe lacul de 

cleștar 1 / Urmărind un vis de raze tot 
mai stins, mai depărtat, / Cine-alear- 
gă ca năluca zi și noapte neîncetat ?”.

Feeria lui Eftimiu, populînd scena 
cu lumina mitologiei românilor ori 
cu aburul fantastic al preistoriei lor 
se înscria, merituos, în aria de pre
ocupări a lui Eminescu, căreia avea 
să-i aparțină și teatrul lui Blaga, 
reprezentare armonioasă a unui con
cept de gîndire care ne conecta, prin 
mituri, la etern.

Volumul prim al „Operelor" lui 
Eftimiu — care mai cuprinde „Rapso
zii", „Strămoșii" și „Cocoșul negru" — 
e încheiat de poate cea mai frumoasă 
piesă a ciclului de legende româ
nești : „Meșterul Manole". Și aici, 
din capul locului, dorința de a des
chide orizonturi pe care sînt proiec
tate umbrele lui Manole meșter șl 
ale credincioaselor sale calfe. Meș
terii n-ar fi doar niște țărani înves
tiți cu harul înălțării de cupole, ci 
componenți ai unei universale confre
rii ; ei colindă orașe fabuloase (Ra
venna, Veneția, Constantinopole) cu- 
legînd în inimi „trandafirii" frumu
seții. Și risipind trandafiri. într-un 
soi de „contaminare" inversă. Voie
vodul țării sale de păstori, Neagoe, 
e iluminat fastuos, cu brocarturi 
imagistice și muzicale diademe.

Ana lui Manole e, pentru Eftimiu, 
Rîndunel. Femeia meșterului, închisă 
în zid, poate semnifica o triplă jert
fă : a femeii — copil, a femeii și a 
copilului pe care nu-l va mai aduce 
pe lume. O dată cu prăbușirea lui 
Manole nu asistăm și la destrămarea 
grupului de calfe care, cu spade în
crucișate (soldați ai zidirii, ai zidiri
lor) jură peste cadavrul celui ce i-a 
dus la izbîndă să continue a-1 po
meni slăvindu-1 cu „piatră, cu var 
și cu sînge" zidind, prin viață, prin 
moarte, dedicînd astfel un imn crea
ției, actului creator.

Așa se încheie aproape toate crea
țiile lui Eftimiu, cu mărturisirea în
crederii în izbînda celor drepți, în 
invocarea unui viitor mai bun.

îi urăm lui Eftimiu-meșter noi 
tomuri fiindcă făcînd-o ne asigurăm 
un contact direct cu o splendidă ti
nerețe spirituală, cu un autor care 
și-a cucerit prin munca sa trudnică 
stima și dragostea cititorilor de toate 
vîrstele. Apariția seriei de „Opere" 
ne îndeamnă la o mai fier
binte apropiere de creația lui Victor 
Eftimiu, scriitor de înalt mesaj, iu- 
bindu-și țara, istoria, iubind oa
menii...

OPERE"

de Victor Eftimiu

proza sa. fio- 
sentimentelor si
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Sosirea președintelui 
Federației Sindicale Mondiale
Luni seara a sosit în Capitală 

Renato Bitossj, președintele Fede
rației Sindicale Mondiale, pentru a 
participa la lucrările sesiunii Comi
tetului Executiv al F.S.M., care se 
va desfășura la București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Gheor- 
glie Apostol, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Larisa Muntea- 
nu, secretar al Consiliului Central al

U.G.S.R., Ion Tănăsolu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, șe- 
fui secției internaționale a Consiliu
lui Central al U.G.S.R., de activiști ai 
sindicatelor.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Louis Saillant, secretar general al 
Federației Sindicale Mondiale, Pierre 
Gensous, secretar general adjunct al 
F.S.M., Stana Drăgoi, secretar al 
F.S.M.

(Agerpres)

0 DELEGAȚIE A UNIUNII DEMOCRATE
A POPORULUI FINLANDEZ 

A SOSIT ÎN CAPITALĂ
Luni seara a sosit în Capitală o 

delegație a Uniunii Democrate a 
Poporului Finlandez (S.K.D.L.), for
mată din Ele Alenius, președintele 
Uniunii, ministru, și Bertil Stenius, 
secretar cu informațiile al S.K.D.L., 
care, la invitația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
va face o vizită în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovară
șul Gheorghe Stoica, membru al

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, Eugen Je- 
beleanu, vicepreședinte, Mihai Le
vente, secretar, și Ion Mărgineanu, 
membru al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Au fost de față Kaarlo Veikko 
Măkelă. ambasadorul Finlandei la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
Luni după-amiază, tovarășul Va- 

sile Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., l-a primit pe Dov Zakin, se
cretar al partidului Mapam din Is

rael, care se află în trecere prin țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire cordială.

TOVARĂStlL GHEORGHE RĂDULESCU 
A PLECAT LA MOSCOVA

Tovarășul Gheorghe Rădulescu. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România în 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc. a plecat luni la amiază la Mos
cova, pentru a participa la lucrările 
celei de-a 41-a ședințe a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, au fost prezenți tovarășii Janos

Fazekas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Virgil Pîrvu și Mihai 
Bălănescu, miniștri, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, conducători ai unor instituții 
economice centrale.

Au fost de față I. S. Ilin, ministru 
consilier al ambasadei Uniunii So
vietice la București.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII ORGANIZAȚIEI
1

DE COLABORARE A ȚĂRILOR SOCIALISTE IN DOMENIUL 

POȘTELOR $1 TELECOMUNICAȚIILOR 
II I

ÎN DEZBATERELA ACADEMIE: Note de drum din Afganistan

0 delegație 
de activiști ai P.C.R. 

a plecat 
in R. P. Bulgaria

O telegație de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, condusă de to
varășul Vasile Marin, prim-secretar 
al Comitetului județean Ialomița al 
P.C.R., a plecat luni seara în Bul
garia, unde, la invitația P.C. Bulgar, 
va face o vizită în schimb de expe
riență.

La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, delegația a fost condusă de to
varășul Bujor Sion, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești. (Agerpres)

Sosirea unei delegații 
a Consiliului Federal 
pentru Coordonarea 

Activității Științifice 
din R.S.F. Iugoslavia

La invitația președintelui Consi
liului Național al Cercetării Științi
fice din România, luni seara a sosit 
în Capitală o delegație a Consiliului 
Federal pentru Coordonarea Activi
tății Științifice din R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Dolfe Vogelnik, președin
tele Consiliului.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Ni- 
colae Murguleț, președintele Consi
liului Național al Cercetării Științi
fice și de alți membri ai conducerii 
C.N.C.S.

Au fost prezehți Jakșa Petrjci, am
basadorul Iugoslaviei la București, și; 
membri ai ambasadei. (Agerpres) 1

Intre 12 și ,26 mai 1969 au avut loc 
la București lucrările celei de-a 
Vil-a sesiuni a Organizației de co
laborare a țărilor socialiste în dome
niul poștelor și telecomunicațiilor, la 
care au participat : Stoian Toncev — 
ministrul poștelor și telecomunica
țiilor din Republica Populară Bulga
ria. Milan Smolka — ministru, pre
ședinte al Comitetului Federal al 
poștelor și telecomunicațiilor din Re
publica Socialistă Cehoslovacă, Kim 
Ren Ghiu — adjunct al ministrului 
poștelor și telecomunicațiilor din Re
publica Populară Democrată Coreea
nă, Pedro Luis Torres — prim-ad
junct al ministrului comunicațiilor 
din Republica Cuba, Rudolf Schultze 
— ministrul poștelor și telecomuni
cațiilor din Republica Democrată 
Germană, Dahîn Gotov — ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor din Re
publica Populară Mongolă. Konrad 
Kozlovski — adjunct al ministrului 
poștelor și telecomunicațiilor din Re
publica Populară Polonă, Mihai Bă
lănescu — ministrul poștelor și tele
comunicațiilor din Republica Socia
listă România, Dezso Horn — prim- 
adjunct al ministrului căilor de co
municație și poștelor din Republica 
Populară Ungară, Nicolai Psurțev — 
ministrul comunicațiilor electrice și 
poștale din Uniunea Republicilor So
cialiste Sovietice, Vu Van Qul — ad
junct al directorului general al poș

telor șl telecomunicațiilor din Repu
blica Democrată Vietnam.

In timpul lucrărilor, participanții 
au fost salutați de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

In cadrul sesiunii au fost adoptate 
recomandări referitoare la dezvolta
rea mijloacelor de poștă și teleco
municații, a legăturilor reciproce în 
domeniul exploatării rețelelor de te
legraf. telefon, telex, de radio si te
leviziune, al comunicațiilor poștale 
și difuzării presei, al activității de 
colaborare tehnico-științifică si pen
tru creșterea eficientei economice a 
acestor servicii.

De asemenea, sesiunea a examinat 
posibilitatea acordării unui ajutor 
multilateral pentru pregătirea cadre
lor si restabilirea mijloacelor de tele
comunicații ale Republicii Democra
te Vietnam, recomandînd măsuri co
respunzătoare.

Sesiunea a adus o contribuție im
portantă la extinderea colaborării 
administrațiilor de poștă și teleco
municații, membre ale Organizației, 
constituind totodată un util schimb 
de experiență.

Participanții la sesiune au vizitat 
o serie de obiective din sectorul de 
postă și telecomunicații din România.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie si în
țelegere reciprocă.

(Agerpres)

\ Creșterea eficientei 
cercetării științifice » !

in statistica matematică, 
fizică si chimie

I

In cadrul ciclului de consfătuiri 
Inițiat de Prezidiul Academiei Re
publicii Socialiste România și comi
tetul de partid al acestui for, luni 
dimineața au început lucrările dez
baterii pe tema „Probleme actuale 
ale creșterii eficienței cercetării ști
ințifice în statistica matematică, fi
zică și Chimie". Dezbaterea este or
ganizată de Centrul de statistică ma
tematică, Institutul de fizică Bucu
rești, Centrul de chimie fizică și 
Centrul de chimie organică, cu spri
jinul organizațiilor de partid res
pective.

Salutind prezența la ședința de 
deschidere a tovarășilor Alexandru 
Boabă, ministrul industriei chimice, 
și Marin Rădoi, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R.. 
prof. Florin Ciorăscu, secretarul co
mitetului de partid al Academiei, a 
relevat marea utilitate a dezbateri
lor anterioare din acest ciclu — în 
legătură cu creșterea eficienței cer
cetărilor în domeniile științelor teh
nice și științelor biologice — pentru 
legarea mai strînsă a activității de 
cercetare de cerințele dezvoltării 
multilaterale a tării.

In referatul general, prezentat de 
acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte 
al Academiei, au fost înfățișate unele 
aspecte, pe plan național și inter
național. ale preocupărilor, posibili
tăților și căilor de urmat, în vederea 
creșterii continue a eficienței cerce
tărilor științifice.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

Peisaje înnoite
la poalele

Hi nd uku si lor

SOLEMNITATEA ÎN MINĂRII

UNOR ORDINE SI MEDALII
3

Cronica zilei
La invitația procurorului general 

al Republicii Socialiste, România, 
luni dimineața a sosit în Capitala 
o delegație a Procuraturii Generale 
a R. P-. 'Bulgaria, condusă de Ivan 
Vacikov^ .procuror general. La so
sire. în Gara de Nord, oaspeții au 
fost întîmpinati de Augustin Alexa, 
procurorul general. Emilian Nu- 
cescu. președintele Tribunalului Su
prem. adiuncti ai procurorului ge
neral. Au fost de față Gheorghi Bog
danov. ambasadorul R. P. Bulga
ria la București, si membri ai am
basadei. In aceeași zi. delegația a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului si a patriei, pentru 
socialism. Procurorul general Augus
tin Alexa a oferit un deiun în 
cinstea oaspeților.

★
La Casa de cultură a Institutului 

român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a avut loc luni o seară 
culturală dedicată sărbătorii națio
nale a Tunisiei. La manifestare au 
participat Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, tineri tunisieni care stu
diază în instituții românești de învă- 
țămînt superior, precum și un nu
meros public. Au fost de față Mah
moud Maamouri, ambasadorul Tuni
siei în Republica Socialistă România, 
și alți membri ai corpului diploma
tic, corespondenți ai presei străine. 
Cu acest prilej, criticul de artă Va
sile Drăguț a vorbit despre arta tu
nisiană de-a lungul a 3 milenii. în 
încheiere, asistența a vizionat un 
program de filme documentare.

★
Cu prilejul celei de-a 14-a aniver

sări a creării Asociației generale a 
coreenilor din Japonia. Kim The Hi, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, a organizat luni la sediul 
ambasadei o seară de filme. Au luat

parte funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, oameni 
de știință, artă și cultură, ziariști. Au 
fost prezenți reprezentanți ai unor 
misiuni diplomatice la București.

★
La invitația Uniunii Societăților 

de Științe Medicale a sosit în Ca
pitală prof. dr. Andre Lwoff, lau
reat al Premiului Nobel, microbio
log, șef de secție la Institutul dr. 
Pasteur din Paris. La sosire, pe 
aeroportul Băneasa. oaspetele a fost 
întîmpinat de prof. Nicolae Nesto- 
rescu. membru corespondent al A- 
cademiei, președintele U.S.S.M., de 
membri ai biroului Comitetului E- 
xecutiv al U.S.S.M.

★
Prof. dr. Ioan Moraru, adjunct al 

ministrului sănătății, a primit luni 
dimineața pe dr. D. Leathearman, 
secretar general al Federației denta
re internaționale (F.D.I.) și pe Mary 
Barker; secretar al acestei federații, 
care fac o vizită în țara noastră.

★
Luni s-a înapoiat din R. D. Ger

mană, delegația CENTROCOOP, con
dusă de Constantin Filoreanu, vice
președinte al CENTROCOOP, care, 
la invitația conducerii Uniunii 
cooperativelor de consum germane 
(V.D.K.), a participat la manifestă
rile prilejuite de simpozionul și ex
poziția privind organizarea comer
țului modern „RATIO-69".

(Agerpres)

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc luni la 
amiază solemnitatea înmînării unor 
ordine și medalii.

Distincțiile au fost înmînate .de to
varășul?'. Dumitru Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte Con
stantin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Cornel Onescu, ministrul 
afacerilor interne și adjuncți ai mi
nistrului, general-locotenent Grigo- 
re Răduică, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Securității Statului, ge
nerali.

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de activitate a gazetei „In slujba 
patriei" și a revistei „Pentru patrie" 
și cu prilejul împlinirii a 40 de ani 
de activitate a revistei „Paza contra

incendiilor" a fost .conferit acestor 
publicații ordinul „Pentru servicii 
deosebite aduse în apărarea orîndui- 
vii sociale . și de stat" clasa. I. '

Gu aceeași ocazie;- pentru merite 
■■■ deosebite și îndelungatăactivitate 

publicistică s-au conferit' ordine și 
medalii unor lucrători de la cele trei 
publicații.

In numele Comitetului Central al 
P.C.R., al Consiliului de Stat, 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Dumitru Pe
trescu a felicitat călduros colectivele 
redacționale și pe cei deiorați.

Locotenent-colonelul Octavian 
Goga a exprimat mulțumiri în nu
mele colectivelor celor trei publicații 
și al celor decorați.

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
In cadrul Festivalului internațional 

„Timișoara muzicală" au avut loc un 
concert susținut de tinere talente din 
localitate și un spectacol prezentat 
de studioul de balet al Operei de 
stat timișorene. Luni seara, Opera 
de stat a înscris pe agenda festiva
lului premiera operei „Lohengrin" 
de Wagner. Spectacolul a fost pus 
în scenă de regizorul francez H. Ca- 
merlot, costumele și scenografia au 
fost semnate de compatriotul său 
V. Jedrinski. iar conducerea muzica
lă a aparținut dirijorului timișorean 
Mihai Beleavcenco-Popescu.

Filarmonica de stat din Tg. Mureș 
a prezentat luni la Palatul culturii 
din lOcâîitatej " un concert simfonic 

■ la care și-a dat concursul artistul 
polonez Ștefan Komosa.

Sub bagheta dirijorului Franklin 
Choset din S.U.A., care se află pen
tru a treia oară în turneu în țara 
noastră, orchestra filarmonică din 
Galați a susținut luni, în sala Tea
trului dramatic, un concert simfonic 
extraordinar. Programul a cuprins 
Uvertura în aer liber de A. Coop- 
land. Concertul nr. 2 pentru pian și 
orchestră de Liszt și Simfonia a IV-a 
de Schumann.

(Agerpres)

, După o ședere de cî
teva zile la Kabul, în

1 cursul cărora am făcut 
' o primă cunoștință cu 

capitala afgană, ne a-
> flam pe punctul de a 

porni în mult aștep
tata călătorie spre re
giunile de nord ale ță
rii. Masivul lanț mun-

. tos al Hindxikușilor, cu 
crestele sale veșnic în-

, zăpezite, străvechea 
cîmpie a Baktriei, prin

’ care au trecut cîndva 
' oștile lui Alexandru 
1 cel Mare, ne atrăgeau 

nu numai prin extra- 
i ordinara înfățișare a
• peisajului și prin ves- 
, tipiile unor vremuri 
, de mult apuse, ci și

prin locul tot mai im
portant pe care întin-

1 derile din nord și 
i nord-vest le ocupă în 
i economia Afganista- 
i nului.
i In așteptarea avio- 
, nului, am discutat cu 

medicul aeroportului,
' un bărbat de vreo 
' cincizeci de ani, ama- 
1 bil și prietenos, care 
i manifesta un viu in- 
i teres față de Româ- 
i nia. Ne-a asaltat cu di- 
, verse întrebări, vrînd 

să știe cît mai multe 
despre realizările, des-

1 pre înfățișarea de azi 
1 a țării noastre. El și-a 
1 amintit cu plăcere de 
i specialiștii români 
i care, cu ani în urmă, 
, au lucrat la Seber- 
( ghian, Kunduz, Ma- 

zar-i-Sarif, descope
rind pentru prima oară

• existența petrolului în
• această țară. Regiu- 
» nea pe care o veți vi- 
» zita — a adăugat me- 
, dicul afgan — deși a 
( dat la iveală nebănui- 
. te bogății ale subsolu

lui, a fost și este încă
' unul dintre principa-
• lele centre ale corner- 
1 tului cu produse agri-
• cole și artizanale. Cu 
» ani în urmă o călă- 
( torie spre ea consti- 
. tuia o adevărată pro

blemă. Liniile aeriene 
lipseau. Circulația ru-

1 tieră era extrem de 
anevoioasă . din cauza

> stării drumurilor sau a

barierelor muntoase. 
Astăzi însă e alt
ceva...

Cîteva minute mai 
târziu, ne aflam insta
lați în fotoliul unui a- 
vion al companiei na
ționale, „Ariana". Con
tururile orașului Ka
bul dispăruseră. Prin 
fata ochilor se perin
da obișnuitul peisaj af
gan : șiruri nesfîrșite 
de masive pietroase, 
văi pe firul cărora 
se distingeau urmele 
șuvoaielor de apă care 
au curs cîndva. Din 
loc în loc mici așe
zări și petece de ver
deață pierdute într-o 
imensitate de piatră și 
praf. Urmărind deco
rul arid, privirea ne-a 
fost însă atrasă tot 
mai mult de serpenti
nele pe care se 
scurgeau aproape con
tinuu automobile și ca
mioane. Șoseaua — de 
curînd construită — 
descrie o linie bizară : 
acum trece de-a lun
gul văilor, acum se ca
țără pe coasta munte
lui sau se pierde pur 
și simplu în masivul de 
piatră. Traseul deasu
pra căruia zburăm re
prezintă una dintre 
cele mai moderne și 
îndrăznețe construcții 
rutiere din Afgani
stan ; este soseaua care 
trece prin faimosul de
fileu Salang, străbă
tând Hîndukușii 
altitudine de 
3 000 de metri.

Dezvoltarea 
nicațiilor rutiere și ae
riene, stabilirea unor 
legături mai strînse 
între diferitele regiuni 
se înscriu printre prin
cipalele transformări 
petrecute în viața Af
ganistanului, transfor
mări a căror adîncă 
semnificație nu poate 
fi înțeleasă decît ți- 
nînd seama de cadrul 
natural atît de specific 
al acestei țări. Acope
rită în proporție de 
patru cincimi cu munți 
și deserturi, lipsită de 
ieșire la mare, fără^căj

ta o 
peste

comu

jerate, țara de la poa
lele Hindukușilor, care 
și-a cucerit indepen
dența în urmă cu 50 de 
ani, a rămas multă 
vreme într-o stare de 
adîncă înapoiere eco
nomică, într-o izolare 
aproape totală față de 
lumea exterioară. Ul
timele două decenii 
însă se înscriu ca o pe
rioadă 
forturi 
darea 
urmă, 
zitive 
se facă simțite. S-a 
înregistrat un avînt al 
economiei, concretizat 
în construirea de noi 
întreprinderi indus
triale, canale de iriga
ție, hidrocentrale, s-a 
dezvoltat învățământul.

Incepînd din 1956, în 
fiecare din cele trei 
planuri de cinci ani, un 
loc deosebit a fost re
zervat agriculturii, 
sector care are o pon
dere importantă în ca
drul economiei 
tionale. Produsele 
gricole furnizează 90 
la sută din exporturi; 
85 la sută din cei 15 
milioane de locuitori ai 
Afganistanului se o- 
cupă cu creșterea vite
lor și cultivarea pă- 
mintului. Pentru a ex
tinde suprafețele cul
tivate și a spori pro
ducția de cereale, au
toritățile afgane depun 
eforturi în vederea 
modernizării agricul
turii și combaterii e- 
fectelor dăunătoare ale 
secetei. Ca urmare a 
atenției acordate iri
gațiilor, sute de mii de 
hectare de pămînt arid 
din regiunea rîului 
Hilmend, din împre
jurimile Kabulului, 
Kandaharului și Dje- 
lalabadului au fost 
smulse deșertului.

La o jumătate de se
col de la cucerirea in
dependenței, Afganis
tanul prezintă tabloul 
unei țări în plin efort 
constructiv.

de susținute e- 
pentru lichi- 
rămînerii în 
efectele po- 

neîntîrzîind să

na- 
a-

Nîcolwe N. LUPU ■ »'

vremea
Ieri în țară : vremea s-a încălzit ușor. 

Cerul a fost variabil, cu înseninări per
sistente în sudul și estul țării. După-a- 
mlaza, în nord-vestul Transilvaniei în- 
norările s-au accentuat și izolat s-au 
semnalat averse de ploaie. Vîntul a su
flat potrivit, cu Intensificări locale din 
sectorul sudic. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 15 grade la Sulina, 
Sfîntu Gheorghe-Deltă și Mangalia și 
26 de grade la Timișoara, tn Bucu
rești : vremea a fost frumoasă, cu ce
rul mai mult senin. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura maximă a 
fost de 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28. 
29 șl 30 mal. In țară : vreme relativ căl
duroasă. Cerul va fl variabil, cu înno- 
rări mai accentuate în Jumătatea de 
nord-vest a țării, unde vor cădea a- 
verse de ploaie însoțite izolat de descăr
cări electrice. In rest ploi Izolate. Vîntul 
va sufla slab, pînă la potrivit, predo- 
minînd din sectorul sud-vest. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
12 și 22 de grade, iar maximele între 
22 și 32 de grade. In București : vreme 
relativ călduroasă. Cerpl va fl variabil, 
favorabil averselor slabe în cursul 
după-amiezelor. Vînt în general slab. 
Temperatura în creștere ușoară.

ALGERIA

ALEGERI PENTRU 
ADUNĂRILE POPULARE

„ȘTIINȚĂ-TEHNICĂ-PRODUCȚIE" Sesiune științifică ALE WILAYETELOR
In cinstea celui de-al X-lea Con

gres al P.C.R. și a celei de-a 25-a a- 
niversări a eliberării patriei, Consi
liul municipal al sindicatelor Bucu
rești, în colaborare cu Cabinetul mu
nicipal pentru problemele de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii, au inițiat o acțiune de pro
pagandă tehnico-economică denumită 
„Știință-tehnică-producție".

Acțiunea, care se va desfășura în 
perioada mai—august, are ca obiec
tive principale creșterea productivi
tății muncii, reducerea cheltuielilor 
de producție și îmbunătățirea calită
ții produselor, pe baza aplicării în 
producție a celor mai înaintate pro
cedee tehnologice și ridicării nivelu
lui de pregătire tehnico-profesională 
a oamenilor muncii. Ea cuprinde o 
gamă variată de manifestări, dife
rențiate pe ramuri, profesii și cate
gorii de pregătire : sesiuni tehnico- 
științifice, simpozioane, schimburi de 
experiență, dezbateri, colocvii, con
cursuri pe meserii, conferințe și ex
poziții.

La prima manifestare, care a avut 
loc luni după-amiază, în sala Teatru
lui U.G.S.R. din Capitală, au luat

parte cadre de conducere din între
prinderile bucureștene, din institu
tele de cercetări și proiectări, oa
meni de știință, ingineri, tehnicieni, 
muncitori, inovatori, activiști ai sin
dicatelor.

Despre însemnătatea acestei ac
țiuni de propagandă tehnico-econo
mică au vorbit tovarășii Constantin 
Drăgan, prim-vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., Dumitru 
Popa, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., și 
Gheorghe Borș, președintele Consi
liului municipal al sindicatelor.

Președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, Nicolae Mur
guleț, a prezentat apoi comunicarea 
cu tema „Importanța cercetării știin
țifice în etapa actuală de dezvoltare 
a țării noastre", iar președintele 
Consiliului național al Inginerilor și 
tehnicienilor. Constantin Dinculescu. 
comunicarea intitulată „Introducerea 
tehnicii noi în producție, factor im
portant pentru creșterea productivi
tății muncii".

Manifestări asemănătoare sînt în 
curs de organizare și în alte loca
lități din țară.

cu tema „Tineretul 

și idealul moral“

Luni au început în Capitală, lu
crările sesiunii științifice „Tinere
tul și idealul moral", organizată de 
Centrul de cercetări pentru proble
mele tineretului în colaborare cu 
Institutul de filozofie al Academiei. 
Participă cercetători de specialitate, 
profesori de liceu si din învătămîn- 
tul universitar, activiști ai Uniunii 
Tineretului Comunist, metodisti ai 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor. Comunicările dezbat, 
orintre altele, probleme ca : parti
cularitățile de observare si analiză 
a tendințelor manifestate în forma
rea idealului moral al tineretului, 
actualizarea idealului moral, proce
sul de formare a responsabilității 
morale a tineretului.

(Agerpres)

CORESPONDENȚA DE LA C. BENGA

Peste șase milioane de alegători 
algerieni s-au prezentat duminică 
în fata urnelor pentru a alege a- 
dunările populare ale wilayetelor 
(departamente algeriene). O dată cu 
acest scrutin s-a încheiat a doua 
fază a reformei administrative 
întreprinse de statul algerian. 
Prima fază s-a consumat o dată cu 
alegerile de la 5 februarie 1967, 
pentru adunările populare comu
nale. iar cea de-a treia ur
mează a desemna Adunarea Na
țională.

Scopul esențial urmărit de în
treaga reformă este enuntat în 
„Charta wilaya" — legea de bază 
după care se vor conduce noile 
adunări populare departamentale 
— care stipulează în preambulul 
său : „Este vorba. în esență, de a 
reînnoi ansamblul instituțiilor 
noastre de la bază la vîrf și de 
a dota revoluția cu instrumente

In ziua de 25 mai 1969 a încetat 
din viață tovarășul Ștefan Niculescu, 
activist în Aparatul C.C. al P.C.R.

Ștefan Niculescu s-a născut la 1 
octombrie 1925 în orașul Cernavodă, 
județul Constanta. într-o familie, de 
muncitori. încă de pe băncile facul
tății. la Institutul de construcții din 
București, a îmbinat strîns preocu
parea pentru pregătirea sa _ profe
sională cu activitatea obștească. După 
absolvirea facultății a lucrat ca in
giner la Fabrica de ciment din Cer
navodă. iar ulterior a îndeplinit func
ția de director al Fabricii de ciment 
„Stinca" din Brăila.

Din 1956 a lucrat în Aparatul C.C. 
al P.C.R.. dăruindu-și cu abnegație 
întreaga capacitate cauzei construcției 
socialismului, fapt pentru care s-a 
bucurat de stima si aprecierea celor 
ce l-au cunoscut.

Pentru merite deosebite a fost dis
tins cu ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

Prin încetarea din viată a tovară
șului Ștefan Niculescu. organizația de 
partid și organizația sindicală ale 
Aparatului C.C. al P.C.R. încearcă o 
grea pierdere

ORGANIZAȚIA DE PARTID 
ȘI ORGANIZAȚIA SINDICALA 
ALE APARATULUI C.C. AL 

P.C.R.

SPORT
Finala turneului de fotbal U. E. F.A*

note cicliștii nu se dezmint...————— ,

Stadionul central din orașul Leip
zig a găzduit ieri finala Turneului 
de fotbal U.E.F.A.. între echipele 
de juniori ale Bulgariei si R.D. Ger
mane. La sfîrșitul timpului regle
mentar de ioc. cele două formații 
se aflau la egalitate : 1—1.

S-au jucat prelungirile, dar nici

una din echipe nu a reușit să 
marcheze, astfel că învingătoarea 
competiției a fost desemnată prin 
tragere la sorti, care au fost favo
rabili echipei Bulgariei. In meciul 
pentru locul 3. selecționata U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 1—0 echipa 
Scoției.

în cîteva rînduri
• La Paris au început campiona

tele internaționale de tenis ale 
Franței. In primul tur al probei de 
simplu femei, Tiou Kivi (U.R.S.S.) 
a cîștigat cu 6—4, 6—1 la ludit Di- 
bar (România). La simplu bărbați, 
indianul Premjit Lail a obținut vic
toria cu 4—6. 6—4, 6—4, 6—4 în fața 
lui Sever Dron (România). Tînărul 
jucător englez Stanley Matthews 
I-a învins pe Ilie Năstase cu 6—3. 
0—6. 0—6, 6—4, 8—6.

• In vederea participării la cam
pionatele europene de box, ieri a

sosit în Capitală echipa U.R.S.S. In 
fruntea formației se află campionii 
olimpici Sokolov și Pozniak.

• La Sofia au luat sfîrșit între
cerile celei de-a 8-a ediții a con
cursului internațional de lupte li
bere „Memorialul Dan Kolov". Din
tre luptătorii români cea mai bună 
comportare a avut-o Vasile Iorga, 
clasat pe locul doi la categoria 
82 kg. In meciul decisiv. Iorga a 
fost întrecut la puncte de bulgarul 
Iliev.

Una dintre cele mai populare 
competiții cicliste internaționale — 
„Cursa Păcii" — și-a desemnat cîș- 
tigătorul pe acest an. El este, după 
cum am mai anunțat, tînărul aler
gător francez Jean-Pierre Dan- 
guillaume, surprinzător, dar pe de
plin merit, clasat pe locul întîi la 
capătul celor circa 2 000 km ai tra
seului. învingătorul nu are decît 
23 de ani, vîrstă —. frumoasă co
incidență ! — pe care a împlinit-o 
chiar în ziua cînd termina victo
rios marea competiție.

Cicliștii români au avut, cum se 
și anticipa, o comportare slabă, 
poate cea mai slabă de pînă acum 
în „Cursa Păcii". O anumită „scli
pire" de formă a manifestat în pri
mele etape doar Nicolae David, dar 
și acesta s-a alăturat apoi apatiei 
și neputinței celorlalți șase colegi 
din echipă, preferind „mersul la 
cutie", la căldurica plutonului, 
mulțumindu-se doar să sosească cu 
ultimii. Locurile finale ocupate în 
clasamentul general Individual 
sînt : N. David — locul 27 (la peste 
30 de minute față de cîștigătorul 
cursei) ; W. Ziegler — 33 ; Nemțea- 
nu — 50 ; Puteriti — 54 ; Gh. Mol- 
doveanu — 58 : W. Egyed — 59 (la

peste două ore și jumătate de li
der). Poziția alergătorilor noștri în 
clasamentul general apare și mai 
semnificativă dacă se retine faptul 
că ultimul loc în clasamentul ge
neral este 67 (31 de alergători, prin
tre care și Ion Ardeleanu. au aban
donat). în clasamentul Pe echipe, 
situația este și mai compromiță
toare pentru ciclismul nostru : 
locul 9 — la aproape 3 ore în urma 
primei clasate — din 11 formații.

început sub cele mai neliniștitoa
re auspicii, actualul sezon competi- 
țional al cicliștilor noștri continuă 
să se desfășoare cu rezultate ne- 
permise, care pun sub semnul în
doielii chiar și capacitatea profe
sională a tehnicienilor, a colegiului 
de antrenori însuși. Toată această 
stare de lucruri îndreptățește în 
mare măsură neliniștea în legătu
ră cu lipsa de șanse a alergătorilor 
noștri la apropiatul „Tur al Ro
mâniei". Există, totuși, posibili
tatea ca, măcar în ceasul al 12-lea. 
specialiștii federației și ai clubu
rilor cu secții puternice să-și adu
ne forțele pentru ca ciclismul nos
tru să evite un nou eșec luna vii
toare, în „Turul României", la care 
și-au anunțat prezenta alergători 
din 10 țări.

capabile să-i permită realizarea, 
în cele mai bune condiții a o- 
biectivelor sale fundamentale. me
nite să răspundă celor mai pro
funde aspirații ale poporului".

Incepînd de acum, fiecare wi- 
layet va dispune de trei organe 
conducătoarei adunarea populară, 
organul executiv al acesteia si 
reali (prefectul). Numărul mem
brilor care compun adunările 
populare de wilayete, alese du
minică pe o perioadă de cinci 
ani. este cuprins între 35 si 55, 
în funcție de densitatea populației, 
si înlocuiesc fostele adunări de
partamentale.

Potrivit prevederilor Chartei. 
adunările populare deliberează în 
toate problemele care privesc re
giunile în fruntea cărora se află, 
îsi asigură participarea la elabo
rarea planurilor economice si re
partizarea fondurilor destinate in
vestițiilor si procurării de echi
pament industrial, stimulează dez
voltarea agriculturii se preocupi 
de lărgirea si reorganizarea pa
trimoniului forestier, de exploa
tarea unor servicii publice d« 
transporturi. Intre sarcinile adu
nărilor figurează, de asemenea, 
crearea de zone industriale, ex
ploatarea tuturor întreprinderilor 
industriale si artizanale, a unită
ților de prelucrare a produselor 
agricole destinate consumului. A- 
dunările populare din wilayete vor 
stimula crearea de cooperative tn 
cele mai diverse domenii de ac
tivitate economică și vor rezolva 
problemele de ordin social și 
cultural care sînt de resortul zo
nei respective.

Conform Chartei. waly (prefec
tul wilayetului) este numit prin 
hotărîrea Consiliului de Miniștri 
și este delegatul guvernului. Pen
tru moment, noile wilayete acțio
nează în limitele teritoriale ale 
fostelor departamente, dar se pre
vede o nouă împărțire teritorială 
a tării. în conformitate cu trans
formările care au avut loc în ul
timii ani în Algeria, cu interesele 
populației Algeriei si cu spiritul 
politicii de dezvoltare armonioasă 
a tuturor regiunilor tării. In acest 
scop a fost creată o comisie na
țională însărcinată cu studierea si 
pregătirea legii privind noua îm
părțire adminstrativă dună crite
rii social-economice precise.

Alegerile de duminică au pri
lejuit o participare masivă la vot 
a cornului electoral algerian. In 
cele 15 600 de birouri de vot. răs- 
pîndite în întreaga tară, au fost 
aleși 661 de candidați din 1322 
înscriși în listele electorale.



viața internațională
0 inițiativă 

care deschide drumul 
spre rezolvarea 

problemei vietnameze
HANOI 26 (Agerpres). — în 

mesajul adresat președintelui Pre
zidiului C.C. al F.N.E. din Viet
namul de sud, Nguyen Huu Tho, 
și președintelui C.C. al Alianței 
forțelor naționale, democratice și 
pașnice din Vietnam, Trinh Dinh 
Thao, ca răspuns la felicitările a- 
dresate cu prilejul celei de-a 79-a 
aniversări a zilei sale de naș
tere, președintele R. D. Viet
nam, Ho Și Min, referin- 
du-se la căile de rezolvare a 
problemei vietnameze, subliniază 
că „soluția în zece puncte propusă 
de Comitetul Central al Frontu
lui Național de Eliberare este ex
trem de rezonabilă și logică și se 
bucură de sprijinul unanim al în
tregului popor vietnamez și apro
barea prietenilor săi de pe toate 
continentele".

★
XIENG KUANG 26 (Agerpres). 

— Președintele Comitetului Cen
tral al partidului Neo Lao Hak- 
sat, Sufanuvong, a adresat pre
ședintelui Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
Nguyen Huu Tho, un mesaj în 
care aprobă cu căldură propune
rea de pace în zece puncte a 
F.N.E. în mesaj se subliniază că 
soluția propusă de F.N.E., ale cărei 
principii asigură drepturile na
ționale fundamentale ale poporului 
vietnamez, constituie o „impor
tantă inițiativă care deschide dru
mul spre progres conferinței de la 
Paris în problema vietnameză".

★
WASHINGTON 26 (Agerpres).— 

Mike Mansfield, liderul majorită
ții democratice în Senatul S.U.A., 
a declarat duminică într-un inter
viu televizat că „reglementarea 
pașnică nu poate fi realizată pe 
cîmpul de luptă, ci Ia masa tra
tativelor. Intensificarea presiunii 
militare, a adăugat Mansfield, nu 
duce la soluționarea conflictului".
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Aspect de la o recentă demonstrație anti-N.A.T.O., desfășurată în localitatea Villasor o'in Sardinia

Campania electorală din Franța
în săptămîna decisivă

VIZITA DELEGAȚIEI
C. C. Al P. C.

DIN CEHOSLOVACIA
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El s-a referit la activitatea utilă | 
desfășurată de Comitetul consulta- | 
tiv al O.N.U. pentru aplicarea știin- “ 

. . . . . . . . . . . . . I
cooperarea intemațio- B 

domeniu. Recomandă- h 
ii privind punerea în ■

in folosul

dezvoltării
INTERVENȚIA DELEGATULUI 

ROMÂN LA SESIUNEA 
CONSILIULUI ECONOMIC 

Șl SOCIAL AL O.N.U.

NEW YORK 26 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor celei de-a 46-a se
siuni a Consiliului economic și so
cial al O.N.U., ambasadorul Gheor- 
ghe Diaconescu, reprezentantul per
manent al României pe lîngă O.N.U. 
șeful delegației de observatori români 
la actuala sesiune a consiliului, a luat 
cuvîntul la punctul de pe ordinea de 
zi privind rolul științei și tehnicii în 
procesul dezvoltării economice ț‘ 
ciale.

în folosul dezvoltării, 
căilor și mijloacele* 
care O.N.U. ar putea

PARIS 26. Corespondentul Ager
pres Al. Gheorghiu transmite: 
După o pauză de trei zile, cam
pania electorală din Franța a intrat

CONVORBIRI
SOVIETO AFGANE
KABUL 26 (Agerpres). — La invi

tația primului ministru al Afganistanu
lui, Nour Ahmed Ettemadi, la 26 mai 
a sosit într-o vizită oficială în Afgani
stan Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Luni la Kabul au avut loc convor
biri între primul ministru afgan, Nour 
Ahmed Ettemadi, și Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Conducătorii celor două gu
verne, precizează agenția TASS, au 
discutat probleme legate de stadiul ac
tual și perspectivele dezvoltării rela
țiilor afgano-sovietice și au făcut un 
schimb de păreri în probleme inter
naționale de interes feomuri." Î J" ' ’

DUPĂ LOVITURA DE STAT

în faza ei decisivă. Toate sondajele 
de opinie (care nu sînt altceva 
decît fotografierea tendințelor unei 
nărti a opiniei la un moment dat. 
tendință ce se noate schimba pînă 
la sfîrșitul campaniei, dată fiind 
fluiditatea unei nărti importante a 
electoratului francez — n.r.) si
tuează ne primul loc. la turul de 
scrutin de duminică. De candidatul 
actualei majorități guvernamentale. 
Georges Pompidou. Pentru a cîstiga 
eventual alegerile la nrimul tur. 
Pompidou ar trebui să obțină ma
joritatea absolută a sufragiilor, 
ceea ce înseamnă votul celor a- 
proape 3 milioane de alegători, care 
pentru moment sînt încă nedeciși.

în declarațiile făcute în diverse 
localități din Deriferia pariziană la 
Sfîrșitul săptămînii trecute. Georges 
Pompidou a căutat să scoată în e- 
videntă pericolul De care l-ar re
prezenta revenirea la situația celei 
de-a IV-a republici în cazul ale
gerii lui Roher. adică la instabili
tatea politică. Totodată, el a dat a- 
sigurări diverselor categorii sociale, 
în special comerciantilor si miciloi 
meseriași.'’ că va ușura - situația ■Ter 
fiscală.

La rîndul său. președintele interi-
o

limitată, fără mitinguri 
ci numai sub formă de 

făcute presei sau la pos- 
radioteleviziune. a elabo-

ÎN R.D. GERMANĂ
ERFURT 26 (Agerpres). — La 

invitația C.C. al P.S.U.G., o dele
gație a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, în frunte cu Gustav Hu- 
sak, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C., a făcut o vizită la Erfurt, 
în Republica Democrată Germană. 
La Erfurt, delegația a fost întâm
pinată de Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., și de alte personalități, 
în aceeași zi, transmite agenția 
C.T.K., delegația C.C. al P.C.C. 
s-a înapoiat în patrie.

ței și tehnicii 
pentru găsirea 
adecvate prin 
să intensifice 
nală în acest _______ _________
rilor comitetului privind punerea în -
aplicare a prevederilor rezoluției g
Adunării Generale a O.N.U., inițiată | 
de România împreună cu alte țări. “
referitoare la cooperarea internațio
nală în domeniul calculatoarelor elec 
tronice și al tehnicilor de calcul — 
a arătat reprezentantul român 
oferă perspective noi 1 
rea unui plan de acțiuni ale O.N.U., 
in vederea lărgirii cooperării interna
ționale în acest domeniu. Se vor a- 
sigura astfel formarea de specialiști, 
schimbul de informații și documen
tație în .cadrul unor reuniuni interna
ționale de experti, colaborarea între 
organismele O.N.U. și instituțiile de 
specialitate din țările interesate.

Protocol

teheran Reuniunea
pactului C.E.N.T.O

DIN SUDAN
CUVÎNTAREA NOULUI PRIM MINISTRU

KHARTUM 26 (Agerpres). — La 
Khartum a avut loc duminică seara 
o reuniune comună a Consiliului co
mandamentului revoluției sudaneze 
și a noului Consiliu de Miniștri con
dus de Abubakr Awadallah. Pre
ședintele Consiliului comandamentu
lui, Gaafar El Numeiry, care deține 
în același timp și funcțiile de ministru 
al apărării și comandant suprem al 
armatei, a informat că în întreaga 
țară domnește o atmosferă de calm.

Noul prim-ministru al Sudanului, 
Abubakr Awadallah, a rostit dumi
nică seara o amplă cuvîntare în 
care s-a referit la situația economi
că a Sudanului, care, potrivit celor 
arătate de el, s-a înrăutățit în 
tlma vreme. Guvernul sudanez, 
declarat Awadallah, consideră

ul- 
a 

că

problemele care stau în fața țării 
pot fi rezolvate numai prin adopta
rea unor măsuri energice în indus
trie, agricultură, în sfera deservirii 
sociale și printr-o planificare rațio
nală. El a arătat că vor fi adoptate 
măsuri în vederea lichidării șoma
jului, îmbunătățirii condițiilor de 
trai și de viață ale populației.

In domeniul politicii externe, a 
continuat premierul Awadallah, Su
danul va promova , relații cu toate 
țările care vor întinde o mînă prie
tenească. Totodată, el s-a pronunțat 
în favoarea dezvoltării relațiilor 
comerciale și economice cu țările 
socialiste pe bază de acorduri bila
terale Sudanul, a arătat el, va a- 
corda ajutor mișcărilor de eliberare 
în lupta împotriva imperialismului.

„Renovarea" relațiilor 
interamericane

nu de credit
(Urmare din pag. I)

monstrațil de protest, la care au par
ticipat mii de oameni. Pe pereții edi
ficiilor, ca și pe pancartele purtate 
de manifestant!, oaspetele a putut 
citi, în limba maternă, invitația „Go 
home", atît de familiară emisarilor 
nord-americani. Și cu acest prilej 
detașamentele polițienești au avut de 
furcă. La Managua, ca și în San 
Jose și Salvador, s-au înregistrat 
mai mulți răniți și arestați din rîn- 
durile manifestanților, iar la Tegu
cigalpa represaliile s-au soldat cu 
uciderea unei persoane.

încă de pe acum comentatorii se 
întreabă dacă turneul ar putea duce 
realmente la vreo reformulare a po
liticii S.U.A. față de America Latină. 
Majoritatea manifestă în acest sens 
rezerve serioase, socotind puțin pro
babile modificările în general și cu 
atît mai mult cele de fond. „De ce 
era nevoie — scrie „Jornal do Brasil"
— de un turneu, cînd tot ce emisa
rul a auzit și va auzi știa dinainte 
că are să audă, întrucît problemele 
au fost de mult explicate detaliat în 
rapoarte, conferințe, contacte de la 
guvern la guvern, concluzii, simpo
zioane, memorandumuri ca acela 
pregătit de economistul Râul Pre- 
bisch, președintele Institutului latino- 
american de planificare socială. 
S.U.A. știu foarte bine ce doresc ță
rile Americii Latine". „Logica lucru
rilor ca și experiența trecutului — 
scrie ziarul peruvian „El Comercio"
— nu oferă credit renovării promise. 
Pentru S.U.A. relațiile cu America 
Latină sînt bune". De fapt, sînt exce
lente — potrivit revistei „News-

week", care arată că firmele nord- 
americane au în prezent în Ameri
ca Latină investiții de peste zece 
miliarde dolari (2,5 miliarde numai 
în Brazilia), de pe urma cărora ob
țin beneficii minime de 12 la sută 
pe an, față de beneficiul mediu de 
6,7 la sută obținut în Europa occi
dentală. Crește comerțul cu țările 
Americii Latine, dar după vechea 
schemă, care aduce avantaje doar 
S.U.A. în timp ce Rockefeller îm
parte asigurări de reformulare a 
condițiilor comerțului, Congresul 
S.U.A. are în rezervă 365 de proiecte 
de lege prevăzînd bariere protecțio- 
niste contra produselor pe care Ame
rica Latină e interesată să le vîndă 
pe piața S.U.A. în condiții echita
bile.

Nemulțumirile se acumulează la 
sud de Rio Grande și, ceea ce e mai 
semnificativ în ultima vreme, ele 
tind să capete o formulare comună, 
cum o dovedește sesiunea de la San
tiago de Chile a Comisiei interame- 
ricane de coordonare latino-america- 
nă (unicul organism interamerican 
din care nu fac parte S.U.A.). Por- 
nind-de la analiza momentului, mulți 
observatori trag concluzia că, deși 
interesate doar în menținerea statu- 
quo-ului, S.U.A. vor fi nevoite, pînă 
la urmă, să modifice cîte ceva în 
fața valului de revendicări. Deocam
dată însă, afirmă ei, noua adminis
trație e absorbită de alte probleme, 
interne și externe. America Latină 
poate să mai aștepte, iar turneul lui 
Rockefeller — se afirmă — ar ur
mări tocmai o asemenea tergi
versare.

—

agențîîie de presă

transmit
Focuri de armă au fost 

auzite din nou luni în car
tierele mărginașe ale capi
talei malayeziene - anuntă un 
comunicat al Consiliului Național de 
coordonare. Deși nu este vorba decît 
de incidente izolate, iar tensiunea con
tinuă să se atenueze atît la Kuala 
Lumpur, cît și în restul țării, forțele 
militare și polițienești continuă să fie 
mobilizate. Restricțiile de circulație sînt 
menținute în timpul nopții. Potrivit ul
timului bilanț, poliția a operat pînă în 
prezent peste 4 000 de arestări.

Un seminar al țărilor afri
cane consacrat probleme
lor dezvoltării industriale, 
la care participă delegați trimiși de 
30 de organizații sindicale africane, s-a 
deschis luni în capitala Tunisiei. Vor 
fi examinate probleme privind indus
trializarea, investițiile de capital în 
domeniul industriei, pregătirea cadrelor 
specializate și 
muncă.

repartizarea forței do

mar. Alain Poher, care duce 
campanie 
electorale, 
declarații 
turile de
rat programul său în 12 puncte pe 
care îl va face cunoscut alegătorilor 
marți în cursul unui Interviu tele
vizat.

Ceilalți candidați își intensifică și 
ei pregătirile pentru ultima săptă- 
mină a campaniei. Jacques Duclos, 
candidatul P.C Francez, desfășoară 
o campanie activă, luînd parte la nu
meroase mitinguri electorale și în- 
tîlniri cu alegătorii, atît la Paris, 
cît și în provincie. Marți el se va 
întîlni cu alegătorii în cursul unui 
mare miting la Palatul Sporturilor 
din Paris.

TEHERAN 26 (Agerpres). — Luni 
s-au deschis la Teheran lucrările 
conferințe! anuale a Consiliului mi
nisterial al Organizației tratatului 
central (C.E.N.T.O.). Iau parte miniș
trii de externe ai S.U.A., Marii Bri
tanii, Turciei, Iranului și ambasa
dorul Pakistanului la Teheran. Pe 
agenda lucrărilor întîietatea este de
ținută, potrivit agenției U.P.I., 
de problema așa-zisului „vid de pu
tere" creat prin retragerea, pînă la 
sfîrșitul anului 1971, a forțelor mili
tare britanice de la est de Suez. Ur
mează să fie, de asemenea, discutate 
cooperarea regională dintre statele 
membre, conflictul iraniano-irakian 
și o serie de probleme internațio
nale.

In cadrul ședinței de deschidere, 
primul ministru al Iranului, Amlr 
Abbas Hoveida, a citit mesajul șa- 
hinșahului Mohammad Reza Pahlavi, 
în mesaj se relevă importanța pe 
care o acordă Iranul cooperării eco
nomice și tehnice între statele mem
bre ale C.E.N.T.O., organizație care 
inițial a avut un caracter pur mili
tar.

I
11 român — g 
pentru elabora- h 
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franco - român
în domeniul industriei

mecanice și electrice

PARIS 26. — Corespondentul
Agerpres Al. Gheorghiu transmite : 
între 19 și 23 mai a avut Ioc la Pa
ris ședința Comitetului mixt franco- 
român de cooperare în domeniul 
industriei mecanice și electrice. Din 
partea României a participat o de
legație condusă de Radu Pascu, di
rector general în Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Par
tea franceză a fost reprezentată de 
Marc Colonna, directorul industriei 
mecanice, electrice și electronice din 
Ministerul Industriei. Comitetul a 
examinat stadiul cooperării 
cele două țări în domeniul 
mecanice și electrice.

Părțile au luat notă cu 
de rezultatele obținute și 
de acord să se informeze 
asupra evoluției cooperării franco- 
române în industria mecanică și 
electrică. S-a hotărît să se continue 
eforturile pentru extinderea și dez
voltarea acestei cooperări. După 
închiderea lucrărilor ședinței Comi
tetului mixt franco-român, cele 
două părți au semnat un protocol 
care prevede extinderea cooperării 
în domeniul industriei mecanice si 
electrice.

dintre
industriei

satisfacție 
au căzut 
reciproc

Ministrul ducerilor ex
terne al Cambodgiei, Non
dom Phurissara, a sosit luni la Berlin, 
într-o vizită oficială — transmite agen
ția A.D.N.

Centrala sindicatelor me- 
talurgiștilor din Spania a ce- 
rut dezbaterea în Cortes (parlament) 
a proiectului unui nou cod al mun
cii. Observatorii apreciază această ac
țiune drept „manifestarea cea mai evi
dentă din ultimii ani" a dezaprobării 
politicii sociale a guvernului, atît din 
partea opoziției, cît și a unor grupuri 
din sînul regimului actual.

Fostul premier irakian 
Abdel Rahman El Bazzaz a fost găsit 
mort în celula închisorii din Bagdad, 
unde se afla închis din decembrie 
1968, sub acuzația de complot împo
triva regimului, transmite agenția 
France Presse — citind ziarul kuwei- 
tian „Daily News".

Președintele Senatului 
Chilian, Salvador Allendo Gossens, 
a făcut o vizită în R. D. Vietnam. El 
a avut convorbiri cu reprezentanți ai 
C.C. al Frontului Patriei din Vietnam, 
ai Comitetului Permanent al 
Naționale a R. D. Vietnam și 
unele obiective economice și 
culturale. Oaspetele chilian a 
mit de primul ministru al R. 
nam, Fam Van Dong.

Adunării 
a vizitat 
instituții 
fost pri- 
D. Viet-

Un nou acord comercial 
sovieto-irancez Pe 0 perioada de 
cinci ani (1970—1974) a fost semnat la 
26 mai, la Moscova. Acordul prevede 
dublarea comerțului bilateral în pe
rioada respectivă. In timpul convorbi
rilor, care au precedat semnarea acor
dului, a fost constatată, după cum arată 
agenția TASS, îndeplinirea cu succes a 
acordului actual, relevîndu-se, printre 
altele, că în anul 1969 comerțul din
tre cele două țări este de trei ori mai 
mare decît în anul 1964.

Ministerul Culturii al U.R.S.S. 
a oferit luni, la Moscova, un 
cocteil cu prilejul încheierii tur
neului Teatrului Mic din Bucu
rești în Uniunea Sovietică. Au 
participat N. 1. Mohov și G. I. 
Vladikin, adjuncți ai ministru
lui culturii al Uniunii Sovietice, 
reprezentanți ai M.A.E. al 
U.R.S.S., oameni de cultură și 
artă. Au luat parte Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României 
la Moscova, și membri ai amba
sadei.

internațional al
la Belgrad s-a înche-

Tîrgul 
tehnicii de 
iat. La ediția din acest an și-au pre
zentat produsele peste 400 de între
prinderi iugoslave și 290 firme din 
19 țări, printre care și România.

La Universitatea din Mont
pellier a avut loc deschiderea 
expozițiilor „Vestigii romane în 
Dacia" si „Mișcarea artistică de 
amatori în România", ambele 
organizate de Asociația de 
prietenie Franța—România și 
de ambasada română din Pa
ris. La vernisajul celor două 
expoziții au participat: Franțois 
Chagot. președintele Asociației 
de prietenie Franța—România, 
și prof. Georges Richard, rec
torul Universității din Mont
pellier. reprezentanți ai auto
rităților locale, profesori si 
studenti.

Republica Araba Uniță și 
Congo (Brazzaville) sPriiină 
Organizația Unității Africane și miș
cările de eliberare națională din Africa, 
se declară, printre altele, în comuni
catul comun dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale efectuate la 
Cairo de șeful statului congolez, Ma- 
rien N’Gouabi, în cursul căreia acesta 
a avut convorbiri cu președintele Nas
ser. Referitor la situația din Orientul A- 
propiat, comunicatul afirmă că, pentru 
realizarea păcii în această, regiune, esta 
necesară punerea în aplicare a rezolu
ției adoptate la 22 noiembrie 1967 de 
Consiliul de Securitate.

Ministrul de externe ita
lian, Pietro Nenni, a sosit luni la 
Belgrad pentru o vizită oficială de trei 
zile, transmite agenția Taniug.

Consiliile parlamentare 
ale statelor arabe au căzut do 
acord asupra organizării unei conferințe 
consacrafe examinării proiectului unei 
uniuni parlamentare arabe, anunță zia
rul „Al Ahram". In cadrul lucrărilor 
reuniunii ar urma să fie discutată, tot
odată, și problema consolidării legătu
rilor cu parlamentele din alte state ale 
lumii. Conferința urmează să aibă loc 
la Cairo la 17 iunie.

<wwww\,

bordul 
trans
port-

CORESPONDENTA DIN WASHINGTON DE LA 
C. ALEXANDROAIE

„APOILO-1O“ Șl-A ÎNCHEIAT

Luni la ora 12,52 (18,52 
ora Bucureștiului), capsula 
navei cosmice „Apollo-10", 
la bordul căreia se aflau 
cosmonauta Thomas Staf
ford, John Young și Eugene 
Ceman, a amerizat in a- 
pele Oceanului Pacific, în
tr-un punct situat la nord- 
vestul insulei Hawai, la 
circa 513 km est de insula 
Pago-Pago, încheind astfel 
cu succes ultima repetiție 
înaintea tentativei primi
lor pămînteni de a coborî 
pe solul satelitului natural 
al Terrei.

Cele 24 de ore dinaintea 
amerizării au fost consacra
te de astronauți pregătirilor 
în vederea reîntoarcerii pe 
Pămînt. Ei au procedat la 
o corectare a traiectoriei 
de reintrare în atmosferă 
pentru micșorarea unghiu
lui de atac. In acest scop, 
motoarele cabinei spațiale 
au fost aprinse timp de 6,6 
secunde.

La ora 18,22, „Apollo-10" 
s-a separat de propulsorul 
ei principal. Cabina spația
lă s-a îndreptat spre Pă
mînt cu viteza de peste 
39 000 km pe oră. La ora 
18,37 cabina a pătruns în 
primele straturi ale atmo
sferei terestre cu viteza de 
39 850 km pe oră, cea mai 
mare viteză atinsă vreodată 
de un vehicul spațial cu e-

- chipaj uman. Ea a intrat a- 
vînd un unghi de 6,5 grade 
într-un „culoar de siguran- 

de 60 km, 
nava s-ar 
contact cu 
ale atmo-

km pe oră. La 3 km alti
tudine au fost părăsite pa
rașutele mici și s-au des
chis cele două parașute 
principale ale navei, care 
i-au micșorat viteza pînă 
la 15 km pe oră. După o 
cădere lină timp de șase 
minute, „Apollo-10" a atins 
apele calde ale oceanului. 
De pe bordul portavionu
lui „Princeton” și-au luat 
zborul 4 elicoptere. Unul a

apoi îmbarcați la 
unui elicopter si 
vortati ne puntea 
avionului „Princeton".

In cursul celor opt zile de 
zbor, nava cosmică „Apollo- 
10" a parcurs o distanță de 
1,2 milioane kilometri, a e- 
fectuat 31 de rotații în ju
rul Lunii, în timp de 61,30 
ore. In cursul celor 4 revo
luții în jurul Lunii ale mo
dulului lunar au fost ob
ținute date prețioase teh
nice și științifice necesare 
pregătirii aselenizării.

Călătoria celor trei cos
monauti a fost presărată 
cu peripeții si aventuri 
neprevăzute. care 
terminat totuși cu 
datorită înaltei lor 
lificări. toti trei 
experti în zboruri cosmice, 
cu cîte unul sau 
voiaje spațiale la 
lor.

Peripețiile au 
miercuri seara. în 
modulul se afla în partea 
nevăzută a Lunii, cînd co
municațiile dintre modul si 
stațiile de la sol au fost 
întrerupte. Ele au conti
nuat cu rostogolirea mo
dulului în timpul celei 
de-a doua simulări de a- 
selenizare — datorită unui 
comutator uitat în poziție 
greșită — si au culminat 
cu răspîndirea în atmo-

Stafford,

început 
timp ce

două 
activul

s-au 
bine.

că
dind

de băut, 
generator

ve suvra- 
ziua de

mice, 
dulul 
toate 
care
tocmai de echipajul navei

si nepre-

cabina navei 
sticlă si părti- 
plastic alumi- 
defectarea a-

Echipa de scufundători ajutîndu-l să coboare din ca
bina spafială pe Thomas Staffordbina spațială pe

ță" cu o lățime 
în afara căruia 
fi dezintegrat în 
primele straturi 
sferei sau ar fi ricoșat pen
tru a se înscrie pe o or
bită solară fără sfîrsit.

La locul amerizării se 
aflau portavionul ..Prince-

ton", zeci de vedete rapide, 
elicoptere si echipaje de re
cuperare ți salvare, for
mate din scufundători la 
mare adîncime și scafandri. 
Apariția nanei „Apollo-10" 
a avut loc aproape o dată 
cu răsăritul soarelui la ori
zont, pe un cer presărat 
doar cu cîțiva norișori albi. 
Au fost aprinse retrorache- 
tele pentru micșorarea vi
tezei navei, iar la ora 18,46 
s-au deschis trei parașute 
de frînare ale cabinei spa
țiale, care au încetinit și 
mai mult căderea bolidu
lui. devenit incandescent din 
cauza frecării cu aerul si au 
redus viteza acestuia la 35

transportat echipele de re
cuperare, în timp ce cele
lalte trei supravegheau în
deaproape această operațiu
ne. In jurul capsulei și-au 
ocupat locurile echipele de 
Scufundători. Unul dintre 
ei s-a urcat pe puntea 
de piază impermeabilă 
dintre flotoare si navă 
și a deschis ușa capsu
lei. ajutîndu-i pe rînd 
pe cosmonauti să pă
șească pe punte si de 
aci într-o barcă pneuma
tică de cauciuc. Stafford. 
Ceman si Young, proaspăt 
bărbieriți — lucru expe
rimentat pentru prima 
oară în Cosmos — au fost

sfera din 
a vatei de 
cetelor de 
nizat, cu
paratelor de fotografiat și 
filmat, pătrunderea hidro
genului în ana 
defectarea unui 
electric etc.

Aceste mici
văzute defecțiuni, declara 
o oficialitate a N.A.S.A., 
nu sînt de natură să 
împiedice lansarea la 16 iu
lie a navei cosmice „A- 
pollo-ll“. care are misiu
nea de a depune ne pri
mii pămînteni 
fața Lunii în 
20 iulie.

Cosmonauții
Ceman si Young au su
pus cele două nave cos- 

„Apollo-10“ și mo- 
lunar. la absolut 

probele si manevrele 
vor fi reeditate în-

cosmice „Apollo-11*. Nu
mai aselenizarea a fost si
mulată de două ori în 
timpul celor patru rotații 
ale modulului în jurul 
Lunii. Cu această ocazie 
au fost verificate, de ase
menea. calitățile tehnice 
si de zbor ale modulului 
în zona de atracție a Lunii, 
pe suprafața căreia au 
fost depistate pînă în pre
zent aproape 80 de anoma
lii gravitaționale, plus trei 
centuri cu gravitație con
stantă în partea de nord, 
sud si ecuatorială. Cu pri
lejul coborîrii pînă numai 
la o distanță de 15 km de 
suprafața astrului, au fost 
pentru prima dată supuse 
probelor instalațiile radar 
de navigație si aselenizare. 
Totodată a fost filmată si 
fotografiată „zona numă
rul 2“ din Marea Liniștii, 
unde urmează să aseleni- 
zeze primii pămînteni.
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