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ORIZONTUL 
COMUNISTULUI
Convorbire pe tema pregătirii politico-ideologice și de 
cultură generală a membrilor și candidaților de partid 
cu tovarășul DUMITRU TURCUȘ, secretar al Comitetului 
regional de partid Crișana

Politica partidului nostru de înflorire a tuturor re
giunilor țârii se reflectă cu putere și în realitățile de 
astăzi ale regiunii Crișana. De pe malurile Crișului în 
munții Bihorului, de la Șimleu la Gurahonț au răsă
rit noi întreprinderi și exploatări miniere și forestiere, 

/■-au înnoit din temelii cele vechi, agricultura socia
listă rodește tot mai bogat, crește continuu nivelul de 
trai al oamenilor.

Sufletul acestor înfăptuiri sînt organizațiile de par
tid — torță activă, dinamică, mobilizatoare — cu ma
rea lor experiență, cu înalta lor competență în rezol
varea problemelor curente și de perspectivă. Dar 
complexitatea mereu sporită a sarcinilor puse de fie
care nouă treaptă a dezvoltării noastre ridică în fața 
membrilor și candidaților de partid noi cerințe pri
vind continua lărgire a orizontului politic, profesio
nal și cultural.

In legătură cu activitatea și preocupările actuale pe 
acest tărîm a avut loc următoarea convorbire cu re
dactorul nostru Victor Bîrlădeanu :

V-arn ruga, în primul 
rînd, să ne relatați une
le aspecte din munca ce 
se desfășoară pentru îm
bogățirea continuă și 
multilaterală a cuno
ștințelor activiștilor de 
partid.

Partidul nostru a crescut 
de-a lungul anilor un nu
măr însemnat de cadre va
loroase cărora li s-au în
credințat sarcini de răs
pundere la comitetele re
gionale, raionale, orășe
nești. Entuziasmul și dă
ruirea neprecupețită în 
muncă Sînt dublate de o 
pregătire solidă, multilate
rală. Și e firesc să fie așa. 
Prin însăși natura muncii 
lor, activiștii de partid vin 
în contact cit cele mai fe
lurite probleme, unele ne
prevăzute, care solicită toa
te o rezolvare competentă, 
în lumina principiilor și li
niei politice a partidului. 
E limpede că în activitatea 
cotidiană un activist de 
partid nu se poate bizui 
numai pe autoritatea func
ției pe care o deține sau a 
organului pe care îl repre
zintă. Pentru ca îndrumă
rile pe care le dă sau con
trolul pe care îl efectuează 
să fie eficiente e necesar 
să se caracterizeze prin 
multitudinea, profunzimea 
și varietatea cunoștințelor, 
gradul înalt de pregătire, 
atît pe tărîm politic și ideo
logic, cît și în domeniul de 
specialitate în care își duce 
munca. Comitetul nostru 
regional de partid se stră
duiește să imprime tuturor 
activiștilor săi, comitetelor 
orășenești și raionale o 
grijă perseverentă pentru 
studiu, pentru informare în 
legătură cu problemele ac
tuale ale politicii interne 
și externe a partidului,

pentru perfecționare mai 
ales în problemele de con
ducere a economiei.

Cum se concretizează 
această grijă ? Cîteva 
exemple ar putea inte
resa și alte organizații 
de partid.

Un lucru important de
care trebuie, cred, să se
țină seama este faptul
că majoritatea activiștilor 
noștri au absolvit școli și 
cursuri de partid, mulți au 
terminat sau își completea
ză studiile medii sau su
perioare de stat. In această 
privință Comitetul orășe
nesc Oradea și comitetele 
raionale Beiuș și Șimleu 
s-au orientat bine. Ele au 
organizat pentru acești ac
tiviști învățămîntul de 
partid într-un mod adec
vat, întemeindu-se pe ci
cluri de conferințe și sim
pozioane și pe studiul indi
vidual. Merită relevată o 
inițiativă a Comitetului 
orășenesc de partid Ora
dea : după o expunere 
privitoare la „Planifica
rea în întreprinderile in
dustriale", toți activiștii 
s-au deplasat la fabrica de 
tricotaje unde, sub condu
cerea secretarului cu pro
blemele economice, a avut 
loc o interesantă discuție 
referitoare la problemele 
concrete, practice ale pla
nificării. Important este 
însă ca aceste forme mai 
suple ale învățămîntului de 
partid al activiștilor să nu 
capete un aspect strict teh- 
nico-economic, ci să cu
prindă și manifestări în le
gătură cu probleme de mai 
mare generalitate politico- 
ideologice.

Un prilej însemnat, care 
se cuvine folosit din plin în 
această direcție, îl consti
tuie perioada de instructaj

a aparatului comitetelor 
raionale și orășenești, pe
rioadă de opt-zece zile în 
fiecare lună. Profitînd de 
posibilitatea de a-i avea 
strînși la un loc pe toți in
structorii, se pot întreprin
de acțiuni mai largi, care 
să ducă la îmbogățirea cu
noștințelor lor pe planuri 
multiple.

De un interes deosebit 
s-au bucurat, bunăoară, 
conferințele și simpozioa
nele despre „Formarea 
limbii și a poporului ro
mân", „Cultura dacică de 
pe teritoriul țării noas
tre" etc., ținute de a- 
cademicieni, profesori u- 
niversitari, cercetători ști
ințifici din Cluj și Bucu
rești. Din toate raioanele 
regiunii vin, în zilele de 
instructaj, grupuri de acti
viști să viziteze șantierele 
industriale din Oradea, 
muzeul regional de istorie, 
muzeul memorial „Iosif 
Vulcan", să asiste la spec
tacole care, uneori, așa 
cum a fost cazul cu pie
sele „Luceafărul", „Horia", 
„Surorile Boga", sînt ur
mate de discuții utile pen
tru dezvoltarea puterii de 
analiză și de observație și 
spiritului critic. Se orga
nizează, totodată, pentru 
activiști concerte-lecții, au
diții muzicale, întîlniri cu 
oameni de artă care îi in
formează despre munca și 
proiectele lor.

Oare la toate comite
tele orășenești și raio
nale din regiune se ma
nifestă aceeași grijă 
pentru continua lărgire 
a orizontului politic și 
cultural al comuniști
lor?

La această întrebare se 
poate răspunde pur și sim
plu : nu, din păcate nu. Se 
pot cita și exemple : raioa
nele Aleșd, Marghita, Sa- 
lonta, unde se întîlnesc 
slăbiciuni evidente în a- 
ceastă privință, mai ales 
în sectoare atît de impor
tante cum sînt cel minier 
și forestier. în afară de 
faptul că învățămîntul de 
partid la exploatările mi
niere este adesea de un 
scăzut nivel calitativ, nu 
s-au găsit nici cele mai 
potrivite, mai specifice 
mijloace de desfășurare 
a unei intense activi
tăți culturale printre mi
neri și la gurile de exploa
tare forestieră.

(Continuare în pag. V-a)

La Bîrsești, lingă Tg. Jiu, sînt conturate în prezent construcțiile 
impunătoare ale unui nou și important obiectiv industrial al pla
nului șesenal: cea mai mare fabrică de ciment din țară. Spre deo
sebire de celelalte întreprinderi similare aflate în funcțiune, cimen
tul fabricat aici va fi obținut pe cale uscată — procedeu tehnologic 
mai modern și mai economic. Ea va livra, în etapa finală, 2 milioane 
tone de ciment pe an, precum și cantități însemnate de var, azboci
ment și produse ceramice. Primele capacități de producție sînt pla
nificate să intre în funcțiune în acest an. Termenul fiind foarte 
apropiat, redactorul nostru Nicolae Cucui a adresat unor tovarăși 
care urmăresc șt participă la realizarea acestui obiectiv întrebarea:

Care este stadiul lucrărilor, ce vă preocupă 
in prezent și cum se asigură punerea în funcțiune 
la termen a fabricii?
Iată răspunsurile primite, însoțite

Există condiții 
pentru respectarea 
termenului 
planificat

Construcțiile din prima etapă se 
apropie de sfîrșit, iar la montaj se 
lucrează intens. Șantierul este asi
gurat cu marea majoritate a uti
lajelor necesare. Fiind întruni
te aceste condiții, liniile tehnologi
ce de ciment și secția’de var vor 
putea fi puse în funcțiune la ter
menul planificat. Intr-o ședin
ță de lucru ținută de curînd pe 
șantier cu factorii care concură 
la realizarea acestei investiții, 
s-au stabilit măsuri și termene pre
cise pentru fiecare obiectiv. Res
pectarea lor este controlată zi de 
zi. Cadre din minister urmăresc 
din două în două zile modul cum 
furnizorii" respectă termenele de 
livrare a materialelor și a utilajelor. 
Cu precădere solicităm îndeplini
rea acelor comenzi care condițio
nează începerea rodajului și a 
probelor tehnologice, în succesiu
nea normală a procesului de fa
bricație.

Pe șantier trebuie depuse însă 
eforturi mai susținute pentru gră
birea ritmului de montare a utila
jelor la morile de ciment și la sta
țiile de conexiune, pentru termina
rea într-un timp cît mai scurt a 
lucrărilor de finisaj, de instalații 
și izolații.

Ing. Constantin CIRA 
din Ministerul
Industrie: Construcțiilor

ISe lucrează intens 
la finisaje

Lucrările de construcție sînt 
avansate, unele fiind cu 10—15 
zile înaintea graficelor. împreu
nă cu montorii sîntem hotărîți 
să întîmpinăm cel de-al IV-lea 
Congres al partidului cu cele trei 
cuptoare ale primei etape de 
construire a fabricii predate pînă 
la 1 iulie (inclusiv cuptorul 
nr. 3, planificat pentru trimestrul 
III). La cariera de calcar s-a în
ceput exploatarea, realizîndu-se 
pînă în prezent peste 3 000 de 
tone. Un concasor și instalațiile 
aferente au trecut cu bine roda
jul mecanic ; acum se află în pro
be tehnologice. Instalațiile de 
transport și sortare a calcarului, 
cele de concasare șl uscare a ar
gilei vor fi terminate peste cîteva 
zile. La indicația comitetului de 
partid de pe șantier, atenția noas
tră este concentrată, în prezent, 
asupra obiectivelor unde montajul

de unele comentarii.

este avansat — morile de făină, 
turnul cicloanelor, silozuri etc. Aici 
au fost repartizate formații de lu
cru suplimentare, s-a trecut la 
întărirea schimbului doi. Recent, 
a fost constituită o comisie care 
să urmărească și să asigure e- 
fectuarea probelor tehnologice, să 
stabilească operativ măsuri pentru 
preîntîmpinarea oricărei deficiențe. 
Concomitent, se amenajează dru
murile interioare și a început ma
joritatea lucrărilor de construcție 
prevăzute pentru etapa a Il-a.

Ing. Marcel CHIRCULESCU 
șeful șantierului

REDACȚIA. In răspunsul dat, 
conducerea șantierului a omis să 
se refere la un fapt esențial: de 
ce tocmai în această perioadă, 
premergătoare dării în funcțiune, 
șantierul nu are asigurată forța 
de muncă necesară ? In prezent, 
se lucrează cu 200—300 muncitori 
mai puțini decît ar trebui. Planul 
de măsuri tehnico-organizatorice 
nu este cunoscut la multe puncte 
de lucru (la sediul șantierului 
stă și acum afișat planul M.T.O. 
pe 1964). Se constată o insufici
entă preocupare pentru aplicarea 
la timp a măsurilor stabilite,

pentru ceea ce trebuie încă în
treprins pînă la punerea în func
țiune a fabricii. Aceasta explică 
de ce unele lucrări, îndeosebi de 
finisaj, sînt rămase în urmă. 
Conducerea șantierului ne-a 
spus: „e firesc ca finisajele să 
se desfășoare lent deoarece nu 
ar afecta punerea la termen îțj 
funcțiune; pentru executarea lu
crărilor mai e timp și după înce
perea probelor și a fabricației". 
Conducerea șantierului, minimali- 
zînd consecințele acestei practici, 
scontează probabil încă de a- 
cum pe indulgența comisiei de 
recepție. Va trebui însă ca în mo
mentul intrării fabricii în funcți
une fiecare lucrare să fie pusă la 
punct pînă in cele mai mici amă
nunte, pentru ca de la început 
beneficiarul să poată desfășura 
în bune condiții producția.

în prezent 
se montează 
ultimele utilaje 
și se fac probe 
de rodaj

încă din perioada începerii 
montajului au fost luate măsuri 
pentru urgentarea lucrărilor : s-au 
alcătuit brigăzi complexe de mon
taj grupate într-un lpt specializat, 
s-au întocmit grafice coordona
toare care sînt urmărite zilnic 
de cîte un inginer; a fost or
ganizat un atelier central de 
pregătire și prefabricate a insta
lațiilor, confecțiilor metalice și ar
măturilor. Toate acestea ne-au 
permis să executăm lucrările de 
montaj într-un ritm susținut.
(Continuare în pa». V-a)

Corespondență din Rio de Janeiro

ANCHETA NOASTRĂ

LĂCAȘUL
LUI
AESCULAP

In primele trei luni ale anului nu s-a semnalat în Capi
tală decît o singură reclamație din partea cetățenilor pri
vind calitatea medicamentelor. O singură reclamație de 
la cele mai bine de 120 de farmacii ale orașului. 
Un detaliu care ilustrează progresele realizate in acest sec
tor al sănătății publice. S-au realizat produse farmaceutice 
de calitate înaltă și într-o largo diversitate de sorti
mente de către industria de medicamente, s-a asigurat o de
servire corespunzătoare a cetățenilor cu preparatele cerute, 
a crescut nivelul profesional al cadrelor farmaceutice.

Farmacia este o ramură a științelor medicale. O rețea în
tinsă de farmacii, unități tehnico-medicale, drogherii ~ se- 
cundeazâ eforturile întregului aparat de ocrotire a sănătății 
publice, în îngrijirea și vindecarea celor suferinzi. Amintim, 
fie și în treacăt că copiii și unele categorii de pensionari, 
primesc medicamentele gratuit. Pragul farmaciilor nu-l 
trece, de regulă, un cumpărător ca oricare altul — ci un pa
cient, un om bolnav care, la fel ca la cabinetul medical, 
vine să-și caute alinarea durerilor. Un medicament primit la 
vreme, cu respectarea prescripțiilor de rigoare, are efecte 
hotăritoare în evoluția unei boli. Cum își îndeplinește a- 
ceastă nobilă menire rețeaua farmaceutică din Capitală ? 
Ne-am propus să vedem cum sînt folosite condițiile asigu
rate și în ce mod. sînt satisfăcute cerințele cetățenilor.

O dilema: bufet 
sau farmacie ?

Ne-am interesat, în primul rînd, 
de amplasarea farmaciilor. Nu e 
de ajuns să fie bine aprovizionate 
cu medicamentele căutate ; ele 
trebuie să se găsească și la în- 
demîna cetățenilor — indiferent dacă 
stau în centrul orașului sau mai spre 
margini. O înțeleaptă amplasare tine 
seama de densitatea populației în unele 
zone, de întinderea sectoarelor de aco
perit și, în ultima vreme, de apariția 
noilor cartiere. Cînd te încearcă primele 
simptome ale unei crize de ficat, să nu 
fii nevoit să execuți un maraton în cău
tarea unui calmant. Nu mai vorbim de 
rețelele urgente, cînd orice clipă contea
ză. Să ne uităm pe harta Oficiului far
maceutic al Capitalei. O singură privire 
e suficientă : farmaciile trag vîrtos „spre 
centru", ca sub acfiunea unui magnet. 
S-au strîns și înghesuit una în alta de 
parcă ar căuta scăpare de cineva care 
le-a pus gînd rău. După care, tot mai 
răzlefe, se apropie de marginile ora
șului, dar cu o timiditate și fereală evi
dente. Sînt și farmacii care par zvîrlite 
ca niște zaruri, ia înfîmplare. Pe șo
seaua Giurgiului sînt trei farmacii — 
dintre care una, modernă, exceptional 
utilată, pe măsura marelui cartier de 
locuințe în dezvoltare. In schimb, în 
cartierul Serg. Nifu Vasile e numai una, 
iar în noul cartier Pajura nu e deocam
dată nici zare de farmacie sau punct 
farmaceutic, nici măcar „de leac" — 
cum se zice. $i e vorba de un cartier 
cu 20 000 de suflete.

Concentrarea, în zona centrală este, 
desigur, moștenită. In ultima vreme s-a 
mai ameliorat situația și sînt perspec
tive de îmbunătățire prin construirea 
localurilor de farmacii din noile car
tiere de locuințe. Din păcate, organele

respective nu t'n totdeauna seama de 
noiie posibilități care se creează.

Cînd vii din Giulești cu farmacia sa 
admirabilă de la parterul noilor blocuri 
și dai de coșmelia de la coiful străzii 
Împăratul Traian e greu să crezi că 
acolo își duce activitatea o farmacie. 
E greu să înțelegi cum a supraviețuit 
în noianul atîfor transformări radicale 
din jur ; în definitiv, la numai 400 de 
metri se ridică mîndrețe de blocuri. Se 
ridică și un admirabil complex comer
cial — numai sticlă și metal.

„Nu era locul ei mai degrabă în com
plex ?” — ne-a întrebat depănătoarea 
Emilia Argintaru, de la „Flamura roșie" 
— locatară în blocuri.

Oficiul. farmaceutic al Capitalei, pen
tru care unitatea e de 15 ani un ade
vărat coșmar, n-a avut pretenfii atît. de 
mari ; a propus numai înființarea tem
porară în complex a unui punct farma
ceutic — pînă la construirea unui local 
adecvat pentru deservirea cartierului. 
S-a discutat, s-a tot discutat cu 
secfia comercială a Sfatului popular al 
raionului N. Bălcescu și în complex 
s-a mutat pînă la urmă un bufet. 
Era mai important. bufetul pentru sănă
tatea cartierului ? Fără discuție, și. bufe
tul e bun, dar trebuie mai bine jude
cată situația în funcție de cerinfele ma
xime și de urgenfa lor, în cazul de față, 
după părerea unor tovarăși, mai nece
sară ar fi fost prezenfa unei farmacii 
decît a unui bufet.

Noaptea dupâ 
un antigermin

Pe Jeana Zburlici, croitoreasă la în
treprinderea „Borangicul" am întîlnit-o 
în pragul blocului 4 de pe șoseaua 
Giurgiului

— Unde vă ducefi dacă avefi nevoie 
de executat, noaptea, o refetă urgentă ?

— In orice caz, nu pe Giurgiului —

ne-a răspuns ea. Toate cele trei farmacii 
sînt de zi. S-a înfîmplat să aibă copilul 
o dată temperatură mare cînd m-am în
tors de la fabrică pe la 11 noaptea. Am 
mers pînă-n oraș ca să caut un antiger
min.

La fel i s-a înfîmplat lui Stan Du
mitru de pe str. Moșnegilor nr. 8.

Cea mai apropiată farmacie perma
nentă de șos. Giurgiului era cea din 
preajma uzinelor „Timpuri Noi". Acum, 
de cînd e în renovare, în caz de urgen
tă, noaptea, cetăfenii trebuie să meargă 
pînă-n Văcărești, coif cu Cauzași. Este 
aceasta o chibzuită repartizare a farma
ciilor permanente?

întrebarea de mai sus am pus-o și 
unor cetățeni din Drumul Taberei, un 
cartier cu zeci de blocuri, cu mii și mii 
de locatari și cu o farmacie deschisă 
permanent tocmai în Cotroceni, în 
afară de drumul lor. In cartier, după 
12 noaptea, autobuzul 37 nu mai mer
ge ; telefoane publice sînt rare. Cum 
ajung oamenii la „permanentă" ? Ne 
răspunde o farmacistă de la farmacia 
nr. 73, cu care am stat pe la orele 10 
seara de vorbă, „Vin greu și, de multe 
ori, după ce au făcut și o bucată bună 
de drum pe ios, Vara mai merge, 
dar iarna ce fac oamenii care 
stau în celălalt capăt al Drumului Ta
berei ?“

Partea stranie e că în noul, complex 
comercial în curs de construcție, loca
lul destinat farmaciei permanente care 
va însemna o mare ușurare pentru 
populafie. e, de destul de multă vre
me, în stadiu de finisare.

Dirigintele de la farmacioara improvi
zată cu nr. 53 din capătul șoselei ne 
spune :

„Zicem mereu că ne mutăm. In ia
nuarie era vo'ba în februarie... și acum 
sîntem în mai și tot nu ne-am mutat".

V. SEBASTIAN

„MIORIȚA
Cărturari străini au transpus multe 

din perlele poeziei noastre populare 
tn alte limbi, făcîndu-le cunoscute 
departe de Carpafi. Și iată că „Mio- 
rifa" noastră laie-bucălaie, alături de 
alte vîrfuri ale simțirii artistice cu 
care e înzestrat poporul român, a po
posit și pe meleagurile îndepărtatei 
Brazilii. In editura „Jornal Das Mo- 
gas“ a apărut de curînd o culegere 
cuprinzînd, în afară de „Miorița", pe 
„Meșterul Manole", „Toma Alimoș", 
„Povestea Cicoarei", „Doina" și o 
suită de cînfece populare. Este o ini
țiativă a scriitorului și traducătorului 
Nelson Vainer, realizată cu concursul 
unor cunoscuți poefi brazilieni. Car
tea e însoțită de o prefață semnată 
de Austregesilo de Athayde, pre
ședintele Academiei Braziliene de Li
tere, și de un studiu introductiv a- 
parfinînd lui Nelson Vainer, care pre
zintă cititorului brazilian folclorul ro
mânesc.

M-am adresat cîforva scriitori și 
poefi brazilieni, solicitîndu-i să-și îm
părtășească impresiile despre această 
primă culegere de poezii populare 
românești în traducere portugheză, 
lată răspunsurile primite :

AUSTREGESILO DE ATHAY
DE, președintele Academiei 
Braziliene de Litere : „Apre
ciez inițiativa publicării în portugheză 
a „Antologiei poeziei românești", 
Traducerea fi poeții care au reali
zat-o fac cunoștință brazilienilor cu 
o operă reprezentativă a sensibili
tății românilor, apropiind astfel două 
națiuni, aparfinind trunchiului latini
tății. Folclorul românesc e conside
rat de specialiști printre cele mai bo
gate și originale din Europa. Citind 
prezenta culegere putem verifica fru
musețea singulară a cinlecelor popu-

în Brazilia
fare românești. Lirismul acestor poe
me este intr-adevăr mișcător".

MANOEL CAVALCANTI 
PROENQA, poet : ,,Pentru mine, 
care am dedicat un anumit timp stu
diului literaturii populare braziliene, 
a tost o satisfacție extraordinară cu
noașterea unei poezii populare atît 
de bogate și, sub diferite aspecte, 
atît de apropiată de poezia noastră 
populară".

JOSE ALCIDES PINTO, 
poet : „Nimic nu e mai carac
teristic, după părerea mea, în poezia 
românească decît sentimentul de 
dragoste pentru natură și pentru li
bertate. Din fiecare vers se desprin
de un sens profund al vieții. Spe
ranța, entuziasmul și veselia capătă 
manifestări expresive în vasta crea
ție a geniului popular românesc. De 
la cîntecul simplu de dragoste pini 
la legendele monumentale, simțim în 
poezia populară românească suavi
tatea celui mai pur lirism sau epicul 
cel mai răscolitor. Totul e profund 
și încîntător, Te simți captivat, dus 
spre culmile unei gîndiri originale, 
viguroase și pline de resurse inepui
zabile".

VAN JAF A, poet șl scriitor, 
șeful secției de teatru a zia
rului „Correio da Manha" : 
„Este lăudabilă inițiativa de a se tra
duce din poezia folclorică româ
nească. Pentru noi, orice apropiere 
este valoroasă. Popoarele tind în mod 
natural spre o asemenea apropiere, 
iar poezia, prin care cîntă și vi
brează sufletul unui popor, le unește. 
Poezia folclorică românească e un 
adevărat model de inteligență, sen
sibilitate și bun gust".

Vasile OROS

întoarcerea de la Moscova a delegației 
de partid și guvernamentale a R. P. Române

(Continuare în pag. Il-a)

Luni după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Moscova, 
delegația de partid și guvernamen
tală condusă de tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care a parti
cipat la sărbătorirea celei de-a 20-a 
aniversări a victoriei asupra Ger
maniei hitleriste.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Constantin Pîrvulescu, preșe
dintele Comisiei centrale de revizie 
a C.C. al P.M.R., Petre Lupu, mem
bru al C.C. al P.M.R., Mihai Gere, 
președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară, și Nicolae Gui- 
nă, membru al C.C. al P.M.R., am
basadorul R. P. Române la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Rădoi, membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului, activiști de 

.partid.
Au fost de față I, K. Jegalin, am

basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Română, și membrii ambasadei.

★
Pe aeroportul „Vnukovo-2“ dele

gația a fost condusă de D. S. Po- 
leanski, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.9.S., 
N. A. Muraviova, președintele Co
misiei centrale de revizie a C.C. 
al P.C.U.S., I. V. Kapitonov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., șef de 
secție la C.C., L. N. Tolkunov, șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S.. de alți 
activiști ai C.C. al P.C.U.S. și func
ționari superiori ai Ministerului A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. Au fost 
prezenți, de asemenea, membrii Am
basadei R. P. Române la Moscova.

*
Cu același avion a sosit de la 

Moscova delegația Ministerului For
țelor Armate ale R. P. Române, con
dusă de general-colonel Ion Ioniță, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate. (Agerpres)
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Ne-am dus pe șantierul Complexului 
comercial 2 să vedem in ce stadiu se 
află lucrările la farmacie. Nu lucra ni
meni. Am cevut explicații tehnicianului 
Matias. Ne-a lămurit flegmatic :

„Fiecare luarare are procesul ei teh
nologic. Și la noi e ca, ia farmacie. Vii 
cu rețeta și fi se spune să aștepți 3 ore. 
Așa și la noi : spunem farmacistului, 
vino peste 3 luni".

O figură de stil cam cinică. Am în
trebat pe tehnician : Refetele urgente 
nu se fac cu precădere ? Așa știm că se 
procedează la farmacie.

Ne-a răspuns că deocamdată sînt în 
termen cu lucrările, în termen e și ate
lierul 207 de tîmplărie care trebuie să. 
predea un glaswand, în termen sînt și 
cu finisajul, tofi sînt în termen și că 
vor preda localul... la vară.

Dar de vreme ce în afară de zugră
veală, vopsii și finisajul pardoselii nu 
mai e nimic altceva de făcut și de vre
me ce e vorba de sănătatea a zeci de 
mii de oameni — n-ar fi cazul ca Sfa
tul popular al Capitalei să le demon
streze că refeta e urgentă și s-o ono
reze ca atare ? Judecînd și după cele 
constatate în Balta Albă, Pajura, Dru
mul Taberei, în noile construcții farma
ciile au fost lăsate cam la urmă.

Din discufia avută cu tov. Z, Mărgi- 
neanu, directorul Oficiului farmaceutic 
al Capitalei, reiese că nu există o re
glementare a modului de funcționare a 
farmaciilor permanente. Credem că re
vine Secfiei sănăitate a Sfatului Popular 
al Capitalei. să cerceteze această situa
ție și să-i dea o reglementare precisă 
în conformitate cu cerințele sporite ale 
populației.
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ARTA TEATRALA
ÎN MARAMUREȘ

La capătul unei bune părți a sta
giunii, cele două teatre ale regiunii 
Maramureș — Teatrul de stat din Baia 
Mare și Teatrul maghiar de stat din 
Satu Mare — au la activul lor un re
pertoriu destul de bogat și variat, 
menit a răspunde unor cerințe și gus
turi diverse, după diversitatea publi
cului căruia i se adresează.

Teatrul de stat din Baia Mare a pre
zentat în această stagiune premierele 
pieselor „Ziariștii" de Al. Mirodan, 
„Vizita bătrînei doamne" de Fr. Dur- 
renmatt, „Pădurea fără copaci" de 
Val. Munteanu, cpmpletîndu-și reper
toriul curent cu unele reluări din sta
giunea trecută, printre care „Șeful sec
torului suflete" de Al. Mirodan și „Scan
daloasa legătură..." de J. B. Priest
ley. Merită a fi semnalată străduința 
teatrului de a promova în primul rînd 
piesele cu tematică de actualitate, a- 
cordînd atenția cuvenită dramaturgiei 
originale și făcînd chiar unele încer
cări de contribuție creatoare la îmbo
gățirea patrimoniului de piese româ
nești. Piesa de debut în genul lung 
„Pădurea fără copaci" a fînăru- 
lui scriitor băimărean Valentin Mun
teanu (autor al cîforva piese în
tr-un act, promovate în repertoriul 
echipelor de amatori, și poet) atestă 
un talent, timid încă, dar cu promisi
uni. înfr-o construcție cam defectuoasă 
din pricina dorinței — specifice mul
tor începători — de a aduce în scenă

prea multe probleme care nu-și pot 
găsi o rezolvare deplină în cadrul 
restrîns al unui spectacol, piesa „Pă
durea fără copaci" poartă în ea sîm- 
burele valoros al unui conflict auten
tic, izvorît din procesul de transfor
mare a realității și a conștiinței-oame
nilor din țara noastră. Întîlnirea ingi
nerului Radu Azoiței cu vechea lui 
dragoste,, părăsită în favoarea unei 
căsătorii mai avantajoase și mai priel
nice veleităților lui de parvenire și.de 
viață tihnită și comodă, precum și a- 
mestecul lui involuntar dar obiectiv 
necesar în conflictul de interese și de 
mentalități iscat în jurul funicularului 
stricat, acționează cu efect de șoc a- 
supra conștiinței toropite a tînăruliii. 
Găsim în piesă cîteva tipuri autentice 
și pitorești de oameni ai munților și 
pădurilor, iar schița personajului re
prezentat de inginera Vera promite 
pentru viitor un personaj dramatic fe
minin de o bogată substanță.

Repertoriul teatrului din Satu Mare 
cuprindea la începutul lunii aprilie 
piesele : „Ștafeta nevăzută" de Paul 
Everac, reluată după o întrerupere 
de mai multe luni, „Fii cuminte, Cristo- 
for I" de Aurel Baranga, „Opera de trei 
parale" de Brecht, „Mătrăguna’ de 
Machiavelli și recenta premieră pe 
țară „Privește înapoi cu mînie" de 
John Osborne. Un repertoriu de ți
nută așadar, în care tematica contem
porană este dominantă, în care do

rința de a aborda lucrări rioi, difi
cile, se învecinează cu aceea a pro
movării unor lucrări, de largă accesi
bilitate, printre care la loc de frunte 
se află comediile.

Problema repertoriului e întotdeau
na o problemă complexă, numeroși 
factori concurînd la orientarea și se
lecționarea acestuia. Evident că fac
torul principal, acela care constituie 
însăși rațiunea de existență a teatru
lui, este publicul și cerințele sale. Nu 
în sensul fetișizării și al transformării 
teatrului într-o remorcă a gusturilor 
de moment, ci în sensul stabilirii unui 
contact permanent și al satisfacerii 
unor cerințe spirituale din ce în ce 
mai înalte. Înclinația spre comedie, 
pe care multe teatre o manifestă, (și 
cel din Baia Mare nu face excepție) 
nu are în sine nimic dăunător. Dar 
atunci cînd ea are la bază o preju
decată cu privire la gustul publicu
lui riscă să orienteze unilateral acti
vitatea teatrului, frînînd dezvoltarea 
colectivului artistic și îndrumînd chiar 
gustul publicului pe un făgaș îngust 
sau îndepărtînd spectatorii cu exigen
țe mai complexe. In regiunile cu un 
singur teatru sau cu două, cum e 
cazul în Maramureș, publicul nu poate 
fi lipsit de un repertoriu divers, în 
care să se îmbine actualitatea cea 
mai stringentă cu atenta valorificare 
a tezaurului cultural al trecutului, 
complexitatea cu larga accesibilitate,

Reacție în lanț
„De o lună încerc să fac o re(etă 

simplă. Mi se răspunde : nu avem al
cool, nu avem salicilat. Este vorba de 
una din cele mai mari unități farma
ceutice din București, și nu este admi
sibil ca într-un interval de o lună să 
nu se poată face o refetă simplă**. 
Semnat : conferențiar universitar St. 
Puiu, 13.- IV. 1965.

Rîndurile acestea le-am citit în con
dica de sugestii și reclamatii de la 
farmacia nr. 5. Unitățile farmaceutice 
sînt, în general, bine aprovizionate cu 
medicamente- de o mare diversitate și 
de înaltă calitate. Unele produse au 
lipsit periodic din cauza consumului 
mărit (cum a fost pe vremea gripei, cu 
unele antibiotice). S-au dat cantități 
și peste plan (B6 — dublu fată de pre
vederi). N-au lipsit, așadar, produse 
complicate și, totuși, uneori, în mod 
surprinzător, se întîmplă să cutreieri 
farmaciile căufînd cele mai banale pre
parate; și să nu le găsești. Este 
cazul ceaiului de mușețel; mai scump 
la vedere decît esenfa de trandafiri, 
al banalelor pastile de bicarbonat de 
sodiu, al laxativului Mg. Usta. La sesi
zările cetățenilor se răspunde printr-o 
adresă bătută la mașină : produsul cu
tare deficitar. De ce lipsește totuși mu
șețelul ? Cerințele au fost considerabil 
mai mari în acest an, ceea ce nu s-a 
prevăzut. Nici nu s-a recoltat cît a fost 
necesar. Este nevoie ca Întreprinderea 
de plante medicinale și Centrocoop să 
studieze cererea și să ia măsurile cores
punzătoare. Cît despre bicarbonat, 
se pare că e vorba de o reacție 
în lanf '■ uzina Ocna Mureșului n-a livrat 
pulberea, „Tableta" n-a avut ce tableta, 
iar cetățeanul combătea arsurile stoma
cale cu lectura unor adrese în care era 
lămurit despre diferite cauze obiective. 
Fabricile „Biofarm" și „Fiola" livrează 
regulat, ritmic, medicamentele. La ce
lelalte unități se invocă deseori mo
tivele de „forță majoră" și atunci — 
ne-a declarat o farmacistă de la direc
ția aprovizionării — „n-ai ce spune* .

Tichete sau 
petice de hîrtie ?

Cînd se prezintă la ghișeu cu rețe
ta, cetățeanul primește un tichet pe 
care se specifică ora de ridicare a me
dicamentului. Tichetul a fost introdus 
în practica farmaciilor de vreo 5—6 
luni. Este o inițiativă bună ; e 
suficient să te uiți pe tichetul- 
cotor rămas la farmacist, prins de 
cutie sau de plicul cu prafuri și să sta
bilești cu ușurință cît de repede a fost 
preparat, dacă cetățeanul n-a fost pof
tit să vină cumva a doua zi pentru un 
medicament livrabil pe loc sau dacă i 
s-a acordat prioritate după cum indica 
urgența rețetei. Am vizitat mai multe 
farmacii să vedem roadele acestei i- 
nițiative. Cu atît mai mult, cu cît am 
fost sesizați că la farmacia 11 pentru 
o rețetă simplă de alcaline e nevoie 
de o zi, o zi jumătate, iar din condica 
de reclamații a farmaciei nr. 5 reiese 
că un cetățean cu deficiențe circula
torii a fost poftit să revină după două 
zile pentru prepararea unei rețete.

Sîntem la farmacia nr. 40 de pe str. 
Călărași. Am stat de vorbă cu lucră- 
toarea Tița Elena de la cooperativa 
„Igiena". E foarte mulțumită de felu' 
cum a fost servită. Aici, tichetele sînt 
ținute în ordine. La fel și la farmacia 
nr. 100 — unde farmacista de noapte 
primise după ora 9 rețete pe care 
urma să le prepare pentru a fi gata 
la 5 dimineața. La farmaciile 46, 38, 
36, 53, 5, 73 etc. — tichetele sînt 
tratate însă ca niște petice de hîrtie. 
Nu sînt trecute nici un fel de date pe 
ele.

★
N-am putea încheia aceste rînduri 

fără să amintim că în discuțiile pur
tate cu zeci de cetățeni am auzit cu
vinte de apreciere la adresa personalu
lui unităților farmaceutice, pentru devo
tamentul și priceperea pe care o pun 
în slujba sănătății publice. O mai te
meinică organizare a rețelei de unități 
farmaceutice în raport cu noile cerințe 
puse de dezvoltarea- Capitalei va contri
bui la asigurarea unei deserviri și mai 
bune cu medicamente și produse tehni- 
co-medicale a populației.
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POȘTA REDACȚIEI

Lucrarea • aproape gata. (într-unul din atelierele Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu” din 
București)

TEATRE • CINEMATOGRAFE
Teatrul de Operă și Balet : Oedlp (orele 19,30). Teatrul 

de stat de operetă : Tara surîsulul (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Oameni șl
șoareci (orele 19,30), (sala Studio) : Intîlnire cu îngerul
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): Opera de trei parale (orele 
19,30), (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii cuminte, 
Crlstofor (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Luna dezmoșteniților (orele 19,30), (sala Studio) : 
3.3.3. (orele 20). Teatrul „Ion Creangă" (Str. Eremia Grigo
rescu nr. 24) : Harap Alb (orele 9,30). Teatrul „Țăndărică" 
(sala din Str. Academiei nr. 18) : Băiatul și vîntul (orele 
15), Năzbîtiile lui Țăndărică (orele 17). Teatrul satlric- 
muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Revista dragostei
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 
59) : Așa se Joacă pe Ia noi (orele 20). Circul de stat : Aii 
Baba și cei 40 de acrobați (orele 20).

Neamul Șoimăreștilor — cinemascop (ambele serii) : 
Patria (9; 12; 15; 18; 21), București (9,30; 12,30; 17,30; 20,30), Me
lodia (8,30; 11,15; 16; 19), Flamura (10; 13; 16,15; 19,30). Casa 
Rlcordi : Sala Palatului R. P. Romîne (seria de bilete 
1389 — orele 19,30), Republica (8.30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15), 
Capitol (8; 10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30), Stadionul Dinamo 
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 20). Grădina „Doina" (Str.
Doamnei nr. 9 — orele 20), Tomis (9,30; 12,15; 15; 17,45; 

20,30: la grădină — orele 19,45). Fernand cow-boy : Lucea
fărul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Feroviar (8,30; 10,45;
13; 15,30; 18; 20,30), Excelsior (9,30; 11.45; 14; 16,30; 19; 21,30).
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20), 

Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — orele 20), Modern (9,45;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Sfioasa: Carpațl (10; 12; 14; 16). 
Cronica unui bufon : Festival (9,45; 12; 14,15: 16,30; 18,45; 21; 
— la grădină — Pasajul Eforie orele 19,45), Buzești (14: 
16,15; 18,45; 21), Moșilor (15,30; 18; 20,30). Nu te atinge de 
fericire : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grivița (10;

12; 16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12,15; 16; 18,15: 20,30).O stea 
cade din cer — cinemascop : Central (10,30 : 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Cîntînd în ploaie : Lumina (9,45; 12;
14; 16,15; 18,30; 20,45). Soții în oraș : Union (14,15; 16,30; 
18,45; 21), Munca (14; 16,15; 18,30; 20,45). Animalele: Doina 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea (16; 18,15; la gră
dină — orele 20,30), Vitan (16; 18; 20,15; la grădină — orele 
19,45). Drumurile celui de-al cincilea continent — Comori 
de artă romînească — Rapsodie ungară — Omulețul de 
plastilină : Timpuri Noi (9,15 în continuare ; 17; 19; 21). 
Fata în doliu : Glulești (16; 18; 20), Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 
20,30), Cosmos (16; 18; 20). Regina cîntecelor : Cultural
(10,30; 15,30; 18; 20,30), Grădina „Buzești" (Str. Buzești nr. 
9-11 — orele 20). Căpitanul Fracasse — cinemascop : înfră
țirea între popoare (10,30; 15,45; 18: 20,15). Scaramouche — 
cinemascop : Dacia (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), Grădina 
„Bucegi" (Bd. 1 Mai nr. 57, orele 20), Floreasca (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). Gaudeamus igitur : Crîngașl (16; 18,15; 20,30), 
Ferentari (16; 18,15; 20,30). Parisul vesel : Flacăra (10; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). Rachetele nu trebuie să decoleze —
cinemascop : Miorița (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta (16; 
18,15; 20,30; la grădină orele 20). Pădurea spînzuraților — 
cinemascop (ambele serii) : Popular (16; 19,30). Viață parti
culară : Grădina „Moșilor" (Calea Moșilor nr. 221 — orele 
20). Hanka : Aurora (9,30; 11,45A 14; 16,15; 18,30; 20,45, la
grădină : „Veselie la Acapulco" — orele 20,15). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii) : Viitorul (15,30; 
19,15). Logodnicele văduve : Colentina (15,30; 17,30; 19,30; 
la grădină — orele 20). Mofturi 1900 : Rahova (16; 18,15; la 
grădină — orele 20,30). Nevasta nr. 13: Progresul (13,45; 
16; 18,30; 21), Grădina „Progresul-Parc" (Str. 11 Iunie — 
orele 20). Misterele Parisului — cinemascop : Lira (15,30; 
18; 20,30; la grădină „Sedusă și abandonată" orele 20). 
Două etaje de fericire : Drumul Sării (16; 18; 20). Vieți 
uscate : Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Cu bicicleta spre lună : 
Pacea (16; 18; 20).

lucrările de amploare cu micile in- 
ferrpedii necesare și activității în a- 
fara sediului.

Legătura cu publicgl nu este un 
simplu raport de cerere și ofertă, re
zolvat prin casa de bilete. M-a 
surprins cît de puțin își popu
larizează spectacolele Teatrul din 
Baia Mare. La Satu Mare se practică 
sistemul abonamentelor, care însă nu 
rezolvă decît o parte a problemei. 
La Baia Mare, sfîlpii de afișaj plasați 
pe marginea trotuarului aduceau la 
cunoștința cetățenilor numai progra
mul săptămînal al cinematografelor^

Desigur, din cîteva spectacole vă
zute e dificil de tras o concluzie de
finitivă. Dar cîteva remarci se impun.

Teatrul din Baia Mare are un grup 
de actori vîrstnici și tineri talentați, 
cu care se poate realiza un reperto
riu complex. Alături de Lulu Savu, 
recent distinsă cu titlul de artistă 
emerită și pe care am văzut-o în 
două roluri extrem de dificile (Claire 
Zachanassian din „Vizita bătrînei 
doamne" și bătrîna Lucreția din „Pă
durea fără copaci") i-am remarcat pe 
Virgil Fătu, pe Mircea Olariu în rolul 
profesorului din „Vizita...", interpretat 
înfr-o concepție interesantă, de cinic 
lucid, din păcate inconsecvent reali
zată, pe Ion Uță, Ion Săsăran și 
Gheorghe Lazarovici. Colectivul s-a 
sudat mai bine în ultima vreme da
torită slăbirii spiritului de peregrina
re. Se simte încă nevoia unor forțe 
proaspete, pline de elan tineresc, pe 
care Institutul de teatru le-ar putea 
îndruma spre Baia Mare, oraș re
construit, cu aspectul modern, îmbie
tor. Se simte, de asemenea, nevoia unei 
creșteri a exigenței și a responsabi
lității față de propria muncă, ceea ce 
ar duce la o sporire a eforturilor 
pentru finisarea spectacolelor, pentru 
îndepărtarea notei de diletantism care 
apare pe alocuri. Invitarea mai con
secventă a unor regizori valoroși de la 
București ar fi desigur extrem de 
utilă, cu cdndiția ca aceștia să lucre
ze animați de spirit de răspundere și 
de exigența necesară. Un spectacol 
ca „Vizita bătrînei doamne", extrem 
de dificil, a fost pus în scenă, înfr-un 
termen extrem de scurt, de Miron 
Niculescu de la Teatrul Național din 
București care, neîncrezător în forțele 
actorilor, insuficient valorificate în 
spectacol, le-a suplinit prin elemente 
exterioare, străine de piesa lui 
Durrenmatt, între care scenele revuis
tice de balet.

Problema regizorilor preocupă în 
mod deosebit teatrul din Satu Mare, 
al cărui secretar literar, Kovăcs Fe
renc, și-a descoperit, din fericire, 
calități'' regizorale completate cu a- 
celea a|e actorului Cseresnyes Gyula. 
Evident, soluția nu e deplin satisfă
cătoare, iar împrumuturile din alte 
teatre nu au totdeauna rezultate 
fericite. Spectacolele văzute aici 
(„Ștafeta nevăzută", „Mătrăguna", 
„Privește înapoi cu mînie") relevă un 
colectiv actoricesc tînăr, cu o seamă 
de elemente înzestrate, printre care : 
Csiky Andras, Elekes Emma, Boer Fe
renc (aceștia trei alcătuiesc un admi
rabil trio dramatic înf spectacolul cu 
piesa lui Osborne) Soos Angela, Kollo 
Bela, (un spiritual Ligurio în „Mătră
guna"), Acs Alajos. Important e ca, 
paralel cu autodezvoltarea, să cultive 
schimbul de experiență și de idei cu 
celelalte teatre.

E poate curios, dar cele două tea
tre profită foarte puțin de mica dis
tanță care le separă — 60 km, adică 
o singură oră de drum — pentru a 
face între ele un schimb de idei și 
de experiență mai susținut. Deocam
dată fac doar schimb de spectacole, 
foarte utile, pentru locuitorii celor 
două orașe, dar insuficient pentru ar
tiști, care nu-și văd reciproc realiză
rile și nu le discută împreună. Cred 
că de aici ar trebui început.

Margareta BĂRBUȚA

Cu ochii cumpărătorului
în ultima vreme, magazinele 

orașului Oradea pun. la îndemîna 
cumpărătorilor tot mai multe pro
duse electrotehnice de uz gospo
dăresc: frigidere, mașini de spălat 
rufe, aspiratoare de praf, mașini 
de cusut etc. Pentru cunoașterea 
modului de folosire și de întreți
nere a acestor obiecte de folosință 
îndelungată, uzinele producătoare 
au trimis, la cererea organizații
lor comerciale locale, tehnicieni 
care să dea consultații atît lucră
torilor din comerț cît și cumpă
rătorilor.

In magazinele orașului nostru 
ajung tot mai rar mărfuri lucrate 
neglijent. Merceologii controlează 
cu exigență fiecare produs desti
nat comerțului, îl privesc cu 
ochiul cumpărătorului. Nu de 
mult, magazinul de prezentare și 
desfacere al U.R.C.M. „Crișul" din 
Oradea a primit 20 de scurte din 
PVC pentru femei, furnizate de 
cooperativa „Dunărea" din Zim- 
nicea. La comisia de recepționare, 
nici o bucată n-a rezistat „exame
nului" și toate în bloc au făcut 
cale întoarsă. Dacă cei care le-au 
confecționat le-ar fi privit cu 
ochiul celor care le cumpără, ase
menea mărfuri n-ar fi făcut un 
drum inutil pînă la Oradea.

S. BLAU
funcționar

De la prima cădere
STAS-ul prevede că un sac din 

patru foi de hîrtie, încărcat cu 
50 kg de ciment, trebuie să re
ziste la 4 căderi de la o înălțime 
de 0,75 m. Sacii din unele loturi 
produși de Combinatul de celulo
ză și hîrtie Suceava se sparg, 
însă, de parcă ar fi de sticlă, la 
prima cădere, fapt care pricinu- 
iește necazuri colectivului Fabri
cii de ciment Bicaz, întreprinderi
lor cărora le furnizăm cimentul, 
lucrătorilor care-l descarcă sau îl 
folosesc la prepararea betoanelor.

Fabrica noastră a sesizat Com

binatul de hîrtie și celuloză Su
ceava de mai multe ori despre 
calitatea necorespunzătoare a sa
cilor. S-au făcut probe în prezen
ța unui delegat de la Suceava, în 
urma cărora s-a constatat că pes
te 20 la sută din saci nu cores
pund prevederilor STAS-ului. 
Fiind nevoită să dea saci goi pen
tru reambalarea cimentului, fa
brica noastră pierde lunar circa 
30 000 de lei.

Știm că fabrica de la Suceava 
dispune de mașini și utilaje mo
derne. De ce produce, totuși, une
ori saci de calitate necorespun
zătoare ? Cerem Combinatului de 
la Suceava să ia măsuri de îm
bunătățire a calității sacilor de 
hîrtie.

Simion BUTUNOI
mecanic
Fabrica de ciment Bicaz

Nota Red. O sesizare asemănă
toare s-a primit și de la Fabrica 
de ciment din Turda. Și aici la 
sacii livrați de Combinatul de 
hîrtie și celuloză-Suceava pro
centul de rupere este între 10—28 
la sută. Din această pricină 
fabrica de ciment din Turda 
este obligată să suporte chel
tuieli suplimentare care afec
tează prețul de cost.

0 măsură nechibzuită
în anul 1962 adunarea popu

lară a comunei Mărgineni (raio
nul Slatina) a hotărît construirea 
unui local pentru căminul cultu
ral. S-au adunat fonduri și ma
teriale, au fost angajați meșteri, 
în 1963, construcția era ridicată 
„la roșu". Apoi lucrările au ră
mas baltă pînă în acest an. Iar 
în ultimul timp, spre surprinde
rea noastră, am aflat că s-a ho
tărît dărîmarea clădirii. Moti
vul ? Ca să se folosească materiale
le în alt scop, în satul Slobozia. 
Iată cum se risipesc fondurile și 
munca depusă. Se pot numi 
oare gospodari oamenii care iau 
asemenea hotărîri ?

Un grup de țărani cooperatori

4 + 1

Cum va
Timpul probabil pentru zilele de 

12, 13 și 14 mai. In țară : Vreme în 
general rece. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi locale, mai ales sub 
formă de averse însoțite izolat de 
descărcări electrice. Vînt potrivit cu 
unele intensificări pînă la tare din 
sectorul nordic, în prima parte a in
tervalului. Temperatura în* scădere la 
început, apoi staționară. Minimele

fi vremea
vor fi cuprinse intre minus 2 șl S, 
iar maximele intre 7 și 17 grade. în 
munți și izolat în nordul țării lapo- 
vlță și ninsoare. In București : Vreme 
relativ rece cu cerul variabil. Vor că
dea ploi sub formă de averse. Vînt 
potrivit predomlnînd din nord-vest. 
Temperatura în scădere la început, 
apoi staționară.

Note
de lector

SI
„Vale 
super 
a re 
natur

irificarea 
ioară 
surselor 
ale"

„Un continent 
în mișcare"

Un element caracteristic penfru ac
tuala etapă pe care o parcurge econo
mia noastră este valorificarea supe
rioară a resurselor naturale. în timp 
ce în România burghezo-moșiereas- 
că variatele resurse ale solului și 
subsolului nu erau puse în valoare 
decît parțial, fiind exploatate în mod 
nerațional, prădalnic și prelucrate în
tr-un grad scăzut, în România demo- 
crat-populară făurirea relațiilor socia
liste de producție, înfăptuirea consec
ventă a politicii partidului de indus
trializare socialistă au creat premisele 
necesare. gospodăririi raționale și va
lorificării superioare a resurselor na
turale.

Acestei probleme îi este consacrat 
volumul recent apărut în Editura po
litică *, alcătuit din studii ale unor ca
dre de conducere și specialiști din eco
nomie. Tratînd unele aspecte general 
teoretice privind valorificarea superioa
ră a resurselor naturale, înfățișînd 
căile principale, metodele folosite și 
rezultatele obținute în diferitele ramuri 
ale economiei naționale, lucrarea oferă 
un. tablou cuprinzător al înfăptuirii a- 
cesfei linii directoare a politicii econo
mice a partidului, accentuată de Con
gresul al 111—lea al P.M.R.

Studiul de sinteză introductiv sub
liniază orientarea consecventă a 
partidului spre valorificarea complexă și 
superioară a resurselor naturale.

Punctul de plecare în această ac
țiune l-a constituit organizarea unei 
intense activități de prospecțiuni și 
cercetări geologice, menite să asigure 
descoperirea de noi resurse și extin
derea rezervelor existente, lărgirea ba
zei de materii prime a industriei. Nu
mai. în anii 1954—1963, volumul inves-

* „Valorificarea superioară a resur
selor naturale" — Editura politică, 
București 1965

fițiilor în acest domeniu s-a ridicaf la 
peste 16 miliarde lei, reprezentînd circa 
15 la sută din fofalul investițiilor în in
dustrie. Aceasta a permis, spre exem
plu, ca 85 la sufă din producția de pe
trol în 1963 să provină din regiuni sau 
zăcăminte evidențiate după 1948, iar 
rezervele de cărbune să însumeze în 
prezenf cifra de 4,6 miliarde fone.

Pe măsura progreselor realizate în 
industrializarea țării, a creării capaci
tăților de prelucrare industrială înzes
trate cu tehnica înaintată, s-a putuf 
trece la valorificarea superioară a re
surselor naturale, prin perfecționarea 
continuă a tehnicii de prelucrare a 
materiilor prime, producerea și folosi
rea pe scară tot mai largă a materii
lor prime sintetice, obținerea de pro
duse de calitate superioară.

Plecînd de la faptul că acest proces 
prezintă aspecte specifice de la o ra
mură la alia, lucrarea consacră studii 
speciale valorificării principalelor re
surse : țiței, gaze, cărbune, metal, 
lemn, stuf etc.

Din întreaga lucrare se degajă ideea 
că valorificarea superioară a resurselor 
materiale, bazîndu-se pe cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii moder
ne, este de neconcepuf fără dezvolta
rea cu precădere a industriei grele, fără 
progresul tehnic neîntrerupt în toate 
ramurile economiei naționale.

Lectura tuturor capitolelor eviden
țiază ca un element comun sporirea 
sistematică a eficienței economice a 
producției, îmbunătățirea continuă a 
calității acesteia în urma acțiunilor de 
valorificare superioară. De pildă, în in
dustria de prelucrare a lemnului valoa
rea producției globale obținute dintr-un 
mefru cub de masă lemnoasă recoltată 
a fost în 1963 cu 64 la suta mai mare 
decît în 1959.

Se înțelege că asemenea rezul
tate influențează pozitiv asupra creș
terii venitului național. Totodată, va
lorificarea superioară a resurselor na
turale asigură sporirea posibilităților de 
export, atît sub aspectul diversificării 
sortimentelor, cît și al creșterii valorii 
produselor.

Volumul abordează un cerc mai larg 
de probleme decît ar permite să se 
subînțeleagă din titlul său. Alături de 
valorificarea superioară a unor resurse 
naturale se găsesc tratate și aspecte ale 
folosirii raționale, economicoase a ma
teriilor prime pentru industria fextilă, 
a pielăriei și încălțămintei, precum și 
a materiilor prime agroalimentare.

Lucrarea ar fi avut de cîștigat dacă 
autorii ar fi făcut o distincție mai netă 
înfre valorificarea resurselor în general 
și valorificarea superioară în special. 
Astfel poafe crea neclarități faptul că 
studiul intitulat „Valorificarea superi
oară a țițeiului", de exemplu, se opreș
te la un stadiu de prelucrare interme
diară valorificării superioare, în timp 
ce faza cea mai înaltă de valorificare 
a produselor petroliere este frafafă în 
capifolul intifulaf „Petrochimia și valo
rificarea complexă a resurselor natu
rale". Era, de asemenea, necesar de 
subliniat că, în industria bunurilor de 
consum, paralel cu preocuparea pen
fru un grad înalf de prelucrare a ma
teriilor prime, frebuie să se asigure 
o gamă largă de sortimente în con
formitate cu cererea populației.

în lucrare se înfîlnesc și unele scăpări 
sau impreciziuni care nu sînt, însă, de 
natură să micșoreze valoarea lucrării,

Prin vastitatea problemelor analiza
te, prin sintetizarea aspectelor esenția
le ale acțiunii de valorificare superi
oară a resurselor, volumul reprezintă o 
contribuție interesantă și ufilă la studie
rea problemelor dezvoltării economiei 
noastre naționale în etapa actuală.

Conf. univ. D. SIMION

Publicistul englez ds formație 
marxistă Jack Woddis este cu
noscut cititorilor români mai ales
prin studiile sale, traduse și în 
țara noastră, consacrate probleme

lor contemporane ale Africii. Re
centa sa lucrare „Calea Africii’ 
(„Africa, the way ahead"), apărută 
în Editura politică, se impune a- 
tenției cititorilor prin încercarea 
de a expune aspecte fundamenta
le ale evoluției unui continent care 
a început să joace un rol activ și 
important în politica mondială.

Dinamismul procesului de lichi
dare a colonialismului l-a determi
nat pe autor să se oprească nu a- 
tît asupra unor rînduieli condam
nate la o iminentă dispariție, cît 
asupra problemelor noi care se 
ivesc în fața tinerelor state africa
ne independente.

După ce dominația colonială di
rectă a fost înlăturată în cea mai 
mare parte a Africii, s-a impus în
trebarea : cum trebuie să-și con
struiască economia noile state afri
cane ? Ce schimbări sînt necesare 
în structura lor socială și de stat ? 
Pe ce cale va merge Africa 
nouă ? Această diversitate de pro
bleme privind viitorul țărilor afri
cane este confruntată de autor 
cu realitățile Africii, ale lumii con
temporane. în Africa, arată Wod
dis, acționează un număr impor
tant de factori care, în pofida nu
meroaselor obstacole, înlesnesc a- 
deziunea la calea progresului so
cial in interesul popoarelor : slă
biciunea șl lipsa de experiență 
a burgheziei în ce privește exerci
tarea puterii, necesitatea apărării 
suveranității și dezvoltării indus
triei ; creșterea forței și influenței 
clasei muncitoare (proletariatul 
african fiind generat, înaintea bur
gheziei indigene, de către exploa
tarea imperialistă) ; crearea și a- 
firmarea unui sector de stat al eco
nomiei, paralel cu dezvoltarea coo
perativelor (pe fondul formelor tra
diționale de proprietate comună 
asupra pămîntului) ; dorința cres- 
cîndă de progres a popoarelor 
Africii și opoziția lot insistentă față 
de imperialism, neocolonialism și 
capitalism în genere.

Din partea fostelor metropole 
se manifestă însă Intenția disimu
lată de a încetini evoluția spre 
progres a țărilor independente a- 
fricane. Iată de ce existența gu
vernelor proprii și a drapelelor 
naționale nu încheie lupta pentru 
cucerirea independenței. Woddis 
subliniază faptuț că, acolo unde 
există preocuparea pentru obține
rea independentei economice, pen
tru transformări social-economice 
efective (efectuarea reformei agra
re, limitarea și apoi lichidarea 
controlului străin asupra finanțe
lor și comerțului, redarea în pro
prietatea popoarelor africane a 
tuturor mijloacelor de producție, 
construirea unei industrii naționa
le etc.) neocolonialismului îi lip
sește mediul nutritiv.

Năzuința și eforturile popoarelor 
africane de a crea o economie 
proprie și de a face astfel posibilă 
creșterea nivelului lor de trai sînt 
relevate pe larg de autor. într-un 
continent în care, datorită tragicei 
moșteniri coloniale, cea mal răs- 
pîndită „mașină” este organismul 
uman, problema industrializării se 
pune cu o deosebită acuitate. Sînt 
înfățișate progresele înregistrate 
de Republica Arabă Unită. Ghana, 
Nigeria, Guineea, Mali și alte sta
te în crearea întreprinderilor noi, 
moderne (multe cu concursul țări
lor socialiste).

Autorul se oprește, în continua
re. asupra altor factori de care de
pinde cucerirea independenței e- 
conomice a țărilor Africii : extinde
rea relațiilor cu lumea exterioară, 
relații bazate pe proprietatea afri
canilor asupra resurselor continen
tului, pe egalitate și avantaje reci
proce etc., dezvoltarea democra
ției — cadrul interior de desfășura
re neîngrădită a vitalității și a en
tuziasmului unor popoare care as
piră la o viață mai bună.

V. URUM
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Aromă, gust, putere, răcoare — tot ce e bun 
în viafă se întruchipează în fruct. De ia un 
fruct a început toată... povestea din rai, des
pre fruct vorbesc învățații cînd visează să-și 
înfigă dinfii în mărul cunoașterii și la iruct 
ne trimite doctorul cînd constata că am ră
mas în pană de vitamine.

Munca omului s-a întruchipat din cele mai 
vechi timpuri în „fruct’ și în „roade". De aici 
zicala că omul care a sădit un pom n-a trăit 
degeaba pe lume.

Prietenii noștri pomii, în munca pentru a 
sfringe în folosul nostru căldura soarelui, ră
coarea ploilor și aroma pămîntului, trec prin 
încercări grele : asupra lor se năpustesc pe
tele cafenii, larvele de tot felul, grozavul 
păduche din San JosG. Aici, și cu multă vreme 
înainte, intervine maestrul și părintele din 
totdeauna al fructelor: pomicultorul.

Fiecare fruct domestic poartă în el mii de 
ani de răbdare și înțelepciune omenească : 
formele, coloritul, aroma care ne par atît de 
firești și atît de qeneros dăruite de natură, 
sînt în fapt rodul unei premeditări omenești 
Ingenioase, în îmbinarea și îmhlînzirea soiu
rilor, în descoperirea și scoaterea ia iveală a 
darurilor înmiresmate ascunse în sămînță.

Și, Ia fel cum fructul poartă urmele miilor 
de ani de muncă a grădinarului, la fel pomi
cultorul de azi este purtătorul cu diplomă al 
științei și artei zecilor de generații care l-au 
precedat. E, mai ales, purtătorul unei uriașe 
răspunderi : și iață de trecut, față de munca 
predecesorilor săi, dar mai cu seamă față de 
prezent, față de pomi și față de oameni, față 
de veniturile gospodăriei sau cooperativei, ca 
și față de sacoșa gospodinei.

Ce au de făcut azi acești muncitori și artiști 
ai unei meserii din cele mai frumoase 7 Ce 
răspunderi imediate au ei față de propria lor 
muncă și față de noi toți ?

Cînd
nu te scumpești 
la tărîte

LIVEZILE TINERE
sau fructele pe care le vom minca mîine

Masă rotundă 
cu specialiști

în pomicultură

Gospodăria noas
tră are un sector 
pomicol dezvoltat: 
812 ha de livadă, 
cu 122600 de pomi, 
dintre care 92 000 
sint tineri. Princi
pala noastră aten
ție a fost îndrepta
tă spre refacerea 
vechilor plantata 
și organizarea alto
ra noi. tn medie, In 
ultimii fi ani, s-au 
plantat cite 100 ha 
cu pomi.

tn sporirea pro
ducției de fructe 
avem o experiență 
bună, tn 1964, in 
pofida condițiilor 
puțin favorabile, 
am obținut. In 
medie, de la cel 
30 600 pomi, o pro
ducție de 32 kg 
fructe de fiecare 
pom. fată de 13 kg 
In 1960. Aceasta a 
adus gospodăriei 
un beneficiu de 
1 200 000 lei.

tn condițiile noas
tre cea mai avan
tajoasă este cultu
ra mărului. Pentru 
lucrările de întreți
nere la merii pe 
rod s-au cheltuit 
cite 63,59 lei de 
fiecare pom. Pare 
o sumă destul de 
mare. Dar numai 
așa s-au putut exe
cuta toate lucrările 
de îngrijire la timp 
și de calitate. Ca 
urmare s-au obți
nut peste 500 tone 
de mere, pentru 
care s-au încasat 
1459 455 lei, adică 
peste 192 lei In me
die de fiecare pom. 
Beneficiu) total 
realizat de la cei 
7 581 de meri a fost 
de 977 357 lei. re
venind 128,92 lei 
de fiecare pom. Ia
tă deci cit de ren
tabilă este cultiva- 
'~a pomilor fruc

tiferi.
Este adevărat că 

pentru înființarea 
șl Întreținerea u- 
nel plantații, ptnă 
la intrarea pe rod, 
se investesc fon
duri importante. 
Dar acestea o dală 
făcute se amorti
zează cu ușurință 
atunci cind se ob
țin producții nor
male de fructe, la
tă de ce se cere 
ca tn livezi să se 
aplice tntregul 
complex de măsuri 
agrotehnice, lucru 
care In gospodăria 
noastră este privit 
eu multă răspun
dere. Mă vot referi 
la principalele lu
crări care au lăcut 
cu putință să obți
nem recolte mari 
și conslante de 
fructe, tntruclf te
renurile pe care 
sir-’ amplasate li- 
vp » sint destul 
de sărace, acordăm 
o mare atenție fer
tilizării lor. Pe te- 

■ renurile pietroase 
' am aplieat îngră

șăminte organice 
la 2 ani. Așa s-a 
procedat la brigă
zile din orașul 
Băicoi pe o supra
față de peste 150 
ha. Pe podzoluri șl 
pe solul brun roș
cat de pădure, a- 
cesle îngrășăminte 
le-am aplicai la 3 
ani. Cantitatea fo

losită a variat In
tre 25—30 tone la 
ha. tngrășămintele 
chimice au fost a- 
plicate Unind sea
ma de vigoarea 
pomilor, de specia 
respectivă și, desi
gur. de cantitățile 
avute la indemină. 
Prin tăierile exe
cutate la pomii pe 
rod s-a urmărit a- 
tit asigurarea lumi
nozității necesare, 
cit și îmbinarea ar
monioasă a ramu
rilor. La măr, am 
aplicat tăieri de 
fructificare care 
sini indispensabile 
pentru obținerea 
de recolte constan
te de la un an la 
altul. Calitatea 
fructelor este de
terminată în primul 
rind de combate
rea dăunătorilor și 
bolilor. Din experi
ența noastră a re
ieșit că numărul 
stropirilor depinde 
de condițiile ami
lul respectiv. A- 
vertizările date de 
stațiile de progno
ză și de avertizare 
sînt bune, dar ele 
trebuie urmărite in 
fiecare plantație și 
adaptate condițiilor 
respective. Atacul 
gărgăriței la măr. 
In plantația noas
tră de la Băicoi, s-a 
declanșat cu 13 zile 
mal devreme decit 
tn comuna Breaza, 
Avertizarea stați
unii I.C.H.V. Voi- 
nești a corespuns 
cu condițiile livezi
lor din Breaza, deci 
in cazul nostru am 
fost nevoit! să ur
mărim acest a- 
tac șl să luăm 
măsurile indicate. 
In 1964, an pu
țin favorabil po
micultura. am apli
cat la meri un nu
măr de 16 stropiri, 
dintre care două 
in timpul Iernii, iar 
la pruni 5 stropiri 
din care numai u- 
na in timpul iernii. 
Producțiile obținu
te atît cantitativ 
cit șl calitativ au 
confirmat eficienta 
economică a aces
tor lucrări. Există 
părerea unor spe
cialiști că aplica
rea tntregului com
plex de măsuri tn 
pomicultură ar du
ce la ridicarea pre
țului de cost și ar 
influenta negativ 
activitatea econo
mică financiară a 
unităților socia
liste. Dar reduce
rea prețului de 
cost nu se poate 
realiza tn detri
mentul lucrărilor 
necesare, ci numai 
prin producții mari 
și de calitate. Esle 
știut că atît pe pia
ța internă, cit și pe 
cea externă a cres
cut exigenta fată 
de calitatea fructe
lor. Experiența 
noastră întărește 
convingerea că e- 
fectuarea tuturor 
lucrărilor la timp 
duce la sporirea 
producției de fruc
te și la realizarea 
unor beneficii.

Ing. Gh. SULȚ 
director G.A.S. 
Cîmpina

Sămînța întrebărilor 
privind ce trebuie făcut 
în pomicultură a fost a- 
runcată cîtorva specia
liști pe care i-am invi
tat la redac(ie: ing. 
Tudor Stancu din Con
siliul Superior al Agri
culturii, conf. Aurel Ne
grită de la Institutul a- 
gronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din București, 
Constantin lonifă direc
tor științific la Stațiu
nea experimentată Ște- 
fănești-Argeș. ing. Ni
colae Vintileanu din 
Trustul Central Gostat 
și Mircea Olangiu, cer
cetător la Institutul 
Central de Cercetări A- 
gricole. Ei și-au spus 
părerile. Firește însă, 
cum spune un proverb, 
bani(a nu se umple cu 
vorbe : roadele adevăra
te ale nenumăratelor 
discuții și schimburi de 
experiență pe care le au 
în prezent sculptorii 
fructelor de azi sînt 
roade care trebuie să 
crească și să se vadă în 
livezi, ba mai mult, cu
lese la timp și cu grijă 
să ajungă îmbujorate 
și proaspete în farfuria 
celui ce citește acum a- 
ceste rînduri.

Cum se asigura 
încărcătură de rod

Acolo unde pomii sînt bine în
grijiți și recoltele de fructe sînt 
mari, răsplătind din plin eforturile 
care se fac cu plantatul și lucrările 
de întreținere pînă la intrarea 
pomilor pe rod. Faptul că noile livezi 
încep să rodească mai tîrziu, după 
un timp de 5—6 ani de la plantare, 
iar cele în vîrstă dau producții insu
ficiente, face să existe uneori din 
partea membrilor cooperativelor a- 
gricole un interes mai slab pentru 
dezvoltarea pomiculturii. Dar apli
carea întregului complex de măsuri 
cerute de pomicultura modernă asi
gură obținerea unor recolte mari de 
fructe care răsplătește bine aștep
tarea.

Participanții la discuții și-au ex
primat părerea că, în prezent, prin
cipala atenție trebuie îndreptată 
spre îngrijirea plantațiilor tinere, 
întrucît de aceasta depinde viitoarea 
producție de fructe. Dintre principa
lele lucrări care se execută în pomi
cultură. tăierile prezintă o impor
tanță deosebită. Cu ajutorul lor se 
dirijează dezvoltarea coroanei, iar 
în plantațiile pe rod se asigură în
cărcătura de fructe pe pom. Perioa
da de executare a tăierilor în uscat 
a trecut. Ce se poate face în 
perioada de vegetație ? Prin lucrări 
de tăieri în verde, executate cu up

personal calificat, se pot aduce unele 
corecturi acolo unde tăierile în 
uscat nu au fost bine executate. 
Legat de executarea acestei lucrări 
se ridică o problemă : cu ce să se 
execute ? Sînt necesare foarfeci, fe- 
răstraie ușoare etc. Iată o problemă 
care trebuie rezolvată. Una din în
treprinderile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini a produs o 
mare cantitate de foarfeci. Ele sînt 
atît de prost confecționate, dintr-un 
material slab îneît nu pot fi folosite.

Condițiile climatice din primăvara 
acestui an impun ca pomicultorii să 
vegheze atent asupra livezilor. Pot 
interveni brume tîrzii, și în acest 
caz pomii trebuie apărați. Peste tot 
să fie pregătite grămezi de gunoaie 
pentru a li se da foc atunci cind 
temperatura scade sub zero grade.

Cu ce coexistă 
pomii în livada

Asupra producției de fructe, in
fluențează mult felul cum este în
treținut solul din livezi. In trecut, 
cea mai mare parte a terenului din
tre pomi era înțelenit. Această prac
tică nu mai corespunde cerințelor 
pomiculturii moderne prin care se 
urmărește obținerea unor producții 
mari și constante de fructe în fie
care an. în acest scop se impune ca 
solul să fie lucrat în așa fel îneît

să asigure condiții bune pentru dez
voltarea rădăcinilor. Ideal este ca în 
livezi solul să fie arat și grăpat 
pentru a fi ținut în permanență 
afinat. Acest lucru se poate realiza 
îndeosebi în gospodăriile de stat pe 
cea mai mare parte din suprafețele 
cultivate cu pomi fructiferi. Aceste 
unități dispun de mașini și tractoare 
suficiente pentru efectuarea lucră
rilor solului. In multe unități se a- 
cordă aceeași atenție întreținerii so
lului în livezi ca și executării lucră-

Unii membri ai cooperativelor 
agricole școlarizați în stațiuni ex
perimentale nu sint utilizați apoi 
in pomicultură.

— Te pricepi la pomicultură ? 
Atunci taie tu niște vreascuri pentru 
foc 1

Desene de EUGEN TARU

Cum produce
bazinul pomicol Oltenia ?

O vastă acțiune 
de plantare

Oltenia, regiune cu for
me variate de relief, are 
condiții dintre cele mai 
prielnice pentru dezvolta
rea pomiculturii. In de
presiunea subcarpatică se 
cultivă cu rezultate bune 
mărul, nucul și castanul 
comestibil. Zona deluroa
să este deosebit de favo
rabilă pentru păr și prun. 
La cfmpie și pe terenurile 
nisipoase situate in apro
pierea Dunării și Jiului 
reușesc de minune caișii 
și piersicii. Datorită so
lului și climei specifice 
— temperatura medie a- 
nuală este mai ridicată 
decit in alte regiuni — se 
obțin fructe de calitate 
superioară, cu un conți
nut ridicat de zahăr și cu 
aromă fină.

Pentru a pune in valoa
re condițiile naturale fa
vorabile, consiliul agricol 
regional a sprijinit unită
țile agricole să extindă 
cultura pomilor fructiferi 
pe terenurile situate in 
pantă și pe cele nisipoase. 
In ultimii 5 ani s-au plan
tat 17 000 ha de livezi in 
masiv și s-au completat 
golurile in plantațiile 
existente. Cele mai mari 
suprafețe plantate cu pomi 
fructiferi sînt în raioa
nele Ollețu, Gilort, Tg. 
Jiu. Filiași. Cultura pomi
lor fructiferi a fost extin
să pe terenurile nisipoase 
situate în partea de sud 
a regiunii. Ca urmare a 
acestor acțiuni, în regiu
nea Oltenia numărul po
milor a ajuns la 4 559 000 
de bucăți. In felul acesta 
dealurile Gorjului sau ale 
Mehedințiului, altădată 
roase de ape sau nisipu
rile înșiruite de-a lungul 
Jiului, au fost transfor
mate în grădini roditoare. 
Multe asemenea acțiuni

asigură punerea în va
loare a condițiilor natu
rale deosebit de favorabi
le pe care le are regiunea 
Oltenia pentru sporirea 
producției de fructe.

Dar recolta 1
In țața unităților agri

cole se pune problema ca. 
paralel cu măsurile care 
se iau pentru extinderea 
plantațiilor de pomi, să a- 
sigure îngrijirea cores
punzătoare a noilor livezi, 
astfel ca intr-un timp cit 
mai scurt să se obțină 
fructe în cantități mari și 
de bună calitate. Colin- 
dind regiunea întîlnești 
livezi bine îngrijite. Pro
ducțiile bune de fructe 
obținute anul trecut de 
unele gospodării de stat 
și eooperative agricole de 
producție sînt un rezultat 
al aplicării complexului 
de măsuri agrotehnice la 
îngrijirea pomilor. La gos
podăriile de stat Bum- 
bești-Pițic, Iancu Jianu, 
Sisești și altele se fac cu 
atenție și grijă tăierile Ia 
pomi, stropirile în vede
rea combaterii bolilor și 
dăunătorilor, protejarea 
pomilor împotriva brume
lor tîrzii etc. Toate aces
tea au dus la obținerea 
unor recolte mari de fruc
te și de bună calitate. 
S-au făcut cunoscute pen
tru realizările lor și coo
perativele agricole de pro
ducție din Jupînești, ra
ionul Gilort, Ilovăț raio
nul Turnu Severin, și al
tele.

Era firesc ca pe măsura 
extinderii plantațiilor de 
pomi tn regiunea Oltenia 
să crească și producția de 
fructe. In cele mai multe 
locuri nu s-a intîmplat în
să așa. Livezi plantate cu 
5—6 ani în urmă, fără a 
mai vorbi de cele bătrf- 
ne, dau recolte mici de

fructe, se usucă un număr 
mare de pomi. Care este 
cauza ? In primul rind mai 
domnește încă părerea 
greșită că este de ajuns să 
plantezi pomul și apoi 
poți sta să aștepți să cadă 
para... In multe coopera
tive agricole de producție 
și chiar gospodării de 
stat, pomii plantați în ul
timii ani au fost dați ui
tării și, ca urmare, multi 
dintre ei s-au uscat. Din 
această cauză în primă-
Livezile neîngrijite se usucă

Pică pară 1...
vara anului în curs in re
giune au trebuit să fie 
plantați peste 200 000 de 
pomi pentru completarea 
golurilor din livezile ti
nere. Numai cu acești 
pomi se puteau face li
vezi noi pe circa 1000 
hectare. De fapt aici pa
guba este dublă. In pri
mul rind s-au făcut chel
tuieli suplimentare pen
tru procurarea materialu
lui săditor și lucrările de 
plantare. In al doilea rînd 
este și timpul pierdut, în
trucît vor trebui să mai 
treacă 5—6 ani pînă cînd 
pomii au să rodească.

Dintr-o discuție avută 
cu cercetătorii de la sta
țiunea experimentală Tg. 
Jiu au reieșit principalele 
cauze care fac ca pomii 
să rodească cu lntirziere 
sau chiar să se usuce. So
lurile din partea de nord

a regiunii fiind subțiri si 
sărace necesită să se apli
ce îngrășăminte. Acest lu
cru nu s-a făcut decit in 
puține locuri. Aici cad 
multe precipitații primă
vara și toamna. Dar în 
cursul verii se resimt e- 
fectele secetei. De aceea 
se impune executarea lu
crărilor de întreținere a 
solurilor în livezi. La sta
țiunea experimentală Tg. 
Jiu, pomii cultivați în 
sistem agropomicol, la 
virsta de 4 ani, ajung să 
fie de două ori mai mari 
decît In livezile obișnuite, 
iar la 5 ani, merii din so
iul Ionathan dau deja 
roade. Cooperativa agri
colă din Telești are o a- 
semenea livadă în sistem 
agropomicol cu pomi bine 
dezvoltați. Dar în multe 
cooperative agricole solu
rile din livezi sînt întele- 
nite și ca urmare pomii 
rodesc cu întîrziere.

Unul din mijloacele 
principale de mărire a 
producției de fructe și de 
îmbunătățire a calității lor 
îl reprezintă combaterea 
bolilor și dăunătorilor ca
re pot provoca mari pa
gube, dacă nu se execută 
stropirile la timp. Centrele 
de combatere sint dotate 
cu aparatura necesară 
pentru a se putea execula 
toate tratamentele. Dacă 
stropirile de iarnă se exe
cută la o mare parte din 
pomi, cele de vară nu se 
fac decît sporadic. In ra
ioanele Gorj, Gilort, Fi
liași, Tr. Severin și altele 
stropirile la pomi s-au 
executat într-un procent 
redus.

Cadrele
să cunoască...

Ținînd seama că în 
multe locuri în regiune nu 
a existat o tradiție în po
micultură, o dată cu ex

tinderea livezilor, se cere 
formarea unor cadre ca
pabile să conducă cu pri
cepere lucrările în livezi. 
Acolo unde lucrează oa
meni pricepuți și pasio
nați rezultatele sint bune. 
La stațiunea experimenta
lă Tg. Jiu au fost școlari
zați pe durata unui ciclu 
de producție numeroși 
membri ai cooperativelor 
de producție. Dar multi 
dintre • cooperatorii care 
au fost școlarizați la sta
țiunile experimentale nu 
se ocupă decît sporadic 
de îngrijirea pomilor.

...fi să iubească 
pomii

Dar cel mai mult dău
nează atitudinea indolen
tă a unor oameni care nu 
prețuiesc pomii, tn live
zile tinere se dă drumul 
la animale care distrug 
pomii. La cooperativa a- 
gricolă de producție din 
comuna Moii există o 
plantație de pomi de 4— 
5 ani. Spre vîrful dealului 
pomii sint frumoși. în 
partea de jos, pînă la 
mijlocul dealului, multi 
dintre ei au fost distruși 
de animale. în multe 
locuri, pomii tineri sînt 
rupți pur și simplu pen
tru că cineva a avut ne
voie de o bîtă. Așa s-au 
distrus multi dintre pomii 
plantați de-a lungul șose
lei Craiova—Bechet.

în regiunea Oltenia se 
cere ca eforturile mari 
care au fost făcute pen
tru extinderea plantații
lor să fie completate cu 
o atenție deosebită pen
tru îngrijirea pomilor. 
Consiliile agricole, cadre
le de specialiști din uni
tățile de producție să a- 
corde cea mai mare aten
ție executării la timp a 
lucrărilor în livezi.

Ion HERȚEG

rilor de pregătire a terenului pentru 
semănatul culturilor de cîmp. La 
Cisnădie, Cîmpina și în alte gospo
dării de stat, pomii din livezile în 
care solul a fost lucrat astfel se dez
voltă foarte bine, dau recolte mari 
de fructe.

în alte locuri însă, această lucrare 
este considerată ca a cincea roată la 
căruță. Cauzele sînt multiple. în 
primul rînd este vorba de lipsa uti
lajelor necesare. Dar chiar și cînd 
acestea există, de multe ori sînt fo
losite la alte lucrări. In regiunea Ar
geș, tractoarele destinate efectuării 
lucrărilor de întreținere a solului în 
livezi au primit altă destinație.

Cel mai rațional este ca solul din 
livezi să fie cultivat în sistem agro
pomicol. în felul acesta nici un me
tru pătrat de teren nu rămîne nefo
losit. Dar culturile intercalate tre
buie să îndeplinească trei cerințe : 
1) să asigure produsele care sint 
necesare unității respective ; 2) să 
nu dăuneze pomilor ; 3) produsele 
rezultate să nu devină toxice ca 
urmare a stropirilor făcute în livezi. 
Participanții la discuții au subliniat 
necesitatea ca în unitățile agricole 
să se respecte indicația dată de Con
siliul Superior al Agriculturii de a 
se cultiva intercalat, printre pomi, 
dovleci, cartofi, sfeclă, fasole și 
mazăre pentru boabe. Aceste culturi 
permit o lucrare mai bună a solului 
și executarea unui număr sporit de 
prașile. Unele culturi dăunează po
milor fructiferi. în livada G.A.S. 
Apoldu de Sus, regiunea Hunedoara, 
s-a semănat trifoi, ceea ce a dus la 
distrugerea unui mare număr de 
pomi. Explicația este simplă. Aici nu 
s-a putut face combaterea dăunăto
rilor deoarece nu se putea intra cu 
mașinile mai ales atunci cînd trata
mentele la pomi coincideau cu 
timpul de recoltare a trifoiului. Așa
dar, pomii au rămas neîngrijiți. Iată 
de ce este bine ca, în aceste zile, în 
livezi să se însămînțeze cele mai 
potrivite culturi.

Hrana pomilor
Pentru a crește și a produce re

colte mari de fructe, pomii extrag 
din pămînt cantități însemnate de 
substanțe hrănitoare. întrucît live
zile sînt situate, în general, pe tere
nuri mai sărace, este nevoie ca solul 
să fie îngrășat. Pînă acum. în prea 
puține locuri s-a acordat atenția 
cuvenită acestei probleme. Nu este 
deci de mirare că în asemenea ca
zuri producția medie de fructe la 
un pom este mică. Ce trebuie între

prins în această direcție ? Partici
panții la discuție au subliniat nece
sitatea ca îngrășămintele să fie date 
în primul rînd la pomii tineri pentru 
a se asigura o dezvoltare bună live
zilor de mîine. Ce îngrășăminte să 
fie folosite ? Deoarece îngrășăminte
le chimice sînt încă insuficiente, 
atenția trebuie îndreptată spre în
grășămintele naturale. In această 
privință resursele sînt multiple. De 
exemplu, de la crescătoriile de 
păsări rezultă un gunoi, cu un con
ținut ridicat de materii hrănitoare 
care de cele mai multe ori nu este 
folosit. în zonele de deal, unde 
transportul îngrășămintelor se face 
mai greu, este bine să se folosească 
îngrășămintele verzi. Lupinul dă re
zultate excelente.

Protecția sanitara, 
tratamentul

Cantitatea și calitatea fructelor 
sînt strîns legate de combaterea bo
lilor și dăunătorilor la pomi. A- 
ceasta este condiționată în primul 
rînd de asigurarea unei baze mate
riale corespunzătoare și folosirea eî 
cu randament sporit, tn cadrul 
S.M.T.-urilor situate în principalele 
bazine funcționează circa 50 de bri
găzi de protectie a plantelor. De ase
menea. există numeroase utilaje 
necesare efectuării stropirii pomilor 
la centrele de combatere. în gospo
dăriile de stat și cooperativele agri
cole. Mare parte din aparatura exis
tentă nu este folosită rațional. De 
aceea este necesar să se facă eva
luarea suprafeței mecanizabile în li
vezi și în funcție de aceasta să se 
stăbilească numărul și tipurile de 
aparate necesare efectuării trata
mentelor.

în practica efectuării tratamente
lor la pomi trebuie introduse meto
de noi de lucru. Bune rezultate dă 
aparatura care produce aerosoli, o 
ceață deasă ce învăluie pomii peste 
tot distrugînd dăunătorii.

O problemă deosebit de importan
tă este producerea substanțelor in- 
sectofungicide, păstrarea și folosirea 
lor cu grijă. Industria noastră chi
mică produce o serie de substanțe 
cu eficacitate bună, cum este Dibu- 
toxul. Dar o serie de alte substanțe 
care au fost încercate și care au dat 
bune rezultate nu se găsesc încă în 
producție.

Participanții la discuții au făcut 
numeroase propuneri dîn care con
semnăm. mai jos, pe cele mai im
portante.

In atenția:
CONSILIULUI SUPERIOR 

AL AGRICULTURII

• Proiectele privind înființarea 
noilor plantații să se facă cu cel 
puțin un an înainte de plantarea po
milor pentru a se putea efectua din 
timp lucrările de amenajare a tere
nului.

• Să se elaboreze proiectul unui 
depozit-tip pentru păstrarea fructe
lor în timpul iernii și care să poată 
fi construit cu ușurință în fiecare 
cooperativă agricolă care are o livadă 
mare.

• Normativele privind efectuarea 
diferitelor lucrări în pomicultură sînt 
învechite și trebuie elaborate altele 
noi.

MINISTERULUI INDUSTRIEI 
PETROLULUI Șl CHIMIEI

• Să studieze și să producă în 
timpul cel mai scurt substanțe in- 
sectofungicide, cu o eficacitate mal 
ridicată decît cele existente astăzi. 
De asemenea să asigure producerea 
substanței care trebuie să înlocuiască 
sulfatul de cupru în pomicultură.

• Substanțele chimice destinate 
combaterii bolilor și dăunătorilor în 
pomicultură să se pună în vînzare și 
în comerț, avînd tipărite indicații de 
folosire.

• Din materiale plastice să se facă 
ambalaje pentru fructe. Acestea să 
corespundă ca dimensiuni și formă 
diferitelor soiuri de mere

MINISTERULUI 
ECONOMIEI FORESTIERE

• Prin întreprinderile sale să con
fecționeze scări necesare recoltatului 
fructelor, și altor lucrări în pomicul
tură. Ele să se găsească în depozitele 
de aprovizionare pentru ca unitățile 
agricole să le poată procura cu ușu
rință.

• Să se elaboreze un tip de ladă cu 
care să se transporte fructele din 
livadă ptnă la locul de depozitare și 
ambalare.

• La plantațiile de nuc care se fac 
în golurile din păduri în vederea ob
ținerii de lemn valoros să se folo
sească soluri care dau fructe de 
calitate.

MINISTERULUI INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

• In cel mai scurt timp să fie pusă 
la punct producerea uneltelor nece
sare îngrijirii pomilor : foarfeci, fe- 
răstraie de pomi și bricege de altoit, 
întrucît cele existente nu corespund 
din punct de vedere calitativ.

• Pentru pomicultură este ne
cesară o casma mai solidă, care să 
reziste mai bine lucrării solului pe 
adîncime mare.

• Să elaboreze tipuri noi de moto- 
pompe, pompe purtate necesare stro
pirii pomilor. De asemenea, să se 
construiască aparate pentru produce
rea de aerosoli, care sporesc randa
mentul la aplicarea tratamentelor în 
livezi.
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„DACICC-1“ 
calculatorul electronic construit 

de matematicienii din Cluj
• 2000 de operații pe secundă • Sînt rezolvate 
sisteme de ecuații cu 26 de necunoscute • Metode 
noi de caicul • Recoltarea sfeclei de zahăr... calculată 
electronic • Contribuții la lucrările congresului de la 
Riga • Un lector care citește 1000 de semne 
pe secundă

Rezultatele obținute In țara noastră 
în domeniul matematicii, cercetările 
de înalt nivel științific în direcția pro
gramării matematice au permis trata
rea matematică a unor probleme teh
nice, de pildă, de fabricare a anumi
tor piese și mecanisme. La Institutul 
de calcul al Filialei din Cluj a Aca
demiei R. P. Române au fost elaborate 
o serie de lucrări cu caracter aplica
tiv, a căror relatare ar fi, cred, inte
resantă. La fel consider că sînt însă 
și aspectele legate de organizarea co
laborării dintre cercetătorii matemati
cieni și specialiștii din diferitele sec
toare de activitate din economie.

Apariția și extinderea utilizării cal
culatoarelor electronice rapide a 
însemnat înmulțirea legăturilor din
tre cercetarea matematică și prac
tică. A crescut rapid volumul de lu
crări matematice menite să servească 
rezolvării unor probleme ale indus
triei, tratării la un nivel calitativ nou 
a unor probleme de cercetare teoreti
că în economie, biologie, medicină, au
tomatică și în alte domenii ale științei. 
Metodele cercetării matematice au pă
truns și continuă să pătrundă în toate 
ascunzișurile cunoașterii științifice. In 
același timp însă și gîndirea matema
tică a suferit influențe multiple. Pentru 
a înțelege pe deplin fenomenul de ma
tematizare care se petrece azi în cer
cetarea teoretică și în activitatea 
practică este absolut necesar să ți
nem seama de această realitate.

Se poate observa cu destulă ușurin
ță că problemele la a căror rezolvare 
este solicitat matematicianul au înce
tat să mai aibă caracterul unor simple 
succesiuni de calcule obișnuite. Ce
rințele activității productive au im
pus matematicienilor să elaboreze noi 
teorii, uneori extrem de subtile ca, de 
pildă, programarea liniară și nelinia
ră, programarea dinamică, cea mai 
bună aproximație, interpolare genera
lizată și altele. Calculul numeric a 
luat în ultimii ani forme noi, foarte 
complicate. In mod necesar a sporit 
atenția față de pregătirea cadrelor de 
matematicieni specializați în domenii
le care reclamă, în condițiile epocii 
noastre, utilizarea pe scară largă a 
calculatoarelor electronice.

Să concretizăm. Institutul de calcul 
din Cluj dispune în prezent de un calcu
lator electronic „DACICC-1", construit 
de către colaboratorii institutului pe 
baza unui proiect propriu, cu o vite
ză de 2 000 de operații pe secundă. 
Construcția a fost posibilă, evident, 
numai datorită unei strînse colaborări 
între matematicieni și ingineri. La so
licitarea institutului, diferite întreprin
deri și institute ne-au propus o ade
vărată avalanșă de probleme spre re
zolvare.

La cererea Institutului de cercetări 
în construcții și economia construcții
lor, (ÎNCERC), cu ajutorul mașinii au 
fost rezolvate două sisteme de ecuații 
liniare cu peste 20 de necunoscute 
care au intervenit în proiectarea fun
dațiilor unor silozuri de formă specia
lă. Ulterior, aceeași instituție ne-a pro-

Acad. Tiberiu POPOVICIU 
directorul Institutului de calcui din Cluj

pus rezolvarea a 41 de sisteme de 
ecuații liniare cu numărul de necunos
cute variind între 8 și 26, necesară în 
proiectarea unor elemente de beton 
precomprimat de mare deschidere, de 
forma unor paraboloizi hiperbolici. 
Fără o mașină rapidă de calcul, re
zolvarea unor asemenea sisteme de 
ecuații ar dura ani de zile, iar solu
țiile ar fi afectate uneori de erori atît 
de mari încît ele nici nu ar putea fi 
utilizate în practică. Nici mașina nu 
rezolvă chiar așa de simplu asemenea 
ecuații. Pentru a alcătui programul 
de calcul (care se introduce în mași
nă), cercetătorii au fost nevoiți să ela
boreze, în prealabil, studiul întregii 
clase de sisteme de ecuații liniare 
căreia îi aparțineau cele în cauză. 
Cu acest prilej au fost descoperite și 
unele metode noi de calcul. Iată deci, 
că preocupările aplicative sînt orga
nic legate de creația științifică pro- 
priu-zisă.

La cererea Institutului medico-far- 
maceutic din Cluj au'fost interpretate 
matematic măsurătorile efectuate de 
către medici în cadrul studiului ioni- 
zării atmosferei înconjurătoare. în co
laborare cu Institutul de cercetări ali
mentare din București, cu ajutorul ma
șinii electronice au fost prelucrate da
tele numerice concrete privind organi
zarea optimă a campaniei de recolta
re a sfeclei de zahăr. Urmarea : rezul
tatele obținute au permis fundamenta
rea teoretică riguroasă a unor măsuri 
practice care au și fost adoptate.

De multe ori, pentru a soluționa pro
bleme teoretice ridicate de proiecta
rea unor piese de mașini este nece
sară rezolvarea numerică a unor 
ecuații neliniare, foarte complicate.

Calculatorul electronic, pe baza unui 
prealabil studiu teoretic, poate furni
za în timp util toate datele necesare 
proiectanților.

Vorbeam la început de facilizarea, 
prin matematică, a unor studii teore
tice de altă natură. Institutul nostru a 
prelucrat datele observațiilor asupra 
sateliților artificiali, furnizate de către 
Observatorul astronomic din Cluj. Cal- 
culînd orbitele unor sateliți artificiali, 
astronomii clujeni au avut o contri
buție originală la lucrările recentului 
congres internațional de la Riga, care 
s-a ocupat de astfel de cercetări.

Pentru a lega mai sfrîns munca noa
stră de cerințele producției, institutul 
nostru a avut inițiativa de a organiza 
ședințe de comunicări în colaborare 
cu întreprinderile. Programul lor cu
prinde de obicei comunicări în care 
matematicienii aduc la cunoștință ce
lor interesați tipurile de probleme care 
pot fi rezolvate cu ajutorul mașinii 
de calcul, sau în care inginerii din în
treprinderi sugerează aspectele preo
cupărilor lor în care ar putea fi ajutați 
de către matematicieni. Concluzia ge
nerală a acestor întîlniri este formarea 
convingerii că matematica, calcula
toarele electronice vor fi folosite din 
ce în ce mai larg în economie. A deve
nit necesară introducerea tehnicii mo
derne de calcul în conducerea grupu
rilor de întreprinderi. La insiitutul de 
calcul din Cluj s-au și elaborat de 
altfel mai multe studii în această di
recție, s-au obținut și unele realizări 
tehnice menite să pregătească trans
formarea lor în realitate. Este vorba, 
de pildă, de un dispozitiv fotoelectric 
pentru citit benzile perforate cu ajuto
rul cărora se comunică programele 
mașinii de calcul. Dispozitivul citește 
1 000 de semne pe secundă. Această 
performanță de nivel mondial permite 
introducerea rapidă a programelor în 
mașină. Un rezultat valoros este și 
contribuția unui grup de tineri colabo
ratori ai institutului la soluționarea 
programării automate.

Din cele de mai sus rezultă că ma
tematica cunoaște un interes crescînd 
chiar și în domeniile care par a nu 
avea nici o legătură cu ea. Iată de 
ce, matematicienii consideră că, în 
viitor, își pot aduce contribuția la re
zolvarea unor noi probleme complexe 
care se pun în cele mai diverse sec
toare. Ei au convingerea că din co
laborarea lor cu cercerătorii din alte 
specialități, o dată cu progresul cer
cetărilor din matematici vor progresa 
și cele din alte domenii.

Acest calculator electronic în plină activitate rezolvă în timp util probleme 
pînă nu demult inabordabile
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Omul s-a întrebat mereu 
de ce copiii uneori se 
aseamănă cu părinții, 

alteori cu unul din strămoși. In
tr-adevăr, cum se transmit atît 
de uimitor caracterele ereditare 
de-a lungul generațiilor ?

Răspunsurile la aceste între
bări natura le-a tăinuit în ce
lulele organismului. Unele se 
cunosc astăzi, altele oamenii 
de știință se străduiesc să le 
afle. Au putut fi identificați ca 
purtători materiali ai eredității 
cromosomii, mici formațiuni 
prezente în nucleul tuturor ce
lulelor organismului. Omul are 
46, marile maimuțe — 48, 
șoarecele — 40 de cromosomi.

Numărul cromosomilor este 
mereu același în toate celu
lele în afara celor germinale 
care nu au decît jumătate. 
Abia prin fecundare, prin con
topirea a două celule, se re
stabilește numărul întreg, ca
racteristic speciei respective. 
Cercetările au arătat că dez
voltarea unui individ normal 
presupune ca cele două ce
lule germinale implicate să 
aibă structura obișnuită, nor
mală. Lipsa sau apariția in plus 
a unui cromosom, fie că ex
clude fecundarea, fie că duce 
la nașterea unor copii cu mal
formații grave. La nivelul cro
mosomilor, orice abatere de 
la normă tulbură ingeniosul 
mecanism pe care natura l-a 
pus la punct în milioane și 
miliarde de ani de evoluție.

De unde provine însă capa
citatea microscopicilor cromo
somi de a dicta dezvoltarea 
normală sau anormală a orga
nismului 1 Știința a dezvăluit și 
acest secret. Cromosomii con
țin niște substanțe : acizii nu
cleici (acidul desoxiribonucleic 
și acidul ribonucleic). Acestea 
au un rol esențial, atît în for
marea materialelor din care 
este construit organismul, cît 
și în ereditate. .

Să vedem deci cum se pe
trec lucrurile. In cromosomi se 
află îndeosebi acidul desoxi
ribonucleic (ADN). Molecula 
acestuia, după cum se știe 
doar de cîțiva ani, este for
mată mai ales din patru gru
pări de substanțe chimice, a- 
șezate în trepte succesive. Se 
consideră că într-o singură fi
bră de ADN există aproape 
10 000 de trepte, iar în cei 46 
de cromosomi ai unei celule 
umane aproape 100 de milioa
ne, un număr care ar putea 
explica enorma varietate a ca
racterelor ereditare.

Aceste trepte nu sînt așe
zate întimplător în moleculă, 
ordinea în care le îmbină na
tura reprezintă caracterele ere
ditare. Cum se desfășoară însă 
procesul transmiterii lor? Gene
tica modernă consideră că un 
anumit număr din aceste trepte 
formează așa-numitele „gene".

Rolul lor a fost discutat 
multă vreme, s-au Sxpri- 
mat multe păreri, dar 

experiențe ingenioase, efectua
te mai recent, au demonstrat 
că ele „dirijează" formarea u- 
nor enzime, adică a unor fer
menți, fără de care nu se pot 
produce în celule proteinele 
necesare. Fiecare genă — altă 
enzimă — altă proteină. Iar 
proteinele reprezintă constitu- 
enți esențiali ai materiei vii.

în organism se găsește o 
multitudine de proteine. Indife
rent de funcția lor, ele sînt al
cătuite toate din aminoacizi. 
Numărul acestor substanțe este 
însă limitat. Nu există decît 
douăzeci. Diversitatea protei
nelor este rezultatul participă
rii și așezării diferite a acestor 
aminoacizi în moleculele pro

teinelor. Cum dirijează însă 
genele activitatea șantierelor 
din celulă în care se sinteti
zează proteine ? în ce limbaj 
este redactat mesajul în care 
li se comunică ce fel de pro
teină trebuie realizată ?

Sistemul este deosebit de 
ingenios. Imitînd ca pe 
un tipar, structura chi

mică a acidului desoxiri
bonucleic din gene, alt a- 
cid nucleic, de astă dată 
cel ribonucleic (ARN), porneș
te spre* șantierele de proteine. 
Aici sînt aduși, pentru a fi îm
binați după „prescripție", ami- 
noacizii aflați în celulă, fiind 
transportați spre acest loc de 
către încă un tip de acid ribo
nucleic. împreunarea aminoaci- 
zilor se face exact după mode
lul pe care îl reprezintă așeza
rea diferitelor trepte în acidul 
nucleic care cuprinde mesajul. 
Iar treptele, așezate mereu în 
grupuri de cîte trei, reprezintă 
fiecare cîte un alt aminoacid, o 
altă cărămidă, care intră în 
construcția proteinelor în ordi
nea corespunzătoare. Acesta 
este „limbajul" sau „codul ge
netic" în care natura comunică 
de la generație la generație 
structura proteinelor, specifice 
organismului respectiv. Acest

CROMOSOMI
• Știința dezvăluie secretele e- 
redității e Mesajul codificat al 
genelor e Culoarea ochilor sau 
a pârului înscrise în „tiparele" 
celulelor e Perspectiva prelun

girii vieții

Șl GENE
cod genetic este universal va
labil ; la toate speciile din na
tură aceeași îmbinare de trei 
grupări chimice din cele patru 
ale acizilor nucleici reprezintă 
mereu același aminoacid.

Dar rolul genelor nu se re
duce doar la atît. Unele func
ționează mai multă vreme, al
tele mai puțină, iar altele in
tră în funcțiune la anumite pe
rioade ale vieții. Dacă o genă 
ar conduce neîntrerupt sinteza 
unei anumite proteine, aceasta 
ar apărea în organism în exces, 
primejduind întreaga organizare 
a acestuia. Cercetări foarte 
recente au arătat că ase
menea fenomene sînt împiedi
cate prin existența a diferite 
feluri de gene. Unele, așa-nu
mitele gene structurale, deter
mină structura viitoarei prote
ine ; altele, genele operatoare 
dictează activitatea respectiv 
inactivitatea genelor structurale, 
fiind însă, la rîndul lor, contro
late de genele regulatoare, 
lată deci că în minusculul nu
cleu al celulei vii funcționează

un întreg sistem, destul de 
complicat, a cărui misiune este 
să asigure, prin sintetizarea la 
timp și în cantitățile necesare 
a proteinelor, atît unitatea or
ganismului, cît și transmiterea 
caracterelor sale ereditare. U- 
nele caractere — culoarea o- 
chilor sau forma părului — 
sînt condiționate de cooperarea 
mai multor gene ; altele depind 
de o singură genă.

Structura genetică nu este 
însă fixată o dată pentru 
totdeauna. în cursul ne

număratelor diviziuni celulare, 
diviziuni care implică de fiecare 
dată copierea mesajului gene
tic, sînt posibile desigur și 
erori, mutații care au drept ur
mare sinteza unei proteine cu 
altă structură, determinînd anu
mite anomalii. Pentru ca o mu
tație să se fixeze, adică să fie 
transmisă mai departe, ea tre
buie să fie avantajoasă pentru 
organism. în caz contrar, dato
rită selecției naturale, individul 
respectiv piere.

Nu este o scară care duce 
la un etaj superior, ci un 
gigantic model al unei mo
lecule de acid desoxiri

bonucleic

Așa arată, la microscop li- 
rește, cromosomii unui in
teresant animal de expe
riență : musca Drosoiila. 
Micile despărțiri trans
versale reprezintă genele

Știința modernă s-a apropiat 
de înțelegerea eredității, a 
dezvăluit parte din legile ei. A- 
pare astfel perspectiva, fie încă 
îndepărtată, a corectării unor 
tulburări ereditare și chiar de 
inducere preferențială a unor 
caractere. Cercetările genetice 
sugerează concluzia că bătrîne- 
țea nu ar fi altceva decît stin
gerea treptată a funcționării 
genelor, numărul excesiv do 
mare al genelor blocate sau 
dereglate determinînd moartea. 
Se schițează astfel încă o pers
pectivă : împiedicarea epuiză
rii sistemelor genetice și ca 
urmare prelungirea vieții. Pers
pective nebănuif de mari și 
mult mai apropiate se deschid 
însă în genetica animală și ve
getală. Ceea ce natura a făurit 
în cursul a milioane de ani va 
putea fi transformat de om 
cînd va stăpîni legile geneticii.

Dr. Constantin MAXIMILIAN 
Institutul de endocrinologie 
al Academiei R. P. Române

FORME INIȚIALE

ALE VIEȚII
în U.R.S.S. și în Rhodesia de sud 

au fost descoperite, în roci sedi
mentare, alge monocelulare a că
ror vechime, stabilită prin măsu
rători radiocronologice, se consi
deră a fi 2,7—3 miliarde ani, ceea 
ce, după concepțiile actuale, cores
punde apariției primelor substanțe 
organice care au stat la baza pri
melor forme de viață.

momentul desprinderii. Tot pe baza 
acestei ipoteze s-a stabilit că 
perioada mișcării de revoluție a 
Lunii a fost cîndva egală cu pe
rioada mișcării de rotație a Pă
mîntului și că deci Luna, în acea 
epocă, se găsea tot timpul deasu
pra aceluiași punct de pe supra
fața Pămîntului. Acest punct pare 
să fi fost deasupra Pacificului, 
ceea ce duce la concluzia că Luna 
s-a rupt din această regiune a Pă
mîntului. Structura și natura 
fundului Oceanului Pacific nu 
contravin acestei ipoteze.

MAGNETISMUL

IZOLEAZĂ

MICROBII

CIMENTURI
LUNA PROVINE

DIN OCEANUL

PACIFIC ?
O ipoteză care încearcă să ex

plice formarea Lunii prin ruperea 
ei din trupul Pămîntului, a 
primit unele confirmări, fără 
a fi încă general accepta
tă. Fenomenul ar fi avut loc 
acum 4—S miliarde de ani. In
tr-adevăr, s-a descoperit că Luna 
se îndepărtează de Pămînt cu 
puțin mai mult de 10 cm pe an. 
Distanța actuală Pămînt-Lună fiind 
de 380 000 km, s-a putut calcula

„EXPANSIVE"
Prin întărire, cimentul suferă un pro

ces de contracție, care-i micșorează 
volumul, ceea ce duce la slăbirea (fi
surarea) unor lucrări de construcții : 
bolți, conducte mari, tunele etc. Spe
cialiștii Institutului de cercetări în con
strucții și materiale de construcție din 
București urmăresc în prezent obține
rea unor cimenturi expansive care, prin 
întărire, să-și mărească volumul. S-au 
și obținut unele cimenturi de acest gen, 
constatîndu-se că dilatarea lor poate fi 
dirijată potrivit necesităților, în func
ție de nevoile construcției. Poate fi 
influențat astfel gradul de expansiune 
al cimentului, direcția ei, ea pufînd 
să fie și oprită la un anumit punct. 
Experimentările continuă.

Profesorul Knoll de la Institu
tul de microbiologie și terapie ex
perimentală din Jena (R.D.G.) a e- 
laborat un nou procedeu de izolare 
a microbilor, anume cu ajutorul 
feritinei, o substanță albuminoidă, 
care conține fier în proporție de 
pînă la 21 la sută. Această sub
stanță are proprietatea de a se uni 
cu microbii. Dacă acești microbi 
ajung în raza de acțiune a unui 
cîmp magnetic intens, ei sint a- 
trași cu putere, datorită conținutu
lui lor în fier. Astfel, microbii se 
concentrează și pot fi extrași.

MARțIENI

PREISTORICI
Un desen ciudat, datînd din epoca 

neolitică și reprezentînd pe semne 
un „cosmonaut" a fost descoperit pe 
o stîjjcă în regiunea Fergana 
(Uzbekistan). Autorul lui a desenat 
cu multe milenii în urmă silueta 
unui om, purtind un fel de cască

ermetică cu antene și dispozitiv de 
zbor fixat la spate. Ziarul ,,Pravda 
Vostoka" reproduce desenul din 
Fergana, alături de. un alt desen 
asemănător, descoperit în Alpii 
italieni în 1956, de către un arheo
log francez. Ziarul face însă rezerve 
serioase, avertizînd împotriva unor 
„concluzii pripite și imprudente" cu 
privire la desenele respective.

TRANSPARENTIZAREA 

ORGANISMELOR
Cu jumătate de secol în urmă, un 

cercetător german a preparat, după o 
tehnică proprie, primele piese anatomi
ce transparente, pentru a servi ca ex
ponate de muzeu. Procedeul era sim
plu : după o prealabilă fixare și cură
țire, materialul anatomic (un organ, o 
porțiune de organ sau chiar unele ani
male de mici dimensiuni) era supus 
deshidratării, prin trecerea succesivă 
printr-o serie de alcooluri cu concen
trație crescîndă. După ce apa era eli
minată astfel din țesuturi, piesa, trata
tă cu diferite substanțe chimice, deve
nea transparentă. Se puteau observa 
cu ochiul liber toate detaliile din pro
funzimea țesuturilor.

In zilele noastre această tehnică a 
devenit, cu unele modificări, o metodă 
de investigație în domeniul morfologi
ei animale. La Institutul de biologie 
„Traian Săvulescu" al Academiei R. P. 
Române, metoda diafanizării țesuturilor

permite studiul comparativ al fazelor 
de dezvoltare a scheletului la diferite 
specii de păsări, precizarea diferitelor 
perioade de dezvoltare embrionară și 
postembrionară. Preparatele pot fi stu
diate fie direct, fie cu ajutorul instru
mentelor optice. Astfel au fost transpa- 
rentizați mai mulfi embrioni de găină. 
Cu ajutorul preparatelor obținute se 
pot face investigații legate de apariția 
scheletului, începutul procesului de cal- 
cifiere a oaselor, înlocuirea treptată a 
țesutului cartilaginos prin cel osos, de
limitarea zonelor de osificare.

Metoda poate fi aplicată și în studiul 
sistemului circulator, arterial și venos, 
îmbinată cu tehnica injectării în vasele 
sanguine a unor rășini sintetice sau 
substanfe opace. Aceasta permite — 
după diafanizarea celorlalte țesuturi — 
să se studieze cu exactitate ramifica
țiile colaterale și terminale ale vaselor, 
precum și modul de irigare a unor 
păr}i de organ, a fiecărui mușchi.

OTRAVĂ

Șl ANTIDOT
La Institutul de cercetări șiiinfifice 

pentru epidemiologie și microbiologie 
din Sofia s-a stabilit că în sîngele 
unui șarpe veninos mult răspîndit în 
Bulgaria — Vipera ammondytes — se 
află anticorpi care acționează împo
triva propriului său venin. Veninul unor 
asemenea șerpi a fost descompus în 
componenfi micromoleculari în vederea 
folosirii în farmacologie.

Cu ajutorul vibratorului magnetostrlctiv, la Centrul de cercetâri tehnice 
din Timișoara al Academiei R. P. Române se studiazâ procesul de 

distrugere prin cavitație a unor oțeluri încărcate prin sudurâ

I
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¥ INFORMAȚII
PRIMIRI LA CONSILIUL 

DE MINIȘTRI

Luni 10 mai, prim-vicepreședin- 
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Române, Gheorghe 
Apostol, a primit în audiență proto
colară pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Austriei la 
București, dr. Johann Manz.

(Agerpres)
★

Gogi» itădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit luni 
delegația de specialiști din Ministe
rul Poștelor și Telecomunicațiilor și 
Ministerul Comunicațiilor din R. P. 
Chineză, condusă de Ciun Fu-sian, 
adjunct al ministrului poștelor și 
telecomunicațiilor. La întrevedere a 
fost de față Dumitru Simulescu, mi
nistrul transporturilor și telecomuni
cațiilor.

★
în timpul șederii sale în țară, dele

gația de specialiști din R. P. Chine
ză, însoțită de Grigore Marin, ad
junct al ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor, a vizitat obiec
tive industriale, instalații de teleco
municații din regiunile Ploiești, Bra
șov, Bacău, Galați și Dobrogea.

Cu acest prilej, ambasadorul R.P. 
Chineze la București, Liu Fan, a o- 
ferit 'o recepție, iar ministrul tranș

aturilor și telecomunicațiilor a o- 
xerit o masă în cinstea delegației.

(Agerpres)

VIZITA ÎN ROMANIA
A PREȘEDINTELUI-DIRECTOR 

AL BIROULUI DE ASISTENȚĂ 
TEHNICA AL O.N.U., DAVID OWEN

între 5 și 11 mai, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe, a fă
cut o vizită în țara noastră David 
Owen, președinte-director al Birou
lui de asistență tehnică al O.N.U., în
soțit de Raymond Etchats, reprezen
tantul permanent pentru Europa al 
Programului lărgit de asistență teh
nică și Fondului special al O.N.U.

Oaspeții au fost primiți de Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. De asemenea, D. 
Owen și R. Etchats au avut convor
biri cu Costin Murgescu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., 
director adjunct al Institutului de 
Cercetări Economice.

In timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au vizitat unele obiective 
industriale și centre turistice de pe 
Valea Prahovei, Vajlea Oltului și re
giunea Brașov. In București au fost 
vizitate Muzeul de Artă al R. P.

ORIZONTUL 
COMUNISTULUI

(Urmare din pag. I-a)

E vorba însă de o problemă mult 
mai serioasă, care reflectă o menta
litate încă persistentă : de cele mai 
multe ori tovarășii de la respecti
vele comitete raionale „motivează" 
aceste lipsuri prin sarcinile curente, 
„la zi". Ca și cum experiența n-ar 
fi arătat că o grijă susținută pentru 
ridicarea nivelului politic și cultural 
al comuniștilor nu se poate oglindi 
decît pozitiv și în îndeplinirea sar
cinilor curente. Atitudinea față 
de studiu, față de perfecționarea 
pregătirii e un criteriu esențial pen
tru definirea profilului unui comu
nist și cu atît mai mult a unui acti
vist de partid. Cu cît fiecare comu
nist este mai bine și mai multila
teral pregătit, cu atît întreaga or
ganizație devine mai aptă să facă 
față celor mai complexe situații și 
probleme. Trebuie să spun că nici 
corm-etul nostru regional n-a dove
dit suficientă fermitate, destulă exi
gență în asemenea probleme față de 
aceste comitete raionale.

Se știe că la temelia unei bune 
cunoașteri se află o bună infor
mare. In ce fel folosesc organiza
țiile de partid din regiune mij
loacele ce le stau la dispoziție în 
această privință ?

Intr-adevăr, nu se poate vorbi de 
pregătire și orizont decît în condi
țiile unei permanente informări cu 
tot ce este nou în jurul tău — și 
acest „în jur" are astăzi o accepție 
foarte largă, cuprinzînd nu numai 
orașul sau regiunea, ci întreaga 
țară, întreaga lume contemporană. 
In numeroase organizații de partid 
din regiunea noastră s-a încetățe
nit tradiția ca un punct din ordinea 
de zi a adunărilor generale să fie 
consacrat informărilor cu privire la 
evenimentele interne și internațio
nale. Astfel, în această lună, ne-am 
îngrijit ca în toate organizațiile de 
bază să se țină expuneri referitoare 
la Plenara din aprilie a C.C. al 
P.M.R. și la sarcinile ce se desprind 
pentfț întreaga muncă de partid, 
peni fiecare comunist, în pregă
tirea celui de-al IV-lea Congres al 
partidului, eveniment de seamă în 
viața poporului nostru. Problemele 
de politică internațională se bucură, 
ae asemenea, de atenție. La Uzina 
de utilaj minier din orașul Dr. Pe
tru Groza, la fabrica „Sinteza" din 
Oradea, în adunările generale ale 
organizațiilor de bază sînt explicate 
viu, interesant, cele mai actuale as
pecte ale situației internaționale.

Desigur, activitatea pentru 
continua lărgire a orizontului po
litic și cultural al comuniștilor 
pune comitetului regional Crișa- 
na și un șir de probleme meto
dologice de perspectivă.., 

Române, noile cartiere de locuințe 
șj au asistat La un spectacol de 
folclor.

In seara zilei de 10 mai a.c., Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, a oferit o masă.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A CONSILIULUI MUNICIPAL 
AL ORAȘULUI COPENHAGA

Luni seara a sosit în Capitală o 
delegație a Consiliului Municipal al 
orașului Copenhaga, condusă de 
Henry Stjernquist, președintele Con
siliului Municipal, care, la invitația 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei și a Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, va face o vizită în țara 
noastră. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de Ion Cosma, pre
ședintele Sfatului popular al Capita
lei, reprezentanți ai 
I.R.R.C.S.

A fost de față Viggo 
însărcinatul cu afaceri 
nemarcei la București.

conducerii

Christensen, 
a.i. al Da-

„Cursa Păcii**

BERLIN 10 (Agerpres).— Cicliștii 
participanți la „Cursa Păcii" au 
străbătut luni etapa a treia, 
Cottbus—Zittau (180 kilometri). în 
ciuda timpului nefavorabil (frig, 
ploaie), s-a pedalat aproape tot 
timpul cu peste 40 de kilometri la 
oră. La kilometrul 140, din plutonul 
fruntaș se desprind Dumitrescu și 
belgianul Swerts, dar li se atașează 
sovieticii Petrov și Lebedev și bel
gianul Springel. Restul plutonului 
nu-i mai poate ajunge. Cu 25 kilo
metri înainte de sosire, Dumitrescu 
are un moment de slăbiciune, rămî- 
ne în urmă și este întrecut de plu
ton. Pe stadionul din Zittau, Petrov 
a întrecut la sprint pe 
Roger Swerts, obținînd a

belgianul 
doua vic-

campiona-• La Erevan, în cadrul 
tului unional de haltere, Evgheni Ka- 
țura, cat ușoară, a stabilit un nou 
record mondial la stilul „împins" cu 
143,5 kg. Vechiul record (143 kg) a- 
parținea aceluiași sportiv.

• într-un meci contînd pentru tur
neul balcanic de fotbal, echipele Be- 
siktas Istanbul și Cerno More Varna

Sînt multe și diverse aceste pro
bleme, cu neputință de trecut în 
revistă în eîteva minute. Aș vrea să 
mă refer însă la eîteva. Bunăoară, 
pe ce cale să îmbogățim bagajul de 
cultură generală al comuniștilor ? 
Părerea mea e că merită apreciată 
ca pozitivă experiența unor comitete 
de partid ca acelea de la „înfră
țirea", „Solidaritatea", exploatarea 
minieră „Sălajul", care se îngrijesc 
ca marea majoritate a comuniștilor 
să ia parte cu regularitate la mani
festările culturale organizate pentru 
toți salariații — universitatea popu
lară, simpozioane, conferințe, spec
tacole, audiții muzicale — analizînd 
periodic felul cum membrii și can- 
didații de partid participă și dau 
sprijin activității culturale din în
treprindere.

O problemă care rămîne încă des
chisă este aceea a lecturii. în gene
ral, se poate afirma că marea ma
joritate a comuniștilor citesc. A- 
ceasta se poate constata cercetînd fi
șele, de lectură ale bibliotecilor. Mai 
se găsesc însă și unii care — fie din 
motivul că sînt realmente aglome
rați de sarcini, fie numai pretextînd 
această aglomerare — nu citesc cu 
lunile o carte politică, tehnică sau 
beletristică. Ar trebui, firește, în 
primul rînd . înlăturate aceste 
„suprasolicitări", iar pe de altă par
te introdus obiceiul ca în adunările 
organizațiilor de bază să se anali
zeze din cînd în cînd ce și cum ci
tesc comuniștii.

Totodată, mă gîndesc că ar trebui 
să stimulăm în organizațiile de 
partid — prin inițierea unor dezba
teri în jurul unor cărți sau specta
cole — schimburi de opinii care să 
ducă la dezvoltarea spiritului critic, 
analitic al activiștilor, al membrilor 
de partid atît față de fenomenele 
vieții, cît și față de lucrurile citite 
în cărți. în felul acesta se pot 
aprofunda și sedimenta mai bine 
cunoștințele acumulate, se pot filtra 
părerile unora prin sita exigentă a 
opiniei colective a comuniștilor, se 
poate căpăta o perspectivă largă 
asupra problemelor, întemeiată pe 
un solid fundament partinic.

Comitetul regional Crișana este 
hotărît să-și multiplice și să-și 
adîncească eforturile pentru a forma 
din fiecare membru și candidat de 
partid un om înaintat, cu o temeini
că pregătire politică și ideologică, 
cu un cuprinzător orizont cultural.

o Întrebare 
Șl 5 RĂSPUNSURI
(Urmare din pag. I-a)

în prezent, se lucrează intens la 
montarea unor utilaje de care de
pinde începerea probelor și pune
rea în funcțiune a fabricii : instala
rea transportorului și dozatoarelor 
la morile de făină, legătura tubula
turii cu turnul cicloanelor, centra

LZ-i

cu ploaie și frig
torie de etapă în actuala ediție a 
cursei. Clasamentul etapei: Petrov 
(U.R.S.S.) a parcurs 180 km în 
4h 31’55”, Swerts (Belgia), Springel 
(Belgia) și Lebedev (U.R.S.S.) — a- 
celași timp cu învingătorul. Ludovic 
Zanoni s-a clasat pe locul 32 cu tim
pul 4h 35’33”. C. Dumitrescu a so
sit la 1T9” după Zanoni, iar G. Moi- 
ceanu după 3’30”. Clasamentul ge
neral individual: Petrov — 7h 00’19”, 
Swerts — la 2’16”, Van Springel — 
la 2’46’’, Lebedev — la 2’46”, Peschel 
(R.D.G.) — la 3’11”. Din echipa ro- 
mînă primul este Zanoni, la 6’24” 
în urma liderului, iar C. Dumitrescu 
se află la 7’07”. Pe echipe conduce 
U.R.S.S. Astăzi se desfășoară etapa 
a 4-a, Zittau—Dresda (134 kilometri).

A

IN CÎTEVA RÎNDURI

de 
fe-

(R.P. Bulgaria) au terminat la egalita
te : 1—1 (0—0).

• Uniunea europeană amatoare de 
atletism a anunțat oficial că la „Cupa 
Europei" pe echipe s-au înscris 42 
reprezentative (24 masculine și 18 
minine).

• Meciuri amicale de fotbal: 
Madrid, echipa Real Madrid a învins

la

rea morilor de ciment, montarea 
electrofiltrelor. Este vorba de mon
tarea ultimelor utilaje, de operații 
de finisaj. S-a terminat rodajul 
concasorului liniei I, transportoare
lor și celorlalte utilaje aferente. în 
curînd și alte instalații — stația 
de sortare, morile de făină, cup
torul nr. I — vor intra în rodaj.

Ing. Ion GEORGESCU 
coordonator

)£ al șantierului de instalații
i V

REDACȚIA. In ce privește 
montajul, două probleme ar tre
bui să stea mai mult în atenția 
conducerii șantierului: urgenta
rea lucrărilor de montare a uti
lajelor sosite și asigurarea unei 
asistențe tehnice permanente în 
execuție. Nu trebuie neglijat fap
tul că la montaj există unele 
rămîneri în urmă — și nu în 
toate cazurile acestea sînt de
terminate de furnizori, cum mo
tivează conducerea șantierului 
(o serie de utilaje și confec
ții metalice așteaptă de mult 
rîndul să fie montate). înce
perea cu întîrziere a montaju
lui la unele obiective se datoreș- 
te și Institutului de proiectări în 
construcții și materiale de con
strucții : detaliile de execuție și 
amplasamentul pentru răcitorul 
nr. 3 au fost predate la 9 aprilie 
în loc de 30 ianuarie, cum era 
prevăzut.

I Problema nr. 1: 
termenul

Este bine cunoscut rolul grafice
lor de execuție. Dar uneori impor
tanța lor este micșorată sau negli
jată : fie că ele nu se întocmesc 
de la începerea lucrărilor, fie că 
se modifică prea des — și nu de 
puține ori în mod justificat. 
Cînd nu a sosit un material, 
un utilaj sau detaliile de la 
proiectant, se adoptă soluția cea 
mai comodă : se amînă termenul 
din grafic. Firesc ar fi să se de
pună mai multă stăruință pentru 
rezolvarea din vreme a unor ast
fel de probleme. Căci tot recur- 
gînd la amînări, lucrările la morile 
de ciment au rămas în urmă. So
cotim că în grafice ar trebui să 
fie prevăzute și termene interme
diare pentru anumite părți ale 
unui obiectiv. Aceasta ar fi un 
factor mobilizator în predarea eșa
lonată a lucrărilor, ar permite o 
concentrare de forțe mai judi
cioasă.

Proiectantul ar trebui, îndeo
sebi în această perioadă premer
gătoare punerii fabricii în funcțiu
ne, să ne viziteze mai des. S-a iro
sit mult timp de lucru din cauza 
plimbării unor adrese de la Bîr- 
sești la București și înapoi privind 
omisiuni din proiecte sau preciza
rea anumitor soluții. (La stația de 
concasare, proiectantul a prevăzut

■ Oi
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ISi Presa occidentală critică 
intervenția S.U.A.
în Republica Dominicană

r

Cartierul Țiglina din Galați

WjtviWA

Masculin : Voința Sighișoara — Di
namo Bacău 6—8, Știința Galați — Știința 
Petroșeni 22—18, Știința Tg. Mureș — 
Dinamo Brașov 13—16, Steaua Bucu
rești — Dinamo București 12—16, Trac
torul Brașov — Știința Timișoara 13—15; 
feminin : Știința Cluj — Mureșul Tg. Mu
reș 5—7, Știinfa București — Șc. Medie 
nr. 4 Timișoara 9—7, C.S.M. Sibiu — 
Ș.S.E. Ploiești 21—7, Confecfia Bucu
rești — Rapid București 8—5, Tractorul 
Brașov — Știința Timișoara 7—9.

Masculin : Steaua București — Știința 
Timișoara 3—0, Farul Constanta — Știința 
Galafi 3—2, Petrolul Ploiești — Dinamo 
București 0—3, C.S.M.S. lași — Dinamo 
Bihor 2—3 ; feminin : Știința București — 
Rapid București 0—3, C.P.B. — Progre
sul București 3—2, Dinamo București — 
C.S.M. Sibiu 3—0, Metalul București — 
Partizanul 
Cluj — '

Brașov 3—1, ȘtiințaI roșu
Voința Craiova 3—0.

echipa belgiană Beerschot. 
la Amsterdam: echipa Ajax,

cu 5—0 
Surpriză 
întărită cu cîțiva jucători de la alte 
cluburi, a învins cu 2—1 formația 
portugheză Benfica Lisabona. De re
marcat că în aceeași zi Benfica a ju
cat cu formația secundă în campio
natul țării, întrecînd în deplasare cu 
2—0 echipa Guimares.

două tuburi într-o poziție greșită 
și, în plus, mai scurte cu un me
tru. Tot aici, prin unele fundații se 
infiltrează apa deoarece n-a fost 
prevăzută izolația necesară. Fie
care dintre aceste probleme ar pu
tea fi rezolvată într-o oră-două, 
nu amînată cu săptămînile — n.n.).

Rămînerile în urmă se datoresc 
și livrării cu întîrziere a unor uti
laje. Tubulatura pentru mori nu 
numai că a fost expediată de uzi
nele „23 August" la mult timp 
după expirarea termenului din 
contract, dar a ajuns pe șantier in
completă și cu defecte de calitate. 
Numai cu anumite piese sau tron
soane nu se putea trece la mon
tarea utilajelor.) De aici întîrzieri 
în execuție de aproape o lună. 
Pentru calea de rulare din hala de 
materii prime, din cele 2125 tra
verse n-au tost asigurate de către 
Trustul 21 instalații decît 325.

Obiectivul central al întrecerii 
constructorilor și montorilor din lo
turile noastre este scurtarea dura
tei de execuție a fiecărui obiectiv, 
în ultimul timp, pe șantier au fost 
luate noi măsuri : s-a trecut la lu
crul în două schimburi, forțele s-au 
concentrat asupra obiectivelor ră
mase în urmă, s-a întocmit un plan 
comun de coordonare a lucrărilor 
între lotul de construcții și cel de 
montaj, muncitorii celor două loturi 
lucrează în paralel. Zilnic anali
zăm cu maiștrii stadiul lucrărilor.

Ion TANASE
inginer 
Alexandru CONSTANTIN 
maistru 
șefi de lot

I Privire 
in perspectivă

Ca beneficiar al fabricii, pot afir
ma că pe șantier se muncește in
tens, că există preocupare pen
tru înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid în fața constructorilor de a 
da înduncțiune la termen fabrica pe 
care o ridică. Există o strînsă cola
borare a factorilor care concură la 
realizarea acestui obiectiv indus
trial. Cadre de conducere de la 
constructor, de la șantierul de insta

După cum s-a desprins din răspunsurile primite la întrebarea 
noastră și din constatările făcute la fața locului, colectivul șantieru
lui Fabricii de ciment de la Bîrsești a obținut rezultate bune în exe
cuția lucrărilor. Pentru ca acest obiectiv industrial să fie pus în func
țiune la termenul planificat, este necesar ca toți factorii — con
structori, montori, proiectant, beneficiar — să-și mobilizeze forțele, 
să rezolve operativ problemele care mai frînează activitatea pe șan
tier. La rîndul lor, uzinele care au sarcina de a livra acestui șantier 
utilajele tehnologice trebuie să-și respecte întocmai obligațiile con
tractuale. Ministerul Industriei Construcțiilor este dator să asigure 
șantierului o asistență tehnică de specialitate competentă și concretă, 
să exercite un control exigent asupra mersului lucrărilor de construc- 
ții-montaj, de aceasta depinzînd în bună măsură intrarea la timp a 
fabricii în producție.

Constructorii și montorii au condiții ca în întrecerea pe care o 
desfășoară în întâmpinarea celui de-al IV-lea Congres al partidului 
să obțină realizări tot mai însemnate, să raporteze punerea în func
țiune a liniilor tehnologice de ciment și a secției de var la terme
nele planificate.

i
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Reuniune de box
Astă seară, de la orele 19, în sala 

Floreasca are loc ultima reuniune de 
verificare a pugiliștilor noștri în ve
derea campionatelor europene de la 
Berlin (22—29 mai). în centrul aten
ției se situează meciul I. Mihalik —■ 
M. Dumitrescu (ușoară).
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■

dîsputat etapa a II-aDuminică s-a disputat etapa a II-a 
în campionatul de polo. Iată rezul
tatele : Mureșul—Crișul 3-4, I. C. 
Arad—Steaua 0-6, Industria linii Ti
mișoara—Rapid 2-6 ; Dinamo Bucu
rești—Știința Cluj 10-0. în fotografie: 
Grințescu (Dinamo) a trecut de ad
versarul direct și va înscrie un 

nou gol 

lații și de la beneficiar vizitează de 
trei ori pe săptămînă fiecare obiec
tiv și, pe loc, împreună cu șefii de 
loturi și maiștrii, stabilesc măsurile 
ce trebuie luate. Săptămînal, este 
analizat stadiul lucrărilor, cu grafi
cul în iață. Aceste fonțje de condu
cere și îndrumare și-au dovedit e- 
ficiența : în ultima vreme, pe șantier 
se lucrează într-un ritm mai sus
ținut.

în execuție mai sînt însă unele 
greutăți. Datorită lipsei unor piese 
și aparate, nu pot ii terminate 
lucrările de alimentare cu ener
gie electrică care condiționează 
punerea în funcțiune a fabricii. 
Se tărăgănează, de asemenea, 
lucrările de alimentare cu apă, 
deoarece sfatul popular regional 
nu ne asigură tuburi prefabri
cate. Pe șantierul de locuințe din 
Tg. Jiu al trustului regional de cons
trucții se lucrează în ritm nesatisfă
cător, o serie de apartamente din 
1964 nefiind terminate nici acum.

Important pentru noi, ca beneli- 
ciari, este să avem în vedere nu 
numai problemele de moment, ci și 
pe cele de perspectivă. Ceea ce ne 
preocupă mult în prezent este asi
gurarea cadrelor calificate pentru 
viitoarea fabrică. 94 de muncitori și 
tehnicieni lucrează, alături de mon
tări, pe șantier. La școlile profesio
nale au fost trimiși 247 de tineri ; 
dintre aceștia, peste 70 la sută fac 
acum practică la fabrici similare din 
țară, 38 au urmat școlile de maiștri 
și tehnice. Totodată, au fost organi
zate cursuri de specializare frecven
tate de peste 220 de muncitori. Ei 
vor participa la efectuarea probelor 
tehnologice ale instalațiilor la care 
vor lucra. Pînă acum au fost recru
tați peste 90 la sută din numărul 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor care vor lucra în fabrică. Alți 
200 muncitori și tehnicieni vor fi re
partizați de către minister din rîndul 
celor cu experiență care lucrează în 
celelalte fabrici de ciment. în pre
zent, ne străduim să îmbogățim for
mele de ridicare a pregătirii profe
sionale a viitorilor muncitori, tehni
cieni și ingineri îneît utilajele și in
stalațiile fabricii să fie folosite cu 
maximum de randament și, în scurt 
timp, să realizăm parametrii proiec
tați.

Ion TOMESCU
inginer șef al fabricii

Slje New f ork

Diplomația 
tunurilor

„Ordonînd expedierea a eîteva 
mii de noi pușcași marini și 
parașutiști la Santo Domingo, 
președintele Johnson a repetat că 
singura lor misiune este de a apă
ra și evacua pe cetățenii ameri
cani și de alte naționalități aflați 
în primejdie. Totuși, fiecare in
formare cu caracter particular 
făcută membrilor Congresului și 
corespondenților de presă de la 
Washington scoate In evidență 
că obiectivul primordial al inter
venției militare a S.U.A. în regiu
nea dominicană este de a pre- 
întîmpina o «nouă Cubă».

Notînd că la Washington se 
manifestă teamă „în legătură cu 
orice influență de stînga în răs
coalele latino-americane', în ar
ticol se arată că „nimeni nu pre
tinde că aceste elemente sînt 
dominante în campania pentru 
reinstaurarea lui Bosch la pre
ședinție. în lipsa oricăror alte 
dovezi mai „concludente" decît 
numele cîtorva activiști comuniști, 
ar fi dezastruos să se îngăduie 
ca temerile de apariție a unei 
«noi Cube» să devină scuza pen
tru folosirea forței noastre mili
tare în vederea sprijinirii unei 
dictaturi de dreapta într-o țară 
care mai poartă încă cicatricele 
a trei decenii de represiuni bru
tale ale regimului lui Trujillo. O 
asemenea linie de acțiune este 
pe cît de nejustificată pe plan 
moral, pe atît de sortită eșecului.

Masarea de infanteriști marini 
și de parașutiști americani, în 
număr din ce în ce mai mare — 
se subliniază în articol — a 
evocat amintiri amare pe întreg 
cuprinsul Americii Latine, precum 
și al lumii, în legătură cu exce
sele «diplomației tunurilor». O 
hotărîre unilaterală de a acorda 
acestor trupe un rol activ în aju
torarea juntei militare dominicane 
ca aceasta să înăbușe revolta 
este contrară tuturor principiilor 
de «progres, democrație și justiție 
socială», despre care a vorbit 
Johnson la televiziune*.

Inadmisibil 
din punctul de vedere 
al dreptului 
internațional

Din punctul de vedere al 
dreptului internațional, americanii 
se află într-o situație grea. Con
form principiilor acestuia, nici un 
stat nu este îndreptățit să debar
ce forțe militare pe teritoriul altui 
stat, dacă nu are aprobarea guver
nului respectiv. Cînd a avut loc 
debarcarea trupelor americane, în 
Republica Dominicană nu exista 
însă un guvern. Junta formată din 
ofițeri nu fusese recunoscută de 
americani.

Din punct de vedere politic, si
tuația este și mai grea. Chiar nu
mai cuvîntul „marines" (marinari) 
are o rezonanță urîtă în America 
latină și, în mod special, în Repu
blica Dominicană. Tocmai în a- 
ceastă țară au debarcat Statele 
Unite trupe de marină în repetate 
rinduri și în diferite scopuri. în 
repetate rînduri, aceste trupe au 
înăbușit încercări de răscoală. A- 
ceste evenimente au întețit starea 
de spirit a țărilor latino-americane 
împotriva Statelor Unite și au con
tribuit, în mod substanțial, la for
marea unui sentiment latent de 
ură împotriva S.U.A., care izbuc
nește mereu și mereu".

Evacuarea cu succes a familie! Smith din Santo Domingo.»
Caricaturistul revistei elvețiene „Die Weltwoche" (Zurich) ironi

zează astfel „justificarea" S.U.A. că trupele au fost debarcate pentru 
apărarea cetățenilor americani.

THE GUARDIAN

Cu răsunet arhaic, 
imperialist

„în ultimii ani, Statele Unite au fost 
foarte conștiente de curentul de sen
timente antiamericane care a dominat 
întreg cuprinsul continentului sud- 
american, și, în consecință, ele au 
recurs la intervenția fățișă numai în 
caz extrem. Răsturnarea guvernelor 
ostile sistemului interamerican a fost 
lăsată, ca în cazurile Guatemalei și 
Cubei, pe seama C.I.A. (serviciul de 
spionaj al S.U.A. — n.r.) mai degrabă 
decît a trupelor regulate americane. 
Abaterea de la această tradiție este 
neliniștitoare, căci formula «trimiterea 
de infanterie marină» are un răsunet 
arhaic imperialist, similar cu acela al 
«trimiterii unei nave de război». El a- 
parține unei alte epoci, cînd suscep
tibilitățile naționale nu erau stîrnife cu 
afîta ușurință, sau, dacă erau, puteau 
fi ignorate în deplină liniște.

Hotărîrea americană de a interveni 
ar putea avea, așadar, consecințe 
grave pe întreg teritoriul Americii La
tine, asemănătoare celor din Africa 
după lansarea de parașutiști occiden
tali la Stanleyville, în Congo.

In afara cazului cînd Statele Unite 
ar putea convinge opinia publică a 
O.S.A. și a Americii Latine că mobi- 
lurile lor sînt sincere, curentul latent 
de antiamericanism, nu numai în Re
publica Dominicană, ci și pe întregul 
continent, s-ar putea ridica la supra
față. Dacă așa se va întîmpla, pro
blema va căpăta un interes mai mare 
decît strict local”.

La baza intervențiilor 
interese economice

Arătînd că țările socialiste nu sînt 
singurele care denunță intervenția 
Pentagonului la Santo Domingo, 
ziarul scrie :

„Venezuela acuză Statele Unite de 
a fi violat articolele 15, 16 și 17 ale 
Cartei O.S.A. și condamnă intervenția 
unilaterală «susceptibilă să pună In pe
ricol adevărata democrație și să favo
rizeze acțiunea adversarilor săi». Me
xicul dezaprobă In termeni mai nu
anțați, dar tot atît de severi, debar
carea forțată a trupelor speciale ale 
Pentagonului, în timp ce autoritățile 
argentinene, chiliene, peruviene, pa
nameze, costaricane și uruguayene au 
dat recent frîu liber neliniștii și deza
probării lor. Rănile trecutului nu s-au 
cicatrizat încă.

La sfîrșitul anilor '40, Washington-ul 
a comis o recidivă și, conform planu
lui Truman, a lansat o nouă ofensivă 
în scopul zdrobirii răscoalei populare 
de la Bogota, pentru a impune gu
vernul lui Figueres In Costa Rica, gu
vernul lui Perez Jimenez în Venezuela, 
al lui Batista în Cuba, al Iul Rojas 
Pinilla în Columbia, al lui Odria în 
Peru și în scopul de a goni din Gua
temala guvernul revoluționar al colo
nelului Arbens.

Contraofensiva forțelor democratice 
nu a întîrziat să se declanșeze. După 
1958, dictatura lui Perez Jimenez a fost 
lichidată în Venezuela, cele ale lui 
Odria și Rojas Pinilla au căzut la rîn- 
dul lor, în Chile poporul a recucerit 
libertăți democratice, iar în Argentina 
s-a procedat la alegeri.

Dar, deși pe plan politic controlul 
și dominația S.U.A. au slăbit, în dome
niul economic ele se mențin. Capitalu
rile nordamericane constituie astăzi 
75 la sută din investițiile străine în 
America de limbă spaniolă. Cu 25 la 
sută din producția industrială, Statele 
Unite controlează acolo întreprinderi 
și uzine care furnizează 50 la sută din 
exporturi. Comerțul exterior latino- 
american se efectuează în proporție de 
50 la sută cu gigantul din nord, care 
a realizat în perioada 1945—1961 
peste 40 de miliarde de dolari drept 
beneficii. Peste 80 la sută din sumele 
cîștigate au reintrat în Statele Unite".

„Diplomației americane — se spune 
în încheierea articolului — îi va fi 
foarte greu să-și justifice acțiunea în 
Republica Dominicană și să evite con
damnarea sa morală și juridică".
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Situația din Republica Dominicana

Forțele constitutionaliste refuză> 9
să depună armele
• Șeful juntei sprijinite de intervenționiști — „un 

om devorat de setea de putere ți avere", calau 
al patrioților an ti tru ji lliști

• Junta lui Imbert violează acordul de încetare 
a focului

COMENTARIILE ZILEI

SANTO DOMINGO 10 (Agerpres). 
—- In capitala Republicii Dominicane 
situația continuă să prezinte nume
roase semne de confuzie și incerti
tudine.

Duminică „guvernul de recon
strucție națională", condus de ge
neralul Antonio Imbert Barreras — 
guvern care reprezintă interesele 
cercurilor de dreapta — a anunțat 
că destituie un număr de comandanți 
militari dominicani, printre care ge
neralul Belisario Peguero, șeful po
liției naționale din timpul triumvi
ratului răsturnat de la putere în 
urma răscoalei de la 24 aprilie. Prin
cipalul comandant al forțelor de 
dreapta, generalul Vessin, continuă, 
însă, să-și păstreze postul. Agenția 
France Presse interpretează această 
„operație" drept o acțiune ce urmă
rește în mod vădit „să obțină spri
jinul popular" pentru junta militaro- 
civilă, condusă de Imbert.

într-o declarație făcută duminică, 
Imbert a cerut forțelor constituțio- 
naliste, conduse de colonelul Fran
cisco Caamano, să depună armele. 
El a arătat că „nu va ezita să rupă 
acordul de încetare a focului, realizat 
prin intermediul O.S.A., pentru a

Azi se deschide la Londra

N.A.T.O.
în cursul dimineții de astăzi se 

deschide la Whitehall, la Londra, 
conferința miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor N.A.T.O. Referitor la 
atmosfera în care se deschide sesiu
nea și la perspectivele ei, iată cîteva 
ecouri ale presei londoneze de ieri 
dimineață :

„Daily Telegraph" : La sesiunea 
S.E.A.T.O. de anul trecut, amintește 
ziarul conservator, Couve de Mur- 
ville a refuzat să semneze comuni
catul final care aproba ajutorul 
S.E.A.T.O. pentru Vietnamul de sud. 
„Dacă comunicatul N.A.T.O., la ter
minarea reuniunii de săptămîna a- 
ceasta, încearcă să ia o poziție ase
mănătoare, conchide ziarul, nu este 
nici o îndoială că aceeași scenă se 
va repeta".

„Financial Times" : „Franța a ex
primat în mai multe rînduri critici- 
le sale față de politica americană 
în Vietnam în cursul ultimelor luni 
și ministrul de externe francez și-ar 
putea deci permite să lase să trea
că conferința aceasta fără a repeta 
păreri deja cunoscute. Numai în ca
zul cînd Statele Unite ar încerca, 
în comunicatul final, să obțină un 
fel de formulă care ar putea fi in
terpretată ca o aprobare a acțiunii 
lor, Franța se va vedea obligată să 
facă obiecții în ce privește Malaie
zia — problemă în legătură cu care 
Franța ar putea foarte bine hotărî 
să se disocieze oficial de politica 
britanică într-un viitor mai mult 
sau mai puțin apropiat. încă nu este 
limpede dacă generalul de Gaulle a 
hotărît să „profite de conferință 
pentru a pune Statele Unite sub a- 
cuzare față de inițiativele luate de 
președintele Johnson în Republica 
Dominicană".

„Daily Mail" : După ce a subliniat 
că N.A.T.O. și-a pierdut semnifica
ția sa pur militară, ziarul continuă: 
„în loc să revizuiască alianța, pu
terile occidentale se grăbesc să-și 
ascundă capul în nisip". Pentru ge
neralul de Gaulle, încheie „Daily 
Mail", trebuie să existe „o politică 
externă europeană avînd un rol spe
cial de jucat, deosebită de o politică 
externă occidentală sau transatlan
tică".

„The Times" : După părerea zia
rului, George Ball, secretar de stat 
adjunct al S.U.A., care îl înlocuiește 
pe Dean Rusk, reținut de problema 
dominicană, are intenția să sublinier 
ze voința americană de a „continua 
eforturile în favoarea unei micșorări 
a încordării Est-Vest spre a se ajun
ge la un acord asupra problemei 
germane, și spre a se ajunge la o 
unitate europeană reală susținută 
de o comunitate atlantică mai pu
ternică. Această acțiune ar avea 
drept scop împrăștierea temerilor 
recent exprimate de anumiți mem
bri ai N.A.T.O., în primul rînd de 
R.F.G., că politica președintelui 
de Gaulle ar putea provoca — și 
chiar urmărește să provoace — un 
nou izolaționism american".

„Guardian"; „Este probabil ca se
siunea să fie folosită de către de
legațiile britanică și americană pen
tru a dirija un exercițiu de înmuie
re a aliaților lor, în vederea obține
rii unui sprijin moral pentru politi
ca lor militară în afară de regiunile 
alianței", adică în primul rînd în 
sud-estul Asiei. Ziarul scrie că, 
„deși președintele de Gaulle poate 
fi considerat cel mai viguros și fă
țiș critic al politicii americane în 
Vietnam, murmurele altor aliați din 
N.A.T.O. sugerează că el nu este 
singurul". 

ataca pe oponenții săi". Forțele 
constituționaliste au anunțat la pos
tul de radio aflat în miinile lor că 
resping cererea lui Imbert. Colonelul 
Caamano a declarat și el că înlo
cuirea vechii junte (condusă de ge
neralul Benoit) cu noua junta a ge
neralului Imbert face să fie pusă la 
îndoială legalitatea acordului de în
cetare a focului. EI a protestat, tot
odată, împotriva aducerii unor trupe 
dominicane, care ascultă de ordinele 
așa-zisului „guvern de reconstrucție 
națională" în zona ocupată de tru
pele nord-americane, ceea ce consti
tuie o violare a acordului de înce
tare a focului. Situația politică pro- 
priu-zisă nu s-a schimbat la Santo 
Domingo. A.F.P. menționează că 
în rîndurile „constituționaliștilor" 
se manifestă o puternică opoziție 
față de ideea oricăror negocieri cu 
guvernul lui Imbert, atît timp cît în 
țară vor continua să existe trupele 
nord-americane.

Ministrul de externe în gu
vernul dominican condus de colone
lul Francisco Caamano, Turi Jettu, 
a făcut cunoscut că guvernul său 
refuză orice contact cu Organizația 
Statelor Americane atîta timp cît 
trimisul său, Antonio Rosario, nu va 
fi primit să participe la lucrările 
sesiunii O.S.A. Turi Jettu protestea
ză viguros în numele guvernului său 
împotriva hotărîrii adoptată sîmbă- 
tă de reuniunea O.S.A. de a admite 
pe Bonilla Atiles, delegat al guver
nului format de generalul Imbert, 
în calitate de reprezentant al gu
vernului dominican.

începe o sesiune agitată a Parlamentului european

VA FI CREAT BUGETUL COMUNITAR?
• Cei 5 adepți ai proiectului : Parlamentul trebuie să capete 
prerogative mai largi • FRANȚA : Proiectul contravine su

veranității statelor membre ale Pieței comune
STRASBOURG 10 (Agerpres). — Astăzi vor începe la Stras

bourg lucrările unei sesiuni de 
la care participă parlamentari

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează un raport al deputatului so
cialist francez Francis Vals referi
tor la recentele propuneri ale Comi
siei Pieței comune privind crearea 
unui buget comunitar din care să 
fie finanțate diferite proiecte ale 
„celor șase" și, în special, politica 
agrară comună.

Reprezentanții Franței pe lîngă 
Comisia Pieței comune arătaseră 
recent că guvernul francez respin
ge proiectul, deoarece el con
travine suveranității statelor mem
bre ale Pieței comune. Proiectul 
respectiv prevede ca o serie de pre-

Demonstrație la Sanaa, in sprijinul hotărirllor luate la recenta Confe
rință a șefilor de triburi din Yemen

Complot 
antiguvernamental la Seul

SEUL 10 (Agerpres).— Luni, în 
capitala Coreei de sud s-au dezvă
luit noi amănunte despre complotul 
descoperit recent, prin care se urmă
rea răsturnarea președintelui și gu
vernului. în afară de cei șapte co
lonei arestați deja, poliția din Seul 
a mai reținut un alt grup, format 
din 14 persoane suspecte, care se 
află acum „în detențiune preventi
vă". Prin acest complot, scria agen
ția France Presse, citind surse gu
vernamentale, se urmărea ocuparea 
Seulului, cu sprijinul trupelor, la 16 
mai, ziua în care președintele Pak 
Cijan Hi urma să părăsească capi
tala sud-coreeană pentru o vizită 
oficială în Statele Unite. O coinci
dență este aceea că la 16 mai, ziua 
destinată declanșării loviturii de 
stat, se vor împlini 4 ani de la puciul 
care a adus la putere pe actualul 
președinte.
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0 chemare la noi eforturi in vederea 
lichidării primejdiei unui nou război mondial „LUNA DE MIERE"
Mesajul C.C. al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem 

și guvernului sovietic
A LUAT GUST AMAR

MOSCOVA 10 (Agerpres).— Cu 
prilejul celei de-a 20-a aniversări a 
victoriei asupra Germaniei hitleris- 
te, C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și guvernul 
sovietic au adresat un mesaj gu
vernelor, parlamentelor și popoare
lor din toate țările.

„Uniunea Sovietică cheamă din 
nou toate țările să dea dovadă de 
realism în aprecierea raportului de 
forțe și a urmărilor posibile ale 
unui război în secolul nuclear, să 
adopte măsuri eficiente în vederea 
lichidării primejdiei unui nou război 
mondial". „Anul celei de-a 20-a ani
versări a victoriei asupra hitleris- 
mului trebuie să fie marcat prin 
eforturile depuse în lupta pentru 
lichidarea focarelor de război".

Vizitele delegațiilor de partid 
și guvernamentale ale R. P. Române

în R. S. Cehoslovacă
PRAGA 10.— Corespondentul A- 

gerpres, Al. Liță, transmite : La 10 
mai, delegația de partid și guverna
mentală a R.P. Române, condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, care a participat la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 20-a 
aniversare a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist, a vizitat orașul 
Plzen și regiunea Cehia de vest.

Delegația a fost însoțită de O. 
Simunek, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, vice
președinte al guvernului, și de J. 
Pesl, ministrul industriei construc
toare de mașini grele.

șase zile a Parlamentului european, 
din cele sase țări membre ale C.E.E. 

rogative ale parlamentelor naționale 
să intre în atribuțiile Parlamentului 
european. Celelalte state membre 
ale C.E.E. — Belgia, R.F.G., Italia, 
Luxemburg și Olanda — au adoptat 
o atitudine pozitivă față de acest 
proiect, care, potrivit lor, trebuie să 
dea Parlamentului european puteri 
practice mai largi, transformîndu-1 
într-un instrument de control al ac
tivității administrative a Pieței co
mune.

Se așteaptă ca dezbaterile, în lu
mina acestor poziții, să fie furtu
noase.

ACCRA. In localitatea Winneba 
din apropierea capitalei ghaneze, 
s-a deschis luni ce-a de-a 4-a con
ferință a Consiliului de solidari
tate a țărilor Asiei și Africii, la 
care participă circa 400 de delegați 
reprezentînd diferite organizații 
din numeroase țări africane și a- 
siatice, precum și peste 30 de ob
servatori din America Latină, Eu
ropa și din partea unor organizații 
internaționale. Pe adresa conferin
ței au fost trimise mesaje din par
tea lui Leonid Brejnev și din par
tea lui Ciu En-lai.

MOSCOVA. La 10 mai A. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe 
generalul A. H. Nasution, ministrul 
coordonator pentru problemele a- 
părării, șef al Statului Major al 
forțelor armate ale Indoneziei cu 
care a avut o convorbire. Din în
sărcinarea președintelui Sukarno, 
Nasution l-a invitat pe A. Kosi- 
ghin să facă o vizită în Indonezia 
ia o dată convenabilă. Invitația a 
fost acceptată.

Mesajul condamnă agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, provocările lor 
împotriva Cubei și intervenția în 
Republica Dominicană, tendința re
vanșarzilor vest-germani de a crea 
din nou o primejdie pentru țările 
care pînă acum au fost de două ori 
victima agresiunii militarismului 
german.

în mesaj se cere „să se sporească 
eforturile în vederea reglementării 
problemelor nerezolvate, rămase 
moștenire din cel de-al doilea răz
boi mondial". Uniunea Sovietică 
„declară încă o dată că este gata să 
facă tot ce este necesar în interesul 
păcii generale și securității popoa
relor".

în R. D. Germană
BERLIN 10. — Corespondentul

Agerpres, St. Deju, transmite : Dele
gația de partid și guvernamentală 
a R. P. Române, condusă de Alexan
dru Drăghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care a participat la festivitățile pri
lejuite de împlinirea a 20 de ani de 
la înfrîngerea fascismului în Ger
mania, a făcut la 9 mai o vizită la 
Dresda. Delegația a fost însoțită de 
ministrul H. Wittig, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Economiei Na
ționale al R.D.G.

Luni, delegația română a vizitat 
Karl Marx-Stadt.

Noi acțiuni agresive 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 10 (Agerpres). — La 9 
mai, numeroase avioane de lup
tă americane și sud-vietnameze 
au bombardat și mitraliat insu
lele Con Co, Hon Me și Hon 
Mat, din apele teritoriale ale 
R.D. Vietnam, precum și numeroa
se regiuni populate din regiunea 
Vinh Linh și provincia Nghe An. 
Unitățile Armatei populare vietna
meze au doborît cinci avioane ina
mice și au avariat multe altele.

„Declarație 
de conștiință"

Peste 3 000 de intelectuali și 
universitari americani au sem
nat o „Declarație de conștiință" 
în care se spune printre altele :

„Avînd în vedere că folosi
rea resurselor militare ale Sta
telor Unite în Vietnam și în 
alte părți urmărește înăbu
șirea aspirațiilor popoarelor la 
independență politică și liber
tate economică ;

avînd în vedere că atrocități 
inumane și masacre absurde 
sînt săvîrșite de către forțe 
armate echipate, antrenate și 
finanțate de Statele Unite, 

noi invităm pe cei ce pot 
s-o facă să refuze serviciul 
militar, sau să ceară demobi
lizarea lor dacă sînt înrolați... 
Invităm pe compatrioții noștri 
să refuze și refuzăm noi înși
ne să contribuim la fabricarea 
și Ia transportul materialului 
militar sau la punerea la 
punct a armamentelor".

Printre semnatari se află sa
vantul atomist Linus Pauling, 
economistul Otto Nathan, sociolo
gul Erich Fromm, ziaristul Sidney 
Lens, scriitorul Harwey Swados, 
liderul negru Bayard Rustin.

BONN. Purtătorul de cuvint al 
guvernului vest-german, Guenther 
von Hase, a declarat ziariștilor că 
Erhard a primit o scrisoare din 
partea președintelui Franței, gene
ralul de Gaulle, în care acesta îl 
informează că este de acord să 
facă o vizită la Bonn în zilele de 11 
și 12 iunie.

PRAGA. In legătură cu cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării Ce
hoslovaciei, Antonin Novotny, 
președintele R. S. Cehoslovace, a 
anunțat o amnistie generală. Am
nistia privește, între altele, per
soanele care au comis infracțiuni 
politice, dar nu absolvă de pe
deapsă pe cei condamnați pentru 
colaborare cu naziștii, pentru cri
me de război și pentru infracțiuni 
grave cu caracter economic.

Relațiile franco-vest-germane, a- 
răta acum trei luni editorialul zia
rului „Le Monde“, referindu-se la 
întîlnirea de Gaulle-Erhard de la 
Rambouillet (ianuarie 1965) sînt ca 
un menaj „cu certurile și împăcă
rile sale, nici unele, nici altele defi
nitive".

Este însă de remarcat că certurile 
au devenit în ultima vreme mult 
mai frecvente.

Astfel, numai la trei luni de la în
tîlnirea sus-amintită, prezentată ca 
un „nou start" în cooperarea fran- 
co-vest-germană, am aflat despre 
schimbul de scrisori de Gaulle- 
Adenauer-Erhard care determină 
cotidianul elvețian „Journal de 
Geneve" să califice „cooperarea în
tre cele două state" drept „literă 
moartă".

De asemenea, agențiile de presă 
informează pă în Comitetul ambasa
dorilor de la Washington la care 
participă reprezentanții S.U.A., Ma
rii Britanii, Franței și R.F.G. s-au 
ivit divergențe franco-germane în 
legătură cu elaborarea unei noi de
clarații occidentale în problema 
germană — cu caracter simbolic — 
care urma să fie publicată cu prile
jul aniversării a 20 de ani de la 
sfîrșitul războiului.

In aceste împrejurări observatorii 
politici își pun întrebarea dacă 
diferendele franco-vest-germane re
prezintă într-adevăr numai norii 
obișnuiți în viața unui menaj nu mai 
puțin obișnuit sau au cauze mai 
adînci.

In căutarea răspunsului ei ajung, 
cum e și firesc, în perioada lunii de 
miere a cooperării dintre Franța și
R. F.G., marcată de încheierea, Ia 22 
ianuarie 1963, a Tratatului de coope
rare dintre Franța și Republica Fe
derală Germană.

Dacă ne referim la documente 
oficiale vom constata că alianța 
franco-vest-germană era menită să 
servească, în concepția făuritorilor 
ei, ca fundament al unei unități mai 
largi politice vest-europene. A apă
rut însă repede în evidență că între 
tezele franceză și cea vest-germană 
despre unitatea vest-europeană exis
tă deosebiri mari de vederi.

După cum se știe, în concepția 
franceză ideea unității vest-europe
ne este asociată cu :

a) asigurarea independenței Euro
pei, în sensul că aceasta trebuie 
să-și elaboreze o politică proprie, 
liberă de orice tutelă a S.U.A.

b) respectul pentru suveranitatea 
fiecărui stat participant.

Ideea unei asocieri franco-vest- 
germane care să permită Europei 
occidentale desprinderea de tutela
S. U.A. a fost însă ’dezmințită de po
ziția R.F.G. O dată cu ratifica
rea Tratatului de cooperare fran- 
co-vest-german, parlamentul de la 
Bonn a adoptat un preambul 
la Tratat care reafirmă atașa
mentul R.F.G. față de rolul con
ducător al S.U.A. în alianța at
lantică și care reprezintă în fapt 
o negare a întregii poziții franceze 
în problemele europene. încă la 3 
septembrie 1964 comentatorul ziaru
lui „Le Monde", A. Fontaine, obser
va că președintele Republicii 
franceze „a înghițit cu greu acest 
preambul". In conferința sa de pre
să din 23 iulie 1964, enumerînd deo
sebirile de vederi dintre R.F.G. și 
Franța în unele probleme impor
tante și care au împiedicat o poli
tică comună a celor două țări, ge
neralul de Gaulle arăta că acestea 
se datoresc faptului că „Bonn-ul nu 
a crezut, pînă acum, că această po
litică trebuie să fie europeană și in
dependentă".

Și între timp alte elemente noi 
au intervenit pentru a sublinia 
caracterul conjunctural al factorilor 
care au determinat alianța franco- 
vest-germană. A slăbit baza de 
interese economice pe care se 
sprijinea această alianță. In R.F.G. 
monopolurile interesate în primul 
rînd în cooperarea cu Franța 
au început să piardă teren în 
favoarea altor grupuri economice 
care nu doresc să-și sacrifice 
interesele legate de comerțul cu 
terțe țări dezvoltării legăturilor eco
nomice cu Franța. Totodată s-au as
cuțit și contradicțiile economice di

SCURTE ȘTORI
SANAA. Mohamed Noaman, pri

mul ministru al Yemenului, a de
clarat că guvernul său „va explo
ra toate posibilitățile pașnice în 
vederea reglementării diferendu
lui de frontieră dintre Yemen și 
Arabia Saudită". El a menționat că 
această problemă trebuie regle
mentată „pe plan arab".

BUENOS AIRES. Fostul pre
ședinte provizoriu al Republicii 
Argentina, generalul Pedro Ararn- 
buru, a anunțat că se retrage din 
activitatea politică.

TRIPOLI. In urma alegerilor care 
au avut loc sîmbătă în Libia un 
număr de 36 de deputati în fosta 
Adunare Națională (dizolvată în 
februarie) au fost realeși. Restul 

recte între cele două țări în ca
drul Pieței comune, problema pro
duselor agricole fiind numai unul 
din subiectele de dispută. Toate a- 
cestea nu puteau să nu se răsfrîngă 
asupra relațiilor politice franco- 
vest-germane.

în evoluția lucrurilor, o mare pon
dere a avut de asemenea poziția dife
rită a celor două țări în problemele 
N.A.T.O. Pe măsură ce a devenit 
din ce în ce mai evident caracterul 
artificial și dăunător al concepțiilor 
politice întemeiate pe împărțirea 
lumii în blocuri militare, în re
acțiile Franței și ale R.F.G. s-a 
produs un decalaj care nu a pu
tut să nu influențeze și cooperarea 
dintre cele două țări. Guvernul 
francez a luat atitudini care se dis
tanțează din ce în ce mai net de 
politica blocurilor militare și poli
tice. Aceasta se reflectă pregnant și 
în poziția franceză față de proble
ma germană. Reunificarea Germa
niei și implicit rezolvarea problemei 
germane nu poate să aibă loc, după 
cum spune de Gaulle, pornind de la 
„confruntarea ideologică și a forțe
lor celor două tabere care se opun 
astăzi în lume". Aceste obiective nu 
se pot realiza „decît prin înțelegeri 
și acțiuni conjugate ale popoarelor 
care au fost întotdeauna, care sînt 
și care vor rămîne principal intere
sate în soarta vecinilor Germaniei, 
pe scurt popoarelor Europei".

Ori, reunificarea este privită de 
guvernul de la Bonn ca de- 
pinzînd de politica N.A.T.O., și 
în primul rînd de politica S.U.A., 
de speranța pe care de Gaulle o ca
lifică drept un vis, că întărirea pu
terii N.A.T.O. ar putea reda Ger
maniei unitatea sa. Pe de altă parte, 
președintele Franței arată că una 
din condițiile care se impun în 
vederea soluționării problemei 
germane este aceea a reglemen
tării situației frontierelor și ar
mamentelor Germaniei de comun 
acord cu toți vecinii Germaniei, 
atît cei din Est cit și cei din Vest. 
Dar, după cum se știe, guvernul vest- 
german are pînă în prezent în a- 
ceastă problemă o poziție cu totul 
opusă.

Desigur, în perioada actuală ambele 
părți nu sînt interesate să dea o 
amploare publică acestor divergențe, 
mai ales ținînd seama de alegerile 
care vor avea loc la toamnă în 
R.F.G. Se pare că guvernul francez 
nu dorește să creeze greutăți spe
ciale cancelarului Erhard. Pe de altă 
parte, pentru guvernul vest-german 
recunoașterea publică și deschisă a 
eșecului politicii sale de apropiere 
de Franța l-ar pune într-o poziție 
dezavantajoasă față de alegători. în 
aceste împrejurări sînt chiar de aș
teptat încercări de .reconciliere.

Care este deci perspectiva rela
țiilor franco-vest-germane ?

Este desigur prematur să se dea 
un răspuns complet, dar se poate 
spune că încercările nu vor avea un 
efect durabil atît timp cît nu vor 
atinge fondul divergențelor. La 20 
aprilie a.c. oficiosul „La Nation" a- 
răta că „o politică externă, fie că este 
vorba de politica Parisului sau poli
tica Bonnului, nu se poate bizui pe 
preocupări electorale". Se arată că 
nu se poate cere Franței să-și 
schimbe punctul său de vedere 
față de blocul Atlantic, pre
cum și față de problemele eu
ropene. Acest punct de vedere, 
după cum reiese din relatările 
presei, a fost reafirmat categoric și 
în scrisorile de răspuns ale genera
lului de Gaulle către Adenauer și 
Erhard.

Cum vor răspunde conducătorii 
vest-germani ?

în ciuda poziției rigide de pînă 
acum, recentul congres al partidului 
guvernamental (Uniunea Creștin 
Democrată ca și alte poziții ale con
ducătorilor altor partide politice) au 
dat anumite indicații că un proces 
de evoluție, de adaptare la realități 
ar fi în curs. în ce măsură este vor
ba de un proces real sau numai de 
simptome nesemnificative, aceasta 
se va putea ști mai bine numai după 
ce preocupările electorale vor ceda 
primul loc problemelor fundamen
tale și permanente ale politicii.

Adrian COMANESCU

de 55 de locuri au revenit unor 
candidați noi.

OSLO. Agenția Taniug anunță 
că Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, a sosit luni la 
Oslo într-o vizită oficială de patru 
zile la invitația regelui Norvegiei, 
Olav al V-lea și a guvernului 
norvegian. Președintele R.S.F.I. 
este însoțit de Marko Nikezici, se
cretar de stat pentru afacerile ex
terne și de alte persoane oficiale.

MOSCOVA La Moscova a avut 
loc prima sesiune a Comisiei mix
te interguvernamentale sovieto- 
franceze, pentru aplicarea în prac
tică a acordului sovieto-francez 
semnat recent, cu privire la co
laborarea in domeniul televiziunii 
în culori.

Cu prilejul sărbătorii celei de-a 
20-a aniversări a eliberării Da
nemarcei, la Copenhaga a avut 
loc o demonstrație împotriva po

liticii S.U.A. in Vietnam

Mascarada 
electorală 

din Rhodesia 
%

• Semnificația „victoriei" 
lui Smith

e Din 244 africani a vo
tat doar 1

Cortina a căzut. Ultimul act al (arsei 
electorale din Rhodesia s-a consumat. 
Partizanii „Frontului rhodesian” — parti
dul lui lan Smith, șeful guvernului rasist 
de la Salisbury — se felicită pentru 
reușita spectacolului despre care „New 
York Times" scria că ar fi fosf „o de
monstrație copleșitoare de sprijin față de 
pretenfia insistentă de a objine inde
pendenta acestei colonii britanice" sub 
actualul regim. într-adevăr, după datele 
transmise de agenfiile de presă, partidul 
rasist „Frontul rhodesian" a objinuf 50 
de locuri din totalul de 65 care compun 
noul parlament. Majoritatea comentato
rilor de presă califică acest rezultat ca o 
„alunecare spre dreapta" și îl interpre
tează ca exprimînd intenfia de a întrona 
în Rhodesia o dictatură rasistă, de tipul 
celeia din Republica Sud-Africană.

Asupra scrutinului de la 7 mai se cu
vin cîteva precizări. Agenția A.F.P. in
formează că la vot au participat 100 000 
din cei 250 000 de coloni și 15 000 
din totalul de 3 500 000 de africani. A- 
ceasfa înseamnă că la vot a luat parte 
doar un african din 244, dar acesta — 
relevă observatorii — era dintre cei aflați 
pe statele de plată ale guvernului. Dacă 
avem în vedere că din cauza dispersării 
circumscripțiilor mulți africani din cei cu 
drept la vot nu au putut participa direct 
la scrutin fiind nevoiți să expedieze bu
letinul lor prin poștă, și că cele două 
mari partide ale populației autohtone — 
Uniunea națională africană și Uniunea 
poporului african Zimbabwe, excluse de 
la alegeri, au lansat un apel pentru 
boicotarea acestora, devine clar că ma
rea majoritate a populației nu a fost 
consultată, nu și-a putut exprima opinia. 
„Majoritatea absolută" obținută de „Fron
tul rhodesian" nu oglindește deci adevă
rata stare de spirit a populației ; doar 
încercarea rasiștilor de a-și perpetua cu 
orice preț dominația.

Guvernul de la Salisbury încearcă 
să folosească rezultatele mascaradei 
electorale pehfru a exercita presiuni a- 
supra Angliei, în scopul de a o determina 
să consimtă la acordarea independenței 
Rhodesiei sub actualul regim. La o con
ferință de presă, ținută după publicarea 
rezultatelor definitive ale alegerilor, lan 
Smith a declarat că acestea vor trebui 
„să convingă și să impresioneze guver
nul britanic în cadrul viitoarelor negocieri 
dintre cele două părți. Smith a precizat 
că guvernul său esfe pe cale de a accele
ra tratativele cu Londra pentru obținerea 
independenței „sub un guvern alb", tra
tative despre care agenția France Presse 
scria că dacă fiecare din pă'ți va ră
mîne pe actuala poziție ar putea deveni 
un „dialog al surzilor". Negocierile, a 
arătat Smith, „vor continua atîta cît va 
exista o speranță", neascunzîndu-și în 
același timp intenția de a proclama inde
pendența chiar fără consimțămîntul gu
vernului englez.

După cum este știut, Angliei nu-i con
vine această alternativă din cauza relații
lor ei cu Commonwealth-ul și țările afri
cane, care se împotrivesc creării unei 
noi „republici rasiste" de tipul Afri
cii de Sud. „Guvernul britanic, trans
mite agenția France Presse, nu în
cetează să arate conducătorilor euro
peni de la Salisbury consecințele dezas
truoase ale unei declarații unilaterale de 
independență : un astfel de act de rebe
liune, consideră Harold Wilson, înseamnă 
abandonarea tarifelor preferențiale pen
tru produsele rhodesiene importate de 
Anglia și Commonwealth și va supune 
Rhodesia rebelă izolării internaționale".

întrezărind o' asemenea perspectivă 
guvernanții de la Salisbury încearcă să 
strîngă legăturile cu Republica Sud-Afri
cană și autoritățile coloniale portugheze 
din teritoriile vecine, lan Smith a decla
rat unor ziariști portughezi că el este 
favorabil creării unui „bloc al apărfMi 
albe" care să cuprindă Rhodesia, R.SIAî, 
Mozambicul și Angola.

în fața primejdiei unirii într-un sin
gur bloc a forțelor celor mai reacționare 
de pe continent, liderii partidelor africa
ne din Rhodesia au cerut guvernului en
glez să acționeze în vederea zădărnicirii 
planurilor guvernului de la Salisbury. în 
același sens s-a pronunțat și Consiliul de 
Securitate, care a discutat zilele frecute 
problema Rhodesiei.

Augustin BUMBAC


