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URGENTE
In toate regiunile țării 

de toamnă și primăvară 
soiurile timpurii a înspicat. Sfecla de zahăr, floarea-soare- 
lui, porumbul și celelalte culturi de primăvară se dezvoltă 
bine.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de creștere a plantelor, 
distrugerea buruienilor și păstrarea umidității solului, pe 
întreg cuprinsul țării continuă tot mai intens lucrările de 
îngrijire a culturilor.

După cum rezultă din datele Consiliului Superior al Agri
culturii, în întreaga țară, pînă la 27 mai, prașila I a fost 
executată pe mai mult de 90 la sută din suprafața cultivată 
la sfecla de zahăr, pe 80 la sută la floarea-soarelui, pe 30 
la sută la porumb și pe 35 la sută la cartofi. A început și 
prașila a Il-a, care s-a făcut în proporție de 50 la sută la 
sfecla de zahăr și de 20 la sută la floarea-soarelui. Lucră
rile de îngrijire continuă în livezi, vii și în grădinile de 
legume. Este necesar ca lucrările de îngrijire să se facă la 
vreme, potrivit cerințelor fiecărei culturi. în acest scop, 
trebuie folosite toate mijloacele pentru scurtarea perioadei 
de executare a prașilelor.

în atenția specialiștilor și a conducerilor unităților agri
cole trebuie să stea permanent grija pentru depistarea 
dăunătorilor și asigurarea unor măsuri eficace și rapide de 
combatere.

în condițiile acestui an există premise favorabile obținerii 
unor mari cantități de nutrețuri. în majoritatea regiunilor 
continuă cositul lucernei și al altor culturi furajere. Ținînd 
seama de faptul că timpul se menține ploios, se impune ca 
lucrările de recoltare, uscare, transport și depozitare a 
finului să fie intensificate și să se ia măsuri pentru evitarea 
pierderilor.

în efectuat ea lucrărilor de îngrijire a culturilor și de re
coltare a nutrețurilor, unitățile agricole socialiste trebuie 
să aplice recomandările institutelor de cercetări, adaptîn- 
du-le la condițiile locale.

starea de vegetație a culturilor 
este în general bună. Griul din

De ce
ritmuri diferite?

Condițiile climaterice din pri
măvara aceasta au făcut ca în re
giunea Iași însămînțările să se 
termine mai tîrziu. Culturile se 
dezvoltă însă bine în toate raioa
nele. Țăranii cooperatori, ajutați 
de tractoriștii din S.M.T., grăbesc 
lucrările de întreținere. Din ulti
ma situație centralizată la consi
liul agricol regional reiese că s-a 
executat prășitul mecanic și ma
nual pe o suprafață de peste 
30 000 de ha ocupată cu floarea- 
soarelui, 8 873 de ha cu sfeclă de 
zahăr, 37 000 de ha cu porumb 
etc. Prășitul florii-soarelui și al 
sfeclei de zahăr este pe terminate 
în raioanele Huși, Vaslui și Bîr- 
lad. în ultimele două zile au în
ceput să fie intensificate lucrările 
și în cooperativele agricole din 
raionul Iași. Tov. ing. V. Bouroș, 
președintele consiliului agricol 
raional, ne-a spus :

— Problema întreținerii cultu
rilor am discutat-o într-o ședin
ță plenară a consiliului. In cadrul 
ei am insistat foarte mult ca fie
care inginer agronom din coope
rativele agricoie să urmărească 
zilnic dezvoltarea culturilor, să 
organizeze bine folosirea celor 102 
cultivatoare ale S.M.T., ca și pră- 
șitoarele trase de animale.

Raidul 
unități 
firmat 
locuri, 
agricol 
zultate 
gricolă

efectuat în mai multe 
din acest raion ne-a con- 
că, în cele mai multe 
recomandările consiliului 

raional sînt aplicate cu re- 
bune. La cooperativa a- 

o_____ de producție Movileni, de
exemplu, tractoriștii Ion Scoban, 
Eugen Grigoriu, Gheorghe Scoban 
și alții au terminat prașila I 
mecanică pe 150 de ha cu floarea- 
soarelui, iar cooperatorii au exe
cutat prașila I la celelalte 80 de ha. 
cu floarea-soarelui și răritul pe 
întreaga suprafață. Deși era spre 
seară, inginerul agronom Adrian 
Ionel a îndemnat pe cooperatorii 
care isprăviseră prășitul sfeclei 
de zahăr să înceapă lucrul la po
rumb. Pînă seara, s-au mai lucrat 
100 de ha.

Peste 1 000 de cooperatori am 
găsit la prășit și la cooperativa 
agricolă de producție Andrieșeni. 
Se terminase și aici prașila I pe 
cele 520 de ha cu floarea-soarelui 
și se lucra de zor pe tarlalele cu 
porumb. Pe 750 de ha din cele 
1 180 ha cu această cultură, meca
nizatorii au dat cu sapa rotativă.

Cu multă hărnicie lucrează la în
treținerea culturilor și cooperato
rii din Golăiești. Pentru grăbirea 
acestei lucrări ei folosesc și ceie 
60 de prășitori trase de animale.

Nu în același ritm se lucrează 
însă la cooperativele agricole de 
producție Schitu Duca, Epureni, 
Podu Iloaiei, Prisăcani și altele. 
La Podu Iloaiei erau puțini oa
meni pe cîmp, iar în curtea coo
perativei stăteau nefolosite șase 
prășitori. La Schitu Duca, în afa
ră de 120 de ha de floarea-soare
lui, întreținute cu sapa rotativă, 
alte lucrări nu s-au mai făcut. Se 
vede treaba că consiliul de con
ducere al cooperativei de produc
ție și inginerul agronom Aglaia 
Turcu nu au tras învățăminte 
din anul trecut cînd de pe 300 de 
ha, prășite doar o singură dată, 
s-a obținut o producție mică. 
La cooperativa agricolă de_ pro
ducție din Popești, raionul' Iași, 
din cauză că tractoriștii din bri
gada condusă de Vasile Craiu au 
efectuat semănatul porumbului 
în rînduri strîmbe, pe unele tar
lale nu se .poate executa prașila 
mecanică. Din cele 4 cultivatoare 
existente la această brigadă se 
lucrează numai cu 2. Prășitul po
rumbului nu se face însă nici 
manual într-un ritm susținut, 
buruienile amenințînd această 
cultură.

O mai mare atenție pentru 
buna organizare a muncii la pră
șit și folosirea deplină a mijloa
celor mecanizate trebuie să se 
acorde și la cooperativele agricole 
din raionul Negrești. în coopera
tivele agricole din Ipatele, Dagî- 
ța. Valea Ursului, Osești și altele 
din acest raion lucrările de în
treținere a culturilor sînt întîr- 
ziate. Conducerea S.M.T. Negrești 
a chemat tractoriști în stațiune 
să lucreze la pregătirea utilajelor 

această 
nu pot

pentru recoltare. Din 
cauză o serie de mașini 
fi folosite la prășit.

Situația operativă pe 
arată că ritmul lucrărilor de în
treținere a culturilor se menține 
scăzut și în raioanele Hîrlău, Ne
grești și Pașcani. Se impun măsuri 
corespunzătoare din partea orga
nelor de partid și consiliilor agri
cole, pentru urgentarea acestor 
lucrări.

regiune

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"

ÎN ZIARUL DE AZI

■ Mai sus spectacolul de operă
(pag. a II-a)

(pag. a Ill-a)

■ Comentarii, corespondențe
(pag. a IV-a)
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Lemnul Maramureșului bate 
la poarta acestui nou combi
nat, născut în ultimii doi ani

Foto : Gh. Amuza

►
PAUL ANGHEL FLUXUL MARILOR CREAȚII

Prima oră industrială
la Sighetul Marmatiei

• Expediție către Mara și Iza unde porțile se ciopleau cu barda • Întîia treap
tă a metamorfozei in Țara Pădurilor: 600 000 scaune, 15 000 garnituri de mobilă, 
12 000 mc placaj anual • Scurtă poveste maramureșeană, cu un Flămînzilă care doarme 
în hala fabricii de placaj • Orașul își ia pulsul după pulsul marelui combinat

Peglob 
în84deore

IN STATUL PAKISTANEZ DIR, 
situat în regiunea de nord-vest 
a țârii, a izbucnit o puternică 
răscoală. Numărul răsculaților : 
circa 10 000. Tulburările au 
izbucnit după ce șeicul a înlo
cuit tributul în muncă cu 
butul în cereale.

tri-

AL
va

De la Porțile de Fier, într-un 
zbor neîntrerupt peste tot arcul de 
păduri al Carpaților, am ajuns la 
celălalt 
acolo

lește, 
vechi 
poartă i

Am zburat deci, între cele două 
porți ale munților noștri, străjuind 
două capete de țară, două capete 
ale timpului, două latitudini spiri
tuale ale poporului român. între 
ele : 
ților.

Nu 
din jurnalul zborului o filă adia
centă, asincronă ca episodul de a- 
cum, dar care se va lega — după 
cum veți vedea — cu 
următoare.

Acum doi ani, de pe 
la Galați, au pornit 
niște eșaloane ciudate, o impresio
nantă coloană de pahidermi de 
fier, mărșăluind „la deal" către 
nord. Erau niște utilaje neobișnuit 
de mari, remorcate de mașini pu
ternice. Urcau în uruit de iierărie, 
urmărite de cei care le așteptau, 
cu fanioane pe hartă... La deal ? 
Exact așa 1 Drumul de la Galați la 
Dej se încolăcește pe meridian, ca 
un șarpe suind pe un copac înfipt 
cu creștetul în nord și hașurînd cu 
crengile lui harta. Dar de la Galați, 
coloana de utilaje s-a abătut, 
simbolic, prin Moldova. Ea a atins 
Iașii — vechea cetate de scaun, 
apoi Suceava — străvechea cetate 
de scaun, — urcînd apoi și mai la 
deal, ca să apuce de astă dată în 
sens invers marele drum al des
călecătorilor. Obișnuiți cu zimbrii

hotar al țării, în nord, 
unde Maramureșul își cio- 

prin barda unor meșteri 
ca și balada, falnica lui 
de lemn.

coloana veitebrală a Carpa-

mă pot opri să nu desprind

episoadele

Dunăre, de 
spre munți

din legendă, moldovenii nu s-au 
mirat, deși pentru trecerea acestei 
ciudate turme de fier a fost nevoie 
să se lărgească șosele, să se toar
ne în beton poduri noi, să se conso
lideze vechile poduri și viaducte. 
O singură piesă cîntărea 40 de 
tone, măsurînd 17 metri în înălțime 
și aproape 5 în diametru. In total 
patru piese, patru blocuri de fier 
înlăuntrul cărora ar fi putut încă
pea cîteva apartamente cu nume
roși locatari. Șeful coloanei, „co
mandant delegat”, maistrul Grigo- 
re Cristea...

Fiindcă nu ne aflăm în legendă, 
ci pe solul construcției industriale, 
vom nota că maistrul Cristea con
ducea — pe vechiul drum al 
descălecătorilor 1 — niște „fierbă- 
toare”, adică niște gigantice caza
ne de preparat celuloza, ce urmau 
să fie montate la un nou combinat, 
pe Someș. Niște cazane, dar niște 

In ele 
ciudată, 
care nu 

— dar

funcțiune a ma
la Sighetul Mar- 
lemnului din a- 

va

Pe crestele Făgărașului

cazane... „intelectuale” ! 
avea să fiarbă o materie 
albă ca și o meninge pe 
s-a imprimat încă nimic 
viitor receptacul de gînduri, fan
tezie, idei : hîrtia 1

Dar să lăsăm coloana să urce 
mai departe, pe hartă, în susul 
țării, iar noi să urcăm și mai de
parte, depășind-o în zbor...

★

Am ajuns pe hotarul nordic al 
țării, în Sighetul Marmației. E ora 
bradului, vibrînd în aerul pur.

Intr-o comună de pe Mara sau 
de pe Iza se cioplește cu barda o 
poartă. E primul sunet, primul semn 
al locului. Sînt primele bătăi pe care 
le prind în ureche, aici în Maramu
reș, în rimă — peste tot arcul gi
gant al Carpaților — cu celelalte 
bătăi, tot primele, la Porțile de 
Fier.

Sîntem în Țara Pădurilor și aici, 
în lumea fagului, a bradului și a 
stejarului, bătăile de bardă capătă 
rezonanță de instrument muzical.

Notăm, pentru amatorii de artă, 
că fiecare casă de țară este aici 
o piesă de muzeu și că fiecare in
terior în parte e o incintă etno
grafică. Supus celor mai simple — 
și rafinate 1 — metamorfoze, lemnul 
cade din pădure de-a dreptul în 
curtea gospodarului, devenind 
stîlp de poartă, stîlp de vatră, 
furcă, doniță, scaun, blidar, pri
mind în locul frunzelor alte podoa
be, mai durabile, crestate după 
canonul artei. Cîmpul, cu toate 
florile, își trimite culorile tari pe 
fote, velințe, lăvicere sau pe icoa
nele pe glajă. La Sat Șugatag, o 
asemenea casă veche, „în demo
lare", rămasă în numai trei pereți, 
arăta ca un decor de film gata 
aranjat. Parte din podoabe treceau 
în casa nouă, de cărămidă. Din- 
tr-un camion se descărca o garni
tură de mobilă modernă, adusă 
peste muntele Gutinului, cale de 21 
kilometri — numai serpentine... 
Același om, proprietarul casei, ar 
fi putut cumpăra, peste cîteva 
luni, o garnitură de mobilă încă și 
mai elegantă, fabricată chiar la 
Sighet. Unde ?... La Combinatul de 
industrializare a lemnului — pre
scurtat C.I.L. — care s-a construit 
aici în ultimii doi ani.

Prin intrarea în 
relui combinat de 
mației prelucrarea 
cest raion cu bogate păduri 
trece într-o fază superioară. De la
stîlpii de poartă la mobila produ
să pe bandă, de la scîndura tăia
tă cu fierăstrăul manual, la mii 
de tone de placaje. Circa 50 la 
sută din valoarea producției raio
nului va fi livrată de fabricile 
combinatului. Cele cîteva fabrici 
vor furniza anual: 15 000 garnituri 
de mobilă, 600 000 scaune de va
riate tipuri, 12 000 mc de placaj, an- 
trenînd în producția industria
lă numeroși oameni. Parte din
tre ei, bărbați, femei, în majo
ritate tineri, a și fost antrenată în 
producția industrială încă din pe
rioada construcției. Tăietori de 
lemne sau păstori, meșteșugari de 
la micile unități de producție lo
cală, au venit cu sutele pe șan
tier, în primăvara anului 1963 cînd 
s-au săpat primele fundații, lîngă 
oraș. Nu știau să prepare beton, 
nu știau să sudeze armături me
talice, nu știau să mînuiască ma
carale sau alte utilaje complica
te, dar s-au alăturat 
vechilor constructori. 
Vaida, conducătorul 
ca și ceilalți ingineri 
îl notăm doar pe maistrul Lădaru, 
— au avut de furcă cu novicii 
care trebuiau calificați repede, 
paralel cu munca, chiar în proce
sul muncii. Ei și-au dat de-acum 
examenul, iar proba capacității 
lor, scrisă în cărămidă și beton, 
se află azi la vedere — o mîn- 
drie a întregului Sighet pe care o 
puteți aprecia în fotografia de 
mai sus.

Ce 
binat 
ieturi 
tr-un 
vechiul tîrg este supus gimnasticii 
industriale și unor ritmuri pe care 
nu le-a cunoscut pînă mai ieri. 
Se observă dintr-o dată ceea ce 
nimeni nu remarca : străzile sînt 
strimte, încurcă circulația, trebuie 
croite altele largi; casele sînt in
comode, trebuie blocuri ; apa cu
rentă, canalizarea, iluminatul pu
blic sînt insuficiente, se iau mă
suri, măsuri, măsuri...

In apropierea combinatului, spre 
centru, se vor înălța blocuri ele
gante. Primele au și apărut. 
Pe Tisa s-a și construit o in
stalație de pompe pentru ali
mentarea permanentă cu apă a 
orașului. Se lucrează și la con
strucția unei stații pentru epu
rarea apelor reziduale, cum și la 
rețeaua de canalizare. In centru 
se va amenaja un mare club etc. 
etc. Șl ochii tuturor se îndreaptă 
spre combinat. O 
Sighetului începe, 
de clipa cînd se 
funcțiune primele

Combinatul arată în aceste zile 
ca o casă nouă care așteaptă lo
catari. Dar locatarii se află, de 
fapt, acasă, trăind din plin febra 
instalării, emoția gravă a începu
tului. Se lucrează pretutindeni. 
Fete în halate de nuanța mugu
relul crud șterg de zor uriașele 
ferestre ale fabricii de placaj, pri-‘ 
ma unitate care va intra, foarte cu-

rînd, în producție. Mașinile sînt de 
mult instalate, s-au făcut rodajele, 
s-a intrat în probele tehnologice. 
La fabrica de mobilă se fac, de a- 
semenea, ultimele finisări. Se de
finitivează montajul,. se prind de 
plafoane suporturile tuburilor de 
neon, se vopsește, se curăță, pes
te cîteva zile va începe și aici ro
dajul mecanic. Nu cu mult în urmă 
se află lucrările și 
mobilă curbată, dar 
„în urmă” va trebui

CANCELARUL FEDERAL 
R.F.G., LUDWIG ERHARD, 
părăsi Bonnul la 31 mai, ple- 
cînd într-o vizită oficială la 
Washington, unde va avea în
trevederi cu președintele John
son și cu alte oficialități ameri
cane. Ieri, s-a anunțat la Bonn 
că în timpul întrevederilor vor 
fi abordate o serie de pro
bleme legate de politica 
N.A.T.O., relațiile inferocciden- 
tale.

la fabrica de 
despre acest 
să discutăm 1

★

Beneficiarii se plîng, și pe bună 
dreptate, de unele (cam multe) în- 
tîrzieri. îi vom socoti printre be
neficiari nu numai pe cei cîteva 
sute de muncitori pregătiți să în
ceapă lucrul, ci și pe toți cei in
teresați în prosperitatea Sighetu- 
lui.

FERNANDO GOMEZ MARTI
NEZ, MINISTRUL DE EXTERNE 
AL COLUMBIEI, și-a prezentat 
vineri demisia. Se crede că 
Martinez a fost nevoit să ia o 
asemenea hotârîre în urma di
vergențelor pe care le-a avut 
cu președintele Columbiei, 
Guillermo Leon Valencia, asu
pra evenimentelor de la Univer
sitatea din Antioquia.

APROXIMATIV 45 000 DE 
MUNCITORI din întreprin
derile de cauciuc din Ita
lia au declarat sîmbătă o gre
vă de 48 de ore în sprijinul re
vendicărilor cu privire la pre
lungirea contractului de muncă.

(Continuare în pag, IlI-a)

cu entuziasm 
Ing. Ovidiu 
construcției, 

și maiștri —

înseamnă un asemenea com- 
pentru Sighet ?... Cu înche- 
îmbătrînite, îmbrăcat în- 

demodat costum de epocă,

TELEGRAMA
Excelenței sale

Domnului FRANZ JONAS
Președintele Republicii Austria

ANCHETA „SCÎNTEII"

Cămara orașului
• DE CE PREFER SA MERG DOUA STAȚII 
ÎN PLUS • CÎTEVA SEMNE DE MIRARE 
ÎNTR-O HALĂ • CVASI ADMINISTRAȚIE
• CARTOFI... CU GARNITURĂ • „MOBY 
DICK" NESTÎNJENIT

nouă tinerețe a 
iar ea e legată 
vor pune In 

mașini.

Piețele sînt asemenea unor 
uriașe magazine universale. 
Hale, standuri, platouri și 
chioșcuri întîmpină cu genero
zitate asaltul cotidian al mili
oanelor de cumpărători.

...Forfota, larma încep din 
primele ore ale dimineții și se 
domolesc abia seara tîrziu. Sa
coșele dislocă vagoane de ali
mente. dar piața este aidoma 
unui izvor nesecat : iei, dar a- 
proape că nu se cunoaște ; 

. mărfurile vîndute sînt înlocuite 
mereu cu altele noi.

Ce părere aveți despre pie
țele și halele orașului dumnea
voastră ?

Cei circa o sută de cetățeni 
— din Galați, Ploiești, Craiova, 
Slatina, București, cărora le-am 
adresat întrebarea — ne-au aju
tat cu amabilitate să ne des
curcăm în această complexă 
activitate comercială și să 
facem o părere despre ea.

Despre igienă 
si reacția in lanț 
a răspunderilor

ne

VIENA
Cu prilejul alegerii dv. în funcția de președinte al Republicii Aus

tria, vă rog să primiți, Excelență, din partea Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Române și a mea personal, cele mai cordiale feli
citări, urări de sănătate și succes în noua dv. misiune de înaltă răspun
dere, spre binele și prosperitatea poporului austriac.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

— Cu toate că locuiesc în Vatra 
Luminoasă și mi-ar fi mai la în- 
demînă Piața din Obor, eu îmi fac 
cumpărăturile la Hala Traian. 
Merg două stații în plus, dar nu 
regret. Hala despre care v-am po
menit e ca și celelalte din Bucu
rești, mereu bine aprovizionată, 
produsele sînt proaspete. Ce mă 
atrage totuși acolo ? Ambianță 
plăcută. Ordinea și curățenia...

Afirmațiile tovarășei MARIA 
VULPACHE ne-au stîrnit curio
zitatea. Am vizitat și noi Hala 
Traian. într-adevăr, bătrîna hală 
merită toate laudele. Complet re
novată. ea dă o imagine destul de 
exactă a ceea ce înseamnă „căma
ra orașului". La orice oră a zilei 
totul în jur strălucește. Unitățile 
de legume și fructe par expoziții. 
La fel se prezintă centrele de car
ne, pescăriile. Impresia bună pe

care ți-o faci este întregită de po
litețea și amabilitatea vînzători- 
lor. Dar să ne continuăm raidul.

...Umbrele multicolore, platouri 
cu grămezi uriașe de legume, 
chioșcuri cochete cu răcoritoare. 
Și mii de cumpărători. Cînd am 
vizitat piața centrală din Galați, 
activitatea era în orele de „vîrf". 
La marginea perimetrului pie
ței se află un șir lung de clă
diri : halele. E încă dimineața, dar 
aici nici o mișcare. Ușile sînt ză
vorite cu lacăte, obloanele sînt 
prinse-n lanțuri. Ce se întîmplă ? 
La depozitul de aprovizionare se 
tranșează abia carnea sosită. Pînă 
una-alta, unitățile își continuă li
niștite somnul...

Tranșarea cărnii, cu alte cuvinte 
mărunțirea, împărțirea pe calități, 
e o operație pretențioasă, pe care 
o fac oameni bine calificați. Totuși, 
privindu-i cum lucrează, nici nu ne 
venea să credem ce făceau cu ea. O 
luau, așa proaspătă și curată cum 
era, și o aruncau pe pardoseală. 
Totul se petrecea sub privirile ab
sente ale șefului de depozit — Ni- 
colae Costolide.

— Nu vă deranjează procedeul? 
— l-am întrebat.

Ne-a răspuns tot printr-o între
bare : „Care procedeu ?“

— Ce rost au cele 100 de cîrlige 
de agățat carnea, cu care 
depozitul ?

Șeful privește placid și 
mai răspundă sau nu.

în schimb, tovarășa _______
NĂSTASE, gospodină, pe care o in
vitasem la fața locului, și-a sinteti
zat părerea în două cuvinte : „E 
rușinos". Regulile de igienă sînt în
călcate cu destulă dezinvoltură și 
în magazinul de carne al I.R.I.C. 
din piață.

Am invitat în hală pe tov. Ștefan 
Mușinoiu, vicepreședinte al comi
tetului executiv al sfatului popu
lar orășenesc, și conducerea între
prinderii regionale de industriali
zare a cărnii-Galați.

Gheorghe GRAURE

e dotat

ezită să

MARIA

(Continuare în pag. IlI-a)
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Mai sus 
spectacolul 
de operă

B-a arătat într-un articol pu
blicat nu de mult în „Scînteia" că 
unele opere din repertoriul per
manent (îndeosebi acela care 
reprezintă creația de operă a 
secolului al XIX-lea) sînt prezen
tate încă în concepții de interpre
tare și montare de mult depășite, 
necorespunzătoare gustului și vi
ziunii contemporane ale publicu
lui nostru. Intrucît această situa
ție este reală și întrucît cunoaș
tem și unele cauze care o deter
mină (opere ca : Cio Cio San, 
Tosca, Boema, Traviata, Rigo- 
letto, Trubadurul, Aida, Faust, 
Tannhăuser ș.a. sînt repre
zentate și azi în montări care 
numără 8—17 ani vechime, fără 
să mai fi fost revizuite între timp) 
ne sesizăm cu toată seriozitatea 
de problema ridicată.

Sub impulsul desfășurării re
voluției culturale din patria 
noastră, inițiată și condusă de 
partid, au crescut considerabil și 
îmbucurător atît capacitatea de 
pătrundere, de apreciere și de 
exigență a maselor de spectatori, 
cît și dorința majorității artiștilor 
noștri lirici de a transplanta 
„meșteșugul’ lor pe culmile cele 
mai înalte ale măiestriei.

Printre primele soluții care se 
Impun trebuie să figureze o ac
țiune de ordin organizatoric, și 
anume să se includă obligatoriu 
în planurile anuale de spectacole 
ale teatrelor muzicale revizuirea 
totală sau parțială — după nece
sitate — a cîte 2 spectacole din
tre acelea a căror punere în 
scenă a depășit mai mulți ani. 
Pe de altă parte, o altă acțiune 
— cea mai grea și mai com
plexă — care să asigure 
prezentarea spectacolului de 
operă de pe o poziție artis
tică nouă, justă, convingătoa
re. Pentru realizarea în con
diții satisfăcătoare a acestei din 
urmă acțiuni, credem că ar tre
bui să se organizeze dezbateri 
ample la toate teatrele lirice din 
tară. La aceste dezbateri ar tre
bui să participe în mod obliga
toriu toți directorii de teatre mu
zicale, dirijori, regizori artistici 
și asistenții lor, pictori sceno
grafi și tehnicieni proiectanți, 
maeștri de balet și de cor și gru
puri de soliști vocali, în special 
dintre acei care sînt și profesori 
de canto Aceste dezbateri ar 
trebui să se desfășoare pe baza 
unor vaste și aprofundate docu
mentări, însoțite de material fo
tografic și cinetic și de impri
mări pe benzi de magnetofon. 
Și de imprimări, pentru că un 
spectacol de operă nu-și capătă

Prof. Panait Victor COTTESCU 
artist emerit

valabilitatea numai prin ceea ce 
oferă ochilor, ci și prin ceea ce 
oferă urechilor.

Oricît de bun ar fi un regizor, 
oricîf de bune roadele concep
țiilor și muncii sale, ușor pot fi 
surpate de o greșită interpreta
re muzicală, de bătăile mecani
ce de măsură.

Nu de mult am ascultat la ra
dio transmiterea unor părți din 
spectacolul „Căsătoria secretă* 
de Cimarosa, realizat pe scena 
operei din Timișoara. N-am „vă
zut* spectacolul (care din punct 
de vedere regizoral s-ar putea să 
cuprindă un bagaj interesant de 
noutăți), dar după cele „asculta
te’ ne îngăduim să considerăm 
spectacolul ca foarte slab. E- 
xecuția muzicală. lipsită de 
aprofundarea semnificațiilor 1- 
lustrative, a nuanțelor, a tempi- 
lor, a schimbărilor de măsură și 
de tonalitate, face ca pentru „au
ditor” atît evoluția caracterelor în 
conflict, cît și tensiunea în care 
se dezvoltă înnodămîntul și dez
nodământul conflictului să rămî- 
nă la fel de „secrete” ca și „că
sătoria" pe care titlul operei o 
enunță.

Din această simplă observație 
se conturează una din condițiile 
esențiale care trebuie să stea la 
baza făuririi spectacolului nou de 
operă : colaborarea cît mai strîn- 
să între dirijor și regizor pentru 
realizarea, unei concordanțe cît 
mai juste între imaginea muzicală 
și cea scenică.

Dar problemele decurg unele 
din altele : în imaginea scenică 
este implicat și pictorul scenograf. 
Or, și problema scenografiei în 
teatrul muzical contemporan tre
buie supusă, după părerea mea, 
unor largi discuții.

Este adevărat că pictorii noștri 
scenografi de astăzi — dispunînd 
și de miiloace tehnice avansate — 
se străduiesc să introducă în mod 
merituos „noul* în montarea spec
tacolelor muzicale. Dar nu e mai 
puțin adevărat că acest „nou" a 
început să se șablonizeze. Nu e- 
xistă astăzi în tară nici un teatru 
muzical care să nu aibă cel puțin 
un spectacol a cărui acțiune să 
nu se desfășoare pe o platformă 
ridicată peste nivelul scenei, în 
formă de tobă, de cub sau de pa
ralelipiped. Problema scenogra
fiei trebuie abordată cu multă 
răspundere, căutîndu-se a se sta

bili mijloacele prin care decorul 
să capete funcționabilitate și sti
listică în directă legătură cu des
fășurarea dramatico-muzicală a 
spectacolului și nu altfel.

în căutarea „primenirii" în pre
zentarea spectacolului de operă, 
și regizorii au început să extindă 
desfășurările scenice dincolo de 
scenă, transplantîndu-le în sălile 
de spectacol (Brașov — „Tranda
firii Doftanei”" — regizor Hero Lu- 
pescu ; Cluj — „Femeia îndărăt
nică" — regizor Ionescu Arbore : 
Galați — „Sărutul Cianitei" — re
gizor Panait Victor Cottescu ; Iași
— „Liliacul* — regizor Jean Rîn- 
zescu).

Sînt, după cum se știe, impli
cați în imaginea scenică corul și 
baletul, formații care trebuie să 
fie pătrunse cît mai mult de con
știința că astăzi nu mai sînt doar 
„fundal sonor’ sau simplu „di
vertisment" dintr-un spectacol, ci 
forțe vii, care trebuie să participe 
activ și necontenit în desfășura
rea conflictului scenic.

Fără a avea intenția de a mi
nimaliza capacitatea de pătrun
dere și înțelegere a făuritorilor 
spectacolelor noastre de operă — 
capacitate pe care o stimăm 
foarte mult — se observă că une
ori s-a apelat, în căutarea „cu 
orice preț" a noului la multe 
mijloace exterioare. Cine vrea 
să descopere variatele zăcă
minte ale pămîntului trebuie 
să sape cît mai adînc și nu nu
mai să scurme la suprafața lui. 
Pentru grupul de făuritori ai spec
tacolului de operă care vor să 
promoveze „noul just’ se cere să 
pătrundă cît mai adînc în inten
țiile și semnificațiile partiturii, de 
acolo să extragă mesajul uman, 
pentru a găsi formele de interpre
tare lăuntrică și de prezentare 
exterioară cele mai adecvate și 
mai convingătoare.

Dincolo de găsirea soluțiilor 
pentru înlăturarea rămînerilor în 
urmă în spectacolul de operă 
(soluții care, desigur, vor fi gă
site), pentru noi trebuie să rămî- 
nă permanent vie și o altă preo
cupare : aceea de a crea un stil 
de regie românesc, nu numai pen
tru a asigura o cît mai specifică 
prezentare a creației de operă 
autohtone, ci si Dentru a defini o 
atitudine specifică — de pe pozi
țiile ideologiei marxist-leninis'e
— față de creația de operă de 
pretutindeni și din toate timpurile, 
pentru a aduce o contribuție im
portantă la preocupările pe plan 
universal în legătură cu prezen
tarea noului spectacol de operă.

La Combinatul Fondului plastic din Capitală se transpun în piatră și 
bronz lucrări de sculptură monumentală ale artiștilor noștri. în foto

grafie : se execută lucrările de iinisare a unui basorelief
Foto : Agerpres---------------------------------- I

încheierea primei etape

de creație de muzică ușoară românească

Sala Palatului R. P. Române : Veselie 1» 174 - (spectacol prezentat de 
Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănasc — orele 19.30). Teatrul de stat de ope
reta : Sărutul Cianitei — (orele 10.3(1) Casa cu trei tete - (orele 19.30). 
Teatrul Național ,,I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Inșir-te mărgărite — 
(orele 10). Oameni șl șoareci — (orele 15) Eminescu - (orele 19,30). (sala 
Studio) : Patima de sub ulmi — (orele 1(1), O femeie cu bani — (orele 15). 
Moartea unui artist — (orele 19,30). Teatrul de Comedie : Spectacole pre
zentate de Teatrul de Stat din Timișoara : Răzbunarea suflerulul — (orele 
15.30 și orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (orele 20). (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofnr 1 — (orele 16,30 și orele 20). Teatrul 
„C. I Nottara" (sala Magheru) : Colombe — (orele 10). Luna dezmoșteniți
lor - (orele 15.30). Hipnoza — (orele 19,30) (sala Studio) : 3.3.3. - (orele 
10.30), Sonet pentru o păpușă — (orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. : 
Ninge la Ecuator — (orele 19,30). Teatrul .Barbu Delavrancea" (Șos. ștefan 
cel Mare nr. 34) : Dracul uitat — (orele 20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 
16) : Spectacol Jacques Prevert — (orele 10,30) Andrea — (orele 19.30). Tee- 
trul „Ion Creangă" (Str. Eremia Grigorescu nr. 24) : Cocoșelul neascultăto- 
—• (orele 10,30). Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografica 
,.I. L Caragiale- (Str. 30 Decembrie nr. 9) • tn lumea apelor — (orele 10), 
Don Juan — (actele I și II). Idiotul (fragmente), Trei crai de la Răsărit — 
(orele 15), Anna Christie — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei nr. 50) : Drumul piperului — (orele 11). (sala din Str. Academiei 
nr. 18) : Năzbîtiile lui Țăndărică — (orele 17). Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase- (sala Savoy) : Revista dragostei — (orele 20). Ansamblul artfc- 
tic al C.C.S. (la Teatrul de vară din parcul Herăstrău) : Așa se joacă pe 
la noi — (orele 20). Circul de stat : Aii Baba și cei 40 de acrobați — (orele 
16 și orele 20).

CIKEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran panoramic : Patria (9; 11,30; 14; 

16.30; 19: 21,30). Asta-i tot ce s-a întîmp)at : Republica (completare Zilele 
Sighlșoarei — 9; 10; 12,15; 14,30; 16.45; 19; 21,15), București (completare Zilele 
Sighișoarei — 9,30; 11,45: 14: 16,30; 18.45: 21), Feroviar (completare 1 Mai 1965
— 8,45: 11,15; 13,45: 16,15; 18,45; 21,15), Excelsior (completare 1 Mai 1965 — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20), Modern (completare 1 Mal 1965 — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — orele 20), Arenele Li
bertății (Str. 11 Iunie — completare 1 Mal 1965 — orele 20). Spre culmi: Lu
ceafărul — (9. 11: 13; 15; 17; 19; 21). Festival (9: 11; 13; 15; 17; 19; 21; la 
grădină Pasaiul Eforie — orele 20). Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 20). Grivița (10; 12; 14: 16; 18.15; 20.30). Un strigăt în stradă : Carpați 
(10; 12; 14; 16). Ne asumăm răspunderea: Capitol (8.45: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
21: la grădină rulează Șoferii iadului — orele 20). Spărgătorul — cinema
scop : Victoria (9,45; 12; 14.15: 16.30; 18,45; 21). Nopțile Cablrlel : Cer‘-al 
(9.30; 11,45; 14; 16.15; 18.30; 20,45) Cronica unei crime — cinemascop : Lu
mina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (12; 16; 18,15; 20.30). Două etaje 
de fericire : Union (completare Sport nr. 2/1905 — 11: 16; 18,15; 20,30). Pro
gram pentru copii : Doina (10: 12). Animalele : Doina (completare Gura 
lumii — (14,30; 16.30; 18.30: 20,30), Popular (completare Celule amețite — 
10.30: 16; 18.15; 20.30). Kremlinul Rostovian — cinemascop — Barankin, fii 
om ! — Păsări de noapte — Gelozia — Puiul de vultur — .Ibris Ivens: Tim
puri Noi (9.30 — 16,30 în continuare; 18,30; 20,30). Cronica unui bufon: 
Glulești (completare Rapsodia ungară — 16: 18,15: 20.30). Cerasella: Grădina 
„Progresul- (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20). Parisul vesel : Cultural (com
pletare Călătorie imaginară — 15,30: 18: 20.30). Merii sălbatici : înfrățirea 
între popoare (completare Joris Ivens — 10,30; 16: 18: 20), Moșilor (comple
tare Rapsodia ungară — 15: 17; 19; la grădină — orele 20,30), Rahova (com
pletare Sănătate Tako — 16: 18.15; la grădină — orele 20,30). Regina cînte- 
celor : Dacia (9.30; II 45: 14: 16,15: 18.45: 21). Ianoșik — cinemascop (ambele 
serii) : Buzești (orele 11; 15 30: la grădină — orele 19,45), Pădurea spînzura- 
tilor — cinemascop (ambele serii) : Cosmos (completare Pionieria nr. 2/1965
— 16: 19,15). Casa Ricordi : Bucegi (10: 12,30 15; 17.45; 20,30; la grădină —
orele 20), Melodia (10: 12.30: 15; 17.45; 20,30). Soții în oraș ■ Unirea (comple
tare Calatis — 11; 16; 18,15: la grădină - orele 20). Fernand cow-boy : To
mis (completare Comori de artă românească — 9,15: 11,30; 13,45: 16; 18,15; 
20,30; la grădină — orele 20). Aurora (completare Comori de artă româ
nească — 9,30: 11.45: 14: 16.15: 18.30: 20.45: la grădină — orele 20). Flamura 
(completare 1 Mai 1965 — 10: 12.15: 16: 13.15; 20,30). Fata în doliu : Flacăra 
(12; 14,30; 16.30: 18,30; 20.30). Cotroceni (10,30: 15: 17; 19; 21). Cu bicicleta spre 
Lună : Vitan (16; 18; 20: la grădină rulează Cei șapte magnifici — cinema
scop — orele 20.30). Neamul Șoimăreștilor — cinemascop (ambele serii) : 
Miorița (completare Șopîrle — 10: 13- 16,30: 20), Arta (completare Șopîrle — 
11; 16: 19,30: la grădină — orele 20.30). Nu te atinse de fericire : Munca 
(completare Secretul diamantului — 16: 18,15: 20,30). Vieți uscate : Progresul 
<11.30: 15.30: 18: 20.15). Joe limonadă — cinemascop : Crîngasl (completare 
Pionieria nr. 2/1965 — 11.45: 16: 18.15; 20.30). Gaudeamus igitur : Viitorul
(completare Praga fără ochelari — 11: 15.30: 18: 20.30). Drumul Sării (com
pletare Sport nr. 2/1965 — 11; 16; 18,15; 20,30). Cartouche — cinemascop : 
Colentina (10; 15: 17: 19; 21; la grădină rulează Hanka — orele 20). Rache
tele nu trebuie să decoleze — cinemascop — Țărmul ospitalier — cinema
scop : Volga (9.45: 12: 14.15; 16,30: 18.45: 21). Pe urmele Iul Ahmed : Lira 
(completare Scoarțe populare — 15.30: 18: la grădină — orele 20,30). Doi bă
ieți ca nîinea caldă : Ferentari (completare Albinele și oamenii — 12,15: 
15: 17: 19: 21). Scaramouche — cinemascop : Pacea (completare Pionieria 
nr. 2/1965 — 11: 14: 16: 18; 20). Veselie la Acapulco — Artiști amatori : Gră
dina „Progresul-Parc" (Str. 11 Iunie — orele 20 30).

TURNEE MUZI
Sîmbătă a plecat în Grecia vio

lonistul Ion Voi.cu care. împreună 
cu orchestra simfonică radio din 
Salonic, va interpreta „Simfonia 
spaniolă" de Lalo. In aceeași zi a 
plecat spre Bruxelles baritonul 
Dan lordăchescu pentru a susține 
două concerte cu arii din opere 
Cu acest prilej, artiștii români vor 
face șl imprimări.

★
Un grup de artiști de la Scala 

din Milano au fost săptămâna a- 
ceasta oaspeții Operei de stat din

Timișoara. Artiștii italieni au cin- 
tat în patru spectacole cu operele 
„Aida" și „Lucia di Lammermoor".

★
Sîmbătă seara, la Ateneul R. P. 

Române, orchestra simfonică, co
rul Filarmonicii de stat „George 
Enesc.u" si soliștii Pm’Ha P'-’rc —u, 
Martha Kessler. Miroslav Frudle- 
wi.cz (R S Cehoslovacă). Marius 
Rintzler și Alexandru Voinescu au 
prezentat, sub bagheta diriiorului 
D D Botez, oratoriul „Johannes- 
Passion" de Johann Sebastian

CALE
Bach. Dirijorul corului a fost V. 
Plntea. Concertul se va repeta 
duminică, la orele 20. tot în 
sala Ateneului R P Române.

"k
Soliștii Teatrului de operetă din 

Bratislava Elena Kubelova, Karol 
Vlach, Jarmila. Vasikova, Stanislav 
Mjartaa care întreprind, un tur
neu în țara noastră, și-au dat con
cursul în zilele de 27 și 2.9 mai la 
două spectacole cu „Văduva vese
lă". pe scena Teatrului de stat de 
operetă din Capitală.

Recent, s-a încheiat prima etapă 
a Concursului de creație de muzi
că ușoară românească, organizat 
de Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă. Din cele 250 de lu
crări prezentate la concurs, juriul 
a selecționat 27, care- vor fi. pre
zentate în cadrul celui de-al Ili-lea 
Concurs și Festival de muzică 
ușoară românească de la Mamaia 
(10—17 august 1965).

Au fost selecționate următoare
le melodii ; „într-o zi" de Edmond 
Deda, versuri de Aurel Storin ; 
„N-am știut să te păstrez" de 
Noru Demetriad, versuri de Mihai 
Dumbravă; „Seri ia malul mării" 
de Sile Dinicu, versuri de Aurel 
Felea; „Noi te iubim" de Viorel 
Doboș, versuri de C. Titus ,■ „Cînt 
de dragul sui mi-e drag" de Aurel 
Giroveanu, versuri de H. Negrin : 
„Mureșanca" și „Să cîntăm" de 
George Grigoriu, versuri de A. 
Grigoriu și R. Iorgulescu ; „M-a 
oprit un om" de Marcel Ionescu, 
versuri de I. Berg și G. Mihalache ; 
„Cum să uit ce-a fost ?" de Nicolae 
Kirculescu, versuri de I. Berg și 
G. Mihalache ; „Pînă la cer" de

Petre Mihăiescu, versuri de Ion 
Butnaru , „Dragoste" (versuri de 
Aure] Storin),- „Dorule" (versuri 
de Aurel Storin) și „Hunedoara" 
(versuri de Traian Iancu) de Te- 
mistocle Popa; „Reîntoarcere" de 
Mircea Popovici, versuri de Viorel 
Burlacu, „Dans de valuri la Ma
maia" și „Fără tine" de Laurentiu 
Profeta, versuri de Constantin Teo
dori ; „Cîntec simplu" și „O vioară 
veche" de Elly Roman, versuri de 
Aurel Storin și respectiv I. Berg și 
E Roman; „De ce?" de Ion Stavăr, 
versuri de Cornelia țristescu, „Te 
cred" și „Tot ce faci" de Radu 
Șerban, versuri de Mihai Maximi
lian ; „Vara la Mamaia..., iarna la 
Sinaia" de Eugen Teger, versuri 
de Angel Grigoriu și Romeo lorgu- 
lescu ; „Sînt tînăr", versuri de 
Mihai Maximilian, „în tara mea", 
versuri de Constantin Cîrjan, „Lu
na la Mamaia", versuri de Con
stantin Cîrjan, și „Cu tine" versuri 
de Aurel Storin, de Vasile Vese- 
lovski și „Te iubesc" de Radu 
Zaharescu, versuri de Ciupi Rădu- 
lescu.

(Agerpres)
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TELEVIZIUNE
Orele 8.50 — Gimnastica de înviorare la domiciliu. 9.00 — Rețeta gospo

dinei. 9.30 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar. „Nu prea Albă ca 
zăpada și Motanul descălțat" — piesă de Al. Pooovici. prezentată de Tea
trul de Stat din Timisoara Telejurnalul pionierilor. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. 16.30 — Duminica sportivă. FOTBAL : Intîlnirea Internațio
nală dintre echipele Republicii Populare Române șl Republicii Socialiste 
Cehoslovace. Tn cadrul emisiunii îsi dau concursul : Doina Badea, George 
Bunea. cuplul comic Anton și Romică și o formație instrumentală condusă 
de Petre Munteanu 19.00 — Jurnalul televiziunii. 19.10 — Aventurile lui 
Robin Hoort (XXV) : Un soț pentru Marian. 19.35 - Filmul artistic „Fru
musețea diavolului". 21.05 — Emisiunea muzical distractivă „Noapte bună, 
părinți" 21.50 — Buletin de știri, 22,00 — Telesport. In încheiere : buletin 
meteorologic.

Cum e vremea
Ieri tn țară : Vremea a fost frumoasă în cea mai mare parte a tării, 

cu cerul vai labil, mai mult senin, exceptînd Banatul, Oltenia și vestul 
Transilvaniei, unde a devenit instabilă si au căzut averse însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din sud-vest. 
Temperatura aerului la orele 14 era cuprinsă între 15 grade la Sînnicolau 
Mare și 27 grade la Berzeasca. Tn București î Vremea a fost, frumoasă, cu 
cerul mai mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost 
de 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 31 mai, 1 și 2 iunie. In țară : Vremea 
se menține în general instabilă Cerul va fi variabil Innorări mal accen
tuate se vor produce în jumătatea de vest a țării, unde vor cădea averse 
de ploaie însoțite de descărcări electrice. In rest averse izolate. Vînt po
trivit. cu unele intensificări temporare Temperatura în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 3 șl 13 grade iar maximele între 16 și 26 
de grade. In București : Vreme ușor instabilă, cu cer variabil. Innorări 
mai accentuate se vor produce în cursul după amiezilor, cînd vor cădea 
averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

Au trecut cîteva zile de cînd „Scînteia" a'publicat 
articolul cu titlul alăturat referitor la. fumătorii 
care primejdii iese nu numai propria sănătate ci și 
pe. cea a semenilor lor La redacție sosesc scrisori 
care reflectă ecoul stirnit de articol în rîndurile opi
niei publice. NEFUMĂTORII ÎN PERICOL Fumătorii 

sînt niște egoiști
0 maximă 

pe pachetele de țigări
Nu sînt fumătoare, dar 

cunosc etectele tutunu 
lui. Iată de ce sînt cu 
totul de acord cu conclu
ziile medicului Leonid 
Petrescu autorul artlco- 
lulu „Nefumătorii în pe
ricol"

în decursul a 17 anf de 
activitate profesională și 
obștească am fost dese- 
ort nevoită să trăiesc ore 
în sir în atmosfera îm- 
btesită a birourilor sau 
sălilor de ședințe, unde 
se outea „tăia fumul cu 
cutitul". Plecam acasă a- 
metită cu dureri do cap.

Ce-I drept, sînl si ca
zuri cînd ședințele încep 
cu consemnul „nu se fu
mează". Totuși, după ce 
se aprinde prima țigară, 
uneori chiar în prezidiu, 
sau pe ascuns în sală, 
„exemplul" se generali
zează

Fiecare fumător este 
liber să fumeze cît timp 
aceasta nu contravine 
preferințelor lovarășilor 
săi. Lucru valabil și pen
tru călătoriile cu trenul 
Ajunge un singur fumător 
în compartiment pentru a 
spulbera tot farmecul că
lătoriei pe Valea Pra
hovei.

Vreau să cred că arti
colul publicat reprezintă

un semnal de alarmă 
care. sper. își va produce 
efectul Mă întreb însă ce 
se poate tace împotriva 
fumatului ? Este clar că 
dacă pentru unit fuma
tul e o mare neplăcere, 
pentru alții este o pa
siune Desigur că edu
cația sanitară poate ju
ca aici un rol im
portant. Pentru aceasta 
este tnsă necesară găsi
rea formelor celor mal a- 
decvate si mai convingă
toare Ce te faci tnsă 
cînd medicii, care ar 
trebui să condamne fu
matul și să prescrie uno
ra, drept remediu, a- 
bandonarea intoxicației 
cu nicotină. își aprind ți
gările în nasul pacienți- 
lor ?

Ca veche consumatoa
re de aer îmbîcsit cu fum 
de tutun (din păcate și 
acasă) as considera o- 
po'tun ca pe fiecare pa
chet de tigărt să fie apli
cată o etichetă, tipărită 
cu litere mart ■ „Dacă 
vrei să-ti rulnezf singur 
sănătatea, te privește Nu 
utta însă că nu ai dreptul 
să o periclitezi pe a al
tora 1".

Maria TIRNAVEANU
juristă-București

Se abuzează 
de politețea noastră

Felicitări pentru arti
colul „Nefumătorii în pe
ricol", dar socot că, în 
cazul dat, mijloacele de 
convingere nu sînt sufi
ciente și că ar trebui să 
recurgem și la mijloace 
de constrîngere îmi per
mit să dau unele sugestii. 
Să fie interzis turnatul 
în birouri, săli de aș
teptare, compartimente 
de tren șf tn alte localuri 
publice Să se înființeze 
organe de control obștesc

— bineînțeles, membrii 
acestora să fie recrutați 
dintre nefumători — care 
să aibă dreptul de a apli
ca amenzi contravenien- 
ților. O practică veche do
vedește că politețea și 
toleranța sînt Interpretate 
greșit de cel atinși de 
morbul nicotinei. Ei abu
zează de pacienta nefu
mătorilor Să schimbăm 
procedeul, tovarăși.

Emilian LUNGU
Gura Humorului

Mieii s-au plîns lupilor
Lucrez ca inginer proiec

tant la întreprinderea 3 
Izolații din cadru] Minis
terului Industriei Con
strucțiilor. în acest a- 

„telier, o cameră de 4x6x3 
m lucrează 16 salarlați, 
dintre care 10 fumători. 
Către ora ptînzului, aerul 
devine irespirabil, fumă

torii opunîndu-se catego
ric să se deschidă fereas
tra, cînd vremea e răco
roasă. Zilnic, nu numai eu, 
care sufăr de rinofaringi- 
tă cronică, dar și ceilalți 
nefumători plecăm de la 
birou cu dureri de cap, a- 
mețeli și usturime în gît.

împreună cu alți co
legi nefumătorl ne-am a- 
dresat medicului între
prinderii, doctorului Rî- 
peanu, cu rugămintea să 
scrie un articol despre e- 
fectele dăunătoare ale 
fumului de țigară asupra 
nefumătorilor. Articolul, 
împreună cu alte materia
le lămuritoare, a fost afi
șat în atelier.

Zadarnic. însă, articole
le au fost persiflate, nefu
mătorii — luati în rîs. Am 
cerut ajutor conducerii în
treprinderii. Directorul 
însă, fumător pătimaș, 
nu numai că n-a gă
sit de cuviință să vină 
pînă în atelier spre a ve
rifica justețea cererii noa
stre, dar s-a iritat.

Singurul efect practic a 
fost admonestarea mea 
(desigur amicală) de către 
secretarul organizației de 
bază, bineînțeles fumă
tor. Atunci mi-am adus a- 
minte de fabula în care 
mieii s-au plîns lupilor 
cerînd să li se facă drep
tate 1

Scopul scrisorii mele 
este de a vă ruga să ac
ționați cu și mai multă 
vigoare în sprijinul bieți
lor miei... nefumători.

M. FLORIAN
inginer-București

Ne lipsește 
simțul de conservare?

în timp ce se cheltuiesc 
mari fonduri pentru apă
rarea sănătății publice, 
nicotină subminează lent 
organismu] oamenilor, 
dintre care mulți cu totul 
nevinovați. Propun Editu
rii științifice editarea unei 
noi broșuri cu subiectul 
„Fumatul", în care să fie 
înfățișate efectele acestu
ia asupra sănătății publi
ce, daunele aduse prin 
aceasta țării. în broșură 
ar trebui prezentate pe 
larg consecințele fuma
tului asupra nefumători
lor. Multi nu-și dau sea
ma că sînt fără voia lor

victimele viciului celor
lalți și de a?eea nu reac
ționează, dovedesc o pa
sivitate și o docilitate 
de-a dreptul condamna
bile Trebuie să fie tre
ziți la realitate nefumă
torii lipsiți de simțul de 
autoconservare,

Ar fi indicat ca în între
prinderi să apară afișe 
cu textul : „Fumători I 
Respectați sănătatea ne
fumătorilor, chiar dacă de 
a voastră nu vă îngri
jiți 1”.

H. CAȚICHI
inginer — București

Am citit cu Interes 
articolul doctorului Leo
nid Petrescu despre acți
unea dăunătoare a tutu
nului asupra fumătorilor, 
dar mai ales asupra celor 
care nu fumează.

Sînt corespondentă 
principală într-o Instituție 
de comerț exterior și lu
crez foarte mult la mași
na de scris. Deși fac 
parte din categoria nefu- 
mătorilor, sînt totuși una 
din victimele celor care 
fumează în birou, fără 
nici o jenă, deși sînt ru
gați insistent să fumeze 
pe coridor.

Tocmai acești fumători, 
care viciază aerul din 
încăpere, sînl cei care 
se opun cu cea mai mare 
energie la deschiderea 
ferestrei, pretextînd tot 
felul de sinuzite sau otite.

Cît sînt de egoiști 1 Ei știu 
să-și apere interesele, 
dar la ale noastre nu se 
gîndesc

Aș avea o propune
re : să se mărească pre
țul țigărilor, iar din bene
ficiul realizat să fie spo
rite fondurile alocate In
stitutului de Oncologie, 
în fond, ar fi tot în folo
sul fumătorilor, ca unii ce 
înfruntă cu atita curaj 
amenințarea cancerului 
pulmonar.

Articolul publicat de 
dv. a avut un efect pozi
tiv : în întreprinderea 
unde lucrez, cîtiva șefi de 
serviciu au luat măsura 
interzicerii fumatului în 
birouri. Mulțumesc din 
toată inima I

Irina COBZUC
funcționară-București

Opinia publică
Atenție C.F.R. și I.R.T.A.

Propun ca în fiecare 
tren de persoane, la 
cursele muncitorești pe 
rute scurte și în automo
toarele C.FR., să se re
zerve vagoane în care 
fumatul să fie interzis, 
în autobuzele I.R.T.A. care

circulă pe rute scurte fu
matul să fie, de aseme
nea, interzis. încălcarea 
acestor reguli să fie 
sancționată.

loan NECȘA 
avocat-Piatra Neamț

Consider articolul pu
blicat o contribuție efi
cientă în combaterea 
„plăgii tutunului': el mf-a 
întărit convingerile, am 
devenit un șl mat activ 
propagandist împotriva 
fumului nicotinic Vreau 
să vă mărturisesc că am 
cumpărat de la debil o 
duzină... nu de cutii de ți

gări. ci de exemplare ale 
„Scînteii* în care a apărut 
articolul „Nefumătorii în 
pericol* Le voi folosi ca 
material de propagandă 
împotriva acțiunilor anti
sociale ale fumătorilor In
conștient! Să-f supunem 
presiunii opiniei publice.

Mircea VOICULESCU 
Piatra Neam)

C.FR
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Plecarea delegației de activiști ai P.M.U.P.
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația de activiști ai Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
condusă de Edward Karelus, ad
junct al șefului Secției industrie 
grea și transporturi a C.C. al 
P.M.U.P., care la invitația C.C. al 
P.M.R. a făcut o vizită în țara 
noastră.

La aeroport, delegația a fost con
dusă de Ion Bucur, șef de secție la 
C.C. al P.M.R., de activiști de 
partid. Au fost de față Wieslaw 
Sobierajski, ambasadorul R. P. Po
lone la București, și membri ai am
basadei.

La amiază a avut loc o masă to
vărășească oferită în cinstea dele

Sîmbătă, grupul de specialiști al 
Comitetului pentru locuințe și ur
banism din cadrul Comisiei eco
nomice pentru Europa a O.N.U. 
și-a început călătoria de studii pe 
litoralul Mării Negre. Au fost vi
zitate stațiunile Mamaia și Eforie, 
precum și complexul de locuințe 
din Constanța. Oaspeții au făcut, 
totodată, o vizită la Sfatul popular 
al jrașului Constanța, unde au fost

informații

Un meci de fotbal mult așteptat;
România - Cehoslovacia

Azi, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, la ora 17, arbitrul 
Fr. Koecke (R. D. Germană) va 
da semnalul de începere a me
ciului de fotbal România—Ceho
slovacia, din cadrul prelimina
riilor campionatului mondial. în- 
tîlnirea suscită un interes deose
bit în taberele celor două echipe, 
în rîndul suporterilor acestora.

Iată acum formațiile care ne-au 
fost anunțate aseară de antreno
rii respectivi. (în dreptul fiecă
rui jucător sînt trecute, în or
dine, vîrsta, înălțimea, greutatea 
și numărul de selecționări în 
echipa națională) :

ROMÂNIA : Haidu (22 ; 1,90 m ; 
75 kg ; 1) — Popa (29 ; 1,68 m ; 
72 kg ; 20), Hălmăgeanu (24 ; 1,83 
m ; 75' kg; 6), Dan (23, 1,82 m; 
82 kg ; 9), Greavu (28 ; 1,68 m ; 

Fotbaliștii oaspeți, sosiți vineri seara la București, au iâcut ieri după- 
amlazâ un ușor antrenament pe gazonul stadionului „23 August"

gației la care au participat Simion 
Bughici, membru al C.C. al P.M.R., 
șef de secție la C.C. al P.M.R., Ion 
Bucur, șef de secție la C.C. al 
P.M.R., activiști de partid. A par
ticipat, de asemenea, Wieslaw So
bierajski, ambasadorul R. P. Po
lone Ia București.

în ziua de 27 mai, ambasadorul 
R. P. Polone la București, Wieslaw 
Sobierajski. a oferit un cocteil în 
cinstea delegației de activiști ai 
P.M.U.P.

Au participat Ion Bucur, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., Dumitru 
Lazăr, Petre Dănică, șefi adjuncți 
de secție la C.C. al P.M.R., și acti
viști de partid.

primiți de Nicolae Petre, președin
tele comitetului executiv.

*
In cadrul colaborării dintre 

uniunile scriitorilor din R. P. Ro
mână și R.P Chineză, sîmbătă au 
plecat spre Pekin prozatorul Eu
gen Barbu și poetul Alexandru 
Andrițoiu.

(Agerpres)

70 kg ; 14) — Ghergheli (25 ; 1,71 
m ; 66 kg ; 6), Georgescu (28 ; 1,73 
m ; 76 kg ; 14) — Pîrcălab (23 ;
1.73 m ; 66 kg ; 17), Mateianu (27 ; 
1,72 m ; 72 kg ; 3), Sasu (25 ; 1,72 
m ; 65 kg ; 2), Sorin Avram (21 ; 
1,72 m ; 72 kg ; 2).

CEHOSLOVACIA : Schroif (34; 
1,80 m ; 80 kg ; 42) — Lila (27 ;
1.74 m ; 77 kg ; 20), Popluhăr (30; 
1,84 m ; 85 kg ; 47), Horvath (27 ; 
1,77 m ; 75 kg ; 1), Bomba (26 ; 
1,76 m ; 80 kg ; 10) — Geleta (22 ;
1,71 m ; 74 kg ; 3), Masopoust (34;
1,71 m ; 74 kg ; 61) — Pospichal 
(29 ; 1,72 m ; 73 kg ; 25), Strausz 
(23 ; 1,75 m ; 74 kg), Masek (24 ;
1,71 m; 71 kg ; 15), Valosek (28 ; 
1,66 m ; 66 kg ; 4).

Meciul România—Cehoslovacia 
va fi radiotelevizat în întregime. 

încheierea Conferinfei 
najionale de istoria 
medicinii

Ieri s-au încheiat lucrările Con
ferinței naționale de istoria medici
nii care a avut ca temă : „Contri
buția românească la dezvoltarea 
științelor medicale". Rapoartele și 
comunicările prezentate au contri
buit la cunoașterea și valorificarea 
tradițiilor științifice ale medicinii 
românești, au scos în evidență con
tinuitatea și progresele realizate de 
școala medicală românească de azi, 
aportul său la rezolvarea probleme
lor actuale de sănătate publică. Un 
mare număr de comunicări au re
levat importanța relațiilor științi
fice internaționale în domeniul me
dicinii.

De la I. D. E. B.
întreprinderea de distribuție a 

energiei electrice-București reamin
tește abonatilor săi că de la 1 apri
lie 1965 citirea contoarelor electri
ce se efectuează la interval de 45 de 
zile. Plata valorii consumului de 
energie electrică se face în conti
nuare la domiciliul abonatilor prin 
salariatii I.D.EB. care citesc contoa
rele, cit și la casieriile întreprinderii 
din raioanele respective, în termen 
de cinci zile de la avizare. Pentru 
informații suplimentare, abonatii se 
vor adresa la casieriile raionale.

BOX Gong final 
la „europene"

Reuniunea finală a campionatelor 
europene de box a avut loc ieri după 
amiază la Berlin, în „Werner Seelenbin- 
der Halle”. Prin intermediul televiziunii, 
cele zece meciuri decisive au putut fi 
urmărite și de iubitorii de box din fara 
noastră.

Titlurile de campioni europeni au re
venit, în ordinea celor zece categorii, 
următorilor boxeri : Freistadt (R.F.G.), 
Grigoriev (U.R.S.S.), Stepașkin (U.R.S.S.), 
Baranikov (U.R.S.S.), Kulej (Polonia), 
Tamulis (U.R.S.S.), Agheev (U.R.S.S.), 
Popencenko (U.R.S.S.), Pozniak (U.R.S.S) 
și Izosimov (U.R.S.S.) .,

La aceste campionate au luat parte, 
după cum se știe, și opt pugiliști ro
mâni, Comportarea lor a fost în general 
mediocră. Cele mai bune rezultate le-au 
obținut : Ciucă („muscă"), Gîju („co
coș") și Antoniu („semiușoară”) care, 
calificîndu-se în semifinale, au primit 
medalii de bronz.

Cehoslovacia-România
(tineret) 1-1

PRAGA 29 (Agerpres). — în orașul 
Nitra (Cehoslovacia) s-a disputat sîm- 
bătă întîlnirea de fotbal dintre selec
ționatele de tineret ale R. S. Ceho
slovace și R. P. Române. Scor final : 
1—1 (0—1). Formația română, trans
mite corespondentul agenției C.T.K., a 
dominat categoric în prima repriză, 
prestînd un joc rapid și de bună fac
tură tehnică.

CĂMARA ORAȘULUI
(Urmare din pag. I a)

Directorul I.R.I.C., ION GEOR
GESCU, părea peste măsură de 
indignat.

— N-aș fi crezut să lucreze așa 
oamenii mei! — ne asigură el.

— Nici eu — l-a susținut cu 
convingere inginerul-șef OVIDIU 
BADEA.

— Nici eu — a răsunat ca un 
ecou vocea tov. CONSTANTIN 
POALELUNGI, șeful serviciului 
desfacere.

’— Ați putea să ne spuneți însă 
cine răspunde de magazinele de 
prezentare a cărnii la I.R.I.C. și 
cine ar trebui să cunoască situa
ția ?

— Desigur, conducerea între
prinderii — ne-a răspuns autocri
tic tovarășul director. Și a adău
gat: mai precis, directorul adjunct.

Afirmația a declanșat o reacție 
în lanț. S-a afirmat că de fapt de 
ordinea și curățenia magazinelor 
răspunde inginerul șef. Acesta însă 
era de părere că tov. Poalelungi. 
La rîndul său, tov. Poalelungi a 
pasat sarcina administrației, iar 
administrația — gestionarilor.

Pînă la această oră, la I.R.I.C.- 
Galați nu s-au stabilit încă bine 
răspunderile. Poate că Ministerul 
Industriei Alimentare, de care țin 
întreprinderile regionale de in
dustrializare a cărnii, le va ajuta 
să stabilească răspunderi mai pre
cise și poate chiar și... vinovați. 
Ceea ce e cert este faptul că tre
buie instituite controale perma
nente, pe baza cărora să fie trași 
la răspundere cei ce nesocotesc ce
rințele unui comerț civilizat.

Pe unde vede soacra
Dar pentru că a venit vorba, 

există o instituție care să răs
pundă direct de curățenia hale
lor ? Sigur că există și există și 
control. Să luăm, de pildă, Ploieș- 
tiul. Am urmărit pe unul din 
inspectori — Aurel Roman, sala
riat al Administrației piețelor și 
halelor din Ploiești. Riguros și a- 
tent acolo unde observa nereguli 
— pe platourile exterioare ori pe 
podelele halei — lua măsuri pe 
loc : chema echipa de serviciu care 
făcea curat, cît ai clipi.

Ciudat însă : față de aspectul 
destul de puțin agreabil al boxelor 
de carne, al standurilor de expu
nere a produselor alimentare, 
inspectorul se arăta indiferent. 
Explicațiile primite sînt și mai 
ciudate. în unele orașe din țară, 
printre care Ploiești, București, 
Constanța, Administrația piețelor 
și halelor — instituție subordo
nată sfatului popular orășenesc — 
nu administrează piețele ! în ma
terie de igienă are o singură înda
torire : să mențină curățenia pe 
jos. Se știe desigur că în hale și 
piețe funcționează zeci de unități 
comerciale, sute de chioșcuri, to- 
nete etc. Condițiile de igienă ale 
acestora nu cad în atribuțiile ni
mănui. A.P.H. pur și simplu nu 
are voie să se amestece în aseme
nea probleme și nu are căderea 
să tragă la răspundere organiza
țiile comerciale în culpă. Indica
țiile sfaturilor populare sînt pre
cise : Administrație = curățenie 
pe jos.

Pe ce bază s-au dat aceste in
dicații și cînd ? Nu mai știe ni
meni. Deși geneza lor e învăluită 
în negura vremii, deși în contra
dicție flagrantă cu exigențele co

merțului modern, ele sînt menți
nute. Ce exemplu mai caracteristic 
de birocratism ? Administrația în
țeleasă in adevăratul sens al cu- 
vintului are datoria de a veghea 
la buna desfășurare a activității și 
în piață, și în hală, și în accesoriile 
lor.

Piața este menită să ofere con
sumatorilor roadele pămîntului și 
ale muncii omului într-o formă 
care să desfete privirile. Nimic 
mai pitoresc și mai încîntător de- 
cît o piață bine organizată, stră
lucind de curățenie, funcționînd 
în toată marea ei complexitate cu 
precizia unui aparat perfect re
glat.

Care sînt daunele pricinuite de 
lipsa unui administrator respon
sabil al pieței ? Un aspect l-am 
văzut : curățenia se face pe jumă
tate (cel mult). Hala pare o casă 
unde nora a măturat doar de ochii 
soacrei.

Administrație 
fără atribuții

Dar lipsa unei conduceri unice, 
răspunzătoare de tot ceea ce se 
întîmplă în piață, se simte mai 
ales în organizarea și desfășurarea 
activității comerciale propriu-zise. 
Piața este în fond un întreg, for
mat din unități care aparțin orga
nizațiilor comerciale, cooperatiste, 
Aprozarului etc. Dacă aceste 
organizații nu-și controlează per
manent unitățile din piețe și dacă 
administrația pieței n-o poate face, 
este lesne de înțeles de ce Ștefan 
Mitincu, gestionar la unitatea 216 
din halele Constanței, amestecă 
fără jenă două calități de pește 
și vinde întreaga cantitate cu pre
țul celui mai mare ; de ce Tudora 
Năstase de la O.C.L. Aprozar- 
București vinde bobocii de rață cu 
„beneficiu personal".

Lipsa de coordonare, pe an
samblu, a activității unităților, 
chioșcurilor, boxelor etc. dă naște
re situațiilor celor mai neașteptate 
și desigur neplăcute. La Halele 
centrale Obor, de pildă, se întîmplă 
uneori ca din 20 de unități de le
gume și fructe să vîndă cartofi 
una singură. Se creează evident o 
aglomerație artificială. Dar admi
nistrația, așa cum este ea con
cepută de Direcția comercială a 
Capitalei, nu are voie să regle
menteze situația. Se mai întîmplă 
uneori ca I.C.R.A. să blocheze 
rampele și peroanele, O.C.L. Ali
mentara să facă din ambalaje, pe 
culoarele halei, ziduri de netrecut. 
Nici Aprozarul nu se lasă mai pre
jos... în învălmășeală, cei interesați 
pot profita mai ușor. Cine să mai 
dea atenție gestionarului de la u- 
nitatea 211. care nu vinde cartofi 
decît dacă iei și ceapă veștedă ? 
Pesemne, din patriotism local, vîn- 
zătorii din piața Constanței n-au 
vrut să-i copieze exact pe bucu- 
reșteni. Ei vînd obligatoriu salata. 
Dar nu la cartofi, ci la fasole.

Dacă administrația nu are drep
tul să se amestece...

în materie de piață, ploieștenii 
au și ei inovațiile" lor. „Expun" 
mărfurile — cartofi, salată, ridichi 
etc. — direct pe pămînt. Nu e loc 7 
Ba da. Sau mai precis era. Pînă 
nu demult, standurile de la etajul 
II al halei stăteau nefolosite. A- 
cum și-au găsit rostul : au fost 
transformate în unități de desfa
cere a... pompelor funebre ! Intră 
omul în hală și în loc de produse 

alimentare, dă de coroane de flori. 
După cum am primit informații, 
secția comercială a sfatului popu
lar orășenesc intenționează să „lăr
gească" această activitate. în piața 
de alimente, spațiile rămase libere 
urmează să fie închiriate coopera
tivelor care confecționează coșciu
ge. Să fie garnitura completă.

...Și mai e ceva. Bucurîndu-se 
de larghețea sfatului popular și a 
organului său... specializat, piața 
devine teren de acțiune pentru 
unii țipi ciudați, care învîrt tot 
felul de afaceri ilicite. Ești, după 
cumpărături, să zicem, în Piața 
1848 din București. Deodată cineva 
îți aține calea, se îndeasă în 
tine și îți șoptește la ureche : 
„Am un balonzaid a’ntîia. Ieftin 
bragă". Alții mai îndrăzneți nu fac 
nici un secret din această ocu
pație. „Mitică însemnatu" din 
Obor își strigă marfa cît îl ține 
gura, fără nici o autorizație. „Moby 
Dick — balena albă, Goliath — 
balena neagră, ia balene neamule 1 
Patru la leu".

In loc de concluzii
Unii tovarăși din sfaturile popu

lare orășenești pe care i-am con
sultat ne-au vorbit insistent des
pre un „inel mijlociu" al răspun
derii. Tradusă, această expresie 
plastică nu înseamnă altceva decît 
împărțirea răspunderii între orga
nizațiile comerciale care au unități

PRIMA ORA INDUSTRIALA 
LA SIGHETUL MARMAȚIEI

(Urmare din pag. I-a)

Ne oprim la un exemplu : O 
mare instalație, un uscător cu 
role pentru fabrica de placaj 
care se află în preziua .pro
ducției, nu s-a livrat nici la timp, 
nici complet (termenul de predare 
a bătut la ușa întreprinderii de 
construcții de mașini din Orașul 
Dr. Petru Groza încă din 1964 1). E 
drept, ce' de la uzină s-au anga
jat să livreze doar instalația, mon
tajul privindu-i pe constructori. Și 
au livrat-o dar... șurub cu șurub. 
Telefoane, telegrame, somații, de
plasări la cei în culpă, bătăi cu 
pumnul în masă. Fapt e că și 
pînă azi — e clipa producției, to
varăși de la I.C.M. 1 — pînă azi, 
ora cînd scriem, mai lipsesc încă 
niște piese. Ce este un uscător ? 
Un cuptor uriaș, un fel de Flămîn- 
zilă care înghite sute de foi de 
placaj, ca pe niște clătite, dintr-o 
îmbucătură. Acest Flămînzilă doar
me încă în marea hală a fabricii, 
așteptînd să fie trezit.

între timp, la rampa de descăr
care au și sostt primii bușteni. 
Uriașele macarale portal prind 
în cioc snopi de arbori, adu- 
cîndu-i la bazinele de tratare 
termică. Au venit deci și buște
nii 1... Ce-i cu uscătorul de placaj?

Dar mai întîi de toate, ce-i cu 
aburul în care buștenii vor face 
baia termică ?

De aburul în care turmele de 
bușteni vor face baia fierbinte 
răspunde uzina „Vulcan" din 
București. Ce poate face fără 
aburul industrial necesar pro
cesului tehnologic un aseme
nea combinat ? încă din toam
nă primele două cazane tre
buiau să producă aburi, căldură. 
N-au produs. N-au fost livrate la 
timp, conform contractului, diferi

în piețe și hale. E bine așa ? Din 
observațiile directe ale cumpără
torilor și constatările făcute în 
raidul nostru rezultă că e vorba 
nu numai de nivelul necorespun
zător la care se exercită răspun
derile respective, dar și de faptul 
că ele nu sînt precizate.

Socotim că gospodărirea piețelor 
este o problemă care trebuie re
glementată neîntîrziat. Această 
activitate nu poate fi lăsată la 
bunul plac al fiecărui serviciu sau 
administrații de tipul celor exis
tente.

Piața este un loc foarte impor
tant de desfășurare a vieții coti
diene a orașelor. De aceea, e ne
cesar ca aici să existe un orga
nism responsabil principal, care 
să vegheze la bunul ei mers,

• ia organizarea în hune 
condiții a aprovizionării, a 
ritmicității ei,

• la huna întreținere «i 
gospodărire a unităților 
care își au sediul în piețe,

• Ia evitarea oricăror a- 
buzuri,

• să exercite o influență 
educativă în rândurile vân
zătorilor pentru dezvoltarea 
unei atitudini civilizate față 
de cetățeni,

• să îndrume atît pe re
prezentanții comerțului de 
stat cît și pe producători să 
se încadreze pe deplin în 
normele de funcționare ale 
comerțului nostru socialist.

te instalații accesorii 1... Explica
țiile nu-i încălzesc, desigur, pe lo
catarii noilor blocuri și nici pe 
muncitorii din halele în construc
ție, care au așteptat luna aprilie 
sau acest mai. Bilanțul ? Numai 
în primul trimestru consumul de 
combustibil prevăzut a fost depă
șit cu 300 de tone. Risipă, tova
răși de la „Vulcan", tovarăși an
treprenori. tovarăși montori, tova
răși responsabili de existența și 
funcționarea acestei centrale ter
mice 1

Construcția e gata, ea a fost ri
dicată în ritm record. Buștenii bat 
la ușă, au sosit în turme, vor să 
se scalde în bazinele fierbinți, le 
trebuie abur Industrial. Constant, 
fără întrerupere 1 Fără „experien
țele" din iarna care a trecut I Iar 
ca o primă concluzie, temperatu
ra răspunderii se cuvine a fi ridi
cată la coeficientul optim, atît la 
uzinele „Vulcan", furnizoare a a- 
cestor instalații, cît și la alți fur
nizori în aceeași culpă.

Am urmărit eforturile directoru
lui, ing. Romulus Ciurea, un bun 
specialist și un destoinic organi
zator, cum și eforturile celorlalți 
ingineri ș! tehnicieni pentru a gră
bi clipa mult așteptată a rezulta
telor, înscrise în marile cifre de 
plan ale noului combinat. La a- 
ceste cifre visează de fapt întreg 
orășelul de pe Tisa. El îsi numără 
bătăile pulsului după pulsul și rit
mul marelui combinat, așteptînd 
vitala transfuzie de energie, ca- 
re-i va reda tinerețea.

Așteaptă și pădurile. Bat la 
poarta combinatului, înălțînd o 
primă poartă a lemnului, o nouă și 
frumoasă poartă maramureșeană. 
Vom trece pe sub arcada ei, spre 
Someș. Dar aceasta în numărul de 
mîine.

DINCOLO
Note de călătorie

din Chile

Din orice parte al veni spre 
Chile, trebuie să treci bariere te
merare, ce fac din această înde
părtată țară un fel de insulă. Din
spre nord dai de pustiul Atacama, 
unde se înregistrează cele mai 
mari călduri de pe glob și cea 
mai scăzută umiditate. Spre vest 
se întinde imensitatea Paciiicului, 
iar în sud, ghețurile Antarcticii. 
Dar poate că cea mai puternică 
impresie o lasă traversarea teri
bilelor înălțimi ale Anzilor Cordi- 
lien, acea compactă spinare de 
stîncă ce coboară din Peru spre 
Patagonia și formează hotarul chi
lian de răsărit.

„Unde se termină 
pămmtul"

Nicăieri, în afară de Himalaya, 
nu se găsesc piscuri mai mari ca 
aici. Dacă Tibetul e „acoperișul 
lumii", aici e „acoperișul Americii".

— Știți, în limba indienilor 
Aymară „Chilii" înseamnă „unde se 
termină pămîntul". De ce n-ar ti 
invers ? Pentru noi aici începe. Cu 
această explicație, vecinul meu de 
călătorie, un tînăr arhitect chilian, 
își încheie o lungă incursiune eti
mologică asupra originii numelui 
țării sale. Din avion, luminat de 
razele debile ale unui asfințit de 
soare, lanțul Cordilierilor pare un 
schelet de dinosaur gigant, pietri
ficat în retorta timpului. Nu sînt 
nici drumuri, nici așezări omenești, 
nici vegetație. Nimic, în afară de 
stînca brună-roșietică, întreruptă 
de golurile întunecate ale văilor.

DE
ori de zvîcnirea rebelă a vîrfuri- 
lor. Totul aduce mai curînd a pei
saj selenar. Pe semne, numai acvi
lele imperiale, predispuse la me
ditație, se sihăstresc în această 
zonă a tăcerii, străbătîndu-i întin
derile în tovărășia vîntului lipsit 
de opreliști.

O dată ajunși pe aeroportul 
„Los Cerriles", pasagerii răsuflă 
ușurați.

Limuzine și „barrios 
populares"

Santiago e un oraș alcătuit din 
pătrate, asemenea unei table de 
șah. Străzile lui se întilnesc între 
ele în unghiuri drepte și de regulă 
dau în bulevarde largi, avînd pe 
mijlocul lor spații verzi cu șiruri 
de pomi. Distanța se măsoară în 
cvartale, de dimensiuni aproape 
identice. Dacă întrebi pe cineva 
unde se află cutare sau cutare 
punct, îți răspunde invariabil : 
înainte, atîtea și atîtea cvartale, 
apoi la stînga altele cîteva șl așa 
mai departe. Orașul e străbătut 
pe distanță de cîțiva kilometri de 
avenida „O’Higgins”, o adevărată 
coloană vertebrală, de unde se ra
mifică o mulțime de „las calles" 
(străzi).

Privită de pe „Cerro (colină) 
Santa Lucia", situată chiar în cen
tru, panorama orașului are o fru
musețe aparte. Duminicile, spre a- 
ceastă înălțime se îndreaptă o 
mulțime de oameni și, de pe pa
rapetele unui vechi castel sau for
tărețe (acum muzeu național) cu
prind cu privirea întinderea ora
șului pînă la orizont.

Capitala chiliană nu cuprinde 
zgîrie-nori. în inima orașului, pe 

străzile Ahumada, Bandera sau La 
Moneda (aici se află palatul pre
zidențial), clădirile mai înalte nu 
depășesc zece etaje. Pe deasupra, 
exteriorul lor are mai întotdeauna 
culori închise, cenușii. Totuși, dife
rențele arhitectonice sînt sensibile. 
Există o parte „de lux" a orașului, 
avînd un braț lateral spre Vicuna

CORD I L I E R I
Mackenna, cartierul ambasadelor. 
Dincolo de rîul Mapocho se înlăn
țuie cvartale întregi de case mai 
modeste, cu etaj sau făTă, ai 
căror stăpîni, în special din rîn- 
durlle micii burghezii, se mai mîn- 
gîie cu iluzia că sînt „proprietari". 
Există, totodată, în Santiago car
tiere întregi, foarte numeroase, 
care îți lasă o impresie dezolan
tă. Sînt așa-numitele „barrios 
populares*. îngrămădiri de a- 
dăposturi (denumirea de casă 
e aici cu totul improprie) confec
ționate din orice t scînduri roase 
de putregai ori de carii, placaj, 
bîrne recuperate de la vreo con
strucție veche etc. „Locuințele” sînt 
atît de apropiate unele de altele, 
incit conversațiile dintre vecini se 
desfășoară ca „în familie".

Cîți oameni trăiesc In asemenea 
cartiere de cocioabe ? Unele sta
tistici indică cifra de 400 000. Dar 
cei pe care i-am consultat la San
tiago spun că cifra ar fi mult mai 
mare.

Contractul 
lui San Miguel

în Chile, ca și în alte părți ale 
lumii latino-americane, contrastele 
sociale sînt izbitoare. Pe superba 
plajă de la Vina del Mar își eta
lează plictiseala cefe de rentieri, 
de mari comercianți, de speculanți 
financiari, care iși asortează cu

loarea limuzinelor după cea a cos
tumelor. O cină la restaurantele 
unde iau ei masa costă cel puțin 
salariul pe o lună al unui munci
tor. La numai cîțiva kilometri, ță
ranii scurmă pămîntul cu plug ru
dimentar, tras de boi costelivi, pen- 
tm a-și asigura un meniu aproape 
invariabil: turte de porumb, faso

le, cartofi. Un procent infim de 
mari proprietari — reprezentînd 
doar doi la sută din numărul 
populației, stăpînesc peste jumăta
te din suprafața de pămînt culti- 
vabilă. Muncitorul agricol, cunos
cut sub numele de „obligado" (a- 
dică forțat să lucreze) sau „inqui- 
lino”, duce o soartă mizeră 
chiar dacă reușește să obțină un

în centrul orașului Santiago de 
Chile

„contract” cu stăpînul pămîntuluî. 
Iată cum arată un asemenea con
tract, încheiat de către un tînăr, 
pe nume Antonio Farias Rodri
guez, cu proprietarii moșiei San 
Miguel de Callenque. Salariu — 
197 pesos și 50 centuros pe zi (a- 
dică mai puțin de jumătate de do
lar). Rație — două turte pe zi. Prl- 

mește un sfert de acru de pămînt 
pentru folosință personală pe pe
rioada contractului (în cazul de 
față, pe un an). De asemenea, are 
dreptul să locuiască într-o „casă 
de cîmp" — adică colibă. Pentru 
acestea, țăranul Rodriguez este o- 
bligat să lucreze de dimineață 
pînă seara pe moșie. Nu numai 

el, ci toți membrii familiei cînd 
„se consideră necesar”. De cîte ori 
își lucrează peticul „său" tre
buie să trimită pe alții să-1 înlo
cuiască la moșie. Contractul este 
însoțit de mențiunea că poate fi 
desfăcut de către proprietar, fără 
aviz s-au indemnizație, dintr-o su
medenie de motive.

„Subdezvoltarea"
în minele de cupru și de salpe

tru ori în întreprinderile de indus
trie ușoară, masa muncitorilor nu 
are o soartă mai bună. Șomajul a 
depășit 18 la sută din forța de 
muncă. Cîștigul celor ce lucrează 
e tot mai mult redus de inflație. In 
ultimii ani prețurile la produsele 
de larg consum au crescut cu 400 
la sută, chiriile — cu 500 la sută, 
în timp ce salariile n-au crescut 
decît de două ori. Dificultățile e- 
conomice lovesc și în păturile mij
locii ale populației, în mici func
ționari, meseriași, comercianți. La 
Santiago mi-au atras atenția mulți
mea anunțurilor de „lichidare to
tală" în vitrinele magazinelor mai 
mici. Știind că aceasta se practi
că de multe ori ca un truc desti
nat să inspire cumpărătorilor spe
ranțe în prețuri mai ieftine, am 
întrebat de curiozitate pe doi pro
prietari dacă capcana lor este e- 
ficientă. Ambii au protestat, spu- 
nîndu-mi că lichidarea e reală și 

că nu sînt nici pe departe sin
gurii.

Realitățile de mai sus nu sînt 
noi. Totuși, la prima vedere, ele 
pot să mire pe cel ce cunoaște 
bogățiile de care dispune această 
îndepărtată și originală țară lati
nă. Favorizată de o mare varieta
te a reliefului și climei, a condiții
lor pedologice și avînd pe deasu
pra doar vreo zece locuitori pe ki
lometru pătrat, Chile se numără 
printre țările cele mai bogate ale 
acestui continent bogat în resurse, 
dar sărac din pricina subdezvol
tării. Principala bogăție a țării 
este minereul de cupru, care re
prezintă 82 la sută din exporturi. 
Cele 550 000 de tone de cupru ex
trase anual situează Chile pe al

Vîrful dealului „Santa Lucia"

doilea loc în lume, după Statele 
Unite ale Americii. Are apoi cea mai 
mare producție de pe glob de ni- 
trați naturali (1 milion de tone pe 
an). Ca minerale cu pondere mult 
mai mică figurează fierul, cărbune
le, aurul, argintul, plumbul, zincul, 
aluminiul. Dar marile mine de cu
pru sînt exploatate de două mo
nopoluri nord-americane — Ana
conda și Braden Cooper — care 
în curs de 50 de ani au realizat 
din extracția și vînzarea minereu
lui beneficii de-a dreptul fabuloa
se : patru miliarde de dolari. (In
vestițiile inițiale au fost de 
3 000 000 dolari). în al doilea rînd, 
Statele Unite, ca principal cumpă
rător al cuprului chilian (aproape 
40 la sută), dictează practic pre

țurile, cu toate consecințele ce 
decurg de aici. Frînată, în in
dustrie, de dominația monopolistă 
străină și, în agricultură, de plaga 
latifundiilor, economia chiliană se 
zbate în dificultăți crescînde și nu 
reușește să atingă un ritm de dez
voltare nici măcar egal cu cel al 
creșterii demografice.

Chilienii năzuiesc 
spre primeniri

Situația e moștenită de decenii. 
Oricît de ademenitoare sînt promi
siunile claselor stăpînitoare în 
preajma confruntărilor electorale, 
guvernele tradiționale — conserva
tori și liberali — nu modifică ta
bloul.

Actualul președinte chilian, E- 
duardo Frei, lider al partidului 
democrat-creștin, venind la putere, 
și-a concentrat atenția spre princi
palele sectoare aflate în criză Se 
apreciază că el este inspirat în
tr-o măsură mai mare de realism 
politic. Pe plan extern, Frei este li
nul din promotorii cererilor de re
vizuire a structurii Organiza
ției Statelor Americane, în sen
sul adaptării ei la nevoile reale 
ale țărilor continentului. Iar cînd 
O.S A. a fost chemată să acopere 
intervenția armată a S.U.A. în Re
publica Dominicană, guvernul chi
lian a condamnat vehement acțiu
nea, căpătînd încă un argument 
în sprijinul tezei că O.S.A. trebuie 
radical modificată pentru a nu fi 
un simplu instrument nord-ameri- 
can. Pornind de la interesele sta
tului chilian, Frei a procedat la 
restabilirea relațiilor diplomatice 
și comerciale cu țările socialiste.

Mi-am dat seama cît am stat în 
Chile că majoritatea chilienilor 
năzuiesc cu putere spre primeniri 
care să le ușureze traiul împovă
rat. Timpul va arăta în ce măsu
ră va răspunde acestor năzuinți 
guvernul instalat în palatul „La 
Moneda".

Vasile OROS
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Comentariul zilei

ROBUSTEJE
FRAGILĂ
Fisuri în S.E.Ă.T.O. 
ți N.A.T.O.

le-a fost dat adepfilor blocului mi
litar S.E.Ă.T.O. să resimtă într-o singură 
lună două „șocuri psihologice". Pri
mul, apreciat ca atare de ziarul pari
zian „Le Monde", a fost înregistrat în 
urmă cu citeva săptămîni, cînd guver
nul francez, hotărînd să nu participe 
la lucrările sesiunii ministeriale a aces
tui bloc, a trimis acolo un simplu ob
servator ; al doilea s-a produs vineri, 
cînd agențiile de presă au anunfat de
cizia Franfei de a-și retrage cei șase 
militari ai săi din statul major al 
S.E.Ă.T.O., al cărui sediu se află la 
Bangkok.

Comentînd cele două cazuri, ziarul 
„Pads Presse" scrie : „Astăzi lucrurile 
sînf mai grave. Franfa încă nu a resti
tuit cartea sa de membru al S.E.Ă.T.O., 
dar a trînfit totuși ușa cu violentă”. Iar 
agenfia americană U.P.I. subliniază că 
noua hotărîre franceză „constituie ulti
ma dintr-o serie întreagă de acțiuni, 
prin care președintele (de Gaulle) și-a 
manifestat dezaprobarea fată de politi
ca americană în Asia de sud-est. Chiar 
dacă Franfa va rămîne în S.E.Ă.T.O,, ea 
nu va mai fi un membru activ".

N-a trecut nici o lună de cînd pre
mierul britanic, vorbind în calitate de 
gazdă la sesiunea S.E.Ă.T.O., referin- 
du-se la această organizație, a apreciat 
„robustefea și succesele" ei. Cuvintele 
lui au fost dezminfite chiar în cadrul 
sesiunii. In loc de a releva, potrivit 
așteptărilor americane o totală aliniere 
a participanfilor la așa-numita „linie 
dură" în Asia de sud-est, sesiunea a 
vădit o dată mai mult tendințele cen
trifuge din S.E.Ă.T.O. Nu numai Franța, 
care s-a desolidarizat de concluziile 
reuniunii, dar și Pakistanul a manifestat 
„un început de dezacord" care dă și 
acum bătaie de cap adepfilor liniei 
pro-americane. Urmărind lucrările se
siunii, un comentator de la ziarul lon
donez „Times” punea întrebarea : „Nu 
cumva sîntem martorii unui început de 
dezintegrare a S.E.Ă.T.O. ?”.

Procesul de șubrezire a acestui bloc 
nu datează de azi, de ieri ; el a fost 
însă simțitor accelerat de orientarea 
politicii S.U.A. în Asia de sud-est și 
mai ales de agresiunea împotriva 
Vietnamului. Referindu-se la reacția 
stîrnită de caracterul periculos al aces
tei politici în fările Asiei și în restul lu
mii, publicistul american Walter 
Lippmann arăta de curînd : „Adevărul 
amar este că putem cerceta întregul 
glob și căuta zadarnic sprijinitori sin
ceri și activi ai politicii noastre".

Se știe că această politică nu a găsit a 
aprobare la Paris, ceea ce se exprimă 
și în pozifia Franței în cadrul S.E.Ă.T.O. 
După cum remarcă agenfia France 
Presse, hoiărîrea privind retragerea 
militarilor din statul major al acestui 
bloc „constituie o nouă afirmare a do
rinței franceze de a nu se afla asociată 
la politica americană în Vietnam".

Observatorii politici din Occident 
apreciază, de asemenea, că noul gest 
al Franfei se integrează în sfera mult 
mai largă a atitudinii pe care Parisul 
o manifestă cu perseverentă fafă de 
blocurile militare de sub egida S.U.A., 
în special fafă de Pactul Atlantic. Încă 
anul trecut Franța și-a retras din Co
mandamentul nord-aflantic forțele sale 
navale, In ultimele săptămîni au fost 
deosebit de frecvente luările de pozi
ție franceze, mai directe sau mai voa
late, fr^T de N.A.T.O., ca organizație 3 
militară depășită, ca și sondajele din 
parfea americană în ce privește felul 
cum vor evolua lucrurile. „Guvernul 
de la Paris — menționează agenția 
France Presse — preocupat de inde
pendenta sa națională are rezerve fafă 
de organizațiile concepute în împre
jurări cu fotul diferite de cele de as7 
tăzi. organizații in cadrul cărora greuta
tea puterii americane poate impune 
parlenerilor o politică pe care aceștia 
nu o aprobă". In discursul său din 27 
aprilie, președintele de Gaulle a cri
ticat vehement concepțiile care tind 
„să absoarbă Franța înfr-un sistem 
atlantic în sînul căruia apărarea, eco
nomia, angajamentele țării să depindă 
în mod necesar de armele, de domi
nația materială, de politica Americii”. 
Aceeași idee a fost prezentă sub di
verse forme în cuvîntările rostite de 
șeful statului francez în cursul recentu
lui său turneu în vestul Franfei, ceea 
ce a dat loc la multe comentarii în 
presa americană, care a și ridicat pro
blema : ce se va întîmpla dacă Franfa 
se va retrage din N.A.T.O. ?

Toate acesfea oglindesc accentuarea 
crizei pactului nord-aflantic și a celor
lalte blocuri militare occidentale, ana
cronismul politicii pe care ele o întru
chipează.

B. STOIAN

iii „La Saigon pe toate Vlz,1tjin lnd™ezia 
... . a delegației

planurile impasul este total" c.c. ai p.m.r.
„Pe toate planurile, impasul este 

total", consemna agenția France 
Presse în comentariul său din 29 
mai consacrat actualei crize poli
tice intervenite în capitala Vietna
mului de sud. La rivalitățile dintre 
șeful statului, Phan Khac Suu, și 
primul ministru, Quat, s-au adău
gat disensiunile dintre diferite 
partide politice, care au ieșit acum 
la suprafață. Situația este atît de 
confuză, remarca agenția citată, 
încît șeful guvernului s-a văzut 
nevoit să convoace în dimineața 
zilei de 29 mai un consiliu de mi
niștri extraordinar pentru a se în
cerca găsirea unei soluții care să

Bombardarea 
unor teritorii populate 
din R. D. Vietnam

HANOI 29 (Agerpres). — La 28 
mai, numeroase reactoare de luptă 
ale S.U.A. și autorităților sud-viet- 
nameze au bombardat și mitraliat 
în mai multe valuri teritorii popu
late din provinciile Nghe An, 
Thanh Hoa și Quang Binh din 
R. D. Vietnam, precum și insulele 
Hon Me, Hon Mat și Con Co, din 
apele teritoriale nord-vietnameze. 
Șeful misiunii de legătură a Arma
tei populare vietnameze a adresat 
Comisiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam >n 
protest energic împotriva acestor 
noi raiduri aeriene.

„Runda Kennedy" 

AMiNAREA CONFRUNTĂRII 
TARIFELOR DE EXCEPȚII

GENEVA 29 (Agerpres). Agen
ția France Presse informează, din 
cercurile apropiate G.A.T.T.-ului 
(Acordul general pentru tarife și 
comerț), că data pentru confrunta
rea listelor de excepții din cadrul 
„rundei Kennedy", fixată anterior 
pentril 28 iunie, va fi amînată pen
tru 12 iulie.

Ofertele țărilor în curs de dez
voltare la tratativele „rundei Ken
nedy", care trebuiau să fie depuse 
pînă la 1 august, urmează să fie 
înaintate la secretariatul G.A.T.T. 
pînă la 1 septembrie.

COLOMBO. Dudley Sananayake, 
primul ministru al Ceylonului, a 
făcut cunoscut premierului brita
nic, Harold Wilson, că nu va par
ticipa la conferința primilor mi
niștri ai Commonwealthului (pro
gramată pentru 17 iunie), fiind re
ținut de probleme de ordin intern.

PARIS. între 3 și 6 iunie va a- 
vea loc la Paris al 55-lea congres 
national al Partidului socialist 
francez (S.F.I.O.). Printre proble
mele ce vor fi discutate la Con
gres, figurează și cea a candida
turii lui Gaston Defferre in alege
rile prezidențiale din luna decem
brie. Două din cele mai importante 
federații departamentale ale parti
dului socialist, cele din nord și 
din Pas de Calais, au luat poziție 
critică fată de propunerea lui 
Gaston Defferre de a se alia cu 
partidele de centru.

VIENA. La cel de-al Vll-Iea 
Congres al Uniunii internaționale 
a presei medicale — care a avut 
loc la Viena între 27 și 29 mai — 
delegatul țării noastre, dr. Dimi- 
trie Nanu, directorul Centrului de 
documentare medicală din Bucu
rești, a fost reales în funcția de 

pună capăt crizei. La apelul pri
mului ministru n-au răspuns însă 
cei doi miniștri care se opun lui 
Quat și care au refuzat să demi
sioneze la „sugestia" acestuia.

în scenă a intrat recent și „Con
siliul național legislativ", care 
consideră că hotărîrea primului 
ministru de a revoca pe cei doi 
miniștri este conformă cu Carta 
provizorie. Președintele acestui or
ganism, partizan al primului mi
nistru, a propus unele amenda
mente pentru a întări preroga
tivele șefului guvernului și a-i a- 
corda acestuia o independență față 
de șeful statului. Pe de altă parte, 
și șeful statului a primit, în 
aceeași dimineață în care se des
fășura reuniunea guvernului, o de
legație de politicieni care l-au asi
gurat de sprijinul lor în disputa 
cu primul ministru.

★

Din cauza înrăutățirii situației 
politice, ambasadorul american în 
Vietnamul de sud, generalul Max
well Taylor, și-a amînat pentru a 
doua oară în 24 de ore plecarea la 
Washington.

De ce a demisionat 
ambasadorul S. U. A. la Atena

ATENA 29 (Agerpres). — Printre 
evenimentele care au reținut aten
ția presei grecești a fost și neaștep
tata demisie a ambasadorului 
american la Atena, Labouisse, ac
ceptată imediat de președintele 
Johnson. Se apreciază ca semnifi
cativ faptul că această demisie a 
coincis cu reacțiile puternice de 
protest ale celor mai înalte cercuri 
politice din Atena și ale întregii 
prese grecești față de conținutul 
raportului prezentat în Congresul 
Statelor Unite referitor la situația 
politică actuală din Grecia. Acest 
raport elogia existența unei pre
tinse stabilități politice în timpul 
celor opt ani de guvernare a 
partidului de dreapta E.R.E. și își 
exprima nemulțumirea față de 
„schimbarea neașteptată a situației 
din trecut, accentuînd totodată 
faptul că în Grecia s-a creat o si
tuație de criză în domeniul poli
tic". Cotidianul guvernamental 
„To Vima" califica drept tenden-

Acest desen a 
fost executat de 
pictorul Agostin 
Ibanola pe care 
autoritățile fran- 
chiste l-au aruncat 
în închisoarea din 
orașul Burgos. 
Desenul, predat 
de poetul Marcos 
Ana scriitoarei 
germano Anna Se- 
ghers, este înso
țit de următoarea 
dedicație : „Cu
mulțumiri și spe
ranță Annei Se- 
ghers din partea 
fraților mei, deți- 
nuții politici din 
închisoarea Bur
gos, cu ocazia în- 
tîlniril internațio
nale a scriitorilor 
de la Berlin și 
Weimar".

vicepreședinte al Uniunii interna
ționale a presei medicale.

RIO DE JANEIRO. Autoritățile 
braziliene au arestat pe ziaristul 
Onio Silveira, director al publica
ției ..Civilizacion Brasilan", acuzîn- 
du-l că a ascuns pe fostul guver
nator al statului Pernambuco, Mi
guel Arraes, și a difuzat declara
ția pe care acesta a întocmit-o 

SCURTE ȘTIRI
inainte de a se refugia la amba
sada Algeriei.

CANTON. Vizita in R. P. Chi
neză a delegației indoneziene con
duse de dr. Subandrio, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor externe 
al Indoneziei, a luat sfîrșit. La 
aeroportul din Canton delegația a 
fost condusă de Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Cen I, vicepremier și 
ministru al afacerilor externe, și 
de alte persoane oficiale.

DJAKARTA 29 (Agerpres). — în 
ziua de 27 mai, în sala sporturilor 
Senajan din Djakarta, tovarășul 
Paul NiculescunMizil, secretar al 
C.C. al P.M.R., conducătorul dele
gației C.C. al Partidului Muncito
resc Român, a rostit o cuvîntare la 
o seară culturală închinată celei 
de-a 45-a aniversări a întemeierii 
Partidului Comunist din Indonezia.

Au fost de față D. N. Aidit, pre
ședintele C.C. al P.C. din Indone
zia, K. H. Lukman, prim-vicepre- 
ședinte al C.C. al P.C. din Indone
zia, membri ai C.C. al P.C. din In
donezia și alți activiști de partid, 
miniștri, membri ai corpului diplo
matic, precum și alte personalități 
oficiale. Au participat 10 000 de oa
meni ai muncii din orașul Dja
karta.

A fost prezentat un program cul
tural, care a evocat principalele 
momente din istoria P.C. din Indo
nezia și a revoluției indoneziene.

★

împreună cu celelalte delegații 
participante la a 45-a aniversare a 
întemeierii P.C. din Indonezia, de
legația română a fost primită de 
dr. Subandrio, prim-vice-prim-mi- 
nistru și ministrul afacerilor exter
ne al Indoneziei, și a făcut vizite la 
conducerea Parlamentului indone
zian și a Frontului național.

țioase aceste informații furnizate 
autorilor raportului de către amba
sadorul american Labouisse.

La aflarea știrii că guvernul 
S.U.A. intenționează să numească 
în calitate de reprezentant al său 
pe Peurifoy. care fusese ambasador 
în timpul războiului civil din Gre
cia, presa greacă a reacționat din 
nou. Ziarul de centru „Atenaiki" 
relevă că „guvernul S.U.A. ar co
mite o greșeală de neiertat dacă ar 
repeta în prezent experiența nefe
ricită a lui Peurifoy, cînd condițiile 
din Grecia s-au schimbat".

Corespondență din Alger

PROIECTELE LUI SMITH
Șl REACȚIA AFRICII

După recenta farsă electo
rală din Rhodesia, care s-a sol
dat pentru partidul rasist al lui 
Ian Smith cu 50 din cele 60 de 
locuri ale noii adunări, majorita
tea observatorilor politici africani 
își pun întrebarea : „Va exploata 
oare Smith „victoria" pentru a-și 
realiza planul proclamării uni
laterale a „independenței" în ul
tima colonie britanică din Africa 
de sud-vest ?" Răspunsul afirma
tiv ar însemna — arată ei — 
consfințirea Rhodesiei ca stat 
rasist de tipul Republicii Sud- 
Africane. Avînd în vedere intere
se proprii și temîndu-se de reac
ția țărilor din Commonwealth 
față de perspectiva unui nou stat 
rasist, Anglia se opune planului.

Ultimele declarații făcute de 
liderul guvernului de la Salis
bury arată că el intenționează 
să-și pună în aplicare proiectul 
chiar și fără consimțămîntul 
Marii Britanii și în ciuda sanc
țiunilor economice care ame
nință Rhodesia : abolirea ta
rifelor preferențiale de care 
beneficiază produsele rhodesie-

TOKIO. Sîmbătă, submarinul a- 
tomic american ,,Snook" a părăsit 
portul japonez Sasebo, unde a sta
ționat cinci zile. Sute de locuitori 
ai orașului au participat la o ma
nifestație de protest, cerînd ca a- 
semenea vizite să nu se mai 
repete.

MOSCOVA. Cu prilejul împli
nirii a 42 de ani de la apariția 

ziarului „Krasnaia Zvezda", la 
Moscova a avut loc o festivitate în 
cadrul căreia ziarul a fost decorat 
cu ordinul ,,Lenin". Cu acest prilej 
au luat cuvîntul A. I. Mikoian și 
mareșalul R. I. Malinovski.

DELHI. In ultimele zile au avut 
loc noi ciocniri între trupele in
diene și pakistaneze în zona de 
demarcație din Cașmir. S-au înre
gistrat pierderi în oameni și ma
teriale de luptă.

NEW YORK. De la baza Cape 
Kennedy din S.U.A. a fost lansată

Vineri, în localitatea Sucre din Bolivia, a fost descoperit un nou 
complot. Au fost arestați mai mulți ofițeri și numeroși funcționari care 
au deținut posturi importante în timpul guvernului fostului președinte 
Estenssoro. Agențiile de presâ apreciază că ..descoperirea" acestui 
complot este menită să ofere un pretext pentru regimul militar insti
tuit de juntă de a înăspri măsurile luate împotriva sindicatelor mi
niere. în fotografie : trupe concentrate pe străzile capitalei boliviene.

Evenimentele

din Republica Dominicană
• Noi incidente la Santo Domingo • Interviul lui Dean Rusk

SANTO DOMINGO 29 (Ager- 
pres). — Situația din capitala Re
publicii Dominicane continuă să 
rămînă încordată. După ciocnirile 
dintre „forța interamericană" și 
trupele imbertiste, care s-au pro
dus joi, vineri au avut loc inci
dente între „forța interamericană“ 
și trupele colonelului Caamano.

în linii generale acordul de în
cetare. a focului între forțele lui 
Caamano și cele ale lui Imbert 
continuă să fie respectat. Congre
sul Republicii Dominicane, aflat 
sub controlul lui Caamano, a a- 
dresat un mesaj parlamentelor 
din 37 de țări, în care denunță în
cercările S.U.A. „de a impune so
luții evident contrarii intereselor 
poporului dominican".

WASHINGTON 29 (Agerpres).-- 
într-un interviu televizat consa
crat problemei dominicane, secre
tarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
a declarat că Statele Unite „ar fi 
dispuse să-și retragă forțele din 
Republica Dominicană în ritmul 
pe care comandantul forței inter- 
americane îl va considera prudent

ne, renunțarea la importuri
le de tutun și ceai din această 
țară etc. „Dacă Anglia va recurge 
la represalii economice — averti
zează Smith — atunci eu voi răs
punde prin contramăsuri". După 
cît se pare, el are în vedere atît 
măsuri economice, cît și expulza
rea din Rhodesia a circa 500 000 
de africani „din cei mai turbu- 
lenți". Această declarație repetată 
și-a găsit expresie și într-o „carte 
albă" publicată la Salisbury în 
care se arată, între altele, că în 
cazul în care Marea Britanie, îm
preună cu un număr de țări ale 
Commonwealthului, intenționea
ză să ia măsuri economice împo
triva Rhodesiei, ea va căuta „alte 
debușee și alți furnizori" și se 
referă în mod concret la acorduri 
cu Africa de sud și Portugalia.

In principalele capitale africa
ne, o serie de observatori se în
treabă în ce măsură Londra este 
dispusă într-adevăr să împiedice 
înfăptuirea acestor planuri. Mulți 
sînt de părere că Anglia preferă 
să le opună soluția perpetuării 
actualelor stări de lucruri, adică

sîmbătă o platformă interplanetară 
pe care se află un laborator cos
mic. Noul satelit artificial este al 
treilea dintr-o serie de asemenea 
laboratoare, care se lansează in 
cadrul programului „Apollo" pen
tru a culege date privind radiațiile 
și cîmpurile magnetice în vederea 
unor viitoare zboruri spre Lună.

BUDAPESTA. La 28 mai a sosit 
Ia Budapesta o delegație a indus
triașilor francezi, alcătuită din 36 
de persoane, reprezentind impor
tante concerne industriale. După 
cum transmite agenția M.T.I., 
membrii delegației se vor interesa 
de posibilitățile din domeniul coo
perării industriale, al exportului 
și importului.

SANAA. Postul de radio Sanaa 
a făcut cunoscute vineri seara 
două decrete promulgate de gu
vernul Republicii Arabe Yemen 
— unul privind formarea unui 
Consiliu suprem al apărării și al
tul privind înființarea unui Comi
tet pentru problemele tribale.

ATENA. Sîmbătă, intre ministrul 
afacerilor externe al Greciei, Sta

și sigur din punct de vedere mili
tar". El nu a precizat însă ce în
țelege prin această „prudență și 
siguranță". Rusk a menționat că 
„o parte dintre trupele americane 
ar putea rămîne mai multă vreme 
în Republica Dominicană, aceasta 
depinzînd de evoluția situației".

Cu toate că prevede menținerea 
intervenției militare străine, Rusk 
a declarat : „Sîntem convinși că 
soluția trebuie să fie o soluție do
minicană". în ciuda afirmației că 
„poporul însuși va stabili cum do
rește să fie condus", secretarul de 
stat al S.U.A. a subliniat că tre
buie „să încercăm să găsim în 
rîndul dominicanilor un grup mo
derat, care să-și poată asuma răs
punderea față de țară".

Răspunzînd unei întrebări despre 
posibilitatea instaurării unei tutele 
a O.S.A. în Republica Dominicană, 
Rusk a recunoscut că „poporul 
dominican ar privi-o cu ostilitate. 
O.S.A. ar considera, de asemenea, 
cu foarte multă reticență, încer
carea de a impune o tutelă uneia 
din țările emisferei".

să mențină Rhodesia sub statut 
colonial, situație de asemenea 
inacceptabilă pentru populația 
africană.

Proiectele lui Ian Smith au fost 
întîmpinafe de o puternică repro
bare în toate colțurile Africii. îm
potriva lor au luat atitudine mulți 
șefi de state africane, reprezen
tanți ai țărilor Africii la O.N.U., 
participanți la recenta conferință 
a organizației de solidaritate afro- 
asiatică de la Winneba. „Guver
nul țării mele nu va recunoaște 
niciodată «independența» procla
mată unilateral în Rhodesia de 
guvernul rasist al lui Ian Smith", 
a declarat Kenneth Kaunda, pre
ședintele republicii Zambia. Coti
dianul „Togo Presse" scrie în le
gătură cu intențiile guvernului de 
la Salisbury : „Trebuie folosite 
toate mijloacele pentru a împiedi
ca această impostură, trebuie 
luate toate măsurile pentru a 
smulge cele 4 milioane de afri
cani rhodesieni din ghearele 
sclaviei". Ministrul de externe al- 
gerian, Bouteflika, ă declarat în 

vros Costopoulos, și ambasadorul 
Turciei la Atena, Tuhran Tuluy, a 
avut loc o întrevedere în cadrul 
căreia a fost abordată problema 
cipriotă.

Noul elicopter sovietic are sub fuselaj un dispozitiv cu ajutorul
căruia se poate fixa și transporta o încărcătură pînă la 20 de tone

Comunicat comun 
sovieto-ungar

MOSCOVA 29 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția TASS, la 
Moscova a fost dat publicității co
municatul cu privire la vizita efec
tuată în Uniunea Sovietică de Jâ- 
nos Kâdâr, Antal Aprâ, Bela Biszku. 
Ei au avut convorbiri cu Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi.

Cele două părți au avut un 
schimb de păreri în problemele 
referitoare la dezvoltarea relați
ilor sovieto-ungare și la problemele 
actuale ale situației internaționale, 
în comunicat se relevă identitatea 
punctelor de vedere ale celor două 
părți asupra situației din mișcarea 
comunistă internațională și unita
tea de păreri în ce privește pro
blemele internaționale importante.

Părțile au condamnat agresiunea 
armată imperialistă a S.U.A. îm
potriva R.D. Vietnam și interven
ția lor fățișă împotriva poporului 
Vietnamului de sud și au subliniat 
necesitatea unității și a unor ac
țiuni comune ale tuturor țărilor 
din comunitatea socialistă în spri
jinul poporului vietnamez. De a- 
semenea, ele au condamnat acțiu
nile agresive și amestecul impe
rialist în treburile interne ale altor 
țări.

în comunicat se reafirmă hotă- 
rîrea celor două țări de a lupta 
și de acum înainte pentru pace în 
întreaga lume, p'jitru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, se 
subliniază importanța reglementă
rii pașnice a problemei germane. 
Părțile au relevat necesitatea în
tăririi continue a capacității de 
apărare a țărilor socialiste parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

fața Consiliului de Securitate că 
planul lui Smith este „de natură 
să spulbere orice aspirație spre 
libertate a poporului rhodesian".

Rezoluția propusă de guvernul 
Ghanei Ia recenta sesiune a Con
siliului de Securitate care a exa
minat problema Rhodesiei, rezo
luție sprijinită de 32 de țări 
africane, cerea guvernului brita
nic „să nu transfere Rhode
siei nici un fel de atribut 
de suveranitate, să nu accep
te o declarație unilaterală de in
dependență, să organizeze o 
consultare constituțională etc., 
înainte de instaurarea unui gu
vern pe deplin reprezentativ al 
tuturor locuitorilor din această 
colonie”. Rezoluția nu a putut fi 
adoptată numai din cauza veto- 
ului reprezentantului Angliei.

„In fața unei eventuale procla
mări unilaterale a «independen
ței» Rhodesiei, Organizația Uni
tății Africane ia de pe acum mă
suri preventive", subliniază într-o 
declarație Diallo Telli, secretar 
general al O U.A. Țările membre 
ale O.U.A. intenționează să recu
noască un guvern rhodesian în 
exil, în cazul în care „indepen
dența" va fi proclamată unilate
ral. Pericolul care pîndește po
porul Rhodesiei este astăzi mare, 
atrage atenția „Alger Rdpubli- 
cain". Popoarele africane se pro
nunță pentru un guvern ieșit din 
alegeri libere, cu participarea în
tregii populații din Rhodesia.

Constantin BENGA

DELHI. Explozia puternică pro
dusă vineri într-o mină carboniferă 
din localitatea indiană Dhuri a 
provocat, potrivit unui bilanț pre
liminar, moartea a 300 de per
soane.
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