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COMUNISTUL-] ÎNTRECEREA

— 30 BANI Proiectul noii noastre legi fun
damentale are concomitent un ca
racter de bilanț (întrucît sinteti
zează în norme de drept constitu
țional cuceririle de pînă acum, ale 
revoluției) și un caracter progra
matic (întrucît fixează cadrul con
stituțional pentru următoarea eta
pă de dezvoltare a societății noa
stre, în care va continua, pe o 
treaptă superioară, procesul de 
desăvîrșire a construcției 
liste).

Dintre numeroasele idei 
toare prin care Qonstituția 
niei socialiste îmbogățește 
și practica dreptului constituțional 
socialist, doresc să mă opresc aici 
numai asupra cîtorva aspecte pri
vind proprietatea asupra mijloace
lor de producție.

Relațiile sociale care se stabilesc 
între oameni în procesul de pro
ducție se reflectă, pe plan juridic, 
în relațiile de proprietate ; pentru 
definirea naturii unei orînduiri, a 
caracterului ei, devine ca atare 
esențial răspunsul la întrebări cum 
sînt : în mîinile cui se află mijloa
cele de producție? In interesul cui 
sînt folosite ele ?

în concordantă cu condițiile spe
cifice ale perioadei de trecere de 
la capitalism la socialism, Consti
tuția din 1952 consemna existenta 
a trei formațiuni social-economice

Costin MURGESCU 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Române

„dezvoltarea orînduirii socialiste, 
creșterea continuă a bunăstării 
materiale și culturale a poporului, 
asigurarea libertății și demnității 
omului, afirmarea multilaterală a 
personalității umane". Dacă la 
baza societății noastre nu ar sta 
proprietatea socialistă asupra mij- 
loaceler de producție, ar fi fost 
imposibil să se fixeze activității da 
stat țeluri atît de nobile cum sînt 
cele stabilite în articolul 13, reflec
tare pe cit de sintetică, pe atît de 
fidelă a înaltului umanism socialist 
căruia Constituția României socia
liste îi dă forța constituțională ne
cunoscută încă.

în această lumină, este absolut 
firească grija cu care noua Con
stituție definește cele două forme 
ale proprietății socialiste : pro
prietatea de stat și proprietatea 
cooperatistă și delimitează obiec
tele fiecărei forme de proprietate 
socialistă în parte.

în sistemul economiei noastre 
socialiste, rolul principal este de
ținut de proprietatea de stat, pro
prietate a întregului popor. Sînt 
proprietate de stat, pe de o parte, 
resursele naturale ale țării (bogă
țiile de orice natură ale subsolu
lui, fondul funciar de stat, păduri
le, apele, izvoarele de energie na
turală), și, pe de alta, acele ele
mente ale avuției naționale în care 
este materializată munca de gene
rații a întregului nostru popor și de 
care depinde înfăptuirea întregului 
nostru program de înflorire a Ro
mâniei socialiste (minele, fabrici
le, uzinele, băncile, gospodăriile 
agricole de stat, stațiunile de ma
șini și tractoare, căile de comuni
cație, mijloacele de transport și 
telecomunicații de stat, fondul de 
stat de clădiri și locuințe, baza ma
terială a instituțiilor social-cultura- 
le de stat).

diferite. O asemenea prevedere a 
devenit astăzi anacronică, deoare
ce, sub conducerea partidului co
muniștilor, poporul nostru a asigu
rat în acest timp victoria deplină 
și definitivă a relațiilor socialiste 
de producție la orașe și sate. Noua 
Constituție consemnează această 
victorie istorică, statuînd că eco
nomia națională a României este 
o economie socialistă unitară, ba
zată pe proprietatea socialistă a- 
supra mijloacelor de producție.

Așezarea întregii economii pe 
temelia proprietății socialiste asu
pra mijloacelor de producție re
prezintă forma cea mai înaltă de 
înfăptuire a aspirațiilor de veacuri 
ale poporului român spre dreptate 
socială, libertate națională și pro
gres. Intr-adevăr, proprietatea so
cialistă asupra mijloacelor de pro
ducție :

— exclude posibilitatea exploa
tării omului de către om, asigură 
egalitatea economică între toți ce
tățenii și permite înfăptuirea unei 
repartiții echitabile după cantita
tea și calitatea muncii prestată de 
fiecare ;

— face ca poporul nostru să fie 
singurul stăpîn al bogățiilor țării, 
îi dă posibilitatea să-și făurească 
liber propria sa soartă, propria sa 
istorie, întărește independența și 
suveranitatea națională a Româ
niei ;

— deschide cîmp larg de acțiu
ne legilor obiective ale socialis
mului, face posibilă conducerea 
planificată a întregii activități eco
nomice și creează o premisă esen
țială pentru înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare multilate
rală, armonioasă, a economiei na
ționale.

De existența și consolidarea pro
prietății socialiste asupra mijloa
celor de producție sînt nemijlocit 
legate caracterul profund demo
cratic al orînduirii noastre, întări
rea națiunii socialiste, cimentarea 
unității sale, și scopul întregii ac
tivități a statului socialist român, 
scop pe care art. 13 din Proiectul 
de Constituție îl definește astfel :
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Statutul P.C.R., documentele Congresului 
pun, după cum se știe, un accent deosebit 
cărui comunist la elaborarea hotărîrilor 
partid și la stabilirea măsurilor pentru aplicarea lor 
în viață. In legătură cu aceasta, redactorul 
Victor Bîrlădeanu a adresat cîteva 
Constantin DĂSCĂLESCU, prim-secretar 
Comitetului regional de partid Galaji

al IX-lea al P.C.R. 
pe contribuția fie- 
organizațiilor de

„Scînteii”
întrebări tovarășului

al

Expresie a

democrației
de partid

in acțiune
— Participarea 

activă la elabo
rarea hotărîrilor 
presupune un con
tinuu efort crea
tor. V-am ruga să 
vă referiți la felul 
cum se manifestă 
spiritul de iniția
tivă al comuniști
lor în această di
recție.

— Problema e, în- 
tr-adevăr, mereu la 
ordinea zilei. Secreta
rul general al Comite
tului Central al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae 
subliniat 
statutar 
membru 
a participa activ la 
dezbaterea și adopta
rea hotărîrilor, de a-și 
exprima liber părerea, 
în cadru organizat, a- 
supra tuturor proble
melor politicii parti
dului, reprezintă în a- 
celași timp, în concep
ția noastră, o îndato
rire a fiecărui comu
nist.

Țin să subliniez că 
aplicarea în viață a 
acestei prevederi din 
statutul partidului în
tărește convingerea 
membrului de partid 
că și de contribuția sa 
depinde întărirea ro
lului conducător al or
ganizației de partid în 
viața colectivului, îi 
sporește răspunderea 
pentru tot ce se în- 
tîmplă în jurul său.

Practica aceasta a 
dat și dă rezultate po
zitive în activitatea 
organizațiilor de par
tid din regiune. Chiar 
recent, în perioada 
premergătoare Con
gresului, tovarășii de 
la Șantierul Naval 
Galați au putut con
stata rodnicia acestei 
practici. Primind, pes
te plan, o comandă de 
deosebită importanță 
•— construcția a două 
platforme plutitoare 
de mare tonaj pentru

Ceaușescu, a 
Că dreptul 
al fiecărui 

de partid de

șantierul hidrocentra
lei de la Porțile de 
Fier, lucrare care so
licita un înalt nivel de 
precizie și tehnicitate 
a execuției, concentra
rea eforturilor într-un 
răstimp scurt — ei 
s-au aflat în fața unor 
probleme extrem de 
dificile. Comitetul de 
partid a organizat o 
largă dezbatere cu ac
tivul său, la care au ■ 
participat toți factorii 
de răspundere. Discu
ția s-a extins .apoi în 
organizațiile de bază, 
cu toți comuniștii și 
cu activul fără de 
partid. însuflețiți de 
însemnătatea sarcinii, 
comuniștii din toate 
sectoarele — începînd 
cu proiectarea și ter- 
minînd cu montajul 
pe cală — au făcut 
numeroase propuneri 
privind organizarea 
mai rațională a mun
cii pe faze de execuție. 
Toate propunerile care 
permiteau scurtarea 
termenului și ridicarea 
nivelului execuției au 
fost incluse într-un 
bine chibzuit plan de 
măsuri, care a devenit 
îndrumarul zilnic al 
organizației și al în
tregului colectiv.

lapidare 
comuniștii 
cu

pe 
le 

creta, ne- 
pe bloc-

sit o nouă soluție 
prin îmbinarea meto
dei clasice de asam
blat cu metodele noi 
folosite la cargouri : 
în felul acesta, timpul 
de lucru s-a scurtat . 
la jumătate. Conco
mitent cu execuția lu
crărilor, agitația vi
zuală a acționat și ea 
operativ. Deosebit de 
ingenioase erau che
mările 
care 
scriau
meșteșugit, 
secții, adică pe părțile 
din platforme ce se 
sudau în atelierul de 
confecționat: scurte
îndemnuri care sco
teau în evidență ora 
cînd lucrarea trebuia 
să fie gata și cînd ma
caralele trebuiau s-o 
scoată spre a fi mon
tată pe cală. Rezulta
tul ? Prima platformă, 
care avea ca termen 
de predare 23 August, 
a fost lansată la apă 
la 20 iulie, a doua a ’ 
fost lansată la 6 
gust.

Aria de

au-

DE 23 AUGUST

TURBINELE
BISTRIȚEI

De la trimisul nostru Ștefan ZIDÂRIȚÂ

— Fără îndoia
lă că spiritul de 
inițiativă al comu
niștilor s-a mani
festat nu numai în 
perioada elaboră
rii planului...

— Desigur. De alt
fel, ar fi greșit să se 
creadă că inițiativele, 
priceperea oamenilor 
se pot valorifica nu
mai în asemenea pe
rioade. Participarea 
activă Ia luarea hotă
rîrilor determină creș
terea răspunderii fie
căruia pentru înfăp
tuirea lor, înaripează 
și mai mult inițiativa 
oamenilor.

Exemplu elocvent 
l-au constituit înșiși 
comuniștii de'la Șan
tierul .Naval. încă nu 
se croise prima tablă 
că s-au și găsit solu
ții corespunzătoare 
pentru lansarea la apă, 
operațiune foarte com
plicată. La montaj, co
muniștii Costică Istra- 
te, Nedelcu Bacnaș și 
Irimia Nicolae au gă-

I N

influență

a exemplului

înaintat
— V-am ruga să 

ne relatați unele 
aspecte în legătu
ră cu înrîurirea 
pe care o exercită 
exemplul înaintat 
al comuniștilor în 
dezvoltarea spiri
tului de inițiativă 
al celorlalți oa
meni ai muncii.

— Comuniștilor, fac
tor-motor al tutu
ror acțiunilor și ini
țiativelor avansate, li 
se alătură un număr 
tot mai mare de oa
meni ai muncii, ani
mați de dorința de 
a-și însuși felul de a 
munci și a gîndi al 
membrilor de partid.

« Stadiul e diferit, 
ritmul același • 7 hidro
centrale funcționează, 5 
sînt în construcție • Reși- 
feni pe Bistrifa • Echiva
lentul — mai mult decît 

hidrocentrala Bicaz
Străbatem drumul lung dintre 

cău și Bicaz, pe valea Bistriței, 
pierdem realmente în forfota 
oameni și mașini de șantier. Sute 
de autocamioane și tractoare trans
portă materiale și agregate ; mii de 
oameni construiesc, aproximativ din 
zece în zece kilometri, hidrocentrale 
și stăvilare. Această largă mișcare 
creatoare a omului în natură, este 
proprie văii Bistriței de mai bine 
de un deceniu încoace.

Țelul călătoriei noastre este pre
cis. în Directivele Congresului al 
IX-lea al partidului se arată că în 
1966 se vor termina lucrările pen
tru realizarea „cascadei” de 12 hi
drocentrale de pe rîul Bistrița, în 
^val de Bicaz. Șapte au. și intrat, 
în funcțiune, cinci sînt în construc
ție. O’călătorie cu itinerarul Bacău 
— Gîrleni — Racova — Buhuși — 
Bicaz scoate la iveală fapte semni
ficative din întrecerea acestei etape 
hotărîtoare în amenajarea hidro
energetică a Bistriței.

înfr-o modestă baracă de șantier, 
la Serbănești, în biroul inginerului- 
șef, se află o schiță a amenajării in
tegrale a Bistriței. Am întrebat gaz
da — inginerul Gheorghe Nistor — 
care este stadiul lucrărilor la hidro
centralele în construcție. Ne-a răs
puns succint, aproape telegrafic :

La hidrocentrala Bacău 2 se lu
crează la befonarea fundațiilor 
corpului central. Efectiv : 500 de oa
meni, 150 autobasculante și trac
toare, 10 buldozere și 3 excavatoare.

La Bacău 1 — clădirea centralei 
a fost predată montorilor. La fel 
șl barajul. începe montajul echipa
mentului hidroenergetic.

La Vaduri se continuă montarea 
utilajului hidrocentralei.

La Gîrleni se fac ultimele lucrări 
de bobinare a statorului de la ge
neratorul nr. 2. In trimestrul IV tre
buie să intre tn funcțiune.

La Racova hidrocentrala este, în 
linii mari, în faza de intrare în 
funcțiune. Se fac pregătiri pentru 
devierea apei în lacul de acumulare.

(Continuare în pag. a V-a)
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(Continuare 
în pag. a V-a)

La stația de transformare a hidrocentralei Racova
Foto : Gh. Vințtlă

(Continuare în pag. a V-a)

Nina CASSIAN

IRIGAȚIILE
DISCUȚIE CU SPECIALIȘTI DIN AGRICULTURA

REGIUNEA CLUJ

RITMURI INEGALE LA RECOLTAT
In ultimele zile în unitățile agri

cole din regiunea Cluj s-a lucrat 
în ritm intens la strîngerea cerea
lelor păioase. Așa se face că în 
multe raioane s-au secerat grînele 
de pe mai mult de 90 la sută din 
suprafețe. Raioanele Zalău, Aiud, 
Dej, Gherla și Bistrița sînt pe 
terminate cu această lucrare. To
tuși, pe întreaga regiune, pînă în 
ziua de 8 august, nu s-a strîns re
colta decît de pe 113 500 ha, repre- 
zentînd 93 la sută din suprafață. 
Cele mai multe lanuri nerecoltate 
se află în raionul Huedin și în uni
tățile aparținînd ^orașului Cluj. 
Care să fie cauza ? * 
din recolta a fost 
pe 10 000 ha din
13 000. Este adevărat că o parte din 
suprafețele cu grîu se află la poa
lele masivului Vlădeasa, unde ce
realele au ajuns la maturitate mai 
tîrziu. Dar sînt și unități unde re
coltatul 1'nt.îrzie datorită slabei or
ganizări a muncii. La Gilău, bună
oară, secerișul este lăsat aproape 
în exclusivitate pe seama celor trei 
combine. Or, acestea, din cauza 
terenului în pantă, nu pot lucra 
peste tot. Aici, la cosit, sînt prea 
puțini cooperatori. Defecțiuni or
ganizatorice se întîlnesc și în co-

In raionul Hue- 
strînsă doar de 

cele aproape

operativele agricole din Izvorul 
Crișului, Macău și altele.

O altă cauză care face ca rezul
tatele să nu fie pe măsura posibi
lităților este folosirea cu randa
ment scăzut a forțelor mecanice.

In unitățile din raza orașului 
Cluj, pînă la 8 august nu s-au re
coltat decît 5 980 ha din 6 704 ha. 
Una din cauze este slabul randa
ment al combinelor. Intr-una din 
zilele acestea, la cooperativa agri
colă de producție Apahida 4 com
bine ale S.M.T. Cluj erau defecte, 
așteptînd atelierul mobil. Tov. Va- 
sile Gadar, președintele cooperati
vei din Deuș, spunea : „Din 375 ha 
o bună parte se pot recolta meca
nizat. Cele 4 combine se defectează 
însă des. Dar aici, ca și la coope
rativele Unirea-Cluj, Chinteni, Fe- 
iurdeni și în alte părți, nu numai 
combinele sînt de vină 
ganizarea defectuoasă a 
lui, întrajutorarea slabă 
găzi.

Așa cum am arătat, 
cerealelor păioase 
sfîrșit în cele mai 
Aici atenția principală trebuie a- 
cordată transportului snopilor la 
arii, treierișului, precum și arături
lor de vară. In această privință

doar în raioanele Zalău și Aiud 
am întîlnit o activitate mai inten
să. In celelalte, lucrările se desfă
șoară anevoios. în raionul Turda, 
din 78 batoze, nu lucrau de
cît 28. O bună parte din unitățile 
raionului Huedin se află pe Valea 
Almașului, unde seceratul s-a în
cheiat în cele mai multe locuri. Cu 
toate acestea clăile de grîu stau pe 
cîmp și numai ici-colo se transpor
tă la arii. La Almașu, Dragu, Zim- 
bor și în alte părți, ariile de treier

s-au amenajat cu foarte mare în- 
tîrziere. Din cauză* că în multe 
părfi terenurile sînt ocupate cu 
clăi sau nu; sînt adunate paiele, 
nu se pot face arăturile de vară.

Consiliile agricole raionale, con
ducerile unităților agricole, specia
liștii trebuie să acorde' o mai mare 
atenție terminării grabnice a sece
rișului, treierișului și arăturilor

Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

TELEGRAMA

ci și or- 
secerișu- 

între bri-

recoltatul 
se apropie de 
multe raioane.

In ziarul de azi

■ Incognito pe

drumul fructelor
(pag. a Il-a)

■ Din lumea larga

(pag. a IV-a)

■ Malayezia

fără Singapore
(pag. a Vl-a)

FURTUNĂ ÎN ANZI

El indio, taciturnul 
și melancolicul indian 
al Anzilor, are filozo
fia lui. Este o filozo
fie izvorîtă din înde
lungata experiență a- 
mară a vieții sale. A- 
deseori el murmură : 
indianul este ca pia
tra, știe să rabde, dar 
cînd piatra începe să 
se rostogolească de pe 
piscuri, pornește 
lanșa. Anzii sînt 
tuiți de furtună, 
este o metaforă, 
realitate socială,
reia presa mondială îi 
acordă tot mai 
spațiu.

La nord de 
Grande se trag 
nale de alarmă,
tul vicepreședinte al 
S.U.A., Richard Ni
xon, declara, recent : 
Columbia este pe cale 
să devină „Vietnamul 
de sud al Americii". 
Această apreciere por
nește de la fenomene 
ca ocuparea moșiilor 
de către țăranii fără 
pămint, grevele și tul
burările studențești, 
care se succed conți-

O telegramă din Columbia semnalează că muncitorii de la 
întreprinderile „Sotecseo" și „Industria Cromados", aflați în 
luptă grevistă, au ridicat baricade în fața fabricilor. In Boli
via, muncitorii de la mai multe centre miniere au organizat 
un „marș al tăcerii" în semn de protest împotriva hotărîrii 
patronilor de a reduce salariile. Lupte sociale se desfășoară 
și în Ecuador.

Unități ale aviației peruviene au fost trimise să bombar
deze regiunea Pucuta, ocupată de partizani. Au intrat apoi 
în acțiune trupele armatei guvernamentale. Partizanii ripos
tează, atacînd din munți. Se operează arestări masive în rîn
dul populației în încercarea de a o intimida și a o împie
dica să se alăture partizanilor.

Columbia, Bolivia, Peru și Ecuador... Patru țări străbătute 
de Anzi, patru țări frămîntate de acute probleme sociale.

nuu în Columbia. Ne
mulțumiri acumulate 
de vreme îndelungată, 
pe acest 
noscut ca 
violencia." 
violenței), 
forme dintre cele mai 
ascuțite.

Despre cauzele eve
nimentelor se scrie 
mult în presă. Ziarul

pămint cu- 
„Tierra de 
(pămint al 

au luat

ava- 
bîn-

Nu 
ci o 
că-

ÎNSEMNĂRI

Excelenței sale Domnul CHIVU STOICA
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române

BUCUREȘTI
Am primit cu plăcere mesajul prin care ați binevoit să-mi adresați 

numele Dumneavoastră, al Consiliului de Stat al Republicii Populareîn 1
Române și al poporului român amabile felicitări și bune sentimente cu 
ocazia celei de-a XIII-a aniversări a revoluției din iulie.

A.dresindu-vă Dumneavoastră, precum și Consiliului de Stat și po
porului român cele mai vii mulțumiri, urez ca relațiile prietenești care 
unesc cele două țări să se dezvolte necontenit în interesul popoarelor 
noastre și al apărării păcii mondiale. împreună cu sincerele mele omagii 
vă transmit cele mai bune urări de sănătate și de fericire și urez poporu
lui român măreție și bunăstare.

GAMAL ABDEL NASSER

mult

Rio
sem-
Fos-

„Die Tat" scrie că, din 
punct de vedere eco
nomic, Columbia su
portă acum consecin
țele exodului de ca
pital, înfăptuit de o 
pătură sus-pusă. A- 
ceasta a determinat, 
la rîndul ei, un val de 
scumpiri „de pe urma 
cărora suferă micul 
consumator, care se 
revoltă. Numeroase 
fabrici iși închid por
țile". Ceea ce nu se 
spune explicit în arti
colul ziarului elvețian 
este că fenomenul

semnalat este conse
cința pompării tot mai 
active a resurselor ță
rii de către marile 
monopoluri străine. In 
schimb „Die Tat" re
levă un aspect politic 
al problemei „De atî- 
tea ori înșelate, ma
sele largi ale poporu
lui nu mai așteaptă 
nimic din partea poli
ticienilor. La ultimele 
alegeri prezidențiale 
s-au prezentat la vot 
doar 35 la sută din 
numărul votanților".

In cadrul puternice
lor demonstrații din 
Ecuador împotriva 
juntei militare, mani- 
festanții cer reve
nirea la regimul con
stituțional, crearea ți
nui guvern civil și eli
berarea deținuților 
politici. Poliția a fo
losit gaze lacrimoge
ne. Mai multe persoa
ne au fost ucise, ope- 
rîndu-se, totodată, nu
meroase arestări.

Augustin BUMBAC

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

A cunoaște și a înțelege ceea 
ce te înconjoară, a te cunoaște 
și a ie înțelege pe tine însu(i, 
a numi o floare cu numele ei, 
a-i afla structura, apartenența și 
istoria, a lega între ele lucru
rile cele mai deosebite, oțelul și 
visul, plinea și luna, sîngele și 
sentimentele, unificîndu-le prin 
legile materiei, a răsfoi eveni
mentele și înțelepciunea omeni
rii, deducîndu-le sensul și tra
iectoria, a analiza și ordona 
propriile fale experiențe și a te 
înarma cu luciditate pentru ex
periențele tale viitoare, a des
luși esenfa din haosul aparen
telor, a bea din miraculoasa fîn- 
fînă a artei — toate acestea nu 
se'pot ob(ine decît învățînd, în- 
văfînd, învăfînd...

Scriu aceste rînduri dinfr-un 
sat care, acum douăzeci de ani, 
număra o mare majoritate de a- 
nalfabefi.

Scriu aceste rînduri sub im
presia uneia din zecile de pre
vederi care au entuziasmat a- 
sistenja și, o dată cu ea, în
treaga tară, din Raportul Comi
tetului Central prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român:

„Școala, principalul Izvor de 
cultură și factor de civilizație, va 
cuprinde în țara noastră în ur
mătorii cinci ani aproape un 
sfert din populație".

Acest paragraf îi privește deo
potrivă pe oamenii de toate pro
fesiile. El indică în mod deose
bit de clar înalta necesitate de 
a corespunde nivelului actual de 
dezvoltare a sociefă(ii noastre, 
avîntului multilateral al patriei, 
prestigiului cucerit de ea în fata 
lumii.

Pretutindeni, în toate dome
niile, economice sau culturale, 
ștacheta calificării se ridică și 
se va ridica pe măsura com
plexității crescînde a proceselor 
productive și creatoare.

Faptul că, pe lîngă spațiile re
partizate construcțiilor industria
le sau agriculturii, se prevede 
lărgirea spațiului de școlariza
re în învătămîntul superior cu 
circa 270 000 mp — comportă, 
pe lîngă măreția lui concretă, o 
aură de semnificații, un nimb al 
calității. Sporul de cunoștințe și 
de îndemînare, sporul de for(ă 
intelectuală și de armonie psihi
că pe care le aduce învățătura, 
sînt strîns legate de cerințele 
stadiului de civilizație atins de 
fara noastră.

Este lesne de înțeles că pen
tru noi, creatorii de artă, creș
terea, formarea, perfectionarea 
unei asemenea mase de cititori ■ 
constituie un motiv de puterni
că satisfacție și, totodată, un a- 
pel în plus la auto-exigenjă, sti
mulat și de trecerea în urmă
torii ani la pregătirea condițiilor 
pentru mărirea duratei învăță- 
mîntulul obligatoriu.

Celor care-l vor cunoaște pe 
Marx și pe Einstein, pe Shakes
peare și pe Bach, le sîntem da
tori o arfă contemporană de o 
profundă și exactă viziune asu
pra lumii, o artă expresivă, con
vingătoare, cu înalte virtufi u- 
maniste, parte integrantă a edi
ficiului pe care îi construiește 
cu elan rational poporul nostru.
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în „Scînteia" nr. 
sub titlul de mai 
consacrată problemelor actuale ale 
activității culturale de masă. Ocu- 
pîndu-se îndeosebi de calitatea și de 
eficiența manifestărilor din acest 
domeniu, ancheta a scos la iveală 
o serie de rămîneri în urmă, feno
mene de tratare a problemelor cul
turale la un nivel depășit. In urma 
publicării, la redacție au sosit răs
punsuri ale forurilor vizate de an
cheta la care ne referim.

6659 a apărut, 
sus, o anchetă

ne 
din

Astfel, Consiliul așezămintelor 
culturale din cadrul Comitetului de 
stat pentru Cultură și Artă ne in
formează, în răspunsul său, că „în
lăturarea deficiențelor semnalate în 
munca bibliotecilor, a caselor de 
cultură, ca și a altor instituții este 
în momentul de față una dintre 
preocupările noastre principale. 
Problemele ridicate cu privire la 
mișcarea artistică de amatori, la 
îmbunătățirea calității ei vor fi dez
bătute în prima plenară a consi
liului. De asemenea, consiliul stu
diază posibilitățile de a găsi un 
si3tem de stimulare a activității 
bibliotecilor mai eficient dedît con
cursul „Biblioteca în slujba cons
trucției socialiste" care, deși a con
tribuit la atragerea unui număr mai 
mare de cititori, a generat și feno
mene de formalism".

în răspunsul său, Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științitice arată că problemele îm
bunătățirii propagandei științifice 
au fost dezbătute într-o recentă 
plenară a consiliului, în cadrul că
reia academicieni, profesori, oa
meni de știință, activiști culturali 
au făcut numeroase propuneri și 
sugestii ce vor fi puse în practică. 
Ele au în vedere atragerea în 
munca de răspîndire a cunoștin
țelor a celor mai 
pregătirea lor 
prezentării, în fața publicului, 
unor expuneri 
tuale, de larg 
tematicii propagandei prin confe
rințe, în special în sectoarele mai 
puțin reprezentate pînă acum — li
teratura, arta, muzica, cinemato
grafia. Se va acorda atenție per
fecționării propagandei științifice și 
prin folosirea mai largă a proce
deelor și mijloacelor tehnice mo
derne.

Comitetul de cultură și arta al 
regiunii Argeș prezintă o serie de 
date interesante, care pun în lumi
nă experiența bună în atragerea in
telectualității la propaganda știin
țifică. însușindu-și criticile referi
toare la elaborarea unor texte lip-

site de eficacitate, comitetul 
răspunde: „Este adevărat că 
dorința de a face prea mult, atît co
misia regională cît și unele comisii 
raionale de răspîndire a cunoștin
țelor (ca cea din Rîmnicu Vîlcea) 
au organizat felurite acțiuni fără a 
ține seama de posibilitățile exis
tente la centrul de regiune și la cele 
raionale. Drept consecință, confe
rințele respective n-au fost la înăl
țimea exigenței publicului". în urma 
criticilor, au fost revizuite planu
rile de activitate, cu scopul de a 
se evita repetarea greșelilor sem
nalate în anchetă

Răspunsul Comitetului executiv 
al Sfatului popular raional Rîmnicu 
Vîlcea ocolește criticile care i-au 
fost aduse referitor la sistemul de
fectuos de muncă al Comisiei ra
ionale de răspîndire a cunoștințe
lor. Ce trebuie înțeles din faptul că 
în loc să arate ce măsuri au fost 
luate pentru a se pune capăt prac
ticii formale de „distribuire" a unor 
texte de conferințe elaborate la 
centru, răspunsul se referă doar la 
deplasările la sate ale brigăzilor 
științifice ? Trebuie înțeles că fo
rurile locale n-au analizat cum se 
cuvenea situația și criticile cu
prinse în anchetă, creînd astfel te
ren propice permanentizării unor 
metode de muncă depășite, cu to
tul opuse cerințelor actuale. în a- 
ceste condiții, nu este de mirare că 
în răspuns nu se spun nici măcar 
două cuvinte despre felul cum a- 
preciază sfatul popular raional 
activitatea Birocratică a casei 
cultură din localitate, amintită 
anchetă.

Ssaîul popular și Comitetul 
cultură și artă ale regiunii Oltenia 
consideră că lipsurile sesizate în 
ancheta „Scînteii" sînt rezultatul 
orientării către un volum prea 
mare de activități în dauna calită
ții, al formalismului, al cultivării 
unor metode perimate, ca și al 
inexistenței unui sistem adecvat de 
pregătire și stimulare a activiști
lor culturali. în răspuns se pro
pune organizarea unor discuții mai 
largi pe tema promovării noului în 
munca culturală de masă, la care 
să participe activiști culturali, oa
meni de știință, artă și cultură, oa
meni ai muncii.

La redacție au mai sosit răspun
suri trimise de Secția de propagan
dă și agitație a C.C. al U.T.C., Sfă
tui popular al raionului Făgăraș, 
Consiliile locale ale sindicatelor 
din Moineștî, Pitești și Luduș, Comi
tetul de cultură și artă al regiunii 
Crișana.

litoral dar... 
ce constau

w

Pe una din arterele principale ale tînărulul oraș al chlmiștilor — Gheorghe Gheorghiu-Dej

E

M S

manea Iuorurf.,; Ancheta a consti
tuit un stimulent în ceea ce priveș
te întărirea calității muncii cultu
rale și lichidarea formalismului".

„Amenajarea cu întîrziere a 
punctelor culturale și a biblioteci
lor din stațiunile Eforie Sud și 
Eforie Nord se datorește aiît Sfa
tului popular Eforie cît șl Comite
tului de cultură și artă, care nu au 
luat la timp măsurile corespunză
toare", se spune în răspunsul tri
mis de Comitetul executiv al Sfa
tului popular al orașului Constanța, 
în răspuns se arătă că au fost în
treprinse și o serie de acțiuni pen
tru îmbunătățirea activității cultu
ral-educative pe 
se precizează în

Am mai primit
partea Sfatului popular orășenesc 
Brașov, Comitetului executiv al 
Sfatului .popular regional Bacău, 
Serviciului medical al stațiunii Că- 
limănești. Casei de cultură din 
Slănic Moldova și CI,DC — regio
nala Argeș.

j""
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răspunsuri din

Foto : Gh. Vințilă

Esectorului piersici, și Nico- 
lae Cazacu, secretarul co
mitetului de partid. Pe ne
pusă masă intru în vorbă. 
„Sînt zilier aici, la dv. 
Dar știți, de fapt eu sînt 
reporter".

Consternare 1 „Ia te uită, 
frate, ce poveste!" — zice 
inginerul. „Și ați strîns 
ceva impresii ? — mă 
treabă directorul. „Ce 
observat?" — încheie 
cretarul de partid.

Răsfoim împreună car
netul de însemnări, insis- 
tînd asupra următoarelor

de pe cîmp chiar Intre a- 
ceste ore. De aceea o adu
cem întîi în depozite.

Ciudată explicație I Apa
re de neînțeles de ce a- 
ceasta constituie o piedică, 
cînd pentru toți este lim
pede că tocmai orele cînd 
Aprozarul este închis 
pentru populație sînt cele 
mai potrivite pentru pre
luarea și recepționarea 
mărfii de la producă
tori. Se vede însă că aici 
este vorba de o slabă or
ganizare a muncii.

în alte părți, legumele 
ajung în magazine șl în 
piețe direct răscoapte.

— De ce țineți pe cani
cula asta fructele și legu
mele în soare ? întrebăm 
pe tovarășii de la G.A.S. - 
Sabarul din raionul Le
nin — București.

Tovarășul Ion Ispășoiu, 
șeful serviciului de desfa
cere, ne-a privit lung t 
„Știți de cînd zac aici le
gumele în soare ? Nici n-o 
să credeți. De patru zile I 
Beneficiarul nostru — A- 
prozarul din București — nu 
vine să ia marfa. Nu vine 
și pace".

Am aflat lucruri curioase 
despre „stilul" în care A- 
prozarul conlucrează cu 
producătorii. Aprozarul 
(din București și .din alte 
orașe) are diferiți furnizori. 
Zilnic „îi ia la telefon" și 
le dă comanda. „Tu să-mi 
livrezi atîtea vagoane de 
roșii, tu atîtea de ardei etc. 
Mîine dimineața venim să 
ridicăm marfa". Gostatu
rile, cooperativele agricole 
se execută. CuJ.eg la iuțeală 
marfa, o sortează și aș
teaptă. O zi, două. Cînd 
văd că sînt victimele lipsei 
de seriozitate canalizează, 
dacă pot, marfa în alte di
recții : spre fabricile de 
conserve, spre unitățile 
cooperatiste. Dacă nu au 
relații cu aceste unități, 
așteaptă. într-un tirziu vine 
și Aprozarul. Se uită dele
gatul la marfă și iar se uită. 
„Nu-mi place", zice el. 
„Păi dacă vă așteaptă de 
patru zile !" — ripostează 
producătorul.

în cele din urmă leguma 
este ridicată. Și... ca la 
Constanța: mașinile sînt 
încărcate, la depozitul 
central descărcate, a doua 
zi iar încărcate și la 
tăți iar descărcate.

„E bine așa ?"
— Nu e bine, ne-a 

puns tov. Ilaraiambie 
șeful serviciului a- 
ți aprovizionare ai 
Aprozar-Bucurcști.

cum trebuie să fie

gem pe fir. Pînă la hala de 
sortare sînt cam 800—900 
metri. însoțim un transport 
de lăzi pline. Mergînd spre 
hală ai impresia că se cu
tremură pămîntul. Nu cred 
că în țară sînt drumuri 
mai proaste ca cele din in
cinta Gostatului-Medgidia. 
Șoferilor li se întind la tot 
pasul adevărate capcane : 
hopurile 
șina se 
parte, ba 
cet lăzile 
ieturi și 
înaintăm

sici, cară lăzi, încarcă ma
șini 1“ (Tov. Indricuț, deși 
femeie, înjură și drăcuie 
ca un surugiu).

lată-mă, deci, angajat 
muncitor zilier în echipa 
de culegători a lui „tanti 
Vera" din brigada lui In- 
dricuț. „Te asiguri de lăzi 
și culegi piersicile care ți 
se par coapte". Atîta mi se 
spune. Indicații cu privire 
la modul cum se culeg a- 
ceste fructe extrem de de
licate, cum se așează în 
lăzi, cum se cară, nu mi se 
dau. Dacă nu mi se dau,

Totiî) a pornit de la o 
scrisoare trimisă redacției. 
Spicuim din conținut: „în 
viața mea am văzut zeci și ’ 
sute de livezi și grădini. 
Nimic mai frumos și mai 
îmbietor ca o livadă cu 
fructele împlinite din copt. 
Crengile grele se arcuiesc 
spre pămînt și își dăruie 
cu generozitate roadele... 
în miezul verii, roșiile in
cendiază grădina, ardeii, 
lacomi de soare, „fabrică" 
atîta clorofilă îneît verdele 
începe să bată în negru. 
S-ar putea scrie poeme 
despre struguri și vinete, 
despre pepeni și caise"...

Corespondentul nostru 
pe semne e poet. Să-i citim 
scrisoarea în continuare : 
„Toate bune în livezi și 
grădini — numai să dai cu 
ochii de fructe, de legume, 
și, fără să vrei, îți lasă 
gura apă. Dar de ce poa
ma sau leguma atît de fra
gedă și apetisantă în ra
mul și în vrejul ei, ajunge 
uneori în magazine, a- 
tît de veștedă și... obosită?"

Continuînd ideea cores
pondentului nostru putem 
spune că poamele acelea 
care fac să-ți lase gura apă 
le întîinești nu numai în 
livezi, ci și în piețe, pe 
standuri frumbs rînduite, 
îij chioșcuri,‘ori sub simple, 
umbrare. Prospețimii lor li 
se adaugă de multe ori bu
nul gust în sortare și ex
punere... Este însă tot atît 
de adevărat că în imensi
tatea unităților specializa
te în desfacerea legumelor, 
fructelor sînt și „insulițe* 
ocolite de cumpărători — 
magazine care oferă mar
fă... „obosită". „De ce?" — 
i-am întrebat pe vînzătorii 
de aici. „Așa ne-o 
producătorii" — au 
puns ei.

într-o discuție pe care 
am avut-o cu cîțiva direc
tori de G.A.S. și cîțiva pre
ședinți de cooperative agri
cole mi s-a spus altceva : 
că aceste legume sau fruc
te sînt „obosite" de către 
O.C.L.-Aprozar. Cum ? Le 
plimbă, nu le depozitează 
bine, nu le ridică la timp. 
Care e adevărul?

pier-

lliescu, șefulmașină ? Să mer-

aduc 
răs-

pu-
Care 

în-

trîntesc lăzile în 
așeze cu grijă? 

la G.A.S.-Medgi- 
culegătorilor de

buni îepțpri și 
temeinică în scopul 

a 
libere pe teme ac- 
interes ; extinderea

contează. Ur- 
trage tare", 
pur și simplu

ajuns la hală. To- 
Indricut drăcuie, 

— ca de obicei, 
descărcăm primeleZilier — în livadă

Ancheta cu acest titlu, publica
tă în „Scînteia" nr. 6651, semnala 
unele deficiențe în organizarea 
activității cultural-artistice în sta
țiuni de odihnă.

„protectoare", 
fi fost dacă 
Gostatului ar 
mașinile cu 

protectoare

INCOGNITO

exe-

O privire spre creste

a bi- 
extin- 
a ex- 
cultu-

Consiliul așezămintelor cultura
le arată că cele relatate în ziar 
au determinat luarea unor măsuri 
operative. Principalele probleme 
ridicate în anchetă au fost discu
tate într-o consfătuire cu activiștii 
culturali din stațiuni, secretari ai 
comitetelor regionale de cultură și 
artă, directori ai teatrelor din țară. 
In colaborare cu O.S.T.A. a fost 
îmbunătățit itinerarul turneelor 
formațiilor artistice profesioniste. 
S-a revizuit planul de trimitere a 
conferențiarilor din Capitală în 
stațiuni, unnărindu-se o tematică 
adecvată și programîndu-se înde
osebi întîlniri cu oameni de știin
ță, artiști, scriitori. De asemenea, 
s-au luat măsuri pentru aprovizio
narea ritmică cu publicații 
bliotecilor. S-a recomandat 
derea activității de club, 
cursiilor și a manifestărilor 
ral-distractive.

Din răspunsul Comitetului 
cutiv al Sfatului popular și al Co
mitetului de cultură și arta ale re
giunii Crișana reținem faptul că 
s-au luat măsuri pentru amenaja
rea unui nou club la Băile „1 Mai"; 
pînă la terminarea acestor lucrări 
activitățile cultural-educative de 
masă vor fi organizate în localul 
căminului cultural din satul Haieu 
— în imediata apropiere a stațiu
nii. In colaborare cu Consiliul lo
cal al sindicatelor, s-au luat mă
suri ca formațiile artistice să 
prezinte spectacole și duminica. 
Totodată, conferențiari din diferi
te centre universitare și din orașul 
Oradea au fost programați să 
facă expuneri pe teme actuale, de 
larg interes pentru oamenii mun
cii veniti la odihnă.

Comitetul de cultură șl artă al 
regiunii Mureș-Autonomă Maghia
ră ne asigură că a luat măsuri ca 
pe viitor formațiile planificate să 
se prezinte în stațiuni la data pro
gramării. Critica adusă privind 
spectacolul din Tușnad Băi o gă
sim justă 
Problema 
constatat 
cultură a 
inițiativă, 
partea Comitetului regional 
raional de cultură și artă, prezen
tarea spectacolului amintit. In 
urma constatărilor făcute s-a In
terzis cu desăvîrșire susținerea în

stațiuni a unor asemenea manifes
tări improvizate, de prost gust.

Conducerea Casei de cultură 
din Sinaia ne informează că în 
localitate există posibilități pentru 
a se prezenta spectacole în con
diții foarte bune. Dar vechea sală 
a casei de cultură, aflată acum 
sub egida întreprinderii de hote
luri și restaurante, este ținută Ia 
naftalină și cedată pentru aite ma
nifestări. Această problemă ar tre
bui rezolvată cît mai repede, 
ținindu-se seama de cerințele vie
ții culturale a orașului.

în cadrul anchetei au fost criti
cate tendințele de formalism și 
metodele birocratice care apar în 
munca unor activiști culturali din 
stațiuni. Probabil că dacă aseme
nea deficiențe, semnalate și în 
stațiuni de pe Valea Oltului, ar fi 
fost analizate temeinic — de către 
foruri ale Sfatului popular re
gional Argeș, mai competente în 
problemele activității culturale 
decît Biroul pentru rezolvarea re- 
clamațiilor și sesizărilor oameni
lor muncii, care ne trimite răs
punsul — concluziile ar fi fost mai 
la obiect și nu s-ar fi limitat la 
justificări mărunte, adesea con
trazise chiar de răspunsuri primi
te de la alte foruri din regiune. 
Serviciul medical al stațiunii Olă- 
nești se declară de acord cu cri
tica privind folosirea unor mate
riale vechi la organizarea mani
festărilor. „Socotim această atitu
dine ca o comoditate din partea 
sectorului cultural și am luat toa
te măsurile corespunzătoare ca pe 
viitor să

...Am plecat cu primul 
tren spre una din ma
rile gospodării fructifere : 
G.A.S. Medgidia.

De la marginea orașului 
pînă la Gostat sînt doar 
cîțiva kilometri. Abia ap,uc 
să străbat 700—800 metri 
și mă întîlnesc în cîmp cu 
un om. ,,Mai e mult pînă 
la gospodărie?" — îl în
treb. ,,Doi kilometri, îmi 
răspunde. O ții pe lîngă 
șină, faci la stînga, treci 
pe sub un pod și ieși în șo
sea. Acolo e. Dar cu ce tre
buri?" „Vreau să muncesc 
ca zilier, să lucrez vreo 
cîteva zile la G.A.S. să cîș- 
tig .bani". Tovarășul, se pare 
un inginer din gospodărie, 
mă îndrumă să mă adresez 
tovarășei Ana Indricuț, bri
gadieră în livada de 
sici.

Recomandarea are 
miraculoase, 
de care mă

mai întîmple ase-

mai 
dreaptă, mă ajută. Ajuns 
Ia ea, tovarășa Indricuț mă 
întreabă ; „Pentru ce ai 
venit aici ? Să faci cură de 
fructe, să fii șef, ori să 
muncești?" „Să muncesc", 
zic eu. „Atunci, la dracu, 
fă treabă — culege pier-

Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase* 
(grădina Boema) : Carnaval la Tănase 
(orele 20,15). Circul de stat : Interna
țional circ (ore'e 20).

CINEMATOGRAFE

se țin lanț. Ma- 
pleacă ba într-o 
în alta. încet, în- 
cedează la înche- 
încep să pîrîie. 
cu viteza redusă,

în- 
ațl 
se-

PE DRUMUL FRUCTELOR
• Recomandarea miraculoasa • Un reporter în brigada 
Anei Indricuț • Cum sînt brutalizate fructele • „Recu
noaștem și ne angajăm" • Jocul de-a încărcatul 
și descărcatul

caut să învăț singur. Trag 
cu coada ochiului la unul 
din colegii mei de muncă
— Dumitru Vasile. îi ur
măresc mișcările,• culege 
cît culege de pe poalele 
pomului, apoi prinde po
mul de vîrf. Ii Încordează 
ramurile, ia piersici cite 
ii încap în mîna dreaptă
— apoi da drumul crengi
lor. Piersicile rămase țis- 
nesc de pe ramuri ca pia
tra din praștie. Gad pe jos. 
Cele coapte se fac zob, 
cele pîrguile se vatămă. 
Dar nimeni nu vede. în a- 
ceastă unitate mare, pro
ducătoare de fructe, con
trolul este ca și inexistent. 
Șefii nici măcar nu știu 
cum ne cheamă. Nimeni 
nu ne-a legitimat.

Culesul continuă. Um
plem lăzile și le cărăm la 
drum. De aici vin să le ia 
mașinile. Iată-le că vin. 
Autocamionul nr. 25892 
DB se oprește lingă noi. 
încărcătorii . de pe ea — 
niște tineri. Iau lăzile de 
pe jos, le ridică cam Ia un 
metru înălțime și... poci 
cu ele înăuntru. Evident, 
fructele se „pătează".

De ce Dumitru Vasile 
lucrează atit de repede ? 
De ce băieții de pe auto
camioane 
loc să le 
Simplu : 
dia plata 
fructe, a încărcătorilor etc. 
se face în funcție de lă
zile umplute și manipulate. 
Calitatea nu 
marea : „se 
Fructele sint 
brutalizate.

Ce se mai întimplă după 
ce piersicile au fost încăr
cate în

totuși colbăraia de pe 
drum se ridică deasupra 
noastră și ne învăluie in
tr-o mantie 
fCe bine ar 
conducerea 
fi prevăzut 
niște prelate 
pentru fructe). Pînă la hală 
piersicile, din trandafirii 
au devenit cenușii.

Am 
varășa 
înjură 
Cum 
lăzi sortatoarele ne iau la 
rost; „De ce ne aduceți ver- 
ziturile astea?" Ii răspunde 
șoferul: „N-aveți grijă, fe
telor, oricum ar fi, Aproza
rul le pupă. Au 'nevoie”, 
$i descărcarea continuă.

Mă duc la tovarășa In- 
dricuț ; „Știți, nu-mi mai 
place la cules. Vreau să 
încarc mașinile Aprozaru
lui". Ea se uită lung la 
mine, iar eu caut să ghi
cesc ; ifiă drăcuie ori nu 
mă drăcuie? „Fă ce vrei" 
— îmi zice — și pleacă.

Iată că a venit Aproza
rul. Mașinile sîrțt încărcate 
la iuțeală. Nici n-are de 
ce să întîrzie. Nimeni de 
la această organizație co
mercială nu recepționează 
marfa. Piersicile sînt luate 
cu ochii închiși. încărcată, 
mașina pornește în cursă. 
Ce se întimplă în conti
nuare ? Vom răspunde mai 
tirziu. Deocamdată să ve
dem ce spun producătorii 
despre modul cum se cu
leg, se transportă și se în
carcă fructele.

în biroul tovarășului Ni- 
colae Ionescu, directorul 
G.A.S.-Medgidia, erau trei 
persoane : directorul, ingi
nerul

constatări: 1. Sistemul de 
plată e astfel întocmit in
cit stimulează culegătorii 
și încărcătorii-descărcă- 
tori să manipuleze cit mai 
multe lăzi. Astfel, fiecare 
e interesat să lucreze re
pede... dar prost : fructele 
sint trîntite, lovite. 2. 
Căile de acces din livada 

complet dis- 
tot fructele, 

n-au prelate, 
de lucrători

G.A.S. sint 
truse. Suferă
3. Mașinile
4. Cei o mie 
nu primesc nici un fel de
Indicații unde și în ce fel 
să lucreze. 5. Controlul 
asupra muncii diverselor 
sectoare de activitate e a- 
proape inexistent. De a- 
ceea, uneori, se culeg fruc
te ori prea crude, ori prea 
coapte.

— Aveți perfectă drep
tate, a răspuns foarte auto
critic tovarășul director. 
Vom căuta să ne debara
săm de lipsuri ■— din mers.

Ca toată strădania, a 
fost imposibil să înjghe
băm o discuție mal lungă. 
Despre „ce părere au", 
cum s-ar „putea rezolva 
unele lucruri" etc. „Ce 
doriți mai mult ?— păreau 
să spună cei prezenți. Am 
spus ce am avut de spus".

Cu întoarceri 
și ocoluri

uni-

răs-
Bă-

centrale 
fructe din 
du-te-vino 

mașini

_  se spune în răspuns, 
a fost cercetată și s-a 
că directorul casei de 
acceptat din propria sa 
fără nici o aprobare din 

sau

La depozitele 
de legume și 
Constanța e un 
continuu. Sosesc 
cu mere și prune de la Pi
tești, roșii <le la G.A.S. 
Ovidiu, Saiigny, cartofi 
din Brașov. Dăm cu ochii 
și de o mașină DB încăr
cată cu piersici. Tocmai 
bine : înnodăm firul Între
rupt de convorbirea avută 
cu conducerea Gostatului 
din Medgidia. Observasem 
că la G.A.S. fructele fu
seseră încărcate în mașini 
fără a fi recepționate. Iată 
că acum se descarcă. Dar 
nici de data aceasta nu se 
uită cineva la ele. Se a- 
șează frumos în depozit 
și mașinile pleacă să aducă 
altele.

— Care e rațiunea că 
fruclele și legumele, care, 
după cum se știe, sînt 
marfă perisabilă, mai tre
buie să facă o haltă și la 
depozit ?

întrebarea am pus-o to
varășilor Stere Prapa ți 
Constantin Stănculescu, 
șefi de depozite.

— Iată de ce, ne-au răs
puns ei. între orele 11 și 
17, unitățile Aprozar din 
Constanța sînt închise. Co
incidență. Marfa ne vine

deanu, 
chiziții 
O.C.L.

„Dar 
bine ?"

Iată ce ne «pune tovară
șul Bădeanu; „Esențialul 
constă în operativitate. Iar 
pentru aceasta ar trebui să 
fie efectuate îmbunătățiri 
serioase în sistemul greoi 
de aprovizionare. Mașinile 
noastre ar trebui și să în
carce marfă direct de pe 
cîmp, ar trebui să vină 
direct în piețe și unități 
în aceeași zi. Tot Apro
zarul ar putea determina 
producătorii să fie atenti 
cu propria lor recoltă, re- 
fuzînd marfa degradată...

Firește că ar trebui luate 
toate aceste măsuri. Ce am 
mai putea adăuga ? Că a- 
ceste măsuri ar fi trebuit 
să fie luate de mai multă 
vreme. Pentru că de mai 
multă vreme și în mai 
multe rînduri s-au semnalat 
fenomene de proastă orga
nizare — în speță lipsă de 
operativitate — a transpor
tului legumelor și fructe
lor.

Este inutil să înșirăm 
aici tot felul de justificări 
și explicații oferite de to
varășii în sarcina cărora 
cad problemele achizițio
nării, transportului și des
facerii acestor produse. în 
esență : dacă atît producă
torii, cît și cei care comer
cializează legumele și fruc
tele consideră că ar trebui 
aduse unele îmbunătățiri 
în propria lor muncă, apoi 
este timpul ca, împreună 
cu organele centrale de 
resort, să se treacă la stu
dierea amănunțită, critică, 
a acestei probleme, la 
elaborarea de măsuri care 
să transforme aceste dezi
derate în realități concrete.

Gheorghe GRAURE

A IX-A EDIȚIE A JOCURILOR 
OLIMPICE DE IARNA : Sala Palatu
lui R. P. Române (orele 19,30 — seria 
1498). ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop ; Patria (completare Lucră
rile celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R,) — 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,
București (completare Melodiile stră
zii) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21, grădina „Progresul" (completare 
Melodiile străzii) — str. Ion Vidu nr. 
5 — orele 20, Melodia (Completare 
Melodiile străzii) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30. UNORA LE PLACE JAZUL : 
Republica — 8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 
21,30; stadionul Dinamo (completare 
Lucrările celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.) — orele 20, Arenele Liber
tății (completare Muzeul Zambaccian)
— orele 20, Festival — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 19; 21,30, rulează șl la grădină
— Pasajul Eforie — orele 20,15, Fe
roviar — 10,30; 15,30; 18; 20,30, Excel
sior — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Mo
dern (completare Muzeul Zambac
cian) — 9; 12; 15; 18; 21. STRIGATUL! 
Luceafărul (completare Surlsul) — 
8,30‘; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Flacăra
(completare Surlsul) — 15,30; 18; 20,30, 
Floreasca (completare
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30. DOMNUL — 
cinemascop : Carpați ’
Construim) — 9; 11,30;
21.30, Victoria (completare Construim)
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Gră
dina „Doina" (completare Lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.)
— orele 20,15, Expoziția realizărilor
economiei naționale a R.P.R. (com
pletat* Construim) — orele 20,15. UN 
ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI : Ca
pitol (completare Amintiri contem
porane) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21, rulează și la grădină (completare 
Lucrările celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.) — orele 20. PENSIUNEA 
BOUI.ANKA : Central (completare
Zîmbetul) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, Tomis — 9,30: 11,45; 14; 16,15;
18.30, rulează și la grădină — orele
20.30, A IX-A EDIȚIE A JOCURILOR
OLIMPICE DE IARNĂ — 180 DE ZILE 
IN ATLANTIC : Lumina — 9.30;
11,45; 14; 16.15; 18,30; 30,45. AMERICA, 
AMERICA (amhele serii) : .Union — 
16,15; 19,45. PROGRAM PENTRU
COPII : Doina — rulează numai la ora 
10. ZIDUL ÎNALT : Doina (completare 
Rapsodia ungară) — 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30. LUCRĂRILE CELUI DE
AL IX-LEA CONGRES AL P.C.R. — 
FATA DE PE SOMEȘ — DINCOLO 
de codri și PĂDURI — cinemascop 
ISTORIA CIFRELOR — ȘTIINȚA ȘI 
TEHNICA NR. 9/1964 — -----------------
NR. 4/1965 : Timpuri Noi 
continuare. INTILNIRE
— cinemascop : Giuleștl
Spre cer) — 14; 16,15;
Miorița (completare Spre
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. DE DOI BĂNI 
VIOLETE : Cultural — 16; 18,15; 20.30. 
UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : în
frățirea între popoare (completare 
La cel mai înalt nivel) — 10,30; 15,30;
18: 20,30, Lira (completare La cel mal 
înalt nivel) — 15; 17,15; 19,30; rulează 
și la grădină — orele 20,30. HO- 
CHEIȘTII — cinemascop : Dacia 
(completare Muzeul Cornel Medrea)— 
9,30—14; în continuare, 16,15; 18,45;
21. DAȚI-MI CONDICA DE RECLA
MAȚI! : Buzești (completare Oltenii 
din Oltenia) — 15,30; 18; rulează și la 
grădină — orele 20,15, Drumul Sării 
(completare Oltenii din Oltenia) — 
15,30; 17,15; 19,30. REGINA CÎNTE-
CEI.OR : Crîngași — 15,30; 18; 20,30, 
Rahova — 16; 18,15, rulează și la gră
dină — orele 20,30. DECORAȚII PEN
TRU „COPIII MINUNE" : Grivița 
(completare Casa cetate) — 10; 12; 16; 
18,15: 20,30 CINTIND DESPRE-----
ZONA : Bucegi (completare 
bun... bun gust) — 10; 12,30; 16; 
21,00; rulează și la grădină —
20, Arta (completare Amintiri___
temporane) — 16; 18,15; 20,30; rulează 
și la grădină — orele 20. RABY MA- 
TYAS : Unirea — 16; 18,15; rulează și 
la grădină — orele 20,15. CUM SE 
REUȘEȘTE IN DRAGOSTE : Vitan 
(completare Fotbaliști, nu uitați 
copilăria) — 16; 18. NEAMUL ȘOIMA- 
REȘTILOR — cinemascop (ambele 
serii) : Munca (completare Șopîrle) — 
10; 15,30; 19. Grădina vitan — Calea 
Dudești — orele 20,15. JUNGLA TRA- 
GICA : Colentina — 16; 18,15; 20,30; 
rulează și la grădină — orele 29.15. 
ȘOFERII IADULUI : Popular 16; 
18,15; 20,30. WINNETOU — cinfema- 
scop : Moșilor 15,30; 18; 20,30; rulează 
și la grădină (completare Minunea de 
la Ghiza) — orele 20. PRELUDIO 11 — 
cinemascop : Cosmos (completare 
Drumul) — 15,45; 18; 20,15. NUNTA 
CU PERIPEȚII : Viitorul (comple
tare Laminorul de țevi) — 16; 18,15; 
20,30. FEMEIA NECUNOSCUTĂ I 
Volga (completare Sport nr. 3/1965) — 
9; 11,45; 14,30; 17,30; 20.30. SPRE
CULMI : Progresul — 15,30; 18; 20. 
LALEAUA NEAGRA — cinemascop : 
Flamura (completare O călătorie spre 
inima Reșiței) — 10; 12,30: 16; 18,30;
21. săritură In ÎNTUNERIC : Fe
rentari (completare Sport nr. 3/1965)
— 16: 18; 20.30. OLIVER TWIST : CO-
troceni — 15,30; 18; 20,30. RACHE
TELE NU TREBUIE SĂ DECOLEZE
— cinemascop ; Pacea (completare O 
călătorie spre inima Reșiței) — 16; 18; 
20,30. CERASELLA : Grădina „Pro- 
gresul-Parc" (completare Lucrările 
Celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.)
— Piața Libertății — orele 20,30.

Surîsul)

(completare 
14; 16,30; 19;

PIONIERIA 
— 10—21 în 
EA ISCHIA 
(completare 
18,30; 20,45. 

cer) — 9,45;

ARI- 
Gust 
18,30; 
orels 
con

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

11, 12 Șl 13 august a c. în țară : Vre
mea se răcește mai ales în nordul 
țării. Cerul schimbător. Va ploua 
local. Vîntul va predomina din sec
torul nordic, prezentînd intensificări 
de scurtă durată. Temperatura ae
rului în scădere, minimele vor fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, iar ma
ximele între 20 și 30 grade. Local 
mai ridicate în sud-estul tării. în 
București : Vremea se răcește ușor. 
Cerul va fi schimbător, vîntul va 
predomina din nord-vest cu intensi
ficări de scurtă durată Temperatura 
în scădere la început apoi staționară. 
Pe litoral : Vremea se menține în 
general frumoasă, cu cerul mai mult 
senin la început, apoi variabil.
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In țara noastră sînt zone întinse de te
ren unde media anuală a precipitațiilor 
este mai scăzută, nu satisface, întot
deauna, cerințele plantelor. Efectele lip
sei de umiditate pot fi înlăturate în bună 
parte prin aplicarea unui complex de 
măsuri : lucrarea rațională a solului, fo
losirea îngrășămintelor, utilizarea unor 
soiuri productive, adaptate unor aseme
nea condiții naturale etc. O însemnătate 
deosebită are însă asigurarea, prin iri
gații, a apei necesare plantelor în mo
mentele cele mai potrivite.

Conducerea partidului, a statului au 
inițiat o serie de măsuri pentru a spori 
suprafețele irigate. Pînă acum au fost a- 
menajate circa 200 000 hectare. In ur
mătorii cinci ani, aceste lucrări vor că
păta o amploare și mai mare. Ce pro
bleme ridică înfăptuirea la timp, exem
plară a acestor sarcini ? Ce învățăminte 
se desprind din experiența dobîndită 
pînă acum în folosirea irigațiilor ? Ce 
trebuie făcut în continuare pentru ca pe 
terenurile irigate să se obțină producții 
cît mai mari șl cit mpi ieftine ? Iată ce 
ne-au relatat în această privință specia
liștii cărora le-am solicitat părerea. Ploaie artificiala. Chiar și pe secetă porumbul crește viguros

„Pentru a pune în valoare întregul 

potențial de producție al solurilor din 

Bărăgan și din alte zone cu regim scăzut 

de precipitații, se va iriga, din fondurile 

statului, pe baza unor soluții tehnice 

moderne, o suprafață de circa 400 000 

hectare. Este in interesul fiecărei coope

rative agricole ca prin mijloace proprii, 

utilizind sursele de apă locale, să extindă 

cit mai mult suprafețele de teren irigat"

(Din Raportul C.C. al partidului 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al IX-lea Congres al P. C. R.)

Să adoptăm cele mai
avantajoase sisteme
de amenajare

Apa poate fi adusă la 
plantă prin diferite pro
cedee : prin conducte 
îngropate, prin jghea
buri de beton, pe cana
le deschise etc. Dintre 
acestea, in țara noastră 
cel mai răspîndit este 
cel de aducțiune prin 
canale deschise. Ținind 
seama de experiența cîș- 
tigată, de rezultatele ob
ținute de țările cu pomi
cultură. avansată,-ce sis
teme de irigat sînt mai 
eficiente, mai economice 
în condițiile concrete ale 
țării noastre ?

Iată părerea tov. DUMI
TRU DIAMANDOPOL, șef 
de serviciu în Trustul Cen
tral Gostat: „Eu optez 
pentru sistemul de conduc
te îngropate, prin care apa 
circulă sub presiune. Este 
adevărat, în cazul canalelor 
deschise pe pămînt, pe 
care le folosim în prezent, 
investiția este mai mică. 
Dar reparațiile capitale și 
reamenajările ce se execu
tă depășesc de multe ori 
valoarea inițială a investi
ției făcute la sistemul prin 
conducte îngropate. In afa
ră de aceasta, din cauza a- 
menajării canalelor deschi- 

, se, se scoate din cultură 
mult teren, se pierde, prin 
infiltrație, multă apă. Dacă 
avem în vedere aceste cîte- 
va aspecte, sistemul de con
ducte prin presiune apare 
mult mai avantajos, întrucît 
el elimină pierderile de pă
mînt si de apă. Aceasta nu 
exclude însă aducerea a- 
pei, acolo unde este cazul, 
și prin sistemul de suprafa
ță — jgheaburi de beton, 
canale dalate. Ceea ce aș 
vrea să subliniez este ur
mătorul lucru : înainte de a 
porni la stabilirea sisteme
lor trebuie să se studieze 
temeinic, sub toate aspecte
le, soluția care se va folosi 
într-un loc sau altul astfel 
ca ea să asigure o eficien
ță maximă, recuperarea în
tr-un timp scurt a investi
țiilor făcute.

Pentru a putea amortiza 
într-o perioadă mai scurtă 
de timp investițiile mari pe 
care \ solicită aceste siste
me, cohsider necesar ca a- 
menajarea lor să înceapă 
mai întîi în zonele și pe 
terenurile unde există cer
titudinea că, prin irigare, 
se pot realiza cele mai mari 
sporuri de recoltă".

I
Ținînd seama de stu
diile întreprinse și de 
experiența de pînă a- 
cum, care sînt aceste 
zone ?

„în primul rînd terasa 
Dunării, Bărăganul. Aici 
există terenuri foarte fer
tile, care totuși nu-și pot 
pune în valoare la maxi
mum potențialul productiv 
din cauza precipitațiilor in
suficiente, neuniform re
partizate în cursul anului, 
în Lunca Dunării consider 
necesar să se înceapă ame
najările într-o a doua eta
pă, după ce, aici, își vor 
face efectul lucrările de 
îndiguire și desecare ce 
s-au executat sau sînt în 
curs de executare. O în
semnătate mare are și 
amenajarea pentru irigare 
a unor noi terenuri de-a 
lungul rîurilor interioare".

Proiectarea judicioasă 
a amenajărilor pentru 
irigații, executarea a- 
cestora în cele mai bune 
condiții prezintă o mare 
importanță. Oricît de 
modern ar fi sistemul 
ales, dacă la proiectare 
nu se stabilesc para
metrii care, în orice 
condiții, să permită iri
garea la timp și în tota
litate a culturilor, rezul- 

. țațele znu vor fi cele 
scontate.

Despre această proble
mă ne-a vorbit tov. VIC
TOR NEGOMIREANU — 
șeful laboratorului de iri
gații din cadrul Institutului 
de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea: 
„în unele cazuri, la întoc
mirea proiectelor, Comite
tul de Stat al Apelor n-a 
ținut seama de toți acești 
factori, nu a valorificat în 
suficientă măsură rezulta
tele cercetărilor, nu s-a 
consultat îndeajuns cu spe
cialiștii pentru realizarea 
unor lucrări de cea mai 
bună calitate. Din această 
cauză s-au semnalat anu
mite greșeli, între care și 
subdimensionarea canale
lor. Agricultura noastră face 
progrese continui. La pro
iectarea noilor sisteme tre
buie să se țină seamă mai 
mult de acest lucru. Este 
necesar să construim siste
me care să corespundă sar
cinilor actuale, dar care să 
facă față și cerințelor care 
se vor ivi peste 10—15 ani“.

Problema structurii 
culturilor în sisteme iri
gate prezintă o impor
tanță deosebită. De felul 
cum este rezolvată, de 
alegerea acelor plante 
care dau cele mai mari 
sporuri de recoltă atunci 
cînd au asigurată, apă 
suficientă, depind în 
mare măsură folosirea 
intensivă a suprafețelor 
amenajate, recuperarea 
rapidă a investițiilor. Ce 
ne puteți spune în a- 
ceastă privință ?

„Experiențele întreprinse 
ne-au arătat că, în vederea 
utilizării eficiente a siste
melor, este necesar să asi
gurăm folosirea lor din 
martie pînă toamna tîrziu, 
adică 8—9 luni și nu doar 
3, așa cum se întîmplă, 
uneori, în prezent. Acest 
deziderat poate fi înfăptuit 
prin realizarea unei struc
turi adecvate de plante. 
Porumbul, lucerna, chiar și 
sfecla de zahăr sînt culturi 
care, prin irigare, dau spo
ruri mari și economice de 
producție. Există date certe 
care demonstrează că ele 
nu trebuie să lipsească din 
sistemele de irigat. Nu tre
buie neglijate însă nici 
grîul, orzul și borceagul 
de toamnă, după recoltarea 
cărora putem să arăm te
renul, să-l fertilizăm și să 
însămînțăm o altă cultură. 
Printr-o asemenea struc
tură rațională — porumb 
și lucernă, pe de o parte, 
ca plante de bază în sistem 
irigat, și cereale păioa- 
se și borceaguri de toam
nă, pe de altă parte 
— se soluționează două 
probleme. în primul rînd, 
se creează posibilitatea să 
se înceapă udatul primă
vara devreme, la lucernă, 
și să se termine toamna 
tîrziu, la grîu, ceea ce per

mite permanentizarea ca
drelor de udători, înlătu
rarea deficiențelor serioase 
care există în acest sens, 
în prezent. în al doilea 
rînd, se pot obține sporuri 
însemnate de producție, 
ceea ce duce la recupera
rea mai rapidă a investi
țiilor. S-a spus că grîul iri
gat nu este rentabil.. Eu sus
țin contrariul. Grîul irigat 
poate produce 5 000—7 000 
kg la ha. Dacă după seceriș 
însămînțăm o a doua cul
tură (deobicei plante fura
jere) se pot obține produc
ții foarte mari, de 50 000— 
70 000 kg de masă verde la 
ha. în aceste condiții este 
rentabil să semeni, pe unele 
suprafețe irigate, grîu, ca 
de altfel și orz și borceag. 
Cercetările demonstrează 
că există și alte soluții 
avantajoase. La institutul 
nostru, de exemplu, după 
borceag de toamnă, bună
oară, am semănat po
rumb sau soia pentru 
boabe și chiar sfeclă-de 
zahăr. Am obținut'' cul
turi duble foarte bune. 
Anul acesta am recoltat 
borceagul în jurul lui 15 
mai, realizînd în medie la 
hectar 45 000 kg masă ver
de. După eliberarea tere
nului am pus sorg pentru 
boabe. în prezent, acesta, 
este la fel de bine dezvol
tat ca și sorgul semănat 
obișnuit. In aceeași situație 
se află și porumbul boabe 
însămînțat în cultură du
blă. Concluzia : problema 
structurii culturilor irigate 
trebuie să fie studiată te
meinic, sub toate aspectele, 
inclusiv în perspectiva dez
voltării agriculturii noastre 
socialiste, ținind seama de 
necesitatea folosirii inten
sive a suprafețelor amena
jate, de specializarea uni
tăților și de cerințele eco
nomiei naționale".

In legătură cu necesita
tea îmbunătățirii proiectă
rii și-a spus părerea și 
tov. ION VLAD, directorul 
Trustului Gostat Brăila :

„Pentru ca sistemele noi 
pe care le vom con
strui să dea cele mai 
bune rezultate, consider 
absolut necesar să se 
creeze condiții ca specialiș
tii din unitățile de produc
ție unde se amenajează 
mari suprafețe în vederea 
irigării să-și spună mai 
amănunțit părerea asupra 
problemelor privind pro
iectarea și execuția. Ri
dic această chestiune 
deoarece, în prezent, noi, 
cei care folosim siste
mele de irigat, deci cei 
mai interesați în buna lor 
execuție, sîntem simpli fi- 
guranți. Ce se întîmplă ? 
Cînd se fac avizări în ca
drul Comitetului de stat al 
apelor noi sîntem anunțați, 
de cele mai multe ori, doar 
cu 24—48 ore înainte. Este 
clar că în asemenea situa
ții nu dispunem de timpul 
material pentru a studia 
amănunțit proiectul, pen
tru a prezenta observații 
întemeiate, judicioase. E 
drept, proiectarea pornește 
de jos, de la unități. Noi 
însă nu avem în toate gos
podăriile specialiști bine 
pregătiți în domeniul iri
gațiilor. Ar fi cît se poale 
de folositor dacă s-ar pune 
capăt acestei practici".

I
Care sînt cauzele care 
generează o asemenea 
stare de lucruri ?

„Părerea mea este că 
proiectanții, ca dealtfel și 
executanții, nu simt răs
punderea directă pentru 
buna executare a sisteme
lor. Una din cauze este și 
aceea că proiectantul, exe
cutantul și beneficiarul de 
dotație este aceeași insti
tuție — Comitetul de stat 
al apelor. Nu-i o situație 
normală. Este adevărat că 

în proiecte se fac unele 
calcule de eficiență econo
mică. Cine le urmărește 
însă ? Nu pot să indic o

Cadre cu pregătire 
corespunzătoare

Construirea noilor siste
me trebuie să fie bine co
relată cu pregătirea cadre
lor necesare — acesta este 
principalul învățămînt ce 
se desprinde din experiența 
acumulată. In prezent, da
torită numărului insuficient 
de cadre cu cunoștințe te
meinice în domeniul iriga
țiilor, multitudinii proble- 

‘ melor care- se pun în acest 
. sector de activitate, practic 

nu se reușește să se folo
sească sistemele amenajate 
la nivelul investițiilor fă
cute.

I
 Pentru viitor, asigu

rarea acestor cadre con
stituie, așadar, o proble
mă de cea mai mare în
semnătate. Cum se poa
te realiza aceasta ?

Răspunde tov. ION TOMA, 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional București : 
„După părerea mea, proble
ma asigurării cadrelor tre
buie privită din două punc
te de vedere. Pe de o 

Cu ajutorul unor pompe puternice apa Dunării pornește spre Bărăgan

parte trebuie să speciali
zăm inginerii și tehnicie
nii existenți, care lu
crează în zonele cu culturi

Maximum de eficientă»
pe terenurile amenajate

Sistemele de irigații a- 
menajate pînă acum cu
prind suprafețe întin
se. Modernizarea lor 
constituie o sarcină de 
mare însemnătate eco
nomică. Ce trebuie în
treprins în acest sens ?

Răspunde tov. ION ZAM
FIR, director in Comitetul 
de Stat al Apelor : „Pentru 
ca pe suprafețele amenaja
te pînă acum să obținem 
producții sporite, esenția
lul e să redimensionăm 
canalele să le impermea- 
bilizăm, să mărim debitul 
stațiilor de pompare, ast
fel încît să putem distri
bui apă suficientă, în orice 
moment. In ultima vreme, 
au fost alocate fonduri im
portante în acest scop. Prin 
lucrările realizate s-a mă

soluție în această proble
mă. Ea trebuie să fie însă 
studiată și rezolvată de 
către forurile competente".

irigate. Pe de altă parte 
să formăm în facultăți ca
dre noi, bine pregătite, ca
pabile să exploateze așa 
cum trebuie sistemele pe 
care le construim. Am să 
mă refer doar la primul 
aspect. In regiunea Bucu
rești s-au obținut unele re
zultate în această privință. 
Pe plan regional, au fost 
organizate cursuri de 2—3 
săptămîni, sau chiar mai 
mult, cu specialiștii din u- 
nitățile care au terenuri 
amenajate pentru irigat. 
La aceste cursuri, cercetă
torii de Ia ICCPT-Fundu- 
lea au predat agrotehnica 
culturilor irigate, specialiș
tii din cadrul Comitetului 
de Stat al Apelor au lămu
rit problemele privind în
treținerea sistemului de 
irigații, întocmirea planu
rilor de exploatare etc. In 
felul acesta am reușit, par
țial, să dăm oamenilor cu
noștințele de care au ne
voie. Cred că pe viitor tre
buie să acordăm toată 
atenția folosirii tuturor po

sibilităților de ridicare a 
nivelului de cunoștințe în 
domeniul hidroameliorații- 
lor, ale cadrelor existente".

rit substanțial gradul de 
folosire a amenajărilor mai 
vechi. Acțiunea va conti
nua și în viitor. Ceea ce 
n-am reușit însă să facem 
e instalarea unor meca
nisme care să indice pre
cis cantitățile de apă folo
site de fiecare unitate. 
Gospodăriile ridică această 
problemă. Pe bună drep
tate, căci ele vor să plă
tească atîta apă cît con
sumă. In cadrul sistemelor 
existente se pune în mod 
foarte serios problema de
secărilor. Lucrările execu
tate în anii trecuți au avut 
o serie de neajunsuri : re
țeaua de desecare n-a fost 
completă, adîncimea n-a 
fost corespunzătoare. Din 
această cauză, în incintele 
amenajate, suprafețe în
semnate nu pot fi folosite 

rațional, sînt supuse feno
menului de sărăturare sau 
înmlăștinare. Părerea mea 
este că începerea, chiar în 
perioada imediat următoa
re, a lucrărilor de desecare 
se pune cu multă strin
gență".

ICe ne puteți spune 
despre întreținerea sis
temelor existente ?

„Comitetul de Stat al A- 
pelor — continuă tov. 
Zamfir — căruia îi revine 
sarcina să revizuiască sta
țiile de pompare și canalele 
principale, să execute re
parații capitale la diverse 
utilaje se achită de sarci
nile ce-i revin. Ce se întîm
plă însă în unele coopera
tive agricole și chiar în 
gospodării de stat ? Pe mo
tiv că „apa curge oricum" 
nu se execută la timp și 
bine lucrările de întreți
nere a rețelei de canale din 
interior. Urmarea: viteza 
de scurgere a apei pe ca
nale este redusă, fapt care 
provoacă stagnări în folo
sirea aspersoarelor ; pierde
rile de apă sînt foarte mari 
datorită îmburuienării re
țelei de aducțiune etc. 
Există multe asemenea si
tuații cu toate că cheltuie
lile pentru executarea lu
crărilor necesare sînt mi
nime".

Așa după cum a reie
șit din discuțiile purtate, 
această situație se dato
rează nu numai negli
jențelor, care se mai ma
nifestă într-o unitate 
sau alta, ci și altor cauze.

Iată ce ne spune tov. 
NICOLAE STOICA, pre
ședintele Consiliului a- 
gricol raional Călărași : 
„Statul a făcut investi
ții mari pentru con
struirea stațiilor de pom
pare, a canalelor principale 
etc. S-a lăsat însă în sarci
na unităților agricole exe
cutarea amenajărilor inte
rioare. Nu-i o sarcină ușoa
ră. Uneori, neputînd să fa
că lucrările necesare, uni
tățile nu irigă decît 50 la 
sută din terenul prevăzut. 
Și în această privință mul
te greutăți sînt generate de 
lipsa de cadre cu pregătire 
corespunzătoare. Experien
ța arată că dacă într-o uni
tate agricolă nu există un 
om de specialitate în mate
rie de irigații, e greu să se 
execute zeci de canale pro
vizorii în fiecare an, să se 
facă nivelarea terenului — 
lucrare de finețe, pretenți
oasă. Amenajările interi
oare și revizuirea sistemu
lui întîrzie însă și din alt 
motiv : neasigurarea unor 
utilaje. Propun ca pe viitor 
unele stațiuni de mașini și 
tractoare să fie dotate cu 
mașini de făcut rigole, de 
nivelat, care să ne permită 
să executăm repede, în ter
meni utili lucrările respec
tive. Vreau să mă refer și 
la una din obligațiile esen
țiale care revine Comitetu

lui de Stat al Apelor : asi
gurarea la timp a apei. In 
cele mai multe cazuri uni
tățile sale se achită conști
incios de sarcinile ce le re
vin. Au fost însă și situații 
cînd stația de pompare n-a 
funcționat 2—3 săptămîni. 
Bineînțeles, cooperativele 
agricole n-au avut cu ce 
iriga. Cine plătește pagu
ba ? Se spune că cel ce nu 
respectă contractul. Pînă 
acum însă nu s-a întîmplat 
așa ceva. Socotesc că este 
nimerit să se transforme 
actualele unități ale Comi
tetului de Stat al Apelor 
în întreprinderi de irigat 
care să dispună de stațiile 
de pompare, de rețeaua de 
canale, de utilajul de udat. 
Cu aceste întreprinderi,

Cum și cu ce mijloace 
aplicăm agrotehnica

Irigarea culturilor este 
o chestiune complexă. 
Rezultatele care se ob
țin depind de cunoaște
rea exactă a agrotehni
cii culturilor însămînța- 
te în incintele amenaja
te, a tehnicii de udare, 
de exploatarea și între
ținerea rațională a sis
temelor. O contribuție 
importantă în această 
privință trebuie s-o a- 
ducă cele două instituții 
care se ocupă de cerce
tări în domeniul iriga
țiilor : Institutul central 
de cercetări agricole și 
Comitetul de Stat al A- 
pelor. Ele au obținut o 
seamă de realizări în a- 
cest domeniu. Rezultate
le pot fi însă și mai 
bune. Cum anume ?

Răspunde tov. Victor 
Negomireanu: „In pri
mul rînd, printr-o de
limitare precisă a sarci
nilor ce ne revin. Ce 
se întîmplă ? în loc să se 
ocupe doar de probleme 
cum sînt distribuția apei, 
măsurarea cantității de apă, 
asigurarea utilajelor nece
sare în acest scop, Comi
tetul de Stat al Apelor stu
diază și o serie de aspecte 
privind regimul de irigații, 
adică teme care revin Ins
titutului Central de cerce
tări agricole. Acest parale
lism trebuie înlăturat".

Unii specialiști au făcut și 
alte propuneri. Cercetările 
în domertiul irigațiilor să 
fie coordonate de un singur 
for științific. In cadrul Ins
titutului central de cerce
tări agricole, care execută 
cel mai mare volum de lu
crări, problemele irigații
lor să nu fie studiate sepa
rat pe secții, așa cum se 
întîmplă în prezent, ci îm
preună. Se simte nevoia ca 
o serie de stațiuni experi
mentale să fie profilate 
pentru rezolvarea proble
melor hidroameliorative, 
iar secția de economie a- 
grară din cadrul I.C.C.A. 
să întreprindă cercetări în 
domeniul organizării efi
ciente a muncii în sistemul 
de irigații.

I
 Pentru ca rezultatele 

cercetării să fie aplicate 
în practică este necesar, 
între altele, să se asigu
re o bază materială co
respunzătoare.

In legătură cu aceasta se 
ridică unele probleme. Iată 
ce ne-a relatat tov. Ion 
Vlad:

„în prezent nu putem e- 
xecuta bine, la momentul 
oportun, arăturile de toam
nă pe terenurile irigate, din 
lipsa unui număr suficient 
de tractoare pe șenile, și 
nu putem aplica în condiții 
optime îngrășămintele da

cooperativele agricole vor 
putea să contracteze iriga
rea așa cum contractează 
diferitele lucrări cu S.M.T. 
Avantajele ar fi multiple, 
întreprinderile respective 
vor fi obligate să se achite 
conștiincios de sarcinile ce 
le revin; se va rezolva pro
blema întreținerii și ex
ploatării raționale a utila
jului de irigat care, în pre
zent, este folosit cu un ran
dament scăzut datorită lip
sei de oameni calificați; 
toată problema irigațiilor 
va fi concentrată în mîna 
unei singure întreprinderi. 
Poate că nu-i cea mai ni
merită soluție. Cert este 
însă că ea merită să fie 
studiată de organele de re
sort".

torită faptului că nu dispu
nem de mașini adecvate. 
De asemenea, nu putem 
face o udare pe baze știin
țifice. Alegerea momentului 
irigării și stabilirea canti
tății de apă trebuie făcute

0 rezervă însemnată -
sursele de

Sursele de apă locale 
constituie o rezervă în
semnată de sporire a su
prafețelor irigate in fie
care unitate agricolă.

Despre importanța aces
tei acțiuni ne vorbește 
tov. GHEORGHE CACIU, 
vicepreședinte al Consiliu
lui agricol raional Urzicenl:

„Desigur, la ora actua
lă, în țara noastră se mer
ge pe sisteme mari, econo
mice. Trebuie să avem în 
vedere însă și sursele de 
apă locale, care, puse în 
valoare, pot asigura iriga
rea unor suprafețe însem
nate cu diferite plante a- 
gricole. Pentru fiecare uni
tate în parte, pentru econo
mia națională în ansamblu 
valorificarea acestor sur
se prezintă o deosebită im
portanță, poate aduce un 
plus însemnat de produse 
agricole. La noi în raion 
există o bună experiență 
in această privință. Iată, 
bunăoară, cum au procedat 
membrii cooperativei agri
cole din Grindu. Cu spri
jinul specialiștilor, au tre
cut, în 1960, la amenajarea 

Alegerea și construirea celor mai bune 
sisteme de irigații pentru condițiile din 
tara noastră este o problemă de cea mai 
mare răspundere. Pentru buna ei rezol
vare, așa cum se arată in Raportul C.C. 
al partidului la cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R., sînt necesare o largă consul
tare a celor mai bune cadre de specia
liști, un studiu amănunțit asupra condi
țiilor concrete din fiecare loc, asupra 
structurii culturilor, investițiilor ce tre
buie făcute și posibilităților de recupe
rare etc.

Atît pentru noile amenajări, cît și pen
tru buna exploatare a celor existente sînt 
necesare cadre bine pregătite. Ar ii toar
te util dacă Consiliul Superior al Agri
culturii și Ministerul lnvăfămîntului ar 
studia din vreme această problemă, în 
vederea stabilirii celor mai indicate mă
suri. De un sprijin mai mare trebuie să 
se bucure unitățile agricole socialiste în 
valoriiicarea pe scară largă a surselor de 
apă locale.

Pagină realizată de 
Radu ATANASESCU

cu mult discernămînt, în 
funcție de mulți factori: 
rezerva de apă din pămînt, 
felul culturii, perioada de 
vegetație, tipul de sol etc. 
Aceasta se poate realiza cel 
mai bine prin luarea de 
probe, tatonarea perma
nentă a umidității existen
te în sol, astfel ca, o dată 
ajunși la plafonul necesar, 
să putem începe irigarea. 
In prezent nu dispunem de 
baza materială necesară 
pentru a efectua aceste a- 
nalize. Sînt încă unități 
care stabilesc momentul u- 
dării numai pe baza expe
rienței acumulate de cadre, 
sau prin observații asupra 
stării de vegetație a plante
lor. Socotesc necesar ca în 
unitățile care irigă supra
fețe întinse să se creeze 
mici laboratoare unde să 
se analizeze, periodic, pro
bele de sol luate din cîmp 
și, pe această bază, să se 
determine momentul optim 
de udare, cantitatea de apă 
ce trebuie dată".

Unii participanți la dis
cuții au propus organizarea 
unor laboratoare bine do
tate, la nivelul regiunilor 
și raioanelor, de genul ce-
lor pentru analiza semin
țelor, care să cerceteze ope
rativ probele trimise de 
unități, să indice, pe bază 
de buletine, cită apă există 
în sol, cînd trebuie să în
ceapă irigațiile și cu ce 
norme să se facă.

apă locale
unor terenuri irigate, folo
sind pentru aceasta rezer
vele de apă din pînza frea
tică. Pînă în prezent s-au 
forat 36 de puțuri cu care 
se irigă 170 hectare de le
gume și lucernă. Rezulta
tele sînt evidente. Cu chel
tuieli destul de mici se 
obțin producții mari, care 
întrec cu mult pe cele de 
la neirigat. Nu-i de mirare 
că membrii cooperatori 
și-au propus să extindă în 
viitor suprafețele amenaja
te, folosind aceeași sursă 
de apă. Rezultate asemă
nătoare s-au obținut și ia 
cooperativele agricole Va
lea Măcrișului, Movilița, 
Creața Leșile și altele. 
Avem însă mari posibili
tăți de extindere a acestei 
acțiuni. Pentru aceasta 
cred însă că trebuie rezol
vate unele probleme : coo
perativele agricole să fie 
ajutate mai mult de Comi
tetul de Stat al Apelor la 
identificarea surselor locale 
de apă și suprafețelor care 
pot fi irigate pe această 
cale, la întocmirea proiec
telor și aplicarea lor pe 
teren".
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• Chimistul ame
rican Dr. Williard 
Libby, laureat al 
Premiului Nobei pen
tru chimie pe anul 
1960, a descoperit o 
metodă de prepara
re a alimentelor 
fără încălzire. Cu

L ajutorul unei prese

“1

hidraulice exerclttnd 
o presiune de 5 000— 
10 000 atmosfere, 
cartofii și morcovii 
au fost fierți la... 
rece in timp de o 
oră, un biftec a fost 
fript în ctteva mi
nute, iar un ou a 
fost copt în două 
minute.

Prof- Radu VULPE

Doctor în Șfiinfe istorice

Se zice că ts nașterea sa, 
în anul 1908, Harry Oppen
heimer a fost depus înfr-un 
leagăn de aur încrustat cu 
diamante.

O jumătate de secol mai 
tîrziu, copilul, ajuns între 
timp sir, declara presei : „în
treprinderile pe care le pa
tronez... au adus beneficii tu
turor raselor și standardul de 
viafă al africanilor a crescut, 
de fapt, mult mai rapid de- 
cît standardul de viafă al 
europenilor...1’

întreprinderile pe care Ie 
patronează sit Oppenheimer 
sînt exploatări de diamante 
din Africa de sud. Standar
dul de viafă al muncitorilor 
săi se înalfă pînă în tavanul 
galeriilor denumite pe bună 
dreptate „ale diavolului’ și 
se întinde în limitele ghe
toului mizer, care înlocuiește 
în orele libere perimetrul de 
sîrmă ghimpată al minei.

Dl. Oppenheimer posedă o 
avere de 1 miliard de do
lari. Dar cei 500 000 de mun
citori negri din minele de 
aur și diamante, leagănul ma
rilor averi ? Fiecare din ei 
cîșfigă pe zi doar contrava
loarea unui pachet de Ji
gări. Adesea, figările inac
cesibile poartă numele u- 
nora dintre diamantele cele
bre care au fost descoperite 
aici. Pietrele prefioase nu 
pot fi ale negrilor nici mă
car ca nume imprimate pe ți
gări,..

După unele calcule, oame
nii au scos pînă acum din 
adîncurile pămîntului 80 de 
tone de diamante. Pînă a- 
cum 250 de ani principala 
furnizoare de diamante era 
India. Pietrele prefioase o 
dată scoase la suprafafă erau 
cîntărite cu seminfele unui 
fruct al locurilor — cuara, 
care au proprietatea de a a- 
vea întotdeauna aceeași 
greutate. De aici ne-a rămas 
cuvînful carat. Un carat de 
diamante este egal cu 0,2 
grame.

Din pămîntul Indiei s-au 
scos diamante a căror faimă 
a devenit de mult legendară. 
Astfel, încă de acum 300 de 
ani un negustor european a 
văzut aici „Marele Mogol",

diamantul de 787 carate I în 
1850 soldafii englezi au fu
rat pur și simplu din palatul 
rajahului din Lahore, Koh I 
Noor-ul („muntele luminos") 
de 279 carate, pe care l-au 
dăruit reginei Victoria. Pia
tra a devenit una din „per
lele coroanei* britanice, în

îndată după descoperirea 
diamantelor în valea rîului 
sud-african Vaal fiecare par
celă care înainte nu costa 
practic nimic a început să 
valoreze milioane. Cumpă- 
rînd „un teritoriu" care ade
sea nu depășea 3X3 m oa
menii au început să sape

Cite boabe de sudoare fac strălucirea unul singur 
diamant ?

al cărei tezaur se păstrează 
și azi.

Timpul a infirmat aprecie
rile alchimistului Boetius de 
Boat, care scria la începutul 
secolului al XVII-lea t „Dia
mantul are putere împotriva 
veninului, a ciumei și vrăji
toriei precum și împotriva 
fricii. El liniștește Inima și a- 
duce dragoste între căsăto
riți".

Azi știm cu precizie să 
deosebim ceea ce e super
stiție, de ceea ce e cu ade
vărat putere în diamant.

Căutătorii de diamante au 
visat întotdeauna să se îm
bogățească de pe urma stră
lucirii pe care o dădeau lâ 
iveală. Așa se explică a- 
devăratele migrafii care au 
avut loc spre locurile în care 
au sclipit pietrele prefioase : 
Brazilia — în anul 1725, A- 
frica de sud — în 1867, alte 
regiuni ale Africii (Congo, 
Ghana, Guineea, Mozambic, 
Angola) mai aproape de zi
lele noastre. Odată cu visă
torii au sosit și aventurierii.

gropi adînci, în care se cu
fundau cu visele, cu speran
țele, cu puterile lor...

Acesta a fost începutul. A- 
poi au venit stăpînii care au 
transformat gropile în pufuri, 
îngrămădelile haotice în ca
riere, frînghiile în funicula- 
re, oamenii în sclavi. Visele, 
speranfele au rămas îngropa
te sub argile. Puterea a în
ceput să slujească stăpînllor. 
Dl. Harry Oppenheimer are 
azi 1 miliard. Dar muncitorii 
care muticele în fniriale sud- 
africane n-au la cine să ape
leze pentru a-și apăra drep
turile. Ei trebuie să se adre
seze la O.N.U. „De îndaiă ce 
sosesc la Grootfontain — 
scriu muncitorii într-o petifie 
trimisă organizației internațio
nale — oamenii sînt cazafi 
într-un lagăr și vîndufi ca 
niște Vite patronilor albi".

Nu sînt nici o sută de ani 
de cînd fermierul Niekerk 
cumpăra cu vite — 500 de 
oi, 10 boi și un cal — de la 
indigeni o piatră neobișnuit 
de mare. Revînzînd piatra,

Niekerk a luat pe ea 11 000 
lire sterline. Nestemata a a- 
juns apoi în mîinile lordului 
Dudley și a fost evaluată la 
23 000 lire. Curînd diamantul 
avea să devină cunoscut în 
întreaga lume sub numele de 
„Steaua sudului*.

Cînd au adunat exploata
torii diamantelor averi mai 
fabuloase : cînd cumpărau 
pietrele cu vite sau cînd îi 
tratează pe muncitori ca vi
tele ?

Uniți în asuprirea muncito
rilor, exploatatorii nu prege
tă să se exploateze între ei. 
Spre sfîrșitul secolului trecut, 
avînd sprijinul Rotschilzilor, 
faimosul Cecil Rhodes (cel 
al cărui nume avea să fie 
dat unei colonii engleze — 
Rhodesia) devine sfăpînul 
absolut al minelor de aur și 
diamante din Africa de sud. 
Filozofia lui e specula : „Dacă 
în lume ar exista doar pa
tru oameni, ar trebui puse în 
vînzare afîfea diamante, în- 
cît doar doi dintre ei să fie 
satisfăcufi”.

Urmașii lui Rhodes și-au 
însușit această învățătură. Ei 
au produs prin anii 1928— 
1930 o adevărată criză a dia
mantelor, pentru a menfine 
ridicate preturile pietrelor 
existente. O organizație spe
cială (aflată sub controlul lui 
sir Oppenheimer) a cumpă
rat diamantele existente pe 
piață. Producfia de pietre noi 
a fost redusă vertiginos, pînă 
la o zecime. Avioane specia
le patrulau deasupra perime- 
frelor diamantifere pentru a 
descoperi pe cei ce ar fi în
drăznit să organizeze exploa
tări clandestine. Apoi a ur
mat lovitura obișnuită. Dia
mantele au fost scoase unul 
cîfe unul și vîndufe la pre
turi fabuloase.

Era o vreme cînd marile 
firme capitaliste defineau 
monopolul exploatării și pro
ducerii diamantelor. Dar în 
ultimii ani s-au descoperit în 
Uniunea Sovietică zăcăminte 
dintre cele mai importante 
de pe glob, lakufia a infir
mat teoriile după care dia
mantele s-ar găsi numai în 
pămînfurile tropicale. Elibe-

rate de „montura" de mize
rie, diamantele își capătă 
aci adevărata lor strălucire. 
Și nu este lipsit de semnifi
cație că un mare diamant 
descoperit recent în U.R.S.S. 
și-a sporit strălucirea primind 
un nume omenesc — cel al 
Valentinei Tereșkova.

De altfel e aproape sigur 
că, cu vremea, oamenii vor 
reda diamantelor adevărata 
lor menire. Căci există dovezi 
incontestabile : înainte de a 
deveni podoabă, diamantul a 
fost unealtă de muncă. Pli- 
niu cel Bătrîn a denumit pia
tra prefioasa adusă de ostașii 
greci din Orient „diamant", 
ceea ce înseamnă „invin
cibil". învăfatul se referea la 
faptul că piatra nu se putea 
sfărîma. Era vorba da durita
tea diamantului, care îngăduia 
acestuia să zgîrie și să prelu
creze alte pietre care pînă 
atunci nu puteau fi modifica
te de nimic. Această calitate 
era știută încă de egipteni 
care au făcut cu ajutorul dia
mantelor găuri de 20—30 cm 
în pietrele piramidelor. Apoi, 
multe secole diamantul a 
servit doar ca podoabă. A- 
parifia ceramicei, a sticlei, 
nevoile prelucrării acestora 
au adus aminte oamenilor de 
duritatea diamantelor. „In
vincibilul" a început să fie 
folosit în foraj (la tune
luri sau la sonde petrolie
re) și i s-au mai găsit încă 
alte 1 001 de întrebuințări — 
de la acele pentru pickup și 
pînă la detectoarele de ra
diații cosmice.

Trei sferturi din producția 
de diamante este folosită azi 
în scopuri industriale și nu
mai un sfert pentru confec
ționarea bijuteriilor. Și dacă 
în lume se mai moare încă 
din pricina diamantelor (să 
nu uităm silicoza și tubercu
loza din minele sud-africane) 
piatra a început fot mai mult 
să servească omului. Diaman
tele au împodobit veacuri 
îndelungate pe oameni. A 
venit vremea ca oamenii să 
sporească cu numele lor stră
lucirea pietrelor prefioase.
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• O metodă in
genioasă de sudură 
chirurgicală este a- 
plicată de indienii 
brazilieni : el așea
ză pe ambele părți 
ale plăgii un roi de 
furnici avtnd clești 
mari și le despart 
apoi repede capul 
de trup. In felul a- 
cesta se obțin o se
rie de agrafe... na
turale. Acidul for
mic «1 furnicilor 
produce, totodată, 
și un efect antisep
tic.

• UNELE Ciu
perci (mucegaiuri) 
„simt" undele elec
trice folosite in ra
diotelegrafia și ra- 
diotelefonle, precum 
și direcția lor de 
transmitere, tndrep- 
tîndu-se spre locul 
de unde vin sau în 
direcția opusă. Fiin
țele nu posedă o 
asemenea sensibili
tate.

• Cea mai nume
roasă „populație" a 
globului nostru o 
constituie insectele, 
ptnă tn prezent fiind 
descoperite și clasi
ficate peste 1 500 000 
specii.

Legendele mitologice reprezintă în
cercări naive ale unor oameni, care 
abia urcau primele trepte ale civiliza
ției, de a da fenomenelor exterioare o 
explicație în raport cu puținele cunoș
tințe pe care le aveau și cu posibilită
țile încă slabe ale rațiunii lor de a pă
trunde în tainele lumii. Acei oameni 
credeau în miturile pe care le născo
ceau. Dar, cu timpul, pe măsura dezvol
tării societății, a culturii, a capacității 
oamenilor de a domina și a înțelege 
natura, miturile au rămas simple fosile 
spirituale, păstrate o vreme ca tradiții 
religioase și apoi, după ce și prestigiul 
lor sacru s-a stins, cultivate numai pen
tru suavitatea lor estetică, prin con
tribuția din ce în ce mai rafinată a 
poeților șl a artiștilor.

Mitologia greacă, mai mult decît ori
care alta, a izbutit să exprime, mai sin
cer, mai iscusit, mai îndrăzneț, opti
mismul și demnitatea omului în luptă 
cu atotputernicia naturii divinizate. 
Zeii greci nu erau închipuiți ca ființe 
monstruoase și implacabile, în fața că
rora sufletul omului să fi încremenit 
de teroare și de neputință, ci, dimpo
trivă, erau văzuți tot ca un fel de oameni, 
pe care numai nemurirea și forța ne

limitată îi deosebeau de simplii muri
tori. Adesea imaginația elenului se 
complăcea în a amesteca pe zei în viața 
de toate zilele a oamenilor, atribuin- 
du-le aceleași patimi, impulsuri, do
rințe, bucurii, dureri, slăbiciuni.

Dacă legendele mitologice vorbeau 
de divinități ale cerului și fulgerelor, 
ale astrelor, ale apelor, ale pămîntu
lui, ale rodniciei, nu lipseau din con
ținutul lor nici zei ai agriculturii, ai 
meșteșugurilor, ai comerțului, război -,~ 
lui, păcii, vînătorii, artelor, ai căsniciei, 
ai iubirii, urii, dreptății, prosperității. 
Acești zei, însă, erau concepuți numai ca 
stăpîni ai fenomenelor și ideilor respec
tive, nu și ca inițiatori ai oamenilor în 
secretele lor, pe care, din contră, le pă
zeau cu strășnicie. Zeii nu-i iubeau pe 
oameni, ci erau chiar geloși pe fericirea 
lor, pe care mereu căutau s-o zădăr
nicească și se temeau de istețimea cu 
care muritorii amenințau să-și însu
șească ceva din harurile divine. Un sin
gur zeu a fost imaginat de greci ca pă
rinte și ocrotitor prin definiție al nea
mului omenesc, pentru a cărui propă
șire a mers pînă. la jertfă. Este Prome- 
teu.

1. PROMETEU

Radu ȚIULESCU I

• Rtndunica noc
turnă din America 
hibernează: ea tșl 
petrece anotimpul 
rece într-un loc as
cuns, tn stare de 
somnolență.

• Primul metro 
din lume a fost 
construit la Lohdra 
tn anul 1065. Prin
tre cele mâi vechi 
metrouri din lume 
stht cel din Istam
bul (1876), Liver
pool (1886), Chicago 
(1892), Budapesta 
(1896). Metroul din 
paris are numai 65 
de MHL InttB.'tWro- 
urile cele mai noi 
se numără cel dih 
Leningrad (1955), Li
sabona (1950) și 
Kiev (1959). Recent, 
ta Milano a intrat 
in funcțiune un nou 
metro — al 35-lea 
din lume.

Un Livingstone sau un Stanley, un 
Prjevalski sau un La Perouse sînt astăzi 
nume de largă circulație în literatura de 
călătorii.

Pînă în ultima vreme s-a știut prea pu
țin despre existenta unor călători români, 
în afară de Spătarul Nicolae Mileseu și 
de naturalistul — savant de renume mon
dial — Emil Racovită, care în decursul 
timpului au cutreierat străine meleaguri. 
Si totuși, descoperindu-le astăzi, notele 
lor de călătorie, însemnări nu prea mult 
căutate în stilizare, aduc în ele prospe
țime, bogăție de impresii.

Drumeți 
de acum cinci veacuri

Este locul să amintim că primul docu- 
ment scris, care relatează despre pre
zența unor români departe de hotarele 
țării, datează încă din secolul XV și 
amintește de prezenta boierului Dragomir 
din Țara Românească și Gheorghe din 
Sămurșeni (Moldova) care l-au însoțit pe 
mitropolitul Grigorie Țamblac la Con- 
Ciliul de la Constantza. în alte docu
mente sînt amintite numele lui Ște
fan Tomșa care. înainte de a ajunge 
domn al Moldovei, a fost în Franța și 
Spania, al lui Aga Constantin-Bălăceanu, 
ajuns colonel în armata imperială aus
triacă, al lui Sandu Colțea, pe care îm
prejurările l-au dus tocmai în Iacuția.

Cronicile secolului XVII consemnea
ză la loc de cinste figura spătarului mol
dovean Nicolae Mileseu, care pe drept 
Cuvînt poate fi considerat primul explo
rator român. Este bine cunoscut faptul 
că primind însărcinarea de a conduce o 
solie rusă la Pekin, Nicolae Mileseu a 
explorat întinse regiuni necunoscute a- 
flate la răsărit de Munții Ural. Dar poate 
mai puțin cunoscut este faptul că din 
punct de Vedere al rezultatelor științifice, 
călătoria sa, care a avut loc între anii 
1675—1678, este considerată drept un 
punct culminant pentru epoca respecti
vă, în ce privește activitatea de explo
rare a Siberiei. Prelucrărilor și însemnă
rilor lui de drum, care au fost traduse 
în mai multe limbi europene, Nicolae Mi- 
lescu le-a adăugat și cîteva lucrări de 
mare valoare științifică, inclusiv o 
hartă a Siberiei. „Călătoria de-a lungul 
Siberiei de lâ Tobolsk pînă la portul 
Nhrcinska", „Raportul oficial al soliei lui 
Nicolae Mileseu în China”, „Descrierea 
Chinei", „Jurnal de călătorie" sînt lu
crări de o reală valoare despre care, în 
1919, învățatul Raddelay spunea că „în
seamnă un întreg bogat în informații to
pografice ale Asiei de Nord, remarcabil 
prin întindere și precizie...".

Interesante, tot din punct de vedere 
științific, s-au dovedit și notele de drum 
ale diplomatului, Istoricului și geogra
fului Constantin Cantacuzino, care în a- 
deeași epocă a cunoscut personal insu
lele din Marea Egee.

în rîndul călătorilor români se înscrie 
și Dimitrie Cantemir, care a cercetat re
giunea estică a munților Câucaz, natura 
țărilor și viața popoarelor din acea parte 
de lume, strîngînd un bogat material ști
ințific.

Din Far West 
în Noua Guinee

Desigur că vorbind despre călători 
români, ntl se poate să nu amintim de 
Nicolae Șuțu, de Dinicu Golescu, de 
scriitori și cărturari luminați ca Dimi
trie Bolintineanu, Gheorghe Asachi. Ni
colae Filimon sau Cezar Boliac. O 
notă originală în literatura noastră consa-

populatiei locale de care s-a apropiat cu 
inimă, cu suflet. S-a căsătorit cu o indo
neziana, iar după moartea soției s-a 
întors în țară cu copiii Si poate nu este 
lipsit de semnificație, referindu-ne la idei
le sale, să amintim aici că, înainte de a 
ajunge în Indiile Olandeze, a stat în Me
xic între anii 1864 șl 1867, unde a par
ticipat, ca medic în armata condusă de 
indianul Benito Juarez, la lupta pentru 
libertate dusă de poporul mexican.

Participarea savantului biolog Emil 
Racoviță, în calitate de naturalist, la ex
pediția antarctică belgiană de la finele 
secolului trecut, reprezintă o valoroasă 
contribuție românească la explorarea, la 
descifrarea tainelor naturii celui de al 
șaselea continent. Iar acolo, în preajma 
„desertului alb" al Antarcticii a înscris 
pe hartă o insulă pe care el a botezat-o 
„Ccbălcescu" — omagiu adus profesoru
lui său.

C ĂL ĂTOR I
pe șase continente

Primul român care a făcut o călătorie în jurul lumii (1896) a fost ing. Bazii Assan. 
în fotografie : Assan străbătind Ceylonul

erată drumețiilor o aduce Vasile Alee- 
saridri, care în bogata lui operă literară 
consacră frumoase pagini de drumeție în 
Maroc sub titlul „O călătorie în Africa".

în secolul al XIX-lea au trezit un in
teres deosebit in Europa călătoriile de 
explorare ale profesorului transilvănean 
Ioan Xantus, care a cercetat regiuni ne
cunoscute pe atunci din Far West-ul 
american, s-a interesat de viața triburi
lor de indieni și a descoperit izvoarele 
fluviului Arkansas. El a ajuns cu cerce
tări de natură etnografică și botanică 
chiar în arhipelagul denumit în acea 
vreme al Indiilor Olandeze. Tot în a- 
ceste insule, îndeosebi in Java și Su
matra, și-a desfășurat activitatea știin
țifică medicul Ilarie Mitrea din Răși
nari. Figură luminoasă, cu idei înaL.tațe, 
Mitrea a fost nu numai un om de știință 
și un medic excelent, ci mai ales un om, 
un om deosebit, viața lui în fostă colo
nie olandeză identifieîndu-se cu cea a

în Noua Guinee întreprinde cercetări 
și naturalistul transilvănean Samuel Fe- 
nișel care, cu ajutorul localnicilor, a co
lectat în decurs de un an și jumătate 
6 000 de fluturi și insecte, cîteva sute de 
păsări, printre care și un minunat exem
plar de „pasărea paradisului". El s-a 
stins din viață în timpul activității de 
explorare a Noii Guinee și colecțiile sale 
s-au risipit prin citeva muzee europene.

Trebuie relevat că tot în acea 
parte de sfîrșit a secolului XIX, că
lători și exploratori români fac comuni
cări nu numai Societății Geografice Ro
mâne ci și altor institute și societăți 
geografice din străinătate. Astfel profe
sorul Gregoriu Ștefănescu, geolog de re
nume mondial, descrie pe larg fenome
nele vulcanice și postvulcanice din renu
mitul Yellowstone Park din America de 
Nord, ca și vechi monumente de artă 
amerindiană, ca vestitele piramide de la 
San Juan Teohuscan din Mexic.

Denumiri familiare 
în Țara de Foc

Si astăzi încă pe hărțile argentiniene, 
pentru marea insulă aflată la sud de 
strîmtoarea Magellan și denumită Țara 
de Foc, sînt însemnate denumirile date 
de un călător român. Este vorba de ing. 
Iuliu Popper care a ajuns în acea parte 
a continentului sud-american, a explorat 
Tara de Foc, a studiat cu multă atenție 
viața indienilor băștinași. Activitatea lui 
științifică a fost urmărită îndeaproape de 
Institutul geografic argentinian căruia îi 
trimitea cu regularitate comunicările sale, 
iar Societatea Geografică Română l-a nu
mit în 1887 membru corespondent.

Cîteva denumiri date unor locuri și u- 
nor plante din zona răsăriteană a Afri
cii amintesc de călătoria de explo
rare întreprinsă la sfîrșitul veacului tre
cut de Dimitrie Ghica-Comănești. De a- 
ceastă călătorie amintesc și cîteva piese 
aflate la Muzeul de Științe Naturale Gr. 
Antipa din Capitală, printre care și o gi
rafă împăiată. Tot în Africa s-au remar
cat ca atenti cercetători ai naturii locu
rilor și ai vieții oamenilor Ion L. Cătină 
și Sever Pleniceanu. Primul a stat mai 
mulți ani în Mozambic și a făcut citeva 
călătorii prin teritoriile învecinate ale 
Rhodesiei, Transvaalului și Natalului. El 
a publicat numeroase reportaje în presa 
vremii în care a descris viața și lupta 
popoarelor africane pentru apărarea li
bertății lor, demascînd colonialismul. Se
ver Pleniceanu a străbătut continentul 
african de la țărmul Oceanului Atlantic 
pînă la izvoarele Nilului, cunoscînd în
deaproape viața triburilor care populează 
teritoriul Congoului, precum și flora și 
fauna Africii Centrale. Relațiile priete
nești cu băștinașii l-au ajutat Să studie
ze amănunțit obiceiurile și felul lor de 
viată.

în primele decenii ale secolului XX 
literatura de călătorii înscrie nume ca 
cele ale lui Jean Bart și Mihai Tican 
Romano. Constantin Dumbravă a făcut 
observații meteorologice, serologice și 
magnetice în regiunile nord-vestice ale 
Groenlandei. Profesorul D. Coculescu a 
călătorit în Sahara, iar doctor David Ro
man a făcut studii petrografice în sud- 
vestul peninsulei arabe.

însemnările de drum ale multora din 
călătorii români amintiți, conferințele ți
nute sau scrisorile trimise cuprind ade
vărate fresce ale vremii, și în multe ca
zuri semnalează aspecte sociale ale 
luptei popoarelor din colonii pentru li
bertate și independență. Adăugate tot 
mai bogatei literaturi de călătorie publi
cate în ultimii ani, ele întregesc în mod 
fericit memorialistica română de drume
ție.

Val TEBEICA

Legenda Iul Prometeu, 
în comparație cu alte 
mituri, reprezintă un 

rod destul de tîrziu al ima
ginației elene, format în- 
tr-o vreme cînd gîndirea 
greacă era profund domi
nată de raționalism. Ho
mer încă nu cunoștea a- 
ceastă legendă. Abia He
siod, în poemul său „Theo- 
gonia" („genealogia zei- 

. lor"), ne-o prezintă pentru 
prima dată. Apoi, printr-o 
prelucrare literară supe
rioară, rămasă clasică, ni 
s-a păstrat, cu unele varian
te de amănunt, în măiastră 
tragedie a lui Eschil „Pro
meteu înlănțuit", din seco
lul al V-lea î.e.n.

Prometeu era socotit ca 
aparținînd neamului titani
lor, divinități născute din 
Gea, zeița pămîntului. însă, 
pe. cînd titanii nu cunoș- 

» teau și nu foloseau decît 
forța brutală, Prometeu ți
nea să arate că adevărata 
putere stă în istețimea 
mintii, care va fi totdeau
na biruitoare asupra silni
ciei De aceea, între el șl 
rudele sale nu încăpea în
țelegere. Cînd titanii au în
ceput lupta lor înverșunată 
pentru răsturnarea .zeilor 
cerești, el a stat mai întîi 
de o parte, iar la urmă 
s-a pornit împotriva lor, a- 
îutîndu-1 pe Zeus să-i zdro
bească și să-i arunce în 
fundul Tartarului. Drept 
răsplată, Zeus l-a primit la 
Olimp și l-a făcut părtaș la 
consfătuirile zeilor celor 
mari.

Dat prietenia lui cu a- 
cești zei n-a durat mult, 
fiindcă ei îi urau pe oa
meni, pe care tocmai el, 
Prometeu, îl crease din lut 
și apă. La un moment, 
Zeus a hotărît chiar să 
stîrpească neamul nesufe
rit al muritorilor, din pri
cina necredinței și trufiei 
lor, și, în acest scop, tri
mise un potop ca să-i 
înece. Insă Prometeu îl 
vesti pe fiul său muritor 
Deucalion, sfătuindu-1 să-și 
construiască o corabie în 
care să se adăpostească 
împreună cu soția sa Pira.

Omenirea, scăpată de 
marele cataclism și refă
cută prin cei doi soți sal
vați, s-a bucurat apoi din 
partea lui Prometeu de 
multe bineiaceri. In opera 
sa menționată, Eschil îl 
pune pe generosul titan 
să le înșire pe toate : 
„(...) am făcut pe muritori 
din tonți, isteți, / Trezindu- 
le din adormire spiritul. / 
(...) nu știau nici dulgheria 
ce-i, / Nici casele-nsorite 
cum se făuresc;... / Nu cuno
șteau prin semne sigure 
cînd vin / Temuta iarnă, 
primăvara veselă / Sau vara 
pururi darnică, ei bîjbîiau / 
Nepricepuți. Iubindu-i, eu 
i-am învățat / Ce-i răsări
tul, ce-i apusul stelelor ; / 
Le-am dat știința foar- 
te-naltă-a cifrelor / Și fo
losirea literelor ; în sfîrșit / 
Le-am dat memoria ce-i 
mama muzelor. / Eu fui întî- 
iul care boii-n jug i-a pus... 7 
Eu fui întîiul care năvi a 
construit / S-alunece cu-a- 
ripi de in în larg de mări. / 
(...) cînd cineva cădea hoi
nar) / N-avea nimica să-l 
ajute... Lipsit de leacuri, 
pînă cînd eu-n sfîrșit f 
Le-am arătat amestecele 
ierbilor / Care toate mor
burile lor le vindecă. 
/ (...) / N-a fost de-a-
juns atît: se află cineva / 
Să spună că-naintea mea 
descoperi / La oameni avu
țiile pămîntului: I Arama, 
fierul dur, argintul, au
rul ? / Nu-i nimeni, căci ar 
fi un mincinos. / Pe scurt: 
azi toate meșteșugurile 
lor / Trudiții oameni de la 
Prometeu le au".

Dar, dintre toate darurile 
făcute oamenilor, focul era 
acela care l-a supărat mai 
tare pe Zeus, căci era cel

mai prețios și cel mai ho- 
tărîtor. O spune Prometeu: 

„(...) am coborît din cer i 
Văpaia tăinuită-a focului, 
tezaur scump, / Izvor al 
meșteșugurilor omenești. 7

tra în casa sa un chiup mare, 
cu un capac greu, pe care 
nimeni nu trebuia să-1 ri
dice, fiindcă de multă vre
me în acest vas fuseseră 
închise toate nenorocirile,

Prometeu de Tizian

'Aceasta-i crima grea pe 
care-o ispășesc".

La porunca lui Zeus, slu
jitorii acestuia, Cratos 
(„puterea") și Bia („forța"), 
îl luară pe rebelul ocrotitor 
al oamenilor și-l duseră 
tocmai pe un vîrf pustiu 
din munții Caucazului, 
unde îl ferecară de o stîn- 
că. însuși Hephaistos, zeul 
fierăriei, fu silit să-i pună 
lanțurile și, spre a-1 țintui 
și mai bine de piatră, să-i 
înfigă un piron mare prin 
piept.

Suferințele titanului în
lănțuit au fost îndelungate. 
Spre a i le face și mai 
crude, Zeus îi trimise un 
vultur care în fiece dimi
neață avea să-i sfîșie fi
catul, crescut la loc peste 
noapte. Dar, în cele din 
urmă, după veacuri, un alt 
erou, puternicul Heracle, 
în întinsele lui rătăciri prin 
lume, ajunse pînă în Cau- 
caz și, atras de vaietele 
osînditului, se apropie de 
el și, cuprins de milă față 
de atîta durere, ucise cu o 
săgeată vulturul, tocmai în 
clipa în care sîngeroasa 
pasăre căuta să-și scoată, 
din trupul celui chinuit, 
obișnuita-i hrană. Sfărî- 
mînd cu ghioaga lanțurile 
ce-1 țineau pe Prometeu le
gat de stîncă și scoțîndu-i 
pironul din piept. Heracle 
îl liberă. Istovit de suferin
țe, titanul se înduplecă să 
se împace cu Zeus, căruia 
îi dezvălui o mare taină, 
pe care numai el o știa, 
fiind înzestrat cu datul pro
feției („prometheus" în
seamnă pe grecește „pre
vestitor"). Stăpînul cerului 
nu trebuia să se însoare 
cu zeița mării, Thetis, așa 
cum avea de gînd, fiindcă 
aceasta era sortită să nas
că un fiu mai puternic de
cît tatăl lui. Profeția fu 
ascultată șl astfel atotpu
ternicia lui Zeus asigurată. 
Thetis fu dată în căsătorie 
lui Peleu, iar fiul lor fu 
Ahile, marele erou al gre
cilor din timpul războiului 
troian. Prometeu își reluă 
locul în Olimp, păstrînd 
la mînă, ca amintire, o ve
rigă din lanțurile cu care 
fusese ferecat de stîncă.

Mitul lui Prometeu mai 
conținea și un alt episod, re
feritor la rivalitatea dintre 
zei și oameni. Viața oame
nilor, desfășurîndu-se tn- 
tr-un timp prosperă și feri
cită, iscă invidia zeilor, 
care de data aceasta nu se 
mal gîndiră la o năpastă 
brutală, ci recurseră la un 
vicleșug. Din porunca lui 
Zeus fu creată o fată fără 
pereche de frumoasă, 
Pandora (adică „avînd 
toate darurile"). Zeus o 
dărui de soție lui Epime- 
teu, care, deși muritor, era 
fratele lui Prometeu și păs-

Prometeu îl sfătui pe fra
tele său să se ferească de 
Pandora și să nu primeas
că nici un dar de la Zeus, 
dar frumusețea el fu mai 
tare decît acest sfat. Fiica 
zeilor deveni soția murito
rului și, în curînd, pe cînd 
nu era văzută de nimeni, 
se apropie cu iscoditoare 
curiozitate de vasul oprit 
și, deschizîndu-i capacul, 
lăsă să iasă afară toate 
relele, care fără înfîrziere 
se răspîndiră în lume. 
Cînd, speriată de impru
dența pe care o comisese, 
Pandora trînti capacul Jet 
loc, nu mai era în vas rrf ’• 
nimic din conținutul său. 
Doar pe fund mai rămăse
se ceva și s-a păstrat pe 
mai departe : era speran
ță, ca leac în fața necazu
rilor care umpluseseră pă
mîntul.

Esențial în acest mit, 
creat pe baza unor stră
vechi reminiscențe de le
gende indo-europene, se
mite ori egeene, este faptul 
că grecii clasici au ținut 
să oglindească începutu
rile civilizației, dezvoltarea 
meșteșugurilor și a științe
lor, într-un cuvînt cuceriri
le dobîndite de inteligența 
omenească asupra ele
mentelor dușmănoase ale 
firii, printr-o necontenită 
străduință. Ca proiectare 
în sfera imaginilor legen
dare a unor realități din 
viața reală a lumii gre
cești, Prometeu este eroul 
simbolic al gîndirii libere 
și al setei de projâs în 
luptă cu tirania și cu 
obscurantismul. Karl Marx 
îl caracteriza ca pe „cel 
mai nobil sfînt și martir 
din calendarul filozofiei".

Martiriul lui Prometeu, le
gat de stîncă și torturat de 
vultur, liberarea sa de către 
Heracle, crearea omului, 
răpirea focului, nașterea 
Pandorei au fost adesea 
reproduse pe vase, în 
sculpturi de marmură, în 
picturi murale, pe dife
rite obiecie de metal. Ce
lebre tablouri cu supli
ciul lui Prometeu poartă 
semnătura unui Michelan
gelo, a unui Tiziank/ș unui 
Ribera, a unui Să 'atore 
Rosa, a unui Gustave Mo
reau. Muzica unui balet 
intitulat „Făpturile lui Pro
meteu" a fost compusă de 
marele Beethoven. In lite
ratură, Prometeu a fost slă
vit prin creațiile lui Goeihe, 
Byroh, Shelley, iar la noi 
Victor Eftimiu.

Cu cît omenirea va atin
ge trepte mai înalte ale 
dezvoltării, cu atît conștiin
ța despre primii săi pași 
de odinioară îi va fi mai 
scumpă, iar rhitul titanu
lui, care de dragul ei i-a 
înfruntat pe zei, mai duios 
o va îneînta.
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Comemorarea a 75 de ani 
de la moartea lui Vasile Alecsandri

Cronica
zilei

O recentă hotărîre a Consiliului 
de Miniștri prevede instituirea 
unui Comitet național în vederea 
comemorării a 75 de ani de la 
moartea lui Vasile Alecsandri. Co
mitetul este alcătuit din : acad. 
Tudor Arghezi, președinte de 
onoare al Uniunii Scriitorilor; acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului; Demostene Botez, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Române, președinte al Uniunii 
Scriitorilor ; Otilia Cazimir, scrii
toare ; Ion Cosma, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului București ; 

onstanța Crăciun, președinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă ; Miluță Gheorghiu, artist 
al poporului — Teatrul Națio
nal „V. Alecsandri" din Iași ; 
Alexandru Dima, membru cores
pondent al Academiei R. P. Ro
mâne, profesor universitar — Iași; 
Ion Dumitrescu, maestru eme
rit al artei, președintele Uniunii 
Compozitorilor ; acad. Iorgu Ior
dan, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Române ; acad. Ion Ja
lea, președinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici; acad. Athanase Joja, pre
ședinte al Comisiei Naționale a 
R. P. Române pentru U.N.E.S.C.O.; 
Teodor Marinescu, președinte al 
Comitetului de Radiodifuziune și 
Televiziune ; G. C. Nicolescu, pro- 

-M^sor la Facultatea de limbă și li
teratură română din București; 
Enache Petru, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C. ; acad. D. Panaites- 
cu-Perpessicius, director al Muzeu
lui literaturii române ; acad. Ale
xandru Philippide, scriitor; Si- 
mion Pop, vicepreședinte al Uniu
nii Scriitorilor; Aurel Rău, re
dactor șef al revistei „Steaua" —• 
Cluj, scriitor ; Alfred Margul Sper- 
ber, scriitor ; acad. Zaharia Stancu, 
directorul Teatrului Național „I. L. 
Caragiale", vicepreședinte al Uniu
nii Scriitorilor; Ferenc Szemler, 
scriitor ; Mircea Zaciu, decanul Fa
cultății de filologie a Universității 
din Cluj, scriitor; Ilie Purcaru, 
redactor șef al revistei „Ramuri"

Fabrica de confecții din orașul Focșani

Comunistul - 
om al inițiativei 
creatoare

(Urmare din pag. I-a)

Fiind mereu exemplu în solu
ționarea problemelor de producție, 
în folosirea mașinilor și gospodă
rirea materialelor, luînd cuvîntul 
primii în cadrul consfătuirilor de 
producție, făcînd propuneri valo
roase, comuniștii de la complexul 
de industrializare a lemnului Brăila 
au dat imbold și altora să chib- 
zuiască mai profund asupra 
problemelor locului de muncă, 
să găsească resursele aparent 
ascunse de mărire a randa
mentului utilajelor, de îmbună
tățire a calității. La propunerea 
unor membri de partid ca Dumitru 
Terente și Constantin Dobrescu 
s-a adoptat un sistem ingenios de 
tăiere mai economicoasă a plăcilor 
aglomerate și s-au făcut unele 
modi sări la mașina-derulor. Mem
brii de partid Oprișan Ghi- 
bernea și Ion Gheorghiu și-au cîș- 
tigat prețuirea colectivului prin 
inovații care au drept rezultat o 
calitate mai înaltă a mobilei. însu
flețit de dorința de a se ridi
ca la nivelul comuniștilor, tînă- 
rul lăcătuș Mișu Pîrlog, mese
riaș .e înaltă calificare, a con
ceput și construit o mașină cu per
formanțe tehnice superioare pentru 
fabrica de chibrituri. Șase aseme
nea mașini înlocuiesc 36 de mașini 
care lucrau înainte, aducînd eco
nomii de peste un milion de lei.

Să nu aștepți cu miinile 
încrucișate

în ce fel folosesc organiza
țiile de partid din regiune pîr- 
ghiile de stimulare a iniția
tivei ?

— M-aș referi, în această ordine 
de idei, la un aspect impor
tant : Orientarea inițiativei, canali
zarea ei pe făgașele cele mai im
portante, spre obiectivele majore. 
Nu trebuie să uităm că stimu
larea spiritului de inițiativă are și 
un însemnat rost educativ — între
ținerea unui climat de efervescență 
creatoare, de afirmare a persona
lității fiecărui comunist, fiecărui 
om al muncii.

Pîrghia principală, hotărîtoare în

— Craiova, scriitor; Alexandru 
Jebeleanu, redactor șef al revistei 
„Orizont" — Timișoara, scriitor ; 
Ion Creangă, profesor universitar, 
rectorul Universității „Al. I. Cuza"
— Iași și Dumitru Licurici, direc
torul școlii de 8 ani din comuna 
Mircești, regiunea Iași.

Potrivit hotărîrii, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, Aca
demia R. P. Române și Uniunea 
Scriitorilor vor organiza în cola
borare cu alte instituții culturale, 
între 10 și 15 septembrie, „Zilele 
Vasile Alecsandri", Cu acest pri
lej se vor desfășura acțiuni menite 
să contribuie la valorificarea și 
popularizarea operei marelui scrii
tor. In Capitală va avea loc o adu
nare festivă, urmată de un specta
col literar-muzical cu tema „Vasile 
Alecsandri".

Pe agenda manifestărilor consa
crate lui Vasile Alecsandri sînt 
înscrise, de asemenea, festivități 
cultural-artistice la Iași și Cluj ; 
un recital „Vasile Alecsandri" la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
din București și o săptămînă „Va
sile Alecsandri" la Teatrul Națio
nal „Vasile Alecsandri" din Iași, 
precum și la alte teatre din țară. In 
centrele regionale și în alte orașe 
din țară se vor organiza conferințe 
adecvate, iar la cluburi, case de 
cultură și cămine culturale, seri li
terare. Se prevede publicarea se
riei de opere complete ale scriito
rului, într-o ediție critică, primul 
volum fiind apărut de curînd ; a- 
pariția edițiilor „Poeziile populare 
ale românilor" și „Teatru" — de 
Vasile Alecsandri, precum și edita
rea monografiei „Viața lui Vasile 
Alecsandri". Aspecte din viața și o- 
pera scriitorului vor fi redate, de 
asemenea, în expozițiile ce se vor 
deschide la București, Iași și Cluj.

Cu același prilej, la Casa memo
rial „Vasile Alecsandri" din Mir
cești vor avea loc un pelerinaj, 
precum și vizite ale elevilor și stu
denților. Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor va emite un 
timbru comemorativ. (Agerpres) 

stimularea spiritului de inițiativă 
este luarea în considerare a fiecă
rei propuneri făcute, stima și res
pectul față de efortul de gîndire al 
fiecărui om. A include propunerile 
bune, raționale, in planurile de 
măsuri înseamnă a da oamenilor 
conștiința utilității strădaniei de
puse, a le spori sentimentul de 
participanți activi la viața organi
zației.

Fără îndoială că dacă organizația 
de partid de la uzina „Laminorul" 
n-ar fi dovedit în repetate rînduri 
că prețuiește spiritul de inițiativă, 
că ia în considerație toate propu
nerile care pot ajuta la mersul 
înainte al producției, dacă n-ar fi 
introdus în planurile de măsuri un 
șir de propuneri valoroase, nu s-ar 
fi obținut progresele cu care se 
mîndrește colectivul de acolo în ce 
privește îmbunătățirea calității, 
reducerea prețului de cost.

La îndemîna organizațiilor de 
partid stau, desigur, și alte mijloa
ce de mobilizare, cum sînt feluri
tele aspecte și modalități ale mun
cii politice de masă — ziarele de 
uzină, stațiile de radioamplificare, 
gazetele de perete, alte forme ale 
agitației vizuale.

Din păcate, trebuie să mențio
năm că nu se dă pretutindeni a- 
ceeași atenție stimulării spiritului 
de inițiativă al comuniștilor.

Nu de mult, într-o plenară a co
mitetului de partid de la întreprin
derea de construcții orășenești-Ga- 
lați, un șir de membri de partid 
au făcut propuneri interesante pri
vind organizarea unor schimburi 
de experiență, axarea agitației vi
zuale pe problemele concrete ale 
constructorilor, îmbunătățirea pro
pagandei tehnice etc. Acestea însă 
n-au fost luate în considerație, 
n-au fost incluse în nici un plan 
de măsuri. Mai este oare de mi
rare că deficiențele pe care a- 
ceste propuneri urmăreau să le în
lăture continuă să dăinuie și să a- 
ducă prejudicii ?

în viitor, preocuparea noastră, 
a comitetului regional de partid, se 
va concentra spre îmbunătățirea 
activității organizațiilor de partid 
în această direcție, spre asigurarea 
în toate colectivele de muncă a 
unei atmosfere prielnice dezvoltă
rii spiritului de inițiativă, unui 
climat de confruntare permanentă 
cu viața, cu părerile oamenilor ; de 
mare însemnătate este, totodată, 
stimularea criticii și autocriticii, 
factor de seamă al dezvoltării so
cietății noastre, premisă importan
tă de prevenire și înlăturare a slă
biciunilor și neajunsurilor, de des
cătușare a inițiativei maselor.

întărită prin învățămintele de 
preț ale Congresului, cu autorita

PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Luni seara, Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit la Consiliul de Mi
niștri pe prof. dr. Ruslan Abdul
gani, ministru coordonator al rela
țiilor publice din Indonezia, care 
se află în țara noastră, pentru a 
participa la lucrările celui de-al 
III-lea Seminar privind dezvolta
rea națională a Indoneziei și a ce
lei de-a Vl-a Conferințe a studen
ților indonezieni din Europa, care 
are loc la București.

La primire au fost de față acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, precum și general Sambas 
Atmadinata, ambasadorul Indone
ziei la București.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

★
După închiderea lucrărilor Co

locviului internațional „România 
turistică", organizat de Uniunea 
Ziariștilor din R. P. Română și 
Oficiul național de turism „Car- 
pați" sub egida F.I.J.E.T.— scrii
torii și ziariștii străini participant 
au întreprins o excursie documen
tară în țară. Au fost vizitate, cu 
acest prilej, amenajări turistice,

Cursurile de vară de la Sinaia
Cursurile și colocviile științifice 

de limbă, literatură, istorie și arta 
poporului român, ce se desfășoară 
la Sinaia, sînt urmărite cu un inte
res deosebit de cei 147 profesori, 
studenți și tineri cercetători din 27 
de țări.

Profesorii și specialiștii preocu
pați de problemele de lingvistică 

tea și prestigiul sporite prin vasta 
muncă creatoare a membrilor ei, 
organizația noastră regională de 
partid va face și mai departe din 
inițiativa comuniștilor un impor
tant element stimulator al progre
sului general pe care îl presupune 
înfăptuirea țelurilor înalte trasate 
de partid.

Temelia economiei 
noastre socialiste

(Urmare din pag. I-a)

îndelungata experiență istorică, 
inclusiv cea a poporului nostru, cît 
și experiența care se acumulează 
astăzi pe plan internațional de
monstrează că asigurarea și întă
rirea permanentă a suveranității 
naționale a fiecărui popor asupra 
resurselor naturale și a principale
lor bogății aflate în limitele terito
riale ale țării sale reprezintă o 
condiție esențială pentru valorifi
carea acestor resurse în interesul 
poporului respectiv și pentru dez
voltarea accelerată a economiei 
sale naționale. întemeindu-se pe 
această experiență. România so
cialistă a militat, alături de alte 
țări, pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a lua toate mă
surile pe care le socotește nece
sare spre a întări suveranitatea sa 
națională asupra resurselor natu
rale și celorlalte bogății ale sale. 
Adoptarea unor asemenea măsuri 
de către țările în curs de dezvol
tare întîmpină împotrivirea mono
polurilor imperialiste, care caută 
să-și mențină în forme noi vechea 
lor dominație colonială. Privită în 
acest context, prevederea art. 7 din 
Constituția României socialiste, 
privind proprietatea de stat, repre
zintă nu numai consacrarea unei 
mari cuceriri sociale a revoluției 
noastre, ci și un exemplu de so
luționare radicală a unei proble
me care pentru numeroase alte 
popoare ale lumii reprezintă încă 
o preocupare arzătoare și un 
obiectiv de luptă.

Alături de proprietatea de stat, 
un loc important ocupă în econo
mia noastră națională proprietatea 
cooperatistă, formată din mijloa
cele de producție aduse de coope
ratori la intrarea în cooperativă 
sau create ulterior, prin munca lor 
în comun.

Intre precizările noi de ordin 
constituțional, pe care Proiectul le 
introduce în legătură cu proprieta
tea socialistă asupra mijloacelor

monumente istorice, importante | 
construcții din regiunile Brașov, 
Bacău și Suceava. De asemenea, I 
oaspeții au cunoscut Delta Dunării | 
și litoralul Mării Negre. _

Luni, în ultima zi a vizitelor, I 
participanții la colocviu au vizitat ■ 
Muzeul Satului și orașul Bucu- | 
rești. La amiază ei au fost primiți I 
de Ion Cosma, președintele Corni- I 
tetului Executiv al Sfatului popu- ■ 
Iar al Capitalei. La întrevederea I 
care a avut loc, au fost prezenți ■ 
Nestor Ignat, președintele Uniunii ■ 
Ziariștilor din R. P. Română, și I 
Gheorghe Teodorescu, directorul I 
general al O.N.T. „Carpați". în nu- ■ 
mele Federației internaționale a I 
scriitorilor și ziariștilor de tu- ■ 
rism, Jacques Billiet, secretar ge- I 
neral al F.I.J.E.T., a mulțumit or- I 
ganizatorilor colocviului, care a 
permis contacte fructuoase între I 
participanți, precum și cunoașterea I 
frumuseților peisajului românesc > 
și a realizărilor României noi.

în cursul aceleiași zile oaspeții " 
s-au întîlnit la Uniunea Ziariști- I 
lor cu reprezentanți ai presei cen- | 
trale. Seara, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului popular I 
al Capitalei a oferit un dineu.

(Agerpres) |

I 
I 

au audiat pînă acum ciclurile de _ 
conferințe grupate sub titlurile I 
„Probleme actuale ale studiului ■ 
limbii române" și „Figuri reprezen- ■ 
tative ale lingvisticii românești".

H uri 
pre- I 
nsa- I

;ori ai mișcă- ■ 
începînd cu I 
In 'DX/I,■

I
CLIC VIC JJLC- — 
două cicluri I 
:ere în stu- ■

I 
I
1
I
I
I
I 
I

au audiat

Pentru participanții interesați de 
problemele literaturii a fost ] 
zentat un ciclu de conferințe consa
crat marilor îndrumători ai mișcă
rii cultural-literare i
Gh. Asachi, Ion Heliade Rădulescu, 
Gh. Barițiu și terminînd cu G. 
Ibrăileanu. Studenții și tinerii cer
cetători au ascultat o serie de pre
legeri din cadrul celor < 
programate : „Introducere în stu
diul limbii române" și „Momente 
din dezvoltarea romanului româ
nesc", acestea din urmă fiind înso
țite de prezentarea unor filme ar
tistice ca : „Neamul Șoimăreștilor", 
„Pădurea spînzuraților", „Străi
nul". Oaspeții au avut prilejul de 
â 'audia, dă asemenea, o serie de 
prelegeri și conferințe comune am
belor secții, ca, de pildă, conferința 
„Teme literare — motiv de inspira
ție în creația muzicală româneas
că", au participat la un recital de 
lieduri românești. Comemorarea a 
75 de ani de la moartea lui Vasile 
Alecsandri a prilejuit organizarea 
a cîteva conferințe, a unei expozi
ții și alte manifestări literare. Par
ticipanții la cursuri au făcut ex
cursii în masivul Bucegi și pe Va
lea Prahovei.

de producție, aș dori să subliniez 
două, care mi se par de o excep
țională importanță principială și 
practică.

Prima privește proprietatea asu
pra pămîntului, principalul mijloc 
de producție din agricultură. Tră- 
gîndu-și seva din experiența isto
rică a construcției noastre socia
liste, Proiectul de Constituție con
cretizează ideea generală că în 
socialism pămîntul aparține celor 
ce-1 muncesc, precizînd în mod clar 
că fondul funciar de stat aparține 
întregului popor, fiind proprietate 
de stat, iar pămîntul cooperativelor 
agricole de producție este proprie
tate cooperatistă.

A doua precizare privește însuși 
rolul cooperativelor de producție. 
Articolul 10 din viitoarea Consti
tuție arată că, prin activitatea lor, 
cooperativele agricole de produc
ție, formă socialistă de organizare 
a agriculturii, contribuie la dezvol
tarea întregii economii naționale, 
la ridicarea nivelului de viață al 
țărănimii și al întregului popor. In 
felul acesta se subliniază funcția 
națională a proprietății cooperatis
te, importanța întreprinderilor coo
peratiste în dezvoltarea de ansam
blu a economiei naționale.

Consecința logică a acestei func
ții este trasă în aliniatul imediat 
următor, din același articol, în care 
se arată că statul sprijină coope
rativele agricole de producție și 
celelalte organizații cooperatiste 
și ocrotește proprietatea lor.

Sînt două prevederi de natură 
să stimuleze creșterea forțelor de 
producție în agricultură, cultiva
rea intensivă a pămîntului, conso
lidarea economico-organizatoricâ a 
cooperativelor agricole de produc
ție. Totodată, se dă astfel putere 
constituțională unui principiu im
portant al politicii partidului nos
tru, care încurajează sub toate for
mele activitatea cooperativelor de 
producție, pentru ca acestea să-și 
aducă întreaga lor contribuție la 
avîntul economiei naționale. Este 
o cale sigură de consolidare siste
matică a bazei materiale a alian
ței muncitorești-țărănești, temelia 
puterii poporului în Republica So
cialistă România.

In procesul reproducției socialis
te lărgite se extinde sistematic 
proprietatea de stat asupra bunu
rilor aparținînd întregului popor și 
proprietatea cooperatistă asupra 
bunurilor aparținînd fiecărei orga
nizații cooperatiste, crește continuu 
rolul proprietății socialiste asupra 
mijloacelor de producție în dezvol
tarea multilaterală a patriei și ri
dicarea bunăstării întregului popor. 
Aceasta dă o semnificație cu to
tul deosebită prevederilor din Pro

WWWtMiiWT'Tli

„VIETCONGUL 
ESTE 
LITERALMENTE 
PRETUTINDENI"

Newsweek
Revista americană „NEWS

WEEK" publică un reportaj 
transmis de corespondentul său 
In Vietnam.

„Cit de exactă este imaginea 
războiului din Vietnam oferită de 
grupul american de presă aflat a- 
colo ? Răspunsul este greu de dat. 
La Saigon, un val de agitație și-a 
făcut loc la începutul lunii trecute, 
cînd oficialitățile americane au im
pus cenzura la relatările asupra 
pierderilor din cursul luptelor și a 
mișcărilor de trupe. Unii corespon
denți au considerat noile reguli 
drept încercare a politicienilor de 
la Washington de a controla ști
rile dintr-o zonă de luptă. Șeful bi
roului de la Saigon, al revistei 
„Newsweek", William Tuohy, a 
transmis următoarea relatare :

Aici nu există un front. Inamicul 
este literalmente pretutindeni în 
junglă, în munți. în barurile și res
taurantele aflate pe rue Catinat, la 
Saigon. In toate aceste locuri el dă 
lovituri. Unii corespondenți de aici 
sînt veterani din al doilea război 
mondial și din Coreea, dar pentru 
majoritatea acesta este primul lor 
război. Pînă în prezent, pierderile în 
rîndurile ziariștilor au fost slabe, 
dar cu siguranță că vor crește.

Tocmai pentru că nu există linii 
de luptă precis conturate, datele sînt 
întîmplătoare. Dacă vrei să scrii un 
reportaj despre o luptă, încerci să 
găsești un pilot de elicopter care 
are o misiune în locul respectiv. El 
îți spune să fi la aeroport la ora 5 
dimineața. Te sui în elicopter și 
pornești, vag conștient că destinația 
este cutare. El se încarcă cu grupu
rile de soldați sud-vietnamezi și ope
rația începe, dar de obicei rezultatele 
sînt slabe. După o zi sau mai multe, 
te întorci la Saigon pentru a începe 
din nou, sperînd că data viitoare vei 
obține mai mult. Poate vei intra în
tr-o acțiune mergînd cu tTupele 
aeropurtate americane. Șansele de a 
vedea de fapt ceva sînt intr-adevăr 
slabe. Cum vei descrie apoi acțiu
nea ? Generalul poate spune că a 
fost o „imagine de iad", că oamenii 
săi au pătruns chiar în „vizuina ti
grului", și poate să aibă dreptate. 
Dar ce dovezi are ? S-ar putea să 
fie cîteva cadavre Vietcong dar, în 
ziua următoare, inamicul este iarăși 
înapoi, în aceleași adăposturi, din 
nou în același loc. în războiul acesta 
pierderile soldaților sud-vietnamezi, 
atunci cînd au loc, sînt foarte vizi

iect, care statuează că una din 
sarcinile statului nostru și una din 
îndatoririle fundamentale ale ce
tățenilor țării constă în apărarea 
proprietății socialiste.

însemnătatea acestei îndatoriri 
trebuie să pătrundă adine în con
știința fiecăruia dintre noi, mai cu 
seamă astăzi, cînd pornim la în
făptuirea programului trasat de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, program prin a 
cărui înfăptuire — așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— „poporul român va parcurge 
incâ o etapă pe drumul vieții sale 
noi, se va apropia și mai mult de 
piscurile înalte ale civilizației, de 
societatea comunistă”.

Turbinele Bistriței
(Urmare din pag. I-a)

Cum se vede, pe măsură ce urci 
de la Bacău spre Bicaz înfîfneșfi șan
tiere în stadii diferite, de la hidro
centrala aflată în faza de turnare a 
fundațiilor și pînă la aceea care aș
teaptă năvala apelor în turbine.

Ne-am continuat drumul. Pe șan
tierul hidrocentralei Bacău 2 am avut 
dinainte două imagini tipice. Pe de 
o parte, munca intensă la înălțarea 
corpului principal al centralei, îmbră
cată deocamdată în haina schelelor 
și cofrajelor în care se toarnă, fără 
întrerupere, sute și sute de tone de 
beton. Pe mal, lingă casa pompelor 
de beton, sub cerul liber, avea loc o 
consfătuire de producție. Au luat 
cuvîntul doisprezece oameni și din 
doisprezece, zece au amintit despre 
angajamentele colective, între care și 
acela de a preda montorilor construc
ția hidrocentralei cu trei săptămîni 
mai devreme.

Am cunoscut „un constructor de 
sus', de pe Bistrița : Constantin Gri- 
goraș, mecanic la pompele de beton. 
Și-a început activitatea de om de șan
tier la hidrocentrala de la Bicaz, apoi 
a coborîf estacada din treaptă în 
treaptă — Pîngărați, Vaduri, Piafra- 
Neamț, Bacău 1, pînă a ajuns aici. 
L-am întrebat :

— Tovarășe Grigoraș, lucrezi a- 
cum la ultima hidrocentrală de pe 
Bistrița. Unde vei pleca după aceea ?

— Poate pe Șiret, poate pe Lotru, 
nu știu precis. Am citit Directivele 
Congresului partidului. Se arată că 
în anii viitori încep lucrările la hi
drocentralele de pe alte rîuri ala 
țării, pe Lotru și Someș, pe Șiret și 
Criș etc. Asta este meseria noastră : 
să muncim pentru lumină.

Se lucrează continuu, în trei schim
buri. Noaptea, șantierele Bistriței se 
arată privirilor, de pe înălțimi, ca 

bile. Ce este de făcut ? Te bazezi 
pe bilanțul întocmit de sud-vietna
mezi, sau aștepți o numărare verifi
cată a cadavrelor de către trupele 
americane — o numărătoare care 
poate să nu aibă loc niciodată dacă 
pierderile au fost mari. Apoi sînt 
aprecierile pilotilor pe care nu te 
poți baza niciodată...

Nu încape îndoială că dificultățile 
și exasperarea de a strînge date în 
legătură cu războiul purtat aci sînt 
legate de o anumită creștere a ne
încrederii și suspiciunii dintre multi 
corespondenți americani și occiden
tali și oficialitățile responsabile cu 
știrile și declarațiile de presă. Ast
fel, Barry Zorthian, purtătorul de cu- 
vînt oficial al misiunii americane, 
spune deschis: «Directivele mele 
spun că politica noastră este o poli
tică de minimă sinceritate».

Majoritatea corespondenților de 
presă de aici sînt foarte bănuitori în 
ce privește politica de informare a 
Washingtonului în Vietnam. Ei simt 
că Administrația în general și șeful 
serviciului de presă al Pentagonului, 
Arthur Sylvester, în special, au în
cercat în permanentă să dea o înfă
țișare mult mai bună lucrurilor ce se 
petrec aici, decît o au ele în reali
tate.

Faptul central al războiului rămî- 
ne același ca și pînă acum — că ba
lanța înclină în favoarea comuniști
lor (adică a forțelor patriotice, pe 
care propaganda americană le nu
mesc „comuniste" n.r.). Reporterii 
demni de încredere de aici au con
tinuat să raporteze acest lucru în 
ciuda contestării lui de către oficia
litățile de la Washington și Saigon 
— și faptul că au avut și au drep
tate a fost recunoscut recent în mod 
incontestabil de o autoritate de talia 
lui Robert McNamara".

PROCESUL
DE LA LISABONA

lHu<anite
• 1 069 puncte de 
acuzare I • Singurul 
martor al acuzării 
s-a... volatilizat • 
Unde avocatii apără
rii au încercat ei 
înșiși torturile de la 

Siguranță
La „tribunalul de excepție" din 

Lisabona continuă să se desfășoa
re procesul grupului de elevi și 
studenți, în număr de 31, acuzați 
de „activități subversive". Unii din 
„acuzați" au între 16 și 17 ani. 
Eleva de liceu Ana Massano A- 
mari, strănepoata generalului Go
mes, autorul loviturii de stat din 
1936, avea 15 ani în momentul a- 
restării. Potrivit acuzării, ea... 
„era de mult timp în legătură cu 
partidul comunist". în ședința de 
vineri, 6 august, președintele tri
bunalului a prezentat... 1 069 punc
te de acuzare împotriva inculpați- 
lor. i

mici oaze de lumină, de unde răz
bate fără contenire zvonul muncii, 

înaintăm în sus pe Valea Bistriței. 
Se vede din șosea clădirea hidrocen
tralei Bacău 1. Mai stăruie încă, pe 
fațada clădirii, lozincile și angaja
mentele constructorilor în cinstea 
Congresului partidului.

La Gîrleni și la Racova înfîlnim re- 
șițeni — ingineri și muncitori cu o 
înaltă calificare de la uzina construc
toare de mașini care a fabricat turbi
nele Bistriței. Prin oamenii săi, uzina 
reșifeană participă și la lucrările de 
montaje. Tovarășul Simion Simiones- 
cu, secretarul organizației de bază a 
lotului de șantiere, spunea bucuros :

— Lucrăm într-o strînsă colaborare 
și avem multe de învățat unii de la 
alții. Montorii din Reșița sînt mun
citori pregătiți, stăpîni pe tehnica de 
construcție a hidroagregafelor.

— Sînfem informați că ieri a avut 
loc adunarea generală a organizației 
de bază. Ce ați discutat ?

— Stadiul lucrărilor fizice față de 
angajamentele noastre pe întregul 
an. Aceasta este o problemă serioa
să. Termenele de punere în funcțiune 
și calitatea lucrărilor de construcții 
și montaje sînt principalele obiective 
de care ne ocupăm.

Constructori ai Văii Bistriței. Oa
meni cu o activitate de șantier de 
zece pînă la cincisprezece ani. Au 
coborîf pe firul apei, din localitate 
în localitate, ridicînd din metal și 
beton ființa celor 12 hidrocentrale, 
care cu numai cîțiva ani în urmă erau 
doar cuvinte și cifre în documentele 
de partid, o sarcină de perspectivă. 
Și iată-le acum, unele luminînd, altele 
avînd ele însele nevoie de lumină 
să se ridice din pămînt, din albia 
rîului.

...Ne-am încheiat călătoria cu un 
scurt interviu în biroul inginerului șef 
al întreprinderii de centrale hidro
electrice de pe Bistrița, tovarășul Se
ver Cerchez, la Bicaz, în imensa clă
dire a hidrocentralei.

— Din punctul de vedere al be
neficiarului, apreciați că sînt toate 
condițiile pentru respectarea terme
nelor de punere în funcțiune a hi
drocentralelor din aval ?

— Sînt toate condițiile. In plus, un 
mare avînt de muncă, de întrecere. 
Colectivele șantierelor și-au luat an
gajamente concrete în direcțiile cele 
mai necesare : scurtarea termenelor 
de punere în funcțiune și calitatea 
înaltă a lucrărilor. O orientare justă.

— Vă rugăm să ne dafi un ter
men de comparație. Am vizitat cele 
cinci hidrocentrale în construcție. Cît 
vor produce acestea, laolaltă ?

— Numai cele cinci, acum în con
strucție, ar putea alimenta cu energie 
electrică trei mari complexe indus
triale ca cel de la Săvinești-Roznov. 
Iar toate douăsprezece au o putere 
instalată mai mare decît aceea a hi
drocentralei de la Bicaz.

Maestrul Joe Nordmann, mem
bru de frunte al baroului parizian, 
care a asistat la una din ședințele 
procesului înainte de a fi „invitat" 
de poliția politică (P.I.D.E.) să pă
răsească Portugalia, relatează în 
ziarul „L’HUMANÎTE" unele a- 
mănunte în legătură cu procesul 
de la Lisabona :

„Instrucția, încredințată prin lege po
liției politice (P.I.D.E.) s-a bazat pe 
denunțurile unui deținut, Nuno Ave- 
res Pereira, care pretindea că a or
ganizat mișcarea comunistă în univer
sitate. Apărarea și-a exprimat mira
rea că acest martor a lipsit de la 
dezbateri. Ministerul public angajîn- 
du-se să-1 găsească, apărarea a pro
dus documente stabilind că Pereira 
primise, în aprilie, un pașaport pen
tru a părăsi Portugalia și că locuia 
în Brazilia.

Ministerul public a citat numai doi 
martori, agenți ai P.I.D.E. Primul, Sil
vestre Delgado Luis, care a fost as
cultat la 20 și 21 iulie, a trebuit să 
recunoască faptul că nu cunoștea 
personal faptele și nu i-a recunoscut 
pe cei mai mulți dintre studenți, des
pre care afirmase că fuseseră intero- 
gați fără a fi suferit violențe. Cei 22 
evocați ai apărării au depus o plîn- 
gere împotriva lui, pentru mărturie 
falsă. Acest martor afirmase că o stu
dentă în drept, Arifonieta Rodrigues, 
în vîrstă de 18 ani, împotriva căreia 
nu există nici o probă, a refuzat să 
semneze procesele verbale ale inte
rogatoriilor, ceea ce demonstra, după 
el, că ea urmase cuvîntul de ordine 
al partidului comunist. Dar două pro
cese verbale semnate de A. Rodri
gues figurau la dosar.

Același martor dăduse asigurări că 
la P.I.D.E. nu există carceri numite 
„curros', după numele cuștilor în care 
sînt transportați taurii, măsurînd la 
sol 1 m 90 X 0 m 65 și în care 
este imposibil să stai în picioare. Dar 
unii dintre avocați fuseseră ei înșiși 
închiși de P.I.D.E. în aceste „curros’ : 
vicepreședintele Ordinului național al 
avocafilor, Abranches Feras, timp de
3 zile, iar confrații săi Soares și Ber- 
netfo, timp de 22 zile și respectiv
4 luni și jumătate. Unul după altul, 
acuzații i-au numit pe polițiștii care, 
stînd acum în băncile publicului, i-au 
supus la torturi.

Unii dintre studenți, — printre care 
Maxitnino Vas de Cunha, care a fost 
împiedicat să doarmă timp de 60 de 
Ofe ?' obligat să stea în poziția „sta
tuie , — au trebuit să fie transferați 
în stabilimente de psihiatrie ; Baeta 
Neves a încercat să se sinucidă cu 
cioburile sticlelor de la ochelari.

După ședința dramatică din 21 iu
lie, Ministerul public a preferat să 
renunțe la cel de-al doilea și ultim 
martor al acuzării.

La 22 iulie au fost ascultați peste 
50 din cei 400 de martori ai apără
rii. Ei i-au descris pe acuzați ca fiind 
studenți exemplari pe plan intelec
tual și moral.

Personal — povestește mai depar
te J. Nordmann — am făcut expe
riența metodelor folosite de P.I.D.E., 
care la 22 iulie, la ieșirea din ședin
ța tribunalului, mi-a făcut cunoscută 
decizia directorului său, de a părăsi 
teritoriul portughez, cu toate că pre
ședintele tribunalului îmi îngăduise 
să iau loc alături de confrații mei por
tughezi. Tn același hmp cu aceștia, 
am stat de vorbă cu studenți în cursul 
unei pauze, cînd un polițist mi-a ce
rut să mă abțin de la aceasta. A fost 
pretextul măsurii luate de P.I.D.E., 
care a mai expulzat din Portugalia,' 
în aprilie 1964, patru dintre confrații 
mei, printre care avocatul american 
Robert Kenny, fost procuror general 
in California, veniți să ancheteze în 
legătură cu soarta prizonierilor poli
tici .

CÎT VA DURA 
CRIZA ?

Ziarul elvețian „DIE TAT" 
consacră un articol agravării 
situației economice a Braziliei.

„Cea mai importantă regiune in
dustrială a Americii Latine, metro
pola braziliană Sao Paulo și îm
prejurimile sale, — scrie ziarul — 
se află de luni de zile într-o gra
vă criză economică. Cifre precise 
asupra șomajului care bîntuie în 
această regiune, numărînd peste 5 
milioane de locuitori, nu există, dar 
Uniunea patronilor din Sao Paulo 
apreciază că circa 15 la sută din 
cei 665 000 de muncitori industriali 
nu au avut de lucru în ultimele pa
tru luni. Cel mai greu lovite sînt 
industria automobilelor și a mijloa
celor de investiții, al căror volum 
de afaceri a scăzut cu 40—50 la 
sută.

Președintele Castelo Branco, în- 
cereînd să pună capăt inflației, a 
dispus înghețarea salariilor, intro
ducerea de restricții la acordarea 
de credite și fixarea de prețuri ma
ximale la bunurile de larg consum, 
în ciuda acestor măsuri în prima 
jumătate a anului curent scumpe- 
tea a crescut cu 25 la sută, deși 
salariile au rămas neschimbate.

Dacă în luna aprilie la Sao Paulo 
zece întreprinderi au dat faliment, 
în luna mal numărul lor s-a ridicat 
la 25. Concernul Arno, care fabrică 
piese auto și diferite mașini indus
triale, una din principalele între
prinderi din Sao Paulo, a concediat 
1 300 din cei 3 000 de salariați ai 
săi și pentru cei rămași a introdus 
săptămînă de lucru de patru zile. 
Situația este agravată de faptul că 
în Brazilia nu există asigurări so
ciale și nici ajutor de șomaj. Po
trivit unor aprecieri s-ar putea ca 
actuala criză să mai dureze încă 
cel puțin trei luni*.
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Artificiala Federație a Malaye- 
ziei a început să se destrame. Pri-

Kuan, a anunțat, în cadrul unei șe
dințe extraordinare a guvernului 
că, 5 -
gapore se retrage din Federația 
Malayeză, devenind stat inde
pendent și suveran. într-un comuni
cat oficial, publicat simultan la Sin
gapore și Kuala Lumpur, se arată 
că în uima tratativelor a fost 
semnat duminică un acord prin 
care Malayezia recunoaște in
dependența statului Singapore. 
Comunicatul arată însă că în
tre cele două state „se vor 
menține relații de prietenie și cola
borare în domeniile economic și 
militar”. Agenția France Presse 
precizează că cele două state ur
mează să semneze un „acord de
fensiv” potrivit căruia bazele mili
tare britanice din Singapore și Ma
layezia vor fi menținute. Totodată, 
va fi creat un consiliu comun care 
se va ocupa de dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două state.

ATENA

CRIZA POLITICĂ ÎNTR-0 NOUĂ FAZĂ
• Stefanopoulos a înapoiat mandatul de sondaj

Tncepînd de luni, criza guvernamen
tală din Grecia a intrat într-o nouă 
fază. în după-amiaza zilei grupul par
lamentar al partidului Uniunea de cen
tru a hotărît să sprijine poziția lide
rului său Papandreu, repetată de aces
ta la începutul ședinței : „Să fie res
pectate ordinea constituțională și 
procedura parlamentară și să mi se 
acorde mie mandatul de formare a 
noului guvern. In caz contrar, să se 
constituie un guvern de serviciu, care 
să proclame în termen de 45 de zile 
alegeri”.

In felul acesta, grupul parlamentar 
a respins ca fiind inacceptabilă pro
punerea făcută de regele Constantin 
iui Stefanopoulos, fost vicepreședinte 
în guvernul Papandreu, de a sonda 
terenul pentru formarea de către aces
ta a unui nou guvern din cadrul par
tidului Uniunea de centru.

In cursul după-amiezii s-a anunțat 
că Stefanopoulos a hotărît să îna
poieze regelui mandatul de sondaj, 
comunicîndu-i totodată hofărîrea 
grupului parlamentar.

O dată cu excluderea „soluției 
Stefanopoulos”, observatorii politici 
din Atena consideră că mai există 
doar o singură soluție de formare a 
unui nou guvern din cadrul Uniunii 
de centru : încredințarea mandatului 
liderului partidului, Papandreu. Zia
rele de dreapta scriu că această va
riantă este improbabilă, aducînd drept 
argument faptul că dacă regele ar fi 
socotit soluția Papandreu printre va
riantele posibile, i-ar fi acordat pînă 
acum mandatul, înfrucîf situația era 
cunoscută dinainte.

Tot mai insistente devin știrile po
trivit cărora regele se orientează spre 
formarea unui guvern de serviciu, din 
personalități extraparlamentare amicale 
partidului Uniunea de centru, care, 
după ce va obține votul de încredere 
al parlamentului, va proceda la ale
geri. Rămîne însă un mare semn de 
întrebare : cînd vor avea loc alege
rile, după 45 de zile sau după 5—6 
luni cum se afirma în unele cercuri ? 
Regele Constantin a declarat tuturor 
liderilor politici pe care i-a primit în 
audiență în ultimele trei zile că, în 
prezent, alegerile trebuie evitate da
torită situației politice încordate din 
țară. Grupul parlamentar al Uniunii 
de centru, după cum s-a comunicat, 
a cerut alegeri în 45 de zile. Partidul 
E.D.A., care dispune de 22 de locuri 
în parlament, a adoptat aceeași po
ziție. Deci, sigur, 160 de deputați, 
din 300 cîți are parlamentul, au adop
tat deja linia alegerilor. In această si- 

: fuație, în cazul în' care noul guvern 
de serviciu va cere în declarația sa 
program, 6 luni pentru a pregăti ale
gerile, se prevede o nouă prelun
gire a crizei guvernamentale.

Intre sediul clubului liberalilor, 
unde a avut loc ședința grupului 
parlamentar, și manifesfanți au fost 
masate cordoane de poliție. După șe
dință, Papandreu a cerut poliției să 
părăsească împrejurimile clădirii și să 
lase manifestanții să se apropie. Adre- 
sîndu-șe . mulțimii, Papandreu a spus 
doar două cuvinte : „Rămînem uniți”.

C. ALEXANDROAIE
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TOKIO. Cea de-a 11-a Conferință internațională de la Hiroșima a prilejuit 
pitala Japoniei

Delegația
a R. P
a sosit la

MOSCOVA

VIZITA
PRIMULUI MINISTRU
AL TURCIEI

guvernamentală
Române

ȘANHAI 9 (Agerpres). — Dele
gația guvernamentală a R. P. Ro
mâne, condusă de Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei elec
trice, a sosit la 8 august la Șanhai. 
La aeroport, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Țao Ti-ciu, membru al 
Secretariatului Comitetului orășe
nesc Șanhai al Partidului Comu
nist Chinez, primar adjunct al ora
șului Șanhai, și de alte persoane 
oficiale. Delegația a vizitat expo
ziția industrială a orașului Șanhai 
și cartierele orașului.

Ieri la Na
NAGASAKI 

9 august, și-a 
Conferința internațională 
interzicerea armei atomice și cu 
hidrogen, deschisă la 6 august la 
Hiroșima.

Participanții au adoptat o rezo
luție cu privire la desfășurarea 
mișcării pentru instituirea, unui 
sistem de ajutorare a victimelor 
bombardamentelor atomice. Ei au 
protestat împotriva agresiunii a- 
mericane in Vietnam și împotriva 
faptului că guvernul japonez spri
jină politica S.U.A. Conferința a 
aprobat, de asemenea, rezoluții cu 
privire la intensificarea mișcării 
pentru interzicerea armei atomice 
și cu hidrogen.

★
ROMA 9 (Agerpres). — într-o 

cuvîntare, Papa Paul al VI-lea a

9 (Agerpres). — La 
încheiat lucrările 

pentru

gasaki
chemat la interzicerea armei nu
cleare. El și-a exprimat speranța 
că „lumea nu va mai fi niciodată 
martora unei tragedii atît de în
grozitoare, cum a fost aceea de la 
Hiroșima. Nu trebuie să se mai re
pete niciodată un asemenea .asasi
nat în masă, care constituie o ru
șine pentru civilizație". Papa s-a 
pronunțat pentru încheierea unui 
acord cu privire la interzicerea fo
losirii, producției, acumulării și 
depozitării armei nucleare.

Controversa
istorică

oa- 
nu 
lor 

bri-

La 9 august a sosit la Moseo’ 
primul ministru al Turciei, Suut 
Hayri Urgiiplu.

Presa sovieticii acordă vizifei luî 
S. Urgiiplu, prima pe care un prim- 
minisfru al Turciei o face după 30 
de ahi în capitala U.R.S.S., un loc 
central în paginile sale. In articolul 
de fond din 9 august, infitulat: 
„Buna vecinătate — o cale sigură”, 
„Pravda" se ocupă de relațiile de 
bună vecinătate cu Afganistanul, 
Iranul, Pakistanul și Turcia. „In ul
timii ani, scrie ziarul, contac
tele U.R.S.S. cu Turcia s-au
reînnoit. Neînțelegerile ivite în tre
cut între țările noastre au fost ex
ploatate pe larg de puterile impe
rialiste. Acum, cînd aceste neînțe
legeri au fost înlăturate, iar oame ■» 
nii politici turci clarvăzători 
pronunță pentru renașterea priete
niei turco-sovietice, existente pe 
vremea lui Lenin și a lui Ataturk, 
s-au creat posibilități favorabile 
pentru stabilirea unor relații care 
ar răspunde intereselor vitale ale 
celor două țări. Vizita în U.R.S.S. a 
primului ministru al Republicii Turce 
servește acestui scop”.

După știrile primite, la Ankara 
se acordă, de asemenea, importan
ță acestei vizite, care marchează o 
nouă îmbunătățire a relațiilor din
tre U.R.S.S. și Turcia după schim
bul de vizite de acum cîteva luni 
dintre miniștrii de externe ai celor 
două țări. într-o declarație făcută 
presei la plecare, Urgiiplu reamin
tind că el personal a mai vizifaf 
U.R.S.S. cu doi ani în urmă, ca șef 
al unei delegații parlamentare 
turce, a spus: „De la această pri
mă vizită, relațiile dintre cele două 
țări s-au dezvoltat... In prezent nu 
există probleme divergente întn. 
țările noastre și, după 1963, s-a 
constatat o îmbunătățire în relații
le noastre. Voi avea prilejul de a 
vorbi cu interlocutorii sovietici 
despre probleme de politică inter
națională și despre problemele care 
interesează țările noastre, mai ales 
în domeniul economic”.

Seara a avut loc o recepție în 
cinstea oaspetelui. In cuvîntul său 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, a a- 
preciat vizita primului ministru al 
Turciei drept un eveniment foarte 
important, care confirmă faptul că, 
în prezent, relațiile sovielo-furce 
cunosc o dezvoltare pozitivă. A- 
ceasta se înfîmplă pentru că, dato
rită eforturilor comune, s-au făcut o 
serie de pași pe calea apropierii 
celor două țări. Vorbitorul și-a ex
primat părerea că cele două țări 
au încă multe posibilități de a 
merge fiecare în întîmpinarea celei
lalte. Prietenia sovieto-furcă cores
punde înfrutotul intereselor celor 
două țări și nu contravine interese
lor nici unui alt stat, a subliniat el. 
Primul ministru al Turciei și-a expri
mat satisfacția că poate fi martorul 
unei dezvoltări treptate și ferme a 
încrederii și înțelegerii reciproce 
dintre U.R.S.S. și Turcia. Referin
du-se la situația internațională, el a 
spus că nu există nici un fel de 
cauze care ar putea împiedica re
zolvarea tuturor problemelor pe 
cale pașnică. Urgiiplu a spus că 
există posibilități pentru dezvolta
rea relațiilor economice și comer
ciale între cele două țări și a sub
liniat că întărirea în conîinuare a 
acestor relații va fi spre folosul eco
nomiei lor.

A. MUNTEANU

La împlinirea a 20 de ani de la 
bombardamentul atomic de la Hi
roșima, istoricul englez David Ir
ving exprimă părerea, reluată de 
ziare, că din studierea documen
telor de arhivă ar rezulta că Ma
rea Britanie nu și-ar fi dat for
mal și în scris consimțămîntul 
pentru efectuarea bombardamen
tului. Irving afirmă că singurul 
document scris britanic este o 
notă cu inițialele lui Churchill, tri
misă la Londra de reprezentantul 
Angliei în „Comitetul politic co
mun” anglo-american, in care gu
vernul britanic era solicitat să 
precizeze dacă este oficial de a- 
cord cu utilizarea armei atomice 
împotriva Japoniei. Irving susține 
că aceasta e o dovadă că premie
rul britanic dorea să discute pro
blema cu președintele Truman la 
întilnirea lor prilejuită de confe
rința dă la Potsdam. Irving citea
ză si alt document, a cărui impor
tanță o minimalizează, din care 
reiese Insă că guvernul britanic 
și-ar fi dat in cîteva rinduri con
simțămîntul : 
unei ședințe 
tic comun", 
participanții 
că guvernele 
Marii Britanii au aprobat hotărî- 
rea de a se folosi arma atomică 
împotriva Japoniei" ; pe de altă 
parte, Churchill declara in Came
ra Comunelor, zece zile după 
bombardarea Hiroșimei : „Hotărî- 
rea de a folosi bomba atomică a 
fost luată la Potsdam de președin
tele Truman și de mine". Se ci
tează, de asemenea, și declarația 
lui Truman, in sensul că Churchill 
era „fără ezitare" partizanul folo
sirii bombei atomice.

VIETNAM 9 august avioanele americane au 
efectuat noi raiduri asupra pro
vinciilor Phu Tho și Yen Bai, pre
cum și asupra orașului Vinh. în 
cursul luptelor au fost doborîte 
6 avioane, numărul total al avioa
nelor americane doborîte cu înce
pere din 5 august 1964 cifrîndu-se 
la 458.
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în sudul Sudanului

Divergențele dintre Singapore șl 
Malayezia nu sînt de dată recen
tă. Ele s-au manifestat chiar din 
momentul aderării Singapore-ului 
la federație, la 16 septembrie 1963. 
Creație hibridă, de esență neocolo- 
nialistă, Malayezia a reunit un te- 
litoriu de 330 000 km patrați și o 
populație de cirCa 10 milioane 
meni: piesele ei componente 
au comun decît apartenența 
în trecut la imperiul colonial
tanic. Importanța strategică și eco
nomică a orașului și statului Sin
gapore este bine cunoscută încă 
din timpul celui de-al doilea răz
boi mondial. Existența în Singa
pore a unei clase muncitoare nu
meroase și organizate a făcut ca 
încă de la data constituirii fede
rației să se manifeste o puternică 
opoziție împotriva acestei forma
ții nefirești. „Ruptura 
de mult inevitabilă', 
agenția France Presse. Motivul 
direct al discordiei a fost însă 
încercarea autorităților malaye- 
ziene de a sustrage din 
gapore mai multe fonduri pro
venite din operațiile portuare. Ex- 
plicînd cauzele rupturii, primul mi
nistru al federației, Rahman, a de
clarat că Singapore a refuzat să 
plătească 150 milioane de dolari 
guvernului federal.

Kuan, conducătorul Partidului 
alianței și prim ministru al 
Singapore-ului, a reușit să strîn- 
gă in jurul său o parte a opoziției 
din federație care se opune poli
ticii promovate de Kuala Lumpur. 
Este vorba mai ales de conflictul 
existent între federație, apreciată 
de popoarele din sud-estul Asiei 
ca o creație neocolonialistă, și In
donezia care s-a opus constituirii 
ei și cere desiiințarea ei. După 
desprinderea din federație a Sin
gapore-ului, primul ministru Kuan 
a lăsat să se înțeleagă că 
acceptă deschiderea unui con
sulat indonezian. Totodată, Kuan 
a anunțat că filiala din Singapore 
a băncii R. P. Chineze, care a fost 
închisă de autoritățile din Kuala 
Lumpur, a fost autorizată să-și reia 
activitatea.

Ieșirea Singapore-ului din Mala
yezia arată lipsa de viitor a 
creațiilor artificiale de tipul Fede
rației Malayeze — așa cum a do- 
vedit-o, de pildă, precedentul Fe
derației Rhodesiei — Nyassalandul.

A. B. ■

părea 
scrie

Sin-

KHARTUM 9 
tînd declarațiile 
mațiilor, postul de radio Omdur- 
man a anunțat că trupele guver
namentale continuă operațiunile 
împotriva forțelor dizidente. Aces
tea desfășoară în prezent cea mai 
mare parte a activității lor în pro
vincia Equatoria unde au fost dis
truse o serie de puncte strategice 
pentru a împiedica aprovizionarea 
trupelor guvernamentale. Premie
rul sudanez, Mohamed Ahmed 
Mahgoub, a adresat Papei Paul al 
VI-lea un mesaj de răspuns, în 
care îi cere să facă apel la forțele 
dizidente să pună capăt luptelor, să 
depună armele și să înceapă nego
cieri în vederea rezolvării pe cale 
pașnică a problemei sudului. Pri
mul ministru a convocat pe amba
sadorul S.U.A., căruia i-a atras 
atenția în legătură cu ajutorul pe 
care S.U.A. îl acordă guvernului 
congolez. Chombe colaborează cu 
forțele dizidente în vederea dez
membrării Sudanului.

(Agerpres). — Ci- 
ministrului infor-

0 Noi demonstrații de protest la Washington 
Pierderi serioase ale trupelor americane 
și sud-vietnameze angajate lingă Saigon

WASHINGTON » (Agerpres). — 
Pentru a treia zi consecutiv, în fața 
Casei Albe au avut loc duminică 
demonstrații de protest împotriva 
războiului pe care S.U.A. îl duc în 
Vietnam. Demonstranții au cerut 
să înceteze bombardamentele dea
supra teritoriului R. D. Vietnam 
și să se pună capăt amestecului 
S.U.A. în Vietnamul de sud.

Luni dimineața un grup de ma- 
nifestanți s-a întrunit în fața mo
numentului lui George Washing-

★

— Dumi
ci e la Tu

SAIGON 9 (Agerpres). 
nică seara baza militară 
Doc, la numai 10 kilometri de Sai
gon, a fost supusă unui puternic tir 
de mortiere. Pierderile suferite de 
trupele americane și sud-vietna- 
meze nu au fost încă publicate, dar

In-La Berkeley (California), 300 de bărbați șl lemel au blocat un tren 
cărcat cu militari urmind să lie îmbarcați în portul Oakland cu desti
nația Vietnamul de sud. Poliția a intervenit pentru deblocarea liniilor

La festivalul balcanic

ZIUA FILMULUI ROMÂNESC
VARNA. Luni — cea de-a doua zi a primului Festival balcanic 

al filmului — a fost consacrată filmului românesc. La conferința de 
presă au participat peste 70 de ziariști, critici, regizori, cineaști bul
gari și străini. M. Stanciu, secretar al Consiliului Cinematografiei 
din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a făcut o trecere în re
vistă a tematicii filmelor, preocupărilor actuale și a răspuns întrebă
rilor participanților. In continuarea programului au rulat „Gaudea- 
mus Igitur" și filme documentare și de animație. Seara, la cinemato
graful de vară „V. I. Lenin" a avut loc premiera de gală a filmului 
artistic „Pădurea spinzuraților". Printre personalitățile prezente la 
premieră se aflau dr. Petăr Vut.ov, președintele Comitetului pentru 
Cultură și Artă al R. P. Bulgaria, președintele Comisiei naționale bul
gare pentru U.N.E.S.C.O. și președintele Comitetului Festivalului, acad. 
Sava Ganovski, președintele Comitetului național bulgar pentru prie
tenia și colaborarea balcanică, delegațiile țărilor participante la festi
val, șefi și membri ai misiunilor diplomatice ai acestor țări, cineaști. 
Filmul a fost primit cu mult interes.

MONTEVIDEO. Teatrul Na
țional de Comedie a prezentat 
în premieră piesa „O noapte fur
tunoasă" de I. L. Caragiale. Un 
public numeros care a umplut 
pînă la refuz sala a aplaudat 
minute în șir pe actorii Enrique 
Guarnero, Estela Castro, Horacio

Forțe navale $1 aeriene ale

WASHINGTON. Luni a avut 
loc reuniunea consultativă mi
nisterială a Organizației Statelor 
Americane, care a examinat do
cumente printre care așa-numi- 
tul „Act constituțional", redactat 
de un grup de juriști domini
cani, care ar urma să servească 
drept bază juridică unui guvern 
provizoriu, precum și un „act de 
reconciliere" între cele două 
fracțiuni din Republica Domini

cană. La Santo Domingo și 
Washington a fost publicat un 
„apel" al Comisiei de mediere a 
O.S.A., cerînd poporului domini
can să sprijine propunerile de 
reconciliere națională, să accepte 
constituirea unui guvern provi
zoriu sub președinția lui Hector 
Garda Godoy și să accepte „ac
tul constituțional". Nu se cunoaș
te încă reacția celor două frac
țiuni dominicane.

ton și a adoptat un manifest pri
vind războiul din Vietnam, intitu
lat „Declarație de pace". în ma
nifest se spune : „întrucit milioane 
de americani se așteptau să vadă 
că voturile exprimate în cursul 
alegerilor prezidențiale din 1964 
vor face ca țara lor să se îndepăr
teze de război pentru a se apro
pia de pace și. întrucit aceste spe
ranțe și așteptări au fost trădate 
în Vietnam, declarăm pace po
porului din Vietnam".

★
se menționează că sînt mari. 
Personalul de la baza militară Duc 
Co, important centru situat pe șo
seaua nr. 19, se află într-o situație 
extrem de dificilă din cauza dese
lor atacuri întreprinse de forțele 
patriotice. Luptele crîncene și 
înfrîngerile suferite de armata 
guvernamentală sud-vietnameză au 
provocat în ultimul timp o inten
sificare a dezertărilor. După cum 
anunță agenția „Eliberarea", în pri
mele șase luni ale acestui an un 
număr de 13 450 de soldați și ofi
țeri ai armatei de la Saigon au tre
cut de partea forțelor patriotice cu 
armamentul

S.U.A. au Întreprins

Acțiuni provocatoare 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN 9 (Agerpres). — Forțele 
navale și aeriene ale S.U.A., trans
mite China Nouă, continuă să în
treprindă acțiuni provocatoare îm
potriva R. P. Chineze, violînd spa
țiul aerian și apele teritoriale ale 
acestei țări. La 19 iulie, trei nave 
de război americane au pătruns în 
Marea Chinei de sud, în apropiere 
de insula Hainan, și au mitraliat 
și bombardat vase de pescuit din 
apele teritoriale. Unul din vase, a- 
vind la bord șase pescari chinezi^ 
a dispărut. La 2 august, un avion 
de luptă american a atacat din 
nou două vase de pescuit care na- 
vigau în largul portului Iuilin de 
pe insula Hainan.

procesul verbal al 
a „Comitetului poli- 

în care se spune că 
„iau notă de faptul 

Statelor Unite și

de care dispuneau.
★

9 (Agerpres). — Gu- 
D. Coreene a dat pu-

PHENIAN 
vernul R. P. 
blicității o declarație în care spri
jină declarația din 2 august a gu
vernului R. D. Vietnam și protes
tează împotriva hotărîrii S.U.A. de 
a trimite încă 50 000 de militari 
în Vietnamul de sud.

★
8 august numeroa- 
reactoare de luptă 
bombardat și mi-

HANOI. La 
se grupuri de 
americane au 
traliat centre populate și obiective 
economice din R. D. Vietnam. 
Forțele antiaeriene locale au do- 
borît două avioane. Un al treilea 
avion a fost doborît în aceeași zi, 
după ce pătrunsese în spațiul ae
rian al provinciei Phu Tho. La

dolari. Autoritățile au deschis o 
anchetă.

NEW YORK. Potrivit datelor 
Ministerului Muncii al S.U.A., în 
primele 6 luni au avut loc 2020 de 
greve, la care au participat 852 000 
de muncitori. Cele mai multe ac
țiuni greviste s-au desiășurat in

SCURTE ȘTIRI
Preve, Nelly Antunez, Jorge Tria- 
dor pentru interpretarea excep
țională a rolurilor piesei.

• Portul petrolier Ras-Al-Khafji 
(zona neutră dintre Kuweit și Ara
bia Saudită) este practic închis în 
urma unui incendiu provocat de ex
plozia de pe petrolierul japonez 
„Kaizo Maru". Toate instalațiile de 
pe chei au fost distruse. Opt per
soane au fost ucise, cinci sint 
dispărute, iar 46 au fost rănite. Pe
trolierul japonez „Kaizo Maru" a 
fost scos în larg unde a ars în în
tregime. Incendiul a avariat, de 
asemenea, petrolierul „Galf Fa- 
yeri" ancorat în port. Pagubele 
provorate depășesc 12 milioane

luna iunie : 450 de greve cu parti
ciparea a 262 000 de persoane.

SANAA. La reuniunea Consiliu
lui superior al apărării al Repu
blicii Arabe Yemen s-a hotărît in
stituirea „Tribunalului suprem al 
securității de stat", care va judeca 
„elementele deviaționiste și te
roriste" ce iși desfășoară activita
tea în țară. Consiliul a examinat 
probleme referitoare la crearea 
armatei populare yemenite și tur
neul întreprins de președintele 
Abdullah al-Sallal in regiunile din 
sud.

NEW YORK. Reuniunea Consi
liului de Securitate consacrată

Furtun ă
(Urmare din pag. I-a)

Ai n nzi
Pe lingă conflictul care opune 

masele juntei, ziarul „Le Monde" 
scrie că în Ecuador „tradiționalul 
conflict între coastă și munți, între 
Guayaquil și Quito domină scena 
politică". Este conflictul între casta 
marilor proprietari funciari și pă
tura largă a țăranilor lipsiți de 
pămînt.

In ceea ce privește Peru, după 
multiple dezmințiri, guvernul Be- 
launde Terry a fost nevoit să re- 
cunoașcă că pe teritoriul țării 
există numeroase grupuri de par
tizani. „Mișcarea Revoluționară de

dezbaterii problemei • cipriote, care 
trebuia să aibă loc luni după- 
amiază, a fost amînată. Agenția 
France Presse relatează ca ami- 
narea a fost determinată de faptul 
că nu s-a reușit pînă in prezent 
să se definitiveze un proiect de 
rezoluție în această problemă. Se 
așteaptă ca ședința Consiliului de 
Securitate să se întrunească marii.

PRAGA. Potrivit < unui contract 
Japonia va livra Cehoslovaciei 
o uzină chimică, ce va fi instalată 
la Combinatul din Zăluzi. A fost 
cumpărată și licența de fabrica
ție. Uzina va produce octanol, sub
stanță utilizată la fabricarea ma
selor plastice.

TEL AVIV. Sosirea consilierului 
ambasadei R. F. Germane, A. Te- 
roek, a fost marcată de tulburări 
care au determinat măsuri excep
ționale de securitate. Presa izrae- 
liană a publicat articole in care 
Terbek este acuzat de: a ti colabo
rat cu regimul hitlerist.

PHENIAN. La ședința secretari
lor Comisiei militare de armisti
țiu din Coreea, partea chino-co- 
reeană a protestat împotriva in
troducerii repetate de către partea 
americană de arme grele în zona 
demilitarizată.

stingă" a dat publicității o decla
rație în care se arată că acțiunile 
detașamentelor înarmate, care 
s-au intensificat în ultima vreme, 
reprezintă o parte integrantă a 
luptei întregului popor peruvian 
pentru dreptate socială și liber
tate. Incercînd să stăvilească a- 
ceastă mișcare, autoritățile au 
arestat numeroase personalități 

■ politice.
In Bolivia, junta militară, în- 

cer.cînd să introducă măsuri de 
intensificare a exploatării la mi
nele de cositor, paralel cu reduce
rea numărului de salariați, s-a lo
vit de puternica opoziție a munci
torilor, care au ocupat minele. 
Ciocnirile care au avut loc intre 
trupe și muncitori s-au soldat cu 
numeroase victime de ainbele părți. 
In întreaga țara au avut loc a- 
rest.ări masive. Liderii sindicali 
care au condus lupta au fost exi
lați. Poliția și armata au trecut 
la ocuparea minelor. Conducătorul 
juntei militare, Rene Barrientos, a 
anunțat recent „descoperirea unui 
vast plan subversiv", organizat de 
fostul președinte Estenssoro. Aces
ta a declarat. că „actualul guvern 
are nevoie de un nou pretext pen
tru a continua să persecute pe ad
versarii săi politici, pentru a exer
cita presiuni asupra guvernelor 
țărilor care au acordat azil sute
lor de exilați".

Referindu-se 
mai sus, „LE 
explicația lor
„prăpastia prea mare între modul 
de viață al unei minorități înstă
rite și masa enormă a populației 
țărănești al cărei fond uman îl 
constituie indienii ce trăiesc mai 
aproape de Evul Mediu decît de 
secolul XX".

Pe acest fond, desigur că fră- 
mîntările sociale din regiunea An- 
zilor cuprind și alte mase munci
toare. De aceea, evenimentele care 
se petrec în țările respective rețin 
atenția opiniei publice.

la evenimentele de 
MONDE" arată că 
trebuie căutată în

R. F. G.

Campania electorală 

deschisă oficial

Duminică a fost deschisă oficial 
campania electorală pentru alegerile 
legislative de la 19 septemb .

La Dortmund a avut loc prima 
reuniune electorală organizată de 
partidul guvernamental Uniunea 
creștin-democrată. Cancelarul Lud
wig Erhard a lansat atacuri vio
lente împotriva Partidului social
democrat, declarînd că o viitoare 
coaliție guvernamentală cu social- 
democrații „este în afară de orice 
discuție". Fostul cancelar Ade
nauer a fost mai puțin categoric ; 
el a declarat că chestiunea unei 
coaliții guvernamentale nu se va 
putea pune decît după alegeri. 
Referindu-se la tratatul de priete
nie franco-vest-german, oratorul a 
spus că este necesar ca acestuia 
„să i se insufle într-adevăr viață".

Președintele Partidului șocial- 
democrat, Willi Brandt., a <K forat, 
în cadrul unei cuvîntări radiodi
fuzate, că nu . trebuie să se exclii=» 
dă dinainte posibilitatea unei coa
liții guvernamentale cu U.C.D.

Agenția France Presse apreciază că 
această campanie s-a deschis „prîntr-o 
adevărată declarație de război a creș- 
tin-democrafilor la adresa social-de- 
mocraților”. Potrivit agenției „trebuie 
notai că problemele de politică ex
ternă n-au deținut un loc major în 
cursul reuniunii de la Dortmund”, iar 
„poziția U.C.D. n-a provocat reacții 
vii din partea P.S.D.”.
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