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Vineri, 12 mai, in cea de-a doua zi a vizitei in regiunea Ploiești, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Manea Mănescu, Gheorghe StoicaIon Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil, Maxim Berghianu, 

vizitat orașele Rimnicu-Sărat, Buzău, Mizil, raionul Ploiești.au
au poposit in zonele industriale ale orașelor, in noile cartiere,
cole de producție din Bucov. Seara a avut loc la Ploiești 

regional de partid

cetatea petrolului și a chimiei

Joi, ora 17,30. Mii de ploieșteni au întâmpinat, într-o atmosferă de puternic entuziasm, pe conducătorii de partid și de stat. Pe frontispiciul unui arc de triumf spri-
în întâmpinarea conducătorilor de partid și de stat au venit, înconjurați de tineri ai muncitorimii de grup de membri reprezentanți astăzi, un mare de partid din

torii de partid și de stat, vizitează platoul de montaj general. în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți oaspeți se întrețin cu conducătorii tehnici, cu specialiștii, cu maiștri și muncitori, despre problemele ce stau în fața colectivului în. legătură cu organizarea științifică a producției și a muncii, întărirea disciplinei muncii, îmbunătățirea continuă a parametrilor și indicilor de calitate ai produselor. Se subliniază — în discuții — că în 1970 peste 86 la sută din sporul producției va fi ob-

Conducătorii de
au Lost oaspeții

partid și de stat 
cooperativei agri-

o intîlnire cu activul comitetului

...Un moment de profundă emoție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat se opresc în fața plăcii comemorative ridicate în centrul orașului în cinstea luptelor purtate de petroliștii prahoveni în februarie 1933 — pildă înaltă de abnegație, combativitate și fermitate revoluționară. De o parte și de alta a plăcii comemorative fac de strajă vechi militanți ai mișcării mun-

citorești și pionieri — simbol al îngemănării generațiilor în lupta pentru interesele poporului, pentru fericirea patriei. Conducătorii de partid și de stat depun o coroană de flori, pe ale cărei panglici purpurii stă scris: 
„Omagiu luptătorilor petroliști din 
ianuarie-februarie 1933. Din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român".

socialistă
reaptă nouă a glorioaselor

continuarea pe o

Realizările in construcția

plo- sta-

O călduroasă urare de bun venit in mijlocul muncitorilor

,Bine ați venit, ai partidului și cetatea petrolu-așezare roma-
jinit pe două sonde se afla înscrisă urarea izvorîtă din inimile tuturor ploieștenilor: dragi conducători statului nostru, în lui și chimiei!“.Ploiești. Vechenească, al cărei nume este legat de nobilele tradiții de luptă ale poporului nostru pentru libertate, neatârnare și progres social. Evoluția orașului este strîns legată de munca și lupta petroliștilor, a celor chemați să scoată din adîncuri aurul negru. Aici și-au desfășurat activitatea unele din primele cercuri revoluționare din țara noastră, aici au activat revoluționari de frunte ca C. Dobro- geanu-Gherea, I. C. Frimu și alții : aici, din inițiativa lui Ștefan Gheorghiu, a fost întemeiat primul sindicat din România. De-atunci, de-a lungul unor decenii de puternice învolburări sociale, muncitorimea ploîeșteană a înscris pagini glorioase în istoria marilor bătălii de clasă ale proletariatului român. La Ploiești a avut loc, în octombrie 1922, Congresul al II-lea al Partidului Comunist Român. Sub conducerea comuniștilor, oamenii muncii din această citadelă industrială au ținut sus steagul neînfricatei lupte împotriva asupririi și exploatării, pentru eliberare de sub jugul fascist.

anii ilegalității. Ca o ilustrare a luminoaselor tradiții de luptă ale mișcării muncitorești din țara noastră, continuate de Partidul Comunist Român, ei poartă două drapele roșii, vechi de peste patruzeci de ani, pe care sînt înscrise lozinci ale sindicatelor prahovene de odinioară : „Nici mun
că fără pîine, nici piine fără mun
că !“; „Prin cultură Ia lumină, 
prin lumină la izbîndă, prin iz- 
bîndă la știință, la progres !“.Tradiționala pîine și sare sînt. oferite, în mod simbolic, de o familie de comuniști ilegaliști: Alexandru Burghelea, membru de partid din 1921, anul întemeierii P.C.R., și soția sa, Sofia, membră de partid din anul marilor lupte muncitorești — 1933. Oaspeții sînt salutați călduros, în numele locuitorilor orașului, de primul secretar al Comitetului orășenesc de partid, Gheorghe Alecu. Urările de bun venit sînt subliniate de aplauzele și ovațiile entuziaste ale mulțimii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru primirea plină de însuflețire făcută de ploieșteni; conducătorii de partid și de stat string cu căldură mîinile veteranilor mișcării muncitorești și celorlalți tovarăși ve- niți în întâmpinare.

0 preocupare actuală majoră:

producției
n h

Prima și cea mai important!

Combinatul de industrializare a lemnului din Blaj a fost cunoscut, în toți cei șase ani de la intrarea în funcțiune, ca o unitate al cărei colectiv se străduia să realizeze sistematic, la toți indicatorii, prevederile planului. Ca răsplată pentru rezultatele bune obținute, de mai multe ori, C.I.L.-Blaj a primit dife
rite distincții în întrecerea socialis
tă. Anul trecut, de exemplu, i s-a înmînat diploma de întreprindere evidențiată pe ramură. începînd cu 1967, în lumina Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, au crescut considerabil pretențiile față de colectivul combinatului. S-a pus problema ca, în acest an, cu același 
potențial tehnic și uman să se rea
lizeze o producție sporită cu 12 la 
sută, ca întregul spor de producție 
să se obțină numai pe seama creș
terii productivității muncii. Au trecut mai bine de 4 luni. Care sînt rezultatele ? După cum ne relata zilele trecute directorul combinatului, ing. Aurel Popa, ele constau în : planul la producția globală realizat în proporție de 100,5 la sută, la producția-marfă 101 la sută și la producția-marfă vîndută și încasată 103 la nia numai planificate.— Prima pîrghie pe care s-a acționat a fost și este folosirea cit mai productivă 
și completă a timpului de muncă — ne-a spus interlocutorul. Ar fi simplist să se creadă că evoluția situa-

sută. Deci, pe toată li- depășiri ale sarcinilorși cea mai importantă

V’

ației în domeniu! timpului de mun că a avut loc lin, de la sine. S-a. confruntat păreri, s-au combați 
diverse concepții și, mai întîi, pier 
derile de timp, irosirea lui. De pi, dă, nu se mai putea tolera situați consemnată în primele două lur. din acest an, cînd s-au pierdut pes te 400 om-zile din producție, date rită absențelor nemotivate, învoiri lor, concediilor fără plată.— în realitate, pierderile de tim au fost mult mai mari, a ținut s precizeze tov. Iosif Bianu, președin tele comitetului sindicatului di combinat. Au intervenit întârzie rile, începerea și terminarea lucru lui uneori la întâmplare, plimbării în timpul programului de lucri părăsirea mai devreme a locului d muncă. După cum se subliniază î. recenta Hotărîre a Comitetului Cen trai al P.C.R. și a Consiliului d Miniștri cu privire la reglementa rea programului de muncă și întă rirea disciplinei în muncă, aseme nea abateri de la disciplina folosi fii timpului de lucru au avut con secințe negative asupra îndepliniri sarcinilor de producție. Astfel d> consecințe au apărut și în activita tea combinatului, dar unele au fos înlăturate.— Ce s-a întreprins concret pen tru închiderea canalelor de irosire a timpului de muncă ?

Viorel SÂLĂGEAN

(Continuare în pag. a VH-a)

Telegramă

Conducerii Partidului Comunist din SuediaSTOCKHOLM

Un prim popas în inima industrială a orașului : Uzina de utilaj petrolier „1 Mai". La intrarea în uzină, oaspeții sînt salutați de ing. Dumitru Nistor, directorul general al întreprinderii, de reprezentanți ai organizațiilor de partid și obștești. Este de față Mihai Marinescu, ministrul construcțiilor de mașini.

Dotată nicitate, astăzi o— instalații de foraj complete, a- paratură de prevenire a erupțiilor, agregate de cimentare, sape cu role, pompe de noroi, remorci basculante — realizate după proiecte elaborate în țara noastră.La invitația gazdelor, conducă-

cu mașini de înaltă teh- Uzina „1 Mai" produce variată gamă de utilaje

ținut prin ridicarea productivității muncii. Aurel Ioniță, șeful unei echipe fruntașe, exprimă deplina aprobare a muncitorilor față de Hotărîrea C.C. al P.C.R. și a guvernului privind reglementarea timpului de lucru. El subliniază hotărîrea tovarășilor săi de a folosi cît mai eficient timpul de muncă,, de a îmbunătăți organizarea muncii și a întări disciplina de producție.La o întrebare pusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, gazdele arată că una dintre cele mai stăruitoare preocupări ale colectivului o constituie realizarea de produse la un nivel calitativ tot mai înalt, competitive pe piața internațională, corespunzătoare exigențelor sporite, interne și externe. Conducătorii de partid subliniază importanța sarcinii colectivului uzinei — de a extinde producția de instalații de foraj transportabile, corespunzător tipurilor celor mai avansate existente.în fața oaspeților se desfășoară apoi o spectaculoasă demonstrație de ridicare și coborîre a instalației de foraj electric E-75 pentru adîn- cimi de 2 200 metri și a instalației 4 LD-150 pentru 3 200 metri, — instalații caracterizate printr-o mare mobilitate, rezistență și siguranță în exploatare.în încheierea vizitei, oaspeții însemnează în Cartea de onoare: 
„Felicităm harnicul colectiv al Uzi
nei „1 Mai" din Ploiești, întreprin
dere industrială modernă, princi
pala producătoare de utilaj petro
lier din țară, pentru realizările de 
prestigiu pe care le-a obținut în 
producție. Ne exprimăm convinge
rea că talentații muncitori, tehni
cieni și ingineri ai uzinei nu-și vor 
precupeți forțele în îmbunătățirea 
continuă a organizării științifice a 
producției, pentru a dobîndi noi 
succese în perfecționarea instala
țiilor de foraj și a celorlalte utilaje 
și agregate, în ridicarea necontenită 
a nivelului calitativ al produselor, 
în îndeplinirea tuturor sarcinilor de 
mare răspundere care le revin în 
anii cincinalului"....Oaspeții se îndreaptă apoi spre centrul orașului. Aproape întreaga populație s-a revărsat pe străzile festiv împodobite. De pretutindeni răsună puternice ovații și urale, sînt fluturate tricolorul patriei și steagul purpuriu al partidului.

...Ora 18,15. Zeci de mii de ieșteni s-au adunat pe marele dion „Petrolul" pentru a se întîlni cu iubiți! lor oaspeți. Sosirea la tribună a tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil, Maxim Ber- ghianu, Manea Mănescu, Gheorghe Stoica, este salutată cu îndelungi urale și aclamații.Marele miting al cetățenilor orașului Ploiești este deschis de tovarășul Dumitru Balalia, prim-secre- tar al Comitetului regional de partid.Adresînd oaspeților un cald cuvînt de bun sosit, vorbitorul a arătat că vizita pe care o fac în regiune, sfaturile și indicațiile prețioase date cu acest prilej ilustrează încă o dată grija deosebită a conducerii partidului pentru dezvoltarea economică și socială a patriei, pentru problemele fundamentale ale muncii și vieții poporului. Prezentînd un amplu tablou al tradițiilor istorice ale orașului și al dezvoltării sale în anii construcției socialiste, vorbitorul a subliniat că principala preocupare a organelor și organizațiilor de partid din regiune este in prezent să asigure, pe baza apli-

carii hotărîrilor Plenarei din decembrie 1966 a C.C. al partidului, perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii, mobilizarea marilor rezerve de ridicare a nivelului tehnic și de creștere a eficienței economice a tuturor întreprinderilor, darea în producție a noilor obiective la termenele stabilite, atingerea parametrilor proiectați la toate instalațiile și agregatele. Ne vom strădui —, a spus vorbitorul — ca la toate obiectivele ce urmează a fi realizate să obținem aceleași rezultate ca la șantierul instalației de reformare catalitică de Ia Rafinăria Brazi, unde ritmul de lucru asigură darea în producție a instalației cu circa două luni înainte de termen.Vă asigurăm, dragi tovarăși, că muncitorii, țăranii, intelectualii regiunii noastre vor pune toată energia, întreaga lor capacitate de muncă în slujba mărețului ideal al înfloririi națiunii noastre socialiste, al desăvîrșirii societății socialiste, al înălțării scumpei noastre patrii pe noi culmi ale progresului.

Dragi tovarăși,Cu prilejul celui de-al XXI-lea Congres al Partidului Comunist din Suedia, Comitetul Central al Partidului Comunist delegaților la congres, tuturor comuniștilor, clasei Suedia, un cald salut tovărășesc.în cursul celor 50 de ani care au trecut de la tidul Comunist din Suedia a militat cu perseverență intereselor vitale ale celor ce muncesc, ale întregului popor suedez, pentru dezvoltarea și întărirea unității forțelor muncitorești, a mișcării de stânga din Suedia.Vă urăm, dragi tovarăși, congresului și în activitatea democrației și socialismului.

Român transmite muncitoare dincrearea sa. Par- pentru apărarea
succes deplin în desfășurarea lucrărilor partidului dv., închinată cauzei păcii,

AL
COMITETUL CENTRAL

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
ms

NOTE DE DRUM DIN IRAN

subsolului

(Continuare în pag. a Il-a)

I. CUMPÂNAȘU

c) 1 baril = 170 litri.

(Continuare 
în pag. a Vfl-a)

petrol — 
a efectuat 
lucrări de 
studii și fo-

către Iran, este 
relativ recentă, 
era utilizat în 

parte a lumii 
antichitate.

Comisia 
anume 

ve- 
au- 
își 

spre

După două zile pe
trecute în zona subtro
picală de pe malul Cas- 
picei, unde agricultura 
este preocuparea de 
căpetenie a locuitorilor 
acestui ținut, iată-ne în 
extremitatea sudică a 
Iranului, la Golful Per
sic, pe linia tropicelui, 
în imensul cîmp de 
sonde care situează a- 
ceastă fără pe locul al 
6-lea din lume, cu o 
produefie de circa 150 
milioane tone de petrol 
brut pe an. Deși ex
ploatarea acestei imen
se bogății, care azi adu
ce 50 la sută din veni
turile realizate din ex
port de 
de dată 
bitumul 
această 
încă din 
Elamiții il foloseau pen
tru lustruitul bijuteriilor 
și al paturilor de armă, 
precum și pentru a asi
gura etanșeitatea rezer
voarelor lor de apă. 
Așa cum o confirmă 
vestigiile trecutului, pe
trolul întreținea focul e- 
tern în templele lui Zo- 
roastru.

Naționalizată în mar
tie 1952, industria pe
trolului iranian s-a dez
voltat continuu. într-un 
raport recent se arăta 
că în 11 ani de exploa
tare iraniană, țara a ob
ținut venituri de cinci 
ori mai mari decît în 
38 de ani anteriori. 
Compania națională ira
niană de 
N.I.O.C. — 
numeroase 
prospecțiuni,

raje, stabilind că resurse
le de petrol ale țării sînt 
imense, iar condițiile de 
exploatare destul de 
tacile. Atîfa timp cît de 
petrolul iranian dispu
neau societățile străine, 
adînc infiltrate aici — 
ne spunea un funcționar 
al N.I.O.C. — foar
te puțini iranieni bene
ficiau de el. Astăzi, ara
tă el, folosirea casnică 
a petrolului e aproape 
generalizată în Iran, a- 
ducînd un mare folos 
locuitorilor săi. Voind 
parcă să confirme cele 
aflate la Teheran, într-o 
convorbire la 
planului — și
că pentru sporirea 
niturilor din petrol 
torităfile iraniene 
îndreaptă atenția 
valorificarea superioară 
a acestuia — la Aba
dan, centrul petrolului 
iranian, gazdele noas
tre de la N.I.O.C. ne-au 
prezentat înainte de 
toate uriașa rafinărie 
din acest oraș, care, 
prin capacitatea sa de 
prelucrare — 430 000 
barili:') de petrol pe zi 
— se situează, cum r,i 
se spune, pe unul din 
primele 2—3 locuri din 
lume.

însoțiți de adjunctul 
directorului de relații a! 
acestei organizații, por
nim de la elegantul ho
tel Abadan pe autosira-
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(Urmare din pag. I)în continuare a luat cuvîntul tovarășul Bujor Olteanu, directorul general al Rafinăriei Brazi. După ce a amintit că petroliștii din Ploiești au satisfacția de a raporta conducerii de partid și de stat că au depășit toți indicatorii planului de producție, vorbitorul a arătat că principala preocupare a muncitorilor și tehnicienilor acestei mari unități industriale se concentrează spre asigurarea unei organizări științifice a producției și a muncii, 'uncționării tuturor instalațiilor la îivelul parametrilor proiectați, spre ridicarea tehnicității și diversificarea producției. Ei vor munci 'U și mai mult avînt pentru îmbunătățirea calității și creșterea va- orii produselor, obținute pe tona de țiței, pentru micșorarea contiguă a cheltuielilor de prelucrare. \Tn cuvîntul său, tov. Toma Spi- 
!.cl\nn, muncitor la Uzina „1 Mai“ loKnști, referindu-se la însemnă- itea sarcinilor trasate de Plenara in decembrie 1966 a C.C. al P.C.R., înfățișat preocupările colectivu- ii acestei uzine pentru reducerea neltuie.Iilor de producție, econo- lisirea inetalului și materiilor mire, lichidarea rebuturilor, îmbu- ătățirea caracteristicilor tehnice și moționale, ale utilajelor. Vorbito- al a arătat că muncitorii și teh- icienii uzin\ni sînt hotărîți să întă- nască disciplina în producție, să sigure folosirea integrală a timpuri de lucru, în spiritul recentei otărîri a partidului și guvernului. Ie vom mobiliza — a spus el — ntreaga energie și pricepere pen- ,-u a da economiei naționale și a vra da export utilaje și mașini de nalt nivel tehnic și la un preț de ost tot mai scăzut, contribuind stfel la îndeplinirea sarcinilor rasate de Congresul al IX-lea al lartidului.Relevînd că în România socialistă coala și cei ce o slujesc cu pasiune i dăruire se bucură de o înaltă rrețuire, profesoara emerită Vasi- 

iu Aspasia, directoarea Liceului ir. 1, a exprimat angajamentul tu- uror cadrelor didactice din oraș le a cultiva la tineret sentimente le înaltă prețuire a jertfelor îna- ntașilor în lupta pentru libertate rațională și socială, de dragoste ’ierbinte față de partid, de nesecat mtuziasm patriotic în edificarea societății socialiste.Exprimînd în cuvinte emoționante sentimentele de bucurie produse de vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat în regiunea și orașul Ploiești, tov. Gheorghe 
Florescu, membru de partid din ilegalitate, a subliniat că deplina concordanță dintre vorbele și faptele partidului a înrădăcinat în conștiința oamenilor muncii încrederea nestrămutată în realismul planurilor elaborate de partid — o dată cu convingerea fermă că politica

Sarcinile naționale
ale partidului se îmbină 

armonios cil îndatoririle safe 

internaționaliste

Primit cu puternice aplauze, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, care, transmițînd locuitorilor orașului salutul Comitetului Central al partidului și al guvernului, a spus : începînd de azi dimineață am străbătut o parte din regiunea Ploiești. Am trecut prin Tîrgoviște, — timp de secole capitala patriei noastre — prin Moreni, prin Cîm- pina, și acum ne aflăm în capitala regiunii. Pretutindeni am fost în- tîmpinați cu o căldură deosebită de către toți cetățenii, bărbați și femei, tineri, bătrîni, copii. în aceste manifestări noi vedem o expresie a încrederii pe care locuitorii orașului și regiunii Ploiești, ca de altfel întregul nostru popor, o au în partidul comunist, în conducerea sa. Această încredere își are izvorul în rezultatele politicii marxist-leni- niste a partidului, care își închină întreaga sa activitate cauzei celor ce muncesc din România, fericirii poporului, înfloririi națiunii noastre socialiste !Succesele obținute de poporul nostru în îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea sînt mărețe. La aceste succese și dv., locuitorii orașului Ploiești, aduceți o contribuție de seamă. Numai industria orașului dv. dă cinci la sută din producția globală a întregii țări. Se realizează aici variate produse petroliere, petrochimice, mașini și instalații cu care țara noastră se mîndrește — produse apreciate și peste hotare. Iată ce forță reprezintă în zilele noastre Ploieștiul, a- cest vechi centru al industriei și al clasei muncitoare din România.Arătînd că rezultatele bune obținute în toate domeniile sînt un izvor de satisfacție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat totodată că mai avem multe de făcut pentru a ajunge la nivelul țărilor avansate. Partidul nostru pune în fața clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualilor, a întregului popor sarcina de a nu precupeți nimic
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sa răspunde intereselor vitale ale poporului, celor mai importante cerințe ale propășirii patriei. Pentru mine, ca și pentru ceilalți comuniști cu activitate mai îndelungată în partid, este o mare satisfacție să vedem astăzi împlinite visurile și năzuințele pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai poporului. Sîntem mîndri că avem un partid puternic, cu o conducere încercată, legată cu trup și suflet de masele populare și care nu precupețește nici un efort pentru binele și fericirea poporului român.Mulțumim din inimă conducerii partidului — a spus în încheiere vorbitorul — pentru grija pe care ne-o poartă nouă, membrilor de partid mai în vîrstă, și vă asigurăm, dragi tovarăși, că și de acum înainte vom dep'une toate eforturile, vom folosi toate cunoștințele și experiența noastră pentru a contribui la realizarea mărețelor sarcini stabilite de Congresul al IX-lea al partidului. Vă dorim viața lungă și sănătate pentru fericirea patriei și poporului nostru !în semn de adîncă dragoste și recunoștință din partea locuitorilor orașului Ploiești față de partid, Gheorghe Dumitrescu, președintele sfatului popular orășeriesc, înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu o plachetă de argint pe care este imprimată vechea stemă a orașului, precum și uri hrisov pe pergament, cu sigiliul cetății, cu- prinzînd un succint istoric al acestei străvechi și vrednice așezări românești.

pentru a înfăptui neabătut linia de industrializare a țării, de dezvoltare a agriculturii, de înflorire a științei și culturii în vederea ridicării României, în cel mai scurt timp, în rîndul țărilor avansate din punct de vedere economic. Fără îndoială, nu este o sarcină ușoară — îndeplinirea hotărîrilor adoptate de partid și guvern presupune eforturi din partea tuturor oamenilor muncii. Dar ceea ce am înfăptuit pînă acum, rezultatele obținute în primul an al cincinalului și apoi în primele patru luni din 1967 dovedesc forța și capacitatea de creație a clasei muncitoare, justețea sarcinilor trasate de partid, întărindu-ne convingerea că vom îndeplini și depăși programul stabilit de Congresul al IX-lea al partidului.în continuare, secretarul general al C.C. al P.C.R., referindu-se Ia prevederile ce revin oamenilof muncii din Ploiești în cadrul planului cincinal, a subliniat că trebuie realizate în următorii arii investiții de cîteva miliarde lei pentru dezvoltarea întreprinderilor existente, pentru construirea de noi uzine și secții. Regiunii Ploiești îi revin în cadrul actualului cincinal circa 17 miliarde lei investiții. Este o sumă mare — și ea trebuie gospodărită cît mai bine, îricît să se obțină maximum de eficiență economică. Interesele întregului popor cer să muncim cu chibzuință, șâ gospodărim cu grijă resursele' rfiâ- teriale, mijloacele financiare pentru ca fiecare leu investit să cbri- tribuie la creșterea producției și îmbunătățirea ei calitativă. Șîriterri convinși că muncitorii din Ploiești ca și întreaga muncitorime din România, nu se va dezminți și vâob\ ține rezultate și mai bune în ctirsiil anilor ce vin. Noi vă dorim din tOă- tă inima succese cît mai mări îft activitatea dv. /Tovarășul Nicolae Ceaușescu ă relevat apoi faptul că oamenii muncii din orașul și regiunea Ploiești știu să cultive vechile tradiții de 

Pe străzile Ploieștiuluiluptă pentru eliberarea națională de sub dominația străină, pentru dezvoltarea culturii și limbii românești, pentru înflorirea națiunii române. în această privință Ploieștiul a dat mulți oameni de seamă, care constituie o mîndrie < a întregului nostru popor. Pe aceste meleaguri au trăit și creat Nicolae Grigorescu, Caragiale, Grigore Alexandrescu. frații Văcărești și atîția alți oameni luminați care și-au pus întregul lor talent, întreaga lor ființă în slujba năzuințelor națiunii, a dezvoltării limbii și culturii românești. Ei au descris minunat epocile glorioase de luptă ale poporului nostru, activitatea contemporanilor lor care militau pentru binele patriei — dîrid Un minunat exemplu oamenilor de cultură și' de litere de astăzi, în opera de înflorire a științei și artei românești. Avem convingerea că Ploieștiul, o- rașul și regiunea dv. vor da; și în anii ce urmează noi generații de intelectuali, care vor duce cu cinste mai departe tradițiile progresiste ale culturii noastre naționale.în continuare, vorbitorul a subliniat vechile tradiții revoluționare ale mișcării muncitorești plo- ieștene. Orașul și regiunea Ploiești au cunoscut, printre primele din România, formarea cercurilor și sindicatelor muncitorești — tocmai ca urmare a dezvoltării clasei muncitoare în această parte a țării, înaintași revoluționari ca Dobro- geanu-Gherea, 1. C Frimu, Ștefan Gheorghiu și atîția alții au dat minunate exemple de eroism în luptă, au fost inițiatori ai organizării mișcării noastre socialiste și muncitorești. Vechi militanți din Ploiești ai mișcării socialiste au luat parte activă la înființarea Partidului Comunist Român, în 1921. Al doilea Congres al P.C.R. s-a ținut de altfel în acest oraș — ceea ce a constituit o mărturie a forței revoluționare a muncitorilor din Ploiești, a încrederii în organizația de aci a partidului. Pagini nepieritoare de măreție și abnegație revoluționară au înscris muncitorii prahoveni prin luptele eroice din 1933, prin demonstrațiile. grevele și prin —s-ar putea spune însăși luarea în stăpîni- re — pentru un timp, a Ploieștiului. Ei au dovedit astfel o înaltă combativitate, spirit revoluționar neînfrânt în lupta pentru apărarea intereselor lor vitale, pentru libertatea întregului popor, pentru democrație și cauza socialismului în România 1

în timpul mitingului din orașul Buzău

în anii grei ai ilegalității și apoi în zilele noastre, Ploieștiul a dat partidului un număr mare de activiști, participanți la lupta împotriva fascismului, la înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944, la eliberarea țării și construirea societății noi, socialiste, în România.Aceste glorioase tradiții de luptă revoluționară, națională și socială, sînt continuate în zilele noastre, în- tr-o fază superioară, de partidul nostru, în opera vastă de dezvoltare a economiei, științei și culturii, de ridicare a nivelului de civilizație ăl poporului' român. în de- săvîrșirea acestei opere partidul pornește consecvent de la faptul că socialismul constituie' rodul a tot ce este mai înaintat în societatea omenească, că clasa muncitoare este clasa cea mai înaintată, forța socială conducătoare a construcției noii orînduiri, care duce omenirea spre societatea fără clase, spre societatea comunistă ! .

în dimineața zilei de vineri, cea de-a doua zi a vizitei în regiunea Ploiești, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Nicu- lescu-Mizil, Maxim Berghianu, Manea Mănescu și Gheorghe Stoica au plecat cu trenul la Rîmnicu Sărat. Oaspeții sînt însoțiți de tov. Dumitru Balalia, prim-secretar al comitetului regional de partid, și Nicolae Tăbîrcă, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional...Lâ ora 8, în gara Rîmnicu Sărat, conducătorii de partid și de stat coboară din tren, întîmpinați de u- ralele nesfîrșite ale mulțimii ; în calea lor a fost așternut un imens covor de flori. Oaspeților le adresează un cald cuvînt de „bun sosit" Constantin Ghinescu, prim-secretar al comitetului raional Nicolae Avramescu, comitetului executiv popular raional.O dată cu ofranda grup de fete îmbie pe oaspeți cu
de partid, și președintele al sfatuluiflorilor, un

Reallzînd în cît mai bune condiții sarcinile dezvoltării societății noastre socialiste — a spus în încheiere tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne îndeplinim în primul rînd îndatorirea sfîntă față de poporul român de a face totul pentru ă'-i asigura o viață liberă și fericită, cît mai demnă, în rîndul națiunilor socialiste', al popoarelor întregii lumi. în același timp, ne îndeplinim și o obligație internaționalistă, avînd în vedere că succesele pe care le obținem aduc o contribuție la întărirea sistemului mondial socialist, la creșterea forței de atracție â ideilor socialismului. Educate de partid în spiritul internaționalismului, clasa muncitoare, poporul român constructor al noii societăți, pășind în strînsă unitate cu oamenii muncii din țările socialiste, sînt pe deplin solidare cu clasa muncitoare care luptă împotriva asupririi capitaliste, cu popoarele ce luptă împotriva imperialismului, pentru libertate națională și socială, cu toate forțele păcii și progresului social'. Partidul nostru este ferm hotărît să-și aducă și în continuare întreaga contribuție la victoria cauzei socialismului și păcii în întreaga lume !Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R. a fost subliniată în repetate rînduri prin vii și puternice aplauze, prin aclamații îndelungate — mitingul de pe stadionul ,,Petrolul" constituind o puternică manifestare a atașamentului profund al locuitorilor Ploieștiului față de partid.Seara, la Teatrul de stat a avut loc un frumos spectacol festiv prezentat în cinstea oaspeților. Artiști amatori și profesioniști de pe meleagurile prahovene s-au întrecut în măiestrie pentru a înfățișa file din cronica veche și nouă a acestei regiuni, închinînd un imn de slavă păstrătorului și continuatorului celor mai scumpe idealuri ale poporului nostru — Partidul Comunist Român.Artiștilor le-âu fost oferite flori din partea conducătorilor' de partid și1 de’ stat-La ieșirea din sală, sub lumina puternică a reflectoarelor, conducătorii de partid și de stat, îndelung ovaționați,, se prind într-o1 horă împreună cu miile de ploieș- ten i ven i ți să-i sal ute.

miere culeasă din stupine în zorii zilei.De la tribuna amenajată în piața gării, conducătorii de partid și. de stat salută pe localnici, răspunzînd aclamațiilor entuziaste ale celor peste 20 000 de oameni ai muncii aflați aici.Tov. Constantin Ghinescu, primul secretar al comitetului raional de partid, a adresat un cald cuvînt de bun sosit conducătorilor de partid și de stat, subliniind că progresele realizate în dezvoltarea industrială a orașului Rîmnicu Sărat și ridicarea agriculturii raionului confirmă, alături de rezultatele obținute în întreaga țară, justețea politicii marxist-leniniste a partidului. A- rătînd că agricultura are o mare pondere în economia raionului, vorbitorul a exprimat hotărîrea lucrătorilor din fermele de stat și a țărănimii cooperatiste de a-și spori eforturile pentru folosirea cît mai eficientă a pămîntului, a mijloacelor mecanizate și a îngrășăminte-
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lor chimice, extinderea suprafețelor irigate, în scopul creșterii productivității muncii și al obținerii unor cantități mai mari de produse agroalimentare, la prețuri de cost cît mai scăzute.Muncitoarea Paraschiva Duini- 
traș, aproape de aceeași vîrstă cu noua fabrică de confecții „1 Mai“ în care lucrează, a arătat că tinerii din această modernă întreprindere, perfecționîndu-și continuu calificarea profesională, își vor aduce din plin contribuția la înfăptuirea sarcinilor trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 privind' punerea în valoare a tuturor rezervelor de reducere a cheltuielilor de producție, îmbunătățirea calității produselor. Ndi — a* spus- vorbitoarea — producem îndeosebi confecții pentru copii șl vrem ca ei să dispună de îmbrăcăminte bună, ieftină și frumoasă, așa cum se cuvine tinerelor vlăstare ale României socialiste.

Spiță Dumitru, președintele cooperativei agricole de producție
Dezvoltarea economies a tatu

ror raioanelor necesitate
obiectivă a construcției socia

trag a

A luat apoi cuvîntul, salutat cu vii și îndelungi aplauze, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care, după ce a transmis locuitorilor o- rașului și raionului Rm. Sărat un salut Călduros din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului; a spus :Primirea deosebit de călduroasă pe' care ne-ați făcut-o, cuvintele rostite de tovarășii care au luat cuvîntul exprimă încrederea în politica marxist-leninistă a partidului nostru, hotărîrea dv., ca, de altfel, a întregului nostru popor, de a înfăptui neabătut această politică,. consacrată prosperității patriei și fericirii poporului român, cauzei nobile- â socialismului.In țara noastră s-au realizat, în anii construcției' socialiste,, mari transformări Acestea se vad și în raionul și orașul dv.- Cele 700' milioane lei investiții în perioada șesenalului și cele 700 milioane ce urmează a fi investite în acest cincinal asigură construirea unor noi întreprinderi în orașul Rm. Sărat, care va apărea pe harta patriei ca un centru industrial. Aceasta este o expresie grăitoare a politicii partidului de dezvoltare economică a tuturor raioanelor și regiunilor țării — necesitate obiectivă a construcției socialiste, a ridicării nivelului de viață și făuririi bunăstării întregului nostru popor. De aceea, partidul nostru este ferm hotărît să înfăptuiască în continuare, neabătut, politica de industrializare a României și, în acest cadru, de dezvoltare a tuturor regiunilor și raioanelor patriei.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că raionul dispune totodată de mari posibilități în ce privește agricultura. Rezultatele bune obținute pînă acum pot fi considerate doar ca un început, deoarece agricultura raionului poate realiza producții mult mai mari, pe măsura hărniciei, pri

din Vîlcele, a arătat că vizita conducătorilor de partid și de stat reprezintă pentru țăranii cooperatori din raion un minunat prilej de a-și reafirma recunoștința și dragostea fierbinte față de partid, care le-a arătat calea spre fericire și bunăstare. Cooperativa agricolă dini Vîl'cele a obținut anul trecut producții superioare mediei pe raion la toate culturile, dezvoltîndu-și, totodată, sectorul zootehnic, ceea ce i-a permis să livreze statului importante cantități de produse agroalimentare, să sporească averea obștească la 24 milioane lei și să ridice valoarea zilei-muncă la 35 Iei, sporind bunăstarea cooperatorilor. Referindu-se la preocupările actuale ale cooperatorilor, vorbitorul a arătat că ele sînt orientate spre mai buna organizare a muncii în brigăzi și sectoare,efectivului de animale și a ductivității acestora, sporirea niciei ogoarelor prin aplicarea todelor agrotehnice moderne.
creșterea pro- rod- me-

ceperii și capacității țărănimii noastre cooperatiste.Aplicînd măsurile stabilite de Comitetul Central al partidului și de guvern pentru dezvoltarea agriculturii cooperatiste, asigurînd introducerea științei, a metodelor a- grozootehnice înaintate în toate sectoarele producției vegetale și ale creșterii animalelor, vom face ca în 1970 raionul Rm. Sărat să se numere printre raioanele cu agricultură avansată din țara noastră.O dată cu industria, agricultura, se dezvoltă învațămîntul, crește activitatea culturală, se făurește conștiința socialistă a oamenilor — muncitori, țărani, intelectuali — care, înfrățiți, construiesc noua societate, știind că astăzi muncesc pentru fericirea și binele lor și al întregului nostru popor..E plăcut să vedem miile și miile de copii care învață în școlile noastre, pregătindu-se pentru a deveni demni constructori ai societății socialiste și comuniste. Trebuie să îndrumăm tînăra generație să învețe și iai- să învețe, să asimileze cunoștințe temeinice, spre a putea mîine să-și pună întreagă pricepere în slujba poporului și greșului patriei noastre, convinși că și tineretul din Rm. Sărat va face totul a-și însuși aprofundat cele mai noi cunoștințe, încît, împreună cu întregul tineret al țării, să contribuie la marea operă de dezvoltare a României socialiste.Doresc în încheiere, tovarăși, să vă exprim calde felicitări din partea conducerii de partid și de stat pentru ceea ce ați realizat pînă acum prin mu-nca dv. rodnică și să vă urez din toată inima noi și noi succese în activitatea pe care o des- fășurați pentru dezvoltarea indus- 

a pro- Sîntem raionul pentru

(Continuare în pag. a III a)
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sîrmăDiscuții de lucru în fața machetei uzinei de

(Urmare din pag. a Il-a) triei, agriculturii, învățămîntului, culturii, pentru înfăptuirea programului stabilit de Congresul al IX-lea al partidului.în repetate rînduri, cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. sînt subliniate de uralele și aplauzele mulțimii. Unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul Comitetului Central al partidului, hotărîrea de a înfăptui politica înțeleaptă a partidului își găsesc și aici, ca în orice colț al țării, o puternică afirmare.Oaspeții străbat apoi bulevardul Nicolae Bălcescu, împodobit sărbătorește. Mii de locuitori ai orașului ovaționează îndelung, așternînd în cale covor de flori de primăvară.La intrarea în fabrica de con- ■fecții, oaspeții sînt întîmpinați de Ion Iancu, directorul unității, de reprezentanții organizațiilor de partid și obștești. Este prezent Ion Popescu, adjunct al ministrului industriei ușoare. Un grup de muncitoare oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți de partid și de stat flori.în drum spre noua hală de fabricație, directorul face un scurt istoric al acestei unități, în care astăzi lucrează aproape 1 500 de muncitori, arătînd că producția de 4,2încă am vor vor construi alte hale de fabricație, o centrală termică, o stație de

conducători buchete deși moderna
globală din 1966 a crescut ori față de 1959.în trimestrul IV al acestui începe aici noi lucrări : se

Suflul înnoitor a! industrializării

socialiste

Și noizeci s-au

Intrarea în raionul Buzău este marcată de două șiruri de călăreți îmbrăeați în specificul yport local. Gospodarii satelor au adus aici roadele muncii lor: cereale, legume, brînzeturi, vestita pastrama din partea locului, fructe și vinuri, prezentate într-o mică expoziție.în întâmpinarea oaspeților au venit Constantin Sandu, prim-secre- tar al comitetului raional, și Va- sile Negoescu, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid Buzău. După un străvechi obicei al acestor locuri, 6 bătrîni, însoțiți de 6 femei, oferă oaspeților carne de miel friptă în țaglă și vin de Să- poca. Conducătorii de partid și de stat se prind în hora localnicilor pornită spontan. La plecare tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru primirea călduroasă urează țăranilor cooperatori succese în activitatea lor.Pe străzile orașului Buzău, de mii de locuitori, cărora li alăturat în această dimineață țărani cooperatori din satele învecinate, își manifestă bucuria de a se întâlni cu conducătorii de partid și de stat, dragostea pentru înțeleaptă conducere a țării. Sînt fluturate eșarfe tricolore și roșii, flori — liliac, lalele, stînjenei — toate florile primăverii sînt oferite în semn de prețuire și dragoste. Răsună urări în cinstea partidului, a patriei socialiste.Conducătorii de partid și de stat trec prin noul cartier construit în frumosul crîng al Buzăului — unde au fost înălțate în ultimii ani o parte din cele 1 738 de apartamente noi ale orașului — și se îndreaptă spre zona industrială de sud a Buzăului. Orașul se transformă azi în ritm viu, devenind de la un an la altul un centru industrial cu largi perspective. Acest nou peisaj este un rezultat al politicii înțelepte a partidului de repartiție judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării ; el a deschis un vast cîmp de activitate, pentru mii oameni.Vizita în noua lă a na de sîrmă.
și mij deindustriala uzi- p rod use din , întîmpinați

zonă începe Și 1 sîntorașului sîrmă 1 Oaspeții

decantare. La finele lui 1970, se va realiza o producție suplimentară în valoare de peste 40 milioane lei anual.în holul fabricii sînt prezentate conducătorilor de partid și de stat noile modele de confecții pentru femei și bărbați. Se vizitează hala de preparare și croit și sala de mașini. Una dintre cele mai vechi muncitoare, Fîlofteia Mazîlu, vorbește oaspeților despre rezultatele colectivului din care face parte.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, dînd o apreciere pozitivă muncii harnicelor lucrătoare ale întreprinderii, se interesează de prețul de cost al confecțiilor de copii, de cîști- g'urile muncitorilor. în discuțiile cu specialiștii, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători se interesează de felul cum este organizată munca, de rezultatele eforturilor pentru perfecționarea producției și punerea în valoare a noi rezerve interne, le urează succese din ce în ce mai mari în muncă.La plecare, conducătorii de partid și de stat semnează în cartea de onoare a fabricii.Pe tot parcursul, spre ieșirea din oraș, pînă dincolo de apa Rîmnicu- lui, oaspeții sînt ovaționați de mii și mii de cetățeni, muncitori și țărani din comunele raionului....Scurt popas în dreptul comunei Sudiți. Baciul stînei cooperativei agricole, Nicolae Rucsandra, și soția sa, Florica, însoțiți de un grup de cooperatori, oferă conducătorilor de partid și de stat caș și urdă dulce, mămăliguță caldă și ulcele cu vin roșu.

de Ion Marinescu, ministrul industriei metalurgice, Leonid Cazacu, directorul uzinei, Aurelian Rusu, secretarul comitetului de partid al uzinei. Oaspeții sînt invitați în fața unor machete care reprezintă, în stadiul actual și în perspectivă, uzina, întreaga zonă industrială, precum și construcțiile de locuințe din oraș.în fața machetelor are Iog o discuție despre realizările și obiectivele planului complex de dezvoltare a orașului. Interesîndu-se de modul în care este utilizat spațiul destinat construcției de locuințe, lovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se ia măsuri pentru folosirea rațională a fiecărui metru pătrat de teren. Printre noile obiective industriale se numără fabrica de geamuri și centrala electrotermică, care, începînd din trimestrul III al acestui an, va furniza energie electrică, aburi și apă caldă. Consumatorul principal al acestei energii va fi uzina de sîrmă și produse din sîrmă, care a intrat în producție la începutul anului 1967.Se vizitează apoi hala de trefilare a uzinei de sîrmă, înzestrată cu mașini moderne și utilaje de înaltă tehnicitate. Muncitorii acestei tinere unități industriale raportează că în primele patru luni ale anului planul producției-marfă vîn- dută și încasată a fost îndeplinit în proporție de 108 la sută, reali- zîndu-se și o sporire a productivității muncii de 5 la sută. Toate cele 72 de contracte pe care uzina le-a avut cu diferiți beneficiari în primul trimestru au fost îndeplinite în termenul stabilit. Datorită lucrărilor de extindere, în 1970 capacitatea secției va 90 000 tone sîrmă trefilată.Rezultatele bune obținute acum se datoresc în mare măsură eforturilor depuse pentru atingerea în scurt timp a parametrilor proiectați. în întreprindere depun eforturi susținute pentru olosirea cu eficiență maximă a timpului dc lucru, pentru calificarea muncitorilor corespunzător cu nivelul tehnic al utilajelor. Muncitorul Nicolae Gurgu informează pe oaspeți despre toate aceste preocupări. „Noi 

anul fi depînă

toți, spune el, am luat cunoștință de Hotărîrea C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la reglementarea programului de muncă și folosirea completă a timpului de lucru. Ne angajăm să-i dăm viață așa cum ea a fost gîndită de conducerea partidului și statului nostru".Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători de partid și de stat se interesează de felul cum este organizată producția, cum sînt utilizate spațiile de producție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția asupra necesității de a se evita risipa de spațiu, printr-o judicioasă amplasare a mașinilor-unelte.La plecare, oaspeții au consemnat în cartea de onoare :
în memoria eroilor țărănimii 

din 1907

Oaspeții se îndreaptă apoi spre Piața Daciei. Aici are loc un moment solemn. în semn de adine omagiu, conducătorii de partid și de stat depun o coroană de flori la monumentul înălțat pentru eternizarea memoriei celor care au luptat și au căzut în anul marii răscoale. Pe panglica purpurie sînt înscrise cuvintele : „Celor care în 1907 s-au jertfit în lupta pentru părnint și o viață mai bună, din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român". în jurul monumentului fac de gardă 19 țărani care au luat parte la răscoala de acum 60 de ani. După depunerea coroanei, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer string cu căldură mîinile veteranilor.Primiți cu ovații și urale, oaspeții urcă apoi la tribuna amenajată în piață.Exprimînd sentimentele de satisfacție cu care întreaga populație din Buzău salută vizita conducătorilor de partid și de stat; tov. Vasile Negoescu, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, a arătat că, drept urmare a politicii consecvențe de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor și raioanelor, orașul Buzău se mîndrește astăzi cu prezența unei puternice zone industriale. Buzoienii sînt profund recunoscători partidului pentru perspectivele deschise orașului lor, care la sfîrșitul cincinalului va înregistra o creștere de 3 ori a volumului producției industriale globale. în continuare, vorbitorul a spus : Atenția noastră se va îndrepta în mai mare măsură spre perfecționarea organi

Conducătorii de partid și de slat se prind in hora localnicilor pornită spontan

„Apreciem eforturile entuziaste ale 
constructorilor uzinei de sîrmă și 
produse din sîrmă Buzău pentru 
realizarea și punerea în funcțiune 
înainte de termen a acestui impor
tant obiectiv al cincinalului. Feli
cităm muncitorii, tehnicienii și in
ginerii uzinei, care au reușit ca din 
primele luni de la intrarea în func
țiune să realizeze și să depășească 
prevederile de plan, contribuind la 
îndeplinirea mărețelor sarcini tra
sate de Congresul al IX-lea al 
partidului".Vizita continuă pe șantierul fabricii de zahăr — întreprindere proiectată pentru o producție a- nuală de 58 000 tone de zahăr și 23 000 tone borhot uscat. Aici, oaspeții sînt întâmpinați de Dumitru Plapsa, directorul fabricii, și de ing. Dumitru Toma, șeful șantierului din zona industrială. Se vizitează hala principala a fabricii aflată în stadiu de montaj. Lăcătușul montor Marin Visescu raportează secretarului general al C.C. al P.C.R. despre îndeplinirea sarcinilor de producție la lotul 8. „Am citit — spune el — recenta hotărîre a partidului și guvernului în legătură cu folosirea timpului de lucru. Considerăm că ea este binevenită și ne angajăm să luptăm cu hotărîre pentru respectarea ei“.Acest angajament este cu atît mai important cu cît, deși termenul de intrare în funcțiune a fabricii bate la ușă, planul de investiții și construcții-montaj nu a fost realizat în întregime. Conducătorii de partid și de stat se interesează de cauzele care au generat această stare de lucruri și atrag atenția cadrelor de conducere de pe șantier să ia toate măsurile pentru respectarea cu strictețe a termenului de punere în funcțiune a întreprinderii. Ing. Dumitru Toma arată că în momentul de față au fost create toate condițiile pentru terminarea construcției ; el a- rată că întregul colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri își va intensifica activitatea pentru a da fabrica în funcțiune la data stabilită.

zării muncii pe șantierele industriale, executarea unor lucrări de bună calitate și economisirea materialelor, darea în producție a obiectivelor și atingerea parametrilor proiectați la termenele stabilite.Aducînd un călduros salut din partea primilor siderurgiști ai orașului Buzău, tov. Aurelian Rusu, maistru trefilator la uzina de sîrmă și produse din sîrmă, a arătat că colectivul șantierului și al uzinei de sîrmă se mîndrește că, sub conducerea organizației de partid, a asigurat punerea în funcțiune înainte de termen a unei capacități de 30 000 tone sîrmă trasă și a realizat încă din primul trimestru planul de producție la toți indicatorii. El a exprimat angajamentul muncitorilor și tehnicienilor ca, împreună cu constructorii, să depună toate eforturile pentru darea în producție la termen a noilor capacități și atingerea în timpul cel mai scurt a parametrilor proiectați. Interesului pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid l-au arătat problemelor ce frămîntă colectivul nostru, atenției și grijii părintești cu care ne îndrumă activitatea, le vom răspunde prin muncă entuziastă pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din Directivele Congresului al IX-lea al partidului.A luat apoi cuvîntul profesoara Maria Diaconescu.Ne desfășurăm activitatea în- tr-un vechi centru cultural, în care au funcționat unele din primele școli de grămătici și dieci de cancelarie și s-au tradus printre primele cărți românești. Flacăra siiin- 

ței și culturii aprinsă aici cu veacuri în urmă a dobîndit în anii puterii populare o nouă strălucire, datorită grijii pe care partidul o acordă creșterii necontenite a nivelului material și cultural al celor ce muncesc. Școala zilelor noastre, principal izvor de cultură și factor de civilizație, dis
—

Comuniștii tind mereu spre 

perfecționarea activității

Salutat cu puternice aplauze și ovații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, care, după ce a mulțumit locuitorilor o- rașului pentru manifestările de caldă simpatie — expresie a încrederii poporului față de partid — a transmis un salut din partea Comitetului Central al P.C.R. și a guvernului Republicii Socialiste România.Am vizitat în orașul dv. — a spus în continuare vorbitorul — noi obiective industriale, care se numără printre cele mai moderne din țară, atît în ce privește construcția lor, cît și înzestrarea cu utilaje. Este drept, ele abia au intrat în funcțiune, și de aceea este încă greu de făcut o apreciere a- supra modului în care își desfășoară activitatea. în orice caz, faptul că siderurgiștii din Buzău au realizat sarcinile de plan care le-au revenit pînă acum arată că ei, cum se spune la noi, au pășit cu dreptul! Urmează, în continuare, să fie completată utilarea întreprinderii și să se termine celelalte lucrări de investiții; sînt, de asemenea, în construcție alte uzine, printre care fabrica de zahăr.Numai în Buzău investițiile în aces't cincinal se ridică la 2,3 miliarde lei. Sînt. desigur, fonduri apreciabile, a căror utilizare impune constructorilor, organizațiilor de partid, un deosebit spirit de răspundere și o preocupare neslăbită pentru buna lor gospodărire, spre a se obține un înalt grad de eficiență economică. Or, trebuie să vă spunem deschis că, pe lîngă impresiile foarte bune, avem și unele mai puțin bune, determinate de risipa mare de teren scos din circuitul agricol, de faptul că nu a existat mai multă grijă pentru folosirea rațională a suprafeței afectate construcțiilor industriale. Stăruim asupra acestor aspecte avînd în vedere că la dv. urmează să se construiască în continuare noi întreprinderi — și este de dorit ca organizațiile de partid, proiectanții, constructorii, ministerele interesate să acorde mai multă atenție problemelor de proiectare, tuturor aspectelor economice ale realizării noilor construcții. Este o obligație să facem totul ca mijloacele financiare și materiale să fie folosite cît mai rațional, pentru a aduce maximum de venit. Numai pe a- ceastă cale vom obține rezultate tot mai importante în creșterea bogăției patriei noastre și, totodată, în ridicarea bunăstării întregului popor.întreprinderile de aci dispun de mari resurse interne. Printr-o organizare superioară a muncii, pnn- tr-o mai bună folosire a spațiului de producție existent și a timpului de lucru se pot realiza sporuri de produse considerabile.Știm că oamenii muncii din Buzău, organizațiile de partid dispun de forțe suficiente pentru a lichida neajunsurile ce se mai manifestă, pentru a obține succese cît mai importante în dezvoltarea industrială a regiunii, aducînd în a- cest fel o contribuție tot mai prețioasă la înfăptuirea programului de construcție socialistă elaborat.de partid.In raionul Buzău există mari posibilități și pentru dezvoltarea a- griculturii. Rezultatele bune de pînă acum arată că țăranii cooperatori, lucrătorii din fermele de stat și S.M.T.-uri depun eforturi fructuoa- 

pune de condiții materiale deosebite, iar noi, slujitorii școlii, simțim în permanență dragostea și sprijinul înțeleptului nostru partid. Pentru toate acestea vă mulțumim din adîncul inimii și vă asigurăm că ne vom dărui cu toată pasiunea nobilei misiuni de instruire și educare a tinerelor generații.

se pentru a obține recolte cît mai bogate. Firește, nu ar fi bine dacă ne-am declara pe deplin satisfăcuți cu cele realizate. Este în firea comuniștilor obiceiul bun de a nu se mulțumi niciodată cu stadiul atins ei doresc întotdeauna să înfăptuiască mai mult, să-și perfecționeze mereu activitatea, să se depășească pe ei înșiși. Ceea ce ne propunem noi nu sînt chiar lucruri cxtra- 

în mijlocul muncitoarelor de la Fabrica de confecfii din Rîmnicu Săratordinare: trebuie să folosim pămîn- tul și mijloacele mecanice, semințele și îngrășâinintele mai bine pentru a obține producții agricole mai mari .și, în felul acesta, să asigurăm nu numai necesarul de produse a- gro-alimentare pentru populație — acesta s-a realizat și pînă acum — dar să și putem exporta mai mult, încît agricultura să contribuie în- tr-o măsură tot mai mare la sporirea venitului național, a resurselor stalului, la făurirea în patria noastră a unei vieți din ce în ce mai prospere, mai civilizate.Ne exprimăm convingerea că țărănimea cooperatistă, toți lucrătorii din agricultură, la fel ca și muncitorii din industrie vor înde plini cu cinste și chiar vor depăși sarcinile care le revin în acest, cincinal, spre folosul lor și al întregului popor!în continuare, referindu-se la rezultatele obținute în dezvoltarea in- vățămîntului, științei și culturii și subliniind că socialismul nici nu poate fi conceput fără un învăță- mint general, fără dezvoltarea continuă a științei, fără ridicarea nivelului de cultură al poporului, secretarul general al C.C. al partidului a spus: Am fost întîmpinat pe par- curs de mii și mii de tineri, elevi cu fețe îmbujorate de entuziasm, cu zîmbetul pe buze, radiind bucuria pentru viața fericită ce se făurește tineretului prin grija și sub conducerea partidului. Trebuie să adu cern mulțumirile noastre tuturor învățătorilor și profesorilor care desfășoară o muncă susținută pentru educarea tinerei noastre generații Ei își îndeplinesc o înaltă îndato rire patriotică și aduc o contribuție demnă de laudă la educarea tineretului în spiritul patriotismului, al atașamentului față de partid, la făurirea omului nou, constructor al societății comuniste de mîine.Succesele pe care le obținem în industrializarea țării, a arătat în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu, în dezvoltarea agriculturii, a învățămîntului, științei și culturii sînt rodul muncii întregului nostru popor care înfăptuiește neabătut politica mncxiri-leninistă a partidului. Ele sînt o dovadă a forței 

creatoare a poporului român care, stăpîn pe soarta sa, muncește pentru sine, pentru a-și ridica patria pe culmile cele mai înalte ale progresului și civilizației.Totodată, prin rezultatele pe care le obținem în dezvoltarea econo- mică-culturală a patriei noastre ne aducem contribuția la cauza generală a socialismului și păcii. Fiecare succes, fiecare pas înainte al țării noastre, ca și al oricăreia din țările socialiste, întărește forța sistemului mondial socialist, demonstrează superioritatea socialismului și grăbește ziua cînd întreaga omenire va păși sub steagul roșu pe calea construirii societății noi.Desigur, tovarăși, noi nu uităm nici un moment că în lumea de azi 
1

mai există sistemul imperialist, mai sînt imperialiștii americani care duc războiul de agresiune din Vietnam, intervin în treburile interne ale altor popoare, atentează la independența și suveranitatea lor — nu uităm că atît timp cît va exista imperialismul va persista și pericolul de război. De aceea, odată cu preocuparea pentru dezvoltarea e- conomiei și culturii, ne îngrijim și de întărirea capacității de apărare a patriei noastre, facem totul pen

tru a asigura securitatea muncii pașnice a poporului nostru. Viața, întreaga desfășurare a evenimentelor internaționale demonstrează că, cu cît mai puternică este solidaritatea internațională a țărilor socialiste, a comuniștilor, socialiștilor, a tuturor forțelor democratice, antiimperialiste, a tuturor popoarelor care luptă pentru independența națională, cu atît mai sigură este pacea, cu atît cresc posibilitățile de a zădărnici uneltirile cercurilor imperialiste.Tocmai avînd în vedere această realitate a epocii contemporane, partidul și guvernul nostru depun eforturi neobosite și își aduc contribuția activă la întărirea unității țărilor socialiste și a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste, îndepli- nindu-și astfel o obligație națională ca și o îndatorire internaționalistă.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat locuitorilor orașului și raionului Buzău noi și noi succese în activitatea consacrată realizării și depășirii sarcinilor care le revin din programul elaborat de Congresul al IX-lea al partidului.în timp ce secretarul general al C.C. al P.C.R. încheie cuvîntarea, un imens stol de porumbei își ia zborul deasupra mulțimii care ovaționează îndelung.In aclamațiile și ovațiile mulțimii, conducătorii de partid și de stat își iau rămas bun de la populație, îndreptîndu-se spre orașul Mizil.
Paul ANGHEL
Sîeiian CONSTANTINESCU 
Alexandru BRAD

In numărul de mîine al zia 
rului se va relata in continua
re desfășurarea vizitei condu 
caturilor de partid și de stat 
în orașul Mizil, la Stațiunea 
experimentală h'ortiviticolă Va
lea Călugărească, la coopera
tiva agricolă din Bucov, pre
cum și adunarea cu activul de 
partid al regiunii Ploiești.
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© Teatrul de operă și balet : TRU
BADURUL — 19.30.
© Teatrul de stat de operetă : LO
GODNICUL DIN LUNA — 19,30,
(în sala Palatului) : SÎNGE VIE- 
NEZ — 19,30.
(sala Comedia) : CUZA VODĂ —

ARTIST —UNUI

Schitu 
nr. 76

Măgurednu
A) : CAN-

o Teatrul Național „I. L. Caragiale"
19.30, (sala Studio) : CASTILIANA — 15, MOARTEA
19.30.
© Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICA — 17; 20. 
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd.
nr. 1) : LUCEAFĂRUL — 20, (sala din str. Al. Sahia 
DIDA — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : PATIMI — 19,30, (sala Studio) : 
SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
o Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala teatrului Evreiesc de stat) : 
CIN — 19,30.
© Teatrul „Barbu Delavrancea" : VIFORUL — 20.
O Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : SINZIANA ȘI PEPELEA — 15,30.
© Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. 
giale" : VASSA JELEZNOVA — 20.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI — 17.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA REVISTEI 
— 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
© Circul de stat: VARIAȚIUNI DE CIRC — 19,30.

CIN-

Cara-

în epocile în care înțelegerea semnificației perei de artă nu a fost îndestulător adîncită, s-a pututa „turn de o între menilor. Opera de era adesea socotită ca o plăsmuire inexplicabilă, aflată dincolo de condițiile unei existențe obișnuite, iar artistul era considerat ca un reprezentant al unor puteri supra- pămînteșii.Cercetările critice și a- dîncirea psihologiei e- laborării artistice, studiile etnografice, extinse la populațiile tuturor continentelor, au adus o nouă perspectivă în înțelegerea operelor de artă; s-au statornicit, deopotrivă în folclor, ca și în operele artiștilor culți, condiționările de ordin social și psihologic ale operelor de artă; s-a arătat că opera artistică nu este și nu poate fi desprinsă de coordonatele vieții colective, care a generat-o; arta exprimă structura, tendințele, luptele interioare, dizarmoniile sau idealul vieții sociale ; la rîndu-i, exponent al unui climat cultural, poetul îi răsfrîn- ge, în operă, specificul și adîncimea. Izvorîtă din viață, literatura exprimă tumultul și seva ei, scriitorul aparține unei societăți și unei epoci date; o operă a trecutului, elaborată de un artist necunoscut, sau anonim, va putea fi astfel integrată secolului și epocii sale, deopotrivă printr-o anumită tehnică a meșteșugului, dar și prin ra- portare la atmosfera culturală din care s-a desprins și pe care a exprimat-o.Critica liferară își află în aceste condiții generale de explicație a genezei operelor artistice adevărata metodă de lucru. Nefiind elaborări abstracte, ci expresii ale vieții și realității sociale, operele vor trebui înțelese și apreciate prin integrare în contextul cultural și social în care au apărut. Scriitorul nu poate fi desprins din coordonatele culturale ale unui timp dat; tot astfel, criti- ticul nu poate desprinde opera de realitatea socială pe care o exprimă, ca și de condițiile psihologice ale plăsmuitorului ei. Criticul literar sau de artă procedează la o confruntare; el raportează operele la tumultul

o-
vorbi de o izolare artistului, într-un de fildeș", și chiar deosebire de natură artist și restul oa- artă

Foto : M. AndreescuInstantaneu la biblioteca raională „Flacăra Roșie" Brăila

de Ion BIBERI

orien- spiritul

forme ale spi- românești.

17,15 — Balcaniada 
de baschet : România- 
Bulgaria. Transmisiu
ne de la Skoplje; 18.50 
Telejurnalul de seară; 
19,10 — Buletinul me
teorologic; 19,15 — La 
șase pași de o ex
cursie. Emisiune-con- 
curs pentru pionieri 
și școlari ; 20.00 —
Tele-enciclopedia; 21.00
— Să rîdem cu... Fer- 
nandel; 21,15 — Film 
serial : „Sfînțul"; 22.10
— Emoții în premieră. 
Emisiune muzicală- 
concurs : 22,50 — Tele- 
sport; 23,00 — Tele
jurnalul de noapte; 
23,15 — închiderea e- 
misiunii.
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Orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat 
„George Enescu". avînd 
la pupitrul dirijoral pe 
Mircea Cristescu. prezin
tă astă seară, la Ateneul 
Republicii Socialiste Ro
mânia. un concert 
nic. Soliști : Harry 
ner (Elveția) si 
Cernei.

în program : D. 
ianu — Variațiuni 
matografice ; Bartok — 
Concertul pentru pian și 
orchestră nr. 1 : De Falia 
— „Amorul vrăjitor", 
suită lirică de balet.

simio-
Daty-
Elena
Capo- 
cine-

vieții, adică la năzuințele Individuale ale artistului ce trăiește în complexul vieții întregii societăți, căreia îi desprinde liniile de forță, dinamismul, tarea generală și intim.Critica literară melor două secole a depășit studiul pur formal al operelor și a introdus în examenul creațiilor artistice noi perspective de cercetare. Nu vom putea, de bună seamă, exprima în cîteva rînduri toate a- ceste metode de lucru; vom putea deosebi totuși cîteva perspective; aceste incidențe de privire a- rată măsura în care critica literară explică operele, prin raportare realitatea multiplă vieții.Saint-Beuve, de pildă, a folosit o perspectivă biografică; el a legat opera de existența autorului; a adus o înțelegere a orizontului spiritual al artistului, prin destinul său individual, prin condițiile sale singulare de viață, desfășurate pe scena vieții sociale; era o reconstrucție indirectă, prin raportare la evenimentele vieții personale, a unei biografii spirituale.Mai amănunțită și, desigur, mai sistematică, ne apare metoda critică a lui Hippolyte Taine, teoretizată cu deosebire în introducerea lucrării sale, „Istoria literaturii engleze". în cercetarea sa, Taine își propune să ajungă, dincolo de omul exterior, la realitatea „invizibilă și interioară" a unei conștiințe ; el raportează, în a- celași timp, opera de artă și chiar producțiile artistice ale unei întregi națiuni. la cîteva „forțe primordiale" printre care se aflau : mediul fizic, social și politic în care a- ceste dispoziții se dezvoltă, și, în sfîrșit, momentul istoric, al unei e- voluții culturale, în timp. Critica și istoria literară nu izolează așadar creația literară de viață și realitate, ci dimpotrivă descifrează implicațiile sale de ordin psihologic, social și istoric.Cu diferențe de metodă și orientare, accentuînd uneori partea de condiționare socială tistice, sau o izoleze condițiilor sau modelatoare ale ambianței culturale, critica modernă a dat e- fortului de integrare a o- perei de artă în viață o vastă gamă de metode ale examenului. Cercetarea psihologică, de condiționare sufletească și geneză a operei artistice, își îmbogățește instrumentele cu studiul psihiatric, cu metodele psihanalitice sau cu portretul caracterologic ; se spulberă astfel concepția superficială a geniului — formă a nebuniei, și se luminează prin înțelegere, întregul proces al înfăptuirii actului artistic, pînă la rotunjirea lui din urmă.Critica își adaptează instrumentele de lucru și metoda înseși condițiilor de ordin psihologic și social ale operei de artă; a- jungem astfel, în același timp, la o justificare de existență a criticii literare, dar și la o indicație a metodei sale : confruntarea cu viața și realitatea.Formele de împlinire ale criticii literare vor fi

a ulti- astfel multiple, după perspectiva de lucru a cercetătorilor și după incidența pe care aceștia o vor stabili între opere și realitatea vieții. Vom putea enumera într-un vast evantaliu de opere critice, foiletonul critic scru- tînd actualitatea literară și raportînd operele la o- rientările spiritului intim al societății de față, studi-

Llteratura critică românească nu a făcut, în e- sență, în activitatea sa majoră și prin reprezentanții săi cei mai calificați, decît să aplice a- ceastă metodă de lucru. Vom putea astfel menționa, limitîndu-ne, desigur, foiletoanele pătrundere de restituire a unor portrete literare
de ascuțită psihologică,și a unor sti-

culescu, Vladimir Streinu, urmate după ultimul război, de reprezentanții tinerei generații de critici care au continuat o cercetare fructuoasă, aplicată la noile ritualitățiiîn fapt, această perspectivă de lucru a criticii mai noi și mai vechi nu a reprezentat decît o prelungire a învățăturii marilor noștri înaintași. Ce altă metodă de lucru vădea Titu Maiorescu în studiul său „Asupra poeziei noastre populare" publicat în 1868, confruntarea cu cînd scria : „Cartea d-lui Alecsandri este și va ră- mîne pentru tot timpul o comoară de adevărată poezie și totdeodată de limbă sănătoasă, de notițe caracteristice asupra datinelor sociale, asupra istoriei naționale și, cu un cuvînt, asupra vieții poporului român" ?C. Dobrogeanu-Gherea, la rîndu-i avea să măr- tirrisească, în „Studiile"

decît viața,

a operei ar- încercînd să de întregul generatoare

fie de istorie literară, le- gînd operele trecutului și prezentului de forțele vii și dinamismul vieții culturale a unei națiuni. De asemenea. vom ( putea semnala vastele lucrări monografice, în care cercetarea integrează opera artistică vieții individuale a unui creator, urmărită în toate amănuntele acesteia, pe temeiul unei vaste informații și a unei stricte metode științifice.

luri de gîndire și expresie, datorate în perioada dintre cele două războaie lui G. Călinescu, Mihail Sebastian, Perpessicius, Șerban Cioculescu sau Vladimir Streinu, studiile cuprinzătoare ale lui Tudor Viqnu, monografiile critice ale lui G Călinescu consacrate lui Eminescu și Creangă, sau sintezele de istorie literară semnate de aceiași G. Călinescu, Tudor Vianu, Șerban Cio-

sale „critice", o convingere asemănătoare, cînd va vorbi despre marele poet, „unicul poate, care a exprimat în adevăr modul de a gîndi și de a simți al poporului românesc (...) acest mare poet (fiind) însuși poporul românesc, în admirabilele lui poezii populare", după ce, în aceleași studii definise poezia, ca o expresie a vieții : „a întrupa cît mai multă simțire, cît mai însemnată prin putere

șl prin calitate, într-un volum cît mai mic, este de bună seamă o menire a poeziei, mai ales a celei lirice".Și, desigur, s-ar putea înmulți asemenea dovezi. Vom mai aminti cititorului definiția dată poeziei de Macedonski : „a fi poet este a simți" și : „reprezentarea acestei simțiri prin un mod de exprimare special — acel al imagined al coloarei și armoniei — este singura și a- devărata poezie".Confruntarea cu viața de către criticul literar era săvîrșită și de G. Ibrăileanu, de pildă în ale sale Note și impresii, în pătrunzătorul articol consacrat lui Eminescu, la treizeci de ani de la moartea poetului : „Ca și muzica, poezia lui Eminescu, prin sentimentul ei general, (...) îți transmite cu cea din urmă intensitate o stare emoțională generală, pe care o umpli cu propriile sentimente, pe care o colorezi cu propriile evenimente sufletești".Dacă vom merge mai departe, și vom depăși a- ceastă raportare la viața intimă a artistului ce reprezintă un adevărat criteriu de examen al operei de artă și ne vom referi la vastele curente de opinie, la spiritul care a alcătuit atmosfera generală a societății și culturii românești, vom afla, de a- semenea, în opera criticilor noștri înaintași numeroase exemple, de vastă sinteză, reprezentate prin operele lui Nicolae Iorga, Ibrăileanu sau Eugen Lovinescu,în aceste lucrări se va putea urmări, săvîrșită de la perspective deosebite, confruntarea operelor literare și artistice naționale, cu dinamismul adînc al vieții ’și civilizației românești.

Se împlinesc 80 de ani de la nașterea lui Koblos Elek, militant de seamă al mișcării muncitorești din țara noastră.S-a născut la 12 mai 1887 în comuna Dumbrăvioara, raionul Mureș. Lucrător tîmplar, el se înrolează de tînăr în mișcarea muncitorească. în 1918, participă la revoluția din Ungaria, unde i se încredințează comanda unui detașament de muncitori. După înăbușirea revoluției, în 1919, se întoarce în România, continuindu-și activitatea revoluționară în cadrul partidului socialist, participînd la marile bătălii de clasă din acea perioadă.împreună cu numeroși alți militanți ai mișcării noastre muncitorești, a dus o susținută luptă pentru transformarea partidului socialist în partid comunist. Membrii secțiunii din Tg. Mureș a partidului socialist l-au trimis delegat la Congresul din mai 1921. Arestat împreună cu toți congresiștii care au votat pentru crearea Partidului Comunist Român și afilierea sa la Internaționala Comunistă, implicat în odiosul Iul Spirii.După eliberarea re — în iulie 1922 tre organizatorii și activiștii seamă ai secțiunii din Tg. reș și Valea Mureșului a P.C.R. militînd intens pentru unirea în lupta revoluționară, sub steagul partidului, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate! El se îngrijește de editarea ziarului „Elore", organ în limba maghiară al secțiunii P.C.R. din Valea Mureșului, iar apoi răspunde de tipă-

a fostproces din Dea-sa din închisoa-— se află prindeMu-

rirea ziarului „Munkâs", organ în limba maghiară al C.C. al P.C.R. La Congresul al II-lea al P.C.R. din octombrie 1922 este ales membru al C.C. al P.C.R. și apoi membru al Biroului Politic.In condițiile de aprigă teroare, create după ilegalizarea partidului, Koblos Elek a activat un timp ca secretar general al C.C. al P.C.R., desfășurînd o intensă muncă pentru îmbinarea activității ilegale cu cea legală, pentru făurirea unității de luptă a clasei muncitoare, pentru unificarea sindicatelor unitare cu cele încadrate în Confederația Generală a Muncii. împreună cu alți militanți ai partidului, și-a a- dus contribuția la înființarea în 1925 a Blocului Muncitoresc-Țără- nesc, organizație politică legală de masă, care a permis P.C.R. să se afirme mai puternio în perioada următoare în viața politică a tării.în toamna anului 1926, din cauza terorii, Koblds Elek a fost nevoit să plece în emigrație. în 1927, e arestat în Cehoslovacia, la Kosice. Guvernul român cere extrădarea sa. Dar, datorită solidarității și protestelor numeroase din Cehoslovacia și din alte țări, extrădarea nu are loc. în perioada care a urmat a rămas în emigrație în U.R.S.S., unde a murit în anul 1937.Clasa noastră neștearsă memoriei lui Kăblos Elek, care a luptat fără preget pentru victoria cauzei poporului muncitor.
muncitoare din țara păstrează o amintire

M. C. STANESCU
cercetător științific la Institutul 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R.
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Anchetă realizată de 
Florica D1NULESCU, 
Manole CORCACI, Ion 
CHIUJDEA

anchetă pe teme

Liceul — instituție de învățămînt cu o bogată “ tradiție la noi — a de- ! venit, în anii din urmă, o formă de studiu cu o arie largă de răspîndire, cu- Sprinzînd sute de mii de elevi, dornici să-și formeze un cuprinzător ori- 
B zont de cultură generală.I Creșterea rețelei școlare,■ element component al| procesului de dezvoltare| și modernizare a învăță-“ mîntului public din țara
0 noastră, s-a făcut simțită| și în privința liceelor.“ Alături de licee puternici ce, cu îndelungată| noscută activitate
8 tico-educativă, au® înființate unitățiI în noile cartiere ale ora-“ șelor și în centre munciși torești, precum și în re-| ședințe de raion, în multe
H așezări rurale ridicate la
h o viață nouă de orînduirea
g socialistă.S Liceele din 
b rurale —| referi în
u — și-auI neral unstigiu în lor, prin seriozitatea și 
n exigența pe care corpulprofesoral le pun la baza 
a pregătirii științifice a ele-
n vilor, prin grija manifestată de forurile locale 
S pentru crearea unor con-
r diții corespunzătoare de| instruire și educare a ele-E vilor, de cazare în inter-0 nate etc. Liceul din Hîr-
I lău, regiunea Iași, bună-
0 oară, s-a situat, anul tre-icut, în rîndul liceelor fruntașe din regiune. A- proape 65 la sută dintre 
h absolvenții săi au reușit| la concursul de admitere
B în universitate și în di-
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centrele la care ne vom cele ce urmează cîștigat în ge- binemeritat pre- rîndul localnici-

ferite alte unități de învățămînt superior. „Din cele 11 serii pe care le-a dat școala noastră — ne spune prof. Dumitru Mo- 
raru, directorul acestui liceu — mulți absolvenți au devenit profesori, medici, ingineri, specialiști, care lucrează în agricultură, juriști etc. Dintre ei, 6 s-au înapoiat ca profesori la liceu, după absolvirea cursurilor universitare, pentru a-și a- duce contribuția la educarea noilor promoții de elevi". Cu bune rezultate și în condiții corespunzătoare funcționează și liceele din Negrești, Mur- geni, Hălăuțești, din ceeași regiune, liceele din Peciu Nou, Pecica, Periam, regiunea Banat, etc. Sînt însă și licee care nu asigură absolvenților lor o pregătire la nivelul exigențelor concursurilor de admitere în forme superioare de învățămînt sau ale producției. Cauzele sînt multiple. Iată cîteva din acestea relevate cu prilejul unei anchete întreprinse de noastră.— Ne aflăm fața cererilor ale unor locuitori din diferite comune pentru înființarea de licee — ne-a spus prof. Ion Viriș, șeful Secției de învățămînt a Sfatului popular al re- ,giunii Banat. Lucru expli- ,cabil, dacă ne gîndim că .fiecare părinte dorește să-și trimită copilul la 'învățătură, și în același timp să-1 aibă și cît mai aproape pentru a-1 supraveghea. Ca urmare se ,fac tot felul de demersuri
sa rar-iza mania csssa szssa ©awsia

la organele conducătoare locale, la Ministerul în- vățămîntului, fără să se țină seama dacă în localitatea respectivă există sau nu o bază corespunzătoare școală, internat dre didactice și competente.într-adevăr, tuind scurta unora din liceele la care ne nu lor în o apreciere obiectivă a posibilităților de a asigura o profundă și multilaterală pregătire a elevilor, cazarea lor în condiții normale. După cum au relevat șefii secțiilor de învățămînt ale sfaturilor populare regionale Banat, Iași, Galați, București, Hunedoara, înființarea pripită a unor asemenea licee din regiunile respective, improvizațiile implicate de o asemenea măsură au dus — s-ar putea spune — la discreditarea acestor licee datorită rezultatelor nesatisfăcătoare do- bîndite în procesul instruct! v-educativ.Posibilități foarte res- trînse de cazare a elevilor au liceele din Vlădeni, Răducăneni, Belcești —regiunea Iași. în toate a- ceste școli mulți elevi își a pleca la alte licee, unități școlare mai puternice, a- flate în apropiere.Am încercat să frăm cauzele „exod". După cum lata prof. Vasile Mitrofan,
I EESS2Z23 ESiSEfiQ KiSZSSD g

șeful Secției de învața- mînt a Sfatului popular al regiunii Iași, „la concursul de admitere în a- ceste licee se prezintă absolvenții mai slab pregătiți ai școlilor generale, care știu că n-au șanse prea mari de reușită în- tr-un liceu mai vechi, unde profesorii sînt exi- genți. (Absolvenții buni se duc de preferință la liceele din oraș sau din centre școlare cu tradiție)". Pe de altă parte, din dorința de a-și asigura numărul de elevi „legal" pentru a putea funcționa, unii profesori ai liceelor amintite apreciază cu mai multă „larghețe" pe candidați și-i primesc fără prea multe dificultăți. Odată reușiți, aceștia încearcă apoi să se „mute" la un liceu cu mai bune posibilități. Cu alte cuvinte, — după părerea unor cadre didactice — liceele amintite au devenit un fel de refugiu al elevilor slab pregătiți, dornici să promoveze fără prea multă trudă.Există însă și alte cauze care se cer analizate de forurile de învățărriînt. Printre acestea figurează și numărul insuficient de cadre didactice de care dispun liceele din mediul rural, din care cauză se recurge adeseori la improvizații pentru a completa unele catedre. Prof. Nicolae Jivan, directorul Liceului din Bi- led, regiunea Banat, releva faptul că în școala pe care o conduce nu există profesori calificați la catedrele de istorie, geo- 
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0 SPARTACUS — film pentru ecran
■ panoramic (ambele serii) : PATRIA —cinema

REPUBLICA 9,30, 
18,45; 21.

® JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : GRIVIȚA 
brica de împachetat fum) — 9,30; 12; 15,45; 18; 20,30, FLAMURA (completare 
Vizita delegației de partid și guvernamentale a R. P. Bulgaria în Republica 
Socialistă România) — 9; 11,45; 15; 17,45; 20,30.
© ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUCEAFĂRUL — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21. BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, STADIONUL DI
NAMO — 20, GRĂDINA DOINA — 20,30, GRĂDINA FESTIVAL — 19,45; 22, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20.
o SUCCES, CHARLIE ! : MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (completare 
Fabrica de împachetat fum), MODERN (completare Istoria unui manuscris)
— 10, 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.
® OMUL FĂRĂ PAȘAPORT: FESTIVAL — 8,30; Jl; 13,30; 16; 18,30; 21. 
© TELEGRAME — 9; MOFTURI 1900 — 11,45; DOUĂ LOZURI - 14,45; 17,45-, 
20,45 (la toate completările Vizita; Politică cu... delicatese) — CENTRAL.
© DUMINICA LA NEW YORK — 10; 12; 14; OPRIRE LA 90 DE MINUTE — 
16,30; 18,45: 21 : CINEMATECA.
© COPIII LUI DON QUIJOTTE : CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45. AURORA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30 (la ambele completarea Isto
ria unui manuscris).
0 UNORA LE PLACE JAZUL : GRĂDINA CAPITOL — 20.
« UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE: 'UNION (completare Vizita 
delegației de partid și guvernamentale a R. P. Bulgaria în Republica Socia
listă Remania) — 15,30; 18; 20,30. CRÎNGAȘI (completare De la atom Ia 
cristal) — 15,30; 18; 20,15.
© PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9;
® CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
VOLGA — 9,30; 11,30; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
« DACII — cinemascop : LUMINA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare Problema) — 10; 16; 18,15; 20,30. 
O SĂ TRĂIEȘTI, SĂ ÎMBĂTRÎNEȘTI ! — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 3/1967
— DUȘCA — PĂSĂRILE DRAGOSTEI — TINEREȚE (A 45-A ANIVERSARE 
A U.T.C.) — DE ZIUA MAMEI : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
© MOMENTUL ADEVĂRULUI : VICTORIA completare 1 Mai 1967) - 9;
11,30; 13,45; 16, ARTA (completare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45; la grădină — 19,45.
• ÎNDRĂGOSTIȚI! DIN MARONA : VICTORIA (completare 1 Mai 1967) — 
18,15; 20.45, MIORIȚA (completare Vizita delegației de partid și guvernamen

tale a R. P. Bulgaria în Republica So
cialistă România) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30 ; 20,45.
© ROBII : TOMIS (completare Fabri
ca de împachetat fum) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, la grădină —
19.45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45. la grădină — 19,45, GLO
RIA — 9; 11,15; 13.45; 16; 18,15; 20,30
(la ambele completarea Tinerețe. A 
45-a aniversare a U.T.C.).
© RELAXEAZĂ-TE DRAGĂ ! : FLO- 
REASCA (completare Hieroglifele pă- 
mîntului) — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30;
20.45, BUCEGI (completare Proiecte)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20.
© WINNETOU — cinemascop (ambele 
serii) : GIULEȘTI — 15.30; 19.
® MONDO CANE — ambele serii : 
EXCELSIOR - 9,30; 13; 16,30; 20.
© DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : 
MUNCA (completare Cosinonauții) — 
9,30; 11,30. PROGRESUL (completare 
Pe urmele lui 1907) — 10.30; 15,30,
GRĂDINA „PROGRESUL PARC"
— 20.
© EVADARE ÎN TĂCERE: MUNCA 
(completare Cosinonauții) — 17; 19.
© WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop . FLACĂRA — 9,45; 12,15. 
O BUCĂTĂREASA : LIRA (comple
tare Perspectiva în pictură) — 16; 18. 
® ZORBA GRECUL : GRĂDINA .EX
POZIȚIA" - 20.
O LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR 
GRIMM — cinemascop : BUZEȘTI — 
10; la grădină — 20.
o TREIZECI ȘI TREI — cinemascop : 
BUZEȘTI (completare Scrisoare din 
Germania) — 16,30; 18,30
© VIAȚA PARTICULARA - cine
mascop : COTROCENI (completare 
Imprudența) - 14; 16,15.
• DARCLEE : COTROCENI (comple
tare Imprudent») — 18.30; 20,45.
O NU SÎNT DEMN DE TINE : UNI
REA — 11; 15.30: la grădină — 20;
BUMERANGUL ora 18.
© NUME STRĂIN : PROGRESUL 
(completare Pe urmele lui 1907) —
18; 20.
e GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop . DACIA (completare Ori
zont științific nr. 2/1967) - 8.45—16.45 
în continuare; 18,45; 21.
o RAIDUL VĂRGAT : V1TAN (com
pletare Umbra) - 15.30: 18.
o RIO CONCHOS — cinemascop : 
MOȘILOR (completare Acul) — 15.30; 
18; 20,30, la grădină — 19.45, PACEA
— 11; 15,45; 18; 20,15
o DIMINEAȚA DEVREME - cine
mascop : POPULAR (completare Le
genda cioeîrliei) - 15.30; 18; 20.30
O ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop : RAHOVA (comnletare 
Arsura) — 15; 17.45; 20.30.
® LENIN ÎN POLONIA — cinemascop: 
DRUMUL SĂRII - 16: 18; 20.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : CO- 
LENTINA (completare Pe urmele lui 
1907) — 15; 17.30; 20
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR" și MINUNATA ANGELICA
— cinemascop : GRĂDINză VITAN — 
20, VIITORUL - 15: 19.30.
© TUNELUL — cinemascop : COS
MOS (completare Nicolae Labiș) — 
15,30; 18; 20.

grafie, muzica. Din lipsa unor săli de clasă nu au nici un laborator, nici materiale didactice pentru lecțiile de chimie și fizică de la clasele mari.La Liceul din Dudeștii Vechi, raionul Sînnicolau Mare, nici un profesor nu are normă întreagă, fiind obligat școala lipsesc pentru naturale, limba franceză etc. Tot astfel, la liceele din Măxineni, Miresii, Pechea — regiunea Galați, 45 dintre profesori sînt stagiari sau pregătiți pentru a preda la clasele V—VIII ale școlii generale.în consecință, - cum au sugerat dintre interlocutorii noștri — după încheierea anului școlar este necesară o atentă analiză a condițiilor în care funcționează liceele din centrele rurale și din reședințele de raion, a rezultatelor obținute — care să permită luarea unor măsuri chibzuite, în deplină cunoștință de cauză, pentru întărirea lor din punctul de vedere al cadrelor didactice și al bazei materiale. Se va asigura astfel acestor licee condițiile pentru a desfășura exemplar procesul instructiv- educativ, dobîndindu-și pe această cale prestigiu și prețuire din partea elevilor și a părinților lor.

10.

FRAGONARD:
11,45; 14; 16,30;

(completare Fa-
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fragment de roman de POP SIMION

îndeosebi 
amînare.

dir 
sub impulsul 
preot budist 
meu de în-

care a

acolo, 
dată, de-

T, urmat
inițialele numelui-pore-

medicul, gla-

O

Bunu 
purtat

printr-o

O

lucruri
amețit

exaltarea tipică șocurilor mari,

înșeli, îl contrazic. Ești prizonie-

m

în 
din 
de 
pe 

sus

umblă 
imper- 
pe se-

ninsori,
le degajă întin- 

: la ruina roșie ;

mișcă nimeni. Aud aerul 
că universul s-a limitat a- 
doi oameni — eu și docto- 
dispun de ultimele resurse 
vagi pîlpîiri — cu care _tre-

tăceți 7 Vorbiți 1 _ Spuneți 
iritat, pentru că. sincer să 
de singurătate,
vă spunem ? întreabă timid 
se ocupa de perfuzie ; era

opacii din Breaza se leagănă 
puternic în bezna sufletului 
meu. Privesc luminile Cîmpi- 
nei, fără să le văd cu ade
vărat, și-i adulmec zgomo
tele. Noaptea-i încă tînără 

și- ploaia piezișă urcă șoseaua de bi
tum în văpaia albastră a cerului. Buna 
mea dispoziție e molipsitoare ; începe să 
ningă și prin abundenta ninsoare îl ză
resc pe Bunu, pe tata tatii, cel 
trăit 102 ani și a împușcat rîși săritori 
din copac în copac, ca flăcările. S-a îm
pușcat în cele din urmă pe sine, 
stranie imprudentă, pe cînd cobora ver
geaua de fier în țeava parșivei puști, 
care i se descărca sub bărbie. în legătu
rile gîtului. Bunu îmi intră acum în vis, 
venind de nu știu unde, viu, zdravăn; cu 
tocul armei pe umăr (toc din piele de 
bivol, tare ca scoarța de copac). O să-mi 
zică :

— Servus, mă.
— Sărut mîna, va trebui să-i răspund, 

ridieîndu-mă în picioare și — poftim ! — 
nici măcar nu-i Bunu, e domnul Telea
gă, profesorul meu de anatomie, 
avea ochi ager, de pasăre, n-a 
ochelari nicicînd, pe cînd domnul profe
sor Teleagă a purtat mereu. Dar amă
nuntele figurii celui dintîi îmi sînt. total 
necunoscute, pentru că eu nu l-am prins 
în viață pe Bunu, nu l-am văzut la față j 
asta nu mă împiedică să-1 cunosc și să 
mă întîlnesc mereu cu acest om extra

„Scriu în prezent romanul „Criza de timp , o carte 
cu și despre tineri, în genere intelectuali care își defi
nesc personalitatea în zilele noastre. Sensul cărții este 
acela de a realiza o dispută pe teme ca .- vocație, răs
pundere, certitudine și incertitudine, durată biolo
gică și durată de spirit, cultivarea voinței și multe 
altele. Toate acestea răspund în focarul unor con
științe comuniste în formare. Narațiunea îmbrăți
șează conflicte și destine de azi, psihologii sinuoase, 
cum sugerează și fragmentul de față, în care tăria de 
caracter și forța morală a arhitectului Iulius Șerb, 
personajul central al romanului, sînt greu puse la în
cercare, forța sa vitală, dragostea sa de viață, fiind, 
în cele din urmă, biruitoare

ordinar, să-mi apară de fiecare data alt
minteri, în alt chip și în altă situație. 
Pot admite că-i tot dînsul de față și de 
astădată, însă — vă spusei.— Bunu n-a 
purtat ochelari, el a vînat rîși.

Domnul profesor Teleagă își scoate de 
pe umăr tocul de armă, îl desface din 
catarame și scoate de acolo un os fe
mural.

— Ia-1, spune el. îl vei purta pina la 
primăvară.

E un femur lung, de toată frumusețea 
și copacii din Breaza nu se mai lea
gănă, iar luminile Cîmpinei se spălăcesc 
treptat în ploaia piezișă. Alunec ușor în 
alt timp și oțetarul din curtea liceului 
din Satu Mare înnebunește de-a binelea ; 
cuprins de un delir vegetal. își desfoaie 
măciuliile florale, exalînd valuri de, îm- 
puțiciune pînă la etajul ultim al clădirii 
unde învățam carte.

— Femurul e tipic pentru oasele lungi,
îmi sună în memoria de licean prelege
rea domnului Teleagă. Suportă greutatea 
întregului corp și o transmite gambei m 
stare bipedă. De reținut, stare bi-pe-aa . 
Este colosala cucerire a animalului numit 
om... Iar ești cu ochii pe pereți, elev Iu
lius Șerb !, mă apostrofează profesorul 
tăind aerul cu linia. — Vino să-ii arăt 
Roma. „ _ , .

„A arăta Roma" înseamnă sa-1 iei_ pe 
careva de perciuni și să-1 înalți pma își 
pierde legătura cu pămîntul și respecti
vul afirmă că a văzut Roma. Domnul 
profesor își reia lecția, punctînd ici-colo 
cu bățul explicativ prăfuitul schelet ex
perimental care închipuie omul și ale că
rui fragmente, mîncate de timp, _ sînt 
prinse în cuie, în sîrme _și sfori, să nu 
se prăbușească. E caniculă, oțetarul dor
mitează în parfumul său pestilențial, șo
seaua de bitum alunecă într-un cer vio
let, măturat de viscole, în vreme ce a- 
bundenta ninsoare îi dă prospețime dom
nului Teleagă, căruia i se aburesc oche
larii.

— Nu te apropia, profesore, nu ! protes
tez cu glas stins, aruneîndu-mi capul într-o 
neîntreruptă negație.

— Stai cuminte ! Nu te pot sutura, dis
ting o voce energică și îmi dau seama 
că sînt treaz.

Doctorul are ochi albaștri-cenușii, cu 
irizări de verde, ori așa îmi par în lu
mina pe care o proiectează oglinda para
bolică, mult aplecată asupră-mi. Sînt Ia 
orizontală și miroase a cloroform. E o 
liniște neverosimilă și o opulentă de alb. 
Lîngă mine e un arbore metalic în care 
atîrnă o coloană de sînge care coboară, 
picătură cu picătură, într-o venă a bra
țului meu. Tubul de gumă din nara stin
gă sîsîie ca un șarpe mic, dîndu-mi oxi
gen, Tinere fete se mișcă aerian, mînuiesc 
seringi, minuscule obiecte nichelate, pe 
care nu le cunosc. Instrumentația medi
cală îmi provoacă, de copil, repulsie, o 
stare de oboseală inexplicabilă.

Mă aflu, pare-se. la etaj. Zăresc un 
grup de copaci în curtea spitalului; sînt 
desfrunziți, nuci, mi se pare, cinci-șase, 
cîți intră în raza văzului meu. Cîrduri de 
ciori de rău augur fîlfîie prin aer, mi- 
grînd din nuc în nuc ; un arbore se um
ple de ciudatele fructe negre, în timp ce 
altul le pierde. Mai departe, în cîmp, șade 

ruina roșie a unei case neterminate. Ca 
arhitect, nu pot suferi edificiile neînche
iate, provizoratul disarmonic îmi pro
voacă o acută suferință.

Mă fascinează oglinda convexă mult 
aplecată asupră-mi; sînt instalați în ea 
o mulțime de ochi electrici, de mare vol
taj. care mă privesc grupați, fix, ca 
niște ochi de links. Mă fascinează oglinda 
asta. Sub ea se mișcă doctorul care e ne- 
permis de tînăr și are ochi albaștri-cenu- 
șii, cum observasem, cu irizări de verde, 
luciri metalice și o transparentă de pri
viri pubere : în pupile îi văd fluxul gîn- 
dirii agitate și, după cum îi palpită iri- 
șii, îi intuiesc gestica. O fi un medic bun, 
sau unul de duzină ? Sigur știu că-i un 
ins decis, i se vede pe figură.

Am o senzație de somn subit și simt că 
nu-mi pot păstra starea de luciditate.

— Mi-i sete, îmi aud vocea clar.
Primesc două lingurițe de cafea și mi 

se reliefează mai exact starea de nemiș
care și simțurile treze. Aș privi un pic pe 
geam, însă o mînă feminină, extrem de 
puternică, îmi ține țeasta într-o poziție 
fixă pe tăblia mesei de operație. „Stai 
cuminte 1 Nu te pot sutura", mi s-ar or
dona la cea mai mică mișcare. A sutura 
vine de la franțuzescul suturer ; văd și 
îndoitul ac cu care sînt cusut — o feliuță 
de unghie — unealtă neverosimilă în 
mîinile butucănoase ale medicului, care 
pronunță des enigmaticul cuvînt catgut. 
De tot atîtea ori i se dă. cu penseta, o fi

bră oarecare, ață chirurgicală făcută din 
mat de oaie. Treptat sînt stăpînit de o 
tot mai puternică emoție pe care, pro
babil, nu mi-o trădez. Am talentul de 
a-mi stăpîni faciesul, de a mi-1 controla. 
Dar faciesul meu e acum mutilat. Simt 
lunecarea fibrei prin țesuturile deterio
rate ale frunții mele. Cît o să dureze și 
ce mai are de făcut omul medicinei ?

— Tensiunea, cere acesta mașinal.
— Patru, șoptește doctorița Clara, blon

da din dreapta mea. și emoția ei extremă 
răspunde în brațul pe care mi-1 ținuse 
tot timpul sub observație.

Nu se mai 
odăii. înțeleg 
cum la numai 
rul. Eu. care 
vitale — niște ----
buie să-1 ajut cumva pe . omul de lmga 
mine, menținîndu-mi bătăile inimii, ne- 
lăsîndu-mă pradă acelor necontenite și 
seducătoare abisuri, și el, medicul, care 
va încerca să înfăptuiască un miracol 
spre a mă scoate din șoc. spre a ma 
smulge înspre dincoace și — în sfîrșit 
spre a repara în amănunțime tot ceea 
ce în chip tembel și absurd se stricase 
într-o singură și nefericită secundă. Asta 
era șansa. în rest, singurul lucru care în
florea, se îngrășa. prospera, se umfla hi
pertrofie, încrengîndu-se cu o repeziciune 
și o vitalitate ■ mereu crescînda. era 
moartea.

— De ce 
ceva 1, strig 
fiu, mă tem

— Ce să
femeia care -------- . • .
corpolentă și purta, pe sub halatul de in- 
firmieră, o jachetă ieftină, de culoarea 
prunei. — Ce să vă spunem !, repetă fe
meia corpolentă, părînd a nu fi auzit.

— Ce să-mi spuneți ? Orice. Cum te 
cheamă, cîți copii ai, unde te-ai născut și 
cum arată acel loc unde te-ai născut... 
Orice.

Tăcere. Chiar și puținele, strict nece
sarele cuvinte sînt rostite tot. mai discret, 
cu o mortificată și astmatică voalare în 
glas, ceea ce mă înfurie.

— Nu cunosc ceva mai extraordinar 
decît a vorbi, a comunica, a stabili punți, 
a nu fi singur, le spun cu o stridentă în
viorare și, deodată. îmi pare că gîndesc 
minunat de repede. — Eu am să vorbesc, 
doctore, iar dumneata, lucrînd, să mă as
culți, și apoi să mă întrerupi, spre a-mi 
vorbi dumneata, iar eu voi fi atent, te 
voi urmări cu sfințenie și gravitate. Mă 
asculți, doctore 7

Mă asculta, însă nu eram sigur dacă 
mă auzea.

— E .
explică acesta, în chip pasager, celor ce-1 
asistau.

— Te . .
rul propriei dumitale profesii. în fond, e 
minunat să fii exaltat, pentru că eu de o 
exaltare a spiritului vorbesc, a ideilor și 
nu a stărilor momentane. Altminteri mu
rim, doctore, murim lent și sigur, even
tual acasă, în dulce tihnă, ori pe masa de 
operație. însă eu n-am să mor. nu te 
speria, în chip absolut cert n-am să mor 
acum ; îți voi arăta un inel și pe acel 
inel e gravat ceva și acel ceva e anul 
foarte îndepărtat al morții mele. Un lucru 
demult stabilit. Nu. doctore, încă nu. Sîn- 

tem vii și exaltați și afirmativi. Secolul 
nostru e un secol nervos, e secolul afir
mării neîntrerupte ; pauzele sînt crize și 
catastrofe și crahuri de umanitate. Dar 
altceva doream să-ți spun. Apleacă-te 
ceva mai mult asupră-mi și încearcă 
să-mi recunoști semnul morții. Distingi 
această verticală și îngroșată venă a frun
ții ? Se zice că-i semnul distinctiv al celoi 
ce mor, în chip tragic, înainte de vreme 
Alții spun că-i semn de genialitate. Nu 
nu rîde ; pe mine mă preocupă. Am vrui 
și vreau să-i convertesc înțelesurile. Un 
bilețel pe care mi l-a scos un papagal, în 
copilărie, mă avertiza că în cel de-a' 
treizecișișaselea an al vieții am de tre
cut printr-o apă mare. De scap — seri: 
în minuscula planetă — voi confirm: 
splendida longevitate a neamului meu 
Apa mare e tocmai asta în care mă afl 
și pe care o parcurg. Voi dezminți semnu 
tragic pe care îl am în frunte. Se înțeleg 
că mă încăpățînez să ating cea de-a dou 
cifră. Dar privește, doctore, inelul acesta 
Totul e scris aci.

Nu-mi dau seama în ce măsură îi ară 
ceea ce vreau să-i arăt; în inelar purtai 
o amuletă de argint masiv, adusă 
Vietnam, în care gravasem, 
fascinantei preziceri a unui 
latinescul MMXXXV. anul 
tinsă longevitate.

— Inelul, doctore. Te rog.
— Dați-i narcotic, decide 

cial.

Mi se injectează doză dublă de pacatal, 
hipnotic euforizant, se pare. Trupul mi-i 
stăpînit de o tot mai lenevoasă pulsație, 
propulsată parcă din abisuri, din inima 
planetei. Ard și mi-i frig în același timp. 
Dar sînt prea absorbit de cursa incoe
rentă a alergăturii mele prin splendori și 
a somnului compact, ca o smoală, ce 
coboară inexorabil asupra mea.

Cunoașteți starea aceea ambiguă și le
targică, de semitrezie, cînd omul 
minunat de repede, și face, cu un 
ceptibil efort, o mie de 
cundă ?

Evadez în cîmpia cu 
de flăcările albe pe care 1 
derile diamantine. Mă duc 
cu puțin efort aș putea să desăvîrșesc 
edificiul părăsit la jumătate. Pentru cîte 
etaje fusese conceput ? Și pentru care 
scop ? Era o zidire paralelipipedică 
stil amorf, cu masive porți de intrare 
trei părți și ferestre disproporționat 
mici, nu atît înguste, cît strivite 
înălțime. Zidul fusese tras pînă mai 
de întîiul etaj, unde se curma într-o 
ruină zimțată, cu smocuri de iarbă uscată, 
deasupra, și crăpături adînci, în care 
operau intemperiile, demolînd. Balcoane 
sau terase nu se schițaseră nici unde, zig
zagul scării de interior era într-o fază 
incipientă, iar acoperișul fusese gîndit 
spre a fi tăiat în stilul construcțiilor cu
biste, pe orizontală, ‘E un modest institut 
agronomic, sau o școală de tractoriști, 
îmi spune ochiul de expert. Inspiră o 
ușoară tristețe insignifianta și prea sin
guratica operă, care nu se încadra în 
nimic și în nicăieri. Spațiul nu era al ei. 
Cîmpul era cîmp, iar construcția părea 
rătăcită acolo. în ce chip putea fi ea 
continuată ? Triez mental un număr de 
variante și soluții posibile. îmi trec pe 
dinaintea ochilor, într-un joc savant, 
corect și magnific al volumelor, struc
turi masive de Wright, bine mariate cu 
lumina, edificii riguroase, transparente 
de Gropius, ori acele siluete avîntate, cu 
îndrăznețe deschideri, ieșite din mîna in
ginerului Torroja, a}e căror planuri cu 
linii de foc au o necontenită tendință de 
evaziune în celest... Sînt nebun. Ce caută 
aceste celebrități aici ? Opera lor e goală 
de sens în locul acesta ; speculațiile lor 
în oțel, sticlă și beton sînt un limbaj crip
tic, fără circulație, ca semnele din mor
mintele faraonilor.

Fac ceea ce e omenește posibil. Ridic 
zidul pînă la nivelul etajului trei, și, 
principală preocupare, încorporez cît mai 
multă lumină în structuri. Acestor gea
muri Ie șade bine îngemănate (două cîte 
două, cu abia perceptibili piloni mediani), 
iar în peretele estic plantez o lungă te
rasă suspendată, să aibă ceva mișcare a- 
gronomii de cercetare, sau băieții de Ia 
tractoare. Piloții dispuși în leșuri vor a- 
dăposti și cele cîteva mașini, probabil 
microbuzele care asigură mișcarea școla
rilor spre așezările aglomerate și de civi
lizație.

Nefiind vorba de un lucru ambițios, 
de mare cheltuială, nu rezerv suprafețe 
pentru decorațiuni de exterior, podoabe 
plastice, mozaicuri Mă gîndesc. în schimb, 
la pereții, sau feliile de pereți, pe care 
îi poate decora slăvitul soare, în inten

sitățile și după felul cum își variază 
lumina de-a lungul zilei, îmbrăcînd zi
direa în refracție de verde, porțiuni în
tregi la care aderă aerul contaminat de 
tihna melancolică a colinelor cu agri
cultură. Să nu uit cîteva planuri ondu
late, care să se înscrie în spațiul și el 
ondulat, cu coline, înțepat ici-colo de 
sonde care sug naftă. Și pentru că posi
bilitățile de expresie ale betonului armat 
sînt, practic, infinite, ar putea fi vorba 
de ceva mai îndrăzneț, de anvergură. 
Edificiul singular ridicat pe un teren im
personal, cu monotonii, este — orice ai 
face — sărac și pulverizat spațial, denotă 
o gîndire simplistă. Trebuie ,să-i contra- 
pun rapid acestui institut agronomic un 
pandant de egală valoare, să-l împresor 
cu cîteva risipite clădiri anexe, ajun- 
țînd — în destul de scurtă vreme — la 
ceea ce se cheamă un picior de oraș, în 
care cuburile, conurile, cilindrii și pira
midele variază, fc pentru mine un act de 
pioșenie să asigur prelungirea naturii în 
aceste volume și plantarea organică a 
volumelor . în natură. Fantezia și vraja 
algebrică se convertesc în opere limpezi, 
toate lucrurile capătă o anumită fluidi
tate, iar piciorul de oraș vibrează puter
nic în mijlocul verdelui incendiat.

— Ai un psihic excelent, afirmă medi
cul Sever Zenawsky.

— Poftim ?
Chirurgul n.u repetă ceea ce spusese.

Adevărul e că în simțurile mele nu se 
diseminase prea bine hipnoticul numit 
pacatal, nu mi le paralizaseră îndeajuns, 
cum speraseră medicii. De aici și mintea 
mea foarte speculativă, pusă pe alergă
tură și pe ignorarea letargiilor corpului. 
Stărui într-o ambiguitate de trăiri și sen
zații, cum cred că doar speologii reali
zează prin spectaculoasele și îndelungile 
lor coborîri în coaja pămîntului : își păs
trează luciditatea perfect, însă întuneri
cul în care sînt, scufundați îi modifică 
puțin cîte puțin, furîndu-le mai întîi pre- 
ciziunea de gest, de mișcare ; cad apoi în
tr-o incapacitate de a-și reprezenta forma 
și poziția propriului trup — se „văd" 
crescînd aberant, prelungindu-și haotic, 
ba un picior, ba o mînă, prin straturile 
geologice Or, dimpotrivă, au obsesia 
metamorfozei lor în viermuși molicei, cu 
o foarte încetinită prezentă vitală, ceea ce 
declanșează în acei oameni curajoși stări 
de semiisterie, ori, invers, lungi și mute 
depresiuni ale psihicului. în sfîrșit. stă
ruința acestora de a privi insistent și 
avid, cu pupilele mult dilatate, golul cu 
care s-au înconjurat, spre a nu vedea 
nimic, dar absolut nimic, apoi efortul lor 
de a asculta cu o chinuită încordare țiui
tul incomensurabilei tăceri, spre a nu 
auzi, desigur, nimic — toate acestea au 
variate efecte psihologice asupra scufun- 
daților în pămînt. Le alterează facultatea 
perceperii timpului, pe care o pierd apoi ; 
trupul lor, deprins a măcina timp, devine 
o imprecisă clepsidră, care în mai toate 
cazurile (ciudat I) arată în minus la mă
surătoare. Astfel ei există paralel și in
dependent de ceea ce se numește secundă, 
zi, noapte. luni, marți...

— Mă auzi 7
— Da, confirm, și chirurgul care mă 

Interpelează pare mulțumit.
— Mă vezi 7
— Desigur, doctore.
Atins, ca șahiștii, de o degringoladă a 

crizei de timp, mă refugiez în foarte 
obsedanții ochi de links din parabolica 
oglindă coborîtă asupră-mi. Sînt devo
ratori și rapace.

îl nemulțumește totuși ceva pe chirurg 
și nemulțumirea lui trece instantaneu pe 
figura doctoriței Clara, stăruie în linia 
buzelor ei senzuale și în abia percepti
bila dilatare a nărilor. în personalul asis
tent încordarea se transmite prin auto
matism și mutuală contagiune, iar cei 
prezenți vibrează foarte exact. îmi dau 
seama, sub sarcina clipei. Chirurgul pare 
de-a dreptul iritat; întinde mîna spre un
deva și, o secundă. îi văd antebrațul pă
ros ; aud un clic mecanic și se sting o 
mulțime de ochi de links. Oglinda devine 
beată, Iar cei trei, patru ochi care mai 
există par somnoroși și somnolează, iar 
mie nu-mi convine să somnolez și nu a- 
prob gestul medicului care îmi luase plă
cerea ochilor fascinatorii...

Starea mea de spirit este aceea de nes- 
fîrșită părere de rău că, constructor fiind, 
n-am construit îndeajuns, cum aș fi vrut, 
că n-am excelat în a duce flacăra mese
riei, iar aria existenței mele e populată 
de. mari tăceri. îmi văd viața în fracțiuni 
de secundă ; totul curge și se perindă prin 
față-mi cu o nemaipomenită repeziciune, 
în fulgerări și în fulgurații : întîi ceea ce 

a fost, apoi ceea ce ar fi putut să fie — 
. și mă lovește o neagră tristețe că — uite, 
domnule — las atîtea lucruri în neorîn- 
duială, întrerupte, neduse la capăt. O 
ațîțată eliberare irumpe înlăuntrul meu 
și mă dezbrac de coaja tuturor inhibiții
lor, ca șarpele care își lasă pielea strimtă 
în drum. Eu sînt înnebunit de clipă și de 
senzația de gol. sînt înnebunit și trebuie 
să am timp să. mă gîndesc la o mie de 
lucruri și la o mie de existente care zac 
în cimitirele memoriei mele și la o mie 
de oameni vii, a căror legătură cu mine 
se retează acum, se taie, cum ai tăia o 
panglică cu foarfecele — țac I

în primul și în primul rînd îl revăd pe 
omul acela de excelentă factură, care își 
făcuse un obicei din a coborî iarna pe sub 
ghețuri să taie cu feisa, cum își numea to
porișca, sloiurile de sub roata morii de 
apă, după care tînăra lui nevastă îl 
tăvălea prin omăt, îl înfășură în cearșa
ful de cînepă, înmuiat în țuică, și tot țuică 
îi turna în gîtlej, nu însă înainte de a-i 
fixa între dinți un lemnuț, spre a-i des- 
cleșta maxilarele și a-1 scuti de mușcatul 
limbii în dîrdîituri. Chilul de țuică îl rea
ducea. în simțiri, scotea din el rînduri de 
ape. Lucru normal : omul de care vorbesc 
are o robustețe de fier. E înalt de statură, 
lat în oase, cam nesigur în mișcări, dar 
puternic. Firea lui e — ce să zic ? — des
tul de molîie. neînstare de îndrăzneli 
mari. îi- vine însă în ajutor o forță intui
tivă de o excepțională calitate, radarul 
nativ al acestui om blînd, necultivat la 
minte, care îl scutește de multele dara- 
veri care îl împung în destin. Nu-i obiș
nuit să poarte frizură ; a umblat și umblă 
tuns cu mașina zero. Oamenii l-au scos 
poreclă, numindu-1 Todor Tunsu.

— Mai dă-mi horincă, tu, Ruzalie, po
runcea Todor Tunsu, înfășurat în cear
șaful înțuicat, sub dulcea fascinație a 
ghemului de foc dinlăuntrul său.

— Nu-ți dau că te îmbeți.
— De m-oi îmbăta, oi durmi.
— Ți se aprinde țuica în mațe, îl apos

trofă energica muiere. Se stinge numai 
cu zamă de balegă de cal.

Cel ce lucrase sub gheață se muia, pica 
în somn afund, cu beție cruntă și cu fier
bințeli, care scot răul din trup. Se trezea 
limpede și era alt om ; pîrîul curgea, 
moara intra în măciniș.

Soseau sătenii cu grăunțele în desăgl, 
în ciure, în jumătăți de sac, grăbiți să le 
arunce între pietroaiele rotilate, la zdro- 
beală. în moară Ia tîrța-pîrta, care ma
cină tărîța.

— Pe cîte știu, tu n-al prea ieșit 
satul tău, discut cu țăranul-morar.

— Nu prea.
— N-ai idee nici de Valea Prahovei.
— N-am, recunoaște Tunsu. Da’ de 

întrebi ?
— Mă leagă ceva de valea asta.
— Pe mine nu. Am trecut pe 

îmi aduc bine aminte, o singură 
mult...

Todor Tunsu fusese pe Valea __
cam prin anii ’30, nu pot preciza cînd. E 
vorba de un joc al întîmplării (mă și mir 
că abia azi mă apropii de acest episod !). 
Ministerul Educației Naționale îi făcuse 
cinstea Tunsului ca, printr-un funcționar 
anume trimis, să-i cumpere moriceaua de 
apă, cu condiția ca țăranul s-o demonteze, 
lemn cu lemn (n-avea pic de fier într-însa) 
și să reinstaleze mica mașinărie în Capi
tala țării la Șosea, in Muzeul Satului — 
bunînțeles, pe spezele statului român.

învoiala fu încheiată și părțile semnară. 
Strînsă baloturi, legată cu frînghii de 
rafie și pusă la bou-vagon, lemnăria mo
rii călători la București, o dată cu pro
prietarul acesteia, mai exact cu fostul ei 
proprietar. Tunsu se așternu pe lucru chiar 
în ziua sosirii, concepu refacerea minus
culei întreprinderi în perimetrul indicat.

Așezată pe linia unui lac întins, hîită 
nițel, cum fusese la baștină, mica moară 
redeveni ea însăși. Căderea apei în scoc 
era, de astă dată, nenaturală, răpind ceva 
din violenta ruralitate a mașinăriei : se 
instalaseră niște pompe cu motoraș elec
tric, care să sugă apă din lac, s-o urce pe o 
spinare pietroasă (de mîna omului făcută) 
— de unde s-o azvîrle în jgheabul cu zig
zaguri. Fapt e că moara mergea — esen
țialul fusese atins.

Orășenii te și ostenesc prin cîte între
bări știu pune. Todor le povesti că ceea 
ce se vede e o alcătuire din lemne de 
fag, lipsindu-i (am mai spus asta) orice 
fel de fierărie. Baza ei — osia roții de 
moară — povestea țăranul, e din rădă
cină din lemn de țedru (oare de unde 
luat ?), spițele, în număr de unsprezece, 
sînt de arțar, arbore elastic, ațos, iar pa
letele din dud galben, care se umflă în 
apă și țin și cu asta gata, se isprăvea na
rațiunea lui Todor Tunsu, prea plictisit 
să macine vorbe în vînt. Adevărat că 
Tunsu pusese o scăpărare de fantezie și 
Toata ieșise mai altminteri, cam trăznită, 
cu palete scobite, răsucite în vîrtelniță, cu 
făcaie, cum numea el căucele învîrtitoare 
peste care cădea apa. stîrnind mișcare, 
forță. Tocmai numita „greșeală" și acest 
mai altminteri îl adusese, bag seama, pe 
funcționarul Ministerului Educației Na
ționale în Groși, satul Tunsului. Omul ofi
cialității declară că mărunta moară e o 
splendidă invenție, precursoarea roților 
Pelton care stau la baza turbinelor de 
apă moderne. „Ni, mă, ni I”, se uimi To
dor Tunsu, dar nu prea tare, nevoind să 
piardă învoiala și să supere pe funcțio
narul superior. Chestia se prelungi, stră
inul adusese elogii spiritului inventiv 
popular. înțelese că el. numitul Todor din 
Groși, un nima în drum, cum se zice, a 
devenit, cît 
aplecă spre 
rior :

— Pentru 
cu pălincă.

— Nu te 

ai fuma o țigară, cineva. Se 
urechea funcționarului supe-

cele grăite, ți-oi da o oiagă

prosti I, i-o reteză domnul 
funcționar și înțelegerea Tunsului fu to- 

răsturnată de nesperatul eșec ; noroc 
pică seara, vînzătorul vîndu, semnă, 
în tren și, în puține zile, repuse moara 
picioare. în cu totul alt loc și pentru

tal 
că 
sui 
pe . 
alte scopuri.

— Eu, unul, am isprăvit, domnule dragă, 
informă țăranul în dulcea amiază a celei 
de-a opta zi de stat în Capitală. Poftiți 
vă osteni și a vedea. Moara umblă.

— Și dacă umblă ce-i ?
— Ii că aș cam mere.
— Unde să mergi 7
— Acasă aș mere, domnule dragă.
— Mă, tu ești prost ca gardul. îl ocărî 

funcționarul superior.
— Prost-neprost eu spui ce am mai 

spus : aș mere, mă rog frumos, la casa 
me.

— Șezi, mă, dracului, că mă enervezi, 
îl ocărî mai rău celălalt, scoțîndu-și 
ochelarii pe care îi șterse cu batista. 
Aici e vorba de statul român, el îți dă 
casă și masă. Ce mai vrei ? Umblă și 
tu brambura prin București, te mai 
teaptă, pînă vine inaugurarea.

— Cînd ar fi, mă rog, ziuă aceea 7
— Duminica viitoare.
— Ei, da I zise Tunsu, 

puteai înțelege orice și
Țăranul-morar dispăru 

zi din baracamentele de 
furnicar unde se adunaseră meseriași- 
plugari din întreaga țară : construiau și 
reconstruiau într-o 
spațiul lor mioritic, 
turilor lor natale, 
specific și culoare 
toate județele României. Era vorba de 
o expoziție de anvergură, nu de talia 
celeia din 1907. dar o expoziție cu tam
tam de presă, un triumf al ruralității ro
mânești, al cărei semn prim îi revenea, 

a

deș-

carespusă din 
nimic.
chiar a 
la Șosea,

doua 
viul

dalbă pace felii din 
fragmente ale ținu- 
mici universuri cu 

locală, dislocate din

umbla un zvon, Carmen Sylvei, întna 
doamnă a țării, care avea să taie pan
glica inaugurală cu un foarfece de aur 
turcesc, bătut în pietre scumpe, după 
care, înalta doamnă avea să recite o 
scurtă poezie agrestă, de dumneaei 
compusă.

Omul de pe Someș nu auzise de Car
men Sylva ; el era din Groși și pentru 
ceea ce fusese poftit — ziua bună și 
n-am cuvinte 1 — lucrase cu vîrf și în
desat, terminase moara. N-avea ce face. 
„Mă dor mînurile de nemuncă", se plîn- 
se omul, motivîndu-și sieși 
reîntoarcerea ce nu suferea 
Tăie cu feiSa în pragul morii _două li
tere adînci, bine croite — un 
de al doilea • ••••- 
clă, după care se lungi pe acel prag și 
dormi toată după-amiaza și o bună parte 
din noapte. La orele trei din noapte, sări 
în picioare. își strînse, pe dibuite, scu
lele și — pentru că se crăpa de ziuă 
— tot pe dibuite dispăru din cantona
mentul meșterilor-plugari mergînd — 
ață — pînă la Gara de Nord.

Sumușoara pe care o avea asupra Iui, 
nu-și îngăduia s-o strice, n-ar fi luat 
dintr-însa cinci lei ; venise cu gîndul 
unei călătorii la „oficial”, cu foaie dus- 
întors, fără să aibă cel mai vag indi
ciu că plăcerea i se va înjumătăți, prin- 
tr-o nesilită și proprie hotărîre de ultimă 
oră. Zări un lucrător feroviar, îl opri și se 
interesă în toată amănunțimea care-i li
nia ferată care leagă Groșii 
Satu Mare de București, 

județului
, . de Gara de 

Nord. Pe ea lunecase în urmă cu zece 
zile, dar o uitase, adăugă el.

Muncitorul căilor ferate îl luă pe ță
ran de mînă, îl duse prin încîlcișul de 
linii, vorbind repede, prea regățenește 
ca ardeleanul să priceapă ceva ; ajun
seră însă la o șină pe care feroviarul o 
lovi de cîteva ori cu bocancul. Paralel 
cu ea, legată prin traverse și ace, curgea 
șina geamănă.

Astea sîntără, vorbi lucrătorul, de- 
convins că îi dă celuilalt cel mai 
ajutor, fapt pentru care se voi mai

loc 
mic 
explicativ : — Vezi, mă, nene. Liniile e 
date naibii, se taie și se întretaie, se țes 
și se desțes, se face ghem uneori, se to
pește unele în altele, ori este cazuri cînd 
se termină, pur și simplu se termină, 
dai de capul ăl mort — movila de pie
triș și doi drugi întorși în cer, cum e 
coarnele de berbeci. Asta-i 1 Vezi să n-a
jungi, mă, nene, în loc de Satu Mare la 
Turnu Severin.

— Da’ Severinul unde s-ar afla ?
— La Dunăre, mă, nene, la Dunăre.
— Apoi ce să caut io acolo 7 Io la 

Satu Mare am a mere, domnule șef. Nu 
mă abat dintre aste două șine și pace 
bună.

Dădu mîna cu acarul și se urni la 
drum, pășind larg și decis printre șine, 
călcînd traversă cu traversă, să ajungă
— nu importă cît timp și cu ce trudă
— acolo unde voia. De altfel timpul și 
truda sînt dimensiuni neglijabile, nu dau 
neliniști țăranului ardelean. Cu atît mai 
puțin numitului Todor Tunsu, care — 
trebuie să repet — era înalt, lat în oase, 
cu o robustețe de fier, nemaivorbind de 
facultatea lui specială de â nu băga în 
seamă neostoita curgere a timpului, 
înnopta pe unde apuca. D-ale gurii obți
nea cît ai zice „hîș !“. oferindu-și servi
ciile, ba ici. ba colo, că știa respectivul 
o sumă de meșteșuguri. în Ploiești făcu 
puțină dogărie în prăvălia unui vînză- 
tor de borș și varză murată (o dugheană 
împuțită, de-ți picau nările). La CJm- 
pina desfundă, lucru mai dificil, un puț 
la o adîncime de peste douăzeci de pi
cioare. în Predeal construi, rugat de im
piegatul de mișcare, o cușcă solidă pen
tru dulăul acestuia ; jivină rea, care bă- 
tea într-una, sărea la călători, îi alerga
— feri, doamne ! — sub locomotivă. în 
Brașov întîrzie o zi încheiată, la o de a 
treia rudă din partea nevesti-si, ocazie 
de a vorbi ardelenește, cu toată gura și 
de a pingelui niște bocanci alpini. Și 
uite așa ; trenurile goneau — turbatele
— ba la deal, ba la vale, obligîndu-1 pe 
călător să sară dintre șine în șanț, de 
zeci și sute de ori, spre a le face loc. 
Asta dură, dacă nu mă înșel, trei săp- 
tămînl și Todor Tunsu ajunse în Groșii 
Satului Mare fără a strica un bănuț și 
neros de griji speciale. Umblatul, privi
tul și munculiță erau obișnuințe, plă
ceri. Nu osteneli.

Cred că îl stingheresc rău pe chirurg ; 
spusele el mi le aude și ochii lui albaștri- 
cenușii, cu irizări de verde, sînt aceia 
ce urmăresc pendulările insistentului 
meu braț stîng. Mi se imobilizează acest 
braț, mi se leagă de ceva metalic, o bară, 
cred, paralelă cu trupul aflat la orizon
tală, după care mi se face nu știu ce 
anume, care mă doare și după aceea 
nimic.

— Stați cuminte, vorbește absurd, total 
inutil infirmiera în jachetă de culoarea 
prunei.

Sînt revoltător de cuminte. Sirena son
delor urlă undeva ondulat și mai urlă un 
cîine, cu moderată hămăitură, plictisit 
apjoi nu mai urlă decît singurătatea ce 
mă împresoară concentric, din aproape 
în aproape. prin simțuri și mădulare, 
pînă în celula vie, care vibrează a frig 
In sala de operație prind a zbura fluturi 
de noapte, o pată de galben se îngroașă, 
se îngrașă, crește văzînd cu ochii, dilatată 
la maximum, pleznește prea solicitatul ei 
înveliș, din care se revarsă, peste oameni 
și lucruri, un gălbenuș enorm, cu multă 
pastă și țipăt vangoghian, ca lumina aceea 
virilă, obosită, cleioasă, din tabloul cu 
masa de biliard.

— Apă.
E o prezumție, ori într-adevăr emisia 

acestui cuvînt al gurii mele e dezolant de 
slabă. îl repet:

— Apă I
Infirmiera în jachetă de culoarea pru

nei îmi umezește buzele cu un smoc de 
vată, pe care. îl mușc, îi smulg udeala 
picătură cu picătură și se rarefiază, ob
serv, galbena pată. înainte de a se dilata 
din nou și înainte de a mă contamina prea 
rău de galben-sulful care se cerne din 
nou asupră-mi și înainte de a plezni găl
benușul mare, cleios, îmi place să-mi 
aduc aminte de satul Groși, situat pe un 
pămînt gras, o fostă vatră de codru. 
Falnicei păduri i se spunea La Fagii 
Groși. Pădurea a fost retezată cu vre
mea, locul a rămas eliberat, cu mici vîl- 
cele și cîteva albii de rîuri, unele secate 
altele ba. Vatra Fagilor Groși a devenit 
în decursul zecilor de ani, vatra unui 
sat. Amintirea falnicei păduri se toci, toi 
așa cum se tociră și arborii refugiați în 
lucruri și obiecte. La fel se toci, mîncată 
de neștiute rugini, și treimea de cuvinte 
La Fagii Groși, îneît numele satului de
veni simplu, scurt — Groși. Un sat sculp
tat în fag, cum fusese și morișca de apă 
a lui Todor Tunsu, care nu-i altcineva 
decît tătîne-meu. Dacă bolnava pată nu 
se va îngrășa din cale afară de repede 
și dacă putredul gălbenuș nu va plezni 
în clipele imediat următoare, rupîndu-mă 
de această directă legătură de sînge, voi 
fi nespus de bucuros și de apt și de 
entuziast în a mă ține cu dinții de des
tinul acestui om de o robustețe de fier 
îl voi ține în planul închipuirii mele, 
treaz, viu, vital și mă voi contamina 
printr-o miraculoasă transfuzie filială de 
aceste virtuți ale lui. De vreme ce încep 
a nu mai exista pentru tine, pentru voi. 
pentru nimeni, doar amintirile devin im
portante cînd se dezghioacă din cercul 
lor de penumbră și vorbesc neîntrebate. 
Iar memoria mea este incomensurabilă. 
Cine a spus că nu poți supraviețui prin 
himere ? Mă fixez în această unică și 
inexpugnabilă plasmă vitală. Deci sînt 
viu. Unde am rămas ?

te
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Va deveni „APA VIE“
Mulțl au fost, de-a lungul secolelor, gînditorii care auîncercat să dea omului rațiuni morale, de resemnare, înînfruntarea cu implacabila „încercare’ a îmbătrinirii. Totuși,„miracolul' vieții a generat întotdeauna neîmpăcate fațăde perioada de decadență a ființei umane. In zilele noastre o realitate?se dovedește că „înfruntarea morții' nu este absurdă : a apărut o tînără ramură a științei — gerontologia — care caută săîmplinească această dorință milenară a omului de a îm Cercetări privind prevenirea îmbătrinirii prematurepinge cît mai departe hotarele vieții, de a găsi „antidotul'îmbătrinirii și morții premature.Pentru a relata cititorilor noștri unele preocupări de actualitate ale acestei discipline ne-am adresat unor reputațicercetători, oameni de știință din țară și străinătate.

Acad prof. dr. 0. F. Cehotnriov
Kiev (U.R.S.S.):

Necesitatea unui regim
rațional de viață

Gerontologia studiază, paralel cu 
procesele biologice, și modul de viată 
al omului. în ultimii ani, au fost 
examinate astfel, la Institutul de ge
rontologie din Kiev. 40 000 de per
soane, toate în vîrstă de peste 80 
de ani (între ei mulți centenari), 
pentru a se preciza cum este in
fluențată îmbătrînirea omului de 
munca sa ,de modul său de viață, de 
alimentație, odihnă și climă. Scopul 
cercetărilor este stabilirea, pornind 
de la posibilitățile reale, a celor mai 
raționale forme de muncă, odihnă și 
alimentație pentru oamenii în vîrstă.

Investigațiile au arătat că marea 
majoritate a oamenilor examinați a- 
veau un stagiu în muncă de peste 
40 de ani, că își începuseră de tim
puriu activitatea și că nu au rămas 
inactivi nici după pensionare. Din
tre aceste persoane peste o treime 
(44 la sută dintre bărbați și 31 la 
sută dintre femei) au putut fi con
siderate practic sănătoase, neavînd 
tulburări organice apreciabile. Ele 
și-au menținut o anumită capacita
te de muncă, prezentînd doar o u- 
șoară atenuare a vederii și auzului. 
Chiar și dintre persoanele care de
pășiseră o sută de ani. unele mai 
îndeplineau un șir întreg de treburi 
casnice. Este interesant de relevat 
că dintre aceștia, multi trăiesc nu 
numai în mediul rural, ci și în cel 
urban.

S-a constatat însă că atît într-un 
caz, cît și în celălalt, persoanele 
respective au consacrat mult timp 
muncii fizice, s-au alimentat extrem 
de ponderat, au știut să-și organizeze 
bine viața, iar, sub aspect psihic, 
erau optimiști și în relații bune cu 
semenii lor. S-a vădit că. în general, 
munca fizică exercită asupra orga
nismului o înrîurire mult mai fa
vorabilă decît cea intelectuală.

Din materialul statistic acumulat a 
reieșit necesitatea de a se acorda o 
atenție sporită oamenilor între 50 și 
60 de ani. Este de fapt perioada de

trecere, în care apar cel mai frec
vent semnele îmbătrinirii premature, 
perioada în care devin manifeste ten
dințele spre ateroscleroză etc.

Datele culese confirmă posibili
tatea unei longevități active și a 
combaterii eficace a îmbătrinirii pre
mature.

Probleme noi în lupta împotriva 
îmbătrinirii premature le ridică dez
voltarea actuală a tehnicii, tendințele 
tot mai accentuate de mecanizare și 
automatizare. Aceasta are drept efect 
reducerea substanțială a mișcărilor 
efectuate de muncitor, micșorarea e- 
xercițiului fizic. Este deci foarte im-

portant ca diminuarea activității 
musculare să fie compensată prin 
odihnă activă : cultură fizică, sport, 
plimbări, turism.

Studierea proceselor metabolice 
ale organismului în curs de îmbătri
nire a scos, de asemenea, în evidență 
necesitatea organizării unei alimen
tații raționale, reducîndu-se consi
derabil grăsimile animale și hidra- 
tii de carbon, pîinea de pildă. Este 
recomandabil ca, în generai, să fie 
redusă pînă la o treime valoarea 
calorică a alimentelor, în compa
rație cu cea consumată în mod nor
mal de omul adult.

în profilaxia și tratarea îmbătrî- 
nirii premature are importantă și 
folosirea unor mijloace din sfera sti
mulării generale, cum este tratamen
tul de lungă durată, în mai multe 
serii, cu procaină — prioritatea uti
lizării ei în practica geriatriei apar- 
ținînd savanților români, școlii pro
fesorului Parhon, administrarea de 
vitamine, hormoni anabolic!, tera
pia tisulară etc. Experiența de pînă 
acum arată că este justificată înfiin
țarea în clinici a unor secții dc ge
riatrie și organizarea unor consul
tații de geriatrie pentru populație.

Problema combaterii îmbătrinirii 
premature, una din cele mai im
portante probleme social-biologice 
din zilele noastre, nu este numai de 
competenta celor ce lucrează în ge
rontologie. Este necesar ca în de
cursul întregii vieți a omului, în toa
te etapele dezvoltării sale, să se ac
ționeze asupra factorilor care favo
rizează îmbătrînirea 
Cunoaștem astăzi. în 
vință mai mult decît 
în urmă, deși multe
procesului de îmbătrinire așteaptă 
încă să fie dezlegate.

dează problemele biologice ale îmbă- 
trînirii cu metode riguros .științifice, 
oferind bază de pornire „geriatriei 
medicale". Se vădește însă, de la pri
mul pas. că de fapt nici nu știm ce 
anume este îmbătrînirea, nu știm 
dacă ea apare obligator la tot ce este 
viu și în ce măsură este specifică tu
turor viețuitoarelor. Plantele, desi
gur, sînt supuse îmbătrinirii : la u- 
nele, fenomenul apare după cîteva 
săptămîni sau luni, iar altele — ca 
Sequoia din California — trăiesc 
4 000 de ani fără să cunoaștem cau
zele acestei vieți îndelungate. îmbă
trînirea se prezintă diferită și la oa
meni : unii rămîn lucizi și cu o mare 
forță intelectuală pînă la sfîrșitul 
vieții, alții nu, unii își conservă ca
pacități fizice fundamentale, alții mor 
din cauza istovirii timpurii a inimii 
sau a altor organe.

Ce anume se modifică _în organis
mul care 
ziologul. 
această 
a vieții, 
metodic, 
derent au fost supuse studiului orga
nisme dintre cele mai simple, ca 
amoebele și alte vietăți unicelulare, 
descoperindu-se legi general valabile 
care ne Dormit să conchidem că. în

cursul vieții, intervin modificări în 
structura proteinelor din celule care 
fac imposibilă continuarea vieții. S-a 
stabilit că si la mamifere țesuturi 
foarte simple — de pildă, tendoanele
— prezintă, paralel cu îmbătrînirea, 
modificări ale moleculelor proteice.

Proteinele constituie de altfel ma
terialul esențial din care este alcă
tuită „mașinăria" organismului viu
— celulele și fibrele țesuturilor — 
orice tulburare în 
teia însemnînd și 
funcțiile ei. Dar 
tem astăzi încă

Prof. dr. F. Verzdr
Basel (Elveția):

organismului, 
această pri- 

cu cîtiva ani 
dintre tainele

Abordarea complexă
a problemelor îmbătrinirii

Gerontologia prezintă trei aspecte 
esențiale : social, medical și experi
mental. Fără îndoială că în prim 
plan trebuie să se afle aspectul so
cial al problemei, tendința de a ușura 
viața bătrînilor, de a cunoaște psihi
cul lor, de a asigura prin măsuri so
ciale și legislative situația lor. Din 
punct de vedere medical geriatria are 
misiunea de a trata stările cunoscute 
ca „boli ale bătrîneții" ca ateroscle- 
roza, reumatismul, artrita etc.

Pentru a asigura o cunoaștere cît

mai aprofundată a fenomenului de 
îmbătrinire este necesar ca gcrontu- 
logia să colaboreze strîns cu un. mare 
număr de alte discipline și ramuri — 
singura cale de a aborda cu perspec
tivele eficienței acest fenomen atît de 
complex. Astfel, în momentul de față 
ea tinde, prin cercetări de laborator 
și apelînd la sprijinul altor ramuri 
ale științei, ca biochimia, biofizica, 
genetica, să pătrundă în profunzimea 
proceselor de îmbătrinire.

Gerontologia experimentală abor-

Biologul, fi- 
pot ataca 
orice fază 

să procedăm

îmbătrînește ?
biochimistul 

problemă în 
Trebuie deci 
diferențiat. Din acest consi-

ProL dr. N. Shock
Baltimore (S.U.fl.):

structura aces- 
o tulburare în 
noi nu cunoaș- 
exact care este 

structura proteinelor și astfel geron
tologia experimentală sc află față-n 
față cu întregul complex de întrebări 
legate do originea vieții, de sinteza 
corpurilor proteice. Ajunsă la acest 
punct, gerontologia experimentală 
recurge și ea la metodele ultramo
derne pe care fizica și chimia le oferă 
astăzi biologiei, ca difracția roentgen, 
microscopia electronică, izotopii ra
dioactivi etc. Cu ajutorul lor. în ul
timii ani, s-a lărgit enorm cîmpul 
nostru vizual.

Cercetările de gerontologie sînt 
încă la începutul lor și ca orice cer
cetare pretind o muncă migăloasă, 
de îndelungă durată.

Există un „sediu" al
longevității ?

Principala pistă pe care pășește as
tăzi tînăra știință a combaterii îm- 
bătrînirii premature se referă, desi
gur, la cunoașterea mecanismului a- 
cestui proces și precizarea fenome
nelor lui specifice, la dezvăluirea 
cauzelor care le determină. Rezulta
tele obținute în această direcție de
monstrează că îmbătrînirea este un 
proces extrem de complex ce afec
tează în mod diferit organele și func
țiile vitale ale corpului omenesc.

Astfel. în cursul vieții, unele or
gane se uzează mai repede, altele 
mai lent, unele sînt afectate global, 
altele doar parțial, așa îneît nu toate 
funcțiile fiziologice suferă aceeași 
descreștere prin înaintarea virstei. 
în sistemul circulator de pildă, can
titatea de sînge ce poate fi pompată 
de inimă descrește pînă la 50 la 
sută, dar sîngele ca atare — în ce 
privește multe dintre caracteristicile 
sale cele mai importante — nu se al
terează chiar și la vîrste foarte îna
intate, ceea ce contribuie în mod

esențial la menținerea vieții în celu
lele corpului. Alt aspect oferă siste
mul nervos care, intre 30 și 90 de 
ani, își reduce doar cu 15 la sută ca
pacitatea de transmitere a impulsuri
lor nervoase.

Alte efecte importante ale îmbă- 
trînirii privesc reducerea adaptabili
tății organismului 
condițiilor de mediu, 
revenirea la normal a 
diac durează mai mult 
în vîrstă decît la cele 
centratia glucozei din 
starea de repaus — este aceeași și la 
tineri și vîrstnici ; după alimen
tare însă, revenirea la normal 
cere mai mult tirnp la bătrîni decît 
la tineri. Eliminarea multor produse 
de dezasimilare, de asemenea, du
rează mai mult la bătrîni decît la 
tineri. Aceste fapte, ca și altele legate 
de trecerea de la repaos la efort și de 
la efort la repaos, demonstrează că 
tina din caracteristicile îmbătrinirii 
este pierderea gradată a „rezerve-

la modificarea 
După eforturi, 
ritmului car
ia persoanele 
tinere. Con- 
sînge — în

lor’ care asigură adaptabilitatea or
ganismului.

Urmărind această mare diversitate 
de „simptome", specialiștii și-au pus 
pe bună dreptate întrebarea : unde 
se află „izvorul prim", terenul prin
cipal de apariție, al acestora ? Este 
el același ? Cercetările au condus la 
concluzia că terenul pe care se des
fășoară aceste procese sc află la ni
velul celulelor și constă de regulă 
din distrugerea progresivă a acestora, 
mai ales cînd este vorba de inimă, 
rinichi, creier și mușchi. Aceste or
gane de înaltă specializare își în
cheie creșterea si dezvoltarea Ia o- 
mul adult, fără a mai da naștere u- 
nor celule noi, astfel că cele distruse 
nu mai pot fi înlocuite.

Cercetarea gerontologică urmărește 
de aceea să descopere metode prin 
care s-ar putea micșora numărul de 
celule supuse pieirii din aceste or
gane cît și metode prin care s-ar pu
tea determina din nou reproducerea 
celulelor cu o diferențiere și specia
lizare avansată. Trebuie spus că mai 
probabilă, mai apropiată de realizare, 
parc la ora actuală prima ipoteză. In 
acest scop se încearcă descifrarea 
cauzelor care determină moartea a- 
cestor celule atît de prețioase pentru 
organism. Investigații recente, între
prinse cu metode moderne, au arătat 
că o dată cu îmbătrînirea se produce 
în celule o acumulare de narticule in
solubile. așa-numiții pigmenți ai vîr- 
stei, care apar mai ales în celulele

musculare ale inimii și ale sistemu
lui nervos. Urmează să se stabileas
că în ce măsură aceste granulații 
slăbesc funcțiile celulelor sau le pro
voacă moartea.

Alte studii, urmărind procesele din 
țesutul conjunctiv, au descoperit că 
o dată cu trecerea timpului se for
mează un fel de „punți încrucișate" 
care măresc mult rigiditatea, mai ales 
a vaselor sanguine și a pielii. Cerce
tări viitoare vor duce desigur la des
coperirea factorilor care provoacă 
formarea acestor punți și a metode
lor cu ajutorul cărora s-ar putea în
cetini apariția lor și deci întîrzia îm
bătrînirea.

Paralel se acordă multă atenție și 
aspectelor genetice ale îmbătrinirii. 
Tulburările care intervin în metabo
lismul principalelor enzime slăbesc 
capacitatea de efectuare a reacțiilor 
chimice, esențiale pentru menținerea 
vieții celulei, ceea ce se repercutează 
apoi asupra întregului organism.

în direcția prelungirii vieții sînt 
orientate și alte cercetări, cum sînt 
cele privind prevenirea și vindeca
rea unor boli specifice bătrîneții, 
tehnica transplantării organelor și a 
vaselor sanguine, implantarea de or
gane artificiale. Totuși, cele mai mari 
perspective le deschide cunoașterea 
aprofundată a mecanismelor biologice 
intime ale îmbătrinirii care acțio
nează la nivelul celular, căci în ce
lule se află „sediul" longevității o- 
mului.

Prof. dr. Simion Oerîu, 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România:

Este posibilă profilaxia 
bătrîneții ?

Un om mai în vîrstă nu va mai 
redeveni tînăr niciodată, se opun 
legile implacabile ale firii. Este însă 
posibil altceva ; ameliorarea tulbu
rărilor. frînarea, într-o anumită mă
sură. a proceselor care însoțesc îm
bătrînirea.

Cercetările făcute în cadrul colec
tivului de chimioterapie al Acade
miei Republicii Socialiste România 
tind să dezvăluie, la nivel molecu
lar, cauza pentru care, o dată cu îm
bătrînirea se micșorează potențialul 
de biosinteză proteică și de reînnoire 
a citoplasmei din celulele organis
mului. Lucrările au scos la iveală un 
fenomen biologic general, propriu 
tuturor organismelor : s-a constatat 
că în cursul proceselor de îmbătri
nire se produc la oameni, animale, 
plante și chiar la microorganisme 
tulburări la nivel molecular, rezul
tate din oxidarea accentuată a unor 
grupări chimice cu un rol important 
în procesele metabolice din organism. 
Este vorba dc grupări formate din 
hidrogen și sulf, cunoscute sub de
numirea de sulfhidrilice (—SH). 
Prin oxidarea acestora se formează 
grupări constituite numai din sulf, 
denumite disulfidice (—S—S—).

Acumularea grupărilor disulfidice 
apare, cu timpul, la toate organis
mele vii și constituie, după cum am 
arătat, un fenomen biologic general, 
specific proceselor de îmbătrinire.

Un fapt important reprezintă și 
observația că în prezența grupărilor 
disulfidice, acumulate în celule, se 
dereglează activitatea unor compo
nente chimice de o importanță capi
tală, anume a enzimelor. care cata
lizează reacțiile chimice din orga
nism, influențînd echilibrul acizilor 
nucleici și sinteza proteinelor, echi
librul hormonilor și vitaminelor ; su
feră echilibrul biochimic și fiziologic 
al organismului în general.

Este o constatare tulburătoare ! 
Nu se deschid oare aici posibilități 
dc intervenție activă, de încetinire a 
proceselor care reprezintă cauze c- 
sențiale ale proceselor do îmbătri
nire ?

Considerăm că da. Introducerea în 
organism de substanțe chimice care 
au proprietatea de a reduce grupă
rile disulfidice acumulate (devenite 
dăunătoare) în grupări sulfhidrilice 
(utile organismului) ar trebui să fie 
urmată. în principiu, de modificări 
favorabile ale echilibrului biochimic 
și fiziologic dereglat. Si într-adevăr, 
datele experimentale de laborator si 
cele clinice demonstrează că anumite 
tulburări care însoțesc apariția pro
ceselor de îmbătrinire. cum sînt cele 
provocate de dereglări hormonale, 
ce duc la astenia sexuală și prosta- 
tita cronică la bărbați, la migrene, 
cefalee, bufeuri și alte tulburări 
neurovegetative din menopauză la 
femei, pot fi înlăturate prin admi
nistrarea unor substanțe — de tipul 
folcistinei — care au însușirea de a 
reduce grupările disulfidice acumu
late. în sens favorabil influențează1’ 
aceste substanțe și asupra amneziei 
și nevrozei astenice, a cataractei și 
aterosclerozei. tulburări ce însoțesc 
apariția proceselor de îmbătrinire. 
O acțiune favorabilă exercită sub
stanțele respective și asupra căderii 
părului atît de frecventă mai ales la 
oameni de vîrstă înaintată. Reducind 
grupările disulfidice. substanțele de 
tipul folcistinei reactivează enzimele 
blocate sau inhibate, refac echilibrul 
biochimic și fiziologic.

Rezultatele obținute deschid pers
pective încurajatoare cercetării în 
domeniul atît de complex care este 
apariția precoce a proceselor de îm- 
bătrînire.

Anchetă realizată de
Gh. BARBU

„Operațiunea anti drog" 
pe care grănicerii ita
lieni și brigada mobilă a 
poliției din Palermo o pre
gătiseră timp de peste cinci 
ani, a fost declanșată în 
Sicilia la 2 august 1965. în
tr-o singură noapte, agen
ții poliției și carabinierii 
din Palermo, în colaborare 
cu Interpol *) și cu. Ministe- ‘ 
rul Afacerilor Interne ita
lian, au arestat zece șefi ai 
Mafiei siciliene și ai gang- 
sterismului american, con
siderați a fi capii celei mai 
puternice bande internațio
nale de trafic clandestin cu 
stupefiante ; au fost de a- 
semenea puși sub urmărire 
trei șefi americani și unul 
al Mafiei siciliene care nu 
au putut fi arestați.

La 19 decembrie 1965, au 
fost emise alte opt mandate 
de arestare, dintre care pa
tru pentru cetățeni ameri
cani care locuiau în Sta
tele Unite, iar alte patru 
pentru foști cetățeni ame
ricani repatriați în Italia.

Mandatele de arestare, e- 
mise de poliția italiană îm
potriva unor cetățeni ame
ricani, șl arestarea lor pe 
teritoriul Italiei, constitu
iau un fapt nou în lupta 
împotriva banditismului or
ganizat și lăsau să se în
trevadă desfășurări ulte
rioare ale evenimentelor. 
Pe de o parte se prevedea 
intervenția consulului ame
rican la Palermo pentru a 
protesta împotriva arestă
rii cetățenilor americani. 
Pe de altă parte, însă, se 
aștepta ca guvernul italian 
să adreseze celui american 
o cerere de extrădare a ce
tățenilor americani rezi- 
denți în S.U.A., care for
mau obiectul unor mandate 
de arestare emise în Ita
lia.

Practica extrădării nu 
era deloc simplă, deoarece 
era vorba despre extrăda
rea unor cetățeni protejați 
de legile americane, care 
permit extrădarea numai 
în cazuri excepționale.

Nu mai puțin problema
tică era obținerea intero
gatoriilor luate împrîcinați- 
lor : era vorba de a se inte
roga cetățeni americani 
aflați în afara jurisdicției 
legilor italiene, pentru acte 
comise în Italia. Problema 
a fost rezolvată prin călă
toria în America a judecă
torului de instrucție, dr 
Aldo Vigneri care a proce
dat ia interogarea cetăte-

') Poliție internațională, 
creată de mai multe stale 
occidentale (N.R.). 

nilor americani pe pămînt 
american, dar pe teritoriu 
italian, adică la Consulatul 
general italian. Asistat de 
un interpret oficial, jude
cătorul Vigneri a interogat 
pe inspectorul șef al poli
ției din New York, Shanley 
Johan F, pe sergentul șef 
al aceleiași poliții, Ralph 
Salerno, de origine italia
nă, și pe gangsterul Joseph 
Valachi, zis „Caco", deținut 
în închisoarea din Colombo, 
condamnat la 44 de ani de 
carceră pentru numeroase 
crime comise în America, 
ultima dintre ele chiar în 
închisoarea Sing-Sing, unde 
a ucis un părtaș de pe
deapsă.

Din păcate, acțiunea des
fășurată de politia și de 
grănicerii din Italia în lup
ta împotriva Mafiei nu a 
dat. cel puțin pînă acum, 
rezultate satisfăcătoare, 
căci puterea Mafiei nu a 
slăbit.

Pentru a înțelege în ce 
constă această putere este 
potrivit să prezentăm un 
scurt istoric al Mafiei.

DIN ISTORIA

MAFIEI

Spiritul Mafiei, adică 
spiritul terorii exercitate 
de o asociație criminală în 
toate cazurile, cu orice mij
loace, în orice clipă, pentru 
orice motiv, fără riscul de 
a răspunde în fața justiției, 
își are originea la începutul 
secolului al XVIII-lea cînd, 
după abolirea feudalismu
lui, țăranii săraci au reven
dicat înțelegeri agricole 
mai bune și condiții de trai 
mai umane.

Proprietarii de pămîn- 
turi, pentru a-și conserva 
prerogativele feudale — în 
virtutea cărora aveau drep
tul la viața și munca țăra
nilor — și pentru a men
ține raporturile și distan
tele sociale față de cei să
raci. au organizat echipe 
ale „companiilor de arme" 
cărora le-au încredințat 
protejarea bunurilor lor și 
chiar menținerea ordinii 
publice în cuprinsul lati
fundiilor lor. „Companiile 
de arme — au scris istori
cii epocii respective — erau 
constituite din răufăcători, 
care protejau proprietatea 
stăpînilor cu condiția de a
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iiReportaj scris pentru „Scînteia 
de publicistul italian 
Michele Pantaleone

fi apărați împotriva autori
tăților pentru toate furtu
rile, delictele și abuzurile 
de putere pe care le comi
teau asupra altora". Mem
brilor acestor „companii de 
arme", baronii le garantau 
imunitatea și refugiul în 
cuprinsul proprietăților și 
al palatelor lor.

Lucrurile nu s-au îmbu
nătățit după realizarea u- 
nității Italiei în 1870, și au 
rămas ca atare pînă la sfîr
șitul primului război mon
dial cînd asupra oamenilor 
muncii italieni și asupra or
ganizațiilor lor s-a abătut 
furia fascistă.

Prin suprimarea libertă
ților democratice și per
secutarea organizațiilor sin
dicale și a partidelor de 
stînga, fascismul a asigu
rat proprietarilor de pă- 
mînturi apărarea preroga
tivelor și privilegiilor lor, 
substîtuindu-se Mafiei în a- 
părarea intereselor pro
prietarilor de terenuri.

Este interesant de amin
tit că Mussolini a fost cîtva 
timp în relații bune cu 
Mafia, atît de bune îneît 
unii dintre șefii Mafiei fu
seseră numiți primari. La 
un moment dat. aceste ra
porturi s-au stricat însă, 
din motive de prestigiu și 
de concentrare a puterii. 
Acest moment poate fi si
tuat în anul 1924 si a fost 
marcat de un incident pro
dus cu prilejul unei vizite 
a lui Mussolini în Sicilia. 
Ajuns, cu o mare escortă 
de polițiști. într-un sat de 
lîngă Palermo, dictatorul 
fascist s-a văzut interpelat 
de către șeful local a) Ma
fiei, care era și primar, cu 
următoarele cuvinte : „Ce 
era nevoie de atîtia zbiri ? 
Excelența voastră nu are 
de ce să se teamă alături 
de mine. Toată zona aceas
ta o comand eu I" Si. în- 
toreîndu-șe spre oamenii 
săi, care-j înconjurau, pri
marul a adăugat : ..Să nu 
îndrăznească careva să se 
atingă de vreun fir de păr 
de pe capul lui Mussolini, 
prietenul meu si cel mai 
bun om din lume’. Drept 
urmare, primarul limbut a 
fost arestat, iar împotriva

Mafiei s-au luat măsuri se
vere. La dezlănțuirea o- 
fensivei împotriva Mafiei 
și-au adus contribuția și 
alți factori, ca adeziunea 
la fascism a moșierilor și 
burgheziei siciliene, repri
marea mișcării muncito
rești și țărănești, constitu
irea miliției fasciste, pe 
scurt, consolidarea dicta
turii lui Mussolini.

In aceste condiții, exo
dului enorm al oamenilor 
muncii italieni emigrați în 
America între 1890 și 1910 
i-a urmat un nou val de e- 
migranți italieni și sicilieni, 
o parte în căutare de lucru 
și condiții mai bune de 
viată, alții pentru a scăpa 
de persecuțiile fasciștilor.

Printre miile de sicilieni 
care au emigrat în Ame
rica au fost și cîteva sute 
de mafioți. multi dintre ei 
căutat! de politia italiană.

Acest detașament de cri
minali dispăruți a dat 
naștere asociației criminale 
americane poreclită „Mi
na neagră', astăzi numită 
..Cosa Nostra", ale cărei ra
mificații s-au extins, în mai 
puțin de un sfert de se
col. aproape în toate statele 
din S.U.A.

COMERȚUL CU

STUPEFIANTE Șl

între 1945 și 1948, s-a 
produs un fel de întoar
cere la matcă a gangsteri
lor americani de origine si
ciliana. Multi dintre ei au 

fost expulzați din S.U.A. și 
trimiși înapoi în Italia.

întorși în patrie „pe ne
așteptate". ei au abordat 
organizarea traficului in
ternațional de stupefiante, 
camuflîndu-1 sub numele 
de activități comerciale.

în 1946, Lucky Luciano și 
Calogero Vizzini au dat 
naștere, la Palermo. „Fa
bricii de bomboane și dul
ciuri’ cu ajutorul căreia ex
pediau stupefiante în A- 
merica ; trucul era foarte 
simplu : drogurile erau as
cunse în mici învelișuri de 
plastic, ascunse la rîndul 
lor în Interiorul bomboa
nelor. Frank Coppola, ex
pulzat din America pentru 
trafic de stupefiante, a 
creat în apropiere de Roma 
o fabrică de supă de legu
me în cutii. în aceste cu
tii erau ascunse în supă 
capsule de plastic imper
meabile. pline de droguri. 
Nik Gentile ascundea dro
gurile în bucăți de brînză ; 
Nino Cottone expedia dro
gurile în cutii de sardele în 
ulei.

în America, gangsterii co
mercializau, la rîndul lor, 
aceste bomboane, supa de 
legume, uleiul, cutiile de 
sardele și brînza, pe care 
le importau din Sicilia.

Expedierea banilor se fă
cea prin mijloacele cele 
mai diferite : într-un caiet 
sechestrat de la Frank 
Coppola se află un cont 
pentru 35 de kilograme „de 
marfă" în valoare de 18 mi
lioane. Marfa la preț atît 
de mare — după cum este 
ușor să ne imaginăm — nu 
este constituită din altceva 
decît din stupefiante.

în afara sistemului așa- 
zis comercial, drogurile 
erau duse în America de 
„curieri".

Volumul traficului de 
stupefiante a atins cifre de 
neimaginat: dintr-un de
nunț adresat grănicerilor 
italieni reiese că o singură 
bandă de sicilieni, în legă
tură cu șefi ai gangsterismu- 
lui american, a reușit să 
ducă în America, în dece
niul 1951—1960, 4 chintale 
și 50 kilograme de heroină, 
obținînd un profit de peste 
un miliard și jumătate de 
lire italiene. Și se calcu
lează că gangsterii ameri
cani au realizat, în aceeași 
perioadă, un cîștig de circa 
12 ori mai mare.

Ca șef al transporturilor 
de droguri este socotit însă 
francezul Pascal Molinelli, 
zis monsieur Ricchard și 
„Goldfinger" al Meditera- 
nei. El posedă o flotă cu 
care practică contrabanda 
de tutun și stupefiante. 
Porturile sale preferate sînt 
Tanger (port liber). Marsi
lia, Gibraltar, Malta, Cas- 
tellammare del Golfo și 
Napoli, Nimeni nu știe însă 
care este sediul lui Moli
nelli.

Dar nu întotdeauna lu
crurile se rezolvă simplu și 
în liniște. Uneori, între gru
purile rivale de gangsteri 
au loc ciocniri cu arme de 
foc, fie pe pămînt, fie pe 
mare. în cursul unei nopți, 
o navă pirat a reușit să 
captureze în canalul Sici- 
liei nava aflată sub steag 
dușman „Ril'f Roock" a lui 
Molinelli, luîndu-i șase tone 
de țigări ; cu trei luni mai 
tîrziu, aceeași „Riff Roock". 
pentru a scăpa de un nou 
atac, s-a apropiat prea mult 
de apele teritoriale ale Si- 
ciliei și a sfîrșît prin a fi 
capturată.

Altă dată, o altă navă, 
a aceluiași Molinelli. „Tai
fun". comandată de căpita

nul englez Edward Hugh, 
s-a scufundat în timpul 
nopții nu departe de 
Trapani, trăgînd la fund 
un marinar. în timp ce 
comandantul și doi oa
meni au fost salvați de 
un vas de pescuit cu 
motor. Cei trei naufra- 
giați au fost aduși la 
țărm și încredințați poliției 
italiene, care le-a dat dru
mul în urma intervenției 
unui om politic influent.

Deși a devenit, în ultimii 
ani, principala și, desigur, 
cea mai rentabilă formă dp 
activitate a Mafiei, traficul 
de stupefiante este departe 
de a fi singurul ei domeniu 
de acțiune. Oamenii Ma
fiei lucrează, de pildă, in 
sectorul licitațiilor publice, 
al construcțiilor de locuin
țe. Ei împiedică sau întîr- 
zie efectuarea de irigații și 
alte îmbunătățiri funciare. 
Ei obligă pe comercianți să 
le plătească adevărate taxe 
de „protejare". La Paler
mo există o Mafie a auto
mobilelor și a garajelor. aJ 
cărei țel este, în afară de 
obținerea de mici venituri, 
firește ilicite, din partea 
proprietarilor șantajați, do- 
bîndirea controlului asupra 
deplasărilor cu autovehi
cule, în legătură cu traficul 
dc stupefiante. S-a format 
pînă și un fel de „Mafie a 
catedrelor" de care depinde 
adesea ocuparea locurilor 
de profesor vacante la Uni
versitatea din Palermo.

Cum se explică forța, pu
terea de pătrundere și de 
intimidare a Mafiei ? Nu 
trebuie uitat că Mafia a a- 
părut și s-a dezvoltat în cea 
mai înapoiată regiune a 
Italiei, din punct de vedere 
economic și cultural, unde 
s-a menținut vreme înde
lungată puterea și prestigiul 

baronilor, posesori ai unor 
vaste întinderi de pămînt. 
Astăzi lucrurile au evoluat 
într-o anumită măsură. Si
cilia și sudul Italiei conti
nuă să rămînă cu mult în 
urma nordului industrial, 
dar, datorită legii cu pri
vire la reforma agrară, 
care limitează dreptul de 
proprietate la 200 ha, pro
prietatea cultivatorului di
rect a devenit precumpăni
toare. Din zona latifundii
lor au dispărut figurile ti
pice ale pîndarilor, vechili
lor și „logofeților”. Pe dru
muri și șosele, camioanele 
și motocicletele au înlocuit 
în mare măsură șirurile 
lungi de catîri care trans
portau altă dată grîul. Pe 
ogoare au apărut tractoare 
și batoze. Analfabetis
mul s-a redus. Pușca cu 
țeava scurtă și pistolul 
automat continuă însă să 
rămînă stăpîni nu numai pe 
moșii șl de-a lungul șosele
lor, ci mai ales la orașe. Una 
din principalele explicații 
o oferă faptul că, după 
război, Mafia s-a orientat 
spre pătrunderea în viața 
politică a Siciliei. După o 
scurtă perioadă, în care 
simpatiile Mafiei s-au în
dreptat spre cercurile de 
dreapta și extrema dreaptă, 
ale separatiștilor sicilieni 
(care militau pentru inde
pendența insulei și chiar 
pentru alipirea ei la... Sta
tele Unite sau Anglia), o- 
biectivul principal al Ma
fiei a devenit frînarea pu
ternicei mișcări democra
tice din Sicilia, și din 
întreaga tară. Mafia a 
organizat o întreagă se
rie de crime și delicte 
cu un evident substrat po
litic împotriva sindicaliști
lor, a secretarilor Camere
lor de Muncă, a membrilor 
partidelor de stînga. Marea 
majoritate a fărădelegilor 
Mafiei au rămas nepedepsi
te. datorită legăturilor, in
fluenței și complicităților 
de care dispune această a- 
sociatie criminală.

...„OPERAȚIA

ANTI-DROG"

Desigur, din acei ani și 
pînă astăzi, în lupta împo
triva delicventei colective 

în Sicilia s-a parcurs o dis
tanță apreciabilă. Un mare 
pas înainte l-a constituit 
crearea, in toamna anului 
1962, a unei comisii parla
mentare de anchetă asupra 
Mafiei. După aceasta au 
fost luate, într-un rithi di
ferit față de trecut, o serie 
de măsuri împotriva Ma
fiei, printre care și „o- 
perația anti-drog" men
ționată la începutul aces
tui articol. Printre că
peteniile și membrii Ma
fiei au fost efectuate circa 
4 000 de arestări. Alți 2 000 
de indivizi, socotiți „pericu
loși din punct de vedere 
social", au fost supuși unei 
supravegheri polițienești 
speciale sau li s-a fixat 
domiciliu forțat.

Cu toate acestea, lupta 
împotriva Mafiei nu este 
ușoară și nu va fi de scurtă 
durată. Cu toate că pri
mește lovituri, fiara refuză 
să moară și continuă să lo
vească. Și după crearea co
misiei de anchetă parla
mentară, care pentru o pe
rioadă și-a desfășurat cer
cetările în Sicilia însăși, la 
Palermo au continuat să 
răsune bubuiturile explozii
lor cu plastic — formă pre
ferată în ultima vreme de 
organizatorii atentatelor 
Mafiei.

Căci, în ciuda progreselor 
făcute în lupta împotriva 
Mafiei, elementele care-i 
facilitează existența se men
țin, ea continuă să se bucu
re de blîndețe în fața in
stanțelor judecătorești. Nu
meroase proteste în cercu
rile democratice a stîrnit, 
de pildă, verdictul Curții de 
Casație din Napoli, care în 
martie 1963 a casat sen
tința de condamnare la 
munca silnică pe viață, 
pronunțată în prealabil de 
o instanță inferioară, la a- 
dresa asasinilor fruntașului 
sindical Giorgio Carnevale.

Eliminarea fenomenului 
mafiot din Sicilia nu este 
numa’ o problemă de ordin 
polițienesc, ci a devenit o 
problemă de ordin politic și 
social. Lichidarea Mafiei, 
atunci cînd se va produce, 
va fi o victorie asupra for
țelor conservatoare, care, 
continuînd tradiția inițiată 
în secolul trecut de our- 
ghezia agrară. încurajează 
Mafia și o folosesc in pro
priile lor scopuri economice 
și politice.
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INDEPENDENTEI DE STAT A MÂNIEI
In aula Academiei militare generale din Capitală s-au desfășurat vineri lucrările sesiunii de comunicări științifice consacrată aniversării a 90 de ani de la proclamarea independenței de stat a României, sesiune, organizată de Academia militară generală și Institutul de-istorie „Nicojae .Iorga" al Academiei Republicii Socialiste România.La • lucrările sesiunii au participat reprezentanți âi unor instituții centrale, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri, superiori activi și în rezervă, cadre didactice din învățămîntul superior, ziariști.Lucrările sesiunii au fost deschise de generalul de armată Ion Tutoveanu, comandantul Academiei militare generale, care a vorbit despre locul pe care îl ocupă în istoria poporului nostru cucerirea independenței de stat a României.Au prezentat apoi comunicări prof, univ.' Vasile Maciu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, despre „Partidele și grupările politice din România și atitudinea lor față de războiul pentru cucerirea indepen

denței"; colonel Gheorghe Tudor .— . „Armata română în preajma războiului pentru independență" ; colonel Ion Cupșa — „Desfășurarea de ansamblu a acțiunilor militare în timpul războiului din 1877—1878. Luptele de la Plevna, Rahova, Vidin, episoade glorioase în istoria armatei române"; prof. Nichita Adăpiloae — „Sprijinul maselor populare — factor important pentru obținerea victoriei în războiul de independență" ; maior Vasile Mocanu — „Figuri de luptători din războiul pentru independență al României" ; colonel Constantin Burâdă, locotenent-colonel Bela Matei și maior Nicolae Ță- ranu — „Războiul pentru independența de stat a. României în publicistica vremii"-.; Corina Pătrașcu, cercetător științific, și Maria To- mescu, lector — „Victoriile armatei române în războiul pentru independență oglindite în artă și literatură".In- încheierea lucrărilor sesiunii a vorbit prof. univ. Radu Voinea, membru corespondent al Academiei, secretar general al Academiei Republicii-' Socialiste România.(Agerpres)

Pbcarea dtefegațfei guvernamentale 
a Uniunii SovieticeVineri după-amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația guvernamentală a Uniunii Sovietice, condusă de Leonid Feodorovici Iliciov, locțiitor al ministrului . afacerilor ■ externe al U.R.S.S., care a participat la festivitățile prilejuite de cea de-a 90-a aniversare a cuceririi independenței de stat a țării noastre.La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, delegația a fost salutată de Mihai Bălănescu, ministrul poștelor și telecomunicațiilor, Mircea Malița și Constantin Flitan, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din acest minister.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice, și membri ai ambasadei.' (Agerpres)

FOLOSIREA COMPLETĂ
: .. ...  > r •>«••• i.;^ ■ -

A TIMPULUI Di MUNCĂ
(Urmare din pag. I)— Mai întîi s-au efectuat analize în eomun, de «ătre organizațiile de partid, U.T.C. și comitetul sindicatului, conducerea combinatului împreună su maiștrii și muncitorii fruntași din diferite secții și sectoare. Concluzia : în medie se pierdeau cîte 15—20 de minute la începerea lucrului și 10—15 minute înainte de terminarea programului, deci cîte o jumătate de oră pe schir b. înlăturîndu-se aceste „portițe" se putea obține o producție 
suplimentară de aproximativ 6—7 
la sută. Apoi au avut loa dezbateri în organizațiile de bază și grupele sindicale din fiecare secție, formu- lîndu-se propuneri de măsuri care au și fost fructificate.Ne-am interesat de măsurile a- plicate. Din ' aprilie s-a trecut în 
întreg combinatul Ia un nou mod 
de executare a pontajului. Motivul — se găseau fișele pontate la timp, ba chiar cu 10—15 minute mai devreme de începerea lucrului și totuși unii muncitori lipseau de la mașini. Un muncitor care venea mai devreme ponta fișe pentru încă 2—3 prieteni, iar la plecare faptele se repetau. Ca urmare, 
s-a început efectuarea pontajului, 
de către maistru, la locul de mun
că. Eram la sectorul mașini-1, la ora predării schimbului. Cu cinci minute înainte de intrarea înschimb, toți muncitorii erau adunați în juful maistrului cu fișele de pontaj în mînă. Maistrul lua fiecare fișă și o înregistra într-un carnet. După aceea, în cîteva minute au fost prezentate sarcinile care revin sectorului înschimbul respectiv. în jurul orei 15,30 muncitorii existenți în 
schimbul I au predat „din mers" 
mașinile și utilajele celor din 
schimbul doi. Fără oprirea mașinilor, lucrul a continuat normal. Predarea schimbului este similarăîn toate sectoarele combinatului, în sectorul amintit, aplicîndu-se 
pontajul la locul de muncă și 
schimbîndu-se modul de predare a 
schimbului, în luna aprilie, pro
ducția a crescut în ritm mult mai 
rapid. Pe ansamblul combinatului, în aprilie, cu toate că planul a fost mai mare decît în lunile precedente, el a fost depășit cu 13 la suta.— Aplicînd încă din aprilie măsurile, de ale căror efecte v-ați convins, ne-a spus tov. Mircea Si- 
mionovici, inginerul șef al combinatului, noi îndeplinim una din principalele prevederi ale hotărî- rii : „Timpul de muncă se socotește 
din momentul începerii efectiv a 
activității la locul de muncă, la 
mașină, instalație, agregat etc., 
pînă la încetarea lucrului la locul 
respectiv de muncă".— Măsura aceasta.- precum și celelalte suprinse în recenta hotă- rîre, a continuat discuția tov. Petru 
Puia, maistru principal la fabrica

de mobilă a combinatului, au o valoare deosebită. Ele exprimă o necesitate ce nu mai putea fi igno
rată, care constă în utilizarea ra
țională a timpului de muncă in fa
voarea intereselor economiei și ale 
noastre. Dar problemele sînt mult mai complexe și, așa cum se arată în recenta hotărîre a C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, con
ducerea combinatului, întregul 
nostru colectiv trebuie să priveas
că timpul de lucru în contextul 
așezării pe baze moderne a pro
ducției și a muncii. Tocmai în a- cest domeniu noi perseverăm în momentul de față, pentru ca munca să fie cît mai productivă.— Maistrul Petru Puia are perfectă dreptate, ne-a relatat ing. 
Ioan Molodeț, locțiitorul secretarului comitetului de partid din combinat. Noi am soluționat chestiunea prezenței la lucru și â disciplinei în timpul programului de muncă, dar nu Ia fel Se poate spune și 
despre asigurarea în totalitate a 
condițiilor materiale și tehnico-or- 
ganizatorice pentru desfășurarea 
muncii cu înaltă productivitate. Se mai pierd minute prețioase, sau poate chiar ore întregi, în unele sectoare, din cauza slabei aprovizionări a locurilor de muncă. Aici 
vom aplica o concepție nouă de or
ganizare, de distribuire a muncito
rilor existenți. în sectorul de repa- ratură, din secția placaje, în prezent fiecare muncitor își cară în brațe materialul necesar. Dacă din cei 120 de oameni care lucrează într-un schimb, în acest sector, 10 s-ar ocupa numai de aprovizionarea locurilor de muncă, rezultatele ar fi mult îmbunătățite, în prezent, tocmai asupra unor asemenea probleme ne concentrăm atenția, ștrăduindu-ne să îndeplinim riguros și cît mai operativ prevederile hotărîrii de partid și de stat.Investigațiile la C.I.L.-Blaj s-a întîmplat să le întreprind în ajunul și în ziua publicării hotărîrii luate de G.C. al P.C.R. și Consiliul de Miniștri. Animația din secțiile combinatului, precum și mîndria că reglementarea pontajului, a disciplinei la locul de muncă corespunde prevederilor hotărîrii erau totale.-. „Era imposibil să se rnai admită indisciplina, ne spunea în acest sens muncitorul Liciniu Olteana, de la fabrica de placaj. Ho- 
tărîrea vine să ne călăuzească efor
turile pe direcții precise, orientîn- 
du-ne clar spre ridicarea nivelului 
activității întregului colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni". Am plecat din combinat cu convingerea că experiență acumulată pînă în prezent va fi valorificată și pe mai departe, fructificîndu-se, totodată, noi . rezerve interne de folosire a timpUlui de muncă, a capacității mașinilor și Utilajelor în scopul sporirii producției și a productivității muncii, potrivit coordonatelor fixate de recentul document de partid și de stat.

/mpw „Zilelor 
nucleare româno * francezeVineri dimineață s-au inaugurat în Capitală „Zilele nucleare româno-franceze", manifestare științifică organizată de Comitetul pentru energie nucleară din țara noastră și Comisariatul pentru energia atomică al Franței.Deschizînd manifestarea, acad. Horia Hulubei, președintele Comitetului pentru energie nycleară, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, a arătat că atît expoziția realizărilor Franței în cercetările de fizică nucleară cît și colocviul care va avea loc în curînd vor face ca „Zilele nucleare româno-franceze" să-și a- tingă scopurile : mai buna cunoaștere reciprocă, stabilirea de noi acțiuni menite să ducă la dezvoltarea științelor nucleare în țările noastre. El a menționat schimbul de experiență și de cunoștințe ce urmează să aibă loc pe baza unei tematici stabilite de comun acord.A luat apoi cuvîntul Robert Hirsch, administrator general al Comisariatului pentru energie atomică al Franței. Vorbitorul a relevat semnificația deosebită a „Zilelor nucleare româno-franceze" în contextul raporturilor dintre cele două țări și faptul că colocviul franco-român care începe la 17 mai va permite o fructuoasă confruntare între cercetătorii și tehnicienii din țările noastre. Această manifestare — a spus el — subliniază comunitatea de idei cu care1 noi a- bordăm împreună probleme științifice și tehnice dificile, realizări industriale promițătoare. în continuare, vorbitorul a subliniat posibilitățile cooperării în formarea de cadre necesare construirii și exploatării centralelor electro-nu- cleare pe care România dorește să le construiască, precum și în alte domenii.

însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Franței la București, Philippe Richer, a arătat la rîndul său că organizarea acestei manifestări va contribui la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre oamenii de știință francezi și români, la întărirea continuă a tradiționalei prietenii dintre ambele popoare.în cadrul „Zilelor nucleare româno-franceze", în .pavilionul C din Complexul expozițiilor din Piața Scînteii s-a deschis o expoziție franceză de aparatură și instalații specifice fizicii și tehnicii nucleare.
★Administratorul general al Comisariatului pentru energia atomică al Franței, Robert Hirsch, care a participat la deschiderea „Zilelor nucleare româno-franceze", a făcut vineri la amiază o vizită președintelui Consiliului Național al Cercetării Științifice, Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, cu care prilej a avut loc un schimb de păreri privind unele aspecte ale colaborării tehnico-știin- țifice actuale și viitoare dintre România și Franța.
★După-amiază, administratorul general al Comisariatului pentru energia atomică al Franței, Hirsch, a părăsit Capitala, tîndu-se spre Moscova.Cu prilejul deschiderii nucleare româno-franceze",acad. Horia Hulubei, președintele Comitetului pentru energie nucleară, a oferit în cinstea partici- panților un cocteil în saloanele hotelului Athenee Palace. (Agerpres)

Robert îndrep-
„Zilelor seara,

„ZILELE FIJLMPLUICEHOSLOVAC*4
In cadrul manifestărilor „Zilelor filmului cehoslovac", vineri dimineața a avut loc la hotelul Athenee Palace din Capitală o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai ziarelor centrale și ai Radioteleviziunii române, precum și membri ai ambasadei R. S. Cehoslovace la București.Delegația de cineaști cehi aflată cu acest prilej în țara noastră a răspuns întrebărilor puse de ziariști cu privire la producția actuală de filme din R. S. Cehoslovacă.„Zilele filmului cehoslovac" vor oferi cinefililor bucureșteni cîteva recente producții ale studiourilor din țara prietenă : „Doamna de pe șine", comedie muzicală în culori, „A dispărut un Fragonard", film polițist, și „Bunicul Kilijan și eu".

*Vineri seara, la cinematograful „Republica" din Capitală a avut loc un spectacol de gală cu filmul „Doamna de pe șine", prezentat în cadrul „Zilelor filmului cehoslovac", organizate cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace.Au luat parte tovarășii Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R., reprezentanți ai conducerii Ministerului A- facerilor Externe, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură. corespondenți ai presei străine.Au fost de față Cestmir Cisar, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București și membri ai ambasadei, precum și șefi ai unor misiuni di-

plomatice acreditați la București, alți membri ai Gorpului diplomația.Directorul Direcției rețelei cinematografice și difuzării filmelor, Gheorghe Ravaș, a salutat prezența la gala filmului cehoslovac a actorilor Jirina Bohdanova și Bohunil Smida, interpreți principali ai filmului, și Milos Broze, șeful unui grup de creație la studioul „Baran- dovv", care ne vizitează țara cu acest prilej. Filmul s-a bucurat de un frumos succes. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 14, 15 și 16 mai. în țară : 
Vremea va fi frumoasă și căl
duroasă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil, 
în. a doua parte a intervalului 
se vor semnala 
mai frecvente în 
rii. Vînt potrivit, 
rile minime vor

ploi locale, 
vestul ță- 
Temperatu- 

__  ______ . fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele 
între 17 și 27 grade, local mai 
ridicate. In București: Vremea 
va fi călduroasă, cu cerul va
riabil, 
ploaie 
trivit. 
riabilă.

favorabil aversei de 
după-amiaza. Vînt po- 

Temperatura ușor va-

Bogățiile subsolului

în slujbe progresului
(Urmare din pag. I)

SPORT „CURSA PĂCII"Vineri la amiază a avut Iog la ambasada Republicii Democrate Vietnam o sonferință de presă. Au participat reprezentanți ai centrale, corespondenți ai străine.Ambasadorul Republicii erate Vietnam la București, Tu, a făcut o expunere în legătură cu noile acțiuni ale S.U.A. : bombardarea în repetate rîn- duri și cu premeditare a centrelor industriale și a cartierelor bu populație densă ale Hanoiului, Gapitala R. D. Vietnam, și ale Haifongului. Denunțînd acești noi pași spre escaladarea războiului întreprins de Statele Unite, ambasadorul R. D. Vietnam a reafirmat poziția țării sale su privire la rezolvarea problemei vietnameze.Au fost llustrînd mez câni.

presei preseiDemo-Hoang

împotrivaprezentate apoi filme lupta poporului vietna- agresorilor ameri-
pleeat la Societății ☆Moscova președin- de Cruce Roșie România,A tele a Republicii Socialiste Anton Moisescu, pentru a participa la festivitatea consacrată centenarului fondării Crucii Roșii din Uniunea Sovietică, precum și' la cel de-al VI-lea Congres al Uniunii Societății de Cruce Roșie și Semilună Roșie a U.R.S.S.

★Vineri la amiază a sosit în Capitală Adel Ibrahim Taher, subsecretar de stat la Ministerul Turismului din Republica Arabă Unită, care va face o vizită în țara noastră. Oaspetele va avea întrevederi cu conducerea Oficiului Național de Turism.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, au fost prezenți Gheorghe Teo- dorescu, vicepreședinte al Oficiului Național de Turism, precum și Mohamed Fahmy Hamad, ambasadorul R.A.U. la București, și membri ai ambasadei.
Delegația Camerei de Comerț din Minneapolis (S.U.A.), condusă de dl. J. Patrick Kittler, care se află în țara noastră, a fost primită ieri la Ministerul Comerțului Exterior de Vasile Răuță, adjunet al ministrului. Oaspeții au avut o întrevedere cu Titus Cristureanu, vicepreședinte al Camerei de Comerț sare, în seara aceleiași zile, a oferit un cocteil în cinstea_ delegației la restaurantul „Pescăruș".‘ *Ieri dimineață, în Pavilionul D al Complexului central de expoziții din Piața Scînteii s-a deschis o expoziție organizată de Asociația constructorilor francezi-Comef. Sînt expuse aparate de măsurat, de control și de reglat pentru dimensiuni mecanice, optice, electrice, electronice și nucleare.Au participat funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe, membri ai conducerii unor întreprinderi românești de comerț exterior, specialiști din diferite instituții și uzine bucureștene. Au^fost prezenți Philippe Richer, însărcinatul cu afaceri ad-lnterim al Franței la București, membri ai ambasadei, precum și șefi ai altor misiuni diplomatice.Au vorbit Edmond Geffroy, președintele grupului Comei, și Hris- fache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț,Pînă în ziua de 19 mal, cît rămîne deschisă expoziția, aci vor fi ținute conferințe tehnice pentru specialiști,

/ ★

In zilele de 11 și 12 mai a avut loc în Capitală sesiunea științifică a Institutului de igienă-București.Raportul privind activitatea științifică a acestui institut a fost prezentat de prof. dr. docent Gh. Ca- dariu, directorul institutului.(Agerpres)

Ion Cosma pe locul trei

(Agerpres). — DeșiVARȘOVIA 12
relativ scurtă (134 km), a 3-a etapă a 
„Cursei Păcii", Poznan—Bydgoszcz, a 
fost dificilă din cauza unui vînt nă- 
praznic. Printre animatorii întrecerii 
s-au situat și cicliștii români, îndeosebi 
Ion Cosma.

La kilometrul 78, un pluton de 20 
de concurenți, printre care și românii 
Cosma, Moiceanu, Grigore și Șt. Su- 
ciu, s-a detașat luînd avans de 1 mi
nut la km 95, dar la km 103 s-a pro
dus o regrupare generală. Sprintul fi
nal a prilejuit a doua victorie de eta
pă a cehoslovacului Jan Srholik, ur-

*

LA CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE DE TENIS ALE ITALIEI, 
perechea română Tiriac—Năstase a 
debutat victorioasă în proba de du
blu, învingînd cu 6—0, 6—1, 6—3 
cuplul iugoslav Spear—Franulovici. 
în proba de simplu. Ion Tiriac a 
obținut un nou succes. învingîndu-1 
cu 6—4. 6—2, 6—4 pe australianul 
Ken Fletcher. Țiriac s-a calificat în 
sferturile de finală.

ÎN TURNEUL DE TENIS DIN 
BERLINUL OCCIDENTAL, jucăto-

Cele aproape șașe zile pe
trecute în Vojvodina, în lo
calitățile Begejci, Zrenjanin, 
Panciova, Uzdin și Vrsai, 
precum și următoarele șapte 
zile prin alte 
Iugoslaviei, au 
în mult soare 
cadru care te 
stai o clipă, să cunoști cît 
mai mult.

In Novi Sad și după aceea 
în alte 
oamenii 
mănunt 
depuse 
economiei și ridicarea stan
dardului de viafă. Cînd este 
vorba de Vojvodina, aceste 
eforturi capătă o largă sem
nificație. Altădată, în tre
cut, provincia aceasta nu 
avea propriu-zis o industrie, 
iar agricultura stagna.

Datele ce ne-au fost 
nizate de tovarăși din 
ducerea Secretariatului 
tru Industrie, Comerț Ș> Trans
porturi și Comitetului pentru 
agricultură, silvicultură și in
dustrie alimentară din re
giunea autonomă Vojvodina 
sînt edificatoare în acest 
sens. Mai întîi, o cifră pri
vind creșterea venitului na
tional. Comparativ cu 1960, 
venitul national a fost în 
1966 de peste trei ori mai 
mare, ceea ce înseamnă re
surse sporite pentru acumu
larea socialistă și pentru 
creșterea nivelului de frai. 
La formarea venitului natio
nal, industria regiunii con
tribuie deocamdată cu circa 
22 la sută. Spun deocamdată 
înfrucîf — după 
prevede — în 
1966—1970 industria Vojvo
dinei va înregistra progrese 
însemnate, care îi vor permite 
mărirea ponderii în alcătui
rea produsului social și a 
venitului national.

Ih prezent, industria regiu
nii este reprezentată, în prin
cipal, de cîteva ramuri, care 
s-au dezvoltat substantial: in
dustria textilă și cea alimenta
ră, legate de baza de materii 
prime agricole, amplificată 
și diversificată, prelucrarea 
lemnului și a metalelor, in
dustria pielăriei, încălțămin
tei și cauciucului, precum și 
fînăra industrie chimică, cre
ație recentă, a cărei producfie 
a crescut în 1966 fafă de 
1960 de aproape 6 ori.

părți ale 
fosf darnice 
și verdeafă, 

îmbie să nu

localități vizitate, 
ne-au vorbit în a- 
despre eforturile 

pentru propășirea

fur-
con-
pen-

cum se 
perioada

în etapa de ieri

mat de Klaus Ampler (R.D.G.) și Ion 
Cosma.

învingătorul și alți 50 de concu
renți, printre care românii Moiceanu, 
Grigore, frații Ștefan și Gheorghe Su- 
ciu, au fost cronometrați cu timpul de 
3 h 14’ 55” Gh. Moldoveanu a so
sit după 30 de secunde. în clasamen
tul general conduce Manfred Dahne 
(R.D.G.), urmat de cehoslovacul Smo- 
lik la 1 secundă și polonezul Magiera 
la 30 secunde. Ion Cosma se află pe lo
cul 8, la 1’ 46”, iar G. Moiceanu pe 
locul 10. la 2’ 01”. Astăzi se desfă
șoară etapa a 4-a, Bydgoszcz—Slupsk 
(210 km).

★

rul român Petre Mărmureanu l-a 
învins cu 6—1, 6—2, 1—6, 6—4 pe 
indianul Jaidep Mukerjea, iar Ma
nuel Santana (Spania) a cîștigat cu 
6—1. 6—3, 6—0 la 
nia).

CU PRILEJUL 
DESFĂȘURAT 
HILLS, atletul 
Johnson a realizat 
time 2,21 m (a patra performantă 
mondială) Bob Seagren a realizat la 
prăjină 5,19 m.

G. Bosch (Româ-

UNUI CONCURS 
LA BEVERLEY 

negru Clarence 
la săritura în îriăl-

t

da străjuită de palmieri, 
spre modernele instala
ții ale rafinăriei. Deși o 
zi fără soare, mercurul 
termometrului arată 38 
de grade. Putin, ni se 
spune, deoarece aici 
vara se înregistrează 70 
de grade la soare și 
50—55 grade la umbră. 
De o parte și de alta a 
drumului se înșiruis 
case mai vechi sau mai 
noi, cu un singur etaj, 
în stil specific local, cu 
acoperișul în terasă. 
Așa sînt de altfel toate 
casele în Abadan. Cu o 
asemenea arhitectură și 
cu cei peste 300 000 de 
locuitori, această loca
litate se întinde pe o 
imensă suprafață. A- 
junși la rafinărie, vizi
tăm rînd pe rînd insta
lațiile complexe, multe 
dintre ele automatizate.

Trecem pe la secția 
de distilare primară cu 
cinci mari agregate, a- 
poi la instalațiile — 
construite în 1962 — în 
care se realizează ben
zine superioare de 
96—98 de ocfani și a- 
vînd o capacitate de 
23 000 barili pe zi, și 
mai departe, la cele 
pentru benzine de 90 
de octani, care produc 
90 000 barili pe zi. La 
stafia de cracare cata
litică, dînd 5 000 de 
barili pe zi, instalațiile 
fiind automatizate, lu
crează doar 6 persoa
ne. In sfîrșit, vizităm 
stafia de înregistrare a 
petrolului brut primit 
în rafinărie pe cîte o 
conductă din fiecare 
zonă de extracfie. Ope
ratorul George Issa,

pînă nu de mult lucră
tor la o fabrică de bere, 
ne prezintă instalațiile 
moderne pe care le su
praveghează — contoa
rele de înregistrare au
tomată a cantităfilor de 
pelrol brut intrat în ra
finărie, zilnic 400 000 
—450 000 barili, becu
rile de avertizare în 
caz că pe conducte a 
pătruns apa, aparatele 
de înregistrare a pre
siunii din conducte și a 
densiiăfii petrolului etc.

Pe parcursul vizitei 
ni se dau totodată și 
relafii de ansamblu pri
vind activitatea rafină
riei. .Aflăm că din 1952, 
de la nafionalizarea pe
trolului, ea a devenit 
proprietatea statului ira
nian, fiind — așa cum 
s-a exprimat însoțitorul 
nostru — „complet în 
mîna iranienilor". Cei 
16 000 de salariat! ai 
rafinăriei sînt iranieni. 
Ea este însă administra
tă de consorfiul socie
tăților străine de petrol. 
88 de funcționari străini 
de la diferite societăți 
asigură desfășurarea ac
tivității contabile și fi
nanciare. Consorțiul se 
ocupă și de valorifica
rea produselor 
riei, dînd statului 
nian 50 la sută din 
neficiile realizate.

Interesîndu-ne 
perspectivele de dez
voltare a rafinăriei și în 
general a industriei pe
troliere a Iranului, 
A. M. Barzin, șeful ser
viciului „relațiilor publi
ce" al rafinăriei, ne spu
ne că în dezvoltarea 
industriei prelucrării, în 
scopul valorificării su
perioare a petrolului —

ratină- 
ira- 
be-

de

prin construirea unei noi 
rafinării la Teheran, ce 
intră în funcțiune în oc- 
tombrie-noiembrie anul 
acesta, precum și prin 
extinderea industriei 
petrochimice — proble
ma principală ce se 
pune acum este asigu
rarea cadrelor necesare. 
Pentru că, așa cum spu
nea Barzin, toate aceste 
obiective trebuie să fie 
construite și conduse 
de muncitori și specia
liști iranieni. Și, în- 
tr-adevăr, pe linia pre
gătirii cadrelor în do
meniul petrolului s-au 
făcut și se fac eforturi 
serioase. In acest do
meniu, spre deosebire 
de altele și îndeosebi 
de agricultură, Iranul 
dispune de buni spe
cialiști și muncitori cali
ficați, care lucrează nu 
numai în întreprinderile 
din fără, dar și în alte 
tari ce-și dezvoltă ex- 
fracfia și prelucrarea 
petrolului. La Abadan 
funcționează încă din 
1939 un institut de pe
trol, care dă anual 32 
de specialiști în extrac
ție și prelucrare. Sînt 
organizate, de aseme
nea, școli profesionale, 
de pregătire a cadrelor 
de tehnicieni și lucră
tori calificafi. Și așa 
cum am putut constata 
vizitînd atelierul de 
practică al unei aseme
nea școli, cunoștinfele 
căpătate aici permit vii
toarelor cadre de pe
troliști și chimiști să a- 
sigure conducerea com
petentă, cu înalt randa
ment, a insfalafiilor, a- 
ducîndu-și contribuția la 
woaresul patriei lor.

Producfii mari s-au obți
nut și în agricultură, la ce
reale, plante furajere și in
dustriale, precum și la le
gume. Cît de eficientă este 
această ramură a economiei 
regiunii se desprinde și din 
contribuția ei la producfia 
globală agricolă a întregii 
Iugoslavii. De pe o suprafață 
agricolă, care reprezintă 
20,6 la sută din aceea a fă-

rășul Miroljub Gecin, secre
tarul comitetului de partid 
al combinatului, prin inte
grare și pe baza relațiilor 
nemijlocite cu piafa am ob- 
finut sporuri însemnate la ren
tabilitate Volumul anual al 
veniturilor este de circa 
140 000 000 dinari noi. 10 la 
sută din totalul producției 
noastre se exportă. Cei peste 
6 000 muncitori permanenfi

rale și materiale, față de can
titatea și calitatea 
depuse. Pentru i 
muncitorilor, a 
gajafi există 
de instruire 
dotat cu materiala didactica 
corespunzătoare și deservit 
de cadre bine pregătite. Sînt 
extinse, totodată, calificarea
și specializarea la locul de 
muncă. După absolvirea

muncii 
calificarea 

noilor an- 
un centru 

și cultură,

a

ÎNSEMNĂRI DIN R. S. F. IUGOSLAVIA

rii, se realizează o produc
fie globală însumînd 35 la 
sută din total. Pe ogoarele 
regiunii lucrează 19 000 
tractoare, 6 000 combine, 
iar pămînturile primesc a- 
nual însemnate cantități de 
îngrășăminte.

Am vorbit mai sus de un 
popas făcut la Zrenjanin. 
Aici se află o. puternică uni
tate economică, combina
tul agroindustrial „Servo 
Mihalj". După cum ne re
lata tovarășul Deliâ Gojko, 
președintele comitetului de 
conducere, combinatul dis
pune de 14 000 hectare și 
cooperează pe alte 70 000 
hectare teren agricol. In 
componenta sa intră 22 o- 
biecfive economice, printre 
care fabrici de zahăr, ami
don, ulei, bere, un abator, 
o fabrică de produse lacta
te, alfa de medicamente. 
Este vorba de o unitate 
agroindustrială integrată, me
nită să asigure o valorificare 
superioară a materiilor prime 
agricole și a subproduselor, 
a cărei activitate se desfă
șoară pe baza relațiilor cu 
piafa.

— Noi, ne spunea tova-

cu care 
fondurile, 
dinar in
să aducă

ai combinatului se străduiesc 
perseverent să ridice eficien
ta și rentabilitatea 
cheltuim toate 
pentru ca fiecare 
vestii să rodească, 
beneficii.

Rezultatele dobîndite în a- 
griculfură, ca și în celelalte 
unități ale combinatului, se 
datoresc activității însufle
țite a muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, a- 
plicării unor metode de lu
cru înaintate. In acest sens, 
Institutul tehnologic de pe 
lîngă combinat, dispunînd de 
mijloacele necesare pentru a 
elabora metode moderne 
de lucru, își aduce o contri
buție esențială la dezvolta
rea producției agroindustria
le, la ridicarea nivelului ac
tivității economice a combi
natului.

De fapt, creșterii aportu
lui fiecărui muncitor și sala
riat la bunul mers al activi
tății de producfie și econo
mică a combinatului i se a- 
cordă o maximă importantă. 
Normele de lucru și regu
lamentele, statutul combina
tului, prevăd atribufii precise 
și răspunderi personale, mo-

cursurilor se eliberează cer
tificate valabile pentru toate 
unitățile cu profil asemănă
tor din Iugoslavia. Cele 250 
de cadre cu pregătire supe
rioară și 150 cu pregătire me
die tehnică asigură dirijarea 
activității în toate unităfile 
combinatului, precum și asis
tenta tehnică necesară la lo
cul de muncă.

— Un deosebit accent îl 
punem pe dezvoltarea ap
titudinilor fiecărui muncitor, 
tehnician și inginer, dar și pe 
întărirea răspunderii fața de 
sarcinile încredințate, fată de 
modul în care se îndeplinesc 
aceste sarcini — ne spunea 
tovarășul Vereb Mihaly, 
președintele comitetului sin
dicatului. Cantitatea și ca
litatea muncii sînt singurele 
care stau la baza venitului 
propriu. De aceea, pierde
rile de tot felul, rebuturile, 
pagubele nu se trec nicio
dată în contul colectivității.

Ne-am oprit mai mult a- 
supra mecanismului răspun
derii personale. Există aici 
comisii de disciplină, pre
cum și regulamente riguroase 
și clare Pierderile și pagu
bele se recuperează imediat,

integral sau în rate lunare, 
de la cei care le-au provocat.

— Considerăm, ne-a spus 
președintele comitetului sin
dicatului, că fafă de ne
glijentă, grad scăzut de 
răspundere sau productivi
tate slabă trebuie să mani
festăm maximum de exigen
tă. Nimeni nu ne dă dreptul 
să diminuăm cîtuși de pufin 
avutul colectiv.

Interesantă ni s-a părut 
și metoda de apreciere a ren
tabilității activității combi
natului.

— Nu ne putem mulțumi 
cu o rentabilitate oarecare, 
cu un anumit nivel de efi
cientă, ne relata președin
tele comitetului de condu
cere al combinatului. In fie
care an, cînd se stabilește 
ce nivel de rentabilitate tre
buie să obfinem, ne orientăm 
mai întîi asupra rentabilității 
medii pe ramură. Și în nici 
un caz nu ne oprim la ni
velul mediu, ci căutăm să-l 
depășim. După aceea, com
parăm rezultatele noastre cu 
rentabilitatea realizată pe plan 
mondial. Ca urmare, în func
ție de nivelul rentabilității 
obținut pe plan mondial la 
întreprinderi similare, acfio- 
năm asupra pîrghiilor de creș- 

, și anu- 
productivi- 

a volumului in-

tere a rentabilității, 
me: sporirea
tăfii muncii, 
vestițiilor — mecanizare, au
tomatizare, 
derne — 
folosire intensivă a mașini
lor și utilajelor. în acest fel 
se realizează an de an o di
namică ascendentă a veni
tului net al combinatului ca 
și al muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor.

Combinatul din Zrenjanin, 
o unitate fruntașă a econo
miei Vojvodinei, își propune 
cu perseverenjă să depă
șească rezultatele obfinute, 
oricît de bune ar fi ele 
la un moment dat. Aceasta 
este o caracteristică a acti
vității majorității colectivelor 
de întreprinderi din tara 
vecină și prietenă, pe care 
aveam să o constat și cu 
prilejul vizitelor 
unități 
greb, 
Rijeka 
tuate 
Adriaticii.

tehnologii mo- 
a indicilor de

în diferite 
industriala din Za- 

Liubliana, Pola și 
— ultimele două si- 

pe coasta însorită a
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® Pentru prima dată a fost bombardată zona 
portului Haifong îl Hanoiul din nou atacat

HANOI 12. — Corespondentul Agerpres, Adrian 
mite : Primele informații ce au parvenit la Hanoi 
bombardamentul din 10 mai asupra Haifongului au conturat noi 
tendințe deosebit de primejdioase în agresiunea S.U.A. Pentru prima 
oară a fost atinsă zona portului, fiind bombardate extremitățile ba
zinului propriu-zis, unde se găsesc depozite de mărfuri.

Aceasta este o acțiune delibe
rată, prefigurată de declarația re
centă a senatorului Goldwater, 
care, la reîntoarcerea sa din Viet
namul de sud, sublinia că nu ar 
fi de loc mirat dacă într-o dimi
neață ar afla că portul Haifong 
a fost bombardat. Un alt element 
ce îngrijorează pe observatorii din 
Hanoi este mitralierea unor străzi 
dens populate, cum ar fi bulevar
dul central Hoang Bang. Cele a- 
proape 50 avioane ce au luat parte 
la raid și-au lansat încărcătura lor 
distrugătoare asupra fabricii de 
ciment, a centralei electrice și a 
altor obiective economice. Acest nou raid agresiv, care se adaugă la atacurile tot mai dese din ultimul timp, denotă, după părerea diplomaților și ziariștilor din Hanoi, fapt confirmat și de discuțiile cu reprezentanții autorităților vietnameze, intenția comandamentului militar american de a da amploare războiului aerian desfășurat împotriva R. D. Vietnam de mai bine de 26 de luni.

Vineri după-amiază, în jurul orei 
15,30, capitala R. D. Vietnam a fost 
din nou bombardată, un mare număr 
de avioane americane atacînd iarăși 
uzine și cartiere la periferia orașului 
în zona Ha Dong. Au fost răniți și 
omorîți numeroși locuitori. Agresorii 
au primit o ripostă puternică. Potri
vit primelor informații, 5 avioane 
agresoare au fost doborîle. cîțiva pi- 
lofi au fost luați prizonieri. Cu aces
tea, numărul avioanelor americane 
doborîte deasupra R. D. Vietnam se 
ridică la 1 8S3.

★
Ziarul „Nhan Dan" (Hanoi) dezmin

te într-un articol declarațiile minis
trului de externe al Canadei, Paul 
Martin, cu privire la o presupusă 
întrevedere între membrii guver
nului R. D. Vietnam și Ormond Dyer, 
reprezentantul canadian în Comisia

internațională de supraveghere și 
control în Vietnam, în cadrul căreia 
ar fi fost discutat „planul de pace 
canadian". Ziarul critică acest plan 
— care preconizează retragerea tru
pelor pe o rază de 10 mile de o 
parte și de cealaltă a zonei demili
tarizate, menținerea statutului mi
litar, încetarea tuturor ostilităților 
și reîntoarcerea la stipulațiile Acor
durilor de la Geneva — subliniind 
că face abstracție de agresiunea a- 
mericană — cauza actualei situații 
grave din Vietnam.

După cum a transmis agenția 
France Presse, în ultimele 24 de 
ore forțele patriotice sud-vietna- 
meze au acționat simultan în mai 
multe regiuni. Joi seara au avut 
Ioc ciocniri puternice între patrioți 
și pușcași marini americani la „co
lina 110“, poziție importantă la 23 km 
de Hoi An, capitala provinciei Da 
Nang. Pentru a putea rezista atacu
lui, în ajutorul trupelor americane 
au fost trimise ca întăriri mai multe 
companii ale celui de-al cincilea re
giment. în timpul luptei s-a înregis
trat o nouă „eroare de bombarda
ment" : un avion american a bom
bardat din greșeală propriile poziții, 
în dimineața de vineri, un puternic 
atac a fost lansat împotriva uriașei 
baze americane de la Bieng Hoa, Ia 
26 km de capitală. Baza a fost ata
cată cu mortiere, tunuri fără recul 
și rachete, folosite pentru prima 
dată de patrioti. La numai 15 mi
nute de la declanșarea focului, scrie 
agenția Associated Presse, citind un 
purtător de cuvînt ai comandamen
tului american de la Saigon, șase 
americani au fost uciși și alți 29 
răniți. De asemenea, au fost partial 
avariate clădirile 
din avioanele care

SANTO DOMINGO
In capitala dominicană domnește 

un climat de extremă tensiune, 
transmitea ieri dimineață din Santo 
Domingo corespondentul agenției 
France Presse. Pietonii și mașinile 
se văd rar pe străzi, unde patru
lează constant soldați înarmați.

in acest timp atentatele se țin 
lanț. Săptămina trecută senatorul 
Casimiro Castro, personalitate mar
cantă a Partidului revoluționar do
minican (P.R.D.) al fostului pre
ședinte Juan Bosch, a fost grav 
rănit de o grenadă incendiară a- 
runcată de doi necunoscuji asupra 
automobilului său. - Luni, ministrul 
comunicațiilor, Luis Cepeda, și doi 
dintre consilierii săi au fost răniți 
prin același procedeu. Ultimul din 
această serie de atentate a avut 
loc joi cînd dr. Basilio Perdomo, 
fost șef al poliției în guvernul con
stitutionalist a! colonelului Caa- 
mano, a fost ucis cu focuri de armă 
împreună cu șoferul său. Ca urmare 
a acestor două asasinate sindicatul 
funcționarilor și muncitorii din 
Santo Domingo au declarat grevă.

Pe de altă parte, în semn de 
protest împotriva actelor de tero
rism și violență, deputății din partea 
P.R.D. s-au retras din parlament. 
Ei au declarat că nu vor mai par
ticipa la viața politică atîta timp 
cit guvernul nu va lua măsuri îm
potriva forjelor de dreapta, princi
palele vinovate de starea de ten
siune existentă în prezent și nu va 
restabili securitatea în țară. Șeful 
guvernului dominican, Joaquin Ba- 
laguer, i-a amenințat că dacă nu-și 
vor relua locul în parlament va or
ganiza alegeri parțiale pentru a-i 
înlocui. O amenințare care se pare 
că nu-și va atinge efectul atîta 
timp cît situația din țară se înrău
tățește.
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Semnarea tratatului 
bulgaro-sovieticSOFIA 12 (Agerpres). — Vineri a fost semnat la Sofia un Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală între R. P. Bulgaria și Uniunea Sovietică pe o perioadă de 20 de ani. Totodată a fost semnat comunicatul co-

mun bulgaro-sovietic. In aceeași zi, la Sofia a avut loc un miting cu prilejul vizitei delegației de partid și guvernamentale sovietice în Bulgaria. Au luat cuvîntul Todor Jivkov și Leonid Brejnev.

GENEVA 12 (Agerpres). — în comisia de program și buget a Adunării Generale a Organizației Mondiale a Sănătății, delegatul român, dr. Mihai Aldea, a vorbit despre contribuția cercetătorilor din țara noastră la lămurirea Unor probleme legate de eradicare și întreținerea ei, și despre experimentările specialiștilor români la cererea O.M.S. privind eficacitatea unor medicamente antipaludice noi. Delegații Indiei, Izraelului, S.U.A., Iranului, Braziliei, Venezuelei și Argentinei și-au manifestat a- cordul cu tezele dezvoltate de delegatul român.

BERLIN 12 (Agerpres). — 
La Berlin a fost dat publi
cității vineri textul scrisorii 
adresate de Willi Stoph, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, cancela
rului Republicii Federale a 
Germaniei, Kurt Georg Kis
singer. După cum relatează 
agenția A.D.N., scrisoarea 
cuprinde propuneri pentru 
organizarea unor tratative 
directe privind: stabilirea 
de relații normale între 
cele două state germane ; 
renunțarea ambelor state
germane la aplicarea forței 
în relațiile bilaterale; recu
noașterea frontierelor exis
tente în Europa, în special 
a celor 
R.F.G.; 
Iilor de 
două state germane, cu ju
mătate ; renunțarea la po
sesia sau participarea state
lor germane la dreptul de 
dispoziție asupra armelor 
nucleare sub orice formă;

hotărîrea lor de a participa 
la o zonă denuclearizată. în 
Europa centrală; eforturi 
ale guvernelor R.D.G. și 
R.F.G. pentru relații nor
male între cele două state 
germane și celelalte state 
europene și stabilirea de re
lații diplomatice între toate 
statele europene și cele 
două state germane.

„Propunerile guvernului 
R.D.G., se spune în conti
nuare în scrisoare, cores
pund cerinței crescînde a 
popoarelor europene și a 
multor state cu privire la 
înlăturarea tensiunii existen
te și la dezvoltarea unei co
laborării bazate pe egalita
tea în drepturi". în scrisoa
re se arată că „guvernul 
R. D. Germane este dispus 
să examineze propunerile 
guvernului R. F. a Germa
niei în vederea reglementă
rii acestor probleme funda
mentale și a 
me“.

® într-o relatare a corespondentului Ia 
Atena al ziarului „Le Figaro" se arată ur
mătoarele : „Inscripții antiguvernamentale 
apar de cîteva zile pe zidurile capitalei gre
cești, în timp ce o anumită agitație se observă 
în rîndurile tineretului, ale cărui organizații 
au fost dizolvate prin decret. Continuîndu-și 
politica de reprimare a oricărei rezistente 
lată de autorități, guvernul a decretat de 
asemenea desființarea a 52 de uniuni re
gionale, municipale și comunale, precum și 
279 de asociații profesionale și sindicale.

Ministrul de interne, generalul Patakos. 
privindu-mă în ochi, mi-a spus : „Am găsit 
lozinci de opoziție pe zidurile capitalei noas
tre și ne-au căzut în mîini manifeste... Cei 
care au fost arestați vor fi judecați. Cei 
prinși asupra faptului vor fi împușcări pe 
loc".

© Ziarul „Le Monde" publică declarațiile 
primului ministru Kollias, care a anunțat 
la o conferință de presă că au fost scoși din 
funcții toți conducătorii întreprinderilor pu
blice și directorii mai multor bănci mari. 
Referindu-se la unele declarații ale genera
lului Patakos. ziarul citat scrie că Manolis 
Glezos și Leonidas Kyrkos, conducători ai 
partidului E.D.A., au fost transferați în celu
lele subterane ale prefecturii ateniene.

„Se poate pune acum întrebarea — scrie 
ziarul — asupra numărului total ai întemni
țărilor în diferite lagăre și închisori din tară. 
Trei parlamentari francezi. înapoiat! dintr-o 
misiune de anchetă la Atena, au anunțat la 
3 mai cifra de 12 000 prizonieri politici".

© Revista italiană „Expresso" anunță din 
Atena că la originea loviturii militare. în 
afară de generalii reacționari, s-au aflat și 
Agenția Centrală de Investigații a S.U.A. și 
ambasada americană. Ele știau, a subliniat 
revista, că alegerile preconizate la sfîrșitul 
lunii mai ar fi însemnat înfrîngerea reacțiu- 
nii. De aceea, lovitura a constituit o con
topire originală a planurilor elaborate de

palat, militari, ambasada americană și C.I.A. 
La baza loviturii, potrivit ziarului „La 
Stampa", a fost pus așa-zisul plan „Pro- 
meteu", întocmit de N.A.T.O. încă în 1950 
și reînnoit în 1965. Participant! nemijlocit! 
ai puciului, remarcă „Expresso", sînt acei 
ce au condus școala de ofițeri ai unităților de 
blindate, unitățile militare, cei ce au fost 
instruiri în S.U.A. și R.F.G. „Acolo ei au 
studiat tehnica loviturii de stat — scrie re
vista — și pregătirea lor profesională s-a 
dovedit cu adevărat strălucită".

© După părerea ziarului „Paese Serra", 
puciul militar a însemnat victoria grupului 
financiar Onasis-Niarhos și Livapos, legate în 
modul cel mai strîns cu capitalul american 
și vest-german. Ziarul lasă să se înțeleagă 
că grupul Onasis-Niarhos a finanțat lovitura 
de stat a generalilor.

SESIUNEA CONSILIULUI 
ECONOMIC Șl SOCIAL AL

NEW YORK 12 (Agerpres). — La sesiunea Consiliului economic și social al O.N.U., în cadrul dezbaterilor pe marginea Programului de studii al O.N.U. pentru 5 ani privind valorificarea resurselor naturale în procesul dezvoltării economice, a luat cuvîntul reprezentantul român Octavian Bărbulescu. El s-a oprit asupra rolului ce revine cooperării reciproc avantajoase între state, avînd la bază respectarea principiilor independenței

și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalități^,în drepturi, pentru explorarea, exploatarea și prelucrarea superioară a resurselor naturale de care ele dispun. în acest sens, a menționat unele acțiuni întreprinse de România în acest domeniu, în relațiile sale cu alte state în care rambursarea cheltuielilor efectuate se face fie în produse extrase, fie în alte produse asupra cărora părțile con-o
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Pe solul devastat, după recenta „bătălie a colinelor" de lîngă paralela 
17, cîțiva din cei 400 de pușcași marini americani răniți așteaptă evacua

rea. Drumul pînă la’primul spital de campanie este lung...

Vizita delegației militare 
române in R. P. PolonăVARȘOVIA 12. — Corespondentul Agerpres, Gheorghe Gheorghiță, transmite: Vineri 12 mai delegația militară română condusă de ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, general-colonel Ton Ioniță, a vizitat uzinele Rawar, Muzeul armatei poloneze și muzeul din Wilănow.După-amiază, membrii delegației au fost oaspeții Academiei militare tehnice, unde, după vizitarea principalelor laboratoare, a avut loc o întrunire cu cadrele și elevii Aca-

a-demiei. A participat ministrul părării naționale al R. P. Polone, mareșalul Marian Spychalski. A fost de față ambasadorul României, Tiberiu Petrescu. După cuvîntul de salut al comandantului Academiei, în fața corpului didactic și a elevilor au rostit cuvîntărî general-colonel Ion Ioniță și mareșalul Marian Spychalski.Seara, ministrul apărării naționale, Marian Spychalski, a oferit o recepție în cinstea delegației militare române.

Aminîore Fanfara, minis
trul de externe al Italiei, a 
sosit Ia Moscova într-° vizită oficială. Pe aeroport el a fost în- tîmpinat de Andrei Gromîko, ministrul de externe al U.R.S.S.

Reuniunea secretarilor 
Comisiei militare de armisti
țiu din Coreea. vineri>la Pan- munjon, reprezentantul părții coreene a protestat împotriva recentelor acte de provocare săvîrșite de soldații americani în zona demilitarizată. In perioada 1—11 mai, a- ceștia au introdus în repetate rîn- duri diferite tipuri de arme în zonă, deschizînd zilnic focul asupra personalului coreean.

Un colocviu cu tema „Is
toria celui de-al doilea răz
boi mondial",la care participă istorici din 20 de țări, și-a început lucrările la Paris din inițiativa Comitetului francez de istorie a celui de-al doilea război mondial. Din România participă Gheorghe Za- haria, director adjunct al Institutului de studii istorice și social-poli- tice de pe lingă C.C. al P.C.R.

• Corespondentul special din Atena 
ziarului ,,Borba“ relatează că starea 
nătății lui Ilias Iliu, președintele grupului 
parlamentar E.D.A. în fostul parlament al 
Greciei, care a fost arestat și deportat în 
insula Yaros, este foarte critică. Ilias Iliu 
a fost operat la 31 martie a.c. El suferă, de 
asemenea, de diabet.

O Cele trei centrale sindicale olandeze con
damnă, într-un comunicat, violarea drep
turilor democratice fundamentale în Grecia, 
dizolvarea organizațiilor sindicale și aresta
rea a numeroși membri ai acestora.

© Cunoscutul pictor mexican David Si
queiros, laureat al „Premiului Lenin pentru 
întărirea păeii între popoare", a adresat 
guvernului grec o declarație, în numele 
oamenilor de artă mexicani, în care cere 
eliberarea Iui Manolis Glezos.

H Un nou recul laburist în alegerile muni
cipale Ministrul de externe italian la 
Moscova Primele imagini ale Polului sud 
lunar

Alegerile pentru consiliile municipale în diferite comitate ale Angliei au indicat joi: Laburiștii au pierdut controlul în 31 de localități importante, care au trecut astfel in mîinile conservatorilor.
Un ordin oficial al preșe

dintelui interimar al Indo
neziei, generalul Suharto, interzice fostului președinte Sukarno să mai folosească titlurile de președinte și comandant suprem al forțelor armate indoneziene precum și steagul prezidențial. Același ordin indică Palatul Bogor ca singurul sediu al lui Sukarno. în același timp, generalul Suharto a anunțat înlocuirea a o serie de funcționari de stat numiți de Sukarno.

OUo Wânzer Ha Alger. Mi- nistrul de externe al R. D. Ger- .m^ne a părăsit Libanul unde a avut convorbiri cu înalte oficialități privind strîngerea relațiilor dintre cele două țări. în aceeași zi el a sosit la Alger, unde va avea convorbiri în probleme similare.

Premiile Festivalului in
ternational al filmului de la 
Cannes. Marele premiu „Palme d’Or" : filmului britanic „Blow up" („Explozia"),' realizat în regia lui Michelangelo Antonioni ; premiul special al juriului : filmelor „Accident", realizat de Joseph Losey (Marea Britanie) și „Colectori de puf", realizat de Aleksandar Petro- vici (Iugoslavia) ; premiul pentru cele mai bune scenarii : lui Elio Petri (Italia) și Alain Jessua (Franța) ; premiul pentru, cea mai bună regie: filmului maghiar „Zece mii de sori" al lui Ferenc Kosa ; premiul pentru cea mai bună interpretare feminină : actriței suedeze Tia Dagermark; pentru cea mai bună interpretare masculină : Od- ded Kotler (Izrael).

MARTÎNBZ, ALIAS 
BORMANN ?

„Cosmos-157". In. Un!unea 
Sovietică a fost lansat noul satelit arti
ficial al Pămîntului ..Cosmos-1571’.
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Agendă
® După o pauza de doua zile, 

vineri au fost reluate la Geneva 
negocierile tarifare ale „rundei 
Kennedy" care se află în faza 
finală. Agențiile de presă relevă 
că principalele țări participante 
— Statele Unite și cele din 
Piața comună — fac eforturi 
de ultimă oră pentru a ajunge 
la un compromis în ce privește 
reducerea taxelor vamale.

gice. Se precizează că această 
măsură a fost luată în scopul ex
tinderii relațiilor comerciale între 
Est fi Vest. O acțiune asemănă
toare a fost întreprinsă anul tre
cut, în octombrie, cînd au fost 
înlăturate restricțiile la export la 
400 categorii de produse ameri
cane.

iulie anul trecut. Agențiile de 
presă relatează că degradarea ba
lanței comerciale engleze a de
terminat la bursa din Londra o 
scădere a cursului valorilor de stat 
și al acțiunilor industriale.

nomica
® Ministerul Comerțului al 

S.U.A. a făcut cunoscut joi că a 
luat măsuri pentru înlăturarea re
stricțiilor la export la lin număr de 
26 categorii de mărfuri nestrate-

• Schimburile comerciale ale 
Marii Britanii pe luna aprilie s-au 
soldat cu un deficit de 44 mili
oane lire sterline, apreciat în 
cercurile , economice engleze ca 
fiind cel mai mare începînd din

® La Berlin a sosit vineri Jozsef 
Biro, ministrul comerțului exterior 
al R. P: Ungare. In cursul vizitei 
în R. D. Germană, el va avea 
convorbiri cu Horst Solie, minis
trul comerțului exterior, în pro
bleme ale dezvoltării și adîncirii 
relațiilor comerciale dintre cele 
două țări. (A.D.N.)

Nava spațială americană „Limar-0rbiter-4" a trans
mis JOÎ, Pentpu prima dată, stațiilor de pe Pămînt 20 fotografii ale Polului sud al Lunei, luate de la o distanță de 3 500 kilometri de Lună. Imaginile (dintre care una este cea de mai sus), reprezintă un peisaj cu o lungime de 225 kilometri și o lățime de patru kilometri, avînd numeroase cratere și creste de munți.

In cursul nopții spre sîmbătă, 
în nord-estul Guațemalei, poliția 
din Mariscos (departamentul Iză- 
bal) a arestat un bărbat în vîrstă, 
avînd semnalmente ce ar cores
punde cu trăsăturile lui Martin 
Bormann. La ora cînd apar aceste 
rînduri, arestatul este interogat de 
poliția din capitală și supus unor 
măsurători medicale și antropome- 
trice, întrucît, potrivit poliției gua
temaleze, Bormann și-ar fi făcut. 
o operație de chirurgie plastică. 
El a fost arestat sub numele de 
Juan Falero Martinez.

De mai multe zile autoritățile 
polițienești din Guatemala și Sau 
Salvador se aflau în stare de a- 
larmă în legătură cu aparițiile și 
disparițiile succesive ale unui per
sonaj suspectat de guvernul gua
temalez de a fi Bormann, sinistrul 
adjutant al lui Hitler, care are pe 
conștiință moartea a cîteva mili- 8 
oane de deportați în lagărele de j 
exterminare naziste. în ultimul I 
timp, un individ suspect a fost | 
văzut în regiunile de junglă de I 
la frontiera dintre cele două țări.

„Oficial", Martin Bormann a mu- 8 
rit la 2 mai 1945, în timpul lupte- j 
lor pentru cucerirea Berlinului, pe I 
cînd încerca să se îndepărteze de J 
adăpostul subteran al lui Hitler, | 
din care ieșise, cu două zile îna- 8 
inte de sinuciderea acestuia. Actul J 
oficial întocmit de starea civilă nu I 
a convins însă pe membrii Tribu- s 
naiului internațional de la ..Niirn- 
berg, care l-au condamnat la | 
moarte în contumacie. în 1961, i 
fiul criminalului de război Eich
mann, fostul subordonat al lui I 
Bormann, a afirmat că acesta din I 
urmă s-ar afla în viață. Se con- E 
sideră că Bormann ar beneficia de I 
sprijinul unei rețele de protecție 9 
și de complicități care au împie- j 
dicat pînă acum capturarea sa. I
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