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SE PUNE ÎN VALOARE 
CAPACITATEA 
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INDUSTRIALE,
A FIECĂREI MAȘINI ?

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

i «imu-bismiii
SI UIMII Dl SUI 11 MBIM
-> *

Tovarășul Nicolae Ceaușesau, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit vineri dimineața pe 
dl. John McEwen, viceprim-minis- 
tru și ministru de stat al comerțu
lui și industriei din Australia, care 
se află într-o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului ex
terior.

Au participat, de asemenea, A. P. 
Fleming, ministru pentru probleme 
comerciale din cadrul ambasadei

australiene la Londra, și R. Schnee- 
mann, consilier economic al amba
sadei australiene la Viena.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind principa
lele probleme actuale internaționa
le, precum și relațiile economice și 
politice dintre cele două țări, su- 
bliniindu-se dorința comună ca a- 
ceste relații să se dezvolte în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă sinceră, cordială.
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Întoarcerea din iran a președintelui 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
Chivu Stoica, și soția, s-au înapo
iat vineri la amiază în Capitală, 
venind din Iran, unde, la invitația 
Maiestății Sale Imperiale, șahin- 
șahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, au făcut o vizită ofi
cială.

Președintele Consiliului de Stat 
a fost însoțit de Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de consilieri și ex- 
perți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Ion Gheor

ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- 
naraș, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Petre Borilă, Vasile Vîleu, 
Ștefan Voitec, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
generali, ziariști.

Au fost de față Cyrus Zoka, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Iranului la București, membrii am
basadei, precum și șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră.

(Agerpres)

A MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE

AL REPUBLICII TURCIA

Ing. Nicodim ROȘCA 
secretar al Comitetului regional 

Hunedoara al P.C.R.

Determinarea știin
țifică a posibilităților 
integrale

Acțiunea de organizare științi
fică a producției și a muncii pre
supune, ca punct de plecare, de
terminarea științifică a capacități
lor de producție, stabilirea cu exac
titate a tuturor factorilor care per
mit obținerea unei productivități 
cit mai ridicate și a unei rentabili
tăți maxime. O asemenea bază de 
plecare nu e întâmplătoare. în eco
nomia regiunii sînt preponderente

au trecut la determinarea științi
fică a capacității fiecărui utilaj, loc 
de muncă și sector, preconizînd și 
urieîe măsuri de redresare a si
tuației în acest domeniu.

Concluziile studiilor 
noastre

Colective specializate au luat în 
studiu producția maximă ce se 
poate obține pe aceste suprafețe 
și utilaje în condițiile folosirii de
pline a fondului de timp, pe baza

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit vineri la amiază pe 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Turcia, Ihsan Sabri Cagla- 
yangil, care face o vizită oficială 
în țara noastră.

La primire au luat parte Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Ion Drîneeanu, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Ankara.

A partieipat, de asemenea, Kâ- 
muran Guriin, ambasadorul Tur
ciei la București.

în «ursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă eordia- 
lă, a avut loo un schimb de păreri 
referitoare- la dezvoltarea multila
terală a relațiilor dintre cele două 
țări, în interesul ambelor popoare, 
al extinderii legăturilor tradiționa
le dintre statele balcanice, al creă
rii unui climat favorabil- cooperării- 
europene și cauzei păcii în lume.

A AMBASADORULUI II.R.S.S.
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MARA-

ramurile extractive, metalurgică și 
constructoare de mașini, care se ca
racterizează prin fonduri fixe mari 
pe unitatea de produs, ceea ce a 

, canalizat atenția principală tocmai 
' spre aceste capacități de producție. 
Analizele efectuate, în acest sens, 
au scos în evidență că dispunem de 
mari rezerve nefolosite, că eficien
ța economică nu se ridică încă la 
nivelul posibilităților. în plus, tre
buie să precizăm că în aceste ca
pacități de producție sînt înmaga
zinate uriașe fonduri bănești și, 
deci, banii cheltuiți de stat pen
tru dotarea întreprinderilor din re
giune trebuie folosiți cu maximum 
de randament economic. Putem 
spune că, pînă în prezent, am reu
șit) să studiem în amănunțime 
situația fiecărui agregat impor
tant.

De pildă, există în regiunea 
noastră un număr încă mare de 
agregate și utilaje care, deși sînt 
puse în funcțiune de cîțiva ani, 
nu au atins capacitatea de produc
ție proiectată — ca preparațiile de 
la Coroiești și Teliuc, mina Dîlja, 
laminorul de profile mijlocii și 
benzi, cariera de calcar Crăciunești, 
linia metalurgică de la Zlatna și 
altele. S-au identificat, de aseme
nea, numeroase utilaje, ai căror 
indici de utilizare nu depășesc 30 
Ia sută din capacitatea nominală 
— mașini de tăiat, încărcat și de 
transport din unitățile miniere, ma- 
șini-unelte speciale din întreprin
derile constructoare de mașini. Sînt 
și cazuri cînd unele utilaje și ma
șini, timp îndelungat nu au pro
dus nimic, datorită lipsei de preo
cupare a unor cadre de conducere 
din întreprinderi și ministere pen
tru punerea lor în funcțiune. Așa, 
de exemplu, la Combinatul carbo
nifer Valea Jiului, 7 mașini de 
extracție în valoare de aproape 30 
milioane lei, aduse din import, stau 
nefolosite de peste 4 ani; la Com
binatul siderurgic Hunedoara, ma
șina de frezat lingouri la cald stă 
neutilizată de 2 ani, deși este des
tinată îmbunătățirii calității oțe
lurilor speciale ; la Uzina mecanică 
Cugir, instalația de mecanizare a 
lucrărilor din turnătorie, executată 
cu patru ani în urmă, ocupă supra
fețe importante, fără să contribuie 
cu nimic la creșterea producției.

Este adevărat, majoritatea agre
gatelor funcționează la nivelul in
dicatorilor proiectați și planificați. 
Totuși, și la acestea, față de con
dițiile de dotare, față de nivelul 
tehnic existent sînt încă mari po
sibilități de ridicare a indicilor de 
utilizare. Așa este cazul furnalelor, 
cuptoarelor Martin și laminoare- 
lor, turnătoriilor din metalurgie, 
atelierelor de prelucrare mecanică 
din construcția de mașini, abata
jelor din industria minieră. Iată 
de ce organizațiile de partid și con
ducerile tehnice din întreprinderi

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit vineri după-amiazâ 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în Repu

blica Socialistă România, A. V. 
Basov, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

reporfaj de

Mihai

NEGULESCU

La sosire pe aeroportul Băneasa Foto: M. Andreesca

Artistul intelectual
Spectacolul de teatru 

contemporan în accep
ția mea —- pe care o 
mărturisesc subiectivă 
— nu mai poate fi de- 
cît produsul unei solida
rități depline de con
știință a interpretilor.

Odinioară solidarita
tea de talent era sufi
cientă. Astăzi o aseme
nea bază e precară. Un 
artist este în primul 
rînd o conștiința; o con
știință în acțiune care 
smulge semnificații. In 
clipa în care materia 
explodează și se reor
ganizează într-o oglin
dire anume, totul devi
ne un sistem coerent de 
semnificații, limpede și 
tăios ca un sistem so
lar, și de aici începe 
arta.

Cred că actorul con
temporan trebuie să de
vină în primul rînd o 
astfel de conșfiinjă, Iar 
spectacolul — acordul 
armonios nu al unor ta
lente, cî al unor con- 
știinje luminate de o 
conștiirifă nucleu care e 
a regizorului.

Toate datele 
ale actorului și 
cial concluzia
date, care într-un mod 
cu totul indefinibil con
stituie ceea ce se nu
mește farmecul actoru
lui, trebuie supuse ace
lui acord general de 
conștiințe dirijate spre 
o semnificație anumită. 
Acest farmec constituie 
din nefericire, în nenu
mărate cazuri, o cursă

naturale 
în sps- 
acestor

me Iu

de Lucian PINTILIE

mortală acoperită cu o 
iarbă dulce, mătăsoasă.

Există încă o perma
nentă nostalgie — cu 
reînviorări subite — 
pentru condijia roman
tică a actorului. Condi-

Acel actor care apare 
cu farmecul lui pentru 
a distruge, care arde și 
sterilizează pămîntul în 
jurul său pentru a stră
luci, care distruge sem
nificațiile, le supune,

(ia „Kean*,  condiția 
„vedetă*,  condiția „mon
stru sacru” —- este o 
condiție desuetă pe 
care teatrul modern o 
refuză cu o neclintită 
răceală.

le topește în alambicul 
farmecului său, care în 
esen(ă supune totul ego
centrismului său. caniba
lic pentru ca dansul său 
de saltimbanc să fasci
neze — acel actor se

înscrie definitiv în afara 
artei moderne a tea
trului.

Există în teatrul nos
tru sumedenie de actori 
excelenfi care practică 
— partial sau total — 
un asemenea soi de 
tealru.

Am văzut, mărturisesc, 
mari actori în străină
tate, și în special la 
Paris (care e sediul ma
rilor virtuoși desuefi și 
unde cel mai modern 
spectacol de „concep
ție" era semnat de ita
lianul Zeffireli și unde 
Planchon vine cînd și 
cînd pentru că orașul 
experiențelor sale este 
Lyon iar nu Paris), am 
văzut deci nenumărate 
asemenea demonstrații

fără semnificație. Mari 
actori devorîndu-se în
tre ei ; regizori obscuri 
— nu în sens monden ci 
în sens valoric — cu 
un gust de altfel destul 
de precis al alegerii ac
torilor și mobilelor, pre
zidau acest masacru din 
care nu scăpăra nici o 
idee, nici o semnificație. 
Astfel, teatrul devenea 
pură distracție, ca o re
laxare de după amiază 
pe un teren de carting ; 
legătura public-specta- 
col, o legătură amabilă 
și indiferentă ; iar tea
trul rămînînd în afara 
zonei de conștiință per
fect înlocuibil cu un 
meci de catch.

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Atribute obligatorii
• Cum arată drumurile aflate în grija sfaturilor 

populare ® Ce vede turistul pe șosea și în 

vecinătatea ei>Retușări care reclamă urgență

ale traseelor 
turistice

Traseele, căile de acces constituie 
o latură esențială a rețelei turistice. 
Pe lingă mijlocirea circulației •— 
fără de care vizitarea locurilor- si 
obiectivelor cuprinse în rețea este 
de neconceput — traseele turistice 
dețin o funcție complexă, reunind 
laturi variate, cum ar fi informa
rea, reprezentarea, recepția sau pro
paganda. De altfel, o separare strictă 
a căilor de acces nici nu se poate 
opera : datorită funcției lor estetice, 
legată de desfășurarea unor remar
cabile peisaje naturale sau arhitec- 
tural-urbanistice, culturale sau eco
nomice, traseele dobîndese. de cele 
mai multe ori, un potențial turistic 
propriu, care le face interesante nu 
numai prin obiectivele care se asam
blează în cadrul unei rețele, dar și 
prin ele însele. Iată de ce considerăm

că amenajarea, întreținerea și buna, 
funcționare a traseelor turistice, 
menținerea vecinătății lor la un nivel 
civilizat din punct de vedere al as
pectului, al ordinii și curățeniei sînt 
de cea mai mare însemnătate.

Efortul hotărîtor în direcția ridi
cării traseelor turistice la nivelul 
cerințelor contemporane' îl repre
zintă însăși construirea și moder
nizarea drumurilor. Din lungimea 
totală de U 517 km a șoselelor nar 
ționale. traseele modernizate însu
mează astăzi 7202 km. iar alți 416 
km sînt prevăzuți cu îmbrăcăminți 
asfaltice ușoare. Dacă adăugăm cei 
aproape 1500 km de drumuri re
gionale modernizate, ne găsim în 
jurul unei cifre globale de 9 000 km 
pe asfalt.

Paralel cu eforturile pe linia mo
dernizării drumurilor, pentru extin

derea suprafețelor asfaltate, se între
prind acțiuni privind îmlnmătățirea 
complexului de condiții vizînd circu
lația autorutieră. Bornele de beton de 
pe șoselele naționale vor fi înlocuite 
cu corpuri din mase plastice. Semna
lizarea reflectorizantă se va extinde 
pe 6 000 km de drumuri. Numai în 
trimestrul II al acestui an urmează 
să se execute pe șosele 160 de refu
gii; cu' locuri pentru parcare. Se 
fac eforturi și în direcția informării 
turiștilor pe traseu : la intrarea în 
localități a început plantarea de pa
nouri în limbile de circulație euro
peană cu indicația că există spatii 
de cazare în locuințe particulare. Se 
tipărește o hartă turistică a tării, ce 
va fl pusă la dispoziția turiștilor 
străini încă de la punctele de fron
tieră.

La acestea se adaugă campania 
pentru înfrumusețarea, traseelor tu
ristice, declanșată în această pri
măvară în toate orașele și satele 
noastre. Amenajarea de trotuare pen
tru descongestionarea șoselelor la 
trecerea prin localități, plantarea de 
flori și gazon, repararea gardurilor 
și dereticarea gospodăriilor se desfă
șoară în ritm susținut. In cîteva luni, 
în comunele Snagov și Afumați, as
pectul șoselei s-a îmbunătățit simți
tor. O parcurgere plăcută oferă lo
calități ca Găești și Pitești, raionul 
Curtea de Argeș, regiunile Iași și 
Suceava.

Arh. GIi. SĂSĂRMAN

(Continuare în pag. a II-a)

COMUNICAT 
cu privire la vizita în Iran 

a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

(13-19 mai 1967)

La invitația Maiestăților Lor 
Imperiale, șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și împără
teasa Farah Pahlavi, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, a 
făcut, împreună cu soția, o vizită 
oficială de prietenie. în Iran, între 
13 și 19 mai 1967.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și personalitățile care 
l-au însoțit au vizitat orașul Tehe
ran, localitățile istorice Isfahan și 
Șiraz, obiective economice, așeză
minte sociale și de cultură.

în cursul vizitei, înalților oaspeți 
le-a fost rezervată pretutindeni din 
partea Maiestăților Lor Imperiale, 
a oficialităților și a locuitorilor re
giunilor vizitate o primire cordială, 
călduroasă, expresie a sentimente
lor de prietenie și stimă care s-au 
stabilit între poporul iranian și 
poporul român.

Cu ocazia vizitei, între președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România și Maiestatea 
Sa Imperială, șahinșahul Iranului, 
au avut loc convorbiri la care au 
mai participat:

— din partea română: Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Pe
tru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Pavel Silard, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România la Teheran ;

— din partea iraniană : primul 
ministru Amir Abbas Hoveida, mi
nistrul afacerilor externe, Ardechir 
Zahedi, și ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Iranului la 
București, Soltan Hossein Vakili 
Sanandaji.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie

tenie și înțelegere reciprocă, pre
ședintele Consiliului de Stat și șa
hinșahul Aryamehr și-au împărtă
șit preocupările în construcția eco
nomică și socială a țărilor lor, au 
examinat dezvoltarea din ultimul 
timp a relațiilor româno-iraniene și 
au făcut un schimb de păreri asu
pra unor probleme ale situației in
ternaționale care interesează cele 
două părți.

Șahinșahul Aryamehr a dat o 
înaltă apreciere realizărilor obți
nute de Republica Socialistă Româ
nia în dezvoltarea continuă a eco
nomiei naționale, a învățămîntului, 
artei și culturii.

Președintele Consiliului de Stat a 
dat o înaltă apreciere realizărilor 
obținute de Iran în domeniul învă- 
țămîntului, culturii și în dezvolta
rea unei economii independente pe 
baza exploatării resurselor naturale 
ale țării.

Examinînd stadiul actual al rela
țiilor bilaterale, cele două părți 
și-au exprimat deplina satisfacție 
pentru dezvoltarea lor favorabilă 
în spiritul prieteniei româno-iranie
ne, în avantajul ambelor popoare.

Acordurile încheiate între Repu
blica Socialistă România și Iran se 
realizează rodnic. Au fost recent 
semnate noi acorduri privind creș
terea volumului și diversificarea 
schimburilor economice, iar în scurt 
timp va avea loo încheierea unui 
acord cultural.

în vederea unei mai bune coor
donări a cooperării economice și 
tehnico-științifice, a fost creată în 
anul 1966 și și-a început activitatea 
Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică.

(Continuare în pag. a Vlll-a)
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B.
ce sînt rupți de spița

DIVERS
Ziua exactă

Nu mai trimiteți calendare 
la Făuzei. Printr-o metodă lo
cală se stabilesc cu precizie 
zilele de sărbătoare. Atunci 
cînd se ard (în serie lungă și 
foarte lungă) lămpile de radio 
și televizor, știe omul că este 
duminică. Dă un ban la coope
rativă, pentru reparații, dar 
știe în schimb că are ora 
exactă. Aproape 75 la sută 
din aparate sînt defecte — și 
oscilările de tensiune în re
țeaua locală de curent tind 
spre îndeplinirea planului 
sută la sută. Așadar, rețineți : 
Institutul meteorologic — pen
tru ora exactă ; Făurei — 
ziua exactă. Mergeți la sigur.

Automobile- 
scoală ?

9

în zilele de 17 și 18 mai, la 
motodromul Tunari, viitori au- 
tomobiliști amatori exersau la 
volanul unor mașini aparținînd 
diferitelor întreprinderi și in
stituții din Capitală. Se aflau 
în „misiune" automobilele: 
l-B-8841 — întreprinderea de 

izolații;
4-B-512 — întreprinderea „Au

rora" ;
l-B-9803 — D.G.P.T. ;
l-B-3469 — Trustul industriei 

poligrafice ;
1- B-2648 — întreprinderea

horticolă „1 Mai" ;
2- B-9147 — Ministerul Mi

nelor ;
31-B-6411 (autobasculantă !!) — 

I.U.T. Bd. Agronomilor 2.
Am notat și întreprinderile 

(instituțiile) cărora le aparțin 
mașinile, să se știe cine trebuie 
să le modifice foile de parcurs 
pentru zilele respective. Sau, 
dimpotrivă, să le dea bonuri de 
benzină (și prime șoferilor).

cuvîntul
lătur area unei anomalii în or

ganizarea rețelei sanitare

Un nou 
de a fi predate

Seacă

I întreprinderea de gospodărie o- 
rășenească Focșani scoate la con
curs un post de ultraexpert, ple- 

Inipotent și ultraoperativ in mate
rie de apă chioară. Tema este a- 
ceasta : cine rezolvă aproviziona- 

Irea cu apă a Școlii generale nr. 7
(700 elevi). Școala e nouă. Dar 
constructorii, săpînd canalizarea, 

Iau spart (din greșeală I) conducta 
de apă. I.G.O. și constructorul 
s-au ciorovăit multă vreme. In 

Icele din urmă, conducta a fost 
reparată. Dar apa tot nu curge. 
Concurența vor trebui să stabi- I- lească unde s-âu înțepenit robi- 

■ netele — la I.G.O. sau la con- 
• structor ? Și unde a fost racor- 

Idată instalația școlii: la apa Mil- 
covului sau la apa Sîmbetei ?

Veți vedea ce forme brutale 
îmbracă neomenia. O femeie 
de 84 de ani din comuna Tă- 
taru (Mizil) avea un frate în 
Boldești/comună aflată la o 
depărtare de 40 km. Acesta a 
decedat deunăzi. Aflînd trista 
veste, bătrîna a plecat la în- 
mormîntare. Și a mers pe jos 
(imaginați-vă !) 40 km. Au tre
cut pe lingă această femeie, 
împovărată de ani, fel de fel 
de mașini. Nici una n-a oprit. 
A ajuns cu picioarele umflate 
și greu istovită. Cum pot uita 
oamenii că va sosi și pentru ei 
vîrsta cînd maratonul nu mai 
este deloc o plăcere ?

Zidarii au 
de lucru

• i.

Un om a trecut prin zid. Dar zi
dul nu a rămas intact. Iniîmplarea 
a avut loc recent în str. Maria 
Rosetti 10, et. 1, ap. 10. Cel care 
a realizat performanța este Marin 
Dufulescu, proprietarul acestui a- 
partament cu 4 camere. El (o per
soană) ocupă două camere, cele
lalte fiind închiriate familiei ingi
nerului Timotei Grigorescu. Zidul 
prin care a trecut (cu tîrnăcopul) 
ambițiosul proprietar (în lipsa chi
riașilor) desparte cele două locu
ințe. Față de această atitudine sa
mavolnică (viol de domiciliu), 
S.G.L. 1 Mai a emis un nou ordin 
de repartiție familiei Grigorescu. 
Zidul însă nu s-a mai ridicat. M. 
Duțulescu nu vrea să-l ridice de 
bunăvoie. Să o facă obligat de 
lege. Dați-i mistria.

Litera legii
Președintele cooperativei agri

cole de producție din Cogealac 
(Istria), Nicolae Pindiche, avea o 
vorbă : „Cuvîntul meu e literă 
de evanghelie. Nimeni să nu iasă 
din el". Văzînd că dispozițiile 
sale date anapoda încurcă trebu
rile obștești, cooperatorii i-au re
tras mandatul. Iar N. Pindiche a 
fost trimis în judecată pentru a- 
buz în serviciu. Profitînd de func
ția sa, și-a însușit 24 000 lei din 
avutul obștei ; a cărat acasă, de 
la cooperativă, mobilier în va
loare de 2619 lei. Acum să ve
dem ce zice justiția. Cuvîntul ei 
e literă de lege. Și nimeni nu iese 
din el.

Rubrică redactată de:
Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

cititorului

Cîteva propuneri pentru în

mașini înainte 
predate cîștigătorilor la 
Loto-pronosport

în ședința care a avut loc la Mi
nisterul Sănătății și Prevederilor So
ciale în august 1966, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al 
P.C.R., a arătat, între altele, că este 
necesar să se ia măsuri eficiente pen
tru îmbunătățirea organizării întregii 
munci desfășurate în unitățile siste
mului sanitar și de prevederi sociale, 
în legătură cu această indicație, am 
vrea să semnalăm un aspect esențial 
după părerea noastră și anume po
ziția creată medicilor de policlinică în 
raport cu medicii de spital.

Pornindu-se de la rolul important 
pe care-1 are spitalul unificat în a- 
sigurarea legăturii funcționale cu po
liclinica, ca și de la diferite deficien-

• •

pentru copii
Din totdeauna darurile, oricît de 

neînsemnate, au fost prilej de bucu
rie pentru copii. O jucărie, un șorțu- 
leț sau o rochiță, o cutie de bom
boane sau o tabletă de ciocolată sînt 
oricînd cadouri binevenite. S-a creat 
însă o tradiție ca în preajma lui 1 
Iunie, Ziua internațională a copilu
lui, cei mici să fie înconjurați cu și 
mai multă atenție. Tradițională a de
venit și decada cadourilor pentru co
pii care, în acest an, este organizată 
între 23 mai și 1 iunie. în acest răs
timp, organizațiile comerciale fac e- 
forturi pentru o cît mai bună apro
vizionare cu toate articolele destinate 
copiilor.

Ce posibilități oferă magazinele și 
raioanele de specialitate alegerii unui 
cadou potrivit cu vîrsta și dorințele 
fiecărui copil ? Pentru garderoba noi
lor născuți, tricotajele sînt cele mai 
nimerite. Raioanele respective sînt 
aprovizionate cu întreg sortimentul 
necesar : scutece triunghiulare din 
tricot, costumașe din fire de bumbac 
sau p.n.a. într-o bogată gamă de mo
dele, bavete și pleduri din tricot gen 
frotir. în completarea trusoului se pot 
adăuga ghetuțe „Baby“ moi, cu fețe 
textile sau din p.v.c. expandat, ușor 
de întreținut (sînt lavabile) și Ia pre
țuri între 10—12 lei perechea. Pentru 
cei de cîțiva anișori, care se îndelet
nicesc cu scormonirea nisipului, ra
ioanele de specialitate oferă îmbră
cămintea adecvată : pantalonași de 
joc și șorțulețe, rochițe și costumașe 
din fire fine și medii, iar pentru zi
lele calde ce vor veni costume de 
baie din țesături sau din tricot. Și 
pentru cei mai mărișori raioanele de 
confecții sînt aprovizionate: rochii 
imprimate, impermeabile din tricot 
pentru fete, costume și pantaloni din 
țesături de bumbac pentru băieți etc.

Copiii de toate vîrstele poartă cu 
plăcere tricotajele, mai ales vara. La 
raioanele de specialitate se pot cum
păra diferite piese de lenjerie din 
bumbac cu garnituri de dantelă, pi
jamale imprimate, jachete și bluze

din bumbac sau p.n.a. în modele și 
culori diferite.

Nelipsite din ținuta de vară sînt 
și sandalele. Magazinele de încălță
minte sînt aprovizionate cu sandale 
pentru copii preșcolari, confecționate 
cu fețe de piele sau semitextile, per
forate sau decupate. Sandalele desti
nate celor mai mari, între 7—14 ani, 
sînt cu fețe din piele și talpă de bo
vine în modele ușoare, comode și re
zistente. '■ »

Din punctul de vedere al copiilor, 
jucăriile sînt cel mai frumos cadou. 
Magazinele și raioanele de speciali
tate pun la dispoziția cumpărătorilor 
jocuri și jucării pentru toate vîrstele : 
sunători și figurine din cauciuc și 
plastisol pentru cei mici de tot, ju
cării mecanizate, mai ales pentru 
băieți pînă la 7 ani. Dintre acestea 
amintim aeroportul Băneasa, avionul 
TU-104, trenul de manevră și altele. 
Fetițele vor fi încîntate să primească 
în dar o păpușă, chiar dacă mai au și 
altele, mai ales dacă păpușa cea nouă 
are articulațiile mobile, ochi care se 
închid și se deschid și chiar voce.

Trusele și jocurile tehnice sînt 
destinate mai ales școlarilor, oferin- 
du-le posibilitatea aplicării în prac
tică a cunoștințelor căpătate în școa
lă. Iată cîteva dintre cele mai 
resante : trusa micului chimist, jocu
rile de construcții „Multicomb", „Vi- 
coplast", „Crișul", „Plasticon", „Arhi- 
plast". orașul miniatură, autodemon- 
tabilul etc.

Există și o categorie de jucării „de 
sezon" ; unelte de grădinărit, stropi
tori, site, forme de nisip, mingi de 
toate culorile și dimensiunile, pre
cum și o serie de „vehicule" — bi
ciclete, triciclete, trotinete, scutere 
cu pedale etc.

în timpul acestei decade nu tre
buie uitate dulciurile — ciocolata cu 
diferite arome, bomboanele umplute, 
dropsurile și drageurile sau alte bu
nătăți care fac deliciul copiilor.

j-

inte-

țe ale sistemului bifazic (timpi morți 
în activitatea zilnică, datorați depla
sării medicilor de la spital la poli
clinică sau întreprinderi în mijlocul 
dimineții), prin măsurile de reorga
nizare a activității sanitare luate în 
1957 s-a ajuns, după părerea noastră, 
la o situație nefirească. S-a creat uni
tatea administrativă dintre spital și 
policlinică — ceea ce, în fond, nu e 
esențial — și s-a produs, într-un fel, 
ruptura profesională dintre cele două 
unități. Policlinica a devenit astfel o 
anexă independentă, cu medici spe
cialiști și primari separați de munca 
din spital, limitați ani în șir la o ac
tivitate fragmentată, indiferent de va
loarea și aspirațiile lor profesionale și 
științifice. Această fixitate a avut ca 
rezultat stoparea în dezvoltarea teh- 
nică-profesională a multora, demobili
zare științifică, blazare prin sentimen
tul de ratare. Tocmai de aceea con
siderăm nejustă actuala formulă orga
nizatorică, din care au rezultat cata
logarea arbitrară de medic de spital 
și medic de policlinică — diferenție
re artificială între medici cu pregătire 
și calificare egale.

Inițial, pentru împăcarea lucrurilor, 
s-a afirmat că cele mai bune cadre 
medicale au fost repartizate în poli
clinici. De ce atunci, la înființarea po
liclinicilor speciale cu plată, priori
tate ■ la angajare au avut medicii din 
spital ? Numai pentru ca acești me
dici să devină accesibili bolnavilor 
ambulatori ? De ce nu s-a creat ceva 
asemănător pentru ca și medicii din 
policlinici să fie accesibili bolnavilor 
internați în spital ? Din aceste dis
poziții a rezultat o diferențiere ne- 
permisă și în cointeresarea materială 
a medicilor din cele două unități ale 
aceleiași ..instituții. , ■■■

Medicii de policlinică sînt, de fapt, 
ținuți departe de cel mai competent 
for de pregătire și dezvoltare profe
sională — spitalul, de la. studiul bol
navului observat dinamic, ia: la unii 
se poate observa chiar, din păcate, o 
rămînere în urmă din punct de ve
dere profesional (este, de exemplu, ca
zul unor chirurgi, ortopezi etc.). Oare 
putem numi chirurg un medic valid, 
în plenitudinea facultăților psiho-fizi- 
ce, care este limitat la a acorda con
sultații, a trata abcese, furuncule, pa- 
nariții și a elibera certificate de boa
lă ? Diagnosticul de apendicite, her
nii, varice. osteomielite etc. intră în 
pregătirea profesională a medicilor de 
circumscripții. O serie de alte boli, 
diagnosticate de medicii interniști în 
colaborare cu radiologii și medicii de 
laborator, devenind chirurgicale în a- 
numite faze de evoluție, se operează 
în spital. Deci, medicului chirurg pri
mar și specialist de policlinică îi re
vine doar îndatorirea de a întocmi bi
letul de trimitere spre internare, de 
a presta, în bună parte, o muncă 
funcționărească, de statistician ori 
scriptolog.

Că policlinicile au nevoie de chi
rurgi e un adevăr indubitabil, dar ac
tivitatea chirurgicală din policlinică ar 
trebui să fie asigurată de toți chi
rurgii spitalului unificat, prin rotație. 
Ar fi singura modalitate echitabilă 
pentru toți- Și apoi, se mai pune o 
problemă : cum vor putea face față 
și cum vor putea ține pasul medicii 
din policlinici, comparativ cu colegii 
lor din spitale, la examene și con
cursuri, dacă actuala separație se men
ține ? Răspunsul se desprinde din în-

seși dispozițiile enunțate mai demult 
de Ministerul Sănătății, care stabilesc 
că medicii din policlinici, în vederea 
pregătirii pentru examene și con
cursuri, pot fi detașați în spitale pe 
o durată de maximum 30—60 zile. Se 
recunoaște, deci, rămînerea în urmă 
a cadrelor medicale din policlinici în 
condițiile organizatorice prezente.

Bazați pe aceste fapte și pe altele, 
pe care nu le-am amintit aici, ne per
mitem să sugerăm modificarea actua
lei formule organizatorice a spitalului 
unificat și să facem următoarele pro
puneri :

■ 1. spitalul unificat să înmănuncheze 
armonios, din punct de vedere profe
sional și științific, pe toți medicii, fără 
discriminări în exercitarea specialității 
obținute ;

2. fiecare medic al spitalului unifi
cat să aibă nu numai dreptul, ci și

datoria să lucreze în spital, la patul 
bolnavului, spre a-și putea perfecțio
na continuu pregătirea profesională ;

3. munca în policlinică — unitate 
de deservire ambulatorie a bolnavilor 
— să fie asigurată de toți medicii 
spitalului unificat, alternativ, prin ro
tație la 3—6 luni, pentru a exista con
tinuitate în muncă; medicul căruia 
îi urmează rîndul la munca în po
liclinică să-și efectueze ambulatoriu 
întreaga normă pe toată durata rota
ției ;

4. să dispară încadrarea pe policli
nică a cadrelor medicale ; încadrarea 
să fie pe instituție, adică pe spital; 
în acest fel ar fi respectat principiul 
„permanentizării prestației de serviciu 
a medicilor în aceste unități, în ve
derea întăririi muncii și folosirii ra
ționale a timpului de muncă" (prin
cipiu atît de cuprinzător formulat în 
H.C.M. 1 365).

Aceasta ar fi singura formulă accep
tabilă, care așigură echitate și pregă
tire profesional-științifică optimă pen
tru toți medicii spitalului unificat. în
tr-o asemenea ambianță, nimeni nu 
s-ar simți frînat în dezvoltarea sa, 
ci, dimpotrivă, procesul de ierarhiza
re valorică a cadrelor ar fi larg sti
mulat.

Dr. loan POPOVIC1
medic specialist în chirurgie 
generală și chirurgie toracică
Dr. Teodor FRÎNCU 
medic-șef policlinică, 
specialist psihiatru
Dr. Teodor NAGH1U 
specialist oftalmolog 
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TRASEELE TURISTICE
(Urmare din pag. I)

DetaSsi distonante

Farcurgînd traseele turistice, cerce- 
tînd cu atenție multiplele lor aspecte, 
comparîndu-le cu posibilitățile de 
care dispunem în această privință, 
constatăm abateri față de efortul 
general. Privind mai în amănunt, sur
prindem zone sau locuri ce scapă 
preocupărilor concentrice ale foruri
lor centrale și locale.

Nu mai este cazul să prezentăm 
aici importanța accesoriilor — sem
ne de circulație, borne kilometrice, 
parapete — pentru a se asigura o 
funcționalitate corespunzătoare șo
selelor. Trasee ca Valea Oltului sau 
Valea Prahovei o dovedesc cu pri
sosință. Totuși, unii lucrători din 
sectorul întreținerii drumurilor na
ționale nu manifestă un interes co
respunzător pentru starea acestor 
elemente, iar controlul din partea 
reprezentanților sfaturilor populare 
regionale, ai Direcției generale a 
drumurilor din M.T.A.N.A. nu întot
deauna se dovedește exigent. Tron
sonul București — Pitești — Rîmnicu 
Vîlcea, cu o circulație foarte intensă, 
este foarte puțin amenajat, multe, 
curbe sau locuri înguste nu sînt sem
nalizate, ceea ce face ca pe anumite 
porțiuni să se înregistreze adevărate 
recorduri în materie de accidente 
Numeroase denivelări pot fi întîlnite 
la intrarea în Sinaia, sau pe traseul 
Valea Oltului—Sibiu. Cum înțeleg 
sfaturile populare ale unor regiuni

ca Argeș, Ploiești și Brașov, Direcția 
generală a drumurilor să-și îndepli
nească obligațiile ce le revin 7 Pînă 
cînd se va admite, de pildă, ca dru
mul de la Sibiu la Păltiniș, una din
tre cele mai frumoase stațiuni turis
tice din România, situată la cea mai 
mare altitudine, vizitată șl de nume
roși turiști străini, să continue a fi un 
drum rudimentar, de tară, numai bo
lovani, pietre ascuțite, gropi și praf 7 
La intrarea în satul Tămădău (D.N. 3, 
km 38), după o curbă foarte ștrînsă. 
se trece peste un pod. Aici se petrec 
numeroase accidente de circulație. 
Să fie numai șoferii de vină 7 Con
statăm numeroase neajunsuri de sem
nalizare. Organele răspunzătoare de 
administrarea șoselelor sînt datoare 
să-și sporească atenția pentru a pre
veni apariția sau perpetuarea unor 
neglijente de acest fel.

Acuratețea șoselelor

O impresie puternică lasă asupra 
trecătorilor starea de curățenie o 
terenurilor din preajma șoselelor 
aspectul gardurilor, curților și gos
podăriilor. întreținerea caselor. Este 
necesar ca acțiunea de înfrumusețare, 
desfășurată larg în întreaga tară de 
către organele locale ale adminis
trației de stat, să fie desăvîrșită și 
finalizată, căci sezonul turistic a și 
început. Dificultățile care persistă se 
referă la domenii unde munca de 
lămurire, acțiunile cu scop educativ 
trebuie să meargă mînă în mînă cu 
o exigență sporită, cu sancțiuni și 
penalizări ferme. Este vorba de res

pectul cetățenilor și al instituțiilor 
pentru estetica spațiului public din 
preajma drumurilor O categorie o 
constituie aspectul general al con
strucțiilor și împrejmuirilor. Comuna 
Tărtășești, de pe șoseaua București — 
Pitești, ne oferă o imagine nu prea 
strălucită din acest punct de vedere. 
Nu este cazul să avem pretenții la 
garduri pompoase, de piatră, sau la 
case cu cine știe ce ornamente. Dar 
simplitatea, modestia nu trebuie con
fundate cu neglijenta, nu trebuie să 
degenereze în dezordine și murdărie.

O altă categorie a lipsei de res
pect este ilustrată de contravenții 
săvîrșite „peste noapte" și ai căror 
făptași sînt uneori greu de identi
ficat. Fie că este vorba de descăr
carea inexplicabilă a unor materiale 
de construcții (vezi Bascov, D N. 7 
km 118 — o grămadă de traverse), 
sau gunoaie (ambalaje de hîrtie la 
km 19,9. pe același drum), fie că este 
vorba de uitarea unor „depozite" 
(bornele de la km 90.5 și 102,4 — 
D.N. 7, baluștrii de beton la km 
20,5 sau stîlpii înlocuiri ai rețelei 
electrice la km 12—14 — D.N. 1) pe 
marginea drumului, asemenea încăl
cări ale ordinii sînt grave și ar 
trebui pedepsite cu toată asprimea, 
tocmai datorită primejdiei de a trece 
in anonimat. Să devină clar pentru 
toată lumea că păstrarea curățeniei, 
a aspectului traseelor turistice nu 
este o chestiune de bunăvoință, ci o 
obligație elementară dar implaca
bilă.

Să nu uităm însă că turismul se 
practică și cu trenul. Cartea de vizită 
pe care intrările pe arterele feroviare 
o prezintă este și ea reprezen
tativă. In ultimii ani, accesul

Concurs public 
de proiectare

Comitetul de Stat al Apelor 
a inițiat un concurs în proiec
tare cu tema : „Denisipător 
pentru ape uzate", proiect de 
execuție. La acest concurs cu 
participare nelimitată vor fi 
acordate următoarele premii și 
mențiuni : Premiul I — 18 000 
lei ; Premiul II — 12 000 lei ; 
Mențiunea I — 8 000 lei ; Men
țiunea II — 5 000 lei.

Proiectele vor fi depuse pînă 
la 15 octombrie 1967, orele 12, 
la Comitetul de Stat al Apelor, 
bd. Magheru nr. 6—8, Bucu
rești, raionul 30 Decembrie, la 
Direcția tehnică — Serviciul 
plan tehnic și inovații de la 
care, cu începere de la 25 mai 
1967, se poate obține tema-pro- 
gram.

Important 
pentru gospodine

In orice gospodărie, de-a lun
gul unei anumite perioade se 
string sticle și borcane goale, 
care ocupă spațiul prin bucă
tării și cămări. Cooperativele 
de consum vin în ajutorul gos
podinelor din localitățile pe care 
le aprovizionează achiziționînd, 
cu plata pe loc, orice cantități 
de sticle și borcane prin unitățile 
care desfac produse alimentare, 
prin centrele speciale pentru achi
ziții de sticle și borcane, cît și 
prin achizitorii care se prezintă la 
domiciliu.

Sticlele și borcanele goale se 
cumpără atît de la populație cît și 
de ta instituții sau întreprinderi 
(spitale, creșe, cantine etc).

birocratului
Am murit și am cerut ne- 

mîngîiatei mele familii să 
nu treacă pd cruce numele 
meu adevărat. Să scrie pe 
ea, pe cruce : „Buru Vasile, 
fost funcționar la Sfatul 
popular Tudor Vladimires- 
cu, Secția spațiu locativ" și 
să mă plimbe prin raion.

Rugămintea mea din urmă 
a fost satisfăcută și iată-mă 
pornit spre drumul meu cel 
ultim. Adio l Privesc din 
cosciug. Oamenii citesc pe 
cruce numele și, doamne 
iartă-mă, șușotesc între ei:

— Era un birocrat. Poate 
vine altul mai nebirocrat 
în locul lui.

— Despre morți se vor
bește frumos, a răspuns un 
altul cu care Buru Vasile. 
cine știe din ce întimplare. 
se purtase frumos în func
ția lui de funcționar.

Piuă la locul meu de veci 
am mers singur, pentru că 
ai mei rămăseseră acasă 
să-mi pregătească o cafea.

Caii carului mortuar mă 
duseră, nesiliti de nimeni, 
pînă la cavoul meu pre
gătit dinainte și chiar ei 
mă așezară la locul potri
vit. Pentru că am uitat să 
vă spun, eram un mort pus
tiu. Nimeni nu mă condu
sese pînă la locul meu de 
veci. Chiar caii m-au așezat 
în cavou, pentru că și gro
parul, după ce a citit nu
mele de pe cruce, a dis
părut. Probabil a avut și 
el cîndva de rezolvat o 
problemă la spațiul locativ.

Eram singur în cavou. 
îmi întindeam oasele amor
țite și mă gîndeam : nimeni 
nu mă plînge. Deodată am 
auzit niște bocete care se 
îndreptau spre mine. Am

foileton de N'cuJă tănase

stat cuminte în cavoul meu 
și am auzit:

— De ce-a trebuit să mori 
tocmai acum ? Nu puteai să 
mori mai înainte de a de
pune eu cererea ? Si dă-i 
și plînge

Un plînset care scula și 
morții din morminte, dar 
pe mine care eram în ca
vou. Am întrebat :

— De ce trebuia să mor 
mai înainte ?

— Dacă mureai mai îna
inte. de exemplu acum 
patru luni, nu mai depu
neam cererea la dumneata.

— Care cerere ?
- Păi nu 

noști ?
— Nu !
— Eu sînt 

am venit la 
ziua de 15 februarie cu ce
rerea nr. 150 M.

— Ce cereai în cerere î
— O preschimbare a or

dinului de repartiție. M-am 
căsătorit și aveam nevoie 
de această preschimbare. 
Cererea mea se putea re
zolva în cîteva ore. Hai 

Tu 
De

mă mai cu-

Marla Gîsci, 
dumneata în

să zicem cîteva zile, 
m-ai pus pe drumuri, 
ce mi-ai făcut asta ?

— Continuă
— Am venit la tine 

ziua de 15 februarie. M-am 
învoit de la serviciu. Si eu 
sînt salariată, la Industria 
bumbacului. Ti-am dat ce
rerea. Te-ai uitat la ea. 
Mi-ai pus 118 întrebări.

în București prin Gara de Nord și-a 
schimbat mult înfățișarea. Recon
strucția căli “Griviței, a bulevardului 
Dlnicu Golescu. a pieței Gării a în
chegat un ansamblu impunător, sem
nificativ pentru transformările ce le 
cunoaște întreaga Capitală. înainte de 
a atinge limita acestui ansamblu, 
trenul străbate însă o porțiune anos
tă, împietrită într-o imagine reconsti
tuind Bucureștiul de altădată. Străzi 
cum ar fi Lămîiului, în raionul 16 
Februarie, sau Lăutei și Păunilor. în 
raionul Grivița Roșie, desfășoară că
tre neobositul du-te-vino al trenu
rilor maidane pline cu gunoaie, gar
duri înnegrite de vreme, șubrede, 
curți lăsate în paragină. Alături de 
bariera din strada Parîmei sînt în
fățișate cîteva dosuri de ogradă, cu 
toate accesoriile lor. împărțită între 
Direcția regională C.F.R.. Sfatul 
popular al orașului București și sfa
turile populare raionale, răspunderea 
pentru perpetuarea unor asemenea 
situații scapă controlului sau cel pu
țin încearcă să se strecoare. Reali
tatea e că nici unul din organele 
răspunzătoare n-a întreprins nimic 
substantial pentru a ridica această 
zonă la nivelul unei adevărate in
trări în Capitală.

Drumul trebuie să fie 

el însuși un ghid turistic

Parcurgerea unei artere rutier, 
este un excelent prilej de informare 
Totuși. în afara datelor de intere? 
strict automobilistic și a anunțării 
unor dotări amplasate chiar pe șo
sea. cunoștințele pe care i le procură 
turistului anturajul drumului sînt 
foarte sumare și întîmplătoare Si
biul. regiunile Hunedoara. Dobrogea 
sau Suceava oferă unele elemente

tn

M-ai trimis pe urmă la 
colegul tău de birou, Nelu 
Gheorghe. Mi-a pus și el 
vreo 111 întrebări. După ce 
m-a ascultat, . mîncînd un 
sandviș cu șuncă și citind 
intr-un ziar „Faptul di
vers", m-a îndreptat la co
lega ta și a lui. Lizica Bă- 
dic. Dumneaei mi-a pus 
numai 109 întrebări și m-a 
sfătuit să mă întorc cu ce
rerea iar la tine.

— Dar dacă m-am purtat 
atîta de urît cu dumneata, 
de ce plîngi acum ? Așa e că 
ți-e milă de mine ?

— Plîng 
știu ce ai făcut cu 
mea. Unde este 
mea, care ti-am 
acum patru luni și 
rezolvată nici astăzi ? Spu
ne-mi unde e, că nici în 
mormînt nu te las.

— Pardon de cuvîntul 
mormînt. Asta e cavou și 
nu e totuna.

— îți mai arde de glume. 
Știi cite ore, cite zile, cite 
săptămâni mi-ai mîncat mie 
cu acel „vino mîine" al 
tău ? Mă sculam dimineața 
la 4 ca să pot prinde bon de 
audiență la tine. Și pentru 
ce ? 
unui 
care 
loc 1

— Dacă 
acum ce 
mai certai 7

— Auzi 7

— Ce s-aud ?
— Taci din gură și as

culta zgomotul de afară.
— Cine murmură ?
— Au venit toți cei pe 

care i-ai purtat pe 
muri.

— De ce au venit ?
— Să se convingă 

murit. Sînt fericiți 
scăpat de tine.

Am răspuns din cavou: 
„Veniți mîine".

dru-

c-ai 
c-au

pentru că nu 
cererea 
cererea 
depus-o 
nu este

Pentru preschimbarea 
ordin 
mi-l

de repartiție 
puteai elibera pe
mă crematorizam, 
făceai ? Pe cine

Se făcea că a doua zi, mai 
voios ca niciodată, Buru Va
sile, în biroul lui, rezolva pe 
loc, fără pic de amânare, ce
rerile oamenilor muncii. 
Cite un solicitant mai gră
bit îl ruga :

— Tovarășe Buru, pot 
veni mîine după hîrtie? 
Nu aș vrea să vă incomodez 
astăzi.

— S-a terminat cu „vino 
mîine". Stai să-mi vină lu
crarea de la semnat. Si 
gata... Uite c-a sosit. Pof
tim și mai poftiți pe la noi.

Ce frumos ! Murise Vasile 
Buru — birocratul Dar Va
sile Buru, funcționarul de la 
spațiul locativ trăiește și 
astăzi și-i dorim viață 
lungă și... să tragă toate 
concluziile din critica aspră 
a colectivului fsi care a pri
cinuit, credem, moartea — 
simbolică — a birocratului).

Eu mi-am băut cafeaua și 
m-am dus la dumnealui 
să-mi dea o adeverință că 
sînt în viață. Mi-a dat-o pe 
loc zîmbindu-mi :

— Fără „mustrare scri
să" nu se putea ?, mă 
trebă el într-o doară, 
binevoitor.

Răspunsul i-l trimit 
plic.

în- 
dar

pozitive. Dar la intrarea în marea 
majoritate a localităților afli prea 
puțin despre valorile, monumentele 
sau ospitalitatea care te întîmpină. 
Atît agențiile O.N.T. cît și unitățile 
muzeistice și alte obiective cu carac
ter turistic dispun de fonduri pentru 
publicitate. Sfaturile populare șl, în 
primul rînd, cele regionale au nu 
numai numeroase posibilități, dar și 
obligația de a atrage și dirija pe 
turiști către punctele a căror valo
rificare este, de altfel. în interesul 
reciproc.

Am consultat, în această privință, 
părerea unor specialiști din cadrul 
O.N.T. Arh. Ștefan Radu lonescu 
ne declară : „Cred că aportul arhi- 
tectului-șef al regiunii ar trebui să 
fie mai activ în privința amenajării 
traseelor turistice, atît pe plan func
țional cît și estetic. Obligația mate
rială și morală aparține. evident, 
sfatului popular regional, dar numai 
arhitectul-șef are competența nece
sară". „După mine — adaugă ing. 
Horia Rădulescu, reclama comercia
lă de pe șosele, așa cum arată ea 
acum, este inutilă și practic nici nu 
poate fi citită. Altele sînt cerințele 
informării pe traseu. La intrarea în 
orașe și în centrul lor ar trebui ex
puse scheme simple și clare ale lo
calității respective, cu indicarea o- 
biectivelor importante". „Ar trebui 
întocmită o listă completă a obiecti
velor turistice, cu semne convențio
nale corespunzătoare — este de pă
rere arh. Eugen Vasiliu. Aceste sem
ne, înscrise pe săgeți indicatoare 
alături de denumirea și distanta res
pectivă. ar fi de mare folos în ghi
darea turiștilor" Ar mai fi de adău
gat aici că. dacă pe șosele indica
toarele de orientare sînt în genera' 
judicioase, în orașe, unde ar trebui 
să se afle în atenția sfaturilor popu
lare. ele lipsesc și orientarea se face 
extrem de anevoios. Serioase îmbu
nătățiri ar trebui operate în privința 
dotării șoselelor, pe porțiunile dina

în

fară orașelor, cu puncte de oprire, 
prevăzute cu mici unităti de alimen
tație publică și deservire turistică. 
Există numeroase tronsoane de drum, 
chiar pe traseele principale, care nu 
oferă nici un prilej de reconfortare, 
de destindere, fiind lipsite de bufete 
sau baruri, de cel mai mic chioșc cu 
răcoritoare, sau de cîteva locuri așe
zate la adăpost de razele soarelui. De 
altfel, asupra acestui aspect vom mai 
reveni. Iată o serie de neajunsuri care 
se cer înlăturate în cel mai scurt 
timp.

Sfaturile populare regionale, în 
frunte cu președinții comitetelor lor 
executive, șe găsesc în fata unor 
sarcini urgente legate de anul inter
național al turismului. Mobiliza
rea tuturor forțelor șl mijloace
lor afectate acestui scop este 
absolut necesară : se află în joc mln- 
dria și ambiția pentru aspectul tra
seelor turistice de pe cuprinsul fie
cărei regiuni, „Dispunînd de autori
tatea necesară și de mijloacele econo
mice care le permit să acționeze — 
ne spune tovarășul Petrache Trofin, 
vicepreședinte al Oficiului Național 
de Turism — comitetele executive ale 
sfaturilor populare regionale, raiona
le, orășenești și comunale sînt sin
gurele foruri în măsură să asigure, 
în mod eficient, calitatea și aspectul 
corespunzătoare ale traseelor turis
tice. Mai mult chiar, unul dintre 
vicepreședinții sfatului popular re
gional este și președinte al consiliu
lui regional al turismului, exerci- 
tînd pe această cale controlul comi
tetului executiv, dar preluînd și răs
punderea unei game largi de acțiuni 
privind turismul". De o deosebită 
însemnătate este acum exercitarea 
unui control permanent, asiduu de 
către oamenii cei mai competent!. în 
măsură să dispună întreprinderea 
unor acțiuni dictate de împrejurări. 
Concluziile. învățămintele nu trebuie 
amînate pentru anul viitor, retușu
rile necesare să fie operate imediat,
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tribuna experienței înaintate Cointeresarea materială
Creșterea producției vege

tale și animale, sporirea ve
niturilor bănești și a valorii 
zilei-muncă în cooperativele 
agricole sînt determinate atît 
de folosirea judicioasă a ba
zei tehnico-materiale existen
te, a îngrășămintelor și se
mințelor din soiuri valoroase, 
cit și de aplicarea unor mă
suri care să asigure cointe
resarea materială a coopera
torilor. Uniunile cooperatiste 
din regiunea Cluj au desfă
șurat o muncă susținută pen
tru extinderea retribuirii su
plimentare în toate coopera
tivele agricole, la majoritatea 
culturilor și a speciilor de a- 
nimale. în acest scop, con
siliile de conducere au fost 
îndrumate să prevadă în plan 
producții corespunzătoare 
condițiilor și posibilităților e- 
xistente, repartizîndu-le dife
rențiat pe brigăzi, echipe și 
grupe de cooperatori.

Extinderea în acest an a 
retribuției suplimentare se 
datorește rezultatelor bune

obținute anul trecut în apli
carea acestei forme de co
interesare a cooperatorilor, 
în 1966, retribuția suplimen
tară la cultura porumbului 
boabe s-a aplicat în 243 de 
cooperative, dintre cele 283 
existente, la cartofi — 198, 
la sfeclă de zahăr — 127, la 
lapte de vacă — 279, la creș
terea în greutate a animale
lor — 126. Ca urmare a efor
turilor depuse de către toți 
cooperatorii, producția glo
bală agricolă, în cooperati
vele agricole din regiune, a 
fost depășită. Anul trecut 
s-au obținut peste prevede
rile planului 23300 tone de 
grîu, aproape 30 000 tone de 
porumb boabe, 50 000 tone 
sfeclă de zahăr, 135 000 hl 
lapte de vacă etc. S-a reali
zat, în medie, la hectar o 
producție de 1968 kg po
rumb boabe, 22 694 kg sfe
clă de zahăr, aproape 2 000 
litri lapte pe fiecare vacă fu
rajată. Aceasta a creat posi
bilitatea ca pe lîngă retri-

a cooperatorilor
în forme simple, echitabile

/ 
buirea de bază, datorită de
pășirii producției planificate, 
să se repartizeze cooperato
rilor produse și bani drept 
retribuție suplimentară în 
valoare totală de 56 800 000 
de lei.

în unele cooperative din 
regiune s-a manifestat ten
dința greșită de a se preve
dea producții mai mici pen
tru ca depășirea și retribuția 
suplimentară să fie mai mari, 
în altele nu s-a ținut o evi

dență corectă, fapt ce a 
creat unele greutăți în apli
carea retribuției suplimenta
re. Totuși, ca urmare a efec
tului pozitiv al aplicării aces
tei măsuri stimulative, în a- 
nul acesta majoritatea coope
ratorilor au cerut, în adună
rile generale, extinderea re
tribuției suplimentare în 
toate sectoarele. în prezent, 
la baza cointeresării mate
riale a cooperatorilor stă re
tribuirea după zile-muncă în

raport cu cantitatea și calita
tea producției obținute și re
tribuirea suplimentară în 
funcție de aportul pe care-1 
aduc cooperatorii la realiza
rea și depășirea producției.

Ținînd seama însă că 
multe dintre cooperativele 
agricole din regiune își des
fășoară activitatea în condiții 
naturale diferite, în mod fi
resc au apărut și alte forme, 
unele mai simple, dar efi
ciente de cointeresare a co

operatorilor în creșterea pro
ducției. La cooperativele a- 
gricole din Chinteni și Satu- 
Lung, cu aprobarea adunări
lor generale, pe lîngă retri
buția suplimentară, prevăzu
tă în recomandări privind 
depășirea sporului planificat 
la tineretul taurin pus la în
grășat, s-au mai acordat cîte 
30—50 lei de fiecare animal, 
predat la calitatea I. în 
felul acesta a crescut simți
tor numărul animalelor în

grășate și care la recepție 
au fost încadrate la calita
tea I.

In multe cooperative exis
tă greutăți la recoltatul și 
transportul produselor de pe 
cîmp din lipsă de atelaje. 
La cooperativa agricolă Ro- 
mânaș, raionul Zalău, la cul
turile de cartofi, sfeclă de 
zahăr și porumb boabe, pe 
lîngă retribuirea suplimenta
ră din depășirea producției, 
s-a acordat, în plus, membri
lor cooperatori care au lu
crat la aceste culturi 5 la 
sută din producția totală 
pentru lucrările de recoltat 
și transport. Deși este o a- 
batere de la sistemul retri
buției suplimentare, s-a in
trodus, pentru început, ă- 
ceastă formă datorită con
dițiilor grele pe care le a- 
veau cooperativele agricole 
respective. Aceasta a făcut 
să se transporte la timp și 
fără pierderi întreaga recoltă, 
în scopul obținerii de 
legume în cantități mari și 
mai ales de calitate superi
oară, la cooperativele agri
cole de producție „Unirea" 
și „înfrățirea" din orașul 
Cluj, precum și din alte 
părți, retribuirea suplimen

tară se face în natură. Fie
care cooperator este intere
sat să lucreze bine, să recol
teze produse de calitate, 
pentru că o parte dintre ele 
vor fi ale lui și nu-i este in
diferent cît va obține pe ele. 
în felul acesta, unitățile de 
desfacere a legumelor pri
mesc produse proaspete, sor
tate și curățate.

Fînețele și plantele de nu
treț au o pondere mare în 
suprafața cooperativelor a- 
gricole, constituind baza ma
terială necesară dezvoltării 
sectorului zootehnic. Aplica
rea formei do retribuire în 
cote părți din producția fî- 
nețelor naturale a dat rezul
tate bune. Cositul, adunatul, 
transportul și depozitatul fi
nului s-au făciit la timp, pro
ducția fiind depășită, iar ca
litatea — superioară. Unele 
cooperative din, zona de deal, 
unde furajele sînt cultivate 
în parcele mici, fără posibi
lități de mecanizare, au fo
losit o formă de retribuire a 
cooperatorilor în cote părți 
de 20—30 Ia sută din pro
ducție. în 1965, cooperati
vele agricole Cojocna, Some- 
șeni și altele, aplicînd acest 
sistem, au realizat o produc

ție de 5 000—5 800 kg 
la hectar. Anul tre 
însă, mergînd pe aplicat 
retribuirii suplimentare 
bani, cum prevăd recom: 
dările, au realizat nuri 
1500—2 000 kg la ha 
toate că producția de m: 
verde a fost mai mare de 
în anul precedent. Coope 
torii fiind retribuiți suj 
mentar în bani, nu au ma 
festat același interes pen 
obținerea unui fîn de c; 
late ; din această pricină, 
prelungit recoltatul, au ve 
ploile și s-au pierdut cai 
tați însemnate din produc

Iată, deci, cîteva forme 
cointeresare simple care 
mulează creșterea produc 
agricole, cu condiția ca 
să se aplice corect, să 
evitate abuzurile și 
păstreze cadrul general 
statutului și recomandă 
Uniunii Naționale a Coc 
rativelor Agricole de 1 
ducție.

Antip TOFAN 
șef de secție la Uniu 
regională Cluj 
a cooperativelor agric

LA IPROFIL 
MOBILA IAȘI

Anul trecut, ca de altfel în toți cel 7 ani de la In
trarea în funcțiune, IPROFIL „Mobila*  din Iași s-a ma
nifestat ca o unitate fruntașă a Ministerului Economiei 
Forestiere, cu un colectiv bine închegat, a cărui ca
racteristică principală a constituit-o sîrguința și per
severența în realizarea, lună de lună, a sarcinilor de 
plan. Probele de necontestat ale acestei aprecieri ni 
le oferă indicatorii economico-financiari înregistrați la 
sfîrșitul anului trecut: producția globală a fost reali
zată în proporție de 105,4 la sută. S-au obținut, de ase
menea, economii suplimentare la prețul de cost de 
400 000 Iei și beneficii peste plan de 1,9 milioane lei. 

A FĂCUT

A TRECUT 

UN AN Șl
III.......MII MWBMWMWMMMBBMaMMMMMMIHWBWMTMl

COLECTIVUL

UN PAS...
Evaluînd aceste succe

se, se pune o întrebare fi
rească : Cum se explică 
nivelul scăzut de îndepli
nire a sarcinilor de plan 
pe primul trimestru din 
acest an, „căderea" aceas
ta, care s-a menținut și 
în luna aprilie ? No
tăm realizările: produc
ția marfă vîndută și 
încasată se află cu 18 
procente sub prevederile 
planului, prețul de cost a 
fost depășit cu 1,8 mi
lioane lei, iar planul la 
beneficiu nu a fost înde
plinit decît în proporție 
de 40 la sută. Ne răspun
de directorul întreprinde
rii, ing. Petre Necula:

— Mă întrebați ce a- 
nume a determinat acest 
„pas înapoi". De fapt de 
cînd ne știm, uneori, am 
trecut mai greu peste 
primele luni. Anul a- 
cesta, însă, ne-am împot
molit. Explicația este una 
singură: au crescut, așa 
cum era și firesc, exigen
țele față de fabrica noa
stră, iar noi am mers în 
ritmul cu care ne obiș
nuisem, nemailuînd mă
suri pentru realizarea noi
lor sarcini de plan...

Despre ce este vor
ba ? Numai în trimes
trul IV al anului trecut, 
Ministerul Economiei Fo
restiere a suplimentat, 
peste noapte, planul de 
producție al acestei între
prinderi cu aproape 5 mi
lioane lei. Evident, nimeni 
nu se poate ridica împo
triva acestei majorări de 
sarcini, care s-a funda
mentat pe posibilitățile 
reale ale acestei unități. 
Deficiența constă în faptul 
că suplimentarea a fost 
adusă la cunoștința între
prinderii cu mare întîr- 
ziere, după ce se întoc
mise planul de aprovizio
nare pentru 1967. Ca a- 
tare, o parte din stocurile 
de materii prime, mate
riale și producție netermi
nată, care erau destinate 
trimestrului I al anului în 
curs, au fost folosite pen
tru realizarea sarcinii su
plimentare de plan.

Cinste colectivului în
treprinderii pentru că, 
pînă la urmă, a îndepli
nit, după cum s-a văzut, 
planul pe anul trecut. 
Dar aceasta nu justifică 
practica forului tutelar 
de a solicita, peste noapte, 
o producție peste plan în
treprinderilor care „merg" 
bine, pentru a acoperi pe 
ansamblu neajunsurile e- 
xistente în alte unități 
subordonate. Nu odată a 
fost criticat acest proce
deu al Ministerului Eco
nomiei Forestiere. Preci
zăm, nu despre suplimen
tarea sarcinilor de plan, în

sine, este vorba. Ci de 
faptul că întreprinderilor 
nu li se asigură condiții 
de realizare a acestei sar
cini majorate. Ca urmare, 
întreprinderile care pri
mesc suplimentări își 
„consumă" prematur toa
te pregătirile pentru o 
nouă perioadă de plan, 
întregul decalaj dintre 
diferitele sectoare de pro
ducție este dereglat, își 
epuizează stocurile de 
materii prime, materiale 
și semifabricate, în timp 
ce alte unități își formează 
stocuri supranormative și 
trăiesc pe spinarea celor 
fruntașe.

La IPROFIL „Mobila" 
din Iași au mai interve
nit și alte cauze. Ele se 
datoresc deficiențelor pro
prii și constau în fluc
tuația mare a forței de 
muncă, în utilizarea une
ori nesatisfăcătoare a 
timpului de lucru, a mij
loacelor tehnice. Din pă
cate, aceste neajunsuri au 
fost mai greu de aflat în 
discuția purtată cu condu
cerea întreprinderii. Pro
babil, s-a creat impresia 
că ele au o importanță 
minoră. Totuși ele per
sistă și nu pot fi deloc ne
glijate. Spunem aceasta, 
întrucît în luna ianuarie, 
au fost recuperate, în cea 
mai mare parte, rămîne- 
rile în urmă în asigura
rea bazei materiale de 
producție și în întreprin
dere se găseau reale posi
bilități de îndeplinire a 
planului pe primul tri
mestru. Am trecut prin 
cîteva sectoare ale secției 
I, în jurul orei 14 — ora 
predării schimbului I. Cu 
15 minute înainte de ora 
respectivă și 20 minute 
după aceea, nu am văzut 
decît cîțiva muncitori prin 
sector, care au început 
alene lucrul. La serviciul 
producție, am aflat că și 
în pauza din timpul 
schimbului se mai pierde 
cel puțin o jumătate de 
oră cu discuții... Dacă 
mai adăugăm aiGi și 
cele peste 6 000 om-ore 
de absențe nemotivate și 
învoiri, avem o imagine 
clară a folosirii neraționa
le a timpului de lucru. Ri
sipa timpului de lu
cru a fost trecută ușor 
cu vederea de către con
ducerea întreprinderii ie
șene. Chiar se pare că se 
înscăunase o concepție 
neadmisă : să se lucreze 
numai șapte ore sau șapte 
ore și jumătate, cu toate 
că plata salariului se făcea 
integral pentru opt ore 
de muncă. Efectul a- 
cestei concepții dăunătoa
re s-a făcut simțit mai 
mult ca oricînd în cursul 
primului trimestru, deoa

IWAPOi In laboratorul de tehnica ten
siunilor înalte de la Institurul 
de cercetări și proiectări elec

trotehnice din Capitală

(Urmare din pag. I)

rece sarcinile de plan s-au 
stabilit mai aproape de ni
velul posibilităților exis
tente în întreprindere. 
Pentru a repara această 
pierdere de timp, condu
cerea tehnico-administra- 
tivă a mers din greșeală 
în greșeală. în loc să in
tervină hotărît împotriva 
chiulangiilor, să sancțio
neze recidiviștii „speciali
zați" în irosirea timpului 
de lucru, să aplice măsuri 
energice tehnice și orga
nizatorice pentru o mai 
bună folosire a zilei de 
muncă, ea a apelat la ore 
suplimentare. In primul 
trimestru s-au efectuat 
peste 35 000 ore suplimen
tare. Calculele arată 
că folosindu-se inte
gral cele 8 ore de muncă,, 
se poate obține ușor un 
spor de producție de circa 
7—8 la sută. De aceea, 
conducerea acestei între
prinderi și organizația de 
partid — aplicînd riguros 
Hotărîrea C.C. al P.C.R. și 
Consiliului de Miniștri — 
au îndatorirea să curme 
neîntârziat irosirea timpu
lui de muncă, să instaure
ze o înaltă disciplină în 
toate sectoarele de pro
ducție.

Intervenții energice sînt 
necesare și în scopul în
lăturării rebuturilor. Cu 
atît mai mult cu cît volu
mul rebuturilor a cressut 
în primul trimestru față de 
cel înregistrat în trimes
trul IV al anului trecut, 
deși producția a fost mai 
mică. Astfel, în cursul tri
mestrului I s-au înregis
trat rebuturi în valoare de 
600 000 lei, ceea ce a in
fluențat negativ atît pla
nul de producție cît și ni
velul prețului de cost.

Afirmația directorului 
întreprinderii ieșene, cum 
că în primul trimestru „au 
fost prinși descoperiți" 
etc., etc., nu are un cores
pondent practic. Nu acum 
„au fost prinși descope
riți", ci de mai multă vre
me. Așa cum am aflat, re
zultatele bune obținute de 
întreprindere în anii pre- 
cedenți — dar la nivelul 
mediocru al posibilităților 
— au creat o atmosferă 
de automulțumire, în care 
a lîncezit spiritul de ini
țiativă. S-a dovedit nepă
sare în fața unor sesizări 
ale organelor bancare pri
vind unele deficiențe în 
activitatea economico-fi- 
nanciară. Așa, de pildă, la 
Direcția orășenească Iași

a Băncii Naționale ni s-a 
spus «ă la aGeastă între
prindere s-au făcut anali
ze în repetate rînduri sta- 
bilindu-se de fiecare dată 
planuri de măsuri pentru 
înlăturarea unor neajun
suri In luna martie 1967, 
la o analiză a stadiului a- 
plicării măsurilor stabilite 
s-a constatat că în bună 
parte ele nu au fost rea
lizate. Nici nu se ur
măresc cu exactitate con
sumurile specifice, fapt 
ce a determinat creșterea 
costurilor de producție. 
Nu s-a introdus încă o e- 
vidență clară a rebuturi
lor pe cauze și locuri, 
pentru a se interveni 
prompt în vederea înlătu
rării lor șl a se sancționa 
cei vinovați. Nu s-a urmă
rit recondiționarea unor 
produse finite spre a pu
tea fi livrate. S-au aflat în 
stoo peste 1 875 taburete și 
1220 ssaune tip 308, în 
valoare de 600 000 lei pen
tru care întreprinderea 
plătește dobînzi penaliza
toare.

întreprinderea din Iași 
este printre puținele uni
tăți economice care nu au 
contribuit cu forțele de 
care dispun la obținerea 
rezultatelor deosebite în
registrate de industrie în 
trimestrul I al acestui an, 
considerat ca fiind cel mai 
bun trimestru întîi din 
toți anii de economie pla
nificată. Această poziție 
nu mai poate face cinste 
colectivului de aici. E ab
solut necesar ca în tri
mestrul II conducerea în
treprinderii să-și „găseas
că busola", renunțînd la 
automulțumire și anali- 
zînd în mod critic situația 
creată, fiecare deficiență 
și luînd măsuri energice 
de redresare a situației. 
Organizația de partid tre
buie să depășească stadiul 
constatativ, să se trans
forme într-un motor al 
revirimentului economic. 
Cît privește forurile 
de resort din Ministerul 
Economiei Forestiere, ele 
au îndatorirea de a evita 
neîntârziat neajunsurile 
care s-au amplificat la 
IPROFIL „Mobila“-Iași, 
de a imprima colectivului 
de aici acea propulsie 
necesară depășirii unui 
impas și atingerii rapide 
a unui nivel superior în 
activitatea economică.

Viorel SALAGEAN

CONSFĂTUIRE

IN PROBLEMA

CRAIOVA (corespondentul 
„Scînteii”). — Din inițiativa 
secției economice a Comitetului 
regional de partid Oltenia, la 
Craiova a avut loc zilele aces
tea o consfătuire de lucru pri
vind preocuparea organelor și 
organizațiilor de partid și a 
conducerilor tehnico-administra- 
tive pentru creșterea și întă
rirea rolului maistrului în pro
ducție. Au luat parte maiștri, 
cadre de conducere din între
prinderi, secretari ai comite
telor raionale și orășenești de 
partid.

Dezbaterile, cît și referatul 
prezentat de tovarășul Ștefan 
Duță, șeful secției economice 
a comitetului regional de partid, 
au reliefat posibilitățile existen
te în întreprinderile regiunii 
de a spori contribuția și răspun
derea maistrului în organizarea 
și conducerea producției și a 
muncii. O atenție deosebită a 
fost acordată îndatoririlor mai
ștrilor privind aplicarea Hotărî- 
rii C.C. al P.C.R. și a guver
nului cu privire la reglemen
tarea programului de muncă. 
Pe baza referatului și a propu
nerilor maiștrilor, care au luat 
euvîntul în cadrul consfătuirii, 
a fost adoptat un plan de mă
suri. S-a stabilit ca organiza
țiile de partid din întreprinderi 
să analizeze sistematic modul în 
care conducerile tehnico-admi- 
nistrative se preocupă de întă
rirea rolului și autorității mai
strului la fiecare Ioc de muncă, 
cît și pentru crearea celor mai 
bune condiții în așa fel ca 
aceștia să-și poată exercita 
atribuțiile ce le revin în pro
ducție. De asemenea, s-a pre
văzut ca periodic să se orga
nizeze schimburi de experiență 
pe ramuri între maiștrii din re
giune, pentru a generaliza re
zultatele obținute de ei în orga
nizarea producției și a muncii, 
utilizarea rațională a utilajelor, 
gospodărirea locurilor de mun
că, a materialelor, acordarea 
asistenței tehnice, asimilarea de 
produse noi, ridicarea calității 
producției etc.

aplicării tehnologiilor înaintate, în 
cele mai bune condiții organiza
torice, fără a lua în calcul, deocam
dată. „locurile înguste" din produc
ție sau întreruperile accidentale. 
La aprecierea capacităților de 
producție a secțiilor și sectoarelor 
s-a luat în considerare, în primul 
rînd, capacitatea agregatului de 
bază, conducător, ca, de exemplu, a 
furnalului propriu-zis sau a cup
torului Martin în industria side
rurgică, a unui abataj în industria 
extractivă și a mașinilor-unelte în 
întreprinderile constructoare de 
mașini. La acestea' s-a determinat 
capacitatea maximă, pe baza unor 
formule matematice bine verifi
cate, care țin cont de tehnologia 
aplicată, de caracteristicile agre
gatului, de condițiile de calitate și 
sortimentale. Aceste calcule au 
servit la compararea gradului de 
utilizare cu agregate asemănătoare 
din alte între
prinderi din țară 
și străinătate.

Nu s-a negli
jat nici influența 
deosebită asupra 
utilizării capaci
tății agregatelor 
de bază pe care 
o au instalațiile 
anexe de deser
vire. Mai ales, în 
ultima perioadă 
am acordat mai 
multă atenție co
relării juste a 
capacității agre
gatelor conducă
toare cu cele au
xiliare. Astfel, 
s-au rezolvat o 
serie de proble- 

■ me, cum sînt 
transportul și 
manipularea ma
terialelor de ma
să, meGanizarea 
operațiilor de în
cărcare, simpli
ficarea și rațio
nalizarea unor 
operații de pre
gătire a materii
lor prime și de 
evacuare a de
șeurilor. Pe par
cursul aGțiunii 
s-au constatat 
însă și situa
ții cînd capacitățile agregatelor 
de deservire constituie o frînă în 
atingerea indicilor de utilizare pro
iectați ai agregatelor de bază. Cî
teva exemple : la oțelăria Martin 
II, instalațiile de șarjabilizare, pre
gătire și turnare nu satisfao în în
tregime capacitatea de producție a 
cuptoarelor. în sectorul minier, u- 
tilajele și agregatele anexă au o 
capacitate mult mai mare decît fron
tul de lucru. însăși prin proiectare 
și datorită vitezelor de înaintare 
reduse realizate îrt exploatările mi
niere, capacitatea instalațiilor de 
transport este de 3—5 ori mai mare 
decît producția maximă ce o pot 
asigura abatajele. Aceasta explică 
de ce indicele de utilizare a unor 
locomotive de mină, puțuri de ex
tracție și a altor instalații este de 
numai 15—20 la sută. In scopul 
corelării judicioase a acestor ca
pacități de producție și eliminării 
„locurilor înguste" din fluxul teh
nologic, s-au luat o seamă de mă
suri tehnice și organizatorice din 
care unele s-au și aplicat. în Va
lea Jiului s-a trecut la organiza
rea unor abataje etalon, cn viteze 
de avansare mai ridicate. La secția 
II de aglomerare de la Hunedoara, 
prin diverse completări, capacitatea 
mașinilor de aglomerare a crescut 
cu peste 30 la sută.

Rezerve însemnate au rezultat și 
din faptul că la multe utilaje, ma
șini și agregate nu se valorifică în 
întregime fondul de timp dispo
nibil. Indicii de utilizare extensivi 
ai acestor agregate sînt reduși, ca 
urmare a nefolosirii lor în toate 
schimburile, a opririlor acciden
tale, a deficiențelor în aproviziona
rea cu materii prime și materiale, 
a lipsurilor în exploatarea și între
ținerea lor. Grav este faptul 
că, în multe întreprinderi, 
însămi prin plan se prevede o fo
losire redusă a capacității utilaje

lor, mai ales în exploatările minie
re, întreprinderile constructoare de 
mașini, pe șantierele de construc
ții. Așa se explică măsurile luate, 
de creștere a timpului efectiv de 
funcționare a agregatelor. De pildă, 
la turnătoria de lingotiere din Că- 
lan, începînd din luna februarie 
a.c. s-a introdus regimul de lucru 
continuu, fapt care asigură o creș
tere de producție de peste 15 la 
sută. De asemenea, în cadrul Com
binatului siderurgic Hunedoara se 
analizează zilnic cauzele staționă
rilor la oțelării și laminoare și se 
iau măsuri operative pentru elimi
narea lor.

Capacitatea de producție a agre
gatelor și utilajelor este mult di
minuată și de cantitatea mare de 
rebuturi și deșeuri ce rezultă în 
condițiile actuale de fabricație. La 
secția a Il-a de aglomerare de la 
Hunedoara peste 30 la sută din

Se pune în valoare 
capacitatea maximă 
a fiecărei 
suprafețe industriale?

producție este necorespunzătoare, 
iar la Fabrica de produse refrac
tare de la Alba Iulia rebutul va
riază între 6—10 la sută. Pentru 
înlăturarea acestei situații, în unele 
întreprinderi se iau măsuri. 
La uzina mecanică Cugir s-a 
întocmit un studiu privind canti
tățile de rebuturi pe cauze, grupe 
de muncitori și sistemul tehnolo
gic aplicat. Prin aplicarea măsuri
lor stabilite, pe baza acestui stu
diu, volumul de rebuturi a scăzut 
la jumătate, mărind astfel cu circa 
2,5 la sută capacitatea efectivă de 
producție. Rezultate bune s-au 
obținut și la laminorul de semi
fabricate de la Hunedoara, unde 
prin legarea calculatorului elec
tronic la foarfecă rotativă se asi
gură o tăiere a țaglelor la lungimi 
optime în cadrul toleranțelor ad
mise, ceea ce — asigurîndu-se re
ducerea volumului de deșeuri — 
permite o creștere a prdducției cu 
circa 6 000 tone pe an.

Capacitatea de pro
ducție nu este o dată 
fixă, ci o mărime 

I dinamică
Utilizarea cu înalt randament a 

capacității agregatelor, instalații
lor și utilajelor depinde în mare 
măsură de modul de organizare a 
producției. în acest sens, la Uzina 
mecanică Cugir și Combinatul side- 
rurgio Hunedoara s-a studiat și a- 
plicat optimizarea programării pro
ducției, ținîndu-se seama de capa
citatea de producție a fiecărui a- 
gregat și mașină-unealtă, în parte, 
de gruparea pe familii de sorti
mente și piese și de contractele e- 
conomice. Prin această optimizare

se estimează o creștere efectivă 
producție de aproape 10 la sutâ 
liniile de laminoare de la con' 
natul din Hunedoara și la uzi 
rea pieselor pentru produ' 
de mașini-unelte de la Cugir. 
tervine apoi extinderea spe 
lizării, îndeosebi la întreprinde 
constructoare de mașini. Per 
exemplificare, vreau să arăt 
unele șuruburi, piulițe și alte p 
simple standardizate, care nu 
găsesc în comerț, sînt confecțioi 
pe mașini universale, deservite 
muncitori cu înaltă calificare, 
care cauză prețul de cost al ac 
tora este foarte ridicat. De ex< 
piu, un inel Seeger (STAS 5! 
de diametru 105 costă la Ci 
63 lei, față de 1,88 lei cît < 
prețul de catalog, iar un șurub 
lăcaș hexagonal (STAS 5144) c< 
la Cugir 1,24 lei buc. față de 0 
lei bucata, preț de catalog. în ai 
fel, numai la uzina din Cugir 

pierd anual 
proape 500 
lei. Se impi 
cred, ca Minii 
rul Indust 
Construcțiilor 
Mașini să an; 
zeze posibilita 
creării unor u 
tăți speciali? 
în producerea 
nor astfel de j 
se pentru într 
ga economie.

După păre 
noastră, cap? 
tățile de prod 
ție nu sînt r 
rimi fixe, ci r 
rimi dinam 
chiar în condi 
le existenței 
celorași utilaj 
suprafețe de p 
ducție. De ac 
ele trebuie p 
manent revizu 
Părerile după 
re capacitatea 
producție ar 1 
mărime limit: 
prescrisă de p 
iectant, nu au 
meinicie, fi 
infirmate 
practică. Put 
da multe exe 
ple în care p 
ducția, după 

perioadă de timp, depășește 
pacitatea proiectată ca urmare 
progresului tehnic, a perfecțior 
rii proceselor tehnologice, a cr 
terii calificării cadrelor și a expe 
cnței. Cel mai elocvent exemplu 
acest sens ni-1 oferă lamino 
bluming, care în anul 1959 a i 
construit cu o capacitate de 1 r 
tone/an și care în acest an la 
nează aproape 2 milioane tone oț 
turnătoria de lingotiere de la Că 
proiectată la o capacitate de 
mii tone anual și care după 4 
de la punerea în funcțiune p 
duce cu 10 mii tone mai m; 
chiar fără dotarea ei cu mașir 
de format prevăzute. Elocvent e 
și exemplul cuptoarelor Martin 
la Hunedoara. Indicii lor de ut 
zare au crescut în ultimii ani 
peste 40 la sută. Față de dezvol 
rea tehnicii mondiale, de rezul 
tele obținute în întreprinderile 
derurgice similare din alte țări 
de condițiile nou create la Hu 
doara, aceștia nu mai prezintă 
limită. Prin introducerea tehno 
giei de elaborare a oțelului cu o 
gen și alte îmbunătățiri de des 
vire a cuptoarelor, în alte ț 
se obțin în mod curent indici 
utilizare de ordinul a 12—14 to 
mp sau chiar mai mari, față 
8,8 tone la cuptoarele de 400 to 
șarjă, Ia Hunedoara.

Stadiul la care am ajuns în p 
zent, studiile și măsurile înt 
prinse pe linia folosirii mai < 
pline a capacităților de produc 
creează premise pentru a atir 
într-un timp scurt nivelul posi' 
lităților reale de care dispune et 
nomia regiunii noastre. Pentru 
ceasta se impune să se depășea: 
cu mai multă fermitate etapa s 
diilor, a bunelor intenții și a d 
cuțiilor și să se acționeze prad 
hotărît, în fiecare întreprindere, 
ceasta este concluzia comitetu 
regional de partid și în acest sc 
ne îndreptăm toate forțele.
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A ȘCOLII MUZICALE (Urmare din pag. I)

Artistul
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• Teatrul de Operă și Balet: 
ORA SPANIOLĂ ; GIANNI 
SCHICCHI - 19,30.

• Teatrul de stat de operetă : 
CLOPOTELE DIN CORNEVIL- 
LE —19,30.

Ca urmare a rapidului 
ogres social și cultural 
țării noastre de la eli- 

irare încoace, învăță- 
ntul de toate gradele și 
oiilurile a luat și el o 
maicunoscută dezvolta- 

Atît de mare încît nu 
iu putut forma în ace- 
?i timp și toate cadrele 
iactice necesare. în- 
an grad mai mare sau 
:i mic această situație 
constată în diferite ra
ri ale învățămîntului, 
r cu deosebire în aceea 
muzicii.
.ipsurile în pregătirea 

specialitate a unora 
itre cadrele didactice 
la aceste școli sînt cu- 

jcute. Ele au fost de 
•înd amintite și într-un 
icol al prof. G. Mano- 

decanul Facultății in- 
rmentale a Conservato
rii „Ciprian Porumbes- 
' din București. Față de 
sa de cadre de specia- 
,te corespunzătoare s-a 
:t în considerare chiar 
intualitatea desființării 
ar licee de muzică.
Iste de observat însă 
dacă în școlile și li- 

ile de muzică mai 
cționează încă un nu- 
r de profesori cu o pre- 
lire nesatisfăcătoare, a- 
rsta este o consecință 
nsuficienței numerice a 
fesorilor de speciali- 

s instrumentală. Din a- 
istă cauză a trebuit să 
folosească la multe ca- 
Ire și persoane avînd 
sigur unele contingențe 
muzica instrumentală, 

r fără calificarea nece- 
;ă pentru predarea ei 
un nivel tehnico-științi- 
și artistic adecvat.

3ît de mare este lipsa 
afesorilor de instrument, 
•.uită cu maximă preg- 
nță din faptul că o foar- 
mare parte, la unele 

tedre chiar majoritatea 
, este deservită de pro- 
:ori cu mai mult de o 
rmă sau în cumul, ceea 

nu este, desigur, din 
life puncte de vedere, 
vorabil învățămîntului. 
După cum se cunoaște, 
liversitățile au fost din- 
tdeauna locul unde au 
st pregătiți profesorii 
mtru învățămîntul căruia 
se spunea mai înainte 
îcundar și care cuprinde

acum clasele V—XII. 
Pentru învățămîntul muzi
cal, universităților le co
respund conservatoarele. 
Se pune dar întrebarea, 
dacă acestea din urmă au 
putut face față și au pri
mit suficient sprijin spre a 
îndeplini și acest rol ce le 
revine, de a pregăti ca
dre pentru învățămîntul 
instrumental în școlile și 
liceele de muzică.

Ar fi greu de afirmat 
aceasta deoarece secțiile 
instrumentale ale conser
vatoarelor, corespunzător 
și numărului foarte mic al 
locurilor planificate, au 
pus pînă acum accentul 
numai pe pregătirea de 
soliști. Pornind de la a- 
ceeași optică și organiza
re, criteriile și exigen
țele examenelor de admi
tere au avut în vedere se
lecționarea doar a „soliș
tilor". Dar soliștii în orice 
activitate : în știință, în 
tehnică, în arte etc., nu-i 
formează nici o școală și 
încă mai puțin pot fi ei 
detectați cu adevărat în- 
cepînd chiar de la exa
menul de admitere. Pe so
liști, prin care înțelegem 
într-un sens mai larg „vîr- 
furile" în orice activitate 
profesională, îi formează 
și îi descoperă numai via
ța. Școlile, oricît de înal
te și de exigente ar fi, 
pregătesc și pot pregăti 
numai specialiști „de re
țea" și numai activitatea 

' lor ulterioară ridică pe 
unul sau pe altul la treap- 

.ta „solistului". Excepțiile, 
cazurile cînd un solist (au
tentic) se remarcă încă 
din școală, ba chiar de la 
intrarea în școală, sînt 
prea puține pentru ca pe 
baza lor să se organizeze 
un învățămînt.

După părerea mea, din 
cauza acestei greșite op
tici prin care s-a privit și 
organizat învățămîntul in
strumental superior, limi- 
tîndu-se de către organele 
de plan numărul locurilor 
la numărul eventualilor 
„soliști", cele 17 promoții 
date de conservatoare de 
la reforma învățămîntului 
pînă astăzi, nu au putut 
nici pe departe îndestula 
necesitățile de profesori 
calificați pentru catedrele 
instrumentale ale școlilor

prof. 
Gina SOLOMON

și liceelor de muzică din 
țară. Puținele completări 
ce s-au putut face au re
zultat din numărul mic de 
studenți admiși și pregătiți 
în conservatoare în per
spectiva de soliști dar 
care, ahiar cînd au răs
puns acestei perspective, 
nu au găsit asigurată o 
activitate suficientă în a- 
ceastă direcție.

Limitarea excesivă a nu
mărului celor admiși a- 
nual la secțiile instru
mentale ale conservatoa
relor a avut efecte nega
tive și asupra altor sec
toare ale activității muzi
cale. Astfel, numeroasele 
orchestre simfonice și ale 
teatrelor muzicale din țară 
suferă și ele de pe urma 
numărului redus de instru
mentiști calificați, cu o 
instrucție și o educație 
muzicală superioară.

Dacă, pentru exemplifi
care vom considera spe
cialitatea pianului, acest 
sector necesită în afară 
de soliști, un număr mai 
mare de profesori de pian, 
acompaniatori pentru so
liștii tuturor celorlalte in
strumente și vocali, pre
cum și pentru ansamblu
rile corale. De aseme-

nea, mulți corepetitori 
pentru școlile și liceele de 
muzică și coregrafice (in
clusiv pentru conserva
toare, care pînă în pre
zent au absorbit în acest 
scop pe cei mai mulți din 
propriii lor absolvenți), 
pentru teatrele de operă 
și muzicale, pentru forma
țiile de dans și al
tele. Toți aceștia — care 
nu pot fi clasați de la în
ceput — ar trebui să pri
mească instrucția și in- 
vățămîntul superior pia
nistic deplin, rămînînd ca, 
după aptitudinile și pre
dispozițiile lor, natural di
ferite, ei să-și găsească 
apoi locul potrivit în viața 
muzicală atît de bogată și 
de variată a țării. Unii 
dintre ei ca soliști, iar al-

■ ții, tot atît de necesari și 
de prețuiți, • în celelalte 
multe activități pianistice 
sus-menționate. Cele e- 
xemplificate aici pentru 
cazul pianului sînt vala
bile, cu deosebirile cores
punzătoare specificului 
respectiv, și pentru învă- 
țămîntul celorlalte instru
mente muzicale.

Concluzia ce se impune 
este dar ca porțile secții
lor instrumentale ale con
servatoarelor să fie mai 
larg deschise decît pînă 
acum, cînd s-a urmărit a 
se forma numai „soliști". 
Desigur că nu pentru a 
se lăsa drum liber medio
crităților, dar pentru ca

un numai mal mare de 
absolvenți ai liceelor de 
muzică — care, în paran
teză, zis, au costat foarte 
mult statul pentru ca ei să 
fie apoi lăsați la mijlocul 
drumului — să-și poată 
continua și finaliza pregă
tirea în conservatoare. ; 
După un învățămînt in
strumental de 12 ani în li
ceele de muzică se poate 
admite că majoritatea ab
solvenților respectivi, care 
au trecut și ei an de an 
prin tot felul de probe și 
examene, posedă o des
tul de serioasă pregătire 
prealabilă pe care con
servatoarele să poată 
clădi cu folos mai de
parte.

Fiind mai mare numărul 
studenților anual admiși, 
în consecință și acela al 
absolvenților secțiilor in
strumentale, în prezent 
prea ferecate, viața — și 
nu diplomele — va alege 
apoi dintre ei, prin matu
rizare și salturi calitative, 
pe soliștii autentici în nu
mărul necesar țării. Tot
odată vom avea mai mult 
decît pînă acum și pentru 
celelalte sectoare instru
mentiști de nivel superior, 
așa cum sînt grabnic și 
în mare număr ceruți ca 
profesori în școlile și li
ceele de muzică, în or
chestre și formații de ca
meră, ca acompaniatori și 
corepetitori.

O Teatrul Național „I.
ragiale" (sala Comedia) : DRA- 

, GONUL (spectacol prezentat de 
„Deutsches Theater Berlin” — 
R.D.G.) - 19,30. (sala Studio) : 
DOMNII GLEMBAY — 19,30. 
(la Sala Palatului) : CASTILIA- 
NA - 19,30.

o Teatrul de Comedie : UN 
HAMLET DE PROVINCIE — 
20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) ; UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚĂ - 19.30 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL 
- 20.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : DINCOLO DE ZARE 
- 19,30, (sala Studio) : MEȘTE
RUL MANOLE - 20.
® Teatrul Muncitoresc C.F.R, 
(în sala Teatrului evreiesc de 
stat) : CIN-CIN - 19.30.
0 Teatrul ..Barbu Delavran- 
cea" : ȘCOALA NEVESTELOR 
- 20.
O Teatrul Mic : INCIDENT LA 
VICHY — 19,30,
o Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 
„I; L. Caragiale" : ROMULUS 
CEL MARE - 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : TIGRIȘORUL 
PETRE — 17.
» Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI - 19.30. (sala Vic
toria) : COLIBRI MUSIC-HALL 
— 19,30. (Patinoarul artificial 
23 August) : VARIETĂȚI — 20.
o Circul de stat : VARIAȚIUNI 
DE CIRC — 19.30.

Mărturisesc că deseori și tn teatrul 
nostru am văzut spectacole asemănătoa
re. Este oare teatrul o arenă unde far
mecul unui actor — dezlănțuit și exci
tat — trebuie să-l devore pe al celui
lalt ? Sînt spectacole — dealtminteri ex
celente inițial — unde scena devine un 
cimp general de masacru pentru ca la 
final istovit, desființat, strălucind însîn- 
gerat de victorie un actor să surîdă pu
blicului cu femurul adversarului între 
oinți. In loc să semneze acel pact sa
cru de care vorbeam la început, ei sem
nează un pact cu publicul a cărui con
diție inițială de contract este reeditarea 
lor stereotipă — reeditarea să zicem a 
defectelor' lor ilariante pentru a da un 
singur și trist exemplu. Nu pledez nici o 
singură secundă împotriva farmecului și 
personalității actoricești puse în slujba 
unor semnificații. Nu-i pot uita niciodată 
pe marele Moretti, pe Busch, pe Bibi 
Anderson ; pe Scofield, pe care după ce 
l-am văzut în Lear l-am admirat abso
lut de nerecunoscut la Londra în Hlesta- 
kov, sau asemănător pe David Warren în 
Hamlet într-o seară și în cealaltă în Șeful 
Poștei din Revizorul. Un același mod de 
a concepe umorul, deci un act de con
știință și nu un simplu răsfăț actoricesc, 
lega perfect cele două interpretări ale 
lui Warren, altminteri radical deosebite. 
Un farmec extraordinar avea și Bibi An
derson, dar exista la ea un control a- 
proape electronic al farmecului.

Un actor manierist este 
crificat definitiv pe altarul jalnic al far
mecului său.

Personal cred că dacă

un actor sa-

printr-o 
a ra- 

(care a 
un ra-

teatrul con
temporan traversează o criză 
anumită tocire și aplatizare 
portului public-spectator 
devenit destul de accentuat
port amabil în locul unuia de transă 
lucidă, de emoție extremă, violentă), a- 
ceasta e determinată de două ar
gumente — unul de ordin dramatur
gie, pe care nu-1 voi discuta acum, și

e SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : PA
TRIA - 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
« FRENCH CAN-CAN : REPUBLICA — 8,30 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 21 : la grădină - 20.
o ANGELICA ȘI REGELE — cinemascoo : LUCEA
FĂRUL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la ambele completarea 
Mama Iui Adrian), STADIONUL DINAMO (completare 
In tainițele muzeului) — 20. GRĂDINA DOINA — 20.30, 
ARENELE LIBERTĂȚII - 20.
0 OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : BUCEGI 
(completare în tainițele muzeului) — 9,30 ; 12 ; 16 ; 18,15;
20.30 ; la grădină — 20. MODERN (completare Petrol) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT : CENTRAL (comple
tare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 9 ; 11,45 ;
14.45 ; 17,45 ; 20,45.
0 A DISPĂRUT UN FRAGONARD : CAPITOL (comple
tare Tensiune înaltă la Bechet) — 9 ; 11.45 ; 14.45 ; 17,45 ; 
20,45, MELODIA (completare Legenda ciocîrliei) — 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18.30 ; 21. FLAMURA (completare Tine
rețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30.
0 PILOT DE ÎNCERCARE : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 

18,30; 21.

e DILIGENȚA : UNION (completare Orizont științific 
nr. 3/1967) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
® PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
o ÎNVIEREA (ambele serii) : DOINA - 11,30 ; 16 ; 19,30. 
« UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : LUMINA 
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,1.5 ; 20,45. DACIA (completare 
Adam și Eva) — 8.30 — 16,45 în continuare

20, FLOREASCA
13,30 ; 16 : 18,30 ;

TOMIS (comple-
13,30 : 16 ; 18,15 ;

cinema

0 PARISUL VESEL — PE DRUMUL THALIEI : TIM
PURI NOI. — 9 — 21 în continuare.
0 RELAXEAZĂ-TE, DRAGA ’ : VICTORIA (completare 
Orizont științific nr. 3/1967) - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; ARTA 
(completare în tainițele muzeului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18,15 ; 20,45, la grădină — 19,45.
0 SĂRMANII FLĂCĂI - cinemascop : VICTORIA (com
pletare Orizont științific nr. 3/1967) — 18,30 ; 20,45.
® JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : AU
RORA (completare Orizont științific nr. 3/1967) — 9,30 ;

12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30 ; la grădină -
(completare 1 Mai 1967) — 9 ; 11,30 ;
20.45.
9 ÎNDRĂGOSTIȚI! DIN MARONA : 
tare Mama lui Adrian) — 9 ; 11.15 ;
20.30.
0 COPIII LUI DON QUIJOTTE : GIULEȘTI (comple
tare Fabrica de împachetat fum) — 15,30 : 18 : 20.30.
0 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE - 10 ; 15.30 ; 18 ; 20,30, 
PACEA — 11; 15,Ș0 ; 18; 20,30; COSMOS — 10,30;
15,30 ; 18 ; 20,30.
o SUCCES. CHARLIE ! — cinemascop : EXCELSIOR — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea Mama lui 
Adrian), FEROVIAR (completare 1 Mai 1967) — 9 : 11,15;
,13.30 : 16 ; 18,30 : 20.45.
0 DACII — cinemascop : MUNCA — 15,30 ; 18 ; 201,30, 
MOȘILOR — 15.30 ; 18 ; la grădină — 20.15 (la ambile 
completarea Orizont științific nr. 3/1967).
9 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE : FLACĂRA - 14,15 ; 16,30.
o LENIN ÎN POLONIA : FLACĂRA (completare Isto
ria unui manuscris) — 18,45 ; 20.45.
0 ZORBA GRECUL : PROGRESUL — 10,30 ; 15,30.

MAȘINILE LOR

UNELE DEFECȚIUNI

în turneu 
pe litoral

Pe urmele articolelor privi
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra" prezintă în cadrul unui 
turneu pe litoral două dintre 
piesele de succes ale actualei 
stagiuni bucureștene : comedii
le Candida de George Bernard 
Shaw și Sfîntul Mitică Blajinu 
de Aurel Baranga. Din colec
tivul artistic care participă la 
acest turneu fac parte : artistul 
poporului Ștefan Ciubotărașu, 
artiștii emeriți Beate Fredanov, 
Marcela Rusu, Septimiu Sever, 
Gheorghe Aurelian, precum și 
Toma Caragiu, Marius Pepino, 
Paul Sava și alții.

Programul spectacolelor este 
următorul : la Constanța — 
Sfîntul Mitică Blajinu — sîm- 
bătă 20, duminică 21 mai, ora 
16,30 ; marți 23 mai, orele 16,30 
și 20,30 ; Candida — dumi
nică 21 mai orele 10,30 și 20,30; 
luni 22 mai, ora 20,30.

La Mangalia — Sfîntul Miti
că Blajinu — luni 22 mai orele 
16,30 și 20.30 ; Candida — sîm- 
bătă 20 mai ora 20,30.

Biletele s-au pus în vînzare 
la agențiile teatrelor respec
tive.

DE BIBLIO EC I

con certe

Orchestra simfonică a Filar
monicii de stat „George Enes- 
cu“, avînd la pupitrul dirijoral 
pe Mihai Brediceanu, prezintă 
astă-seară, la ora 20, un concert 
simfonic la Ateneul Republicii 
Socialiste România. își dau 
concursul corul de femei diri
jat de Vasile Pântea și solista 
Sofia Cosma. în program : Trei 
piese pentru orchestră de Ni- 
co'lae Brînduș, „Nocturne" de 
Debussy și Concertul pentru 
pian și orchestră nr. 3 în re 
minor op. 30 de Rachmaninov.

O serie de materiale pu
blicate, în ultima vreme 
în „Scînteia", semnalau u- 
nele deficiențe în organi
zarea activității biblioteci
lor : instrumentele de in
formare bibliografică sînt 
adesea incomplete ; o mare 
cantitate de cărți valoroase 
așteaptă încă să fie prelu
crate și puse în circulație ; 
bibliotecile nu sînt întot
deauna distribuite rațional 
— ceea ce duce la o proastă 
deservire a cititorilor.

Participanții la anchetele 
publicate de ziar se refe
reau la necesitatea unei re
structurări pe țară în re
țeaua acestor instituții or
ganizate de C.S.C.A., sindi
cate, învățămînt; forurile 
amintite ar trebui să cola
boreze pentru a înlătura 
paralelismele inutile și a 
desființa bibliotecile Ine
ficiente, care duc acum 
la pulverizarea și imobili
zarea unui important fond 
de carte. Si în răspunsul 
trimis redacției de către 
Comisia pentru activitatea 
culturală a C.C. al U.G.S. 
se precizează că nu este 
justificat ca în aceeași in
stituție să funcționeze o bi
bliotecă a sindicatului și 
una a conducerii adminis
trative, avînd colecții de 
lucrări similare sau să exis
te biblioteci mici cu un 
fond de cărți foarte restrîns 
care nu poate satisface ce
rințele 
Consiliul 
arată în 
punsului, 
pentru îmbunătățirea siste
mului de organizare și a- 
provizionare cu cărți a bi
bliotecilor; aceste probleme 
au fost studiate experimen
tal. în ultimii ani. în mai 
multe localități, iar în pre
zent sînt examinate de 
toate organele regionale ale 
sindicatelor pentru a veni

salariatilor. La 
Central U.G.S., se 
continuarea răs- 
există preocupare

cu propuneri ce urmează să 
fie dezbătute în viitorul a- 
propiat de conducerea 
U.G.S., care va stabili mă
surile corespunzătoare.

Dar și prin amplasarea 
haotică a bibliotecilor s-a 
ajuns ca acestea să fie în
grămădite în unele cartiere, 
în timp ce în altele străbați 
mulți kilometri ca să poți 
împrumuta cărți. Comitetul 
de cultură și artă al Capi
talei ne anunță că, pentru a 
înlătura asemenea deficien
țe, o serie de biblioteci din 
raioanele 16 Februarie, Tu
dor Vladimirescu, Grivița 
Roșie și V. I. Lenin au fost 
transferate în cartierele noi 
— Drumul Taberei, Balta 
Albă, Pajurei etc. Alte ini
țiative de acest fel sînt în 
curs de realizare sau fac 
obiectul unui plan de pers
pectivă care are în vedere 
îmbunătățirea amplasării 
teritoriale, în funcție de 
necesitățile publicului, a tu
turor genurilor de instituții 
culturale din București. O 
asemenea problemă ar tre
bui să fie în atenția foru
rilor respective din toate 
orașele mari ale tării, în 
special acolo unde au apă
rut cartiere noi, pînă în 
prezent lipsite de instituții 
de cultură și mai ales de 
biblioteci, cum este cazul 
Brașovului, Ploieștiului și 
al altor localități.

într-un alt răspuns, Co
mitetul de cultură și artă 
al Capitalei ne informează 
că urmărește perfecționarea 
activității bibliotecilor și 
pentru a înlesni deservirea 
diferențiată a diverselor ca
tegorii de cititori. Verifi- 
cînd însă ce s-a întîmplat 
cu măsurile pe care și le-a 
propus comitetul de cultu
ră și artă am constatat că 
acestea s-au realizat doar 
parțial. Se arată, în 26 
decembrie 1966, că „se gă-

„un 
avansat", dar nici 
pornit la această

deservire a citito-

sesc într-un stadiu avansat 
studiile întreprinse de că
tre comitetele raionale de 
cultură Grivița Roșie, 1 
Mai și 16 Februarie în ve
derea reprofilării unor bi
blioteci. Ce constatăm după 
cinci luni în legătură cu a- 
ceste studii care atunci erau 
„foarte" avansate 7 în ra
ionul 1 Mai nu s-a realizat 
nimic în acest sens, iar în 
raionul 16 Februarie, după 
cum ne declară tov. George 
Ionescu, secretarul comite
tului de cultură și artă, nu 
numai că nu a existat 
studiu 
nu s-a 
treabă.

Buna
rilor implică o serie de 
perfecționări și în activita
tea internă a bibliotecilor, 
în special pentru a pune la 
dispoziția publicului și a bi
bliotecarilor instrumente 
de informare — cataloage, 
bibliografii, lucrări de refe
rință care să ajute să se 
consulte rapid diferitele lu
crări, să se găsească infor
mațiile necesare în mod cu
rent. în această privință, 
multe probleme pot fi re
zolvate numai de foruri 
centrale, 
stabilesc 
colaborare 
tele instituții 
rea elaborării lucrării „Cla
sificarea zecimală universa
lă", ediția I completă ro
mână. Comisia bibliotecilor 

la 
plan de 

de

în prezent se 
modalitățile de 

între diferi- 
în vede-

din C.S.C.A. lucrează 
stabilirea unui 
coordonare a muncii 
cercetare în bibliologie și a 
activității de elaborare a 
lucrărilor bibliografice de 
către marile biblioteci. în 
același timp însă, pentru 
nevoile actuale ale cerce
tării științifice, ale învăță- 
mîntului, pentru creșterea 
potențialului de informare, 
ar fi necesar să se urgen-

teze elaborarea de 
cademie, C.S.C.A., 
rul învățămîntului 
lucrări de mare anvergură, 
cum ar fi continuarea Bi
bliografiei naționale retros
pective, publicarea unei bi
bliografii pe domenii de cu
noștințe etc. întrucît cata
loagele colective sînt niște 
instrumente care consem
nează intrări de publicații 
pe mari perioade de timp, 
ar fi oportun, pentru opera
tivitatea în informare, 
să se studieze posibili
tatea apariției unor bu
letine lunare pe domenii 
de cunoștințe, care să înre
gistreze centralizat toate 
cărțile intrate lunar în țară.

La elaborarea instrumen
telor de informare trebuie 
antrenate substanțial și bi
bliotecile regionale. De alt
fel unele lucrări nu pot fi 
pregătite decît de către ele. 
Este vorba, de pildă, de bi
bliografii care să informeze 
asupra tuturor lucrărilor 
care, într-un fel sau altul, 
sînt legate de regiunea res
pectivă. Acțiuni pentru în
tocmirea unei asemenea bi
bliografii monografice a re
giunii s-au făcut la Biblio
teca regională din Iași. Bi
blioteca regională din Con
stanța microfilmează acum 
toate periodicele pe care 
nu le are, urmărind să-și 
formeze fondul de publica
ții^ regionale. Astfel de lu
crări au devenit demult 
necesare în toate regiunile.

Biblioteca Centrală de 
Stat, după cum ne spune 
tovarășa Angela Popescu- 
Brădiceni, directoarea aces
tei instituții, a elaborat un 
ghid al organizării servicii
lor de informare bibliogra
fică de la regiuni. Aceste 
servicii trebuie să dispună 
de numeroase lucrări, de 
informare românești și 
străine — dicționare, enci
clopedii. istorii ale diferi
telor discipline, 
care, după cum au amintit 
unii participant la anche
tele noastre anterioare, lip
sesc acum din biblioteci.

Comitetul de Stat pentru

către A- 
Ministe- 

a unor

lucrări

Cultură șl Artă ar trebui să 
revadă în mod special pro
blema serviciilor de infor
mare și documentare în bi
bliotecile regionale, ținînd 
seama de sarcinile mari ce 
revin acestor biblioteci pe 
linia informării și docu
mentării în probleme de 
organizare științifică a pro
ducției și a muncii, a cer
cetării Științifice ; să țină 
seama că în multe centre 
regionale au apărut și con
tinuă să apară instituții de 
învățămînt superior care 
nu au, și multă vreme nu 
vor avea, biblioteci proprii 
serioase. Bibliotecile regio
nale, inal ales, nu dispun 
încă — decît în mică mă
sură — nici de aparate pen
tru a multiplica materiale 
— fișe, bibliografii, micro- 
filmări, care să înlesnească 
desfășurarea rapidă a acti
vității serviciilor de infor
mare și documentare.

îmbogățirea mijloacelor 
de informare, în special a 
colecțiilor de lucrări, se 
poate realiza și prin valori
ficarea numeroaselor cărți 
și reviste care stau neînre
gistrate în depozite, fiind 
supuse degradării, după cum 
s-a arătat și în anchetele la 
care ne referim. Activita
tea pentru inventarierea, 
prelucrarea și punerea la 
dispoziția cititorilor a aces
tor lucrări se desfășoară în 
multe locuri greoi. La Tg.- 
Mureș organizarea fonduri
lor din subsolul Palatului 
culturii va începe abia 
de acum. „Biblioteca raio
nală din Tr. Severin a în
ceput astă vară și urmea
ză să termine în vara a- 
ceasta reinventarierea ce
lor 40000 de volume din 
valoroasa colecție Bibîces- 
cu. Dar Ia biblioteca raio
nală din Tg.-Jiu continuă 
sa stea în dezordine circa 
10 000 de volume pentru că 
sfatul popular nu asigură 
bibliotecii condițiile de lu
cru", după cum ne informa 
recent tovarășa Leontina 
Neacșu, directoarea Biblio
tecii regionale din Craiova. 
Alte zece mii de volume, ne

spune tov. Oprea Nedelcu, 
directorul Bibliotecii regio
nale din Galați, stau de ani 
de zile grămadă și se dis
trug la Brăila pentru că bi
blioteca este raională dar... 
se află pe teritoriul orașu
lui și cele două sfaturi 
populare nu reușesc să se 
înțeleagă și să găsească po
sibilități de depozitare co
respunzătoare a colecțiilor. 
Există și alte situații ase
mănătoare la regiuni și ra
ioane.

Dar problema cea mai 
importantă este de a re
zolva situația cărților aflate 
în depozitele imense din 
București. în legătură cu 
păstrarea și valorificarea 
fondurilor vechi de publi
cații, Consiliul așezăminte
lor culturale ne-a comuni
cat. în 26 octombrie 1966, că 
„dată fiind importanta co
lecțiilor respective s-au 
inițiat măsuri pentru re
glementarea situației de

și prelucrării 
publicații, pro-

pozitării 
acestor r__
iect care a fost înaintat 
spre avizare forurilor de 
resort". Practic, însă, ce se 
face ? Fondul de stat al 
cărții a început și, după 
cum ne asigură tov. Maxim, 
directorul acestei instituții, 
urmează ca pînă la sfîrșitul 
anului să prelucreze circa 
700 000 de volume, dintre 
cele mai importante. Acțiu
nea similară începută de 
către Biblioteca Centrală de 
Stat se desfășoară foarte 
lent. Numărul redus de oa
meni care lucrează ar pu
tea termina această opera
țiune doar în circa zece 
ani ; iar ei nu fac acum de- 
cit o inventariere contabilă 
— nu o prelucrare pentru 
bibliotecă — după Care căr
țile nu ajung la cititor ci 
din nou la stivă, în subsol. 
C.S.C.A. ar trebui să mili
teze pentru a se rezolva 
efectiv problema depozitării 
corespunzătoare a cărților, 
pentru a face ca acestea să 
devină cît mai curînd utile 
cititorilor.

Ion CIUCHI
/

16,00 — Tenis de cîmp : 
România-Spania. Cupa 
Davis. 18,00 — Pentru 
copii și tineretul școlar : 
Ecranul cu păpuși : Piesa 
„Pățaniile motanului des- 
Prezintă : Teatrul de pă- 
— Drag mi-e cîntecul și

cult” de Mircea Marian.
puși din Baia Mare. 18,30 __ „ .... „ .
jocul. 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,27 — Bule
tinul meteorologic. 19,30 — Față-n față. Prestări de 
servicii către populație. 20,00 — Teleenciclopedia. 
21,00 — Virtuoși ai baletului. 21,30 — Film serial : 
..Sfîntul” 22.00 — Repetiții pentru vacanță. Emisi
une de muzică ușoară. 22,55 — Telejurnalul de 
noapte. 23,15 — Telesport. 23,25 — închiderea emi
siunii.

unul de ordinul semnificației prezenfel 
actorului în actul spectacolului.

Acestei — întîrziete istoric — concep
ții romantice despre teatru trebuie să i 
se opună o concepție de echipă.

Autoritatea regizorului la noi s-a 
transformat 
opacă. Cu extremă ușurinjă unii actori 
au renunjat la libertăți tradiționale pen
tru ca sub 
nunțe încă o dată la cele mai elementare 
responsabilități.

„Dacă vrei libertatea mea, ia-o, stă- 
pînește-o sănătos, însă acum reînvață-mă 
mersul pe două picioare" sună deseori 
subtextul acestei oferte. Cu cîtă frenetică 
și înverșunată grabă se cedează uneori 
dreptul la personalitate pentru a ob
ține dreptul de a nu răspunde pentru 
nimic. Fenomenul de paralizie a voinței 
artistice actoricești devine total ; actul 
de creație al regizorului, care trebuie să 
fie un act de concepție, de direcții pri
mordiale, devine un act mărunt de „pe
dagogie". Actorul ajunge să-și decline 
orice răspundere, nu va ridica o sprin
ceană fără o sugestie binevoitoare, va 
respira numai cînd i se va face semn, 
pentru ca respirația lui să se integreze 
— chipurile — orchestrației generale. El 
ajunge astfel, bărbat în toată firea, să i 
se dea cu lingurița griș cu lapte — a- 
ceasta fiind umilitorul avantaj al „tira
niei" acceptate cu atîta grabă. Actori 
străluciți practică acest obicei măcar 
din cînd în cînd.

Atît actorul carnivor cît și actorul 
manechin, (vorbesc aici de limitele 
extreme, la mijloc existînd mii de nuan
țe împerecheate) se sustrag scopului 
suprem al artei actoricești: de a deveni 
conștiință. Sînt convins — deși cunosc 
doar teoretic-experiențele polonezului 
Grotovschi — că teatru[_contemporan se 
poate regenera șt poafe'desbepCri-ini
maginabile surse de vitalitate nu în ar
tele ajutătoare, auxiliare, ci în actor. 
Teatrul trebuie să înceteze — după 
părerea mea — să fie un ghi
veci de arte auxiliare. Singurul miracol 
autentic poate să fie actorul ; tehnica 
actorului trebuie să înceteze să fie pur 
și simplu tehnică, ci modul concret de 
acționare a conștiinței sale asupra altor 
conștiințe. Corpul actorului conține ma
gii și energii nebănuite. Tehnica actoru
lui trebuie să sfăpînească deplin aceste 
posibilități latente de șoc, de transmisii 
electrice — tehnica înseamnă gimnastică 
gîndită, exerciții de respirație gîndite, 
impostație gîndită. Toate aceste mij
loace trebuie să aibă un scop comun: 
exploatarea unor energii nebănuite ; ast
fel tehnica devine conștiință.

Actorul, singurul stăpîn al tehnicii 
sale, execută — într-un acord egal de 
conștiințe, cu o claritate totală a scopu
lui final — partitura încredințată de re
gizor.

Această demonstrație fantastică am 
văzut-o la> Strehler la Milano și la actorii 
săi — din nefericire această demonstra
ție înceta cînd nu mai era vorba de 
regia sa.

Solidaritatea de conștiință presu
pune nu numai o solidaritate în ca
drul unei singure demonstrații care 
e o piesă, ci în cadrul unei concep
ții absolut comune despre teatru, 
despre funcția lui socială, morală, in
telectuală, derivînd din determinări isto
rice de o mare precizie.

Peter Brook a străbătut cercuri purifi
catoare de experiențe pentru a ajunge 
la concluzia teatru document — con
cluzie poate comentabilă dar o conclu- 
zie-confesiune, o concluzie care devine 
act de conștiință colectivă. „Regele 
Lear" era o treaptă, spectacolul montaj 
de texte despre Vietnam — o alta mai 
sintetică și mai definitorie ca âtitudine- 
conștiinfă. Iar toți actorii săi — dirijați 
de această conștiință nucleu — acțio
nează în numele unei demonstrații co
mune. Intr-o asemenea condiție spiri
tuală de lucru actorul carnivor sau 
actorul manechin e de un anacronism 
total ; o repetiție adună în jurul mesei 
sau. pe scenă un cerc de intelectuali- 
artiști care-și exprimă puncte de ve
dere comune cu implicații de atitudine, 
iar tehnica încetează de a fi un spectacol 
în sine și devine instrument rațional, așa 
cum e culoarea act de conștiință, de li
bertate, de alegere deci — să zicem, 
lâ Bonnard.

Personal voi încerca, din multele in
transigențe .mărturisite aici, cîteva mă-

■ ••• PO
care-l pregătesc și pe care-l doresc cît 
de cit o astfel de solidaritate de con
științe : e vorba de „Livada cu vișini".

însă uneori într-o

scutul acestei cedări să re-

aici, vneva
car sa le împlinesc în spectacolul

Teatrul de Stat
din Ploiești
în Capitală

Teatrul de Stat Ploiești pre
zintă în sala Teatrului „L. S. 
Bulandra", bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1 (Podul Izvor), în 
zilele de 23, 24 și 25 mai, orele 
20, premiera pe țară „Privește, 
înger, spre casă", dramatizare 
în trei acte de Ketti Frings 
după romanul lui Thomas 
Wolfe. Regia artistică : Emil 
Mândrie ; scenografia : Florica 
Mălureanu. în distribuție : Eu
genia Eftimie (de la Teatrul 
Mic București), Dumitru Pala- 
de, Constantin Drăgănescu, Ni- 
colae Dinică, Monica Ghiuță, 
Margareta Pogonat, Liana Dan 
Riza, Candid Stoica, Peter 
Paulhofer, Mihail Balaban, 
Maria Lăzăreanu, Gaby Ospe- 
țeanu, Corneliu Revent, Silvia 
Năstase Dumitrescu, Vivi Po
pescu, I. Anghelescu-Moreni, 
Aristide Teică, Arighel Bratu.

Biletele se găsesc la difuzorii 
din întreprinderi și la casa de 
bilete a teatrului, telefon 
14 60 60.



SCINTEIA — sîmbătă 20 mai 1967 PAGINA 5

Maramureșul păstrează de veacuri nu 
numai faima de a fi fost leagănul întîilor 
ziditori ai Moldovei de dincolo de Dorna... 
Cu drumul spre Răsărit, printre cornișe dc 
munți și covoare de codri, a început legă
tura pămîntului de la miază-noapte cu pă- 
mînturile țării de jos. Neistovite, acele de 
ceasornic ale istoriei au contopit orele și 
anotimpurile a zeci de „țărișoare" româ
nești, pînă au devenit cu toate marele ca
dran al României. Maramureșul pare fixat 
tocmai sus, Ia ora de Izvor. Miraculoasă ș. 
revelatoare, simbolizată în codri, în pa 
jiști, în rîuri și tulnice. „Țara Maramure 
șului“, îndeamnă Ia reculegere, la ascultare.’ 
ecourilor străvechi. încremenit între faldu 
rile verzi-albăstrii ale munților de la mia 
zănoapte, a dăinuit aici de-a lungul vre 
iriîlor un climat spiritual și etnografic ci 
valențe de muzeu natural, O comoară d 
farmec și prospețime ce pare o adevărat: 
ofrandă de sensibilitate, de istorie și etno 
grafie, adusă anilor de astăzi ai patriei.

Pămîntul maramureșean e plin de ves 
tigii care amintesc luptele celor mulți. Tra 
diția orală, laolaltă cu documente scrise 
conferă peisajului o dimensiune uman 
vibrantă. Rapsodia începe în negura vrc- 
milor și continuă limpede pînă în zilei; 
noastre... Pămînt bogat, în care aurul și 
arama s-au ascuns în adîncuri, unde omul 
trebuie să dibuie cu răbdare și efort spre 
a le scoate din nou la lumină I Munții av 
adunat împrejurul lor .cătunele, satele și 
orașele unor vîrste succesive, ale civiliza
ției. Rădăcinile drumurilor au legat Mara
mureșul de restul țării, de orizonturile 
vremilor. în aceste păienjenișe de drumuri, 
vatra de țară a Maramureșului păstrează 
din cele mai vechi timpuri însemnele vii 
ale genezei, ca și ale continuității acestui 
popor, izvorul și dovezile unor glorioase 
legende.

Vatră de spirit și de veche limbă româ

nească — de aici, din secolul al XVI-lea, 
ne-au rămas cele mai vechi manuscrise ro
mânești, cunoscutele texte rotacizante — 
Maramureșul a însemnat deopotrivă, din 
cele mai îndepărtate zori ale istoriei, vatră 
a demnității, leagăn al vitejiilor și al descă
lecătorilor de țară. Cu Drag și Bogdan, unii 
dintre, primii conducători militari și admi
nistrativi ai ținutului, cu seminții neînge
nuncheate și agere la faptă și gînd, pămîn
tul acesta străbun și-a ridicat în timpuri 
unul dintre pilaștrii de seamă ai marii 
noastre ființe, ai vibrantei noastre istorii.

Chiar în vremuri de cumpănă și asupri
re maramureșenii nu și-au părăsit nici o 
clipă graiul strămoșesc, obiceiurile și dati
nile, felul de a fi și a gîndi, marea lor ome
nie și sete de libertate. ,-Ca-o replică vie la 
vitregiile soartei, aceste plaiuri și-au călit 
și mai puternic cele mai prețioase însușiri.

Maramureș a însemnat împietrire în tra
diții, zăbavă în vîrsta de puritate a începu
turilor. Idilizat și deplîns deopotrivă se
cole întregi, i-a lipsit multă vreme acestui 
pămînt o soartă pe. măsura geniului popu
lar înnăscut și crescut lingă șoapta de lea
găn a Marei, a Izei, a Vișeului. Din per
spectiva istoriei apar și mai dramatice 
timpurile de sărăcie și de întuneric ce au 
înlănțuit fiecare casă, fiecare așezare uma
nă — de-a lungul a sute de ani — într-un 
sfîșietor cortegiu al mizeriei.

Forța brațului și agerimea minții, fru
musețile deosebite ale cîntecului și „giocu- 
lui“, ale costumelor sau interioarelor mara
mureșene, oșene și lăpușene se. însoțeau cu 
proporția covîrșitoare a bolilor sociale, a 
copiilor subnutriți,' a lipsei de acces la lu
mina învățăturii. Maramureșul deținea „re
cordul". mortalității infantile din țara noas
tră ; bolile sociale și profesionale. . întor
ceau brazdă nemiloasă printre „moroșeni", 

■printre truditorii topitoriilor de plumb și 
ai subteranului. Lipsei de asistență medica
lă și socială i se adăuga pustietatea dealu
rilor erodate, a văilor sărăturoase. în cău
tare de hrană, maramureșenii umblau după 
lucru, pribegi în țară. Folosiți la muncile 
brute, se întorceau acasă cu sărmană ago
niseală, istoviți ori schilodiți de acciden
tele de muncă din mine sau din păduri, — 
accidente care se țineau lanț din pricina 
unor condiții inumane de lucru — ca să 
regăsească aceleași colibe povîrnite, aceleași 
sate fără dispensare, aceiași copii schilavi.

Peste coloritul patriarhal ce domina co
linele și văile acestui ținut se înghesuiau 
astfel, numeroase, petele întunecate ale u- 
nei sărăcii fără termen de comparație. Cre
dințele în „moroi" sau „bosorcăi", în Omul 
Pădurii ori în Femeia de la Miezul Nopții, 
defineau — dincolo de o anumită poezie 
naivă — întreaga condiție a unor asemenea 
oameni dezarmați în fața naturii, dezarmați 
în fața nevolniciilor soartei. Cu 1944 a în
ceput, ca pretutindeni în țară, istoria cea 
nouă a acestor pămînturi. Pămînturi nici- 
cînd străine duhului de simțire al țării în
tregi, pămînturi legate prin drumuri mile
nare de ținuturile Oltului, ale Șiretului, ale 
Dunării. Peste Maramureș, anotimpul pre
facerilor structurale a venit biruitor, prin 
răbdarea și efortul celor mai buni dintre 
fiii săi, al comuniștilor în primul rînd. Unit 
cu Lăpușul, Oașul, Chioarul și cu cîmpia 
sătmăreană într-o colectivitate complex’ 
plină de bogății și culoare, vechea Țară de 
obîrșie a oștenilor lui Dragoș ni se arată 
deopotrivă în haine de lucru și în haine de 
sărbătoare.

Dacă îți arunci privirea peste tot ce în
seamnă astăzi Maramureș, înțelegi că ex
tensiunea administrativă a denumirii asu
pra zonelor înconjurătoare corespunde unei 
osmoze adînci. Regiunea de nord ocupă 
unul din locurile prime privind ritmul dez
voltării economico-sociale și culturale; 
deosebirile față de imaginile trecutului 
fiind izbitoare, Partidul Comunist Român 
i-a hotărît și împlinit destine menite a-i 
schimba întrutotul înfățișarea.

Adevăratul simbol al acestor pămînturi 
nu-1 intuiești nici străbătînd firul apelor, 
nici pe jos, nici săgetînd firul văzduhului, 
în avioanele de Baia Mare sau de Satu 
Mare. Nu prea întinsă, dar deosebit de di
versă, regiunea aceasta nu se tălmăces 
pur și simplu prin peisaj ca Bărăganul sau 
Dobrogea, de pildă. Sînt coaste și prelun
giri ale munților, acoperite generos cu 
brazi, tise, molizi, fagi, pruni, castani, meri 
vărateci sau ionatani, printre care trec o 
dată cu zbaterea argintie a izvoarelor, cîn- 
tece și strigături.

în acest ținut, dăruit din plin cu avuții 
ale pămîntului și ale subpămîntului, la 
fiecare casă a maramureșanului te întîmpină 
o poartă lucrată cu migală, cu înflorituri 
și motive în relief. Pentru întîlnirea cu 
tine, care îi treci pragul în zi luminoasă 
sau în ziua cu negură, gospodarul acestor 
locuri s-a pregătit cu dragoste. Izbind cu 
securea, cu dalta și tesla în lemnul crud, 
adus din pădure, omul acesta risipește în 
fiecare gest atîta sete de frumos, atîta 
prietenoasă pornire, încît trecînd mai tîr- 

reportaj de
MIHAI NEGULESCU

ziu pe la poarta Iui. simți că trebuie să te 
oprești, că trebuie să-i răsplătești ceasurile 
de trudă, cu o vorbă de omenie, cu un sa
lut, cu un semn că ai înțeles în ce lume 
dominată de legile armoniei începi să pă
trunzi.

Paginile rapsodiei, în care lemnul se 
face pe rînd poartă, draniță, chip de om. 
pod peste Iza sau Mara, ori trișcă pe care 
puii de cioban învață horile, au încă atîtea 
și atîtea înțelesuri și semne.

O treime din pămînturile regiunii, treime 
de piatră, de culmi răsucite și de dealuri 
greoaie, expun vînturilor și soarelui o su
perbă coamă verde — pădurile. Curgînd 
asemenea unor uriașe reptile vegetale, lem
nul acesta răpit munților se adună fără 
zăbavă în mari focare forestiere cum sînt: 
Borșa, Vișeu, Sighetul Marmației. Lucră
torii de la păduri, butinari neîntrecuți în 
mînuirea țapinei, a securei, a fierăstraielor 
electrice, trimit multiplicat în milioane de 
bușteni, spre gatere, spre fabrici de che
restea sau de mobilă, un mesaj al naturii. 
Pentru descifrarea lui, ajung ochii, mîinile 
și mașinile celor care îl preiau într-un ritm 
plin de nerv. Ultimii cincisprezece ani av 
adus încincirea producției globale a indus
triei de exploatare și prelucrare a lemnu
lui. Noul complex de industrializare a lem
nului ale cărui subtile profile arhitecturale 
și decorații în stil folcloric se disting tot 
mai definit lîngă Sighetul Marmației, e toc
mai un asemenea punct nodal, de interfe
rență ale unor utilaje și tehnologii menite 
a ridica lemnul maramureșan la trăinicie, 
la eleganță și sensibilitate.

După ce dai Ia o parte imaginea șirurilor 
de bușteni, a gaterelor, a morilor de apă, a 
„viitorilor", pătrunzi în istoria unei „arte" la 
fel de străvechi ca și aceea a morăritului : 
șteampurile. Aurul și argintul s-au scos, din 
cele mai vechi timpuri, la Baia Sprie, la 
Chiuzbaia, la Herja, la Săsar. Apele au spă
lat secole la rînd fața neînșelătoare a auru
lui. La Baia Mare, în cetate, înfloriseră prin 
secolele XVII—XVIII cele mai mari ateliere 
și monetării din partea aceasta a Euro
pei. Se scotea metalul cu dalta, cu ciocanul 
și chiblia, amestecat în fărîmele zgrunțu- 
roase ale altor minereuri și ale rocilor. 
Săsarul, Săsărelul și Firiza puneau în ro
tire lopețile de lemn ale butucilor, butucii 
ridicau ritmic ciocanele. Apa curgea con
tinuu prin piuă. Spăla roca. Limpezea me
talul. Și pleca mai departe, uleioasă, plum- 
burie. Și nici atunci cînd ajungea în So
meșul Mare nu era încă apă ca apele, ci tot 
tulbure și-ngreunată...

înapoierea tehnică, lipsa de securitate a 
muncii au fost ani în șir principalele carac
teristici ale industriei miniere băimărene. 
în vremea noastră, această ramură a reușit 
să devină adevăratul cap de coloană al eco
nomiei regiunii, întrunind peste 40 la sută 
din industria extractivă și de prelucrare 
a minereurilor neferoase a României. 
Vechea cetate a aurului, Baia Mare, 
a devenit inima unui organism pu
ternic. Așezat la mijlocul uriașei crengi 
subpămîntene a minereurilor, orașul mine
rilor e deopotrivă un oraș al industriei, al 
culturii, al artelor, al frumuseții.

O muncă eroică, anonimă, a adăugat isto
riei maramureșene noblețe mai neîntinată 
ca aurul. Familii succesive, genealogii în
tregi și-au dat puterea din brațe și zvîc- 
netul nervilor pentru scoaterea din adîncuri 
a unor uriașe bogății. Munca istovitoare 
și un dușman nevăzut — silicoza — au 
rărit generațiile. S-a petrecut așa pînă cînd 
poporul a devenit el însuși stăpînul minelor, 
pînă cînd echipamentul de protecție, per- 
forajul umed, perforatoarele pneumatice, 
havezele, screperele, celelalte mașini s-au 
aliat întru schimbarea rosturilor meseriei 
de miner.

La suprafață, locul șteampurilor l-au luat 
de mult flotațiile și cianurațiile de la Săsar 
și Baia Sprie. Mai recent, industria extrac
tivă de aici a fost înzestrată cu Uzina 
centrală de preparare a minereurilor, unde 
cele mai perfecționate utilaje și o tehnologie 
avansată absorb, selectează și sfarmă în 
fiecare zi impresionante cantități de mi
nereu, transformîndu-1 în concentrate ce 
iau drumul uzinelor metalurgice și chimice'.

Combinatul chimico-metalurgic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“ ca și Uzina de plumb 
„1 Mai" fac ca între cele două ipostaze 
ale lor (filon — metal pur) avuțiile pămîn-

Vîrste și ritm în vechiul oraș mineresc

tului să se afle în continuu „pe mîini bune", 
de la perforatoarele și mașinile de încărcat, 
la incandescentele creuzete ale cuptoarelor 
de topire sau afînare, la „băile" de elec
troliză.

în centrul acestei munci laborioase, la 
Baia Mare, statuia unui miner prefigurează 
în unicat o uriașă forță colectivă care 
schimbă neîntrerupt fața regiunii. Pe unde 
a trecut el, minerul, munții au cedat. întors 
la lumina zilei în sate și orășele, minerul 
a simțit că trebuie să trăiască în soare și 
sănătate. Și-a construit parcuri, teatre, te
rase și cabane de unde în orele libere 
să se lase vrăjit, învăluit în seninul băi- 
mărean, în albastrul cer băimărean, mi
rajul — de cîte decenii ? — al atîtor pictori.

între serpentinele care escaladează Gutîii 
și fîșia de aur vegetal a cîmpiei de vest, 
jocul altitudinii pare o simplă glumă geo
logică, de vreme ce, deopotrivă la munte 
și la șes, aerul contemporaneității erupe 
puternic. Patina pe care timpul a întins-o 
asupra castelului din Cărei e spulberată 
dintr-odată cînd vin către el sute de tineri. 
Vin la bibliotecă, la echipa de dansuri, la 
teatru, la cor. Și aduc cu ei soliile unui 
orășel în jurul căruia gravitează acum pu
ternice sate cooperatiste.

La Satu Mare, al cărui nume rustic nu-1 
împiedică să fie unul dintre cele două orașe 
mai mari, luminoase, ale regiunii s-a dez
voltat în anii noștri o industrie intensă, o 
viață culturală multilaterală. în numai 15 
ani, volumul producției sale globale a cres
cut de 6 ori. Uzina „Unio" impresionează 
prin cuprinderea, prin varietatea produselor 
(îndeosebi utilaj minier și rutier), prin is
toria renașterii sale din ruinele ultimului 
război. Someșul care defilează maiestos de-a 
lungul orașului aduce la cheiuri și la porțile 
uzinelor mesajul cîmpurilor fertile. Fertili
tatea pe care cîteva amănunte ne fac să o 
înțelegem mai bine.

înainte de a intra în orașul acesta, So
meșul leagănă de o parte și de alta — 
începînd din zona izvoarelor —' vetrele a 
zeci de cooperative agricole. Cifre, reali
zări, perspective — totul glăsuiește aici 
despre rodnicia pămîntului someșan și hăr
nicia oamenilor. Printre glasurile ce îmi 
vorbeau astfel, l-am recunoscut pe cel al 
Măriei Zidaru, Erou al Muncii Socialiste.
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Dacă Păuleștiul cooperatist, cîndva sat de 
argați în care cele mai răsărite case erau 
niște cocioabe, a devenit un autentic orășel 
agricol, dacă soiurile de flori și de legume 
cultivate aici au dus renumele lui departe 
în țară, faptul acesta ne îndeamnă poate 
a vedea că și în aceste colturi de țară, 
femeile — renumite aici pentru grija și fan
tezia cu care își înfrumusețează casa și veș
mintele — sînt iscusite participante la pre
facerile prin care trece astăzi viața ținutu
rilor.

Pe malurile Someșului, ale Lăpușului, ale 
Izei, sau ale Vișeului, satele se întind ca 
niște salbe multicolore, lăsînd să se stră
vadă pînă departe cornișele caselor și ale 
școlilor, creștetul pomilor și, pe alocuri, 
turlele bisericilor de lemn.

Lăsîndu-te pe valul în coborîre al dru
mului, avînd în stînga acoperișul de piatră 
al vîrfului Preluca, pătrunzi în Țara Lă
pușului fără dificultate, dominat din primul 
moment de simplitatea și robustețea de
corului, de linia subtilă a portului popular, 
de arhitectura specifică.

La Groșii de sub Munte, la Lăpușul 
Românesc, la Cufoaia, clipele sînt prielnice 
rememorării, poemului. Șezătorile, dansu
rile, strigăturile, nunțile ca și petrecerea 
dintre cei vii, în sunet tînguitor de „trîm- 
biță", păstrează încă aroma unor vremuri 
cernute de mult, ca zăpada, .pe valea Lă
pușului și ajunse aoum departe, departe, 
în amintirea bunicilor.

în pornirea lor de apropiere, oamenii 
acestor părți de țară și-au aflat întotdeauna 
drumurile. Privite din înălțimi, toate șeile 
munților sînt împînzite de cărări. Dedesubt, 
tunelele tăiate în scopuri extractive sînt 
și ele pasaje de legătură.

Drumurile, aceste curele de transmisie, 
care pun necontenit în mișcare o armată 
de autocamioane, de trenuri, de autobuze, 
de motociclete, dau zilelor Maramureșului 
un tonus aparte. Neputîndu-se desfășura li
ber în șesuri (cu excepția magistralei Baia 
Mare-Satu Mare — Cărei) fluxul comuni
cației s-a acomodat munților, peisajului, 
inițial fără intenții estetice. Ceea ce s-a 
născut din această chemare a utilității a 
întrecut însă intenția, devenind 20 de km

de amețitoare serpentine între Baia Sprie 
șl Mara, devenind „trambulinele" de la Pă- 
trova, Cufoaia, Molsel sau Huța — Certeze, 
de unde privirile plonjează pînă la zeci de 
kilometri, în vreme ce autobuzul sau auto
camionul se lasă să curgă la vale alert. Alte 
drumuri, înțărmurite, sînt despicate molcom 
peste lacuri de munte, de bărcile care, pe 
lîngă masivitatea muntelui, par minuscule 
coji de nucă. Bodi-Mogoșa, Bodi-Igniș. 
lacurile de agrement ale băimărenilor. sînt 
de acum întrecute de cel mai tînăr edificiu 
lacustru al Maramureșului : cel de la Firiza, 
născut din apele rîului înaintea unei pla
toșe de beton... Vapoarele, ambarcațiunile wțr 
cu pînze au inaugurat nu de mult timp, cele 
nai noi drumuri maramureșene.

E aici, nu departe de aceste drumuri, 
ieasupra profilurilor suple ale noilor car
tiere, un deal al castanilor care face ca 
Baia Mare să fie încă o dată renumită. 
Aerul limpede, lumina de o consistență 
aproape ciudată, a legat numele orașului 
de acela al artelor plastice. Industria, in
stituțiile de cultură și învățămînt, în frunte 
cu Institutul Pedagogic, vechimea însăși a 
orașului, căreia i se adaugă tot mai asiduu o 
geografie suplă și luminoasă, oferă tot atîtea 
subiecte de admirație.

Și mai există un subiect : Pintea. Haidu- 
cul viteaz și neînfricat, alăturat cu ma
ramureșenii săi luptei pentru dreptate so
cială de la începutul veacului al XVIII-lea. 
Există turnul în care a fost închis. Există 
cămașa lui de zale. Există o piatră a lui 
Pintea (pe care „o cărat-o el în spinare, 
s-o arunce în cei din cetate") și încă una 
sub care își avea ascunzătoarea. Mai sînt 
„șeile" unde își ținea aurul. Și mai e o 
fîntînă, cu apă limpede și rece, de cum

treci coama Gutîilor spre valea Marei, spre 
Sighetul Marmației...

Depășind simplul model etic, Pintea s-a 
înstăpînit în sufletele maramureșenilor ca 
expresie a unor aprige și justițiare 
avînturi. înzestrat, de tradiția orală, cu 
forță supranaturală, rămînînd cea mai lu
minoasă pildă de omenie și slujire a celor 
mulți și năpăstuiți, el pare a fi acela pen
tru pașii căruia, la intrarea fiecărei o- 
grăzi, se ridică o poartă de lemn înflorat, 
un fel de arc de triumf sobru și ospitalier...

E Maramureșul însuși un fel de Pin
tea, care a luptat cu vitejie pentru zilele 
lui de azi, care se îngrijește cu răbdare 
și perseverență de prosperarea sa neîn
treruptă, de continua schimbare la față 
a conștiințelor și a locurilor. De la Livada, 
unde pe întinse spații agricole se expe
rimentează, se aclimatizează și se perfec
ționează soiuri de cereale, sau de la Sighet, 
unde într-o stațiune de cercetări zoo
tehnice se perfecționează rase de animale 
ce împodobesc pășunile maramureșene și 
pînă la uriașele bazine de cianurare din 
Baia Mare, sau la halele de asamblare 
și montaj de la Uzinele „Unio“-Satu Mare, 
toate cele trei chipuri ale mate
riei : mineral, vegetal și animal, _șe află 
aici într-o continuă efervescență și evo
luție, într-o îmbunătățire și înnobilare spre 
care tind deopotrivă, cu întregul climat 
al vieții lor, oamenii acestor pămînturi.

Oamenii Maramureșului, oameni puter
nici, pietroși, făuriți parcă pentru a inspira 
monumentalitate, păstrători ai comorilor 
spirituale din veac, aduc sub cerul zilelor 
de acum imaginea vie a continuității, a 
puterii cu care s-au împotrivit vînturilor 
celor rele. în uriașul monument dedicat 
de Vida Geza ostașilor români, ridicat la 
Cărei, unde în octombrie 1944 s-au purtat 
ultimele lupte pe teritoriul României împo
triva fascismului, viețile oamenilor au 
trecut demne și neclătinate. Un țăran 
poartă pe față expresia concentrată a 
luptelor din trecut. O poartă de piatră 
se arcuiește deasupra, ca o poartă a jertfe
lor. în basoreliefuri, minerii, tăietorii de 
lemne, femeile își continuă la nesfîrșit o 
clipă de rapsodie, deasupra căreia se ridică 
triumfător obeliscul, închinat jertfei nepie
ritoare a înaintașilor.

Ființă colectivă statornicită în condiții 
geografice care nu i-au răsfățat decît 
rareori, maramureșenii trăiesc azi trece
rea deplină într-o zodie a îndreptățirii și 
a frumuseții. De la panglica roșie sau 
albăstruie ce le împodobește clopul de paie, 
la masivele porți din fața casei lor, 
oamenii aceștia au simțit, ca pe un impera
tiv interior, nevoia de cizelare, de îmbuna- 
re a naturii. Treptat, treptat, puterea 
lor s-a extins de la propria ființă și ogradă 
la rodnicia lanului, la verticalitatea cariere
lor de piatră și a pădurilor ce urmau a fi 
doborîte.

Pămînt de o cuceritoare poezie, Maramu
reșul trece dintr-o vîrstă în alta o dată cu 
bărbații, cu femeile și cu „cuconii" săi — 
copiii — în care încerci să intuiești ce se 
va petrece aici, în munții de miazănoapte 
ai țării, cînd ei vor ajunge la orizonturile 
visate ale comunismului.

Aceâstă profundă „schimbare la față” 
se relevă cu o deosebită plasticitate în 
inima regiunii, la Baia Mare.

I-a trebuit orașului un resort, să poată 
ajunge de la 12 877 locuitori (în 1929) la 
cei peste 60 000 de astăzi.

Marele constructor, cel care a făcut ca 
sute de așezări urbane și mii de sate să-și 
dobîndească rosturi noi — partidul — a a- 
cordat Maramureșului și orașului său de 
reședință înlesniri și sarcini de o mare forță 
dinamică. Construcția orașului modern, 
complex și vivace de azi este — ca să zi
cem așa — repercutarea în spațiu geografic 
a unor cifre de investiții și dezvoltare multi
laterală. Atenția a fost îndreptată cu pre
cădere spre dezvoltarea industriei miniere și 
de prelucrare a metalelor neferoase.

Plecînd de la Baia Mare în oricare din 
direcții, ți se cer nu hărți de orientare sau 
agilitate în escaladări, cît un spirit recep
tiv, capabil să descifreze și să culeagă mii 
de impresii dintr-o lume dominată de ori
ginalitate, prospețime și frumusețe.

Itinerarele te vor purta, în toamnele cu 
cer mistuitor de albastru, la Herja sau la 
Șuior, și de acolo, pe drumuri fără altă 
lumină decît lămpașul minerului din fața 
ta, prin lumea inundată de raze interioare 

a florilor de mină, a cristalelor migălite 
de apa mileniilor, spre abataje de unde se 
scot minereuri de preț.

Clipe de admirație și taină vei petrece 
în satele munților, unde doinele au o ciu
dată materialitate, o încărcătură afectivă 
ajunsă parcă pe punctul de a preface totul 
într-o limpezime mai puternică decît a iz
voarelor :

Eu nu cînt că știu ctnta — 
Tragănă, mamă, tragănă, 
Cînt să-mi stîmpăr inima...

Oprindu-te la Seini, vei închina paharul 
cel mai viu al laudei și al admirației pen
tru puterea dealurilor distilate în vinuri de 
un cromatism suav, în care se leagănă 
parcă făgăduințe de aur ale verii...

La Racșa, Negrești, Bixad și Certeze te 
vor încînta bogăția costumelor populare, 
migala și simțul coloristic deosebit care au 
vegheat la nașterea în labirintul de „o- 
chiuri" al bumbacului și inului, a înfloritu
rilor menite să confere o notă rituală veșt
mintelor de fiecare zi ale oșenilor.

Escaladînd încă o dată Gutîii, pe la ex
tremitatea lor dinspre Tisa, vei întîlni, în
tr-o splendidă destăinuire de linii și de 
nuanțe, vechiul ținut al Maramureșului, de 
la care și-a luat numele regiunea de azi. 
Pe Valea lui Francisc te vor îmbia minus
cule izvoare de apă minerală, fără altă 
faimă decît aceea de a sta la marginea 
drumului și de a se oferi cu generozitate 
o»icărui trecător. De a se oferi asemenea 
merelor roșii care împînzesc laturile șose
lelor, asemenea aerului limpede, străbătut 
de triluri melodioase, asemenea sufletului 
oamenilor acestor locuri, la care vei găsi 
totdeauna o vorbă, o îndreptare, o destăi
nuire simplă și emoționantă a lumii în 
care ai intrat.

Pe aici, pe vechiul „Drum al Sării", pe 
care rula acea tulburător de simplă bogă
ție a vechimilor maramureșene, apar 
Munții Codrului și Valea Chioarului. Te 
lași în voia serpentinelor care te coboară 
vertiginos spre Săpînța lui Stan Pătraș, spre 
turlele zvelte ale Sighetului, unde cea mai 
frumoasă stradă, ducînd către firul Izei, 
poartă numele lui Eminescu. Apoi, înto
vărășit de zbaterea încenușată a rîului cu 
nume de fată, luneci printre masivele porți 
maramureșene ale Vadului, ale Bîrsanei, 
spre Cuhea — spre sălajul de baștină al pri
mei „curți" moldovene. Si de aici, mai de
parte, năvalnic spre Moisei, spre Borșa cea 
renumită deopotrivă pentru tezaurul meta
lic din pămînt ca și prin fascinanta panora
mă a peisajului cu aerul ei mai tare de
cît metalul pentru ca — la cîteva ceasuri de 
drum — să ajungi la cea mai înaltă tre
cătoare a țării, la Prislop, cum va fi ajuns 
cu sute de ani în urmă și armata moldo- 
maramureșenilor de odinioară.

Și așa, pe cînd amintirea însoțește ce
tele acestora spre pămîntul și el înnoit al 
Moldovei, acolo, între culmile sure, tră
iește sentimentul vibrant al altitudinii de 
sensibilitate, de civilizație și bunăstare 
care te-au întîmpinat pretutindeni în dru
murile tale, altitudine cucerită ireversibil, 
în noua lor istorie, de oamenii acestor pă
mînturi inundate de har, de lumină, de 
frumusețe.

Din zarea înaltă a Prislopului ți se lumi
nează și mai pregnant mulțimea de izvoare 
ale înnoirii, ale vitalității, prin care vîrsta 
de azi a Maramureșului își dobîndeșt'e trep
tat o față fundamental nouă, structural 
deosebită de ceea ce a fost înainte. La te
meiul unei asemenea altitudini se află mun
ca de ani și ani a fiilor acestor locuri, 
înfrățiți într-o amplă rapsodie a creației. 
Fața stenică și semeață a pămîntului mara
mureșean, brăzdată de rîuri cu nume mlă
dios, iradiază o nedezmințită tinerețe și 
prospețime. Industriile pămîntului și ale 
subpămîntului, recoltele ogoarelor și alb 
livezilor, bogăția pădurilor, voioșia labo
rioasă a sutelor de școli configurează, într-o 
covîrșitoare armonie, farmecul unei mari 
geneze și adeveriri. Integrate pitorescului 
din peisaj cu forța și acurateța unei istorii 
dinamice — la care Maramureșul participă 
alături de întreaga țară — coordonatele 
prezentului socialist trăiesc aici o zilnică, 
o neîntreruptă îmbogățire.

De la puternice nuclee ale industria
lizării socialiste, precum Combinatul chi
mico-metalurgic din Baia Mare, Combina
tul de industrializare a lemnului din Sighe
tul Marmației, Uzinele „Unio“-Satu Mare, 
pînă la simpla fereastră de casă nouă, a 
cvartalului de locuințe ori a așezărilor să
tești — magistrala socialismului străbate 
un Maramureș tînăr și neobosit.

Cum fiece altitudine implică o coloană 
vertebrală, se poate spune că ridicarea de 
astăzi a Maramureșului la cultură, lumină 
și bunăstare, se reazemă în primul rînd pe 
dezvoltarea industrială a regiunii, pe ta
lentul și hărnicia tuturor locuitorilor aces
tor plaiuri. Din întîlnirile cu ei, în uzinele 
și în galeriile unde își desfășoară activita
tea, păstrez, laolaltă cu numele obiective
lor industriale înălțate în anii noștri, por
tretele expresive a mii de constructori și 
tehnicieni, de rafinori ori chimiști.

Cît de puternică e acum industria re
giunii o demonstrează faptul că întreaga 
producție a anului 1938 a fost realizată 
anul trecut doar în 23 de zile.

Un asemenea dinamism al producției in
dustriale, adevărată emblemă a dezvoltării 
fiecărui ținut românesc, face posibil ca 
toate celelalte ramuri economice și social 
culturale ale regiunii să înregistreze însem
nate sporuri. Legendarelor peisaje maramu
reșene li se vor integra în felul acesta noi 
cvartale de locuințe, mii de case noi în me
diul rural, numeroase magazine comerciale 
și unități pentru deservirea populației, noi 
școli, grădinițe și creșe, noi cinematografe 
și dispensare medicale.

Aliat cu tehnica, stăpîn pe cunoștințe 
tot mai temeinice, maramureșanul de azi 
trăiește nu numai într-un context modern, 
dar și într-o atmosferă propice dezvol
tării priceperii, inițiativei sale, perfecțio
nării neîntrerupte a ceea ce realizează. 
Concentrată cîndva în cîteva centre mai 
importante, industria, însoțită de condiții 
culturale și de trai corespunzătoare, cu
prinde tot mai larg și mai rodnic în
tinsul întregii regiuni, complinindu-se cu o 
agricultură modernă, beneficiind și ea de 
cuceririle științei și de priceperea gospo
dărească a locuitorilor, acestui ținut. Ve
chiului „pribag" al satelor oșenești ori 
maramureșene îi răspunde „cuconul" în
setat de învățătură, meșterul iscusit al 
metalelor neferoase, al mineritului, al re
coltelor cooperatiste. Prin munca lui, Ma
ramureșul își trăiește zilnic miracolul rod
nic și lucid al modernizării, al efortului 
creator, al bucuriei de a contribui nemij
locit la împlinirile României Socialiste.

(Din albumul „MARAMUREȘ”, în 
curs de apariție la Editura 

Meridiane)



Reportai scris pentru „Scînteia", de la 
fața locului, de ziaristul francez 
BERNARD COURET * **))

*) Autorul acestui repor
taj a fost în Vietnamul de 
sud ca trimis special al pu
blicației pariziene „Le Mon
de diplomatique".

**) Vietcong — denumire 
inadecvată folosită în lim
bajul presei occidentale 
pentru partizani, ca și pen
tru membrii Armatei de E- 
liberare din Vietnamul de 
sud.

Caporalul de infanterie 
marină înaintînd tiptil eu 
degetul pe trăgaci, observă 
deodată o umbră neagră 
între bananieri, lingă o că
piță de paie. Reflexele sale, 
condiționate de ani înde
lungați de antrenament, au 
acționat pe loc. încărcătura 
mitralierei sale se descarcă 
în direcția umbrei ce fu
gea. Omul se clătină, cu 
corpul ciuruit de gloanțe.

CUM ClȘTIGĂ 

AMERICANII 

„INIMILE 

POPORULUI"
Cînd patrula din care fă

ceam parte ajunse lîngă 
cadavru, nu descoperi nici 
o armă, nici un act de 
identitate. Omul, cu fața 
căzută în apa murdară a 
orezăriei, purta pantalonii 
negri ai țăranilor vietna
mezi. Mîna sa, într-un ul
tim efort, se încleștase pe 
o tulpină. Nu avea nici 30 
de ani. Cine era ? Nici unul 
din vietnamezii prezenți nu 
putea răspunde la între
bare. Lt. Rivers, un flăcău 
blond din Arkansas, care 
comanda patrula, se apro
pie de cadavru, îl răsuci cu 
piciorul și spuse : „Un viet- 
cong ’•’■”■) mai puțin". Și cînd 
l-am întrebat cum reușește 
să deosebească un țăran de 
un partizan, el îmi răspunse 
arătîndu-mi orezăria întin
să : „Toți sînt vietcongi în 
țara asta blestemată". Asis
tasem astfel, la un moment 
al „pacificării" în perime
trul controlat al bazei ame
ricane de la Da Nang, în a- 
propiere de satul Tra-Khe.

îmi aduc aminte de o altă 
operație de „pacificare" la 
care am fost invitat să asist. 
Avionul cu două locuri pi
lotat de It. col. Kennington, 
un tip înalt, roșcovan și de- 
șălăt, veteran al războiului 
din Pacific și din Coreea 
părăsise Kontum-ul, din re
giunea Platourilor înalte. 
La mai puțin de 500 metri 
sub noi se întindea jungla, 
foarte deasă. Deodată, îmi 
răsună în urechi difu
zorul : „Satul se află sub 
noi". Pilotul viră pe o aripă 
și coborî în picaj asupra 
unui mic luminiș unde se 
vedeau vreo 30 de colibe. 
Terminîndu-și inspecția,, el 
luă din nou înălțime, în 
timp ce comunica cu baza 
de la Pleiku, aflată la vreo 
20 de km depărtare.

N-au trecut nici zece mi
nute pînă cînd și-au făcut 
apariția elicopterele. Ele în
cepură să lanseze rachete 

asupra desișului de arbori 
ce ascundea satul. După alte 
zece minute toate colibele 
erau în flăcări. Apoi eli
copterele s-au retras. în 
sat nu mai exista nici o 
urmă de viață. în apro
pierea colibelor care ar
deau, se zăreau numeroase 
cadavre. Era, fără îndoială, 
ceea ce președintele John
son numește „a cîștiga ini
ma ,și sufletul poporului".

Americanii mai folosesc 
ca metodă de „pacificare" 
răspîndirea în doze masive 
a produselor chimice toxice 
asupra regiunilor controlate 
de Frontul Național de Eli
berare. De obicei lucrurile 
se petrec astfel: Autorită
țile americane hotărăsc, de 
exemplu, să desfrunzească 
o regiune ocupată de parti
zani munteni, adică să a- 
runce, cu ajutorul marilor 
avioane „C-123", tone de 
substanțe ierbicide pentru a 
distruge boitele de verdeață 
sub care se crede că se as
cund unitățile Vietcongului. 
Mai înainte, deasupra aces
tei regiuni trece un avion 
prevăzut cu un difuzor. 
Muntenii sînt sfătuiți să nu 
se îngrijoreze prea mult, 
să-și strîngă animalele și 
să-și acopere culturile de 
legume cu huse din plastic. 
Oamenii nu înțeleg nimic și 
știu și mai puțin ce este 
plasticul. Chiar dacă ar ști, 
nu l-ar putea avea... și toa
te culturile sînt distruse. 
Apoi, urmează napalmul. 
De data aceasta, avionul cu 
difuzoare nu mai vine...

în 1966, în numai două 
luni, produsele toxice au 
fost folosite în 26 de pro
vincii din Vietnamul de 
sud. Și totul arată că S.U.A. 
sînt gata să meargă și mai 
departe în acest domeniu. 
Doai’ pentru generalul 
Westmoreland, comandan
tul trupelor americane din 
Vietnam, folosirea gazelor 
e o metodă umană, după 
cum a declarat el, iar pen
tru specialiștii Pentagonu
lui, care au hotărît șă ducă 
războiul chimic pe scară 
mare, este metoda cea mai 
rațională și mai eficace.

în largul mării, eforturile 
de „pacificare" ale. trupelor 
americane terestre sînt 
sprijinite de flota a Vlî-a, 
ale cărei misiuni de război 
sînt îndreptate nu nu
mai împotriva partizanilor 
Frontului National de Eli
berare din Vietnamul de 
sud. dar și împotriva R. D. 
Vietnam.

AM FOST

PE NAVA MORJII
Nu e nici o oră de cînd 

am părăsit Da-Nangul, în 
căutarea lui Kitty-Hawk. 
Vasul se află undeva, în 
Marea Chinei. Pilotul în
cearcă să găsească dîra 
albă pe care monstrul ma
rin o lasă în albastrul o- 
ceanului. Deodată, apare în 
dreapta noastră, sub forma 
unui minuscul punct cenu
șiu. Abia îți vine să crezi că 
acesta este port-avionul pe 
puntea căruia vom ateriza 
peste cîteva minute. Sen
zația pe care o încerci la 

aterizare nu poate fi com
parată cu cea pe care o ai 
pe bordul turbo-reactoare- 
lor. Fără centurile de secu
ritate cu care sînt legat de 
umeri și de talie, aș fi pro
iectat și zdrobit de fundul 
cabinei.

Imediat după ce aparatul 
s-a oprit, hora drăcească a 
monștrilor morții, care 
pleacă în misiune, a reîn
ceput. E un spectacol halu
cinant. Oameni îmbrăcați 
în combinezoane multicolo
re se agită între șirurile de 
avioane cu aripile în formă 
de delta, alții aleargă, tră- 
gînd după ei cărucioare 
pline cu bombe, cu contai
nere de napalm. în tre
cere, recunosc bombele 
brizante. Baletul morții 
este pus la punct pînă în 
cele mai mici amănunte. 
Umanul nu mai există aici.

O unitate o forjelor patriotice sud-vietnameze în marș

începe apocalipsul. La eta
jele superioare, de unde ai 
o vedere dominantă asupra 
punții, ofițerii apasă, cu un 
automatism perfect, pe ne
numărate butoane.

Pe bord domnește infer
nul. La fiecare decolare sau 
aterizare, port-avionul vi
brează, răsună surd, geme 
din toate încheieturile. De 
cîteva ori pe minut, avioa
ne F-105 se smulg de pe 
punte, avînd sub aripi cîte 
2 000 kg de explozibil, bom
be brizante sau cu napalm.

Cele două piste de pe 
punte nu sînt niciodată 
goale. Patru ascensoare 
scot, fără încetare, din 
burta monstrului aparatele 
necesare misiunilor de în
deplinit. Ori de . cîte ori 
unul dintre ele își ia zbo
rul, lasă în urmă un nor 
de fum și vapori de kero- 
sen — fără a mai vorbi de 
o insuportabilă căldură — 
care acoperă pentru cîteva 
secunde prora port-avionu- 
lui. Apoi nu' mai vezi de
cît o dîră roșietică aspirată 
de cer.

Numai deplasarea lui 
Kitty-Hawk, care schimbă 
aerul în cîteva secunde — 
vasul parcurge cam 1 000 
km pe zi — permite mari
narilor să reziste. Pe pun
te, ei poartă niște căști 
protectoare enorme. fără 
de care le-ar fi cu nepu
tință să suporte zgomotul. 
Specialiștii sunetului con

sideră că la peste 150 de 
decibeli oasele unei ființe 
omenești încep să tremure 
în corp. în clipa în care 
avioanele își iau zborul de 
pe Kitty-Hawk, am văzut 
acele aparatelor de măsu
rat decibelii trecînd dincolo 
de limitele gradațiilor. Cei
lalți membri ai echipaju
lui, care lucrează în inte
riorul vasului, sînt prote
jați împotriva zgomotului 
prin aparate de plastic, care 
se fixează pe urechea exte
rioară și care filtrează su
netele cele mai acute, dar 
lasă să treacă o conversație 
normală.

în „ready room", încăpe
rea în care piloții așteaptă 
rîndul la decolare, l-am în- 
tîlnit pe comandantul Po
well, un Californian înalt. 
L-am întrebat dacă. întări
rea apărării antiaeriene a

Vietnamului de nord nu-1 
deranjează pe el și pe 
colegii lui.

— Ba da, firește, îmi răs
punde cu un suris ușor pe 
buze. întărirea apărării 
nord-vietnameze face mai 
dificilă îndeplinirea misiu
nilor noastre. în anumită 
măsură, sîntem nevoiți 
chiar să ne revizuim meto
dele de acțiune. Dacă pu
terea focului e prea mare, 
pilotul poate lua inițiativa 
de a încerca să-și atingă o- 
biectivul pe altă cale sau 
chiar de a se întoarce pe 
bord.

— Aveți pierderi impor
tante ?

— Sînt din ce în ce mai 
mari. Ne preocupă nu atît 
pierderea avioanelor, cît a 
piloților. De aceea, încer
căm să recuperăm cît mai 
mulți dintre ei.

— Credeți că veți putea 
cîștiga războiul ?

— Știți, prea mulți fac
tori intervin în acest con
flict. Este o partidă grea. 
Cred că soluția este de or
din politic.

— Vă e frică atunci cînd 
plecați în misiune?

— Sînt căsătorit și am 
cinci copii. Tare aș vrea să 
revăd soarele Californiei.

Fiecare port-avion este 
apărat de 4 distrugătoare 
însărcinate cu salvarea pi
loților căzuți în mare și cu 
acoperirea anti-aeriană și 
anti-submarină. Fiecare 
este echipat cu torpile și ra
chete, care bat pînă la 40 
de kilometri.

Kitty-Hawk nu este decît 
una dintre rotițele flotei a 
VII-a. Din flotă fac parte 
toate unitățile care operea
ză în golful Tonkin. Toate 
port-avioanele — fie că se 
numesc Midway, Coral Sea, 
Enterprise, Independence, 
Oriansky sau Richard — 
se află necontenit în miș
care. O lună de operații, 
zece zile de odihnă. Hong- 
Kong, Subic Bay, Taipeh, 
Manila sînt punctele de es
cală. Fiecare dintre acești 
monștri trebuie să aibă ca 
rezervă 50 la sută din com
bustibilul său, alimente și 
muniții pentru 90 de zile, 
fără a mai socoti cele ne
cesare celor 30 de vase din 
escorta sa.

Flota a VII-a, cu efective 
gata de intervenție, repre
zintă 500 de vase, 700 de a

vioane, 80 000 de oameni în 
echipaje, sute de tunuri și 
sute de mii de tone de mu
niții. Bugetul ei este egal 
cu cel al Franței...

„DE AICI NU VOR 

MAI IEȘI"
Și, totuși, „pacificarea" 

nu reușește. Frontul Națio
nal de Eliberare nu cedea
ză.

Pentru a da adversarului 
o lovitură în inimă, coman
damentul american, după 
îndelungate ezitări, căci o- 
perația părea multora ris
cantă sau chiar condamnată 
dinainte să dea greș, a luat 
hotărîrea de a-și trimite 
trupele în bastionul Viet
congului din delta fluviu
lui Mekong. Intervenția a- 
mericană în deltă a marcat 
o cotitură în războiul din 
Vietnam. Ea a pus capăt 
politicii zise de „repartizare 
a sarcinilor". în baza că
reia trupele americane pur
tau majoritatea operațiilor 
în regiunile mai puțin 
populate, iar cele sud-viet
nameze erau considerate 
mai adaptate pentru a ac
ționa în mijlocul populației 
dense din deltă întrucît cu
nosc limba și obiceiurile ei.

Declarînd că „operația 
declanșată marchează înce
putul campaniei americane 
în deltă", generalul West
moreland recunoștea în pu

blic că guvernul generalu
lui Ky'nu se bucură de nici 
un prestigiu în rîndurile 
populației, că puterea reală 
aparține în Deltă, mai mult 
încă decît în regiunea Pla
tourilor înalte sau în apro
pierea Saigonului, Frontului 
Național de Eliberare și că, 
prin urmare, războiul pe 
care S.U.A. îl duc în Viet
namul de sud. departe de a 
fi un război de eliberare, 
este pur și simplu un război 
american.

în sfîrșit, mitul „agresiu
nii Vietnamului de nord" 
asupra celui de sud era 
dezumflat, pentru că solda- 
ții generalului Westmore
land erau nevoiți acum 
să-și arate ciudatele lor ta
lente în mlaștinile din sud, 
adică acolo unde participă 
la lupta de eliberare fiecare 
sat, fiecare familie.

Delta nu este numai un 
siloz cu orez, dar și un re
zervor de oameni pentru 
Vietcong. Ea nu acoperă 
decît a șasea parte a tării, 
dar adăpostește 8,5 milioane 
din cele 15 milioane de lo
cuitori ai Vietnamului de 
sud și în timp normal tre
buie să. hrănească trei sfer
turi din țară. Vietcongul 
controlează în proporție de 
90 la sută provinciile cele 
mai bogate. Restul este 
considerat și el de ameri
cani ca „nesigur", ceea ce 
înseamnă cam același lucru.

Dacă lăsăm deoparte ora
șele, numărătoarea micilor 
porțiuni de teren încă ne
eliberate de F.N.E. și nepu- 
tînd fi aprovizionate decît 
cu ajutorul elicopterelor, se 
termină repede. Șansele 
campaniei trupelor S.U.A. 
au fost astfel apreciate de 
un ofițer din statul major 
al corpului 4 de armată 
saigonez din orașul Cantho: 
„Poate că americanii vor 
putea să pună piciorul în 
Deltă, dar de aici nu vor 
mai ieși".

Debarcarea a fost efec
tuată după un bombarda
ment intens pe o plajă de 
10 kilometri, mărginită de 
mlaștini în provincia Kien- 
Hoa. Crucișătorul american 
„Canberra" „pregătise" te
renul bombardînd zona cu 
tunuri și rachete, în timp 
ce avioanele lansau bombe 
cu napalm și bombe bri
zante.

Mai multe batalioane de 

infanterie marină au debar
cat din „amtracks" (amphi
bious landing vehicle 
tracks) sau au coborît din 
elicopterele plecate de pe 
puntea port-avionului „Iwo- 
jima". Sectorul fusese des
cris ca o plajă de debar
care a plutelor folosite de 
Vietcong, ca o zonă de de
pozitare a armelor și muni
țiilor, ca o bază retrasă a 
partizanilor în care s-ar 
afla spitale, centre de in
strucție și de odihnă. După 
trei zile operația „Deck 
House 5“ a trebuit să fie 
considerată ca un eșec to
tal. Bilanțul ei „se ridica" 
la cinci partizani uciși și la 
alți cinci făcuți prizonieri.

Și ce se poate spune des
pre operația „Cedar Falls" 
lansată în luna ianuarie în 
așa-numitul „triunghi de 
fier", la vreo 50 de kilome
tri nord de Saigon de pes
te 30 000 de soldați ameri
cani și de mai multe bata
lioane saigoneze ? Printre 
cei 5 500 civili evacuați, nu 
figurau decît 262 de băr
bați. Satul Ben-Suc a fost 
ras pînă în temelii cu bul
dozerele. Pomii au fost do- 
borîți și li s-a dat foc. în 
cursul operației, forțele a- 
mericane au anunțat ucide
rea a 500 de partizani și 
descoperirea a peste 2 760 
de tone de orez. Dar opti
mismul american a fost de 
scurtă durată. La începutul 
lui februarie, un detașa
ment al primei divizii a- 
mericane de infanterie a 
căzut într-o ambuscadă și a 
suferit pierderi grele exact 
în centrul acestei zone, pe 
care americanii o declara
seră totuși „debarasată" de 
partizani.

Rezultă că strategia ame
ricană, care constă în a lan
sa operațiuni mari cu mij
loace impresionante, ca cele 
desfășurate în Delta Me- 
kongului sau în „triunghiul 
de fier" la nord de Saigon, 
duce de cele mai multe ori 
la eșecuri răsunătoare si 
rămîne în esență defensivă, 
imprecisă, nedeterminată. 
Faptul că Pentagonul este 
obligat să folosească 90 la 
sută din armata sud-vietna- 
meză ca trupe de ocupa
ție, în regiunile anterior co
tropite de americani, este 
revelator. Forțele Frontului 
Național de Eliberare se fe
resc, refuză contactul și iz
butesc să o facă, atacanții 
izbind în gol fără a putea 
acroșa nici cea mai mică 
unitate de partizani, pe 
care ar dori să o fixeze, 
pentru a o zdrobi sub poto
pul de fier și foc al artile
riei lor, fără a mai vorbi 
de aviație.

Si totuși, comandamentul 
american dispune de forțe 
de cîteva ori mai numeroa
se decît anul trecut. Efecti
vul lor este azi de circa 
450 000 de oameni, fără a 
mai socoti pe sud-coreeni 
(40 000) și contingentele de 
australieni, neozeelandezi, 
tailandezi. Dacă la aceasta 
adăugăm efectivele flotei a 
VII-a și trupele generalului 
Ky, ajungem la peste un 
milion de soldați lansați 
împotriva rezistenței viet
nameze. Cu toate acestea, 
mișcarea de partizani, n-a 
putut fi stăvilită. în majo
ritatea cazurilor inițiativa 
rămîne în mîinile partizani
lor. Cît de semnificativă e 
această relatare a cores
pondentului agenției „Asso
ciated Press" : „Strategii a- 
mericani consideră că e ne
voie de o viață de om pen
tru a pacifica Vietnamul de 
sud și chiar și așa nu vei fi 
sigur de a putea duce paci
ficarea la bun sfîrșit".

Despre aceasta s-a discu
tat mult la Honolulu. Mani
la, și recent, la Guam (cu 
prilejul conferinței militare 
organizate de americani). 
Publicistul american Wal

ter Lippmann a dat o ima
gine sugestivă despre eșecul 
„pacificării" : „Este ca și 
cum dai cu pumnul într-un 
lighean cu apă, iar după 
ce-ți retragi mîna, apa re
vine la loc".

„FRONTUL

DE ELIBERARE

E PESTE TOT"
în fapt, bilanțul anului 

1966 și cel al primelor luni 
din acest an nu e deloc 
strălucit pentru America. 
Militarii S.U.A. sînt nevoiți 
să recunoască aceasta. Toa
te bazele lor au fost ata
cate de mai multe ori, în 
afara celei de la Cam Ranh. 
F.N.E. și-a înmulțit atacu
rile. E vorba, în general de 
acțiuni ofensive, pe cît po
sibil scurte, pentru a evita 
intervenția aviației și arti
leriei inamice și, aproape 
totdeauna, de mică anver
gură. Dar toate aceste ac
țiuni au fost bine pregătite 
și s-au desfășurat cu vi
goare, ceea ce explică deo
sebita lor eficacitate.

Nu poți înțelege războiul 
din Vietnamul de sud, dacă 
nu tii seama de faptul că 
acest război nu se prezintă 
sub forma confruntării a 
două armate regulate ; în 
majoritatea cazurilor, tru
pele americane se izbesc de 
un aparat complex în care 
forțele regulate nu sînt, în- 
t.r-un fel, decît pumnul des
tinat să lovească în momen
tul hotărîtor, în mijlocul 
unei învălmășeli de opera
țiuni de partizani, de mar
șuri epuizante, de hărțuiri 
ale trăgătorilor de elită, de 
lovituri îndrăznețe. Ameri
canii înaintează în mijlocul 
orezăriilor în care se îm
potmolesc, al pădurilor de 
liane ce nu pot fi descurca
te, riscînd la fiecare pas să 
calce pe mine, să cadă în 
capcane, într-o căldură su
focantă. Obsesia continuă 
de a fi atacat pe neaștep
tate, de un dușman invizi
bil, dar omniprezent, clima
tul și. mai ales, lipsa mora
lului contribuie la slăbiciu
nea americanilor.

De altfel, nici Saigonul, 
capitala regimului lui Ky. 
nu este sigur pentru ame
ricani și cu atît mai puțin 
pentru Ky însuși. Războiul 
începe, pentru a spune ast
fel, la porțile orașului. Zo
nele controlate 'de F.N.E1. se 
opresc la 15 km sud, la 7 
km nord, la 8 km est de 
Saigon. Anumite sectoare, 
situate la marginea capita
lei, sînt, fără încetare, hăr
țuite. Americanii sînt ți
nuți în stare de alarmă. 
Toată noaptea bubuie tu
nurile. Rachetele luminoase 
aruncă fulgere crude asupra 
suburbiilor, iar din restau
rantele cocoțate pe terase, 
militarii și clienții în tre
cere privesc cum se nasc 
incendiile războiului.

Dar nu numai atît. Toa
tă lumea știe că mai multe 
cartiere ale orașului scapă 
controlului administrației. 
In altele se desfășoară ade
vărate lupte pentru recuce
rirea anumitor artere, mai 
ales în suburbia industrială 
Cholon. Nu se spune oare 
că F.N.E. dispune de mai 
multe sute de celule în ca
pitală și în suburbii ? De la 
Saigon provine hîrtîa nece
sară publicațiilor Frontului 
Național de Eliberare, a- 
tunci cînd acestea nu sînt 
imprimate chiar aici. Re
țeaua poștală a Frontului 
este mult superioară celei a 
administrației și, mai ales, 
mult mai rapidă. Se spune 
că Frontul ar dispune de 
6 000 de cutii de scrisori, că 
serviciul său de informații 
este remarcabil de eficace.

In realitate, nimeni nu știe 
pînă unde se întind ramifi
cațiile F.N.E. „Vietcongul e 
peste tot", spun, cu drept 
cuvînt americanii, cu oare
care vechime la Saigon.

Continuarea și intensifi
carea războiului pune-' și 
problema efectivelor, căci 
posibilitățile americane nu 
sînt, totuși, fără limită. 
Noile contingente ajung 
de-abia pentru a umple 
pierderile crescînde și a în
locui pe militarii a căror 
durată de serviciu în Viet
nam a expirat. Dificultățile 
de aprovizionare sporesc pe 
măsură ce noi efective a- 
mericane sînt aduse în 
Vietnamul de sud și pe mă
sură ce războiul se prelun- 
gește.

în legătură cu aceasta, 
este cazul să subliniem că 
cu cît sosesc mai multe 
trupe americane, cu atît 
mai multe semne de des
compunere arată armata re
gimului de la Saigon. Nu
mărul dezertărilor crește 
din an în an. De la 17 OOO. 
în 1961. a trecut, dacă dămt 
crezare revistei U.S. News 
and World Report, la peste 
150 000 în 1966. Astăzi, de
zertările se caracterizează, 
în comparație cu anii tre- 
cuți, prin faptul că devin 
colective. Sînt din ce în ce 
mai frecvente cazurile în 
care o companie sau chiar 
un batalion dispar în între
gime, cu arme și bagaje.

De aceea, perspectivele, 
așa cum apar ele chiar în 
viziunea oficialităților ame
ricane, nu sînt de natură a 
permite mari speranțe. A 
trecut vremea cînd Cabot 
Lodge, pe atunci ambasador 
al S.U.A. la Saigon, putea 
să trîmbițeze, cu aerul cel 
mai serios din lume, că 
„Vietcongul va suferi o în- 
frîngere zdrobitoare". As
tăzi, declarațiile americani
lor și mai ales cele făcute 
de generalul Westmoreland 
la Washington, unde s-a dus 
să ceară întăriri, sînt foar
te rezervate. în linii mari, 
pentru comandamentul a- 
merican, anul 1967 va fi. în 
cel mai bun caz. o repe
tare a anului 1966.

în ceea ce privește Fron
tul Național de Eliberare, 
drumul parcurs de acesta 

începînd din luna' decembrie 
1960, cînd și-a făcut'cunos
cut programul, nu necesită 
comentarii. F.N.E. ține în 
sah forțele militare ale 
Statelor Unite și controlea
ză patru cincimi din Viet
namul de sud. Majoritatea 
conducătorilor americani 
sînt nu numai convinși că 
forțele saigorieze sînt inca
pabile de a bate Vietcon
gul, ci că o victorie a aces
tuia din urmă nu ar fi de
cît o chestiune de zile, dacă 
sprijinul Washingtonului ar 
înceta.

Aceasta înseamnă că 
Frontul National de Elibe
rare a cîștigat, în întregi
me, sau aproape, „războiul 
inimilor". Chiar admițînd 
că americanii ar mai putea 
repurta unele victorii, ad
mițînd, de asemenea, ceea 
ce este probabil — că vor 
reuși să-și apere încă multă 
vreme teritoriile bazelor 
lor, F.N.E. a repurtat deja 
o victorie psihologică ce 
depășește limitele Vietna
mului de sud. Războiul dus 
de americani provoacă 
dezaprobarea universală, 
contribuie la izolarea mo
rală si diplomatică a S.U.A. 
Totodată, el are o valoare 
de test general pentru po
poarele care luptă sau nă
zuiesc să lupte pentru eli
berarea lor. Vietnamul a 
demonstrat că și o țară 
mică, luptînd pentru o 
cauză dreaptă, poate să țină 
piept unei mari puteri, în 
speță Statele Unite ale A- 
mericii, care își trimite tru
pele la 10 000 km depărtare 
de teritoriul național pen
tru un război de cotropire.

CE VOR MÎNCA NOILE
MILIARDE DE OAMENI

Cei peste 30 de ani care ne mai 
despart de anul 2 000 voi’ constitui 
din punct de vedere demografic pe
rioada cea mai dinamică din istoria 
umanității. Acest lucru reiese din 
ritmul de creștere al numărului oa
menilor de pe Pămînt. în întregi 
perioade, dintre care unele au durat 
milenii, populația pămîntului s-a 
înmulțit foarte încet. Dublarea 
populației globului în decurs de 100 
de ani — 1850—1950 — (în acest 
răstimp ea a sporit de la 1200 milioa
ne Ia 2 500 de milioane), a constituit 
deja un record. în perioada 1950— 
2000, acest record va fi depășit con
siderabil, deoarece populația va 
ajunge la 6 sau poate chiar 6.5 mili
arde de oameni.

Omenirea se află deci în fața unei 
sarcini unice în felul ei, dar a cărei 
rezolvare este totuși posibilă. încă 
în cei 100 de ani menționați — de 
Ia 1850 la 1950 — pe planeta noastră 
creșterea producției de alimente nu 
numai că a ținut pasul cu creșterea 
numărului oamenilor care trebuiau 
hrăniți, dar a și depășit-o ; în această 
perioadă, producția de alimente, după 
cum se apreciază, s-a triplat apro
ximativ. De pe urma posibilităților 
crescute considerabil în domeniul 
alimentației a profitat însă numai
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pentru problemele economice ale țărilor în curs de dezvoltare

o parte a populației globului și 
anume populațiile Americii de Nord, 
Europei, Australiei și Noii Zeelande. 
în rîndurile acestei părți a populației, 
consumul de alimente calculat în 
produse agricole a crescut de peste 
două ori, pentru că producțiile mari 
de cereale și cartofi din aceste regi
uni au dat posibilitatea de a tran
sforma, în proporție tot mai mare 
— prin furajare — produsele vegetale 
în produse animaliere. (Prin acest 
proces, după cum se știe, din patru 
calorii existente inițial trei se pierd 
și numai una reapare sub formă 
de carne). O extindere a acestei 
metode extrem de risipitoare de apro
vizionare cu albumine și grăsimi 
animale nu poate fi. desigur, pre
luată de țările amenințate de foame, 
în schimb, mările planetei constituie 
rezerve pînă acum încă practic nefo

losite, dar cu posibilități uriașe în 
ce privește producția de albumină 
de origină animală.,

Producția de alimente mai poate 
fi mărită prin desțelenirea sau cul
tivarea de terenuri pînă acum ne
folosite. Suprafața solidă a pămîn
tului însumează circa 13,5 miliarde 
hectare. Din ea. pînă acum doar 
circa o zecime — adică 1,3 miliarde 
hectare a fost transformată în ogoare 
sau plantații. Sporirea suprafeței 
cultivate prin desțelenirea pășunilor 
perene ar fi. desigur, o sursă mo
destă. în plus o mare parte a su
prafețelor cultivate sînt situate în 
regiuni secetoase. Uriașe sînt însă 
rezervele aflate în zona pădurilor și 
junglelor. Dacă circa jumătate din 
cele aproximativ 4 miliarde de hec
tare de „suprafețe împădurite", 
aflate în evidenta statisticii inter

naționale, ar fi cultivate, suprafața 
cultivată a pămîntului ar putea fi 
mai mult decît dublată. în regiunile 
pădurilor tropicale, cu ploi abun
dente. acest lucru ar trebui făcut cu 
mare precauție. Dar în cei peste 
30 de ani la, care m-am referit, oa
menii nu vor fi totuși constrînși să 
apeleze nici măcar la această mare 
rezervă de terenuri, pentru că posi
bilitățile de sporire a recoltelor de pe 
suprafețele cultivate în prezent sînt 
încă foarte mari. Atît cultivarea so
lului prin mijloace moderne cît și 
stimularea creșterii plantelor și com
baterea dăunătorilor nu sînt încă su
ficient practicate pe covîrșitoarea 
majoritate a suprafețelor destinate 
agriculturii.

Numărul familiilor de agricultori 
în întreaga lume poate fi apreciat 
la 350 milioane ; din acestea nu mai 
puțin de 250 milioane de familii po
sedă drept unică unealtă de lucrare 
a solului numai o sapă sau un plug 
de lemn. 90 milioane de familii 
posedă un plug de fier tras de vaci, 
boi sau catîrî. Numai circa 10 mi
lioane de familii au la dispoziți-e un 
plug mecanizat. în unele părți ale 
lumii folosit individual. în altele — 
colectiv. Este incontestabil că prin 
lărgirea folosirii tractorului se va 

realiza o sporire uriașă a capacității 
de aprovizionare cu alimente a popu
lației pămîntului. După cît se pare 
mai importante sînt posibilitățile 
care rezidă în combaterea cu succes 
a dăunătorilor și în stimularea mai 
bună a creșterii plantelor. în ce pri
vește combaterea dăunătorilor este 
suficient să arătăm că numai în 
India, potrivit aprecierii unor buni 
cunoscători ai situației, șobolanii, 
șoarecii, păsările și alți dăunători 
distrug anual 30 milioane tone cereale.

Dar poate cea mai importantă 
descoperire făcută cîndva în lupta 
împotriva foametei este aceea care, 
în parte, se datorește lui Justus von 
Liebig, anume descoperirea de sub
stanțe ce trebuie introduse în sol 
pentru a se obține creșterea ran
damentului la hectar. Consumul 
mondial de îngrășăminte chimice — 
în special pe bază de azot, fosfați și 
potasiu — se ridică astăzi la numai 
35 milioane tone în substanță activă. 
Din acest total însă 30 milioane de 
tone sînt folosite în tarile din Ame
rica de Nord, Europa. Australia care, 
de pe acum, dispun de un surplus de 
produse alimentare. Numai 5 milioa
ne tone sînt folosite în țările în curs 
de dezvoltare amenințate de foamete, 
în aceste țări, consumul de îngrășă
minte chimice ar trebui sporit în ur
mătorii 10 ani cel puțin de zece ori. 
iar pînă la sfîrșitul secolului încă 
de cîteva ori.

Acestea nu constituie doar pers
pective teoretice. în diferite puncte 
ale globului, agricultorii au de
monstrat că pot să treacă într-un 
timp extrem de scurt de la o teh
nică destul de primitivă la o teh
nică modernă în Mexic, de pildă, 
în 15 ani. recolta de grîu a sporit 
de patru ori. Iar cea mai mare parte 

a acestui spor nu se datorește ex
tinderii suprafețelor cultivate, ci 
creșterii producției la hectar. Acest 
spor a fost obținut ca urmare a creă
rii unor soiuri de grîu de mare pro
ductivitate și a unui consum extrem 
de ridicat de îngrășăminte chimice, 
îndeosebi pe bază de azot și fosfați, 
în acești 15 ani, producția la hectar a 
crescut de trei ori, dezvoltare care 
pune în umbră tot ce s-a realizat 
cîndva în privința sporirii producției 
la hectar în țările „dezvoltate" ale 
pămîntului. Acum, Pakistanul. Turcia, 
Afganistanul. Iranul și Marocul sînt 
pe cale de a prelua metodele utilizate 
în Mexic și. în mai puțin de un de
ceniu. „miracolul griului" mexican 
ar putea fi transmis unor regiuni 
întinse ale agriculturii mondiale.

O altă regiune a lumii în care, 
în ultimul deceniu, s-au obținut 
sporuri impresionante de recoltă 
sînt țările din Europa de est. La 
porumb, datorită introducerii unor 
hibrizi și folosirii unor mari can
tități de îngrășăminte, s-au obținut 
în Europa de est creșteri conside
rabile ale producției. în România, 
între anii 1948/1949 — 1952/1953. 
producția medie la hectar la po
rumb a fost de numai 7.7 chintale, 
în anul 1964/65 — ea a crescut la 
20 chintale. „Miracolul porumbului" 
românesc nu rămîne deci în urma 
„miracolului griului" mexican. Tot 
Ia porumb în aceeași perioadă, pro
ducția la hectar a sporit în Iugoslavia 
de la 13,4 chintale Ia 28,6 chintale, în 
Bulgaria — de la 10,6 chintale la 31,3 
chintale. Dacă țările în curs de 
dezvoltare din America de Sud. 
Africa și Asia ar obține. în 
următorii zece ani. la porumb nu
mai jumătate din sporurile la hec
tar realizate în țările est-europene 

mai sus amintite, lupta mondială 
împotriva foametei ar fi deja în 
bună parte cîștigată.

Dar această luptă se desfășoară 
cu succes nu numai pe ogoare, ci 
si pe mările lumii. Aici, combinația 
între vas pescăresc și vas-fabrieă 
este calea care oferă astăzi și va 
oferi. în viitor, posibilități tot mai 
mari de a valorifica uriașele rezerve 
în ce privește producția de alimente 
provenite din mările lumii și. în spe
cial, substanțe, proteice. Uniunea So
vietică a fost prima țară care a por
nit cu mare amploare Ia construcția 
de vase combinate de pescuit și de 
prelucrare. Șantierele navale Howaldt 
din Kiel au livrat U.R.S.S. prima 
flotă formată din 24 de asemenea 
vase; între timp, asemenea vase 
au fost construite. în număr 
mare, în Uniunea Sovietică, în Polo- 
n.ia. *n timp ce uriașele po
sibilități de pescuit din zonele subr 
tropicale și, tropicale ale emisferei 
sudice au rămas nefolosite atîta timp 
cît vasele de pescuit dispuneau, 
pentru conservarea peștelui, doar 
de gheată obișnuită — vasul com
binat de pescuit și de prelucrare, 
care dispune de instalații frigori
fice, poate pescui și congela Deș
tele în toate regiunile globului. A- 
pare evident că ceea ce se opune 
unei victorii în lupta împotriva 
foametei în lume nu este inexis
tența posibilităților. Dacă oamenii 
vor înțelege — și ei trebuie să în
țeleagă — că prin colaborarea tuturor 
popoarelor vor putea extinde aproa
pe la infinit spațiul de alimentare, 
atunci „explozia demografică” la care 
trebuie să ne așteptăm pînă la sfîr
șitul secolului nostru, nu ar ridica 
probleme insolubile pe tărîmul ali
mentației.
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VIZETA MENIST^ULOS
AFACERILOR EXTERNE

(Agerpres)

AL TURCIEI
DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU, AUREL POP

Vineri a sosit în Capitală Amrik 
Singh Mehta, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al In
diei în Republica Socialistă Ro
mânia.

Președintele Marii Adunări Na- Federative . Iugoslavia, Milentie 
ționale a Republicii Socialiste Ro- Popovici, prin care îl felicită cor-
mânia, Ștefan Voitec, a trimis o dial pentru alegerea sa în, această
telegramă președintelui Skupștinei funcție. 
Federale a Republicii' Socialiste

. . ...... \ _■

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL INDIEI ÎN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMÂNIA troului budapes
Vineri dimineața s-au încheiat 

convorbirile oficiale dintre minis
trul afacerilor externe al Republi
cii. Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, și ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, Ihsan Sabri Ca- 
glayangil.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere reciprocă.

★
La 19 mai, la Ministerul Afa

cerilor Externe a avut loc'semnarea. 
Convenției pentru protecția plan
telor între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Repu
blicii Turcia.

Convenția a fost semnată de 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, și de Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Turcia.

Reglementînd condițiile fito-sa- 
nitare care trebuie respectate la 
importul, exportul și tranzitul de 
produse agricole, Convenția este 

'menită să faciliteze relațiile co
merciale dintre cele două țări și să 
dezvolte schimburile tehnice și 
științifice în domeniul protecției 
plantelor.

La semnare au asistat, din par
tea română, membri ai conduce
rii și funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și Con
siliul Superior al Agriculturii, iar 
din partea turcă Kâmuran Giiriin, 
ambasadorul Turciei la București, 
persoanele oficiale care însoțesc pe 
ministrul afacerilor externe al Tur
ciei și membri ai ambasadei turce.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Turcia, Ihsan Sabri Ca
glayangil, a oferit vineri un dejun 
în onoarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu.

Au luat parte Gheorghe Cioară, 
■ministrul comerțului exterior, Mi
hai MarinesGU, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Petrolului, 
Ministerului Transporturilor Auto,

ÎÂMĂ A PLECAT

s-a

Navale și Aeriene, Consiliului Su
perior al Agriculturii, Institutului 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, Camerei de Co
merț, Ion Drînceanu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Ankara.

Au participat Kâmuran Giiriin, 
ambasadorul Turciei la București, 
și persoanele oficiale care îl înso- 
țesa pe ministrul turc,

în timpul ’ dejunului, care
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, Ihsan Sabri Caglayangil și Cor
neliu Mănescu au rostit toasturi, în 
care s-a relevat satisfacția pentru 
rezultatele fructuoase ale vizitei 
și convorbirilor avute și s-a ex
primat convingerea eă acestea vor 
contribui la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor româno-turce, la 
întărirea păcii și înțelegerii în re
giunea balcanică și în întreaga • 
lume.

A
Ambasadorul Turciei la Bucu

rești, Kâmuran Giiriin, a oferit vi
neri după-amiază o recepție cu 
prilejul vizitei oficiale în țara noas
tră a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Turcia, Ihsan Sabri 
Caglayangil.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Petre Blajovici, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de știință și cultură, funcționari su
periori din M.A.E., ziariști.

Au fost prezenți persoanele ofi
ciale care însoțesc pe oaspetele turc, 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

★
Seara, oaspeții au asistat la spec

tacolul „Seară vieneză" prezen
tat de colectivul Teatrului de O- 
peră și Balet.

invitația Stortingului (par
lamentului) norvegian o delegație 
parlamentară română, condusă de 
Mia Groza, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, a plecat vi
neri dimineață intr-o vizită în 
Norvegia.

Din delegație fac parte Ion Pas, 
președintele grupului național ro
mân din Uniunea Interparlamen
tară, președintele I.R.R.C.S., Aldea 
Militaru, vicepreședinte al Comi
siei economico-firianciare a M.A.N., 
prof. ing. Tudor Ionescu, membru 
al Comisiei de politică externă a 
M.A.N., Petre Ionescu, vicepreșe
dinte al Comisiei pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale a 
M.A.N., ing. Iuliu Fejes, secretar al 
M.A.N.

La aeroport, delegația a fost con
dusă de Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Gheorghe 
Necula, vicepreședinte al M.A.N., 
Suzana Gâdea, membră a Consiliu
lui de Stat, Mihai Marin, adjunct al

ministrului afacerilor externe, pre
ședinți ai unor comisii permanente, 
deputați ai M.A.N.

★

în aceeași zi, delegația Marii 
Adunări Naționale a sosit la Oslo.

Pe aeroportul Fornebu, i 
erau arborate drapelele de 
ale celor două țări, oaspeții 
mâni au fost întâmpinați de 
ședințele Stortingului, Bemt 
valdsen, care a urat bun venit de
legației. Au fost, de asemenea, 
prezenți Reidar Bruu, vicepre
ședintele Grupului norvegian al 
Uniunii interparlamentare, depu
tați, ziariști,

Seara, la hotel Bristol, președin
tele Stortingului norvegian a ofe
rit o masă în cinstea delegației

: parlamentare române. Au partici
pat Finn Moe, președintele Grupu
lui norvegian al Uniunii interpar
lamentare, deputați.

(Agerpres)

★
Ministrul comerțului exterior, 

Gheorghe Cioară, a avut vineri di
mineața o întrevedere cu ministrul 
comerțului al R. P................. .
Ngjela, care face o 
noastră.

La convorbiri au 
colae Anghel, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, și Iosif Po- 
gace, ambasadorul R. P. Albania la 
București.

Albania, Kico 
vizită în țara

participat Ni-

(Agerpres)

unde 
stat 

i ro- 
pre-
Ing-

★
Acad Zaharia Stancu, președin

tele Uniunii Scriitorilor, și proza
torul Titus Popovici, membru în 
Biroul Uniunii, au plecat la Mosco
va pentru a participa la ce_l de-al 
IV-lea Congres 
rilor Sovietici.

al Uniunii Scriito-

★
colectivului lui

Vineri după-amiază a părăsit 
Capitala dl. John McEwen, vice- 
prim-ministru și ministru de stat 
al comerțului și industriei din 
Australia, care a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de A. P. 
Fleming, ministru cu probleme co
merciale din cadrul ambasadei 
Australiei la Londra, și de R. 
Schneemann, consilier economic al 
ambasadei Australiei de la Viena.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

înainte de plecare, oaspetele a 
declarat reprezentanților presei:

Scopul vizitei noastre în Româ-

nia a fost de a discuta și găsi mij
loacele adecvate pentru dezvolta
rea schimburilor comerciale dintre 
țările noastre. Aceste discuții, care 
s-au desfășurat sub semnul unei 
depline înțelegeri reciproce, au 
fost concretizate în semnarea unui 
acord comercial, primul de altfel 
în relațiile dintre țările noastre.

în continuare, dl. John McEwen 
a spus : Apreciez înalta onoare ce 
mi s-a făcut de a fi primit de se
cretarul general a] C.C. a] P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, și de primul 
ministru, Ion Gheorghe Maurer, cu 
care am avut un schimb foarte 
util de 
laterale 
tribuția 
duce la

păreri privind relațiile bi- 
româno-australiene și con- 
pe care acestea o pot a- 
menținerea păcii în lume.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI

INDUSTRIALE JAPONEZE
> La Pavilionul din Parcul Herăs

trău s-a deschis vineri dimineața 
Expoziția industrială japoneză.

La inaugurare, printre invitați, se 
aflau Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț, 
membri ai conducerii unor minis
tere economice, conducători ai unor 
instituții centrale și întreprinderi 
de stat pentru comerțul exterior, 
oameni de știință și cultură, zia
riști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic. '{*'■

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Japoniei, Keishi Nakamura, di
rectorul expoziției a rostit cuvîntul 
de deschidere.

In continuare a luat cuvîntul 
Kimitaka Murakami, vicepreședin
te al Organizației japoneze de go- 
merț exterior (J.E.T.R.O.), condu
cătorul delegației japoneze, pre
zente în țara noastră cu această 
ocazie, care a mulțumit guvernului 
român, Camerei de Comerț și tutu
ror acelora care au sprijinit deschi
derea în bune condiții a actualei 
expoziții, prima de aGest gen des
chisă în țările din estul Europei.

După ce a apreciat dezvoltarea 
industriei și agriculturii României, 
subliniind deosebitul respect pen
tru hărnicia poporului român și 
realizările sale, vorbitorul și-a ex
primat speranța că legăturile de 
prietenie dintre Japonia și Româ
nia, strînse prin schimburile de de
legații guvernamentale, prin dife
rite vizite ale delegațiilor tehnice și 
culturale, prin lărgirea schimburilor 
de mărfuri, vor area un climat care 
să contribuie și în viitor la dez
voltarea relațiilor de prietenie sin
ceră dintre cele două țări și po
poare.

Hristaehe Zambeti, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț, a felicitat 
Organizația japoneză de Gomerț ex
terior J.E.T.R.O. ale cărei ini
țiative și eforturi s-au materializat 
în actuala expoziție, mesaj al ta
lentului și hărniciei poporului ja
ponez.

Expoziția de azi — a spus vorbi-

torul — este unul din rezultatele 
Străduinței noastre de a găsi căile 
și mijloacele cele mai eficiente pen
tru stimularea și dezvoltarea rela
țiilor comerciale bilaterale, per
fecționarea modalităților de co
laborare și fructificarea variatelor 
posibilități existente. Una din căile 
cele mai importante în această di
recție, verificată gu succes în rela
țiile internaționale, este lărgirea 
cooperării în producție și în dome
niul tehnico-științific.

Găzduim expoziția industrială 
japoneză — a spus în încheiere vor
bitorul — gu sentimentul că ea va 
aduce o contribuție utilă la cunoaș
terea mai bună de către poporul ro
mân a progreselor realizate de eco
nomia japoneză, la consolidarea și 
dezvoltarea continuă a bunelor 
noastre relații.

Luînd Guvîntul, Akira Shige- 
mitsu, ambasadorul Japoniei la 
București, a spus:

Este o mare plăGere pentru mine 
să asist la deschiderea expoziției 
industriale a Japoniei, într-un mo
ment eînd, după cum constatăm gu 
satisfacție, relațiile economice și 
tehnice dintre Japonia și România 
merg pe calea unei consolidări con
tinue. Este un prilej de mare 
țumire că această dezvoltare 
gâturilor economice servește 
reselor ambelor țări.

Exprimîndu-și speranța eă

mul- 
a le- 
inte-

Exprimîndu-și speranța eă ac
tuala expoziție va marGa o etapă în 
evoluția multilaterală a relațiilor 
dintre România și Japonia, vorbi
torul a subliniat interesul cu eare 
au fost primite produsele indus
triale, de artizanat și agricole ro
mânești expuse la cel de-al VII-lea 
Tîrg internațional de la Tokio.

Am convingerea — a spus d-sa — 
că aceste expoziții pot fi utile nu 
numai pentru adîncirea cunoașterii 
reciproce pe plan tehnic și econo
mie, dar și că ele vor da popoare
lor noastre posibilitatea să se simtă 
mai aproape unul de celălalt. A- 
ceasta va aduce o contribuție la 
dezvoltarea favorabilă a relațiilor 
reciproce.

Asistența a vizitat cu interes ex
poziția care are o suprafață de 
aproximativ 3 500 mp, în cadrul 
căreia sînt prezentate mai bine de 
10 000 de produse, aparținînd in
dustriei constructoare de 
industriei siderurgice și 
industriei ușoare etc.

Expoziția, care rămîne 
pînă în ziua de 30 mai,

mașini, 
ahimiGe,

a

Subsecretarul de stat pentru a- 
gricultură al Tunisiei, Mohammed 
Jeddi, împreună cu specialiștii care 
îl însoțesc în călătoria pe care o 
face în țara noastră, a făcut vineri 
dimineața vizite protocolare pre
ședintelui Consiliului Superior al 
Agriculturii, Nicolae Giosan, și mi
nistrului economiei forestiere, Mi
hai Suder.

Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri în legătură cu preocupările 
actuale în domeniul cercetării știin
țifice și producției agricole și fo
restiere în cele două țări.

Oaspetele și-a exprimat satisfac
ția pentru ocazia pe care o are de 
a cunoaște România și a invitat pe 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii să viziteze țara sa în 
cursul acestui an.

★
Tot în cursul dimineții, subsecre

tarul de stat pentru agricultură al 
Tunisiei a făcut o vizită la Minis
terul Afacerilor Externe.

Oaspetele a fost primit de Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, cu care 
a avut o convorbire asupra unor 
probleme privind relațiile dintre 
Tunisia și România.

în timpul vizitelor, oaspeții tuni
sieni au fost însoțiți de Eugen Grl- 
gorescu, secretar general în Consi
liul Superior al Agriculturii, pre
cum șl de ambasadorul Tu
nisiei în Republica Socialistă Ro
mânia, Mahmoud Maamouri.

în continuare, oaspeții tunisieni 
au vizitat Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice de 
la Fundulea. După ce ing. Tiberiu 
Mureșan, directorul institutului, i-a 
informat despre organizarea și re
zultatele activității de cercetare 
științifică, au fost vizitate cîmpurile 
experimentale. Specialiștii tuni
sieni au vizitat apoi Combinatul 
aviGol de la Grevedia.

★
In cinstea subsecretarului de stat 

pentru agricultură al Tunisiei, pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Nieolae Giosan, a ofe
rit un dineu.

(Agerpres)

Lahore se poate lăuda cu 
renumele de cel mai fru
mos oraș pakistanez. Numă- 
rînd aproximativ 1 000 000 de 
locuitori, el ocupS locul al 
doilea în ierarhia orașelor din 
Pakistan și constituie princi
palul punct de atracfie pentru 
cei ce vor sS cunoască trecu
tul acestor meleaguri. Cînd îl 
vizitezi, ești surprins de gran
doarea monumentelor arhitec
tonice, da farmecul parcurilor 
sale veșnic verzi, de numărul 
mare al Instituțiilor de învăfă- 
mint și cultură. Lahore — o-

Conducerea
„Deutsches Theater", în frunte cu 
actorul și regizorul Wolfgang Heinz, 
directorul teatrului, a făcut vineri 
o vizită la Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, unde a fost pri
mită de Virgil Brădățeanu, vicepre
ședinte al Comitetului.

La întrevedere a fost de față 
Manfred Hausting, secretar al am
basadei R. D. Germane la București.

în cadrul turneului pe care II în
treprinde la București, colectivul lui 
„Deutsches Theater" din Berlin a 
prezentat vineri seara, pe scena 
sălii „Comedia" a Teatrului Națio
nal din București, comedia fantas
tică „Dragonul" de scriitorul so- 
vietiG Evgheni Schwarz.

La sfîrșitul spectacolului, care 
s-a bucurat de succes, artiștilor 
germani, le-au fost oferite flori.

★
La, Institutul de fizică atomică 

a avut, loc vineri dimineața o, dis
cuție la masa rotundă între spe
cialiștii români și francezi, parti- 
cipanți la1 „Zilele nucleare româ- 
no-franceze“, pe probleme de pro
tecție împotriva radiațiilor.

Discuțiile, purtate la un înalt ni
vel științific, au prilejuit un 
schimb util de vederi pentru spe
cialiștii din cele două țări.

Cu prilejul „Zilelor nucleare ro- 
mâno-franceze", ambasadorul Fran
ței la București, Jean Louis Pons, 
a oferit vineri după-amiază o re
cepție în saloanele ambasadei.

Printre invitați se afjau acade
micienii Horia Hulubei, președinte
le Comitetului pentru energia nu
cleară, Șerban ȚițeiGa, vicepre
ședinte al Academiei, alți oameni 
de știință și cercetători din diverse 
institute buGureștene,

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București' și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Delegația română, condusă de 

Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, care a sem
nat la Damasc Acordul de colabo
rare culturală între România și Si
ria și la New Delhi Programul de 
schimburi eulturale și 
anii 1967—1968 între 
și India, s-â înapoiat 
București.

★
Vineri după-amiază, 

s-au încheiat lucrările __ a_____
național de stomatologie, organizat 
de Uniunea Societăților de Științe 
Medicale — SoGietatea de stomato
logie, pe 
marginale

tema „Paradontopatiile 
«ronÎGe“.

★
Institutului de științeIn aula 

eeonomiGe „V. I. benin", din Bucu
rești, au început vineri lucrările 
sesiunii de comunicări științifice a 
Gadrelor didactice de la catedrele 
de economie politică din învăță- 
mîntul superior. (Agerpres)

eroice duse de populația lo
cală împotriva ocupanfilor en
glezi. In urmă cu peste un 
sfert de veac, orașul a găzduit 
o conferinfă care a cerut pen
tru prima oară un Pakistan 
Independent. în amintirea a- 
cestor evenimente, a luptei 
duse de întregul popor pakis
tanez pentru eliberarea sa 
națională, în anii 1965—1966 
la Lahore, în Imediata apro
piere a Fortului, a fost ridi
cat impunătorul monument al 
independentei.

în anii că s-au scurs de

Un punct în centrul 
Budapestei. Peste noap
te a apărut un fel de 
gard, iar dimineafa tre
cătorii s-au oprit o cli
pă lîngă el, căutînd un 
loc pe unde să-și poată 
arunca privirile în por
țiunea împrejmuită. Dar 
nu vedeau mare lucru : 
doar cîteva movile de 
pămînt, scoase din a- 
dînc și care creșteau cu 
repeziciune, în schimb, 
în subteran, la zeci de 
metri adîncime, ar fi fost 
multe de văzut. Acolo, 
meșteri harnici sfredelesc 
pămîntul, croind drum 
pentru metroul pe ale 
cărui linii vagoanele vor 
alerga cu 90 de kilome
tri pe oră, de la un ca
păt la altul al orașului.

Ideea construirii unui 
metro care să lege Buda 
și Pesta datează de 
multă vreme. Trebuie 
spus că, încă din 1896 
a fost dată în exploatare 
o porfiune de metro, 
folosită și azi, între gră
dina zoologică și piafa 
Vorosmarti. în 1902 s-au 
făcut primele studii pen
tru construirea unei linii 
subterane care să treacă 
pe sub albia Dunării. 
Dar nu s-a realizat ni
mic. Lucrările de con
strucție au început abia 
în anii puterii populare, 
în 1950. Un timp ele au 
fost întrerupte, apoi re
luate, iar acum se desfă
șoară din plin.

...Cobor cu un lift la 
40 de metri adîncime. A- 
colo, în inima pămîntu- 
lui e forfotă. Mă aflu în
tr-o hală mare, mai lun
gă decît un teren de 
fotbal — o viitoare sta
fie de metro. Sus, deasu
pra solului, e piafa 
Deăk ; mii de oameni 
circulă și multi nu bă
nuiesc, desigur, că în a- 
dînc sute de oameni, 
constructorii, le fac un 
drum nou, rapid și si
gur.

Doroszlai Arpăd, șeful 
secției construcții a în
treprinderii care execută 
lucrarea, relatează că 
noul metro care va tra
versa Budapesta de la 
vest spre est, va avea o 
lungime de 10 km. Spre 
deosebire de porțiunea 
veche, el va asigura cir
culația prin două tune
luri cu un diametru de 
5,1 metri.

Aci, pe șantierul sub- 
pămîntean, lucrează pes
te 1 100 de muncitori și 
150 de ingineri și 
nicieni. La înaintări 
crează și brigada 
Racz, cea mai veche 
gadă de tuneluri 
Budapesta. Ea 
la metro chiar din pri
ma zi ; tot ea a făcut 
pasajele subterane de 
lîngă hotelul „Astoria" 
și din piața Blaha Luiza.

Deoarece stratul nu 
este omogen, nu putem 
înainta uniform — îmi 
spune brigadierul. Anul 
trecut am fost dotați cu 
mașini moderne care ne 
permit să înaintăm zilnic 
cu cîte 7—8 metri. A- 
cum lucrările de înain
tare se desfășoară de 
3—4 ori mai repede ca 
odinioară.

Munca în adînc nu-i 
de loc simplă. De mul
te ori intervin greutăți 
neprevăzute. Intr-o seară 
de ianuarie, tunelul care 
leagă piafa Blaha Luiza 
de „Astoria" a început 
să fie invadat de apă. 
Tunelul fusese terminat 
la sfîrșitul lui decembrie 
1966 și se lucra la 
marea lui cu beton, 
se căptușește cu 
straturi : de beton, 
metal și cel, izolator). Je
turile de apă lărgiseră 
spărtura, aducînd cu ele 
mari cantități de nisip. 
In cîteva ore în tunel 
s-au adunat 150—200 
metri cubi de nisip. Tre-

teh- 
lu- 
lui 

bri- 
din 

lucrează

ar-
(El 

trei
de

buia intervenit imediat. 
Galeria g fost armată cu 
material lemnos, oprin- 
du-se astfel surparea. A- 
poi, cu pompe speciale 
cu o presiune de 10__12
atmosfere, a început in- 
J?c*area cu ciment a por
țiunii surpate. După 24 
de~ ore de muncă asi
duă, inundafia a fost o- 
prită.

De-a lungul traseului 
noului metro vor ti 10 
stafii. Pentru urcarea și 
coborîrea călătorilor vor 
fi amenajate scări rulan
te. Linia va trece prin 
locurile cele mai aglo
merate ale Budapestei _ _
de la gara de sud pînă 
la intersecția străzilor 
Kerepesi și pșher, pe |g 
Nepsfadion, gara Kelefi, 
piafa Deăk (aici prin- 
fr-un tunel se va face 
legătura cu vechiul me
tro) pe lîngă parlament, 
unde va traversa Dună
rea. Cu tramvaiul această 
disfanfă se parcurge în 
mai bine de o oră ; dar 
cu metroul vor fi nece
sare doar 17 minute.

Zilnic cu tramvaiele și 
autobuzele din capitala 
ungară circulă 4 milioa
ne de călători. S-a cal
culat că metroul va ab
sorbi circa o optime din 
totalul călătorilor. înles
nind mult circulafia. Cei 
care-l vor folosi, vor a- 
vea la dispozifie 80 de 
vagoane moderne. La 
fiecare două minute în 
stafie va sosi o garni- 
.ura. cu 3—4 vagoane, 
iar in orele de mare tra
fic vor fi cite 5 și 6 va
goane.

Construcfia metroului 
din Budapesta, care va 
! gata în 1973, se rea
lizează in două etape. Se 
prevede că prima parte 
j acssfei mari lucrări _

* Ja„ S^rac^a Kerepesi *— 
pîna în -piafa Deâk — va 
W69,§ 'n folosintă în

a părăsit Capitala

||
Timpul probabil pentru 21, 22 

șl 23 mai. în țară : După o ră
cire trecătoare vremea se încăl
zește din nou. Cerul va fi tem
porar noros, cu înseninări per
sistente dimineața. Vor cădea a- 
verse locale, însoțite de descăr
cări electrice. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 5 și 15 grade iar 
maximele între 14 și 24 grade, 
local mai ridicate. în București : 
După o răcire trecătoare, vre
mea se încălzește din’nou. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil 
averselor însoțite de descărcări 
electrice, mai ales în cursul 
după-amiezelor. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară la început apoi în 
creștere.

deschisă 
. . poate fi
vizitată zilnio de specialiști între 
orele 10—13, de publio între orele 
13—20, iar duminica între orele 
10—20.

★
Cu prilejul deschiderii expoziției 

industriale japoneze la București, 
ambasadorul Japoniei în Republica 
Socialistă România, Akira Shige- 
mitsu, a oferit vineri după-amiază 
în saloanele ambasadei o recepție.

Au luat parte Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Mi
hai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Victor Tonescu, 
președintele Camerei de Comerț, și 
alte persoane oficiale.

Au participat,, de asemenea dl K 
Murakami, vicepreședinte al Orga
nizației de comerț exterior japonez 
(J.E.Ț.R.O.), sosit în țara noastră 
cu acest prilej

(Agerpres)

Delegația tehnică economică din 
Tunisia, condusă de dl. Noure- 
dine Fourati, șeful Diviziei pro
ducției industriale din Secreta
riatul de stat pentru plan și eco
nomia națională, care ne-a vizi
tat țara în vederea definitivării 
obiectivelor de colaborare și co
operare economică și tehnică din
tre România și Tunisia a părăsit 
vineri dimineața Capitala.

La plecare, conducătorul dele
gației a declarat că" în cursul vizi
tei în România au fost stabilite o- 
biectivele industriale de - cooperare 
economică și tehnică între cele 
două țări, printre care participa
rea României la construirea unor 
unități miniere, la efectuarea de 
cercetări geologice in Tunisia, fur
nizarea de utilaje petroliere, echi
parea unor stații de cale ferată. A 
fost stabilită totodată lista pro
duselor care pot constitui mijloa
ce de rambursare din partea tu
nisiană

(Agerpres)

științifice pe 
țara noastră 

vineri

în Capitală 
Congresului

Pe șantierul uneia din stafiile principale ale metroului

naționale. în flmpul șederii în 
această țară am vizitat pe lin
gă Lahore, Islamabadul unde 
se desfășoară vaste lucrări 
pentru construirea unei capi
tale moderne, Caraciul, oraș 
cu peste 2 milioane locuitori 
și care cunoaște o intensă 
viață economică, o serie de 
localități climaterice din nor
dul țării. Din 
întîlniri ce le-am 
ciallștl, oameni 
reprezentanți ai 
am desprins 
generală pentru

numeroasele 
avut cu spa
de afaceri, 
autorităfilor 

preocuparea 
asigurarea

Pakistanul îȘ' scne

bișnuiesc să spună cu mîndrie 
localnicii — este capitala cul
turală a Pakistanului. Aici au 
trăit și și-au desfășurat acti
vitatea numeroși gînditori și 
scriitori printre care 
hammad Iqbal, care 
scrierile sale a însufleți*  
pentru independenta 
Aici a luat ființă cea 
veche instituție de învăfă- 
mînt superior din țară. Uni
versitatea Punjab, întemeiată 
în 1882.

Dar Lahore nu reprezintă 
numa’ un important centru al 
viejii culturale. El este tot
odată un simbol al rezistente' 
dirze și curajoase a poporu
lui fată de colonialiști Zidu
rile impunătorului Fort poartă 
și astăzi urmele gloanțelor și 
ghiulelelor din anii luptelor

Mo- 
prin 

lupta 
tării 
ma1

la aparifia statului pakista
nez, Lahore a devenit și .un 
centru industrial. Orașul găz
duiește o ofelărie, ateliere 
de material feroviar, uzina de 
mașini agricole, de instrumen
te de chirurgie și de apara- 
taj electric, întreprinderi tex
tile și chimice, o fabrică de 
incălfăminte. A luat ființă de 
asemenea, un centru de cer
cetări nucleare, iar în urmă 
cu cîfiva ani tot aici a fost 
inaugurată prima stafie de te
leviziune din Pakistan.

Pakistanul, 
acest an va 
decenii de 
independent,
ansamblul său importanfi pași 
în direcția înlăturării grelei 
moșteniri a dominafiei colo
niale și dezvoltării economiei

care în august 
sărbători două 
existenjă ca sta*  

a realizat în

dezvoltării tării pe calea pro
gresului. Eforturile poporului 
pakistanez sînt îndreptate, 
după cum afirmă conducătorii 
acestui stat, spre obținerea 
unei bunăsfări generale.

Venitul national brut a 
crescut în 1960—1965 cu 29 
la sută. Mi s-a spus că în 
această perioadă s-a asigu
rat un ritm de creștere în 
industrie de 7 la sută. A 
crescut valoarea exporturi
lor, s-a redus ponderea con
tribuției ajutorului străin 
dezvoltarea economică 
tării

Creșteri însemnate au 
loc și în agricultură : din da
tele oficiale pakistaneze 
reiese că a crescut simțitor 
producția de cereale, de bum
bac, da iută etc. Obiective-

la
a

avui

la planului economic ce se 
realizează în prezent con
stau în creșterea investiții
lor, a venitului najional, a 
beneficiilor în agricultură, în 
Industrie și a celor provenite 
din exporturi. Se depun e- 
forturi pentru alfabetizarea 
generală, înlăturarea dife
rentelor economice între 
Pakistanul de Vest și cel de 

.fst, înlăturarea definitivă a 
dependentei fării de capita
lul străin.

Pakistanul tinde să-și dez
volte schimburile sale Comer
ciale cu toate fările. O mare 
parte din exporturi o consti
tuie unele mărfuri tradiționale 
ca iuta brută și produsele din 
iută; bumbacul și textile de 
bumbac, încălțăminte, piei, I 
unele minereuri. Tendința 
este ca ponderea produselor 1 
manufacturate să crească. O 
înviorare deosebită s-a pro
dus în ultimii ani în comer
ful Pakistanului cu fările so
cialiste, inclusiv cu tara noas
tră. Schimburile comerciale 
cît și cooperarea economică 
româno-pakistaneză au cunos
cut o dinamică încurajatoare 
mai ales după 1964. După 
cum se știe, în octombrie 
acel an, în urma vizitei făcute 
în Pakistan de delegația gu
vernamentală română, con
dusă de președintele Consi
liului de Miniștri Ion Gheor
ghe Maurer, s-a hotărîi sta
bilirea de relafii diplomatice 
între cele două fări și conti
nuarea explorării de noi posi
bilități pentru a lărgi sfera 
colaborării constructive în do
meniile economic și comer
cial. Un rol activ în această 
cooperare l-a avut încheie
rea unor acorduri comerciale 
între România și Pakistan.

Există condifii favorabile 
dezvoltării în continuare a 
relațiilor româno-pakistane- 
ze în folosul ambelor po
poare.

Lazăr IONESCU

IN PRIMA ZI A MECIULUI DE 
TENIS ROMANIA — SPANIA, CON- 
TIND PENTRU „CUPA DAVIS", Ion 
Țiriac l-a întîlnit pe Juan Gisbert iar 
Iile Năstase pe Manuel Santana. Cîș- 
tigînd primele două seturi cu destulă 
ușurință (6—1, 6—2), Țiriac lăsa im
presia că va obține o victorie rapidă. 
Presupunerile au fost însă infirmate ; 
datorită unei puternice reveniri a ju
cătorului spaniol și, în același timp, 
unei neașteptate Scăderi de ritm a 
lui Țiriac. Gisbert și-a adjudecat ur
mătoarele două seturi (7—5, 6—0). In 
setul decisiv, Țiriac a reintrat în ca
dența de la început și a cîștigat cu 
6—2.

Fără a se lăsa impresionat de fai
ma prestigiosului său adversar, tînă- 
rul nostru reprezentant Iile Năstase 
a abordat meciul cu Santana de o 
manieră ce a entuziasmat și i-a adus 
o victorie netă în primul set: 6—0 ! 
Santana s-a întrebuințat serios în 
următoarele două seturi pe care le-a 
cîștigat cu 6—3, 6—3. Din cauza în
tunericului, setul al patrulea s-a în
trerupt cînd tabela de marcaj indica 
3—2 în favoarea lui Santana. Meciul 
va fi continuat astăzi, de la ora 15, 
după care va avea loc partida de 
dublu.

ÎN PENULTIMA ETAPĂ A TUR
NEULUI FINAL AL CAMPIONATU
LUI MASCULIN DE VOLEI, au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Politehnica Galați — Tractorul Bra
șov 3—0 ; Rapid — Viitorul Bacău 
3—1 ; Steaua — Dinamo 3—1. Prin 
victoria sa de ieri, echipa Steaua 
este virtuală cîștigătoare a titlului de 
campioană. Astăzi, începînd de la 
ora 16, în sala Floreasca sînt progra
mate ultimele partide ale turneului. 
Tractorul — Viitorul, Steaua — Poli
tehnica. Dinamo — Rapid.

COMPETIȚIA CICLISTĂ „CURSA 
PĂCII" a continuat Ieri cu etapa a 
U-a, Gera—Karl Marx-Stadt (180 
km). Primul loc a revenit olandezu
lui P. Tesselaar, cu timpul de 4h 
58’20”. Grosul plutonului. în care se 
găseau și cicliștii români St. Sueiu și 
G. Moiceanu, a sosit după 1'24”. în 
clasamentul general individual con
duce Smolik (Cehoslovacia), urmat de 
Mâes (Belgia) la 2’44’’. Kirilov (Bul
garia) la 5'28'*  etc. Gabriel Moiceanu 
ocupă locul 16 la 12’53”, iar Ștefan 
Suciu locul 18. la 16'35”.



viața internațională______
COMUNICAT 

cu privire la vizita în Iran a președintelui 
Consiliului de Stat 

al biblicii Socialiste România

Vizita delegației militare 
romane în R. P. Polonă

(Urmare din pag. I)

S-a subliniat rolul important pe 
care l-au avut în dezvoltarea și în
tărirea cooperării prietenești româ- 
no-iraniene, în diferite domenii, 
contactele dintre personalitățile de 
conducere ale celor două state, care 
au înlesnit o cunoaștere mai bună, 
o identificare mai precisă a posibi
lităților de colaborare reciproc 
avantajoasă.

Cele două părți și-au reafirmat 
hotărîrea de a întreprinde noi pași 
pentru dezvoltarea continuă a co
operării politice, economice, tehni- 
co-științifice și culturale, în folosul 
ambelor popoare, ceea ce reprezin
tă, totodată, contribuția acestora la 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
internaționale, la întărirea încrede
rii și prieteniei între popoare.

în cadrul schimbului de vederi a- 
supra unor probleme ale situației 
internaționale actuale, părțile și-au 
reafirmat pozițiile exprimate la 
București în iunie 1966, în Comu
nicatul cu privire la vizita în Ro
mânia a Maiestății Sale Imperiale, 
șahinșahul Aryamehr. Totodată, 
președintele Consiliului de Stat și 
șahinșahul au procedat la un 
schimb de vederi asupra activității 
și inițiativelor întreprinse de gu
vernele celor două țări, în ultima 
perioadă, pe plan internațional.

Ei au recunoscut că în conjunc
tura actuală, în relațiile internațio
nale, coexistența, înțelegerea și co
laborarea între state și popoare de
vin din ce în ce mai mult o nece
sitate istorică.

Schimbul de păreri cu privire la 
problemele internaționale actuale a 
evidențiat preocuparea celor două 
țări pentru menținerea păcii și a- 
sigurarea securității în lume. Cele 
două părți consideră că o condiție 
de bază pentru rezolvarea acestui 
deziderat o constituie promovarea 
în relațiile dintre state și în în
treaga viață internațională a prin
cipiilor intangibile ale suveranității 
și independenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne ale altor țări, avan
tajului reciproc.

încălcarea acestor principii gene
rează surse de încordare între sta
te, care pun în pericol pacea tutu
ror popoarelor.

Cei doi șefi de stat și-au reafir
mat dorința de a sprijini Organi
zația Națiunilor Unite și au recu
noscut rolul important pe care a- 
ceasta trebuie să-l aibă în asigu
rarea păcii și securității mondiale. 
Ei au subliniat, de asemenea, ne
cesitatea ca O.N.U. să reflecte rea
litățile și schimbările survenite în 
lumea contemporană.

Cele două părți, exprimîndu-și 
îngrijorarea față de intensificarea 
războiului din Vietnam și față de 
pericolul pe care acesta îl prezin
tă pentru pacea lumii întregi, s-au 
pronunțat pentru soluționarea si
tuației din Vietnam pe baza acor
durilor de la Geneva din 1954 și a 
respectării dreptului poporului 
vietnamez de a-și rezolva singur, 
fără nici un amestec din afară, pro
blemele vieții sale interne.

Efectuînd un schimb de vederi 
asupra situației din Europa, pre-

înainte de plecarea din Teheran, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, răs- 
punzînd cererilor adresate de zia
riștii iranieni, a făcut o declarație 
presei iraniene.

Amintiri deosebit de plăcute 
ne-au rămas din zilele petrecute în 
mijlocul poporului dv., a declarat 
tovarășul Chivu Stoica. Orașele, 
diferitele monumente istorice, o- 
biectivele social-culturale, unitățile 
industriale vizitate ne-au oferit pri
lejul de a prețui și mai mult como
rile artei și culturii persane, de a 
cunoaște nemijlocit viața, realiză
rile, preocupările și năzuințele har
nicului popor iranian.

în continuare, tovarășul Chivu 
Stoica a declarat: Avînd convinge
rea fermă că fiecare popor, mare 
sau mic, își aduce contribuția la 
îmbogățirea patrimoniului culturii 
universale și la făurirea bogăției 
materiale a societății contempora
ne, și, în același timp, poartă răs
punderea pentru menținerea păcii, 
România depune eforturi susținute 
în vederea statornicirii unor relații 
de stimă și încredere între popoare, 
bazate pe respectarea principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, a neamestecului în trebu
rile interne, a egalității în drepturi 
și a avantajului reciproc.

Aceste principii care stau la 
baza politicii externe a țării noas
tre găsesc ecou în cercuri tot mai 
largi ale opiniei publice mondiale, 
se dovedesc a fi singura bază jus- 

ședintele Consiliului de Stat și șa
hinșahul Aryamehr au apreciat că 
înfăptuirea securității europene 
constituie unul din factorii cei mai 
importanți, de natură să influen
țeze favorabil întreaga situație in
ternațională.

Ei au evidențiat importanța pe 
care o are pentru realizarea unui 
climat de pace și destindere în lu
mea întreagă dezvoltarea unor re
lații normale politice, economice și 
tehnico-științifice între toate state
le, indiferent de orînduirea lor so
cială, pe baza egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și a respectului reciproc.

Preocupați de faptul că mai 
există popoare menținute sub opre
siunea colonială, cît și de amenin
țarea pe care o reprezintă pentru 
cauza păcii și securității interna
ționale prelungirea acestei situații, 
președintele Consiliului de Stat și 
șahinșahul Aryamehr au afirmat 
simpatia și sprijinul deplin al ță
rilor lor popoarelor din Asia, Afri
ca și alte părți ale lumii care luptă 
pentru -libertate și independență 
națională, cerînd aplicarea urgentă 
și deplină a declarației O.N.U. cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale.

Pornind de la convingerea că 
viața internațională actuală impu-

PLECAREA DIN TEHERAN
TEHERAN 19 (Agerpres). — Vi

neri dimineața, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, și so
ția, împreună cu persoanele oficiale 
care l-au însoțit în vizita oficială 
făcută în Iran, au plecat din Tehe
ran.

De la Palatul Golestan și pînă la 
aeroport oaspeții români au fost 
însoțiți de șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și de îm
părăteasa Farah. La aeroport, oas
peții români au fost salutați, de a- 
semenea, de Amir Abbas Hoveyda, 
primul ministru al Iranului, Sarif 
Emami, • președintele Senatului, 
Abdulah Riazi, președintele Medji- 
lisului, Assadollah Alam, ministrul 
Curții Imperiale, Ardechir Zahedj, 
ministrul afacerilor externe^ Meh- 
dad Pahlabod, ministrul culturii, 
general de armată Bahram Aryona, 
șeful Statului major al Comanda
mentului Suprem al Armatei Im
periale, Soltan Hussein Sanandaji, 
ambasadorul Iranului la București, 
și de alte personalități oficiale ira
niene.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, Pavel Silard, ambasadorul țării 
noastre, membrii ambasadei, pre
cum și un grup de specialiști ro
mâni care lucrează în Iran în ca
drul acordurilor de cooperare eco
nomică existente între cele două 
țări.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Teheran.

O unitate din garda militară im
perială a dat onorul. Au fost into
nate imnurile de stat ale României 
și Iranului. Avioane cu reacție ale 
forțelor militare iraniene au escor
tat avionul oficial românesc pînă 
la frontieră.

presei iraniene
tă pe care pot fi așezate în zilele 
noastre relațiile dintre state inde
pendente și suverane.

Astfel de relații s-au dezvoltat 
cu succes între România și Iran, 
țări care, deși cu sisteme social- 
economice diferite, au găsit lim
bajul comun al înțelegerii și coo
perării. Contactele între personali
tăți de răspundere din conducerea 
statelor noastre și din diferite do
menii de activitate ale ambelor 
părți și-au găsit materializarea 
rodnică într-o serie de acorduri 
bilaterale, menite să concretizeze 
dezvoltarea continuă a cooperării 
româno-iraniene. înfăptuim astfel, 
împreună, un lucru folositor atît 
pentru cele două popoare ale noas
tre, cît și pentru cauza păcii și 
colaborării internaționale.

După ce a relevat utilul schimb 
de vederi cu Maiestatea Sa Impe
rială șahinșahul Aryamehr în 
problemele cooperării între Româ
nia și Iran, precum și în proble
mele păcii și securității în lume, 
președintele Consiliului de Stat a 
spus în încheiere :

Acum, cînd ne pregătim să ple
căm spre patrie, ne reafirmăm 
convingerea fermă că această vi
zită, contactele ce au avut loc, ac
țiunile de colaborare bilaterală 
realizate și cele ce vor urma sînt 
contribuții însemnate la întărirea 
prieteniei dintre România -și Iran, 
sînt în folosul popoarelor noastre 
și consolidării păcii în lume. 

ne răspunderi deosebit de mari tu
turor statelor și popoarelor, mari | 
sau mici, cele două părți au expri- I 
mat hotărîrea lor de a activa și în | 
viitor cu perseverență pentru rea
lizarea destinderii internaționale, 
pentru dezvoltarea colaborării și 
încrederii între state, pe drumul în
tăririi păcii și securității interna
ționale.

Vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro- r 
mânia, contactele și convorbirile | 
care au avut loc cu această oca- Fî 
zie au consolidat legăturile de prie- R 
tenie dintre cele două țări și au re- | 
levat hotărîrea ambelor părți de a | 
valorifica noile posibilități în dez- | 
voltarea relațiilor reciproc avanta- | 
joase.

Președintele Consiliului de Stat j 
și personalitățile care l-au însoțit | 
au exprimat sincerele lor mulțumiri 3 
pentru primirea călduroasă și prie- 1 
tenească pe care Maiestățile Lor | 
Imperiale, guvernul și poporul ira- 
nian le-au rezervat-o în tot timpul | 
șederii lor în Iran.

Președintele Consiliului de Stat, | 
Chivu Stoica, și soția au invitat pe H 
Maiestățile Lor Imperiale, șahin- | 
șahul Aryamehr și împărăteasa Fa- | 
rah să facă o vizită în Republica | 
Socialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

De la bordul avionului, președin
tele Consiliului de Stat, Chivu Stoi
ca, a adresat următoarea telegramă 
șahinșahului Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr; „Părăsind te
ritoriul Iranului, dorim să expri
măm Maiestății Voastre Imperiale 
și împărătesei Farah cele mai cal
de mulțumiri pentru ospitalitatea 
și cordialitatea cu care am fost în- 
tîmpinați în tot timpul vizitei noas
tre.

Totodată, mă folosesc de acest 
prilej pentru a ura Maiestăților 
Voastre Imperiale multă sănătate și 
fericire personală, prosperitate și 
pace poporului iranian.

îmi reafirm convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare din
tre România și Iran se vor dez
volta continuu, în interesul celor 
două popoare și al păcii".

agențiile de presă transmit
0 nouă notă adresată 

Spaniei de Anglia exPri- 
mă părerea că tratativele asupra 
statutului Gibraltarului, întrerupte la 13 
aprilie, ar putea fi reluate cu condiția 
ca autoritățile din Madrid să anuleze 
interdicția zborurilor avioanelor străine 
în zona Algesiras. Guvernul englez 
avertizează că, dacă nu va primi un 
răspuns favorabil pînă la 23 mai, 
va ridica această chestiune în fața 
Consiliului Asociației Internaționale 
pentru Transporturile Aeriene.

Comitetul de reconciliere națională în Nigeria 
cere încetarea „războiului economic".Intr 0 declarație 
publicată joi și adresată atît guvernului federal cît și guvernului 
Provinciei orientale se cere să depună eforturi pentru lichidarea con
flictului care ar putea duce la dezintegrarea țării. Guvernului federal 
i se propune să suspende sancțiunile economice împotriva Provinciei 
orientale, iar guvernului acesteia să revoce măsurile recente în legă
tură cu taxele și impozitele. (Reuter).

Dezbaterile din Aduna
rea Națională Franceză 
asupra moțiunii de cenzură împotri
va guvernului depuse de grupurile 
parlamentare ale Federației Stîngii și 
Partidului Comunist Francez au în
ceput vineri.

Secretarul general al Partidului Co
munist, Waldeck Rochet, a declarat 
că cererea guvernului de a i se acor
da depline puteri arată în mod clar 
că acesta urmărește să lipsească re
prezentanța națională de drepturile 
sale, chiar imediat după alegeri.
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Tractoare românești la Tîrgul internațional de la Hanovra (R.F.G.)
Telefoto : U.P.I. — Agerpres

AI doilea plan al Turciei pe anii 1968—1972 
a fost publicat de organizația de stat pentru planificare. în 
perioada de cinci ani, în economie vor fi investite 111,5 miliarde 
lire turcești. Printre principalele proiecte se numără cel pri
vind construirea unei uzine metalurgice, a unui pod peste 
Bosfor, construirea unei magistrale, care va lega Istanbulul de 
Iskenderun și altele. Cel de-al doilea plan cincinal prevede 
creșterea venitului național global al Turciei cu 40,3 la sută. 
(Agerpres).
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Noi pași pe calea 
escaladării 
americane

(Intensificarea 
bombardamentelor 
asupra Hanoiului

HANOI. în cursul zilei de vineri, 
mari formații de avioane ameri
cane s-au năpustit din nou asupra 
Hanoiului. Unitățile locale de apă
rare antiaeriană au redus intensita
tea bombardamentului, făcîndu-i pe 
agresori să plătească scump acest 
raid pirateresc.

Am fost martorul momentelor, 
cînd mai multe avioane au fost do- 
borîte deasupra orașului, unul din
tre ele prăbușindu-se în cartierul 
ambasadelor, la numai cîteva sute 
de metri de locul unde mă aflam. 
Am surprins, de asemenea, clipa 
cînd trei piloți americani s-au a- 
runcat cu parașuta pentru a se 
salva din avioanele incendiate. U- 
nul din aceștia a fost adus în stare 
gravă la spitalul din cartierul pre
zidențial.

în pauza dintre cele două bom
bardamente, care s-au succedat la 
interval de o jumătate de oră, 
echipe de intervenție au împînzit 
străzile, ridicînd răniții și stingînd 
incendiile izbucnite.

La ora cînd transmit aceste rîn- 
duri, orașul și-a reluat activitatea 
normală, deși multe cartiere se 
află încă în întuneric. Pînă în pre
zent, nu se cunosc cu exactitate 
proporțiile distrugerilor provocate 
de bombardament. Observatorii a- 
preciază că acesta a fost cel mai 
puternic atac lansat pînă în pre
zent împotriva complexului indus
trial al Hanoiului și a orașului pro- 
priu-zis, inclusiv centrul.

Adrian IONESCU
19 mai
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Agenția V.N.A. anunță că vineri 
au fost doborîte deasupra Hanoiu
lui 10 avioane. Rapoarte suplimen
tare menționează că alte 7 aparate 
au fost doborîte zilele acestea. To
talul avioanelor doborîte se ridică 
la 1 923.

Trupele americane 
au pătruns în zona 
demilitarizată

HANOI 19 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că trupe ame
ricane, împreună cu unități ale re
gimului saigonez, au pătruns în 
zona demilitarizată a Vietnamului 
de sud. Citind agențiile occidenta
le, agenția V.N.A. menționează că 
la această acțiune participă apro-

® CONDIȚIILE PUSE DE ANGLIA PENTRU SNCE
PEREA TRATATIVELOR CU SPANIA ÎN PROBLE

MA GIBRALTARULUIaO noua încercare de

mediere în conflictul intern nigerian

Armata mexicană a 
preluat controlul asupra 
statului Sonora (Mexic), 
după ce timp de trei zile au 
avut loc ciocniri violente între 
polițiști și populația care și-a ma
nifestat protestul împotriva anun
țării oficiale a candidaturii lui 
Faustino Felix Serna la postul de 
guvernator al acestui stat. Aproxi
mativ 400 de militari au fost pa
rașutați și alți S00 de infanteriști 
au sosit în capitala statului So
nora.

agresiunii 
în Vietnam

ximativ -5 000 de soldați americani 
și 6 batalioane ale trupelor mario
netă saigoneze. Ele sînt sprijinite 
de elicoptere, aviație și artilerie 
terestră. Trupele agresoare au pri
mit o ripostă puternică din partea 
forțelor patriotice, care le-au provo
cat serioase pierderi în oameni ; mai 
multe elicoptere au fost doborîte.

BUDAPESTA

Deschiderea tîrguîui 
internațional •

BUDAPESTA 19. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, transmi
te : Vineri s-a deschis Tîrgul in
ternațional de la Budapesta.

La festivitatea de deschidere a 
tîrguîui participă delegații guver
namentale din mai multe țări. De
legația română este condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Despre însemnătatea tîrguîui a 
vorbit dr. Jozsef Biro, ministrul 
comerțului exterior al R. P. Un
gare.

Anul acesta, numărul firmelor 
străine care expun produsele lor 
este cu circa 230 mai mare decît 
în anul trecut.

Vizitatorii acordă mult interes 
pavilionului românesc și instala
ției românești de foraj.

Semnarea tratatului de prietenie 
dintre R.P. Ungară și O. Germană

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 
La 18 mai a fost semnat la Buda
pesta un tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală în
tre Republica Populară Ungară și 
Republica Democrată Germană pe 
o perioadă de 20 de ani.

Din partea ungară tratatul a 
fost semnat de Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., Pal 
Losonczi, președintele Consiliului 
Prezidențial, și Jeno Fock, președin
tele Guvernului Revoluționar Mun- 
citoreso Țărănesc, iar din partea 
germană de Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat, și 
Willi Stoph, președintele Consiliu
lui de Miniștri.

Tratatul prevede dezvoltarea con
tinuă și întărirea prieteniei și co
laborării dintre cele două țări în

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, losip Broz Tito, a 
sosit joi în orașul Valievo, 
unde a fost întîmpinat cu căldură 
de mii de oameni din localitate. 
Primul obiectiv vizitat a fost în
treprinderea „Krușik", 
avut loc o întîlnire cu oamenii 
muncii. Cu acest prilej, I. B. Tito 
a vorbit despre unele probleme 
actuale ale economiei iugoslave. 
(Agerpres).
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VARȘOVIA 19. — Trimisul spe
cial O. Lustig transmite: La 19 
mai, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, Edward Ochab, 
a primit pe ministrul forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia, general colonel Ion Ioniță, 
conducătorul delegației militare ro
mâne, care întreprinde o vizită de 
prietenie în- această țară. Ministrul 
român a fost însoțit de adjuncții 
săi, general locotenent Ion Coman 
și general locotenent Vasile Ionel-, 

în aceeași zi ei au fost primiți 
de către Jozef Cyrankiewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.

în cursul zilei a avut loa o întîl-

GRECIA

377 de titluri de cărți 
au fost interzise

ATENA 19 (Agerpres). — Li
brăriile din întreaga Grecie 
au primit indexul cărților de lite
ratură politică, beletristică, artă, 
pictură și sculptură etc., care sînt 
interzise de către noul guvern, 
grec. Acest index conține 377 ti
tluri de cărți și un mare număr 
de reviste și ziare apărute în lim
ba greacă atît în țară cît și în străi
nătate. Cărțile trecute în index a-

domeniul economiei, științei, teh
nicii, culturii, sportului și turismu
lui. Cele două țări exprimă do
rința de a-și aduce contribuția la 
menținerea păcii și realizarea 
securității în Europa și în lumea 
întreagă, de a acționa în strînsă co
laborare cu celelalte țări socialis
te, pentru promovarea politicii de 
coexistență pașnică între statele cu 
sisteme sociale diferite.

După semnarea tratatului, Pal 
Losonczi și Walter Ulbricht au 
rostit cuvîntări.

în aceeași zi, la Budapesta a avut 
loc un miting al prieteniei dintre 
cele două țări, la care au rostit cu
vîntări Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., și Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane.

Zambia a suspendat 
importurile de zahăr din 
Mozambic pentru că acesta 
provine din Rhodesia, a comu
nicat Compania de stat pen
tru comerțul de zahăr. Zambia 
a suspendat toate importurile 
sale din Rhodesia, imediat 
după declararea unilaterală a 
independenței de către guver
nul rasist al lui Ian Smith, în 
noiembrie 1965.

Otto Winzer, ministrul a- 
facerilor externe al R. D. 
Germane, și-a încheiat vi
zita în Irak, înapoindu-se în 
patrie. El a avut întrevederi cu 
președintele Irakului, Abdel Rah
man Aref, și cu ministrul afaceri
lor externe, Adnan al Pachachi. 

nire a delegației militare române 
cu ministrul apărării naționale al 
Poloniei, mareșalul Marian Spy- 
chalski și adjuncții săi.

La sfârșitul întrevederii membrii 
delegației române au fost decorați 
cu medalia „Frăția de ârme".

în cinstea delegației militare ro
mâne a fost oferit apoi un dejun.

Seara, Tiberiu Petrescu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în. Republica Populară Polonă, a 
oferit o recepție în cinstea delega
ției militare române.

Ambasadorul Tiberiu Petrescu, 
generalul-colonel Ion Ioniță și ma
reșalul Marian Spychâlski au 
rostit toasturi.

parțin unor autori care au alte ve
deri , politice decît ale prezentului 
guvern. Printre autorii cărților in
terzise se află poeții Kostas Var- 
nalis, Ianis Ritsos, Rita Bumi 
Papa, Nikos Papas, Tasos Livadi- 
tis, romancierii Kostas Kotzias, An
dreas Franghias, Dido Sotiriu, Eli 
Alexiou, Menelaos Ludemis etc.

A fost interzisă pînă și antolo
gia poeziei grecești editată acum 
cîțiva ani. De asemenea, sînt in
terzise operele clasicilor marxism- 
leninismului și toate cărțile autori
lor progresiști străini traduse în 
limba greacă.

Apelul unor 
deputați laburiști

LONDRA 19 (Agerpres). — Mal
colm Macmillan și Arnold Gregory, 
deputați laburiști, care s-au reîn
tors dintr-o călătorie de 8 zile în 
Grecia, au hotărît să lanseze un 
apel în favoarea unei campanii 
internaționale pentru „restabilirea 
adevăratei democrații în Grecia". 
Agenția France Presse relatează că, 
în timpul șederii lor în Grecia, cei 
doi deputați au reușit să întîlneas- 
că o serie de personalități repre- 
zentînd toate partidele politice din 
această țară. Cu prilejul discuțiilor, 
ei au ajuns la concluzia că „afir
mațiile reprezentanților actualului 
regim, potrivit cărora totul a reve
nit la normal și că lovitura de stat 
a fost „acceptată" de poporul grec, 
nu reflectă realitatea. Deputății 
laburiști au declarat că în întreaga 
țară continuă arestările, perchezi
țiile și închiderea sediilor organi
zațiilor democratice, prectvn și ale 
partidelor din opoziție".

BRUXELLES 19 (Agerpres). — 
Protestînd împotriva instaurării 
dictaturii militare în Grecia, sin
dicatele țărilor Pieței comune au 
hotărît să ceară' guvernelor „celor 
șase" retragerea calității de mem
bru asociat al Greciei la C.E.E. Ele 
și-au exprimat, de asemenea, opo
ziția față de orice formă de aso
ciere a Spaniei la C.E.E.

FORJELE 0. N. U.
RETRASE 

DE LA FRONTIERA 
R. A. U. CU IZRAEL

NEW YORK 19 (Agerpres). — Se
cretarul general al Organizației Na
țiunilor Unite, U Thant, a înaintat 
vineri după-masă Adunării Genera
le un raport în care informează 
despre retragerea trupelor O.N.U. 
de la frontiera izraelo-egipteană, în 
urma cererii formulate în acest 
sens de către Republica Arabă U- 
nită. U Thant a declarat cu acest 
prilej că își manifestă îngrijorarea 
față de evoluția situației de la fron
tiera dintre Siria și Izrael.

Secretarul general și-a exprimat 
însă speranța că părțile vor da do
vadă de calm. El a explicat că a 
luat această hotărîre întrucît cere
rea provenea de la Republica Ara
bă Unită, care, potrivit acordului 
încheiat acum zece ani și jumăta- 

'te, are dreptul să se pronunțe dacă 
forțele O.N.U. mai pot sau nu să 
staționeze în regiunile Gaza și Si
nai, aflate pe teritoriul R.A.U.

Agenția France Presse anunță că, 
aplicînd hotărîrea secretarului ge
neral U Thant, forțele O.N.U. insta
late la Gaza au început să fie eva
cuate vineri la orele 14 GMT.

★
LONDRA 19 (Agerpres). — Pre

ședintele statului Izrael, Zalman 
Shazar, a plecat vineri spre Canada. 
In cursul unei scurte escale făcute 
pe aeroportul din Londra, președin
tele Izraelului a arătat că cercurile 
politice de la Tel Aviv consideră că 
situația de la frontiera izraelo-siria- 
nă „nu este alarmantă, deși ea a 
devenit serioasă".
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