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ARTA AGRICULTURII
SOCIALISTE

practicată cu succes de țăranii 
de la Lunca Mureșului

încercarea de a reface retrospec
tiv drumul parcurs de unele coope
rative agricole, de la primii pași și 
pînă. cînd au devenit milionare sau 
multimilionare, ne prilejuiește scoa
terea la iveală a multor fapte inte
resante și inedite. Alături de evo
luția mai mult sau mai puțin lină 
a unor unități, acumularea treptată 
de experiență și mijloace materiale, 
caracteristică majorității cooperati
velor agricole se remarcă adevărate 
salturi ale altora, momente de coti
tură cu bogate semnificații, care au 
marcat începuturi ale trecerii lor pe 
făgașul unităților fruntașe. O astfel 
de cooperativă se află la Lunca Mu
reșului, pe meleagurile Clujului. De 
pe aceleași terenuri, neschimbate în 
suprafață dar cu un plus de poten
țial productiv datorat lucrărilor 
_feetu a te și îndeosebi fertilizării, 
s-au obtinut salturi remarcabile de

producție la ha. Veniturile bănești 
totale, ca și valoarea averii obștești 
au crescut fiecare cu cîte două mi
lioane de lei, în anul 1966 față de 
anul 1962, iar fondurile fixe au cres
cut de Ia 3,9 Ia 6,4 milioane de lei.

în decursul aceleiași perioade de 
timp, valoarea totală a zilei-muncă, 
ca și partea de venituri repartizate 
cooperatorilor în numerar au deve
nit aproape duble. Creșterea cîști- 
gului cooperatorilor reiese și mai 
mult în evidență dacă luăm în consi
derare și sporirea numărului total 
de zile-muncă efectuate în 1966, cu 
peste 40 000 mai mare față de anul 
1962. Aceste cifre, care exprimă mer
sul ascendent al cooperatorilor spre 
bunăstare, au la bază salturile nu 
mai puțin importante în nivelul pro
ducției așa cum reies ele din tabelul 
următor :

Grîu
Porumb
Sfeclă de zahăr
Producția de lapte în 1. la 100 ha 
Carne în kg la 100 ha.

19661962 1964

1413 1 687 2 431
1 260 3 400 4 265

10 342 31 796 33 000
8 452 14 200 35 593
1 500 4 600 6 104

— „Mai întîi ne-am apucat să pu
nem ordine în activitatea brigăzilor 
și echipelor — ne spune tov. Emil 
Mureșan, secretarul comitetului de 
partid. De la munca de-a valma am 
trecut din mers la permanentizarea 
brigăzilor și a echipelor. Normele de 
muncă recomandate au fost adaptate 
condițiilor noastre cu aprobarea a- 
dunării generale. La brigada de la 
Gura Arieșului, unde majoritatea 
bărbaților sînt C.F.R.-iști, am repar
tizat culturile prăsitoare pe brațe 
de muncă. Pe atunci am fost aspru 
criticați pentru această metodă de 
către cei ce veneau de pe la raion, 
dar rezultatele practice ne-au dove
dit că era cum nu se poate mai 
bună. Față de media pe cooperativă, 
aici s-au obținut la ha mai mult cu 
400—500 kg porumb și cu 6 000 kg de 
sfeclă de zahăr. în fața unui așa 
spor de producție nu rezistă nici un 
soi de critică".

Ceea ce s-a început în 1963 în pri
vința organizării muncii, s-a gene
ralizat în anul următor pe întreaga 
cooperativă.

Constantin BORDEIANU

Foto : A. Cartojan

Cuvintarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer 

la sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U.

Domnule președinte,

(Continuare în pag. a III-a)

DE LA MUNCA DE-A 
VALMA LA ÎNTRAJUTO
RAREA ÎNTRE BRIGĂZI

La cîteva luni după evenimentul 
istoric care a însemnat încheierea 
procesului de cooperativizare a agri
culturii din 1962, la Lunca Mureșu
lui, 4 femei au luat inițiativa unei 
experimentări legate de organizarea 
muncii. Aurelia Mureșan, împreună 
cu Victoria Popîrcean, Minerva și

Maria Hopîrtean, au ieșit din corul 
celor care munceau de-a valma, 
încurcîndu-se și așteptîndu-se unul 
pe altul la începerea lucrului și au 
pornit-o dis-de-dimineață, neîndem
nate de nimeni, la strînsul finului. 
Cînd, mai tîrziu. au sosit ceilalți coo
peratori, cele patru cooperatoare lu
craseră tot atît cît alții într-o zi în
treagă.

Se poate spune că începutul l-a 
constituit analiza minuțioasă de către 
organizația de partid și consiliul de 
conducere a cauzelor deficiențelor 
din anul 1962, stabilirea cu discernă- 
mînt a măsurilor de redresare în 
fiecare sector de activitate.
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• ȚARA DE SUS
(file de monografie de Al. Ivan Ghilia)

© CAPUL LUI MOTOC...
(fragment de roman de N. Popescu-Bogdănești)

Nu este pentru prima oară cînd 
situația din Orientul Apropiat face 
obiectul dezbaterilor internaționale. 
Puține subiecte au figurat cu ase
menea frecvență pe ordinea de zi a 
Adunării Generale și a altor orga
nisme ale Națiunilor Unite. Puține 
probleme au fost grevate de o 
moștenire istorică atît de încăr
cată ca acelea ale Orientului A- 
propiat. Evenimentele acestei re
giuni, prin implicațiile lor, s-au 
dovedit nu o dată susceptibile să 
antreneze consecințe grave pentru 
pacea și securitatea internațională.

în fața recentei recrudescențe a 
crizei, în forme acute care au pro
dus o legitimă îngrijorare tuturor 
țărilor, oricare ar fi depărtarea lor 
de sediul confruntării armate dez
lănțuite aici, întrebarea ce se pune 
în mod firesc este dacă fenomenul 
conflictelor din această regiune are 
un caracter peren și ireductibil. 
Sînt problemele ce confruntă sta
tele din Orientul Apropiat intrata
bile prin mijloacele de care dispu
ne omenirea contemporană ? Sînt 
instrumentele politice, normele 
dreptului internațional și proce
deele înscrise în Carta Națiunilor 
Unite insuficiente pentru a contri
bui la soluționarea acestor pro
bleme ?

Guvernul român, exprimînd în
crederea sa în capacitatea popoa
relor de a soluționa probleme ori- 
cît de complicate și de a imprima 
evenimentelor un curs rațional, s-a 
pronunțat și se pronunță pentru o 
abordare care, ținînd seama de in
teresele fundamentale ale tuturor 
statelor acestei regiuni, să ducă pe

După patru luni de la 
publicarea articolului

VITALITATEA 
INERȚIEI

în esență, articolul „Vitalitatea 
inerției", publicat în ziarul nostru 
cu patru luni în urmă, se referea la 
necesitatea diversificării bunurilor de 
consum alimentare, a repunerii în va
loare a sortimentelor cu tradiție. Se 
arăta că, în multe cazuri, consuma
torii sînt lipsiți de mărfurile pe care 
erau obișnuiți să le găsească în ma
gazine. datorită modului șablonard 
după care lucrează unele unități pro
ducătoare cît și organele comerciale, 
care s-au dovedit adesea a fi foarte 
puțin receptive la cerințele cumpără
torilor și foarte puțin pretențioase, 
mulțumindu-se, de regulă, exact cu 
ceea ce le oferă industria. Care a fost 
atunci reacția reprezentanților co
merțului alimentar ? Directorii orga
nizațiilor de specialitate din Bacău și 
Brăila, de pildă, ne spuneau : „Indis
cutabil. diversificarea bunurilor de 
larg consum — repunerea în fabrica
ție a unor mărfuri tradiționale, cu 
specific local, dispărute — sînt ac
țiuni care depind în mare măsură de 
noi, de comerț. Va trebui să sondăm 
piața, să vedem ce produse tradițio
nale lipsesc, să fim exigențl față de 
industrie... în acest sens, avem dis
poziții și dezlegări de la forurile ie
rarhice. Curînd începem acțiunea... 
Ne simțim mobilizați".

Auzindu-1 vorbind cu atîta sigu
ranță. aveai impresia că nici n-o 
să treacă o săptămînă, două șl în 
magazinele alimentare din regiunile 
respective se va face simțit, din plin, 
un suflu nou. rafturile vor fi îm
prospătate. vor fi scoase la iveală 
vechile rețete după care se preparau 
tradiționalele produse alimentare — 
pastrama de pasăre, de porc și de 
vită, cîrnăciorii moldovenești și alte 
mezeluri cu faimă. Si pe urmă : co
vrigii cu susan și brînzoaicele : plă
cintele cu brînză. cu carne, cu mere, 
cu stafide, cu dovleac; halvița. cor
purile cu lapte, dovleacul copt îndul
cit. turtă-dulce, cârmiși, bezele, gu
rițe și cocoșei. colaci și cozonăcei.

...Și au trecut 4 luni. Ce s-a mai 
întîmplat în acest interval ? S-a ținut 
de făgăduială comerțul ? A dat in
dustria vreun semn de mlădiere după 
cererea lui ? Sînt mulțumiți consuma
torii?

Ne aflăm din nou la Bacău. Me- 
zelăria nr. 31. Ochii ne aleargă prin 
rafturi după presupusul sortiment 
special, după mezelurile tradiționale, 
cu specific local.

„Avem „sortimentul minimal1’ ne

informează cineva. Și ni s-a înmînat 
un catalog cu produse „speciale" : sa
lam Italian, rusesc, polonez, cîrnă- 
ciori oltenești și „a la București", 
„tobă de 17“ și „tobă de 13“.„ Nimic 
nou. nimic cu specific local.

Poate la „Gospodina"... La „Gos
podina". în frigorifer. 7 (șapte) șni
țele „tradiționale" în toată Europa.

Poate la „Alimentara"... La „Ali
mentara", raionul de mezeluri — co
pie după magazinul specializat în 
mezeluri.

Din ce în ce mal nedumerit, am dat 
fuga la alte unități alimentare — 
care desfac plăcinte și dulciuri, pro
duse de panificație. Iarăși nimic nou. 
Inerție în plenitudinea vitalității ei 1 

...Ne-am reîntîlnit cu o parte din 
reprezentanții comerțului alimentar 
din Bacău, în biroul directorului re
gional. Aici, la Bacău, am început eu. 
mi se spusese cu 4 luni în urmă că 
în comerțul alimentar local se va 
produce un reviriment, totul va fi 
schimbat, șablonul aprovizionării 
spart, reînviate tradițiile, revizuită 
structura mărfii...

— în comerțul alimentar depindem 
mult de furnizorii noștri, de indus
trie. Ce folos că noi le cerem cu
tare specialitate dacă ei nu ne-o 
livrează ? — s-a justificat imediat 
PETRE MITROI, directorul Direc
ției comerciale regionale.

Am înțeles că Direcția comercială 
regională ar fi Ieșit din captivita
tea inerției, ar fi întreprins cîte 
ceva, dar semnalele ei n-au fost re
cepționate de industrie.

Bacăul este aprovizionat cu produse 
alimentare de întreprinderea regio
nală de industrializare a cărnii 
(I.R.I.C.), de Antrepozitele frigorifice 
și de unitățile producătoare ale 
T.A.P.L. Pornim către I.R.I.C., în
soțiți de al doilea director al Direc
ției comerciale. Avem, așadar — 
pe scară regională, față în față, in
dustria și comerțul. Punem tov. 
MARCEL SÂPUNARU, directorul 
I.R.I.C.. următoarea întrebare :

— Dacă beneficiarii dv. v-ar co
manda și alte produse, decît salam 
italian și costiță afumată, ce-ati 
face ?

Cei doi directori se privesc în al
bul ochilor.

INDUSTRIA : „Le putem livra ori
ce. Să ne ceară".

Gh. GRAURE

§

Termenul evocă fericita perioadă a vieții fie
cărui liceean cînd se înnoadă prieteniile acelea 
lipsite de orice calcul și care apoi dăinuiesc 
toată viața, mai aruneînd, din vreme în vreme, 
cîte o boare de tinerețe pe frunți ce și-au pier
dut de mult chica rebelă...

Scriitorul este dator să cunoască toate mobi- 
lurile care acționează ființa umană și, prin ur
mare, toate imbol- ___________________
durile ei. Artistul ■
este primul care 
trăiește ceea ce 
va scrie, rupînd 
din el aspecte po
tențiale, nu ca in
dividualitate, ci ca 
exponent.

O profesiune 
grea, dacă ne gîn- 
dim că stilul și 
limba literară sînt 
tocmai rezultante
le unor operații de 
descoperire și sin
tetizare dintre cele 
mai gingașe. Dar cum se pregătește scriitorul 
pentru asaltul său cotidian asupra foii de hîrtie 
ce-1 paște albă și indiferentă, care sînt raportu
rile dintre el și opera sa? De ce natură este 
exercițiul său spiritual, în ce constă el ? Dar nu 
ne referim aici la procesul de creație. S-a vorbit 
mult de o anumită intoleranță a creatorului 
literar față de producțiunile trabanților săi; este

(Continuare în pag. a U-a)

piat, că ciocnirea militară este o 
sursă de prejudicii și suferințe pen
tru popoarele din această zonă, a- 
ducînd servicii numai cercurilor 
imperialiste interesate în menține
rea unor focare de tensiune în 
lume, precum și reacțiunii interne, 
încă înainte de începerea ostilită
ților, într-o cuvîntare rostită la 1 
iunie 1967, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușes- 
cu, exprima convingerea întregului 
popor român că un conflict armat 
între statele arabe și Izrael nu va 
servi nici unora nici altora, pre
cum și speranța că problemele liti
gioase se vor rezolva pe calea înțe
legerii între părți, că se va ajunge 
la acorduri raționale și echitabile, 
care să țină seama de drepturile 
legitime ale popoarelor interesate. 
România a subliniat în repetate 
rînduri că interesele popoarelor din 
Orientul Apropiat, ale păcii gene
rale cer ca între țările din această 
zonă să existe relații de colaborare, 
să se asigure progresul economic, 
național și social al acestor țări. 
Punctul nostru de vedere cu privi
re la soluționarea diferendelor din 
Orientul Apropiat a fost exprimat, 
cu toată claritatea. în Declarația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a guvernului 
Republicii Socialiste România din 
10 iunie a.c. difuzată cu nr. 7972, 
ca document oficial al Consiliului 
de Securitate. Desfășurarea eveni
mentelor a confirmat aprecierile 
noastre, întărindu-ne hotărîrea de 
a depune toate eforturile pentru a 
contribui la împiedicarea unei re
deschideri a conflictului și la pro
movarea, prin toate mijloacele de 
care dispunem, a unui curs pașnio 
de normalizare a situației din Ori
entul Apropiat.

A doua cerință la care trebuie 
să răspundă căutarea unei soluții 
raționale este, după părerea noas
tră, domnule președinte, eliminarea 
imixtiunii străine în treburile țări
lor din această regiune.

Considerăm că nu trebuie sub
apreciată capacitatea țărilor mici 
și mijlocii, cum sînt cele din Orien
tul Apropiat, de a promova regulile 
conviețuirii pașnice, de a-și aco
moda treptat interesele lor de bază 
și de a cultiva respectul reciproc 
al personalității și culturii fiecă
reia.

în loc de a favoriza acest proces, 
puterile colonialiste au folosit, în 
cursul unei întregi perioade isto
rice, procedeul imixtiunii în trebu
rile interne cu scopul realizării di
feritelor forme de dominație și in
fluență.

Aceste practici dăinuie încă, pre- 
judiciind interesele popoarelor din 
diferite regiuni ale lumii, creînd 
centre de încordare și întreținînd 
conflicte și războaie locale. Imix
tiunea în treburile interne împie
dică procesul dezvoltării firești a 
popoarelor și exercitarea dreptului 
lor inalienabil de a-și hotărî sin
gure soarta.

căi pașnice la o reglementare via
bilă.

Evoluția în ultimii 20 de ani a 
relațiilor dintre state în Orientul 
Apropiat arată că în fiecare etapă 
a acestor relații, în loc ca diferen
dele să fie soluționate, ele au fost 
amplificate și sporite, ceea ce a 
dus la o acumulare continuă de di
ficultăți. Este timpul, după păre
rea delegației române, ca acest pro
ces să fie oprit. Trebuie ca rapor
turile dintre state să evolueze spre 
diminuarea treptată a tensiunii, 
spre crearea unui climat propice 
soluțiilor echitabile și constructive 
care să respecte drepturile lor la 
existența de sine stătătoare, la con
diții de securitate și să le permită 
concentrarea eforturilor către pro
gresul lor economic și social. Toate 
țările sînt chemate să contribuie la 
realizarea acestei noi orientări, ab- 
ținîndu-se de la orice act suscepti
bil să agraveze situația, să stimu
leze adversitățile sau să conducă 
din nou la ciocniri periculoase pen
tru pacea și securitatea internațio
nală. Condiția esențială pentru a 
imprima un asemenea curs o con
stituie respectarea scrupuloasă a 
încetării focului.

Noi considerăm că primul ele
ment care face posibilă adoptarea 
unor soluții raționale și durabile 
pentru problemele litigioase din 
Orientul Apropiat este folosirea 
exclusivă a mijloacelor pașnice.

Eliminarea recurgerii la forță 
pentru rezolvarea diferendelor din
tre state este un principiu care, 
după o experiență îndelungată a 
omenirii, și-a făcut loc printre pos
tulatele fundamentale ale relațiilor 
internaționale. Semnînd Carta, Sta
tele membre ale O.N.U. s-au obli
gat „să se abțină în relațiile dintre 
ele de la folosirea forței sau ame
nințarea cu forța".

Fiecare confruntare armată sau 
act de violență, departe de a con
tribui la reglementarea vreunei 
probleme în Orientul Apropiat, a 
constituit o îndepărtare de la obiec
tivul instaurării păcii, mărind in
stabilitatea și insecuritatea regiunii, 
încercarea de a folosi forța pentru 
impunerea unui drept este suscep
tibilă de a crea precedente primej
dioase și de a atrage riposte simi
lare.

Forța nu creează drept. Ea nu 
dă răspunsuri viabile situațiilor 
complicate, nu poate justifica pre
tenții de anexiuni teritoriale. în lu
mina acestor considerente, delega
ția română se pronunță pentru re
tragerea neîntîrziată a trupelor iz- 
raeliene de pe teritoriile ocupate, 
precum și a tuturor trupelor în li
mitele granițelor dinainte de izbuc
nirea conflictului. Imperativul re
glementării echitabile a probleme
lor din Orientul Apropiat cere ca 
Izraelul să renunțe la orice pre
tenție de a obține, pe baza acțiu
nilor militare, cuceriri teritoriale.

România a subliniat în mod con
stant, în legătură cu desfășurarea 
evenimentelor din Orientul Apro

adevărat că fiecare scriitor scrutează singur și 
mai cu seamă scrie singur. Necruțător cu nereu
șitele sale, cîtepdată imaginare — mulți scriitori 
celebri au vrut să-și pună pe foc lucrări admi
rabile — scriitorul cu greu le tolerează pe ale 
altora. Le simte mai direct și mai vezicant, 
printr-o intoleranță profesională. Polemicile din
tre scriitori de frunte au rămas celebre și ele 

îmbogățesc tezau
rul literaturilor. 
Deseori, un scriitor 
are impresia că 
temperamentul u- 
nui confrate 1-1 
sleiește pe al său. 
Apoi sînt teme 
și modalități care 
parcă, plutind în 
aer, ar fi „smulse" 
de unii înaintea 
altora care le-au 
gîndit poate mai 
mult, dar le-au e- 
laborat mai 
Nu trebuie 

temem de cuvintele în spatele cărora stau 
tăți : omulație înseamnă și concurență. O
mare închide un drum, acoperă o fîntînă, strîm- 
tează terenul neîngrădit dar foarte parcelat al 
creației proprii. Mai mult încă, ea scade notele 
mici ale unor producțiuni curente, pînă la anu-

Colegialitatea 
literară opinii

de Șerban CIOCULESCU
leneș, 
să ne 
reali- 
carte

(Continuare în pag. a IV-a)
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Psihologia impedimentului

ancheta

Dana DUMITRIU

(Continuare în pag. a Ii-a;

Un tată disperat anunță 
miliția că i-a dispărut fiul 
— i-a fugit de-acasă pentru 
că nu reușise la examen ; 
la spitalul de urgență este 
adusă o tînără de 18 ani 
care încercase să se otră
vească — aceeași cauză.

Așadar, la o vîrstă cînd 
își încep viața de maturi, 
doi tineri au un eșec și nu 
mai au nimic de făcut și 
nu-și mai găsesc nici un 
rost pe pămînt și aleargă la 
sticla cu otravă! Gestul 
grav nu poate ascunde ri
dicolul. Am stat de vorbă, 
la spital, cu Mariana S. 
Am discutat și cu părinții 
ei. Sînt oameni cu multă 
experiență de viață, în anii 
lor tineri au avut destule 
greutăți. Am încercat să 
vedem ce anume a îm
pins-o pe fiica lor la o a- 
semenea ieșire disperată. 
Iată concluzia: faptul se 
datorește unei greșite edu
cații primite de ea în fa
milie. Pentru toate actele 
ei au răspuns mereu pă
rinții, pentru toate abate-

rile ei s-au găsit justifi
cări, îneît viața i s-a părut 
ușoară și senină, fără ob
stacole mai mici sau mai 
mari dar care pot fi învinse.

Aceeași concluzie s-a 
desprins și din discuția cu 
părinții lui Viorel S. Tatăl 
lucrează ca maistru într-o 
uzină bucureșteană. El ne 
explica : „Viorel învață 
bine, trebuie să vă spun că 
avea notele cele mai bune 
din clasă... N-am vrut să-și 
piardă timpul cu alte tre
buri. Tot ce are de făcut 
e să învețe... Dacă a recurs 
la așa ceva, cred că-i din 
pricină că n-a putut su
porta lovitura la care nu 
s-a așteptat...", (s.n.) Mais
trul ne-a spus sincer că nici 
el nu se aștepta și că nici 
nu s-a gîndit vreodată să-l 
prevină asupra vreunui 
eșec : „Avea tot ce-i tre
buia, de ce să nu reu
șească ?“

Se observă adesea, la 
părinți o concepție a edu
cației pe linia minimei re
zistențe. Sentimentul natu-

ral de protecție se ampli
fică uneori și, în sistemul 
de gîndire al adolescentu
lui, se poate crea mentali
tatea privilegiatului, insen
sibilitatea la viața vie, fuga 
lașă din fața complexității 
ei. Viața îl surprinde ne
pregătit spiritual, dezarmat.

care capitulează fără rezer
ve ; chiar înainte de a în
treprinde ceva au senti
mentul că au capotat. Exis
tă o altă categorie, a celor 
lipsiți de atitudine critică 
față de ei înșiși, categoria 
mulțumiților de sine, etiche
tată adesea fals ca optimistă.

Lipsa de străduință în 
crearea unei optici realiste 
asupra vieții afectează pîr- 
ghii importante ale carac
terului și conștiinței. Așa 
se nasc pesimiștii. Pentru 
că există o categorie re- 
strînsă. dar nu negli
jabilă, a pesimiștilor,
perseverenți în ideea că-i 
urmărește nenorocul, că 
numai lor le este dat să nu 
se realizeze, că sînt nedrep
tățiți de soartă. Timorați 
de aceste obsesii el sînt cei

în afara faptului că lgno- 
rîndu-și eșecurile nu înva
ță nimic din ele, falsul opti
mist este oricînd gata 
să arunce în seama al
tora propriile greșeli.

Se întîmplă, și întîlnim 
în jurul nostru încă destui 
oameni pradă neliniștilor 
datorate insuccesului în 
domenii esențiale ale exis
tenței. Unii sînt puși în si
tuația să descopere o eroare 
de fond care a canalizat 
energiile și capacitățile ln-

dividuale pe un drum 
străin, inapt temperamen
tului și aptitudinilor pro
prii. Ajuns așa, din pricina 
unor greșite orientări fami
liale. a unei ambiții absur
de, sau presiuni a mediului 
educativ, într-un loc care 
nu-i aparține, individul sim
te că bate pasul pe loc. că 
ceea ce alții pot face cu 
naturalețe și bine finalizat, 
pentru el este dificil, greu 
de executat și adesea ne
satisfăcător. Și treptat se 
ivesc complexele ratării, 
ale incapacității profesio
nale, ale inutilității efortu
rilor de armonizare cu rit
mul celorlalți, și de aici 
orgolioasa înstrăinare, re
fuzul de a se mai accepta 
așa cum este, așa cum a 
ajuns.

Și totuși — așa cum au 
atras atenția psihologii cu 
care am discutat astfel de 
cazuri — nu depinde decît 
de curajul insului pentru 
ca, atunci cînd se mai poa
te, să-și schimbe drumul,

sau atunci cînd ar părea 
prea tîrziu să nu capituleze, 
să înțeleagă și să încerce 
totul cu forte mărite împo
triva firii lui chiar, împo
triva rutinei și comodității 
pentru a deveni util pe cit 
îi stă în putință, pentru a 
nu pierde încrederea celor
lalți și pentru a-i ajuta. 
Este nevoie numai de curaj 
pentru a transforma eșecul 
acesta într-unul temporar, 
căci posibilitățile de aco
modare și capacitățile do 
muncă ale fiecăruia din 
noi sînt infinite ; numai în 
cazuri care țin de domeniul 
patologiei, ele apar limi
tate si insuficiente.

Sînt eșecuri inevitabile, 
care nu se pot decît amîna 
dar nicidecum ocoli. Un 
mare sportiv al ringului 
de box. doisprezece ani ne
învins, trebuia să suporte, 
după șaizeci de meciuri
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Fără cheag
Să vedeți cum s-au plimbat 

8 500 kg brinză între Pașcani și 
Ploiești. Brînza (Telemea de 
vacă) a fost trimisă de ICIL 
Pașcani către ORVLT-Ploiești. 
La destinație, directorul oficiului 
a hotărît : „Fiind în contul re
partiției, brînza se va recepționa 
la depozit". Aici, D. Teodores- 
cu, șeful serviciului desfacere, a 
fost de altă părere: „Nu pri
mim brînza. Avem contract doar 
cu ICIL-Iași". Și telemeaua s-a 
întors de unde a plecat. Pe drum, 
brînza s-a depreciat. Pagubele 
(plus transportul) — 3 696 lei. 
Și asta deoarece D. Teodores- 
cu nu știe că ICIL Iași e o în
treprindere coordonatoare, că 
Pașcani se află în regiunea 
Iași. Dacă ar fi știut, ce 
bun era 1 Dar așa, e doar 
de plată.

om
bun

Eveniment 
de cale

Dimineața. Trenul de marfă 
3 668 alerga la vale între Predeal 
fi Cîmpina. Avea cale liberă. 
Deodată, frînele încep să scrîș- 
nească ; cîteva vagoane deraiază. 
Ce s-a întîmplat ? Trenul intrase 
în plin într-o cireadă de vite: 
din 97 bovine lovite, 30 au murit. 
Circulația a fost întreruptă aproa
pe 9 ore. Pagube; 180 000 lei. 
Cercetările continuă. Trebuie să 
se stabilească cine e vinovatul fi 
ce căutau vitele acolo. Că doar 
nu păfteau traverse 1

Pe recepție
O salariată a Institutului Pro- 

iectări-Transporturi, aflată în de
plasare, trimite din Toplita tele
grama : „Vin dimineața, timp 
urît. Doina". Instituția primeș
te : „Vin dimineața este murit. 
Doina". Această eroare a stîmit 
panică. S-a anunțat conducerea 
institutului, telefoane la Toplița 
etc. Trimitem și noi ingeniosu
lui P.T.T.R. o telegramă : „Feli
citări, Doina". (Atenție, nu re
cepționați greșit „Felicitări, 
moină", asta e o treabă a meteo
rologilor. Dv. rămîneți strict la 
textul clientului I).

19 = 18 sau
chiar 20

Luînd de bună programarea 
anunțată, mulți cetățeni din 
Capitală fi din împrejurimi și-au 
aranjat treburile în așa fel ca să 
poată vizita fi Expoziția „Italia 
produce" instalată în marele pa
vilion din „Piața Scînteii".

Dar, la intrare, surpriză. Deși 
programul prevede accesul zilnic 
pînă la orele 19, (iar unele afișe 
fi ziare anunță pînă la 20) vi
zitatorii sînt refuzați categoric în- 
cepînd de la orele... 18. Organi
zatorii de la Camera de Comerț 
nu au precizat un lucru : că după 
ei ora 19, respectiv 20, înseamnă 
de fapt ora 18. Adică, pînă la 
ora 19 poți vizita expoziția, dacă 
ai apucat să intri pînă la ora 18. 
De unde să știe însă cetățeanul 
atîta algebră ?

îi caută
m coarne

Ana Văduva din Ușurei (Dră- 
gășani) a dat în judecată pe 
Dumitru I. Maria pentru că i-a 
ocărît capra. A venit recla
manta la tribunal, pierzind ziua 
de muncă. După ce s-a lămurit 
că în codul penal nu există in
fracțiunea de „injurie a caprei" 
a plecat. Acum caută un 
ispășitor. Pentru demnitatea 
prei.

tap 
ca-

Pe cine 
înșelați ?

♦ ’

In repetate rînduri, Fabrica de 
geamuri Medias fi-a înșelat clien- 
ții (întreprinderi de stat fi șan
tiere) trimițîndu-le geamuri de 
calitate proastă cu buletin CTC 
„calitatea 1“ Nu-i adevărat I — 
obiecta conducerea fabricii. Dar 
un control inopinat, efectuat de 
Direcția Generală pentru Metro
logie, Standarde fi Invenții a 
dat la iveală farsa In lăzi pre
gătite pentru expediție, purtînd 
„C.T.C. calitatea l-a" s-au găsit : 
cal. I — 25 la sută ; cal. a ll-a — 
7 la sută ; cal. a lll-a — 68 la 
sută. Fabrica a fost amendată 
(de ce nu conducerea ei ?) 
Totuși continuă să trimită marfă 
proastă Pe cine păcălesc cei din 
Mediaș ? Întreprinderile, econo
mia națională P Tristă menire 1 
Și mai ales, deosebit de riscan
tă. Văzute prin propriile sale 
geamuri deformate, marca fa
bricii fi spiritul de exigență al 
conducerii ei apar serios mutilate.

Rubrică redactată det
Ștefan ZIDARIȚĂ
Ștefan DINICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

SCINTEIA - sîmbăiă 24 iunie 1967.

tei amendă

administrațieVă duceți la

foileton de Nicuță TĂNASE

... ..... ~ A i f 1 HUUViJ examen, dai cînd fenomenul \

Mare ori Vatra

e standard de stat. Avem

Al. PLAIEȘU

Un nou tip
de mobilă

orientat pentru 
iar busola am

a lor nu se alimentează cu 
flotată care are umiditate 

văzut chiar noi instrucțiunile

neco- 
aceste

n-avem curaj ? Dacă sub oblăduirea 
un munte de pirită dintr-un capăt 
? E învechit. Dar noi am venit pentru

pentru că dacă e vorba de 
Baia Mare ne plătiți nouă 

fost prinși pe celălalt munte

ce să
mutat

în altul
la dumneavoastră. Poftim 25 de lei amenda.

de pirită'.

NERȚIEI
(Urmare din pag. I)

.< )l‘

examen ?

re
ia 

ase-
la 

Ele

De ce cad„ab-

Mulți, încă foarte mulți 
candidați se prezintă la exa
menul pentru obținerea per
misului de conducere slab 
pregătiți — ne confirmă, pe

în vederile urbaniști- 
din București,

Timișoara Cluj 
orașe,

Bra-
Și 

amenajarea u- 
autodromuri, care să

școli puține

observații, 
din Capi- 
Măre, Pi-

Amatori multi

Puternic aflux Un munte „acoperit

CE SE ÎNTREPRINDE PENTRU

însușirea cît mai temeinică a meșteșugului con
ducerii auto este un lucru cît se poate de se
rios, ținînd seama de implicațiile ce decurg din 
aceasta pentru buna desfășurare a circulației, 
pentru securitatea cetățenilor cît și a oamenilor 
de la volan. Deci : cum, de către cine și în ce 
condiții se face pregătirea conducătorilor auto ? 
în rîndurile de față avem în vedere pregătirea 
șoferilor amatori. Pentru a da răspuns la aceste 
întrebări, am stat de vorbă cu reprezentanți ai 
Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Ae
riene, cu directori de școli și șoferi amatori, in
structori, elevi ai acestor școli, ofițeri de miliție.

baza propriilor 
ofițeri de miliție 
tală, de la Baia 
tești și din alte localități. Nu 
rareori se întîmplă ca între 
50 și 60 la sută din cei care 
se prezintă să fie amînați 
pentru un al doilea examen.

Se poate admite ca un 
cursant sau altul șă cadă la

— In cele 28 de școli 
existente, ne spune ingine
rul Ion Stănescu, director 
în Ministerul Transporturi- 
lor Auto, Navale și Aeriene, 
se pregătesc aproximativ 
11 000 de șoferi amatori a- 
nual. în afară de aceștia, 
mulți învață conducerea 
auto pe cale particulară sau 
vin și plătesc numai cîteva 
ore pentru practică alături 
de un instructor, ceea ce, în 
general vorbind, este insufi
cient. Foarte grea este în
săși situația școlilor, condi
țiile lor de existență. Pînă 
și școlii din Capitală, care 
urmează să fie evacuată, nu 
i s-a atribuit încă un spațiu.

— Sîntem asaltați cu ce
reri și nu mai putem face 
față — ne informează tov. 
Marin Sima, directorul șco
lii din București. Avem ca
pacitatea de a pregăti, în 
condiții mulțumitoare (în

ii la Satu Mare. La D.R.T.A. 
Maramureș, tovarășul Ilie 
Rozea, care răspunde de 
pregătirea șoferilor amatori, 
ne-a informat că cerințele 
impun deschiderea unei 
școli de șoferi amatori la 
Baia Mare, cu filiale la Că
rei, Sighetul Marmației, 
centrul minier Baia Borșa.

Din motivele enunțate 
mai sus, unii ieșeni se pre
gătesc în școli din regiunea 
Bacău ; după cum, din cau
za capacității reduse a șco
li' din Timișoara, numeroși 
bănățeni fac pregătirea la 
Deva, iar mulți sînt complet 
lipsiți de posibilitatea unei 
pregătiri.

„Daeă direcția de resort 
din Ministerul Transportu
rilor Auto, Navale și Aerie
ne este depășită de această 
sarcină — sugerează colone
lul Haralambie Vlăsceanu, 
directorul direcției circula
ției din Direcția generală a 
Miliției — poate că dreptul 
de a deschide școli de șoferi 
amatori ar trebui să fie lăr
git, acordat și Automo
bil Clubului Român, re
cent înființat, eventual sfa- 

învătarea 
conducerii automobilului 
trebuie să fie în așa fel or
ganizată îneît să fie larg ac
cesibilă Mai mult, socotim 
chiar că ar fi util ca a- 
cest învățămînt să fie ex
tins pe lîngă licee și școli 
tehnice, instituții de învăță- 
mînt superior ca o formă de 
răspîndire a pregătirii tehni
ce în mase".

De altfel, în calea dez
voltării activității de instrui
re a șoferilor amatori nu 
stau nici un fel de piedici 
materiale: conform decre
tului privind circulația pe 
drumurile publice aceste 
școli se întrețin din taxele 
încasate de la cursanți.

realitate, ele sînt departe de turilor populare, 
a fi mulțumitoare — n.n.), 
900 de elevi pe serie și trei 
serii anual, deci 2 700 pe 
an. Dar de pe acum avem 
în evidență de două ori mai 
multe persoane dornice să 
urmeze cursul.

Sînt regiuni în care situa
ția este mai proastă. La Iași 
și în celelalte orașe din re
giune nu există în momen
tul de față școli de șoferi 
amatori — ne-a informat It. 
colonel Cezar Olaru, șeful 
circulației din Direcția 
gională a miliției. Pînă 
sfîrșitul anului trecut, 
menea școli au existat 
Iași, Bîrlad și Pașcani, 
funcționau pe lîngă autoba
zele D.R.T.A., care spriji
neau funcționarea lor. La 
Iași, școala s-a desființat, 
fiind evacuată din spațiul mi
nim pe care îl avea, fără săi 
se atribuie un altul. Direc
ția circulației din miliția re
gională a făcut repetate pro
puneri sfatului popular re
gional să sprijine reînființa
rea unor asemenea școli, 
creîndu-le condiții de func
ționate, deoarece sînt mulți 
solicitarăți. Dar de la începu
tul anului și pînă acum nu 
s-a luat nici o măsură

în regiunea Maramureș 
există doar o singură școa-

solventii" ia>

ia proporții, aceasta consti
tuie un blam pentru școala 
respectivă, care eliberează 
dovezile de absolvire a șco
lii de șoferi.

Este adevărat că vinovați 
găsim și în rîndul cursanți- 
lor. Unii nu frecventează cu 
regularitate cursurile, absen
tează de la prelegerile teo
retice sau de la orele de 
practică. Dar principala cau
ză a pregătirii insuficiente 
a elevilor este însăși orga
nizarea și desfășurarea în- 
vățămîntiilui în școlile de 
șoferi amatori, controlul spo
radic și superficial asupra 
acestei activități. Este de 
menționat că atît la școala 
din Capitală cît și la alte 
școli, se îngăduie prezența, 
în corpul de lectori și in
structori, a unor elemente 
slab pregătite profesional, 
neglijente, care ar mai avea 
ele însele mult de învățat 
pînă a-i învăța pe alții să 
conducă.

Deseori, instructorii în
cearcă să explice rezultatele 
proaste ale unora din elevii 
pregătiți de ei prin existența 
tracului ori prin lipsa, uneori 
reală, dar de obicei închi
puită, a reflexelor. în majo
ritatea cazurilor avem de-a 
face cu oameni insuficient 
pregătiți — sînt de părere 
reprezentanții miliției.

„In afară de aceasta — 
este de părere colonelul H. 
Vlăsceanu — la pregătirea 
teoretică se predă încă prea 
des litera rece a legii, într-un 
mod nedescriptiv, rupt de 
realitatea practică. In fapt, 
lecțiile ar trebui predate 
însoțite de material ilustra
tiv — scheme, planșe, foto
grafii — adaptat la diferi
tele situații pe care le va 
întîmpina cursantul în ca- 
rieia lui de conducător auto; 
în multe locuri este complet 
neglijată predarea noțiuni
lor de prim ajutor. Se face 
încă inadmisibil de puțin 
pentru a insufla cursanților 
conștiința răspunderii la vo
lan".

Pornind de la experiența 
pregătirii conducătorilor auto 
din alte țări, este necesar să 
intre 
lor 
șov, 
alte 
nor 
ofere situații aproape si
milare celor din circulația 
de toate zilele. Investițiile 
ce s-ar face s-ar recupera 
printr-o taxă fixă de folosi
re. Bune rezultate s-ar obți
ne, de asemenea, folosind 
automobile-machetă cu apa-

rate de proiecție și alte mij
loace, cu ajutorul cărora 
viitorii cursanți dobîndesc 
mai ușor siguranța conduce
rii autovehiculului.

Socotim că la îmbunătăți
rea activității de pregătire 
a șoferilor amatori ar putea 
contribui și prezența mai 
activă a organelor de mili- 

— for care poartă 
principala răspundere pentru 
desfășurarea circulației — 
prin controlul lor sistematic 
asupra procesului de forma
re a conducătorilor auto, prin 
depistarea și înlăturarea ele
mentelor necalificate, 
respunzătoare din 
școli.

In prezent, unele sfaturi 
populare sînt încă insensibi
le la ritmul pe care l-a luat 
dezvoltarea circulației auto. 
Alături de organele de mili
ție, dar sub alte aspecte, 
sfaturile populare au un cu- 
vînt hotărîtor de spus în ce 
privește facilitarea condiții
le: de pregătire. Trebuie 
spus că ele nu fac o favoa
re și nu dau dovadă de mă
rinimie asigurînd condiții de 
bună funcționare școlilor, ci 
își îndeplinesc o îndatorire 
ce le revine. Același lucru 
este valabil pentru forul tu- I 
telar al școlilor din Minis
terul Transporturilor Auto, ■ 
Navale și Aeriene, care de 
prea mult timp se complace --> | 
într-o stare de inerție, men- 
ținînd un sistem de pregă
tire rudimentar, de mult de
pășit de cerințe.

Scara se terminase de mult, dar noi tot mai urcam. 
Urcam de două ceasuri. Ceasul era 1, iar noi eram 
patru turiști îmbrăcați diferit.

— Ce bine ar. fi să fie patru 1 zise unul dintre 
noi. Cred că al treilea.

— De ce-ar fi bine ? întrebă al doilea.
— Simplu. Dacă ar fi patru s-ar face ziuă și am 

vedea pe unde sîntem. Pe ce munte. Urcăm aiurea. 
Eu aș propune să ne oprim aici. Hai să montăm cor
tul.

In cort noi, turiștii, eram patru, iar ceasurile erau 
6 cînd un cetățean îmbrăcat în uniformă de paznic 
bătu de fapte ori la ușa cortului nostru.

— Ce e cu dumneavoastră aici 7 Pe unde ați 
urcat 7 ne întrebă paznicul.

— Pe la poalele muntelui, răspunsei eu. E o scară 
acolo. Pe ce munte sîntem 7 Ești drăguț să ne spui ?

— Cu plăcere. Sînteți pe „muntele
— Unde este situat acest munte 7
— Aici. Si trebuie să plătiți 25 de 

pentru că v-ați urcat pe muntele nostru I
— Poftim 25 de lei.
— Eu nu pot primi banii, 

și spuneți că v-am trimis 
eu să plătiți această a- 
mendă.

— Care administrație ?
— Administrația uzinei

noastre U .S. A.S.-Năvo
dari, adică Uzina de su- 
per fosfați și acid sulfuric. 
Muntele acesta, pe care v-ați rătăcit, e de pirită și 
această pirită este necesară procesului de producție. 
Vă rog să nu-mi faceți neplăceri. Demontați-vă cortul 
și mergeți la administrație. Am încredere să vă las 
neînsoțiți pentru că văd că aveți cort de patru 
persoane.

★

Administrația U.S.A.S.-Năvodari.
— Bună ziua I Am fost prinși pe muntele de pirită 

și paznicul ne-a îndrumat la dumneavoastră să plătim 
25 de lei amendă.

— Pe care munte de pirită 7 Baia 
Dornei 7

— Pe muntele ăsta de aici.
— Care din munți că sînt doi 7
— Asta nu mai știm Nu ne-am 

că n-avem nici hartă, nici compas, 
pierdut-o. Da ce contează asta ?

— Contează tovarăși, 
muntele de pirită din 
amenda, dacă însă ați 
mai înalt...

— Pe ăla mai înalt.
— Ala nu-i al nostru. Trebuie să vă duceți la 

Vatra Dornei, plătiți amenda acolo. E muntele lor. 
Aveți tren la 16,43.

— Dar e pe terenul dumneavoastră 1 Noi lăsăm 
; amenda aici și plecăm.

— Nu se poate. Acest munte de pirită transportat 
de la Vatra Dornei e în litigiu de un an de zile.

— Nu ne interesează litigiile dumneavoastră I Cum 
plătim amenda, cum scăpăm noi de încurcătură 1 Noi 
sîntem turiști și trebuie să turistăm. Altfel nu ne 
mai putem numi turiști... Nu s-ar putea să cumpărăm 
noi acest munte și să ne plătim nouă acea sumă de 
25 de lei ? Cam cît costă ?

— tn jur de două milioane lei.
Noi cei patru turiști îmbrăcați diferit ne-am eon

de bucătărie
întreprinderi

le Ministerului 
Economiei Fo
restiere au în
ceput, nu de 
mult, să produ
că un nou tip 
de mobilă pen
tru bucătării 
denumit „Poia
na*. Piesele 
care îl compun 
au un finisaj 
deosebit, ceea 
ce le dă un as
pect plăcut. 
Prin împărțirea 
judicioasă a f/'
spațiului de păstrare a ves.elei șl a alimentelor dula
pul acestei garnituri satisface exigențele gospodine
lor. Costul pieselor este următorul : dulapul — 1 400 lei, 
masa — 175 lei, un taburet —- 50 lei.

(Urmare din pag. I)

victorioase. înfrîngerea. 
trebuia să-și înfrunte ma
rele dușman — eșecul. Toți 
cei care au asistat atunci 
la întîlnirea aceea memo
rabilă sau toți cei care au 
putut-o urmări înregistra
tă pe pelicula cinematogra
fică. de curînd valorificată 
și de televiziunea noastră, 
au trăit emoția puternică a 
celei mai înălțătoare că
deri. a celei mai pure dem
nități. Marele sportiv în- 
tîmpina cu sobrietate, ele
gantă și curaj definitiva sa 
înfrîngere dovedindu-și 
prin aceasta o superioritate 
morală desăvîrșită. pentru 
că se ridicase deasupra e- 
șecului. îl diminua 
forța înțelepciunii.

Dar sînt unii care 
că subtila abilitate a ___
lui constă în retragerea 
vicleană din fata obstaco
lelor.

Intr-unui din saloanele 
etajului IV al Spitalului de 
urgență, stăteam de vorbă 
cu cîteva zile în urmă 
tînăra M. C.. de 20—23 de 
ani, pe a cărei foaie de In
ternare citisem scris — 
„ingestie voluntară cu sodă 
caustică". In ciuda tinere
ții ei. femela încercase 
brusc să renunțe la viață, 
să părăsească totul fără în
toarcere, definitiv. Aveam 
un sentiment de țenă fată 
de lipsa de vlagă a tine
reții ei. față de gestul atît 
de discordant în raport cu 
energia eruptivă, slobodă și 
constructivă a generației 
sale. Mă .pregăteam să as
cult o poveste complicată, 
înspăimîntătoare în tragis
mul ei, dar nu am găsit de
cît banala poveste de dra
goste despre o nereciprocă 
fidelitate, despre logodni
cul care își părăsește iubita 
fără explicații sau decla-

prin

cred 
omu-

cu

sultat: „Cumpărăm muntele de pirită și ne vedem de 
turismul nostru „Să dăm două milioane pentru o 
amendă de 25 de lei ? Parcă n-ar fi prea convenabil!“. 
„Unde mai pui că e și în litigiu" — zise al treilea 
dintre noi. Nu spun cu exactitate care dintre noi a 
spus asta, pentru că noi nu stăteam într-o ordine 
perfect numerică.

— Tovarășe director îndrăznii eu care n-am avut 
nici măcar o rudă îndepărtată ventrilog, vreți să ne 
spuneți și nouă de ce acest munte de pirită este în 
litigiu ? Așa, de simplă curiozitate.

— Noi întrebuințăm această pirită la fabricarea aci
dului sulfuric. Pînă mai acum cîțiva ani am avut o 
instalație mai demodată. Puteam vîrî în cuptoare pi
rită flotată, iar procentul de umiditate nu prea conta. 
In ultimii ani am importat o nouă instalație. Con
tractul livrării acestei instalații semnat de furnizor 
și de noi (care poartă nr. 584 059) prevede pentru 
garanția instalației, să se introducă în cuptoare pi
rită concentrată prin flotație cu circa 40 la sută sulf și 
umiditate maximă 10 la sută. Vatra Dornei ne-a_ tri
mis acest munte de pirită cu o umiditate de 15—17 

la sută Am oprit între
buințarea ei pentru a nu 
defecta instalația. Ne-am 
aprovizionat cu pirită de 
la Baia Mare. Minerii de 
aici o flotează corect...

— Vă interesează acest 
litigiu de aproape două 

milioane. Vă descurcați dumneavoastră pînă la urmă 
cu ajutorul Arbitrajului. Dar cum ne descurcăm noi 
cu amenda 7

— Trebuie să faceți un drum la Întreprinderea mi
nieră Vatra Dornei. E muntele lor duceți-vă, vă rog 
eu Cu amenda asta de 25 de lei îi ajutați, mai scot 
și ei din pagube pînă flotează pirita ca lumea.

Ne-am deplasat la Vatra Dornei. l-am povestit di
rectorului cum ne-am rătăcit și cum trebuie să plătim 
o amendă de 25 de lei.

— Năvodarilor trebuia să le plătiți. E muntele lor.
— Ei spun că e al dumneavoastră, că are umiditate 

prea mare.
— O fi avînd pirita o umiditate mai mare, nu 

zicem ba, dar noi lucrăm conform standardului de 
stat nr. 1313 din anul 1956 care la punctul 2,5 
prevede : „Concentratele de pirită necorespunzătoare 
din punct de vedere al umidității nu vor fi declasate, 
ele urmînd să suporte penalizări".

— Dar noua instalație 
penalizări ci cu pirită 
maximală 10 la sută. Am 
noii instalații.

— Standardul de stat, 
acoperiri.

— Poate o fi învechit ? Instalația e nouă, iar stan
dardul e din 1956.

— Standard de stat învechit ? Aveți curaj să mai 
spuneți o dată 7

— De 
lui s-a 
de țară 
altceva

— Nu primim. E muntele lor.
Noi, cei patru turiști particulari, îmbrăcat! diferit 

dar foarte hotărîți în plutirea amenzilor, de atunci 
de cînd am fost la Vatra Dornei, stăm în ședință 
și tot discutăm cui să dăm cei 25 de lei. Știți, amenda I 
Al cui o fi muntele ?

Psihologia
impedimentului

rînd nebulos o mutație ne
așteptată a sentimentelor, 
despre pateticele amenințări 
ale femeii abandonate și 
despre decizia ei imediată 
de a încheia viața violent, 
iremediabil. Nu mi se pă
rea o poveste neserioasă, 
mai ales că narată cu dis
creție și simplitate sensibi
lă avea un dramatism ade
vărat, reținut, dar era în 
orice caz anacronică. în
toarsă forțat spre epoci 
trecute... M. C. este func
ționară la un oficiu C.E.C. 
din București și locu
iește împreună cu părinții, 
oameni „modești", cumse
cade, care nu vor decît ca 
fata lor să-și clădească un 
cămin „modest", să trăiască 
o viată „modestă" și ca a- 
tare au învățat-o că atît 
trebuie să-și dorească, în- 
trucît atît este de ajuns. 
Dacă așa ceva nu a obți
nut fata a crezut că s-a 
produs marea catastrofă. 
Este greu în asemenea con
diții să-i vorbești de res
ponsabilitate socială, de 
utilitatea capacității ei de 
muncă în cadrul unui co
lectiv. pentru că femeia nu 
simțise poate niciodată 
sentimentul intens, tonic pe 
care numai conștiința con
tribuției personale la efor
tul comun constructiv îl dă.

Un alt fapt, la fel de 
rupt de ambianța noastră

socială. Tribunalul popu
lar al raionului 1 Mai, în 
ședința publică din 6 fe
bruarie 1967 hotărăște pe
depsirea lui Constantin 
Pașa, trimis în judecată pe
nală pentru săvîrșirea in
fracțiunilor de huliganism 
și ultraj de violentă, cu 8 
luni închisoare corectiona- 
lă. Constantin Pașa este 
strungar la Fabrica de ți
garete București, toți tova
rășii lui de muncă îl cunosc 
ca pe ud om corect, pașnic, 
prietenos, vesel. S-au mi
rat. toți, ca de cea mai ne
așteptată ciudățenie, cînd 
au auzit ce s-a petrecut. Fe
meia pe care o iubește și 
care un timp, sincer, sau 
din cochetărie, părea că 
are aceleași sentimente, l-a 
părăsit pentru a se întoarce 
la un mai vechi prieten, iar 
Constantin Pașa de durere 
se îmbată, provoacă scan
dal în fața casei ei și răs
punde cu sudălmi și pumni 
încercării de liniștire pe 
care o întreprinde în necu- 
noștință de drama 
mentală 
exercițiul 
tovarăș 
De la un 
tivitate 1 
violență ■ 
Pașa nu i 
porte cu < 
tele de 
toate indicațiile unei bune

senti- 
comisă, dar în 

1 funcțiunii, un 
de la miliție, 

î exces de afec- 
la un exces de 
— pentru că C. 
știe cum să-și su- 
demnitate momen- 
tulburare și uită

conduite, pentru că nu se 
mai poate uita pe sine. Au
tocontrolul și autoexigență 
au dispărut pentru cîteva 
clipe.

A fi pregătit psihic șl 
pentru eventuale insuccese 
înseamnă, poate într-o for
țare ușoară a definiției, a 
ști să ferești pe alții odată 
cu tine de eșecuri. Pentru 
a te pregăti tu însuți tre
buie să ajuți la formarea 
acelui climat sănătos, pro
pice unei rezistente echili
brate în fața oricăror in
temperii neprielnice ale 
existentei, acelui climat de 
respect și grijă reciprocă, 
din care prejudecata capi
tulării să fie definitiv alun
gată. Nu e vorba de „mena
jare". ci de spirit de răs
pundere și demnitate.

Tot ceea ce am notat aici 
despre prejudecata capitu
lării, reflex întîrziat al unei 
vechi mentalități, dar tot 
atît de inapt pentru socie
tatea noastră pe cît este 
îngîmfarea, ipocrizia, șar- 
latania, comoditatea, abuzul 
de încredere, minciuna ni 
s-a părut util din per
spectiva unei constatări 
curente și anume că tăria 
pe care o dovedim în în
tâmpinarea eventualelor in
succese temporare, în re
zistența la eșecuri, repre
zintă cheia reușitelor vli-

toare, pregătirea absolută 
a împlinirilor definitive, e- 
sențiale.

Eșecuri au toți oamenii, 
pentru că nici un om nu 
este perfect; omul tinde 
spre perfecțiune și pe dru
mul acesta nu întîlnește 
asfalt. $i chiar dacă un om 
ar fi perfect, există împre
jurări imperfecte, neprevă
zute, nedorite. Te trezești, 
dintr-odată, într-o aseme
nea împrejurare și atunci 
ce faci ? Intri în criză, cazi, 
capitulezi ? Totul e să treci 
prin asemenea împrejurări 
cu demnitate, să nu-ți de
gradezi natura umană ci, 
dimpotrivă, să ieși din ele 
cu și mai multă forță, să 
ieși întărit. Dar depășirea 
impasului cere o analiză 
lucidă : „unde am greșit 7“ 
O examinare atentă a pro
priilor slăbiciuni, a facto
rilor care au determinat 
eșecul. Si astfel se vor 
trage și învățămintele, se 
vor găsi soluții. într-un a- 
semenea proces de auto
analiză omul se îmbogă
țește cu noi cunoștințe des
pre viață, învață să evite 
în viitor ceea ce i-a produs 
nereușita.

Sînt și cazuri în care 
eșecul nu se datorează pro
priilor greșeli. Fata s-a în
drăgostit. dar cel pe care-1 
iubește o dezamăgește. îi 
spulberă tot ce gîndise fru
mos despre el. 
mai atent
putea vedea poate că si ea 
l-a îndepărtat pe el. Dar 
chiar dacă n-ar fi așa. nu 
actul disperat este soluția. 
Există și o filozofie a re
nunțării, sînt situații care 
se cer acceptate așa cum 
sînt. Dar există 
nite resurse de 
viața este plină 
nea resurse.

Cercetînd 
lucrurile, s-ar

alte lnfi- 
împlinire. 
în aseme-

COMERȚUL : „Tovarășe direc
tor...".

INDUSTRIA : „Vrei să spui că nu 
este așa" ?

Apoi directorul I.R.I.C. se întoarce 
către noi : ..Nu ne-au cerut niciodată 
nimic deosebit, tovarășe. Nu ne-au 
cerut nici nouă șl nu au produs nici 
ei. Ei produc cu posibilitățile lor pas
trama de pasăre și alte bunătăți doar 
de sărbători, de ochii lumii.

— Si dacă nu vă cere comerțul, 
de ce nu produceți dumneavoastră, 
din proprie inițiativă, mezeluri cu 
tradiție în regiune 7

Răspunsul directorului I.R.I.C. e... 
stupefiant :

— Noi producem pastramă cu spe
cific local, dar... de calitate proas- 
tă( I 1).
- 7 7
— De fapt, pastrama nu e chiar 

de calitate proastă, o întoarce direc
torul la 180 de grade. Nu e prea bună 
pentru că stasul ne impune s-o pro
ducem prea uscată, pentru că maga
zinele nu o vînd caldă... Respectînd 
prevederile stasului, dăm uneori 
marfă de proastă calitate...

— De cînd mențineți neclintit sor
timentul de mezeluri pe care îl pro
duceți și îl comercializați 7

— De... 15 ani I
— Si cum faceți, cum vă înțelegeți 

— lunar, trimestrial 7
— Păi. o dată pe an. ne întîlnim 

la... Sinaia și hotărîm cantitățile, sor
timentul...

Ce să mal spunem 7 în aceasta con
stă „acțiunea pentru diversificarea 
sortimentului produselor alimen
tare" ? S-ar părea că singura nou
tate, care a succedat articolului „Vi
talitatea inerției" e... locul de întîl- 
nire a industriei și comerțului : Si
naia. Noi știam că mai înainte se în- 
tîlneau în altă parte : la Mamaia.

Nu se poate lucra altfel 7 Cine 
va trebui totuși să producă și să 
comercializeze, și cum, produsele ali
mentare tradiționale atît de căutate 
și apreciate de cumpărători 7

...însoțiți de același director al Di
recției comerciale regionale, pornim 
către unicul atelier local de prepa
rare a mezelurilor : Carmangeria de 
la P. Neamț- Abia am Intrat în 
curtea atelierului și... ce arome îm
bietoare I Atelierul e mic „cît pal
ma", dar produce cele mai apetisante 
sortimente de carne pe care le-am 
gustat vreodată. Pastrama, aburin- 
dă. se topește în gură, toba cu adaos 
de mușchi și limbă, pare a fi de casă. 
Si nu e nici grasă, nici slabă, nici 
prea condimentată. Si cîrnăciorii de 
Moldova ! Sînt buni chiar uscați. dar 
proaspeți — și mai buni : zemoși și 
fragezi — minune ! Și ce ademenitor 
e salamul de Bistrița, mîndria meș
terilor mezelari din minusculul ate
lier local din P. Neamț 1

Șeful atelierului. S.Rudolf, ne-a fă
cut cunoștință cu meșterul din mîna 
căruia ies toate bunătățile descrise.

— Eu. ne-a spus meșterul, am în
vățat meseria de la tata. Cînd el n-a 
mai putut lucra, mi-a dat mie rețe
tele După ele producem noi meze
lurile pe care le-ați gustat. Dar să 
nu credeți că aceste produse se gă
sesc în magazine (!)
- 7
— Avem capacitate foarte mică. Cu 

producția noastră n-am putea apro
viziona zilnic nici măcar un magazin.

— E mic într-adevăr atelierul, dar 
I.R.I.C.-ul are spații de fabricație 
mari. De ce nu-1 invătați meserie pe

cel de Ia I.R.I.C. 7 Păstrați secretul 
rețetelor ?

— Nu. împărtășesc cu plăcere ori
cui tot ce știu. Dar cum o să ad
mită I.R.I.C.-ul să primească lecții . ... 
de la un mezelar din P. Neamț 7 Si, 
pe urmă, I.R.I.C.-ul lucrează după re
țetele lui neschimbate de 10—15 ani. ’ 
Si mai e ceva — ne-a mai spus meș-1 
terul: ca orice produs apreciat, de 
calitate — și mezelul cu gust, ape
tisant, trebuie lucrat cu atenție, cu 
migală si răbdare...

Se va spune : dar la I.R.I.C.-url 
sînt și oameni cu Inițiativă, dornici 
să producă și să comercializeze pro
duse deosebite, cu tradiție, potrivite 
gustului local. Așa este. Sînt destui-— 
asemenea oameni. Dar Intențiilor lor 
li se opune un al doilea factor; 
operația greoaie, birocratică care tre
buie efectuată pentru a scoate pe 
piață un produs nou — omologare#. 
Deși criticate în atîtea rînduri. ca
noanele omologării au rămas aproa
pe aceleași. Care 7 Iată începutul 
„plăcii", uzate, pe care am mai pus-o 
de atîtea ori la urechea instituțiilor 
interesate :

...Pentru a putea fi realizat un pro
dus nou sau a repune în drepturile 
lui un produs tradițional, într-o pri- 
mă etapă se supune documentația de.........
preț și rețeta avizelor organelor lo-......
cale ; pe urmă produsul tradițional,...... :i.
cu prețioasele lui acte de naștere, • 
trebuie „vizionat" la direcția gerie4....
rală a ministerului. Apoi ia drumul 
altor ministere si instituții centrale.

...Altă cale nu e. Si totuși ar fi una 
realizarea produselor alimentare pe ■ ' 
plan local. în atelierele și carman-........
geriile trusturilor de alimentație pu-r 
blică și chiar ale Ministerului In
dustriei Alimentare. Aceste unități 
există și au tocmai rolul de a satis-’"'.....
face toate gusturile cumpărătorilor 
locali, mlădiindu-se după cererea lor. • - 
S-ar lucra simplu, fără avize și omo-' 
logări — ca Ia P. Neamț.

Precizăm : exemplificările s-au re
ferit la regiunea Bacău, dar ele pu-. __ _
teau fi luate foarte bine și din alț.e , 
regiuni. Vitalitatea inerției persistă).........
Acțiunea de diversificare a produse-.........
lor alimentare vegetează. Ce părere1.......
au organele comerciale? Se simt si.... .
acum mobilizate 7 Promit ca în. fer„.....
bruarie : ..vom intra în acțiune";.. 
Dar reprezentanții industriei 7 Direc
ția generală a industriei cărnii și fri
gului are altă impresie : ne infor
mează că diversificare de fapt exis
tă I De-a lungul anilor au fost omo
logate 150 produse preparate din car
ne. Așadar, automultumire pe toată 
linia. Nici un motiv de alarmă Dar 
Direcția generală amintită uită să ne 
spună că din 150 de produse — pre
parate din carne, omologate, cu acte 
în regulă, nu se fabrică... nici jumă
tate jcă din cele tradiționale — se 
fabrică, meteoric, cîteva. Că o serie 
de preparate — date pe piață la 
scurt timp după apariția articolului 
amintit și a altora — au dispărut din 
nou ; este un fenomen pe care orice 
bucureștean l-a putut sesiza.

Cum rămîne atunci cu promisiunile 
„solemne", cu intențiile „serioase" ale 
reprezentanților comerțului alimen
tar din Bacău. Brăila și alte locali
tăți 7 Foc de paie, demagogie curată ! 
Este imperios necesar ca organele 
conducătoare locale să determine 
modificarea unei asemenea atitudini, 
să ia poziție împotriva tuturor ace
lora care se complac în lîncezeală 
și inerție, să încurajeze și să stimu
leze ideile și inițiativele valoroa
se — în interesul satisfacerii cît mai 
depline a cerințelor publicului con
sumator.
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Complexul 
de morărit

Folosirea rațională 
a celor peste 3 300 de 
ale săptămînii dc lucru 
stareții echivalează pe șantierul Uzi
nei de- aluminiu Slatina (etapa a 
Il-a) cu avansuri în execuția noilor 
obiective de 4 luni și jumătate față de 
grafice, la Cluj și Bacău — cu nume
roase apartamente date în folosință 
peste prevederile planului. Zilele, mi
nutele sînt fructificate cu înalt randa
ment pe multe alte șantiere indus
triale și-de locuințe.

Dintr-un raid efectuat recent pe, 
cîteva șantiere se constată însă că, nu 
peste tot, timpul de lucru efectiv al 
unei săptămîni este utilizat integral. 
Această observație este valabilă îndeo
sebi pentru zilele de sîmbătă și luni, 
socotite, cum se exprima un inginer 
constructor, capetele „moarte" ale săp
tămînii de lucru.

...Șantierul filaturii din Oltenița, sîm
bătă, 17 iunie, ora 10. Aflăm că acest 
șantier, al Trustului 1 construcții Bucu
rești, nu are asigurat în prezent decît 
jumătate din efectivul dc constructori 
necesaC.de 600. Dar în ziua și la ora 
vizitării-șantierului erau prezenți la 
lucru numai aproximativ un sfert din 
personalul existent. Restul ? Absenți, 
învoifi, plecați mai devreme de la 
punctele de lucru. întrebat, șeful șan
tierului, ing. I. Mercioiu, răspunde cu 
seninătate : „Așa e sîmbătă". Nu ne-a 
surprins acest răspuns, deoarece la 
ora 11 nici tovarășii din conducerea 
șantierului și chiar o parte dintre cei 
care conduc punctele de lucru nu mai 
erau de găsit. Plecaseră... într-o ex
cursie. Nimeni nu poate să le repro
șeze că la sfîrșit de săptămînă merg 
într-o excursie. Dar de ce nu s-a ple
cat după încheierea programului legal 
de lucru ? Cum își permit acești tova
răși să lase șantierul în voia soartei, 
să nu folosească la maximum timpul 
bun pentru a grăbi ritmul de con
strucție? Precizăm că în ziua respec
tivă timpul era frumos și în orele pier
dute se putea lucra din plin. Dacă 
am fi fotografiat șantierul, el se pre
zenta cam așa : front mare de lucru, 
un grup de muncitori turnau un stilp, 
alți cîțiva aruncau beton într-o groâpă 
de fundație, unele utilaje erau în re- 
paos.

Ca să ilustrăm cît valorează timpul 
pe acest șantier, recurgem chiar la u- 
nele calcule afișate pe panouri la 
punctele de lucru. Citim pe unul din
tre ele : un minut irosit zilnic de fie
care muncitor echivalează pe ansam
blul șantierului cu o pierdere de lu
crări în valoare de 75 000 lei anual. 
Alte panouri exprimă, prin graiul ci
frelor, sporurile de productivitate ce 
se pot obține prin folosirea integrală 
a '-'mptihii. Se pune întrebarea : pen
tru cine au fost făcute calculele și pa
nourile respective ?

Luni, 19 iunie, pe șantierul Combi
natului petrochimic din Pitești. Pe a- 
cest mare șantier își desfășoară acti
vitatea 8 000 de constructori. Lunea, 
programul do lucru începe la ora 8. 
Dar ora de începere nu este respec
tată de .toți salariații de aici. Ce am 
constatat pe șantiei între orele 8 și 
10,30 ?. O privire de ansamblu asu
pra punctelor de lucru ne-a creat im
presia că mulți salaria(i nu sînt pre- 
zenți la lucru. De altfel, impresia 
noastră a fost dovedită de fapte : con
ducătorii șantierelor 1 și 2 afirmau că, 
de regulă, lunea, 15—20 la sută din 
oameni și chiar mai mult nu se pre
zintă la lucru pînă la orele 10—11. 
La șantierul 1, după cum ne-a spus 
inginerul șef, Ștefan Constantinescu, 
aproape tot personalul tehnico-admi- 
nistrativ nu era prezent la orele 9,30 
pentru că... n-a sosit mașina de la 
București. De aici un întreg cortegiu 
de implicații : constructori care stau 
din lipsă de îndrumare tehnică, de 
materiale, de dispoziții. La șantierul 2 
erau absenți contabilul M. Nedelcescu 
și normatorul V. Popa, oameni des so
licitați de constructori.

Absenta cadrelor tehnice și de în
drumare, ca și a unor muncitori pro
voacă dezordine în activitatea șantie
rului, pierderi de timp de lucru. La 
balastiera din punctul „Zeama rece", 
un grup de 16 muncitori nu puteau 
să înceapă luciul luni dimineața pen
tru că era absent electricianul care 
trebuia să înlocuiască o siguranță arsă 
la tabloul de comandă a utilajelor. 
Pînă la sosirea electricianului, zeci de 
basculante au stat. Aceste stagnări s-au 
repercutat negativ „în lanț" asupra 
folosirii capacității betonierelor, muncii 
zidarilor și a altor lucrători. O si
tuație asemănătoare s-a petrecut sîm
bătă, 17 iunie, cînd o parte din 
personal a părăsit șantierul înainte de 
ora 13, contrar programului.

Fapt este că indisciplina pornește 
chiar de la conducerea întreprinderii 
și a șantierelor, prelungindu-se, așa 
cum am văzut, pînă jos la brigadă, 
echipă și constructor. La ora 8,30 nu 
erau prezenți la lucru nici directorul 
întreprinderii de constructii-montaje 
Pitești, . ing. Traian Bigan, și 
nici directorul tehnic, ing. Hempel 
Charles. Ce să mai vorbim de adjunc
tul serviciului personal, Popa Marcel, 
care nu și-a făcut apariția toată ziua I 
Ciudată ni s-a părut și următoarea 
practică care generează în fapt dezor
dine ; conducătorii întreprinderii și 
șantierelor intră în posesia evidentei 
prezenței oamenilor abia la orele 11. 
De ce ? Nimeni nu poate da o expli
cație logică procedeului. întrebarea 
este : cum pot conducătorii respectivi 
să acționeze în cunoștință de cauză 
dacă abia la orele 11 știu cu cine au 
de făcut planul pe ziua respectivă ?

Banat. Și pe o serie de șantiere din 
această regiune, cele două zile * ale 
săptămînii — lunea și sîmbătă sînt... 
mai puțin productive. Este adevărat 
că majoritatea celor care lasă lucrul

mai devreme sîmbătă și vin tîrziu lu
nea sînt navetiști. Dar aceasta nu este 
singura cauză. Totul pornește de la 
optica deformată a conducerilor șan
tierelor cate consideră că în construc
ții există un anumit specific. Datorită 
nerespectării programului, mai ales 
lunea și sîmbătă, pe șantierul fabricii 
de pîine din Timișoara fondul de 
timp de luciu este folosit zilnic nu
mai în proporție de 75 la sută.

— Este normal să fie așa... — ne 
spune ing. Vili Ilievici.

Socotim că un asemenea răspuns 
iresponsabil nu mai necesită comen
tarii.

Sîmbătă, 17 iunie, pe șantierul 11 al 
întreprinderii nr. 1 din Timișoara, 
unde se execută locuințe, constructorii 
prezenți au lăsat lucrul cu mai bine 
de jumătate de oră înainte. în ziua de 
luni, 19 iunie, numărul celor care au 
absentat nemotivat pe același șantier 
a crescut, nemaipunînd la socoteală 
circa 30 minute irosite pînă la înce
perea lucrului.

Dintr-un control efectuat nu de mult 
pe șantierele regiunii Banat, a rezul
tat că acestea nu sînt cazuri izolate, 
în ziua de sîmbătă 6 mai, pe șantie
rul de construcție a topitoriei de in și 
cînepă din Sînnicolau Mare (unde lu
crările executate de grupul 615 Cra
iova sînt mult rămase în urmă) din 
88 de salariați, 57 au întîrziat de la 
program sau au părăsit locul de mun
că mai devreme. Absențele nemotiva
te, învoirile, concediile fără plată, în-

treruperile din lipsa unor materiale 
etc., înregistrate pe șantierele regiu
nii, au determinat într-o perioadă de 
patru luni o pierdere de 54 700 
om/zile, timp în care s-ar fi putut 
realiza o producție de 13 milioane lei.

Din discuțiile avute pe șantiere, 
precum și din diferite scrisori sosite 
la redacție am desprins și o altă pro
blemă : necesitatea îmbunătățirii trans
portului constructorilor spre șantiere, 
în acest domeniu se semnalează ne
ajunsuri serioase. Este vorba îndeosebi 
de sosirea cu întîrziere a mașinilor și 
de numărul lor insuficient. Din aces
te cauze muncitorii ajung tîrziu pe 
șantiere, nu încep programul la ora 
fixată. Este necesar ca direcțiile re
gionale de transport auto și celelalte 
unități care au sarcini în domeniul 
transportului constructorilor să ia mă
suri hotărîte. O intervenție mai ener
gică în acest sens se cere și din par
tea Ministerului Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene.

Este necesar — 
constructori — ca 
să fie recuperate 
ză. Justificări de genul 
băta și lunea" sau „dacă luăm măsuri 
disciplinare, riscăm să pierdem oame
nii" nu sînt deloc plauzibile și ele 
trebuie combătute cu toată tăria. Ca
petele „moarte" ale săptămînii nu con
stituie o fatalitate și aceasta trebuie 
s-o înțeleagă clar toți conducătorii de 
șantiere și de întreprinderi de con
strucții.

Pregătirile ce s-au făcut pentru 
strîngerea la timp și buna depozi
tare a recoltei, ca și măsurile ce 
trebuie luate în continuare au fost 
analizate vineri. într-o ședință de 
lucru a Comitetului executiv al 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, la care au luat parte și pre
ședinții consiliilor agricole regio
nale, vicepreședinții uniunilor re
gionale cooperatiste și directorii 
trusturilor regionale Gostat.

Strîngerea și depozitarea recol
tei se desfășoară în acest an în 
condiții deosebite. Producția bună 
la toate culturile ce se recoltează 
în vară și întîrzierea vegetației din

(Urmare din pag. I)

din Baciu-
regiunea
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Noi obiective 
în funcțiune ■>

• în cadrul dezvoltării și mo
dernizării fabricii de textile 
Dorobanțul din Ploiești, a intrat 
în funcțiune primul obiectiv de 
preparație a filaturii cu o su
prafață de producție de 3 000 
mp. Dotată cu mașini de înaltă 
productivitate, secția va pro
duce anual aproape 2 000 tone 
de fire.

în avans față de grafic sînt 
și lucrările de construcție la 
secțiile filatură și vopsitorie, 
care vor mări capacitatea de 
producție a fabricii cu încă 20 
la sută.

extinderi

Convorbire cu ing. Iosif OPRIȘ
directorul general al Uzinei constructoare de mașini-Reșifa

Nicolae CUCUI 
Gheorghe CÎRSTEA 
loan CHIUJDEA

• La Complexul pentru mate
riale de construcții de la Bîr- 
s-ești-Tîrgu Jiu a intrat în func
țiune, cu trei luni înainte 
termenul prevăzut, 
tate — Fabrica de 
Această unitate va 
1 500 km tuburi cu 
de 200 mm și 2 200 000 mp plăci 
ondulate și plane pentru con
strucții. Materia primă necesa
ră procesului de producție este 
furnizată de carierele de la Su
seni și Tîrgu Jiu.

(Agerpres)

Concomitent cu înzestrarea cu noi mașini și 
utilaje din cele mai moderne, pe baza investi
țiilor alocate de stat, într-o serie de întreprinderi 
din țara noastră, printre care se numără și 
Uzina de construcții de mașini din Reșița, se 
desfășoară o acțiune largă de autoutilare, adică 
construirea de mașini, utilaje și dispozitive spe
ciale în atelierele proprii. Importanța acestei 
modalități suplimentare de utilare tehnică a 
întreprinderilor a fost subliniată la Consfătuirea 
de anul trecut a lucrătorilor din industria con
structoare de mașini, recomandîndu-se ca ac
țiunea de autoutilare să se extindă și să se 
generalizeze în toate întreprinderile, ținîndu-se, 
bineînțeles, seama de nivelul tehnicii mondiale. 
Ce relevă experiența uzinei reșițene în acest 
domeniu? în legătură cu aceasta, coresponden
tul nostru din regiunea Banat a avut o convorbire 
cu ing. IOSIF OPRIȘ, directorul general al uzinei.

cauza timpului ploios și răcoros, De asemenea, trebuie să stea îri a- 
fac ca în perioada recoltărilor să tenția conducerilor unităților 
se suprapună un număr măi mare agricole și a specialiștilor, transpor- 
de lucrări agricole decît în anii tul,' condiționarea și depozitarea 
obișnuiți. La aceasta se adaugă recoltei, căratul paielor și folosirea
faptul că există suprafețe mari cir . condițiilor de umiditate din acest
grîu culcat de ploi. De aceea, se 
impune ca lanurile de grîu să fie 
permanent controlate și, îndată ce 
au intrat în pîrgă, să 
cu toate mijloacele.

în cadrul măsurilor 
unitățile agricole, pe 
trebuie să se situeze folosirea con
tinuă și deplină a mijloacelor me
canice, precum

an pentru efectuarea arăturilor de 
vară și fertilizarea terenurilor. S-a 
recomandat să se însămînțeze cu 
prioritate porumb pentru boabe 
din hibrizii extra timpurii, fasole, 
roșii de toamnă, rădăcinoase. pre
cum și plante de nutreț. Totodată, 

• e nevoie să se intensifice lucrările 
de întreținere a culturilor prășițoa- 
:.re, îndeosebi la porumb.

și a celor manuale. . (Agerpres)

se recolteze

stabilite de 
primul loo

din cantitatea de fin re- 
pe fînețele naturale. -A-

— Experiența noastră, 
ca și a altor întreprinderi 
din țară — ne-a spus la 
început directorul general 
— demonstrează că acțiu
nea de autoutilare are 
multiple avantaje econo
mice. în mod special, aș 
vrea să menționez că pe 
această cale se creează 
condiții de a se renunța la 
aducerea unor mașini și 
utilaje din import, fondu
rile valutare economisite 
putînd fi. utilizate în alte 
scopuri. Esențial este că 
prin autoutilare se acope
ră unele nevoi stringente

ale producției și se asigu
ră ridicarea nivelului teh
nic al producției, elimi
narea strangulărilor în li
nele sectoare sau la anu
mite operații, ceea ce 
în final contribuie la creș
terea producției și a pro
ductivității muncii, la îm
bunătățirea calității pro
duselor și reducerea pre
țului de cost.

— Ce s-a întreprins 
în uzină în domeniul 
autoutilării și care 
sînt efectele econo
mice ?
La noi în uzină, ac-

0

țiunea de autoutilare a 
început acum cîțiva ani. O 
primă problemă pe care 
am căutat s-o rezolvăm 
pe această cale a fost a- 
ceea de a elimina anumite 
strangulări care apăruseră 
în fabricația motoarelor 
și boghiurilor pentru loco
motive Diesel electrice. în 
scopul asigurării cadrelor 
de proiectare necesare, au 
fost selecționați din rîndul 
proiectanților de S.D.V.- 
uri, aparținînd serviciilor 
tehnologice, proiectanți cu 
experiență și spirit ino
vator în problemele de 
prelucrare prin așchiere. 
Pentru a-și desfășura ac
tivitatea în cele mai bune 
condiții, acestora li s-a 
asigurat, în măsura posi
bilităților, documentația 
tehnică ; în același timp, 
s-a organizat în cadrul 
sculăriei un sector spe
cializat, format din mun
citori de înaltă calificare, 
care desăvîrșesc lucrările 
concepute.

în perioada 1960—1967 
s-au proiectat și executat 
în uzina noastră un nu
măr de 8 mașini-unelte 
speciale agregat, cu 1—3 
capete de forță, pentru 
prelucrarea unor piese ale 
motorului și boghiului 
locomotivei Diesel electri
ce, la care se mai adaugă 
un tip de macara pivo- 
tantă cu aer comprimat 
pentru sarcini de 500 kg,

diferite tipuri de palete 
de transport și numeroase 
alte modernizări și adap
tări de mașini-unelte. 
Printre lucrările proiec
tate în ultimul timp și 
care sînt în curs de exe
cuție se află și unele ma
șini-unelte specializate, 
realizate prin completarea 
și adaptarea unor utilaje 
universale existente în 
uzină ; aceste mașini sînt 
necesare prelucrării unor 
piese complexe ale hidro- 
agregatelor și utilajelor 
hidromecanice, destinate 
Sistemului hidroenergetic 
de la Porțile de Fier.

Efectele economice ale 
acțiunii de autoutilare 
sînt vizibile în 
noastră.
arăt că 
struirea 
unelte 
care 
înainte, 
crescut cu 
eliminarea 
existente ;
manopera de execuție s-a 
redus cu 18 846 ore pe an 
și s-au economisit fonduri 
valutare în valoare de 
2 300 000 lei.

de 
vizibile în uzina

Este suficient să 
numai prin con- 
celor 
agregat, 

am

8 mașini- 
despre 

amintit mai 
producția a 
30 la sută prin 

strangulărilor 
concomitent,

— Nu toate între- 
prinderile dispun însă 
de posibilitățile uzi
nei din Reșița. Cum 
și-ar putea rezolva a- 
ceste 
problema 
rii 1

întreprinderi 
autoutilă-

Un element esențial care mar
chează punctul de cotitură în activi
tatea cooperativei este apariția rela
țiilor de întrajutorare dintre brigăzi 
și echipe. De la situația în care co
operatorii dintr-o brigadă sau echipă 
nu se interesau de mersul lucrări
lor în alte locuri de muncă, s-a a- 
juns la forme de întrajutorare efi
ciente, operative, care contribuie la 
executarea tuturor lucrărilor la 
timpul optim, pe întreaga coopera
tivă. Această problemă a constituit 
tema unei ample dezbateri în adu
narea generală a cooperatorilor în 
care s-au stabilit cîteva criterii de 
întrajutorare, de decontare a lucră
rilor, aplicabile de la caz la caz.

întrajutorarea se practică și între 
echipe sau familii, la culturile pră
sitoare. Zilele muncă se pontează la 
brigada sau echipa care a efectuat 
lucrările. Chiar dacă volumul de 
muncă efectuat prin întrajutorare nu 
are o pondere prea mare, se ține 
seama de aceasta la aplicarea retri
buției suplimentare. Nu au fost ui
tate nici alte amănunte. Datorită 
specializării brigăzilor, toate lucră
rile de mai mare tehnicitate se 
execută de către membrii acestora, 
întrajutorarea practicîndu-se numai 
la lucrările de volum, obișnuite. Cei 
din brigăzile de cîmp, de pildă, au 
ajutat brigada legumicolă la recol
tat, dar lucrări ca repicatul sau 
plantatul în cîmp le fac numai legu
micultorii.

în legătură cu eficiența modului 
de repartizare a prăsitoarelor pe fa
milii este concludent faptul că ni
meni nu mai trebuie „să-i antre
neze" pe cooperatori la efectuarea 
prașilelor. Ei știu că dacă depășesc 
planul, primesc, pe lîngă plata după 
zile-muncă, și retribuție suplimen
tară care înseamnă 30 la sută din 
producția de porumb obținută peste 
plan, 40 la sută din valoarea pro
ducției depășite la sfecla de zahăr 
și struguri etc. Anul trecut, ca plată 
suplimentară s-au acordat cooperato
rilor 362 000 lei.

Anul în care co> perativa a plătit 
150 000 lei altora ci să-i recolteze 
furajele a rămas da domeniul ^amin
tirii. Cum s-a rezolvat această pro
blemă ? Foarte simplu. Pe lîngă zi
lele muncă se acordă cooperatorilor

10 la sută 
coltată de , 
ceastă formă simplă de cointeresare, 
pe lingă alte măsuri, a permis ca, 
anul acesta animalele proprietate 
obștească să poată fi scoase la pășu- 
nat cu o lună mai tîrziu, față de alți 
ani, evitîndu-se degradarea pășuni
lor, mai ales în condițiile întîrzierii 
vegetației ierburilor.

în legătură cu aplicarea retribuției 
suplimentare sînt de semnalat două 
probleme de a căror rezolvare depin
de dacă această formă stimulativă 
prinde viată sau rămîne numai

nice înaintate. Pentru recolta aces
tui an. pe întreaga suprafață cu grîu 
s-au aplicat cite 200 kg superfosfat 
si 100 .kg azotat de amoniu la ha. Par 
problema chimizării si în general a 
modernizării agriculturii. înainte de 
a fi o chestiune tehnică, este o pro
blemă economică. Sfătuiți de specia
liști. unii cooperatori au început ei 
înșiși să facă socoteli dacă la mia de 
lei cheltuită pentru cumpărarea de 
îngrășăminte sau mașini, pentru exe
cutarea unei construcții, au sau nu 
un plus de venit. Asa s-a ajuns ca. 
începînd de anul trecut, chimizarea

explica saltul de la Lunca Mureșu
lui fără rezolvarea unei alte proble
me : mecanizarea în proporție de 
sută la sută a principalelor lucrări 
cum sînt aratul și semănatul, prăși- 
tul mecanic pe întreaga suprafață cu 
porumb și cartofi, recoltatul griului 
cu combina peste tot acolo unde 
renurile sînt mecanizabile. Cele 
tractoare de la S.M.T. au fiecare 
renul repartizat pentru un ciclu
treg de lucrări, de la executarea ară
turilor și pînă la recoltare.

te-
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te- 
în-

hîrtie. Este vorba de asigurarea mij
loacelor de cîntărire a recoltei. La 
Lunca Mureșului au fost procurate 
mai multe cîntare si bascule care sînt 
intens utilizate. In al doilea rînd. aici 
ca și în multe alte cooperative agri
cole, s-a pus problema tinerii unei 
evidente clare a muncii și a produc
ției. Pînă cînd în cooperativă nu a 
venit un contabil sef priceput și ini
mos — tov. Victor Zdornea. evidente
le primare, care erau vraiște. împie
dicau aplicarea retribuției suplimen
tare. Punînd ordine în scriptele 
tabile. acest contabil exigent îti 
zintă ca într-o oglindă situația 
nomică a cooperativei, pune la 
poziția consiliului de conducere 
adunării generale calcule de eficientă 
a

con- 
pre- 
eco- 
dis- 
și a

cheltuielilor din fiecare sector.

LA 1000 LEI CHELTUIT!
La măsurile luate de către organi

zația de partid si consiliul de con
ducere pentru buna organizare si re
tribuire a muncit s-a adăugat preo
cuparea continuă privind aplicarea 
în practică a metodelor agrozooteh

să pătrundă si în domeniul întreține
rii culturilor, plivindu-se chimic pri
mele cîteva zeci de hectare cu grîu.

Calculele de economicitate si-au 
vădit utilitatea si atunci cînd a fost 
vorba de aplicarea diferențiată a în
grășămintelor.

Grija pentru fertilizarea terenului, 
ca mijloc principal de mărire a re
coltelor este ilustrată de cifrele care 
arată că numai anul trecut s-au ad
ministrat în total 6 250 tone gunoi de 
grajd, fată de numai 2 470 tone în 
1962.

O mare sursă de cîștig este consi
derată a fi corelarea diferitelor me
tode aplicate.
funcție de fertilitatea 
alti factori naturali, 
porumb este cuprinsă 
mii de plante la ha.
1962. densitatea la porumb este cu 
aproximativ 50 la sută mai mare. Co
operatorii sînt pe cale de a extinde 
si o altă sursă de mărire a recolte
lor : irigațiile. Numai anul acesta au 
fost amenajate. în acest scop. 57 de 
hectare cultivate cu porumb, sfeclă 
de zahăr si legume.

în condițiile insuficientei numerice 
a brațelor de muncă, nu s-ar putea

înSpre exemplu, 
terenului și de 
densitatea 
între 45—50—60
Fată de anul

la

CONSENSUL 
AL ORDINEI 
PUNDERII

CINSTEI, 
Șl RĂS-

într-un climat de 
tivă și răspundere 
netolerare 
fel, 
vele 
ale 
cheltuirea 
construirea unei noi magazii, coope
ratorul Iosif Hopîrtean a propus a- 
menajarea unei platforme de beton 
între două pătule. cu un acoperiș sim
plu. pentru păstrarea cerealelor după 
recoltare, lucrare pentru care s-au 
cheltuit numai 2 000 lei. Alte propu
neri. care au prins viată se referă 
la reamenajarea unor grajduri, plan
tarea cu vită de vie a unor coaste 
pline de mărăcinișuri.

Fată de anii trecuți. cînd indolența 
sau ciupeala din avutul obștesc erau 
trecute cu vederea, s-a instaurat 
spiritul de ordine și disciplină, cin
stea și dragostea pentru avutul co
operativei fiind la mare preț. în pri
măvara acestui an. un caz de indo
lentă din partea paznicului Urcan

muncă colec- 
personală, de 

a abaterilor de orice
s-au înmulțit vizibil inițiati- 

și . .
cooperatorilor.

a 40—50
propunerile constructive 

Ca să evite 
mii lei cu

Izdor a fost, cum spun cooperatorii. 
..ars cu focul criticii" și cu sancțiu
nea cuvenită. Susnumitul privea la 
un mînz încurcat într-o iesle, dar nu 
punea mîna să-1 scoată zicînd că el... 
e paznic. După ce a salvat mînzul. 
cooperatorul Iosif Hopîrtean. șef de 
fermă, s-a adresat indolentei : „No. 
mă rog frumos, dumneata ești „Dom
nul Pază", eu sînt „Domnul șef". Am 
merita să ne bată „sfîntul" dacă am 
lăsa să moară o bucățică din avutul 
obștesc".

Pentru înlăturarea oricărei tendin
țe de ciupeală din avutul obștesc. în 
afara strășniciei contabile, a eviden
tei puse la punct în toate sectoarele, 
consiliul de conducere a adoptat și 
forma de control inopinat. Descope
rind anul trecut că mulgătorul Iosif 
Miron „subtia" laptele cu apă. consi
liul de conducere l-a sancționat cu 
scăderea a 5 zile-muncă din cele ce
1 se cuveneau si l-a schimbat din 
muncă. Numai după multe rugăminți 
și după ce a dovedit prin muncă 
cinstită. în altă parte, că regretă sin
cer cele întîmplate. acestui coopera
tor, de altfel foarte priceput, i s-a 
încredințat din nou un lot de vaci.

Numeroase exemple demonstrează 
preocuparea cooperatorilor și pentru 
îmbunătățirea valorificării produc
ției. Ei sînt recunoscut! pentru ca
litatea produselor livrate, dar în a- 
celași timp, au devenit exigenți și cu 
cei ce le preiau produsele. Cînd a 
constatat că I.C.I.L.-ul Ie „ciupește" 
cîte 1—2 kg brînză, mărind artificial 
greutatea putinilor, contabilul șef s-a 
dus la locul cu pricina, scotînd din
tr-un foc vreo 429 lei. Suma e mică, 
desigur, dar din multe asemenea 
„mărunțișuri" se adună pe an zeci 
de mii de lei. Există fără îndoială și 
exemple de acțiuni soldate cu eco
nomii mai mari. Anul acesta cheltu
ielile pentru administrație sînt cu
2 509 zile-muncă mai reduse față de 
anul trecut.

★
Cooperativa are încă multe rezer

ve slab folosite pentru a obține pro
ducții și venituri tot mai mari. Mul
te din acestea au fost depistate de 
către cooperatori cu ocazia analiză
rii modului de realizare a planului 
de perspectivă. Producția globală 
prevăzută pentru sfîrșitul cincinalu
lui s-a stabilit să fie depășită încă 
din acest an. iar pînă în 1970 acest 
indice să crească cu măcar două mi
lioane fată de prevederile inițiale. 
Harnicii cooperatori din Lunca 
Mureșului au toate posibilitățile 
să facă un nou salt în ridicarea pro
ducției și veniturilor, pentru a trans
forma cooperativa lor într-o unitate 
tot mai puternică, mereu înfloritoare.

— Părerea 
că, pentru a 
extinderea autoutilării și 
în cadrul unor uzine mai 
mici, cu posibilități mai 
reduse, și mai ales pentru 
a se asigura o eficiență 
economică sporită a aces
tei acțiuni, este necesar 
ca Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, 
prin institutele sale de 
specialitate, să pășească 
mai hotărît la tipizarea 
proiectelor și execuția în 
întreprinderi special pro
filate a unor elemente 
constructive de uz gene
ral pentru aceste mașini- 
unelte speciale, ca : pompe 
de răcire, capete de forță, 
aparataj pentru acționarea 
electrică, electronică, hi
draulică, pneumatică. 
Proiectarea și execuția în 
mod centralizat a acestor 
elemente constructive ti
pizate reprezintă avantaje 
economice deosebite ; pe 
această cale se asigură o 
calitate superioară, o re
ducere a prețului de cost 
și a ciclului de fabricație 
a mașinilor-unelte spe
ciale ce urmează a se exe
cuta în cadrul acțiunii de 
autoutilare a întreprinde
rilor. Cred, de asemenea, 
că un alt domeniu în care 
acțiunea de autoutilare ar 
putea să dea bune rezul
tate este acela al utilaje
lor pentru mecanizarea și 
raționalizarea transportu
rilor interoperații și ale 
depozitelor și magaziilor 
de materiale și semifabri
cate. Introducerea unor 
utilaje adecvate, judicios 
concepute, în transportul 
și depozitarea materiale
lor, ar permite o organi
zare rațională a întregului 
proces de producție, cu 
efecte imediate asupra 
creșterii productivității 
muncii și reducerii costu
rilor de producție.

mea este 
se facilita

A

necesaC.de
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DUCATIA
munca

Este cunoscută

romaneasca

" peste hotare ?

Convorbire cu prof. Eugen BLIDEANU 
director general în Ministerul lnvăjămîntului

Recent, Ministerul învățămîntulul a elaborat programele activității 
educative din școala de cultură generală. Pentru a releva conținutul și 
semnificația acestor îndrumări destinate corpului didactic, ne-am adresat 
prof. Eugen Blideanu, director general în Ministerul Invățămîntului.

O muncă educativă 
elevilor posibilități 
cunoaște tradițiile 

luptei poporului 
națională și

mostre ale

— Buletinul meteorologic.
— Tele-enciclopedia.
— Emoții în premieră (muzică populară). 
— Film serial : Sfîntul.

22,20 — „La kilometrul... 2 000 000 !’
23,05 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — Telesport.

20,30.
„C. I. Nottara" (sala Magheru) :

19,30, (sala Studio) :

ȘCOALA GENERALA

— La început, vă rugăm să 
ne spuneți ce anume a deter
minat elaborarea acestor pro
grame?

— Congresul al IX-lea al parti
dului a trasat sarcina îmbunătăți
rii permanente a metodelor și 
formelor prin care societatea, școa
la își exercită rolul educativ asu
pra copiilor și tinerilor. Prin elabo
rarea programelor muncii educati
ve, ministerul nostru a urmărit să 
acorde un sprijin mai susținut în
vățătorilor și profesorilor, pentru ca 
aceștia să desfășoare la un nivel 
pedagogic mai ridicat activitatea 
educativă, să o bazeze pe o temei
nică cunoaștere a particularităților 
de vîrstă și individuale, a princi
piilor și metodelor pedagogice, în 
vederea optimizării procesului de 
dezvoltare intelectuală, morală, es
tetică și fizică a elevilor. Am dorit, 
deci, să ajutăm cadrele didactice 
din școlile generale să desfășoare 
o muncă educativă mult mai orga
nizată și cu un conținut științific 
corespunzător, 
care să ofere 
multiple de a 
glorioase ale 
pentru eliberarea 
socială, înaltele lui virtuți spiritua
le, de a-și forma o concepție des
pre lume și viață, strîns.legată de 
ideologia clasei muncitoare, de clo- 
cotitoarea noastră activitate socia
lă, de țelurile umaniste ale politicii 
Partidului Comunist Român.

— Cum sînt concretizate în 
aceste îndrumări principiile 
pedagogice si metodice specifi
ce procesului educativ din școa
la generală?

— Programele la care ne referim 
sînt elaborate pe clase. Ele sînt 
menite să orienteze toate cadrele 
didactice, de toate specialitățile, di- 
riginții și directorii școlilor asupra 
cerințelor educative fundamentale, 
ce trebuie realizate clasă cu clasă. 
Fără a limita inițiativa și activi
tatea creatoare a cadrelor didacti
ce, preocuparea fiecărui pedagog.de 
a acționa în mod diferențiat — în 
funcție de condițiile concrete ale 
localității, ale școlii, ale Glasei, de 
particularitățile de vîrstă și indi
viduale ale elevilor — programele 
muncii educative orientează învă
țătorii și profesorii asupra felului 
cum trebuie să acționeze pentru a 
forma un front unit al școlii cu 
familia, cu organizația de pionieri 
în realizarea sarcinilor esențiale 
ale educației. Totodată, ele stabi
lesc sarcinile educative ce revin 
învățătorilor și profesorilor, în ca
drul fiecărei specialități și la fie
care clasă în parte, atît în cadrul 
lecțiilor, cît și în afară de clasă, 
în dubla lor calitate : diriginte 
sau învățător și comandant de de
tașament de pionieri. Pentru a se 
realiza o muncă educativă știin
țifică s-a căutat să se realizeze o 
gradare judicioasă a obiectivelor și 
sarcinilor. Astfel, unele obiective, 
cu caracter general apar la toate 
clasele, altele numai la anumite 
clase, în funcție de individualitatea 
psiho-fizică a copilului căruia i se 
adresează.

— Care este structura pro
gramelor muncii educative?

— Structura programelor muncii 
educative este astfel concepută, în- 
cît să ajute cît mai mult cadrele 
didactice în aplicarea lor. In nota 
introductivă, se prezintă concepția 
ce a stat la baza elaborării acestor 
programe. Ea este însoțită de ca
pitolele: „Dezvoltarea fizică și psi-

hică a școlarului din clasele 
I—VIII", „Principalele obiective 
ale muncii educative în școala ge
nerală", „Obiectivele muncii edu
cative la clasele I—IV“, „Obiecti
vele muncii educative la clasele 
V—VIII" și „Sarcini educative ce 
revin învățătorului în toate activi
tățile desfășurate gu elevii".

La fiecare clasă în parte, pen
tru oricare din disciplinele de stu
diu incluse în planul de învăță- 
mînt sînt menționate o serie de o- 
biective cu caracter educativ în 
concordanță cu conținutul și cu 
mijloacele specifice prin care aces
tea pot contribui la formarea pro
filului moral și a personalității ele
vilor. Sînt arătate și activitățile în 
afară de clasă pe care este de do
rit ca învățătorii și profesorii de 
diferite specialități să le organizeze 
și să le desfășoare cu elevii, pen
tru aprofundarea, consolidarea și 
îmbogățirea rezultatelor educative 
obținute în cadrul lecțiilor.

Fiecare din programele claselor 
V—VIII cuprinde ca o parte im
portantă programa orelor de diri- 
genție. Aici, îndatoririle ce revin 
diriginț.ilor sînt axate pe 3 obiec
tive: educația moral-cetățenească, 
organizarea și educarea colectivului 
de elevi, educația igienico-sanitară. 
Diriginților li se recomandă — cu 
caracter orientativ — modul cum 
pot fi repartizate orele de diri- 
genție, în funcție de aceste obiec
tive, pe fiecare trimestru de școa
lă, exemple de teme pentru orele 
de dirigenție. precum și unele ac
tivități 
sporirii 
baterii 
pentru 
că a elevilor, programele cuprind 
teme menite să contribuie la edu
cația elevilor în spiritul patriotis
mului socialist („viața nouă în ora
șul, satul, raionul nostru", „însem
nătatea orașului, comunei, a raio
nului, a regiunii respective în tre
cut și azi" etc), la formarea unei 
atitudini corecte față de muncă 
(„munca în patria noastră — izvor 
de bucurie: și bunăstare", „învăță
tura — muncă de bază a elevul ții “ 
etc), la educarea elevilor în spiri
tul disciplinei conștiente („răspun
dem noi îndeajuns îndatoririlor 
școlare „cum să ne comportăm 
în școală și în afara școlii ?“, etc). 
Alte teme sînt menite să cultive la 
elevi trăsături morale ca : cinstea, 
sinceritatea, curajul, simțul onoa- 
rei, dragostea de adevăr. In cadrul 
educației igienico-sanitare, temele 
răspund cerințelor diferențiate, pri
vind înarmarea elevilor și eleve
lor cu noțiuni, priceperi și deprin
deri de igienă individuală și colec
tivă.

în programe se acordă o atenție 
deosebită sarcinilor care revin co
mandantului de detașament, obiec
tivele principale ale muncii educa
tive la detașamentele claselor 
III—IV și obiectivele principale ale 
muncii educative la detașamentele 
claselor V—VII. De asemenea,
programa menționează cîteva din 
activitățile educative în vederea 
realizării acestor sarcini și obiec
tive — excursii și drumeții, vizita
rea unor muzee și locuri istorice, 
întîlniri cu muncitori, tehnicieni, 
oameni de știință, vizite în între
prinderi industriale și cooperative 
agricole de producție, în labora
toare și institute de cercetare știin
țifică, concursuri școlare, lecturi, 
activități 
ștesc etc, etc.

Trebuie să menționăm că în e- 
laborarea programelor muncii edu
cative, Ministerul Invățămîntului a

în afară de clasă în scopul 
eficienței educative a dez- 
temei respective. Astfel, 
educarea moral-cetățeneas-

tinerești și de folos ob-

primit un sprijin prețios din par
tea multor cadre didactice din în- 
vățămîntul de cultură generală și 
din învățămîntul superior, cu o va
loroasă experiență în munca de e- 
ducație a tinerelor generații și eu o 
temeinică pregătire științifică, pe
dagogică. Programele muncii edu
cative pentru școala generală nu 
epuizează ajutorul care trebuie a- 
cordat personalului didactic. Va fi 
necesar ca, pe lîngă cele existente, 
să elaborăm îndrumări metodice, 
să se editeze mai multe lucrări de 
literatură pedagogică, pe astfel de 
teme, să se valorifice intens expe
riența învățătorilor și profesorilor 
obținută în munca educativă 
elevii.

Convorbire realizată 
Florica DINULESCU cultura din Tulcea Foto : M. Cioc

18,00 — „Vă așteptăm la ora 6“ — Emisiune pentru femei.
18.30 — La șase pași de o excursie — Emisiune-concurs pentru pionieri

și școlari.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50
20,00
21,00
21.30

Expediție muzical-distraetivă.

• Teatrul de operă balet : GIANNI
SCHICCHI ; PAIAȚE — 19,30.
c Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : REGINA DE NA VARA — 20.
• Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICĂ
— 17,30;
« Teatrul
HENRIC AL IV-LEA
ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : MORIȘCA
— 20.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (la 
Teatrul de vară „N. Bălcescu") : HORIA ȘI 
RADU ÎȘI ASUMĂ RISCUL — 20.

0 SPARTACUS — film pentru ecran pa
noramic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
9 MAIORUL ȘI MOARTEA : REPUBLI
CA (completare Jucării) — 9,15; 11,30; 14; 
17; 19,15; 21,30.

e VIAȚA LA CASTEL : VICTORIA 
(completare Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Ploiești) — 9; 
12; 15; 18; 20,45. TOMIS (completare Tre
zirea) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la 
grădină — 20,30.
O PENTRU UN PUMN DE DOLARI — 
cjnemascop : LUCEAFĂRUL (completare 
Orizont științific nr. 5) — 9,45; 12; 15;
17,30; 20. FEROVIAR (completare Alumi
niul) — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
BUCUREȘTI (completare Uneltele gîn
dirii) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. MO
DERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15 
(la ultimele două completarea Dacă treci 
rîul Selenei).
0 PE GHEAȚA
(ambele serii) : 
16,30; 20.

SUBȚIRE — cinemascop: 
CAPITOL — 9,30; 13;

DE LA NOTRE DAME :• COCOȘATUL
CINEMATECA — 10; 12; 14; 17,15; 19,15; 
21,15.
• MOARTEA VINE PE PLOAIE : EX
CELSIOR (completare Aluminiul) — 9,30; 
12; 14,15; 16,30; 18.45; 21.

• PRINTRE VULTURI — cinemascop : 
FESTIVAL (completare O uzină de lapte)
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină
— 20,15, MELODIA (completare Jucării)
— 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, FLA
MURA (completare Uneltele gîndirii) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, STADIO
NUL DINAMO — 20,15, ARENELE LI
BERTĂȚII — 20,15.
• BANDA DE 
pletare Jucării) 
18,15; 20,45.
e căsătorie 
NION

LAȘI : LUMINA (com- 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16;

ÎN STIL ITALIAN : U- 
15,30; 18.

• FILME DE
• PROGRAM 
— 9; 10.

ANIMAȚIE : UNION 20.
PENTRU COPII : DOINA

CU O FATĂ FERMECĂ-• UN FILM
TOARE : DOINA (completare Șopîrla) — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.

REPEDE, MAI TARE — AL DOILEA EU:
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
® DENUNȚĂTORUL : GIULEȘTI —
15,30; 18; 20,30, AURORA - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15; la grădină — 20,30, LIRA 
— 15,15; 17,30; 19,45; la grădină — 20,30.
o CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI: 
CENTRAL (completare Pe drumul Tha- 
liei) — 9,30; 12,15; 15; 18; 21.

ria unui manuscris) — 15,15; 17,45; 20; la 
grădină — 20,30. VOLGA (completare O 
uzină de lapte) — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.

0 APE LIMPEZI — cinemascop : 
LENTINA (completare Atențiune, 
țiune, se apropie) — 15; 17,30.

CO- 
aten-

RA-

« SERBĂRILE GALANTE : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE (completare Fa
brica de împachetat fum) — 16: 18; 20.
© MONDO CANE (ambele serii) ; DACIA 
— 7,45—20,30 în continuare.

e LEAC CONTRA DRAGOSTEI : 
HOVA (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Ploiești) 
— 15,15; 18; la grădină — 20.30.

© ROBII : BUZEȘTI (completare Gim
nastul) — 14,45;:17; 19,15.

O OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY 
VALANCE : GRĂDINA DOINA — 20,30.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : PRO
GRESUL (completare Chemarea vulcani
lor) — 15.30; 18; 20,15.

cioema
• ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — 
mascop : DRUMUL SĂRII 
Șopîrla) — 15; 17,30; 20.
® A DISPĂRUT UN I_____
GRĂDINA UNIREA (completare 
nastul) — 20.15.

cine-
(completare

FRAGONARD:
> Gim-

0 DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : 
GRIVIȚA (completare Jucării) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45 ARTA (completare 
Șopîrla) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18,15;
20,45; la grădină — 20.15.
« FRENCH-CANCAN : BUCEGI (com
pletare O uzină de lapte) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21; la grădină -r- 20,30, FLO- 
REASCA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
e LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR 
GR1MM — cinemascop : UNIREA — 15,30; 
18.

® ANGELICA ȘI REGELE — 
scop : FLACĂRA (completare O 
lapte) — 14, 16,15; 18,30; 20,45, 
CENI — 14; 16,15; 18,30; 20,45.
o ZORBA GRECUL: VITAN —

0 SECHESTRATUL
GRĂDINA EXPOZIȚIA

DIN ALTONA :
20,30.

© CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop: 
GRĂDINA VITAN — 20,15.

• MOARA CU NOROC : GRĂDINA BU- 
ZEȘTI (completare Gimnastul) — 21.
© ÎNAINTE DE RĂZBOI : GRĂDINA 
COLENTINA (completare Atențiune, a- 
tentiune, se apropie) — 20,15.
O VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8
GRĂDINA PROGRESUL-PARC

SEARA:
— 20,30.

cinema- 
uzină de 
COTRO-

15,15; 18.
O MONTPARNASSE 19 : MIORIȚA 
9,15; 12; 15,15; 18; 20,45,

® WINNETOU — cinemascop (ambele 
serii) : MUNCA — 14; 17,15; 20,30.

© OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinema
scop : POPULAR (completare Cristale 
fără taine) — 15.30; 18: 20,30.

© RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! :
GAȘI (completare în tainițele muzeului) 
— 15,30; 18; 20,30.

CRTN-

0 FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cine
mascop : COSMOS (completare Șopîrla) 
— 15,30; 18: 20,30.

9 REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT — 
cinemascop : VIITORUL (completare Ten
siune înaltă la Beebet) — 15.30; 18; 20,30.
® SPIONUL — cinemascop : FERENTARI 
(completare De ziua mamei) — 15,30; 18; 
20,30.

® FANTOMA DIN MORIS VILLE :
CEA (completare Oaspeți de iarnă) 
15,45; 18;

litafe nu poate fi decît un 
pas pozitiv pentru certa in
formare asupra stadiului de 
dezvoltare a școlii noastre de 
compoziție.

Nu mult deosebită este 
situafia discului. Ori de 
cîte ori am avut prilejul 
să prezentăm 
discului simfonic contempo
ran, impresia specialiștilor 
străini, așa cum ne spunea și 
compozitorul Cornel Țăranu 
după o recentă călătorie, a 
fost excelentă. Dar difuzarea 
discului în străinătate este 
încă sporadică. Ce face Carti- 
mexul ? In multe jări există 
o bună tradijie de reclamă a 
discului. Fiecare aparijie inte
resantă este înconjurată de 
conferinje de presă urmafe da 
recenzii, de achizifii. S-ar pă
rea că un asemenea obicei nu 
este cunoscut de „Electre- 
cord". Cred că ar fi însă 
timpul să se gîndească la el 
și, firesc, să-l concretizeze.

Alături de benzile Radiodi
fuziunii române trimise perma
nent în aproape 90 de |ăr., — 
benzi care se cer mt-'reu 
înnoite, și într-un număr 
rit — alături de turnee, după 
cum am mai spus, discul și 
cartea sînt factori esențiali, 
a căror valoare nu trebuie di
minuată. Nu o dată ni s-au 
cerut — deci nu lipsește in
teresul pentru cultura noastră 
din partea specialiștilor străini
— carfi despre compozitorii 
români contemporani. Este 
însă o realitate că nu avem 
o astfel de carte în măsură 
să fie edificatoare. Singura 
existentă a fost Lexiconul 
semnat de Viorel Cosma, care 
însuma multe erori și care la 
rîndul ei, ca material „biblio- i 
grafic”, cotat ca fiind corect,
a plasat și în alte lucrări — 
de exemplu „Muzica corală 
românească" — destule date 
inexacte. Ar trebui ca muzi
cologii, atunci cînd realizează 
un astfel de lexicon, să nu sa 
rezume numai lă ani, date, 
opusuri... O caracterizare a 
stilului compozitorului respec
tiv, a specificului său, o defi
nire a caracterului lucrărilor, 
sînt necesare pentru edificarea 
cititorului. Fără îndoială un 
astfel da lexicon, mai ales 3- 
cum, în preajma festivalului 
Enescu, ar fi fost foarte util.

Dar la această lipsă — în 
privința apropiatei manifestări
— se adaugă alte deficiențe 
organizatorice, mult mai im
portante. Nu s-a perfectat pro
gramul, propaganda nu este 
suficientă. In diferite țări, unde 
reprezentanții noștri au avut 
posibilitatea să se informeze, 
acest eveniment muzical de 
seamă este slab cunoscut. Nu 
se cunosc personalitățile care 
vor fi în juriu, sau oaspeții 
străini care vor concerta.

La formele de popularizare 
a muzicii românești se alătură 
prezența compozitorilor, mu
zicologilor la festivalurile in
ternaționale de muzică. Și la 
„Toamna la Varșovia" și la 
„Festivalul de muzică con
temporană" de la Zagreb, 
ca să nu dăm decit a- 
cesfe exemple, am avut o 
participare restrînsă. Față do 
producțiile prezentate în ca
drul concertelor, creațiile ro
mânești s-au impus întotdea
una, astfel că un număr mai 
mare de lucrări și compozi
tori nu ar fi fost decît încă 
un prilej de consacrare. 
Schimbul valoric de idei, de 
concepții, posibilitatea cu
noașterii trebuie asigurată fot 
în sprijinul relevării certelor 
noastre talente. Așa cum la 
un campionat de volei nu tri
mitem hocheișfi, este de 
neînțeles de ce ani la rînd, la 
„Toamna la Varșovia" am tri
mis compozitori de muzică 
ușoară, iar la Festivalul de la 
Zagreb, folcloriști ?

Consiliul muzicii, Institutul 
pentru relații culturale cu 
străinătatea, diversele insti
tuții muzicale din țara noa
stră trebuie să facă mai mult 

pentru cunoașterea creației ro
mânești în arena internațio
nală. Compozitorii noștri, 
creațiile lor meritorii care ex
primă idei și sentimente ma
jore, au menirea să ne re
prezinte, să pledeze pentru 
tradiția și valorile actuale ale 
muzicii românești.

Pe arena viefii muzicale in
ternaționale, fiecare țară își 
aduce cuvîntul ei ; cu perse
verentă, popularizarea se face 
prin informajii publicate cu 
regularitate, prin prezentări 
ale soliștilor instrumentiști 
sau cîntăreji, ale dirijorilor, 
ale compozitorilor.

Este cunoscut largul ecou al 
muzicii românești, manifestat 
prin: ocuparea unor locuri de 
prestigiu în concursurile inter
naționale, prin turneele încu
nunate de succes ale artiști
lor, ale ansamblurilor.

In lucrările de referință — 
dicționare, enciclopedii, lexi
coane — publicate în țările 
socialiste — ca rezultat al 
schimburilor științifice stator
nicite de mai multi ani, infor
mația despre arta muzicală 
românească este, în general, 
judicios și cuprinzător repre
zentată (vezi, printre altele 
Musik Lexikon, editat la 
Leipzig, Zenei Lexicon tipă
rit la Budapesta, Micul Dic
ționar Muzical, compendiu 
de specialitate al Marii En
ciclopedii Sovietice și al
tele). In aceste țări, dar și în 
multe altele, se trimit cu re
gularitate nu numai materiale 
bibliografice, dar se organi
zează și schimburi ale dele
gațiilor de muzicieni, cu oca
zia unor sesiuni sau congrese 
de muzicologie, se organi
zează concerte, schimburi de 
benzi și discuri. Cu toate a- 
cestea, adesea ne putem da 
seama că arta interpretativă 
românească nu este în mod 
satisfăcător popularizată peste 
hotare, și slab defrișată pentru 
străinătate rămîne creația ro
mânească. In primul rînd dic
ționarele, enciclopediile au la 
adresa creației noastre comen
tarii sărace, cîteodafă eronate, 
care denotă neinformarea. De 
exemplu, după Baker’s Bio
graphical Dictionary of 
Musicians (New York 1958) 
Enescu este neo-romantic, iar 
liedurile sale pentru voce și 
pian pe versurile lui Clement 
Marot, ar fi de fapf cîntece 
pentru „cor și pian“; Mihail 
Jora este recunoscut ca simfo- 
nist dar nu se amintește de 
balete, de impozanta sa crea
ție în domeniul liedului. Din 
Die Musik in Gcschichte 
und Gcgenwart au apărut 
12 volume, pînă la litera 
T ; se menționează nume 
de compozitori înaintași și 
contemporani români, dar 
un articol închinat Româ
niei, așa cum pot fi gă
site pentru celelalte țări, lip
sește. Nu mai vorbim de Le
xiconul lui Hans Joachim 
Moser (Hamburg 1955, com
pletat în 1963) — după cum 
arată și cercetătoarea Elena 
Zottoviceanu într-un articol 
publicat în revista „Muzica" 
— în care reprezentanții noș
tri sînt : George Georgescu, 
Sergiu Celibidache, George 

® Breazu, George Enescu, Vio- 
® rel Cosma. După care criterii ? 
W Fără îndoială tot după cel al 
“ neinformării și al fanteziei. Iar 
13 în articolul închinat fării noas- 
K tre, pe lîngă alte inadver- 
“ tențe se afirmă că muzica 
JȘ noastră cultă este în exclusi

vitate ecoul muzicii apusene. 
Sau, amintim, „Larousse-ul 
muzical" în care „omisiu
nile" sînt cele mai fericite, 
fafă de restul greșelilor ; sau 
recenta „Ilistoire de la mu- 
sique" îngrijită de Rolland- 
Manuel fot atît de neinfor
mată,

Ce fac instituțiile noastre 
specializate pentru a asigura 
o mai bună informare peste 
hotare ? Practic vorbind, mo
dalitățile de popularizare sînt 
greoaie, lipsite de spontanei
tate, aproape absente. Așa 
cum trimișii noștri au remarcat 
în dese rînduri, la Paris există 
un stand de căr)i românești, 
dar un stand de partituri mu
zicale sau discuri nu există. 
Dirijorii care vor să cerceteze 
o partitură a unui compozitor 
din școala românească de 
muzică nu au această posibi
litate. Se impune în primul 
rînd îmbunătățirea sistemului 
de editare, apoi lansarea ul
timelor partituri pe circuitul 
internațional. Orice adevărat 
muzician este interesat de mu
zica bună din cele mai di
verse colțuri ale lumii, astfel 
îneîf lansarea lucrărilor de ca- Smaranda OTEANU

• PARISUL VESEL — MAI SUS, MAI
o JANDARMUL LA NEW YORK — ci
nemascop : MOȘILOR (completare Isto-

(Urmare din pag. I)
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a-i dezarma. Și, fără 
îndoială, numai cartea 
izvorîtă din entuziasm și 
dință, se va încuiba în 
ceptivă a cititorului 1

o

tr-als slovei se mai află încă o 
zonă ceva mai încefoșată, unde 
simplele considerente nu-și mai au 
rostul. în ce cadru de discuție 
s-ar încadra cazul unui scriitor 
care vede cu ochi răi scrisul al
tuia fiindcă știe precis că e mai 
valoros decît al său 7 Al celui care 
ar defăima pe altul mai talentat

Poate fi îmbucurătoare gilceava în 
jurul unor contracte 7 Cazul criti
cului literar care-și vădește gustul 
enumerînd operele unanim con
semnate sau al celui care pierde 
obuze peste liliputani este desigur 
dureros, ca și acela al cronicaru
lui ce-și învăluie criteriile în spi
rala radicalelor, spre a nu se pune

lare, tocmai cînd vreunele dintre 
acestea trăgeau nădejdea să 
salveze în registrul alfabetic 
istoriei literare.

Pace dobîndește scriitorul 
monografiile ce i se dedică 
cîteva decenii după moarte de
tre cercetători care prin munca in
formării vaste ajung poate să 
creadă că au intrat chiar în fami
lia acestuia și, desigur, nu admit 
să i se atîrne rufele la fereastră.

Un aspect în sine pozitiv, emu
lația, corectată de trainice priele- 
nii, este datorită fie afinităților, fie 
complementarității structurilor, căci 
viața-i dialectică Goethe și Schil
ler, Creangă și Eminescu au intrat 
perechi în slava gloriei. Zguduit de 
exilul voluntar al lui Caragiale, 
despre care știa că nu-1 prețuiește 
cu reciprocitate, Vlahuță l-a iubit 
însă statornic, arătîndu-i un devo
tament, cum însuși spunea, de 
„cîine de la stînă”. Aceeași era 
situația lui Delavrancea, necruțat 
de spiritul mușcător al autorului 
Scrisorii pierdute. Pledînd în pro
cesul de calomnie intentat lui Ca- 
ion, Delavrancea a vorbit nu ca 
un mare avocat în penal, înainiea 
juraților, ci ca un frate Exemplul 
lui Rilke, trimițînd minunate scri
sori asupra uceniciei poetice unui 
tînăr necunoscut și sfătuindu-1 să 
scrie numai dacă simte că pără
sind creația literară n-ar mai pu
tea trăi, este extrem de semnifica
tiv. Dincolo însă de prea frecven
tele intoleranțe temperamentale și 
de prea rarele mari prietenii în-

sau chiar i-ar bara calea către 
cititori ?

Știm cu toții cu ce puternice bă
tăi de inimă apasă debutantul 
clanța ușii redacționale și deși mai 
știm și ce munți de hîrtie înnegrită 
zadarnic încarcă mesele acelorași 
redacții, ne întrebăm, totuși, fără 
adormire, cum sînt întîmpinați a- 
cești începători. Care sînt terme
nii de discuție între cel care aș
teaptă în picioare pe celălalt să 
ridice ochii din ceașca de cafea 7.

rău cu laureatul de anul trecut — 
și nici cu cel de anul viitor.

Astăzi scriitorul are o poziție so
cială și adesea un loc de unde 
alege șl sprijină creația altora. 
Răspunderea sa este cu atît mai 
mare. Așa cum Esculap nu are 
dreptul să-și facă tarabă, nici lui 
nu-i este îngăduit să uite că toc
mai colegialitatea este semnul sub 
care crește viața literară din țara 
noastră. Scriitorul nu este numai 
membrul unei uniuni sau al unei

redacții, al unui for, el este întii de 
toate tovarășul de luptă al tutu
ror celorlalți scriitori care, fiecare 
de pe locul lui, activează pentru 
întărirea unei societăți noi ce s-a 
alcătuit cu mari lertfe și sporește 
din sudoarea pasiunii. Breasla 
scriitorilor continuă să existe, așa 
cum cărțile se înșiruie în rafturi 
unele lîngă altele. Respectul și dra
gostea cu care scriitorii își întîm- 
pină confrații, bucuria lor adîncă, 
atunci cînd descoperă un nou ta
lent și emoția negrăită cu care re
cunosc geniul nu trebuie umbrite 
de nici o excepție negativă. Criti
ca stă la îndemîna oricui știe s-o 
facă. Deschis și cutezător. Restul 
aparține acelei istorii care nu se 
scrie, fiindcă nu aduce nimic. Ge
nerozității cu care scriitorul își dă
ruiește zilele și nopțile operei sale, 
deci cititorului său, îi stă bine co
legialitatea față de cel ce trudește 
peste aceleași semne. Nimic nu e 
mai respingător decît talentul pe 
care și-l irosește în mostre pam- 
fletărești cîte un scriitor de bine 
de rău ajuns și îndestulat, îmbălo- 
șind în accese de furie pe un alt 
scriitor, sau efortul pe care-1 de
pune, barînd calea unui tînăr în
zestrat, cu cuvintele : „Să mai aș
tepte". Unii polemiști înveninea
ză climatul literar, iără altă 
scuză decît aceea că sînt ei 
înșiși niște otrăviți. A nu face haz 
de exibițiile lor este un mijloc de 

pic de 
cea bună, 
bună cre- 
inima re-

Concertul de sîmbătă seara al orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de stat „George Enescu" va fi dirijat 
de Jean Marie-Auberson (Elveția). Solist : Radu 
Aldulescu. Programul cuprinde : Mica simfonie con
certantă de F. Martin ; Variațiuni pe o temă rococo 
pentru violoncel și orchestră de Ceaikovski ; „Pe- 
trușka", muzică de balet de Igor Stravinsky.
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Șiretul, fosta așezare de scaun, cel mai 
vechi tîrg moldovenesc alături de Baia (mă
cinată de vreme pînă la neființă), păstrează 
destule vestigii ale trecutului, ca să-1 facă 
și astăzi demn de atenția și interesul nos
tru. Mai ales că pe-aici, oricum duce dru
mul spre Putna. Primul mare bărbat din 
neamul mușatinilor atît de slăvit. Petru 
I (1375—1391) a mutat capitala la Suceava, 
către inima țării folosind alcătuirile stra
tegice pe care i le îngăduiau loourile, și 
aproape 200 de ani neîntreruțpț-i, nebiruita 
cetate de scaun va rămîne lăcașul celor 
mai mari și glorioși voevozi, Alexandru 
cel Bun, Ștefan cel Mare și Petru Bares, 
pînă la Alexandru Lăpușneanu — perso
naj negruțian, demn de geniul marelui 
Will — care strămută pe la 1564—1565 
scaunul domniei la Iași. De-atunci începe 
mărirea lașului și decăderea Sucevei, cu 
toate că încă multe pagini de glorie se 
vor mai înscrie aici. Dar, pentru sugera
rea atmosferei istorice pline de culoare, 
pentru zugrăvirea unui crîmpei palid din 
tabloul fabulos în contraste al vieții stră
moșilor noștri trăitori pe aceste binecu- 
vîntate plaiuri să recurgem și la mărturia 
călătorilor străini care, minați de nevoi sau 
din propria lor plăcere, s-au rătăcit pe la 
noi prin acel fund de veac. Moldova, pe-a- 
tunci, continuînd pînă în anii deplinei bi
ruințe a revoluției socialiste — pe lîngă bo
gățiile și frumusețile fără seamăn ale tru- 
ditelor sale pămînturi, trudite și-nvălmă- 
șite cu sînge — a fost țara încrîncenărilor 
de tot felul. Pădurile pe care le evoca 
G. Oălinescu — moldovean și el — într-a- 
devăr mișunau de jivine cu carne dulce și 
blănuri moi, dar țara mai mișuna și de ce
lelalte jivine, care izbucneau la fel de săl
batec, din stepă sau codru, apucînd, tăind, 
spîrcuind și prădînd. Moldova s-a apărat și 
și-a păstrat ființa și cu bogățiile sale care 
iuau drumul Istambulului în chervane bur
dușite si spre alte părți nesățioase ale lu
mii, dar mai ales s-a încrezut în brațul 
voinicilor săi. Zimbrul Moldovei, cu coar
nele lui împlîntate în stema voevozilor, 
avea forța unui leu și sprinteneala unei 
căprioare. Cerbii Moldovei erau cu stea 
în frunte — și asta explică cum a putut 
prin veac, poate chiar din această predes
tinare, să răsară „Căprioara11 lui Labis. 
Ursul, pe-atunci mai voinic decît cel de 
azi și mai ager, se vina în luptă piept la 
piept : cu-o .rnînă i se întindea mîneca 
largă a cojocului și cînd fiara se sălta în 
două picioare, cealaltă mină cu cuțitul îi 
fulgera burta.

★

„Nu ne cunoaștem țara — scria cu ani 
în urmă G. Călinescu ■; — sînt mulți care 
cred că numai în afara granițelor ei este 
de văzut grandiosul sau artisticul sublim". 
Și spre a demonstra contrariul, el dădea 
exemplul Bucovinei, contemplînd bisericile 
și mînăstirile ei. „La Suceava contemplăm 
biserica Sf. Dumitru, apoi Sf. Gheorghe 
începută de Bogdan Chiorul, sfîrșită de 
Ștefăniță în 1522. Latura din stingă, res
taurată, e cam aridă, trecînd pe latura 
cealaltă, pricepem ce-i lipsea. O minunată 
contextură de pictură înveselește tot pe
retele. Interiorul e o adevărată catedrală, 
iar pictura pare o tapiserie fantastică. Ne 
pare rău că nu sîntem îmbrăcați în veș
minte de brocart". Poposește apoi la Putna, 
trecînd pe sub clopotnița de la poartă în 
„cananul" căreia în 1871 au dormit în fin 
Eminescu și Slavici. „La Putna se poate 
juca Shakespeare, în fața celor trei mari 
ferestre ogivale din tindă, la fel sub cele 
patru de la Probota lui Petru Rareș — zice 
Călinescu. Zidurile și turnurile de la in
trarea mănăstirii Sucevița, cele de la Va
tra Moldoviței, cu micul palat domnesc de 
piatră, cu pridvor de lemn în stil feudal, 
au niște decoruri arhitecturale specifice oc
cidentale. Chivotul gotic sub care doarme 
Arbore poate fi copiat pentru un mormînt 
al lui Polonius".

★

Cu rădăcinile adine împlîntate în glia 
străbună, bătuți de toate vînturile și în
cercările, avînd nevoie mai mult ca alte 
neamuri de-o tărie extraordinară ca să se 
țină în picioare, cu fruntea sus, eroii plu
gari și păstori, părinți ai Mioriții, au stră
bătut timpurile și vitregiile rezemați pe 
mormintele străbune, încrezîndu-se în bra
țul lor tare, în mintea și-n „direptatea" 
și locul lor sub soare. Fabulația populară 
iscase și răspîndise în peisajul fabulos și 
îneîntător fantasmele minții înclinate să 
pipăe nepipăitul și să măsoare nemăsura
tul : iele, vîrcolaci, strigoi, demoni și zmei 
în luptă cu Feți Frumoși, cu mîndre Ilene 
Cosînzene și cu iscusitul și. șăgalnicul Pe- 
pele. Legendele sînt pe măsura peisajului 
și-a oamenilor care le-au fabulat.

Egală în frumusețe cu însăși credința 
lor, oamenii de la Voroneț spun că bătrî- 
nele clopote de aramă scandează în li
niștea ceasurilor de seară, necuprinsă cît 
o eternitate, venind din începutul începu
tului și ducînd în eternitate : Ște-fan- 
Vo-dă Ște-fan-Vo-dă !

Clopotarii cei vechi, stăpîni desăvîrșiți 
pe meșteșugul lor, obțineau chiar aceste 
uimitoare performanțe sonore :

Ște-fan-Vo-dă-m-a făcut...
Parafrazînd ce scrie despre Voroneț un 

reporter contemporan nouă, povestea pe 
care ne-o spune cartea deschisă, in văz
duh a Putnei se încarcă de adinei și tul
burătoare înțelesuri. „Ea este o împletire 
a fondului de cultură al vremii, cu istoria 
vremii, cu psihologia, arta și sensibilita
tea specifică poporului nostru, care se re
cunoaște în acest monument și reprezintă 
cartea noastră de vizită în lume".

. N. Iorga, care a și cuprins în mintea 
lui laborioasă și pătrunzătoare întreaga 
desfășurare a istoriei universale, petrecînd 
o noapte de înviere la Putna, a imaginat și 
trăit aici un adevărat miracol :

„...cînd arama clopotelor, clopotelor celor 
vechi de tot, prinse a vui în geamăt lung, 
în hohote de plîns risipite asupra munți
lor și văilor, zguduind ziduri, morminte și 
suflete, atunci se săvîrșea minunea. Aici, 
în noaptea care-i poate fi mantie, el era 
cu noi, Ștefan, Ștefan al nostru, Voievo
dul... mergea cu noi în umbra nopții, între 
luminile cerului și luminile pămîntului, du
cînd după dînsul întreg întunericul pe a- 
ripile sale care atrăgeau munții zărilor și 
depărtarea hotarelor noastre însîngerate... 
trecu înaintea tuturor și se odihni în cre
dința viitorului nostru...".

La sărbătorirea a 500 de ani de la ador
mirea Părintelui Moldovei, amestecat în 
valurile fremătătoare ale mulțimii scurse 
pe sub arcada clopotniței de la poartă, îm
preună cu întreg comitetul de pregătire al 
comemorării, cineva dintre noi, exprimînd 
gîndurile tuturor, a rostit ca pe un simbol 
al istoriei noastre în plină ascendență, 
printre numele legate de Putna, pe cele 
ale lui Ștefan și Eminescu, iluștri bărbați 
ai acestui pămînt.

★

Unde e de mers mai întîi și unde să 
asculți eternitatea umanizată 1 La Marginea. 

în preajma Rădăuților, să ve<zi pămîntul 
transformat în ulcioare și străchini de 
mîinile fără prihană ale olarului, sau 
să te răstorn! cu fața în sus, intr-un lan 
de grîu din hotarele Flămînzilor de altă 
dată, udate cu sîingele răsculaților din 1907, 
care-au aprins seînteia răscoalei în țară ?

Moldova, pentru prima dată în istoria sa, 
nu naște numai oameni, ci și giganți in
dustrialii. La Bucecea, în apropierea Șire
tului, pe cîteva zeci de hectare se ridică 
una din cele mai modeme și mai mari 
fabrici de zahăr : adevărat poem turnat în 
beton, în culori dulci, pastelate, cu rampele 
de descărcare, benzile rulante, cu un bazin de 
5 500 m.c. în care o apă gălbuie, ca un 
tulbureii de toamnă, se filtrează și se pre
gătește pentru recirculare, cu cele trei re
zervoare de cîte 2 000 m.c. pentru melasă, 
și marele siloz de 20 000 vagoane, ca un 
tub uriaș de orgă, îmbrăcat în solzi argin
tii, de pe acoperișul căruia poți cuprinde cu 
ochii toată Lunca Șiretului învăluită în 
ceață. Blocul masiv al fabricii, geometrizat 
și elegant, numai sticlă, te face să te 
crezi în Piața. Republicii din București sau 
pe litoral.

Priveliștea din Lunca Sucevei cuprinzînd 
și vechiul oraș Suceava cu noile sale con
strucții înfățișează un uriaș tablou al in
dustrializării. Prin hărnicia oamenilor, ci
vilizația socialistă a cucerit și aici, ca și 
în alte părți ale pămîntului românesc, po
ziții puternice, ștergînd pentru totdeauna 
de pe chipul Tării de Sus semnele ruși
noase ale trecutului — bolile și ignoranța, 
sărăcia și nesiguranța în ziua de mîine. 
Fabrici de toate felurile, de hîrtie 
și mobilă, de încălțăminte și con
serve, de materiale de construcție sînt în
șiruite în văi și pe colinele de un pitoresc 
fără seamăn. Suceava de astăzi se mîndrește 
cu un institut superior de învățămînt, cu 
școli de toate gradele, o casă de cultură 
purtînd numele lui Ciprian Pommbescu, 
care are un cor demn de numele compozi
torului de la Stupea, autorul răscolitoarei 
„Balade" și creatorul operetei românești ; 
în regiune ființează un teatru național (la 
Botoșani), un teatru de păpuși, case de

La Editura tineretului se află in pregătire romanul „Omor scu
zabil" de Nicolae Popescu-Bogdănești, in care, pe fundalul fră
mântărilor epocii imediat următoare primului război mondial, 
autorul urmărește evoluția unor oameni de curînd întorși de pe 
front. Fragmentul pe care îl publicăm surprinde un moment al 
mișcărilor sociale ce vor culmina cu represiunea sîngeroasă din 
piața Teatrului Național din București.

N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI 
fragment de roman

Cît timp șerpui pe traiectul Căii Victo
riei, mulțimea aci se dezlînă, aci se îngră
mădi, după cum strada se lărgea ori se în
gusta și după cum unii sau alții grăbeau 
ori încetineau pasul. Dar cînd se ajunse la 
punctul terminus, coloana aceea informă 
deveni, dintr-o dată, masă compactă. Cri
vățul tăia ca briciul și fulguia mărunt. Oa
menii se strîngeau unul intr-altul și, mai 
de voie bună, mai de amărăciune, se între
ceau în vorbe de duh Ia adresa lui dum
nezeu și a dumnezeilor de pe pămînt. Unii 
umblau cu teancuri de ziare și strigau :

Socialismul !... Luați Socialismul !... Edi
ție specială !... Socialismul !...

Niște militari francezi, care s-amesteca
seră printre greviști, luară și ei cîteva 
exemplare, argumentînd ardent că c’cst 
pour la cause. Greviștii făcuseră de-ndată 
cerc în jurul lor, dar cum din ceea ce spu
neau soldații aceștia străini nu înțelegeau 
mai nimic, mulți o lăsară baltă. Nimerin- 
du-se prin preajmă, Vasile Armașu făcu, 
pe cît îi stătu în putință, oficiul de tăl
maci. își găsi însă buclucul : după ce 
subiectul politic se epuiză, și se epuiză 
destul de repede, soldații cășunară pe capul 
lui cu o întrebare despre ceva care-i obliga 
s-o ia cam pe ocolite, fapt ce pe Vasile Ar
mașu, date fiind cunoștințele-i limitate de 
franțuzească, îl puse în imposibilitatea de-a 
înțelege ce doreau. Dîndu-și seama de a- 
ceasta, soldații lăsară de o parte menaja
mentele și o ziseră pe șleau, mai ajutîn- 
du-se în plus și de unele semne cu înțeles 
universal valabil, la care Vasile Armașu, 
fără să roșească, săltă din umeri:

— Je ne connais pas ce sujet.
Animația cînd creștea, cînd scădea în in

tensitate, dai- mereu lumea se mișca încolo 
și încoace, striga, vocifera, incit strada clo
cotea ca un cazan. De o cracă, în castanul 
din fața instituției, greviștii arboraseră un 
drapel roșu și cîțiva se căzneau acuma să 
strecoare prin grilajul de fier al porților o 
tablă pe care era scris în rînduri supra
puse :

Jos guvernul milionarilor !
Jos regele mincinos 1
Trăiască revoluția !
Porțile, porți masive de fier, de peste 

trei metri înalte, fuseseră zăvorite și din
colo de~ele patrulau cîțiva gardieni ce fă
ceau pe mutu. La ferestrele ministerului, 
de după perdele, tot apăreau mutre cu
rioase, dar care se retrăgeau de îndată ce 
erau luate la ochi de cei din stradă. îm- 
puterniciții să ducă în numele greviștilor 
tratative cu ministru] se străduiră să-i 
convingă pe gardieni să le dea drumul 
înăuntru, dar aceștia rămaseră de piatră 
chiar și atunci cînd li se garantă cu toată 
seriozitatea că mulțimea va rămînea ne
clintită în stradă. Lumea schimbă atunci 
tonul. întîi huiduieli la adresa clinilor de 
gardieni, apoi, treeîndu-se dintr-o treaptă 
în alta, strigăte ce făceau să vuiască stră
zile :

— Huo, ministru !...
Cel huiduit, ministrul, se zbătea între 

ciocan și nicovală. Tocmai cînd greviștii se 
masaseră aci sub ochii lui, se văzu chemat 
la telefon de președinție. Discuția — de

— file de monografie —
cultură în fiecare oraș de ia Dorohoi, 
Fălticeni și Rădăuți, pînă la Vatra Dornei. 
Zeci de cinematografe, mii de biblioteci, 
mii de cămine culturale, împânzesc satele și 
orașele acestei regiuni.

Mândria regiunii o constituie, pe lîngă 
marile obiective industriale create în ulti
mii ani, unitățile agricole de stat (ca cea 
de la Coțușca, specializată în zootehnie, sta
țiunea pomicolă de la Fălticeni, stațiunea 
de cercetări agricole de la Suceava, grădina 
experimentală cu aclimatizări de smochini 
din nordul Moldovei, de lîngă Ipoțeștii lui 
Eminescu, G.A.S. Treistiana. vestită prin 
oultura porumbului, cele din zona de dea
luri, profilate pe cultura cartofului, făcând 
concurență celor din Tara Bîrsei) ca și cele 
cîteva cooperative agricole de producție 
care și-au cîștigat un binemeritat prestigiu : 
Roma — Botoșani (mândră așezare de civili
zație rurală socialistă, cu toate casele noi, 
construite în ultimii ani din cărămidă, ci
ment și țiglă, cu lumină electrică, cu apă 
curentă și balcoane largi, spațioase ca niște 
vile, cu palat cultural, restaurant, baie, bru
tărie și cramă). Calofindești, Săveni, Mior- 
cani, Brăești etc. — așa se numesc aceste 
așezări moderne.

La Botoșani, orașul celor mai violente 
contraste, unde alături de cartierul aristo
cratic al boierimii, cu palate somptuoase și 
vile copiate după cele din Alpii Elveției, 
ori cu grajduri de curse tapetate cu oglinzi 
de Veneția, călătorul era izbit de demarca
ția netă a liniei de centru, cu strada mare — 
sediul marilor angrosiști și negustori. Ală
turi, cartierul calicimii, văzut din turnul 
bisericii Uspenia, înecat în noroi. Aici 
s-au construit în anii din urmă, cartiere noi, 
cu blocuri svelte, moderne ; s-a construit 
o fabrică textilă, o alta de jucării, n-u de
parte de Botoșani. în marginea orașului 

fapt el mai mult căscă gura să spună ceva 
decît scoase vreo vorbă — fu pentru el 
de-a dreptul umilitoare :

— Ce e bîlciul ăla, la tine, acolo, Co’an- 
tiniule?!...

— Greviștii, dom’le prim mini... delegația 
tipo...

— Ce delegație domnule 71... Ce delega
ție?!... Sute de oameni... delegație?!... 
„Trăiască revoluția rusească !“..., delega
ție ?... „Jos guvernul!“..., delegație?!... „Jos 
regele !“, delegație ?... Asta e anarhie, dom
nule ! Dai apă la moara anarhiștilor mon 
cher ! Din cauză că nu ești capabil să ții 
în mină treburile, țara alunecă spre jacque- 
rism ! Unde ne trezim ?... Ce vrea golăni
mea aceea turbulentă ?

— Greviștii, domnule prim-mini... Cer să 
stea de vorbă cu...

— Și ?!...
— Nu știu ce să fac. Am vrut să mă con

sult cu excelența voastră, să cer părerea 
Finanțelor...

— Ce părere ?... Ce consult ?... Concesiile 
înseamnă slăbiciune !

Fără a mai aștepta vreun răspuns, pri
mul ministru trinti receptorul. Ce avusese 
de comunicat, comunicase. De altfel, toate 
afronturile adresate lui „Porcu" (din pricina 
unor matrapazlîcuri în problema armamen
tului, ministrul industriei își căpătase po
recla „Porcu"), minus acele puține ele
mente care decurgeau din particularitățile 
momentului de față, le înghițise el însuși de 
la rege, „amănunt" știut de însuși admo- 
nestatul. Poate de aceea, dar și pentru că 
firea-i era de așa manieră, ministrul nu in
tră în pămînt. îi cunoștea mai marelui pînă 
și dinții din gură ; furia cu care se năpus
tise acum asupra-i nu era altceva decît una 
din acele încercări calculate și răscalculate 
de a se impune în stil napoleonean. îl umi
lise, e drept, dar o puse după ureche. Grav 
era că nu-i dăduse o soluție. Ba da... Să 
nu admită concesii. Aceasta putea fi, în- 
tr-adevăr, o modalitate de rezolvare a pro
blemei, dar deocamdată nu cunoștea cu ce 
pretenții veneau greviștii, iar a se angaja 
cu ei în discuții pe neștiute n-ar fi fost un 
lucru chibzuit din parte-i. Rămăsese cu re
ceptorul în mină. Chestiunea nu era sim
plă. în fond, se-ntrebă, de ce nu tratează 
ei cu patronii ? Doar e’est une question 
private, n’est-ce pas ? Ce caută la mine ?... 
Lăsă receptorul și se duse la fereastră, de 
unde, dînd la o parte un colț al draperiei, 
privi afară. Era, într-adevăr, mulțime nu 
glumă. Se-ntrebă de unde se adunaseră 
atîția, căci evaluă la peste trei mii „golă
nimea aceea turbulentă", cînd știut era că 
din toate tipografiile Bucureștilor nu s-ar 
fi putut aduna mai mult de o mie de oa
meni să dai cu tunul. Niște amănunte, care 
nu-i săriseră în ochi la primul moment, se 
dovediră mai mult decît lămuritoare în pri
vința aceasta. Un tînăr ducea o placardă 
pe care scria : Lucrătorii de la Regie de
clară : Tipografii sînt frații noștri, iar lupta 
lor este și lupta noastră ! Un ins, cu un mă- 
tăuz muiat în catran, scria pe zidul casei 
de vizavi : Sindicatul Fier-metal este de 
partea tipografilor I își trecu palma peste 
frunte și murmură i r- Hm !„. Lucrează 

Dorohoi, pe malul Prutului, la Miorcani, se 
exploatează mina cu cei mai bogar nisip 
de calitate din țară pentru industria sticlă
riei; un zăcămînt de nisip de aceeași cali
tate s-a descoperit între Botoșani, Hudești 
și Dorohoi; drumurile, cele mai ticăloase 
drumuri imaginabile de altă dată sînt, pe 
direcțiile principale asfaltate : Botoșani, 
Suceava, Șiret, Rădăuți, Putna, Suceava, 
Fălticeni, cu trecerea în cealaltă parte a 
Moldovei spre bazinul viticol de la Odo- 
bești, sau spre Tg. Neamț, Piatra Neamț 
și mînăstirile Agapia, Văratec, Seou, Durău, 
spre lacul de acumulare și hidrocentrala de 
la Bicaz, spre Ceahlău și, prin Cheile Brea
zului, pe lîngă Lacul Roșu, în Ardeal; de 
la Suceava spre nord, celălalt traseu spre 
Humor, Câmpulung, este cel mai tentant, 
ducînd deopotrivă la mînăstirile Humor, 
Voroneț, Vatra Moldoviței, ca și pe Rarău 
de la Cîmpulung și spre Vatra Dornei. tre
cînd pe la cabana Mestecăniș, punctul cel 
mai înalt și mai spectaculos, de-o frumusețe 
sublimă, de unde se poate cuprinde în
treaga panoramă a munților Bucovinei, ca 
apoi pe serpentine amețitoare să cobori 
la Vatra Dornei, și mai departe să străbați 
spre Toance și Broșteni, pe calea Bistriței, 
unul din cele mai fermecătoare și sălbatece 
locuri, de-o frumusețe dumnezeiască, ispita 
cea mare a pescarilor de pe patru conti
nente, cu mirajul celui mai nobil pescuit de 
păstrăv care se poate imagina și de lostriță 
— regina neîncoronată a apelor luncii, 
adevărat monument al naturii... Aici poți 
pescui îmbelșugat la stăvilar la Zupeni, 
unde s-a amenajat o cabană specială, cu 
restaurant și tot ce-și poate dori un visător 
cu bățul pe apă. Spațiul nu ne îngăduie să 
schițăm o descriere a minunăției locurilor, 
dar aceste locuri cîntate în „România pito
rească" a lui Vlahuță nici nu se pot de- 

tare... Apoi observă că în mulțime se citea 
un manifest, ori un ziar, ceva tipărit în 
orice caz, și dădu dispoziții ca, din pămînt 
din iarbă verde, să-i fie procurat un exem
plar din „porcăria aia".

în speranța că greviștii au să se împrăștie 
de vreme ce nu iese nimeni să-i întrebe ce 
vor, ministrul se retrase de la fereastră și, 
cufundat pînă Ia subsuori în fotoliu, conti
nuă să frunzărească mapa cu știri confi
dențiale, preocupare de la care-1 sustră- 
sese convorbirea telefonică de adineauri. în 
stradă păru că spiritele se mai calmaseră, 
în orice caz nu se mai striga : Huo, minis
tru !... așa incit își putu relua oarecum în 
tihnă frunzărirea hîrtiilor ! Cum nu-și mai 
aminti unde rămăsese, puse la întîmplare 
mina pe o filă care relata despre întîlnirea 
secretă de ieri noapte a liderilor greviști. 
„Eforturile organelor de siguranță de a da 
de urma complotiștilor — încheia nota — 
au rămas fără rezultat".

— Halal poliție secretă ,!... Trîntind cu 
pumnul în masă, fără să-și dea seama mi
nistrul atinse butonul soneriei și, imediat, 
în deschizătura ușii apăru, făcînd plecă
ciuni, șeful său de cabinet. Ce este ?... în
trebă irascizat.

— M-ați chemat. Soneria...
— A, da. O cafea ! Funcționarul dădu să 

iasă. Stai nițel !... Ce s-aude cu hîrtia a- 
ceea ?

— Am procurat-o. V-o dau îndată. însă... 
Știți...

în vacarmul care se produse din nou a- 
fară, ministrul putu desluși ceva rostit la 
adresa lui, i se cerea parcă să iasă afară, 
căci pe el îl vor... Doar își putu face ideea 
că este.vorba despre el. dar ce anume se 
revendica invocîndu-se propria-i persoană 
nu putea să aibă certitudinea. Trase, tot 
pe sub un colț al draperiei de catifea ce 
acoperea ca o cortină geamul dinspre 
fațadă, cu ochiul la porți să vadă dacă sînt 
sau nu zăvorite și se gîndi să dea dispo
ziție să fie încuiate și ușile de la intrare. 
Citise de curînd un studiu despre psihoza 
colectivă și reținuse concluzia că în cazuri 
întrucâtva asemănătoare cu cel de față, 
mulțimea reacționează Ia impulsuri cu to
tul ieșite din comun. Făcu socoteala că 
dacă unuia singur din cei aflați jos în 
stradă i-ar veni în minte să escaladeze gar
dul, în cîteva clipe toți i-ar urma exemplul. 
Sau, tot astfel, ar fi de ajuns ca cineva să 
zvîrle cu piatra în geamul ce-1 avea în față, 
ca dintr-o dată să se dezlănțuie potopul. 
Instinctiv, sau din prudență, ministrul se 
trase mai la o parte. A zis unul că vrea 
capul lui Motoc, își continuă meditația, și 
toți n-au mai vrut nimic altceva decît pe 
Moțoc... Cercă să rîdă, dar rîse fără haz. 
Pipăindu-și fruntea, o găsi acoperită cu 
broboane reci. Dacă n-am avut de lucru șl 
m-am legat Ia cap cu păcătoasa asta de 
Industrie... Trebuia să mă fi gîndit ce vre
muri trăim ! Ai de-a face cu proletarul flă- 
mînd care... Exemplul Rusiei... Hm?!... La 
Agricultură aș fi domnit... Rămase aici cu 
raționamentul : același șef de cabinet, un 
slăbănog adus de spate, făcut parcă anume 
să se prosterneze în fata celor mai mari 
decît el. apăru slugarnic în deschizătura 

scrie la drept vorbind. Ele trebuiesc văzute 
numaidecât și revăzute, drumul de prefe
rință îl recomandăm a fi făcut mai ales cu 
pasul pe buza prăpăstiilor, ureînd în pădu
rile cerbilor și urșilor, hălăduind aici ca la 
începutul lumii, sau coborînd la vale cu 
plutele. Merită să vii din celălalt capăt de 
lume ca să vezi și să trăiești așa ceva. 
Nu mai vreau să amintesc de celălalt drum, 
spre Prislop, sau spre Poiana Stampei, cu 
arhitectura țărănească de grație, originali
tate și frumusețe unice, de o oră pe care 
o poți petrece neapărat trecînd prin Vatra 
Dornei în parcul băilor, cu ploaia de 
veverițe care-ți sar pe umeri.

Tunelul prin inima muntelui Căliman e 
construit de natură ; un altul, însă, con
struit de mîna omului îl întrece în gran
doare. Ostra, Tarnița, Leșul Ursului și Bîtca 
Popii, localități cu rezonanță, și-au cîștigat 
în ultimii ani și-și dobîndosc neîncetat 
dreptul la o existentă din ce în ce mai glo
rioasă alături de vechile și renumitele locuri 
ale mineritului din țară. Drumurile a trei 
raioane se îndreaptă spre Alunis. spre mi
nele de pirită și cupru — muntele este aici 
sfredelit dintr-un capăt în altul de cel mai 
lung tunel din țară, pînă în valea Suhăi, 
la Tarnița, la stația de flotare.

în sfîrșit, rămas mai în urmă, dincolo de 
Mestecăniș, lîngă Pojorîta, n-am pomenit 
de drumeagul cotit și-ngropat în umbra 
brădișului, lîngă struna sclipitoare a unei 
ape jucăușe care alimentează cunoscuta 
crescătorie de păstrăvi de la Valea Putnei 
și toate pîraiele și pîrîiașele din jurul aces
tei rezervații speciale, cu sate lucrate ca 
niște alesături de ștergare și dibaci alchi
miști. care știu să prepare în ediții princeps 
împodobite în cununi de brad una din cele 
mai delicioase și rafinate opere culinare... 
păstrăvi afumați în cetină de brad. Ureînd 
pe-aici la stîni, în costișa muntelui — sau 
aranjînd prin anume localnici ca muntele 
cu costișele lui însorite să coboare în vale 
— se poate mînca faimosul bulz pe jăratec, 
făcut din brînză de burduf, la care, neapă
rat — în lipsă de vin bun — tradiția cere 
ca setea ce urmează să fie astîmpărată cu 

ușii capitonate, și-i înmînă o hîrtie tipărită 
de dimensiunile unui afiș mijlociu, care, 
după cum se putea constata cu ușurință, 
pînă să ajungă aici trecuse prin foarte 
multe mîini. Ministrul despături cu gesturi 
nervoase foaia :

— Poftim !... Socialismul !... So-cia-lis- 
mul... Liberalul nu mai apare de patru zile, 
Universul așijderea, iar dumnealor... Pof
tim !... So-cia-lis-mul !...

Puse pe masă ziarul, care de fapt nu era 
decît o modestă foaie imprimată pe ambele 
fețe, dar, numaidecît, îl reluă și s-apucă 
să-1 cerceteze cu atenție. Ca atrase de un 
fluid magnetic, privirile îi fugiră la titlul 
din mijlocul paginii. Mîine la ministru !... 
Adică, la mine. Și co vor dumnealor de la 
excelența sa ministrul industriei ?... Aha, 
pe puncte și paragrafe.. Bineînțeles, mări
rea salariului... Indemnizații pentru scum
pirea vieții... Orele suplimentare... Simai 
vor dumnealor... Asta e bună !... Vasăzică 
nu numai revendicări economice ? Hm ! 
Deștepți băieți !... Pufni în batjocură, dar 
ceea ce i se imprimă pe chip era mai de
grabă un rictus decît zîmbet zeflemisitor. 
Rămase imobil, cătînd undeva către raftul 
cu cărți din față. Mintea îi repeta însă 
automat : — Punctul 5. încetarea stării de 
asediu. Punctul 6. Guvern democrat în 
care clasa muncitoare să aibă reprezentanți 
legali... Hm !... Deștepți băieți !... Continuă 
să colinde cu privirile peste pagină comen- 
tînd ; — O poezie... Nu mă interesează ! 
Un articol Unirea face puterea. Știm, pro
pagandă. Nu ne interesează !... Uite și o 
caricatură... Asta da. Ia să vedem de ce 
teribile talente dispune dumneaei clasa 
muncitoare !... Erau două caricaturi sub 
titlul comun : Ipostaze ale unui personaj 
politic marcant. Prima înfățișa un urs su- 
gîndu-1 de sînge pe un om nevoiaș îndoit 
sub greutatea fiarei. Cealaltă : niște coșuri 
de fabrică drept fundal și un porc ghiftu- 
indu-se cu lăcomie dintr-o grămadă de 
bani. Atît fiara care-1 sugea de vlagă pe 
proletar, cît și porcul care se-mbuiba din 
mormanul de aur aveau cap de om, în ale 
cărui trăsături fizionomice, creionate deș
tul de șarjat, ministrul recunoscu fără di
ficultate propria-i înfățișare. Rîse în hohote 
scurte :

— E bună... Pe onoarea mea că e bună.
Răbdarea consumîndu-se, jos în stradă 

fierberea se-nteti brusc. Mulțimea făcea 
acum încercarea de-a deschide porțile și, 
ca să reușească, îi alunga pe gardieni cu 
pietre ori scurtături de lemn. Ministrul 
auzi vociferîndu-se :

— Dacă el nu vrea să stea cu noi de 
vorbă, ne ducem noi să vorbim cu el.

Spusele acestea îi readuseră iarăși în 
minte povestea aceea stupidă cu capul lui 
Moțoc și-și dădu seama lucid că nu-i a 
glumă. Chiar zise : — Ei, drăcie ! Se-n- 
groașă !... Chemă pe șeful de cabinet și din 
două vorbe îl expedie să parlamenteze cu 
greviștii. Dar abia se arătă în prag slăbă
nogul acela cu șira spinării încovoiată, că 
mulțimea îl și luă în focuri.;

— Pieri de-aici paiață I 
e- Slugoiule I Huooo I

♦ 

nu mai puțin vestita bere de Solea, £>atf 
pentru că a venit vorba de bere nu trebuia 
uitați nici castraveții de Rădăuți, murați 
după o tehnică specială, cu butoaiele arun
cate în apa Moldovei, ca și de merele de 
Fălticeni sau plăcintele cu poale-n brîu, 
pufoase și moi de ți se topesc în gură, ru
menite de gospodinele Dorahanului.

Și cum, îndestulat! de bunurile pămîn* 
tești, de roada și dulceața pămîntului, lu
mea ni se pare mai veselă și cele ale su
fletului mai înalte și pure, să ne continuăm 
călătoria. Bucovina e plină de ispite și ade
meniri turistice : păduri, poiene si iarbă 
grasă și moale ca untdelemnul, drumuri tai
nice de munte, cărărui sburdalnice cusute 
pe firul apelor repezi, pereți de stînci spre 
Valea Bistriței, la Toance și dincolo de 
Toance, care-ți apar pe neașteptate în fata 
ochilor ca o inexplicabilă și uluitoare ex
poziție de sculptură geometrică făcută de 
un geniu necunoscut.

Un funicular pe Valea fierului, spre mi
nele de la Arșița. Un vultur încremenește 
pentru o clipă deasupra ruinelor cetății 
Neamțului ca într-o stampă voievodală. O 
ciută grațioasă ca un iureș îmblînzit, țîș- 
nește din pădurea de brazi de Ia Adîncata, 
și se oprește în mijlocul șoselei, zăpăcită. 
Aceeași ciută îți va apare prima dată cînd 
vii — dacă aterizezi cu avionul pe aeropor
tul de lîngă Suceava și te va conduce apoî, 
va fi ultima imagine ca un mesager al pă
durilor de brazi ale dulce! Bucovine.

Oamenii din Țara de Sus nu sînt numai 
harnici și pricepuți. Ei sînt ospitalieri și 
prietenoși, iar inteligența lor, simțul lor 
pentru frumos și pentru măsură este un 
dar care le permite să aibă întotdeauna o 
mare înțelegere fată de viață, de preocu
pările viitoare. Am vorbit cu mai multi 
suceveni. Mi-au vorbit cu mîndrie despre 
înfăptuirile lor. Ei mi-au vorbit în aceeași 
măsură despre proiectele lor, fiind lumi
nați de gîndul că au încă multe de făcut 
pentru ca regiunea lor să devină tot mai 
înfloritoare. Mari bogății naturale și de 
inteligentă omenească se cer mai bine va
lorificate, gospodărirea satelor și orașelor 
solicită tot mai mare pricepere și inventi
vitate. în industrie. în agricultură, în do
meniul culturii sucevenii sînt hotărîți să 
facă mai mult, și mai bine, pentru ca Țara 
de Sus să se mîndrească în anii ce vin cu 
realizări „mai mîndre și mai trainice".

încheiem, nu însă înainte de a ne refuga 
plăcerea — pentru sufletul dumneavoastră — 
de a vă citi o pagină de omagiu adus aces
tui pămînt românesc, de către Tudor Ar- 
ghezi :

„Am poposit în Bucovina ta, (soția poe
tului a fost bucovineancă) între marile cu
coane în odăjdii arhierești ale ținutului 
vostru, cucoanele spicului de grîu și ale 
turtei de păpușoi. Auzindu-vă glasul parcă 
scris cu slovă veche, l-am ascultat ca niște 
șoapte săpate pe piatră. Netede ca Lucea
fărul vă erau bărbăția și hotărîrea. V-am 
văzut înălbind inul, depănînd cînepa, dobo- 
rînd movila finului cu furca, adunîndu-vă 
turmele cu vorbe de cărturari, stăpînind 
taurii, strănepoți de zimbru, cu căutătura ; 
femei întregi cu tulpina subțire și cu sprin
ceana dreaptă, fecioare tefere, mume ne
șovăite...".

— Ministrul !... Să iasă ministrul!.«
— Porcu !...
Izbucniră rîsete.
— Nu e aici. îi veni în cap „slugoiului" 

să zică.
— Dar unde e ?...
— S-o fi dus să...
în castanul desfrunzit, steagul roșu se 

legăna cu unduiri cînd line, cînd vijelioase, 
după capriciile vîntului. Ninsoarea aceea 
măruntă care cam speriase azi dimineață 
lumea, încetă și undeva, printr-o pîclă de 
nori se zărea discul alb-sidefiu al soarelui. 
Oamenii erau în bună dispoziție și fermi 
în holărîrea de-a nu se clinti de aici cu 
una, cu două. Ministrul, care urmărise în
deaproape scena, se frămînta ce hotărîre 
să adopte, căci o hotărîre trebuia oricum 
să ia. într-o clipă de descumpănire găsi că 
singura alternativă salvatoare este fuga, și 
chiar exista o posibilitate în sensul acesta 
cu destule șanse de reușită. Nu se încu
metă, totuși, să facă un atare pas. Să-1 mai 
întreb pe Șefu ?... O să mă gratuleze iarăși 
cu niște amabilități de acelea și... El e 
unde e, iar eu sînt aici. N-am nici măcar 
un pluton de pușcași să mă apere. Dracu 
m-a pus să mă-ncurc cu Industria ?... Alții 
huzuresc, iar eu trebuie să-mi bat capul. 
Știa că minte de stă soarele dar nu-și făcu 
probleme de conștiință din atîta fleac : de
partamentul Industriei nu-i fusese nici
decum vîrît pe gît ci. dimpotrivă, el era 
acela care s-a bătut ca un leu să-1 înhațe 
săptămîna trecută cînd s-au distribuit por
tofoliile actualului cabinet. Se întrezăreau 
afaceri bune de-acum încolo și nu și-ar fi 
iertat-o niciodată dacă lăsa să-i scape po
sibilitatea de a-și face niște aranjamente 
pe undeva pe la Reșița sau în exploatările 
aurifere de la Săcărîmb. în căutarea unei 
ieșiri, luă iarăși confidențialele și-și aruncă 
privirea peste cîteva din știrile externe. 
Atenția îi fu reținută îndeosebi de o spe
culație cu privire la apropiata conferință 
de pace de la Versailles. Află că președin
tele american Willson se găsea deja la 
Paris și era așteptat, în vederea unor tra
tative preliminarii între cele trei mari pu
teri învingătoare, premierul britanic Sir 
Lloyd George. „Delegațiile care vor lua loc 
la masa tratativelor — informa agenția — 
continuă să sosească. Nu se știe încă, date 
fiind „dificultățile interne", dacă delegația 
României va sosi sau nu în timp util". Cum 
le află, pe toate, ai dracului 1... „Dificultăți 
interne". Tragedie, domnilor, tragedie, nu 
dificultăți !... Ce vă pasă ?... Sînteți în Oc
cident.

Afară lucrurile se rezolvară în favoarea 
greviștilor. Porțile cedară și în mai puțin 
de un minut spațiul din fața Ministerului 
se tixi de lume. Cîțiva se repeziră la uși, 
dar găsindu-le încuiate, soluția se căută tot 
în forță. Undeva se dădu peste un stîlp de 
telegraf care, luat pe sus, fu făcut berbec. 
Berbecul, însă, nu apucă să dea lovitura : 
în dreptul ușii ce urma să fie spartă, cu 
mîinile ridicate în aer, apăru ca din pă
mînt un bărbat scund, cu trăsăturile 
chipului energice :

<— Stați l„. Nu în felul ăsta, Gâf
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Cu trenul
pe fundul

XT pidemie de tifos la
J' Nairobi... Epidemie 

j de variolă în Daho- 
mey... Epidemie de 
meningită cerebro- 

spinală în Niger... Re
crudescența paludismului în 
Tanzania... Holera escala
dează zona de endemicitate 
din Celebes și invadează 
Vietnamul de sud, Hong 
Kong. Asemeni unui seis
mograf, Organizația Mon
dială a Sănătății înregis
trează marile convulsiuni 
ale planetei.

MALADII CAREmarii FAC SUTE DE

MILIOANE DEVIC
Corespondența din Londra de la
redacția ziarului „Financial Times"
7]

Se pare că, în cele din urmă, în 
a doua jumătate a secolului XX va 
prinde viață ideea geologului fran
cez Desmont, care a primit, încă 
.n 1751, un premiu al Academiei din 
Amiens pentru proiectul unui tunel 
pe sub Canalul Mînecii. Perspec
tiva înfăptuirii acestei idei a fost 
deschisă de hotărîrea guvernelor bri
tanic și francez potrivit căreia con
struirea tunelului va începe în ur- 
nătoarele 12 luni.

Ideea creării unei legături terestre 
ntre Anglia și continentul european 
irin strîmtoarea Dover-Calais, acolo 
înde Marea Mînecii se îngustează a- 
ungînd la o lățime de numai 32 km, 

» stîrnit interesul inginerilor teme- 
■ari, în tot cursul secolului XIX. 
Spre sfîrșitul secolului, lucrurile e- 
mluaseră atît de mult, încît în am- 
)ele țări riverane canalului s-a în
aintat cîte o companie „Tunelul sub 
banalul Mînecii". în 1878 s-au e- 
ectuat primele săpături cu titlu ex
perimental pe o distantă de o milă 
ie ambele maluri ale strîmtorii. Se 
•emnase chiar și un protocol care 
rebuia să devină baza unui viitor 
icord. Detaliile unei convenții fu
seseră stabilite cu atîta precizie, încît 
>e hotărîse, de comun acord, ca un 
pasager de clasa întîi să plătească 
pentru traversarea tunelului 50 de 
sentime, iar un cadavru într-un si
criu — un franc și cincizeci de cen
time.

Cele două războaie mondiale, pre
cum și alte impedimente au avut ca 
rezultat o nouă amînare a proiec
tului, de data aceasta cu peste 80 
de ani. De-abia 
în 1957, un grup 
de studii, sub 
forma unei a- 
sociații interna
ționale, a adus 
din nou în ac
tualitate aceas
tă problemă. 
Hotărîrea „în 
principiu” de a 
se construi un 
tuneil a fost lua
tă în 1964. A- 
cordul definitiv 
intre Angllia și 
Franța a fost 
realizat în 1966.

în cadrul cer
cetărilor efec
tuate s-au elaborat trei proiecte. Unul 
din ele prevede un pod peste mare — 
un fel de punte feroviară și rutieră 
— al cărui cost ar fi fost extrem 
de mare (de menționat că, în ciuda 
prețului, varianta a fost sprijinită 
cu putere de cercurile de afaceri 
legate de marile întreprinderi si
derurgice care ar fi avut de cîști- 
gat de pe urma unei construcții me
talice de asemenea anvergură). Un 
alt proiect prevedea un tunel imer- 
sat cu varianta tunel-punte-tunel 
(care ar fi necesitat aceleași chel
tuieli și ar fi îngreunat navigația) 
și cu varianta tunel scufundat în în
tregime și asamblat pe secțiuni. Ul
timul din aceste trei proiecte pro
punea un tunel submarin forat (nu
mai feroviar).

Prospecțiunile geofizice au arătat 
că straturile profunde ale Canalului 
Mînecii, în mare parte de natură 
calcaroasă, au o structură omogenă, 
rezistentă, puțin permeabilă și ușor 
de străpuns. Aceste constatări, îm
preună cu un calcul economic, au 
făcut ca balanța să încline în fa
voarea ultimei soluții — tunel sub
marin forat. Costul tunelului a fost 
evaluat la 250 milioane lire sterline.

Proiectul prevede construirea unui 
tunel ale cărui puncte terminus să 
fie pe malul francez, localitatea San
gatte, iar pe malul britanic un punct 
situat între Ashford și Folkestone. 
Distanța dintre aceste puncte este 
de aproximativ 40 de mile (65 km). 
Tunelul propriu-zis va avea o lungi
me de circa 32 mile, dintre care 21 
de mile vor trece pe sub mare. La o 
adîncime de 50 de m vor fi con
struite două galerii cu un diametru 
de 6,5 m fiecare, între aceste ga
lerii se va construi o a treia galerie 
cu un diametru de 3,5 m, pentru 
lucrări curente de întreținere și care 
va comunica, la fiecare 250 m, cu 
galeriile principale.

Construcția canalului presupune în
vingerea unor dificultăți specifice de 
natură tehnică. Galeriile vor trebui 
consolidate cu îngrijire pentru a se 
evita orice fisură, inclusiv cele care 
ar putea fi provocate de cutremure. 
Ventilația va fi asigurată printr-un 
sistem de pompe aspiratoare respin
gătoare.

Prin tunel vor circula numai tre
nuri — unele urmînd să aibă va
goane platforme speciale pentru 
transportarea automobilelor. Aceste 
trenuri vor avea o capacitate maxi
mă de 3 000 vehicule pe oră. Va- 
goanele-platformă vor fi închise, in 
așa fel încît pasagerii să nu-și pă
răsească mașinile pînă la punctul 
de destinație. Vor fi construite, de a- 
semenea, vagoane speciale pentru 
transportul de mărfuri, mașim-u- 
nelte, utilaje mari, precum șt vagoa
ne cisterne pentru petrol. Trenurile 
vor circula cu o viteza de 11- Si 
148 km pe oră. travorsînd canalul in 
aproximativ trei sferturi de ora. O 
călătorie Londra-Paris se va reduce, 
astfel, cu trei ore fața de durata 
ei în prezent. La cele doua extre
mități ale tunelului vor fi ridicate 
două gări moderne. O clădire înal
tă, în formă de turn, va găzdui ser
viciile administrative. La ultimul 
său etaj va funcționa un restaurant 
cu perspectivă panoramică.

După ultimele date, lucrările

talul pasagerilor va fi în 1975 de a- 
proximativ 3.6 milioane, iar în 2000 
de 4,6 milioane.

Cifrele de mai sus arată că la în
treaga sa capacitate tunelul va pre
lua aproape patru cincimi din trafi
cul actual peste canal. Această pers
pectivă a stîrnit nemulțumirea celor 
care dețin actualele mijloace de 
transport peste canal. In ultimii zece 
ani aceștia au investit serioase fon
duri pentru perfecționarea transpor
tului maritim. Ei consideră tunelul 
drept un concurent periculos. Mai 
există și alte cercuri potrivnice. Mij
loacele de transport navale și aerie
ne — susțin aceștia — se vor dez
volta în așa măsură, încît într-un 
viitor nu prea îndepărtat rentabili
tatea tunelului, care pare astăzi asi
gurată, va fi pusă sub semnul îndo
ielii. Chiar începînd din 1975, spun 
ei. administrația tunelului va fi ne
voită să fixeze preturi derizorii pen
tru traversare, ca astfel să atragă 
clienți.

Contraargumentul este că o legă
tură între cele două țărmuri reali
zată prin tunel ar permite expedie
rea direct cu trenul din uzină la con
sumator — „din poartă în poartă" — 
a unor cantități mari de mărfuri, 
ceea ce ar accelera în mod vădit ex
porturile și ar impulsiona 
feroviar vest-european, cît 
englez care trece printr-o 
de criză.

Unele ziare britanice țin
nieze că. deși realizarea proiectului 
își are importanta 
mai multe beneficii

sistemul 
și pe cel 
perioadă
să subli-

începe construcția
tunelului pe sub
Canalul Mînecii

sa. el va aduce 
Franței decit An

gliei. Pentru 
Franța proiectul 
ar însemna de
plasarea pe te
ritoriul ei a li
nei mari părți 
a traficului din 
alte țări euro
pene, în timp 
ce în Anglia el 
ar dezavantaja 
porturile de pe 
coasta de 
prin care 
realizează 
prezent o bună 
parte a legătu
rilor cu conti
nentul, depla- 
sînd acest tra- 
Mai există în 

care

est 
se 
în

fie spre sud-est.
Anglia și o serie de persoane ___
consideră că tunelul „va lega ire
vocabil această insulă de continent" 
și va schimba modul de viață tradi
țional britanic. în 1957 cînd a fost 
reluată ideea construirii unei legături 
terestre eu continentul, lordul Mont
gomery a declarat : „Un tunel sub 
canal va distruge caracteristicile e- 
sențiale insulare ale teritoriului nos
tru". Acest gen de obiecții sînt res
pinse însă de majoritatea opiniei pu
blice, care este convinsă că i 
„insularității britanice" nu mai 
compatibilă cu era zborurilor 
mice.

Hotărîrea guvernelor englez 
francez de a invita și capitaluri par
ticulare la finanțarea proiectului a 
declanșat o nuternică luptă competi
tivă între marile trusturi de con
strucții. în Anglia, grupul financiar 
condus de bancherul Leo d’Erlanger 
se dovedește cel mai interesat în 
obținerea participării. Bancherul, al 
cărui bunic a înființat, cu 85 de ani 
în urmă, compania engleză a cana
lului. face de pe acum reclamă pro
iectului. „înscrieți-vă pentru prima 
călătorie prin tunelul pe sub Marea 
Mînecii". se spune într-un articol pu
blicitar apărut în ziarul „Daily Ex
press". Grupul d’Erlanger este strîns 
legat de băncile Morgan și Rotschild. 
Alte două grupuri americane depun 
eforturi pentru a obține contractul.

S-ar putea ca. pe parcurs, costul 
tunelului să depășească sumele pre
văzute. după cum s-ar putea să se 
ivească greutăți tehnice neprevăzute 
încă, precum și o serie de modificări 
ale proiectului. Dar. în ciuda unor 
eventuale dificultăți. îndrăznețul pro
iect începe să devină realitate.

ideea 
i este 

cos-

TIME

Pînă în secolul al XIX- 
lea, holera a fost cunoscută 
aproape exclusiv în Delta 
Gangelui. în al doilea de
ceniu al veacului trecut a 
invadat Europa, America, 
Africa. Pînă la sfîrșitul se
colului a secerat cîteva mi
lioane de oameni. în 1884 
Robert Koch a descoperit 
vibrionul holerei. în 1945— 
1949 numărul morților 
de la 164 000. în 1960 el 
de numai 11 000. După 
veacuri maladia pare 
frîntâ, dar holera El

sca-

în-
, — -------    Tor

îi ia locul. Un focar apare, 
în 1961, în Celebes, pentru 
a se extinde apoi cu viteza 
fulgerului în Coreea de 
Sud, în Japonia, în Mala- 
yezia, în Tailanda, în Ne
pal. în anul 1965 holera a 
bătut la porțile a 23 țări. 
Experții Organizației Mon
diale a Sănătății constată : 
holera El Tor își găsește a- 
dăpost acolo unde lipsesc 
apa potabilă, sistemele de 
canalizare, servicii publice 
de spitalizare și rehidratare 
a bolnavilor, igiena alimen
tară, alimentele.

Civilizația modernă a in
trodus mijloacele cele mai 
rapide de transport, care 
leagă în cîteva ore punc
tele cele mai îndepărtate 
ale globului. Dar în nume
roase țări vaccinarea antl- 
variolică este încă ignorată, 
în Africa occidentală și în 
cea orientală. în sud-estul 
Asiei și în America de 
Sud, maladia face ravagii. 
Avioanele aterizează și de
colează din Mali și Congo, 
Guineea și India. Variola 
este o maladie de export. 
Dacă în 1964 s-au numărat 
aproape 50 000 de cazuri 
declarate, în 1966 ele au 
sporit la peste 65 500. în 
Sarawak a apărut după o 
absență de 40 de ani. în 
primele trei luni ale anului 
1967 a fost introdusă în Eu
ropa de trei ori : în Ger
mania federală, în Ceho
slovacia. Flagelul călători
se cu avionul, venind din 
India.

în Birmania s-au decla
rat 250 000 cazuri de lepră. 
Dar sînt țări în care mala
dia este considerată „o ru
șine" sau „un blestem". 
Așadar, bolnavii circulă 
fără a se denunța. Lepra 
este, în zilele noastre, o 
maladie vindecabilă, dacă 
se urmează un tratament 
sistematic. Sulfonele s-au 
dovedit o armă infailibilă. 
Dar în Argentina și Vene
zuela. în Ecuador și în Me
xic, lepra se află 
casă.

în fiecare an 51 
de oameni mor în ____
lume. în țările industriali
zate. 70 la sută din numă
rul deceselor sînt datorate 
maladiilor cardio-vascula- 
re. cancerului, accidentelor 
de circulație. în Africa, 
în Asia, în America Cen
trală și de Sud. dușmanii 
omului sînt maladiile infec- 
tioase și parazitare. Moar
tea are drept cauză subali- 
mentatia. condiția 
mană.

Trahoma a făcut 
400 milioane victime, 
cinul n-a fost încă desco
perit. Dar mijloacele pre
ventive sînt igiena și edu
cația sanitară.

Anual, trei milioane oa
meni cad victime tubercu
lozei. Numărul bolnavilor 
declarați este de 15 mili
oane. In antichitate se spu
nea „epuizare". Hippocrat 
a numit-o „stihie" — și a- 
vea să fie cunoscută astfel 
pînă în secolul trecut. 
Chopin a pierit mistuit de

la ea a-
milioane 
întreaga

subu-
peste 
Vac-

După ultimele date, lucrările ar 
urma să înceapă în 1968 și să se ter
mine în 1975. Susținătorii proiectu
lui afirmă că existenta unei „legă
turi pe uscat" va stimula dezvoltarea 
economică a regiunilor aflate la cele 
două extremități, impulsionînd tot
odată. în mod considerabil, traficul 
dintre Anglia si continent. Se apre
ciază că în primul an vor trece prin 
tunel peste 2 milioane de vehicule 
rutiere, în soecial automobile parti
culare, iar în anul 2000 această cifră 
va crește la 3,7 milioane anual. To-

ftizie. Dumas scria, în me
moriile sale : „Toată lu
mea era ftizlcă — și mai 
ales poeții". în 1921. după 
12 ani de cercetări, a apă
rut vaccinul anti-tubercu- 
los sau B.C.G. (Bacille Cal- 
mette-Guârin), primul mij
loc de protecție împotriva 
bolii. Dar tuberculoza este 
un fenomen social. Mijloa
cele preventive sînt mai 
puternice decît cele cura
tive. Și nu poate fi com
bătută decît prin condiții 
de viață normale. în R.F.G. 
tuberculoza ocupă al zece
lea loc în ierarhia mala
diilor care ucid ; în Italia 
și Belgia — al nouălea loc; 
în Franța, Portugalia și 
Grecia — al șaptelea, în 
Austria — al șaselea. Dar în 
America Latină și în sud- 
estul Asiei este stăpînă. 
Sînt zone ale foamei cro
nice.

Ministrul de stat al sănă
tății publice și al popu
lației din Gabon. J. S. Mi- 
golet, se arată neliniștit de 
efectele economice ale ma
ladiei somnului și ale le-

zînd și nordul Ghanei, ju
mătatea de sud a Voltei 
superioare, nord-vestul To- 
goului, Nigeria, Mali. Ca 
și paludismul, are drept 
cauză existenta insectelor 
vectoare în ținuturile im- 
paludare sau care se află 
în stare endemică. Țînțarii 
transmit paludismul. onco
cercoza se datorește unor 
mici muște numite simili. 
Oncocercoza orbește bolna
vii la vîrsta de 20—30 ani, 
cînd ar putea fi cei mai 
activi. în schimb, infecțiile 
parazitare — foarte nume
roase, îndeosebi în regiu
nile umede — reduc la in
validitate 
manifestă 
diminuare 
că anemii 
maximum 
muncă a adulților".

în Peru, în India, în Bir- 
mania, în Dahomey și Ca
merun. în Togo și în sava
nele Senegalului, maladiile 
intestinale se asociază cu 
lipsa de apă, cu lipsa de 
igienă, cu subnutriția. Di
zenteria provoacă, în Afri-

copiii. Boala se 
printr-o vizibilă 
fizică și provoa- 
care slăbesc la 
capacitatea de

nează între unu la 4 600 șl 
unu la 41 000. în regiunea 
Pacificului occidental sînt 
țări care dispun de un me
dic la 40 000 locuitori, în re
giunea Mediteranei orien
tale se numără un medic la 
30 000 locuitori. Dr. J. A. 
Ohin, medic inspector, chi
rurgul șef al Centrului 
național de spitale din 
Lome, capitala Togoului, îmi 
spune : „Țara noastră este 
împărțită în cinci regiuni 

fiecare 
se află 

Lome
administrative. In 
capitală de regiune 
cîte un spital. La 
avem un spital cu 600 pa
turi. Lome are aproape 
120 000 locuitori. întreaga 
populație a țării se ridică 
la 1 600 000 locuitori. Situa
ția sanitară este precară. 
Nu dispunem decît de un 
medic la 80 000 locuitori".

„în domeniul sănătății, 
creșterea rapidă a popu
lației din țara mea — spune 
ministrul sănătății și popu
lației din Volta Superioară, 
Traore — are efecte grave.

din Occident privesc nece
sitățile noastre prin prisma 
opticii occidentale. Medicii 
autohtoni care au studiat 
acolo fie că, odată reveniți 
în Occident, fie că rămîn 
în țară, se lovesc de deca
lajul dintre echipamentul 
nostru și cel întîlnit în la
boratoarele sau spitalele 
occidentale. Pe de altă par
te, ei refuză să plece la 
sate unde mijloacele teh
nice sînt încă mai reduse. 
Or, problema principală 
este satul. Acolo bîntuie 
malaria, oncocercoza, infec
țiile parazitare. Medicii tre
buie formați la noi, pentru 
a nu se mai simți dezrădă
cinați, pentru că numai stu
diind la noi pot cunoaște 
specificul țărilor noastre, 
necesitățile țărilor noastre. 
Oricare altă formulă decît 
aceea a cadrelor naționale 
de medici, de asistenți, de 
infirmiere, nu poate decît 
să încurajeze stagnarea. Iar 
în țările în curs de dezvol
tare, unde explozia demo
grafică amenință toate sec
toarele vieții, stagnarea

Ce arată seismograful O.M.S. despre
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prei. Consecință directă a 
subdezvoltării, maladiile 
sînt totodată un factor de 
perpetuare și adîncire a 

de înapoiere econo- 
afectînd grav poten- 
uman. Maladia som- 
rujeola și tușea con-

stării 
mică, 
țialul 
nului, 
vulsivă au consecințe gra
ve asupra dezvoltării eco
nomice a Ruandei. care nu
mără 40 de medici la o 
populație de trei milioane 
locuitori.

Dintre toate însă, palu
dismul are proporții de ca
taclism. Dacă spectrul lui 
nu mai amenință 444 mi
lioane de oameni, un mi
liard de locuitori ai plane
tei noastre trăiesc sub do
minația lui tiranică. în In
dia, pe un teritoriu imens, 
un locuitor din trei suferă 
de malarie. După alte a- 
precieri, numărul lor se ri
dică la 200 milioane. Cei 
mai multi dintre ei nu sînt 
capabili decît să vegeteze. 
Au fost, o bucată de vre
me. slabe unități de pro
ducție și vitregite unități 
de consum, într-o țară în 
care foametea este suve
rană. Acum nu mai sînt 
nici măcar unități de con
sum. Așteaptă, resemnați, 
moartea. Și. după calculele 
specialiștilor Organizației 
Mondiale a Sănătății, efec
tele malariei Dot fi elimi
nate cheltuindu-se numai 
0,3 franci francezi de per
soană.

în Irak, în Libia, în 
Sahara, malaria circulă pe 
jos sau pe spinarea cămile
lor, o dată cu nomazii. In 
fiecare an, aproape 250 000 
de nomazi pornesc din I- 
ran și Afganistan spre Pa
kistan. Ei vehiculează ma
laria din sat în sat. Sînt 
peste zece milioane nomazi 
— în regiunea Mediteranei 
orientale — și rătăcesc pe 
drumurile de nisip ale mar
ianei în căutarea de hrană 
pentru turmele lor. Boala 
seceră milioane de beduini, 
de tuaregi, de chaamba. 
Milioane de vieți.

Dr. O. Keyta. director de 
cabinet a) ministrului să
nătății din Guineea. îmi 
spune : „Paludismul bîn
tuie pe întreg teritoriul 
țării noastre. Oncocercoza 
și infecțiile parazitare sînt 
celelalte două flageluri care 
au efecte dezastruoase 
supra vieții oamenilor și 
a vieții economice. Palu
dismul și oncocercoza de
termină anual milioane de 
zile de inactivitate. Onco
cercoza încătușează o cen
tură de teritoriu cuprin-

ca, pierderea brațelor și a 
picioarelor. Asemeni onco- 
cercozei. bilarzioza se refu
giază în regiunea apelor. 
Recent, un elvețian a des
coperit un medicament ca
re combate cu succes para
zitul maladiei. Dar aceasta 
nu este suficient. Mai tre
buie curățate rîurile și 
canalele în care mișună 
moluscele. Și lupta reclamă 
sume 
foamei 
ce. Si 
sîngele 
peste 209 milioane oameni.

„Paludismul afectează 
grav producția și producti
vitatea în țara noastră. El 
blochează energiile uma
ne. mai ales ale populației 
între 14—40 ani. Vom în
cepe în curînd o campanie 
care va dura 8 ani. Dar bo
lile parazitare sînt poate 
mai periculoase. Diareea 
ocupă primul loc în ceea 
ce privește morbiditatea și 
mortalitatea infantilă". 
Mi-a vorbit directorul ge
neral al sănătății din mi
nisterul sănătății publice 
și al asistentei sociale al 
Paraguayului, dr. D. Lo- 
fruscio. în Chile, mortali
tatea infantilă se ridică la 
10 la mie. „în raport cu 
nivelul mondial, poate fi 
considerată ca foarte ridi
cată. îmi spune șeful Bi
roului protecției sănătății 
în Serviciul național al să
nătății. dr. C. Ristori Cos- 
taldi. Cauza mortalității in
fantile sînt diareele în lu
nile de vară. Anual, dece
sele se cifrează la aproxi
mativ 90 000. 1/3 dintre co
piii decimați nu apucă 
împlinească vîrsta de 
an. Aici își dă tributul 
bul nivel 
populației 
cunoștințe 
sanitar se 
rîndul ei.
efecte economice importan
te. Deși la orașe avem ser
vicii medicale destul de bi
ne înzestrate. în regiunile 
rurale penuria se face re
simțită. La aceasta se a- 
daugă subnutriția".

importante. Țările 
sînt însă țări săra- 
bilarzioza otrăvește 
unei populații de

La o populație de peste 4 
milioane, dispunem de nu
mai 65 medici, dintre care 
48 străini. 36 medici lu
crează în orașe și numai 29 
la sate. Or, 95 la sută din 
populația noastră este o 
populație rurală. în aseme
nea condiții, problemele sa
nitare ocupă un loc primor
dial. Paludismul, variola, 
bilarzioza, maladia somnu
lui, tuberculoza, oncocer
coza, trahoma fac adevă
rate ravagii". Cifrele vor
besc de la sine.

Dr. Y. R. Joshi, directo
rul serviciilor de sănătate 
din Nepal, ne vorbește des
pre succesele obținute în 
campania antipaludică : 
„Regiuni pînă nu de mult 
pustii s-au populat, iar pă- 
mînturile au devenit rod
nice. Totuși, structura noas- 
stră sanitară se află în
tr-un stadiu embrionar. 
Avem un singur pat de spi
tal pentru 6 000 bolnavi. 
Ne lipsesc nu numai medici 
și personalul auxiliar, ci și 
echipamentul medical". Ne
palul are un medic la 40 000 
persoane. Mali și Nigeria nu 
dispun 
pentru 
Etiopia 
108 000
cu o populație de 3 mili
oane locuitori, are 40 de 
medici. Ministrul sănătății 
din Malawi, Chibambo, nu 
este mai optimist : „Popu
lația tării noastre — spune 
el — numără 4 milioane lo
cuitori. Ea este deservită 
de un pumn de medici și de 
numai 20 infirmiere. Doar 
4 medici sînt autohtoni".

Un dramatic semn de în
trebare își profilează um
bra asupra țărilor în curs 
de dezvoltare. Este o pro
blemă de viață și de moar
te. în Africa celor 200 mi
lioane negri nu există decît 
șase școli de medicină bine 
înzestrate și care funcțio
nează normal. 14 țări, avînd 
fiecare cîte 3 milioane lo
cuitori sau chiar mai mult, 
nu posedă nici o instituție 
de învățămînt medical. Im
portul de medici a fost 
multă vreme un paleativ. 
Bursele în străinătate, de 
asemenea. Dr. O. Keyta dă 
răspuns întrebării hamle- 
tiene : „Penuria de 
este gravă. Medicii

este echivalentă cu regre
sul. Consecințele sînt incal
culabile. într-o 
situație nici o 
economică sau 
este posibilă".

asemenea 
planificare 
socială nu
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fac resimțite. La 
tuberculoza are
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Media mondială este de un 
medic la 3 000 locuitori. Ro
mânia are un medic la 
670—680 locuitori. în Asia 
de sud-est, cifrele se eșalo-

decît de un medic 
50 000 locuitori, iar 
de un medic pentru 
locuitori. Ruanda,

cadre 
veniti

Se va stinge pentru totdeauna
de Pietro GAZZOLA

Inspector principal al antichităților și artelor frumoase din Italia viața falnicei
Salvarea Veneției pentru a o trans

mite urmașilor ocupă un loc cu 
totul deosebit în clasificarea acelor 
bunuri pentru care civilizația actu
ală își manifestă preocuparea în ce 
privește tutelarea lor și păstrarea 
tradiției. Problema salvării Veneției 
este deosebită datorită semnificației 
excepționale a realității istorice a 
Veneției și datorită forței magnetice 
pe care a exercitat-o și o exercită 
neîntrerupt acest oraș prodigios 
asupra fiecărui om, pe toate parale
lele.

în această perioadă. în care, în 
urma hotărîrii U.N.E.S.C.O. se săr
bătorește Anul internațional al mo
numentelor. mi se pare că problema 
salvării Veneției este cea mai po
trivită să figureze pe primul plan.

Problema Veneției se identifică cu 
problema modalităților de conservare 
a lagunei. A menține intactă laguna, 
cu configurația sa, nivelurile sale, 
curenții săi, înseamnă a conserva 
orașul ; a-i controla schimbările pro
vocate prin acțiuni nu îndeajuns de 
diferențiate, a-i supraveghea ca
priciile, a prevedea — cum făceau 
anticii — orice reflectare asupra si-

tuației urbanistice ; iar a-i raționa
liza orice creștere analizînd consecin
țele pe care le-ar avea asupra echi
librului forțelor naturale, aceasta 
constituie o condiție logică de neîn
lăturat.

încă din secolul XVI, problema 
aluviunilor datorită apropierii gu
rilor fluviilor a provocat polemică 
și studii care au avut ca rezultat de
vierea gurilor fluviilor. De atunci 
datează interesul marcat al veneție- 
nilor pentru țărmul continental de-a 
lungul căruia au executat mari lu
crări de ameliorații, culminînd cu o 
splendidă și bine cunoscută coroană 
de vile.

O dată cu progresul industrializă
rii și în scopul favorizării unor co
municații mai rapide, vechile canale 
au fost adîncite și s-au trasat canale 
noi. care însă nu mai erau sinuoase 
ca cele vechi, ci drepte. Prin aceasta 
a fost alterat însă fără nici o com
pensație regimul curenților. Cu aju
torul fluxului și al refluxului ma
reei, se creează acum vîrtejuri, ne
cunoscute înainte. Acestea produc 
leziuni grave atît fundului canale
lor cît și fundațiilor clădirilor. Se

Veneții" ?
înregistrează astfel cazurile specta
culoase ale Fortului San Andrea, 
dărîmat în parte la o adîncime de 
16 m și al celebrei plaje de la Lido, 
care a fost aspirată și redusă pro
gresiv pînă la o fîșie subțire, fiind 
creată în schimb, la Punta Sabbioni, 
un alt splendid teren nisipos. Pro
blema studierii și conservării curen- 
ților naturali ai mareelor este deci 
de o importanță deosebită pentru 
menținerea configurației lagunei, ca 
și pentru aceea a curățirii canalelor, 
adică a salubrității, ca o consecință 
directă a fluxului și refluxului.

Alterarea echilibrului curenților 
a fost agravată prin unele lucrări 
întreprinse în anii dintre cele două 
războaie mondiale, adică în perioada 
regimului fascist. Printre acestea se

numără podul feroviar și podul de 
circulație rutieră alăturat primului 
care fac legătura între țărmul con
tinental și cetatea insulară. Podurile 
au constituit o violare gravă a situa
ției hidraulice a orașului, blocînd 
trecerea de la o lagună la alta și 
separînd două bazine pe care natura 
le crease comunicante.

Venețienii și admiratorii orașului 
lor au motive să regrete și apariția 
mijloacelor motorizate de transport 
naval. Canalele și clădirile aflate 
pe malurile lor erau adaptate din 
punct de vedere hidraulic faimoa
selor gondole, mînuite de vîslași sen
timentali. Mișcarea valurilor, acce
lerată de traficul tot mai intens al 
șalupelor cu motor este prea pu
ternică pentru ele. Daunele provo-

în fiecare dimineață, la 
ora cînd obișnuiți să citiți 
buletinul politic sau econo
mic în ziarul dv., un alt bu
letin este difuzat de stațiile 
Berna-Muenchenbuchsee și 
Geneva-Prangins. Captat șl 
retransmis de 14 stații de 
radio din Orientul îndepăr
tat, el informează asupra 
pulsului sănătății în această 
parte a lumii. Un S.O.S. 
permanent : buletinul Orga
nizației Mondiale a Sănătă
ții semnalează apariția în 
orașele asiatice, în porturile 
și aeroporturile Asiei a 
purtătorilor de maladii su
puse carantinei. Un caz de 
holeră, de ciumă, de variolă 
— și buletinul de la or? 8 
dă semnalul de alarmă. în 
aceeași clipă, un milion de 
oameni de pe toate meri
dianele pămîntului se pun 
în mișcare. Sînt ostașii 
neobosiți ai armatei de 
medici, asistenți, infirmiere, 
armata celor o sută profe
siuni medicale și paramedi
cale.

„Paznicii sănății noastre", 
i-a numit directorul gene
ral al Organizației Mon
diale a Sănătății, dr. M. G. 
Candau. „Dar ar fi nejust, 
a adăugat el, să rezervăm 
acest titlu numai membri
lor profesiunilor medicale și 
paramedicale. Economistul 
care contribuie la creșterea 
producției și a puterii de 
cumpărare, inginerul care 
ameliorează drumurile de 
acces spre centrele sani
tare, învățătorul care com
bate analfabetismul și să
dește în mintea elevilor săi 
o noțiune mai largă a va
lorii vieții, toți oamenii a-

ceștia participă la creșterea 
prosperității, a bunăstării".

Peste 80 la sută dintre 
bolnavii de tuberculoză a- 
parțin țărilor în curs de 
dezvoltare. Un specialist 
al Organizației Mondiale a 
Sănătății, dr. H. Mahler, a 
calculat : țările europene 
cheltuiesc pentru fiecare 
bolnav în medie cinci do
lari ; în Asia, fiecare țară îi 
consacră numai cinci cenți, 
adică de o sută de ori măi 
puțin. Cu toate acestea, pro
blema tuberculozei este de 
zece ori mai acută pe con
tinentul asiatic decît pe cel 
european. Așadar, fiecare 
dolar trebuie să aibă în 
Asia un randament de o 
mie de ori mai mare decît 
în Europa.

Raționamentul este vala
bil pentru toate regiunile 
subdezvoltate. Și totuși, 
continua deteriorare a ter
menilor de schimb între ță
rile în curs de dezvoltare 
și țările industrializate face 
ca „prețul de cost" al sănă
tății să fie de o mie de ori 
mai ridicat în cele 
Mizeria unora este 
prosperității altora, 
prosperitatea este o condi
ție a sănătății. într-adevăr, 
economiștii și învățătorii 
trebuie să-și învețe popoa
rele să înțeleagă valoarea 
vieții.

Dr. C. Ristorl Costaldl 
mi-a spus : „Bugetul Servi
ciului național al sănătății 
reprezintă 10 la sută din 
bugetul nostru național. 
Astfel a fost posibil ca în 
Chile să se conceapă un 
vast program de vaccinări 
împotriva poliomielitei, a 
difteriei și a altor boli in- 
fecțioase. Pentru a combate 
diareea de vară la copii, 
distribuim anual gratuit 20 
milioane litri lapte praf. 
Dacă în urmă cu zece ani 
procentul de mortalitate a 
bolnavilor de T.B.C. era de 
250 la 100 000, astăzi el s-a 
redus la 40. în ultimii doi 
ani. numărul medicilor care 
se îndreaptă spre sate a 
sporit. în satele chiliene 
au apărut cabinete și servi
cii sanitare".

în 10 sau 20 de ani, spun 
specialiștii Organizației 
Mondiale a Sănătății, ma
laria va fi complet eradi
cată în Europa, America, 
Asia și Africa de nord. Bio- 
chimiști. entomologi si 
geneticieni studiază în la
boratoare virulența țînța- 
rilor și mijloacele de com
batere a maladiei în restul 
redutei africane. Fapt este 
că, după mai bine de două 
mii de ani de ocupație, fla
gelul s-a retras din întreaga 
Europă, înfrînt. De ce n-ar 
fi posibil aceasta și în alte 
regiuni ale lumii ? Dacă ac
tualele insecticide se mai 
dovedesc neputincioase, se 
va găsi un altul, mai puter
nic. Geniul omenesc nu cu
noaște limite. Dar confrun
tarea lui cu inamicii omu
lui nu se produce numai în 
laboratoare. Frontul de 
luptă este larg, el cere con
diții de viață normale, .mij
loace de transport și spita
lizare, personal medical și 
paramedical.

Dar dacă metodele mo
derne pot salva viețile 
celor atinși de urgia epi
demiei, propagarea ei nu 
poate fi împiedicată și nici 
imunizarea nu este sufi
cientă. Armele cele mai re
dutabile împotriva holerei 
sînt apa sănătoasă, instala
țiile pentru evacuarea de
șeurilor, salubritatea ali
mentelor, educația sanitară.

în 1962 provincia Rabat 
din Maroc număra numai
17 dispensare pentru o 
populație de 1 200 000 oa
meni. Astăzi sînt 72 dispen
sare, adică unul pentru
18 000 de locuitori. într-o 
serie de țări în curs de dez
voltare s-au introdus 
cursuri de educație sanitară 
în școli. în altele, cursuri 
de educație alimentară. Un 
expert al O.M.S. spunea 
recent : „Sănătatea poate fi 
comparată cu o plantă pre
țioasă. Ea are nevoie de un 
pămînt bun, pentru a în
flori. Grădinarul cel mai 
priceput nu poate face să 
crească trandafiri pe stînci. 
Trebuie să pregătim „pă- 
mîntul sănătății" ; aceasta 
este sarcina organizatorilor 
serviciilor de sănătate pu
blică, inginerilor sanitari, 
specialiștilor în medicina 
preventivă și igiena me
diului".

Dar înainte de toate este 
vorba de progresul econo
mic. Sănătatea unui popor 
este expresia sănătății re
gimului său politic, econo
mic și social.

dinții, 
sursa 

Iar
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Venetiei de aceste șalupecate 
mari și prea rapide se adaugă 
datorate fluxului tulburat al 
reelor.

Dar ce reprezintă pericolul 
fundării arhipelagului ?

Cercetări precise au arătat că, în 
50 de ani, orașul Veneția, inclusiv 
insulele Giudecca și Lido, s-a afun
dat cu 111 mm, Institutul Venetian de 
științe, litere și arte a acordat a- 
cestei probleme o deosebită atenție. 
A rezultat că scufundarea nu a fost 
uniformă, ci a atins în unele puncte 
(Campanila S. Marco) 183 mm.

Trebuie să recunoaștem că în ul
timii ani nu au lipsit intervențiile 
competente și pasionante în problema 
protejării și salvării Veneției. Dar a'u 
lipsit o stabilire hotărîtă a acțiunilor 
necesare și o înfruntare directă a 
dificultăților grave financiare exis
tente în calea acestor acțiuni. Minis
terul Instituțiunii Publice al Italiei, 
prin intermediul Serviciului de con
servare a monumentelor din Veneția, 
a urmărit întotdeauna cu cea mai 
mare atenție problema, căutînd să 
recomande soluțiile cele mai potri
vite pentru acțiunea propusă.

Recent, în luna mai. Ia Congresul 
internațional pentru restaurări, Ser
viciul de conservare a monumente
lor din Veneția a prezentat o pro
punere • pentru constituirea unui in
stitut care să înfrunte problema 
întreaga Sa complexitate.

Institutul, care ar urma să

prea 
celor 
ma-
scu-

în
ia 

ființă pe baza unei legi speciale, ar 
trebui să fie investit cu sarcini cul
turale. organizatorice și administra
tive, inspirîndu-se în modul de or
ganizare din conceptele generale pe 
care se bazează Institutul pentru 
vilele Veneției, care, în sectorul său 
de activitate, s-a dovedit 
util.

Din punct de vedere economic, in
stitutul 
numai

foarte

■ar trebui să se bucure nu 
de contribuții locale, ci de

■T —-r

la această operă de civili-
un astfel de institut ar pu- 
o viziune unitară a tuturor

concursul activ al provinciei, regi
unii, guvernului italian și, totodată, 
al diferitelor state care vor dori să 
participe 
zație.

Numai 
tea avea
sectoarelor în care trebuie desfă
șurată acțiunea de salvare a Vene
ției. cum ar fi cel hidraulic, econo
mic. activitatea portuară, activitatea 
privind structura industrială, fără 
să piardă din vedere ceea ce con
stituie și va constitui și în viitor ele
mentul de bază al orașului — ce
tatea insulară, a cărei admirabilă 
moștenire monumentală trebuie con
servată și protejată.

Un motiv de vitalitate va pu
tea fi acordat Veneției prin ins
talarea aci a unor instituții culturale 
naționale și internaționale capabile 
să iradieze în lume o puternică lu
mină intelectuală și artistică.

_ Dar acțiunea de salvare a Vene
ției nu se va putea mărgini la atît. 
De fapt, proiectele de viitor sînt 
supuse încă unor discuții polemice 
vii. Vor trebui rezolvate în mod echi
librat în cadrul acestor proiecte pro
blemele dezvoltării viitoare a por
tului și a industriei locale, în cone
xiune cu problemele conservării o- 
rașului vechi. Fără măsuri adecvate, 
o circulație maritimă prea intensă 
ar putea altera în mod și mai grav 
decît în prezent regimul natural al ■ 
apelor. De asemenea, o dezvoltare în- 
tîmplătoare a zonei industriale Mar- 
ghera ar putea vicia și mai mult 
atrposfera. ar putea schimba culoa
rea magică a peisajului Venetian 
bine cunoscută în lumea întreagă. 
Firește, progresul citadin nu stă în 
loc, dar el trebuie asigurat cu grija 
cuvenită pentru păstrarea orașului 
istoric.

Veneția este în așteptarea unei 
mari acțiuni de ansamblu pentru 
protejarea comorilor sale.

I
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întoarcerea din Z 8 Sosirea președintelui
0. R. S. S. a delegației 
de activiști ai P. C. R.

(■/

o

Vineri a sosit în Capitală de
legația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de Ion 
Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Banat al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.C.U.S., a făcut
vizită în schimb de experiență în 
U.R.S.S.

în timpul vizitei, delegația a 
fost primită de M. S. Solomențev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S. Ea s-a 
întîlnit cu activiști ai secției in
dustrie grea a C.C. al P.C.U.S., ai 
Comitetului regional Donețk și Co
mitetului orășenesc Krivoi Rog al 
Partidului Comunist din Ucraina. 
Delegația a vizitat, de asemenea, 
întreprinderi siderurgice, institute 
de cercetări și de proiectare din a- 
ceastă ramură din Moscova, Kri
voi Rog, Zaporojie, Jdanov și Do
nețk.

însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P.D. Coreene la București, 
Riăm Gion Riăn, a organizat vineri 
la amiază, la sediul ambasadei, o 
conferință de presă în legătură cu 
„Luna de luptă pentru retragerea 
trupelor americane din Coreea de 
Sud". Au participat ziariști români 
și corespondenți ai presei străine.

★

Ministrul economiei forestiere, 
Mihai Suder, s-a înapoiat vineri 
seara în Capitală, venind din U- 
niunea Sovietică, unde a făcut o 
vizită' la invitația ministrului in
dustriei forestiere, hîrtiei, celulo
zei și de prelucrare a lemnului al 
U.R.S.S.

examinării situației din Orientul 
Apropiat.

Federației camerelor răsfoind presa străina

★

în cursul zilei de vineri a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se spre 
Berlin, o delegație a Uniunii Ti
neretului Comunist, formată din 
tovarășii Neculai Mancaș, membru, 
al C.C. al U.T.C., și Nicolae Cris- 
tache, membru supleant al C.C. al 
U.T.C., pentru a lua parte la șe
dința extraordinară a Comitetului 
Executiv al F.M.T.D., consacrată

A
Vineri a părăsit Capitala, îndrep

tîndu-se spre patrie, prof. univ. 
Henri Van Kauwenberge, directo
rul Departamentului . clinic și de 
patologie al Institutului de medi
cină și farmacie din Liege, care a 
întreprins o călătorie de studii și 
documentare în țara noastră. El a 
vizitat institutele de medicină și 
farmacie și clinicile din orașele 
București și Iași, a ținut conferințe 
de specialitate în fața unor cadre 
didactice și studenți 
centre universitare și 
vorbiri cu specialiști 
medicinei românești.

★

Vineri seara, la Ploiești, a fost 
■prezentat primul spectacol al cir
cului „Național circus" din Praga, 
<care se află în turneu în țara noas
tră. Publicul ploieștean, prezent în 
număr mare la spectacol, a răsplă
tit cu vii aplauze măiestria artiști
lor cehoslovaci.

electrificării

din aceste 
a avut con- 
în domeniul

(Agerpres)

în Capitală Mohamed 
președintele Federației- 
de comerț din Maroc și 
al Camerei de Comerț

A sosit 
Lamrani, 
camerelor 
președinte
din Casablanca, în vederea studie
rii posibilităților de încheiere de 
tranzacții comerciale. Vineri dimi
neața, oaspetele a făcut o vizită la 
Camera de Comerț.

(Agerpres)

întrevederile președintelui
Institutului italian
pentru comerțul exterior

i

căilor ferate
„TRIBUNE"

...Pe la începutul secolului nostru un 
inginer ceh, pe nume Fr. Krizik, pro
punea un proiect îndrăzneț pentru a- 
cele vremuri cînd nivelul dezvoltării 
tehnicii era încă scăzut — electrifica
rea unei porțiuni de cale ferată. După 
multe tergiversări, proiectul a fost a- 
probat iar în 1903 în Cehoslovacia s-a 
inaugurat prima cale ferată electrifi
cată, cu o lungime totală de... 26 km ; 
ea unea localitățile Tabor și Bechyne.

Au trecut de atunci mai multe de
cenii. In primele dintre acestea, reali
zarea inginerului Krizik n-a fost însă 
dusă prea departe. Intre 1918— 
1949 în Cehoslovacia s-au electrificat 
doar vreo 75 km de cale ferată. Ade
vărata bază a dezvoltării transportului 
feroviar electrificat a fost creată în anii 
construcției socialiste și, în special, 
după 1960.

La Ministerul Transporturilor ni se re
latează lucruri interesante în acest sens. 
Aflăm, de pildă, că în 1960 lungimea 
căilor ferate electrificate însuma 860 ki
lometri, în timp ce la sfîrșitul anului tre
cut ea a totalizat 1 781 km. La 11 apri- 

' lie a anului în curs, constructorii care lu- 
I crează la electrificarea liniei Brno-Bratis- 

lava au raportat terminarea unei noi por-

„Teamă și
Chiar și la Atena, care con
stituie un fel de vitrină, 
viața socială este tulburată 
și deprimantă. Străzile, care 
în mod obișnuit erau foarte 
populate pînă noaptea tîrziu, 
acum sînt pustii ; oamenii 
se împrăștie pe la casele lor 
pentru a asculta cu ușile ză
vorite transmisiunile înăbu
șite ale postului de radio 
BBC în limba greacă. în 
Tesalia, unii oameni au și 
fost închiși pe cîțiva ani de 
zile pentru această „crimă" 
(„Sînt comuniști" — ne-a 
spus ministrul afacerilor ex
terne Ikonomu Guras).

în orășele și la sate, unde 
populația se află mai la ve
dere, domnesc pretutindeni 
teama și teroarea : discuțiile 
pe teme politice, în special 
cu străinii, sînt „interzise". 
Proprietarii de imobile 
sînt obligați să declare la 
poliție pe toți cei care în
noptează la ei, chiar dacă 
este vorba de rudele chiria
șilor. Telefoanele miilor de 
abonați suspectați de atitu
dine dușmănoasă față de re
gim au fost suspendate. 
Arestările continuă. Clădirile 
instituțiilor, adversarilor po
litici sînt percheziționate și 
închise. Funcționarii de stat 
sînt obligați să frecventeze 
cursurile de „spălare a cre- 
iereloi" Cei ce dan crezare 
asigurărilor propagandistice 
ale dictaturii chiar și despre 
o „liberalizare" superficială 
sînt oameni care, probabil 
că niciodată în trecut nu 
s-au ciocnit de metodele fas
ciste".

Doi membri ai parlamen
tului britanic, A. Gregory 
și M. MacMillan, care au 
vizitat recent Grecia, își îm
părtășesc in publicația en
gleză „TRIBUNE" impiesi- 
ile despre situația creată în 
țară ca urmare a loviturii 
de stat.

„După o vizită de opt zile 
la Atena și în cîteva regiuni 
din Grecia, după convorbiri 
cu cîțiva miniștri, precum 
și cu reprezentanți ai cercu
rilor politice, culturale, in
dustriale și cu libei profesio
niști — care nu se află încă 
în închisoare — am ajuns la 
următoarea concluzie : Ma
joritatea poporului grec este 
profund indignată și are o 
stare de spirit net antidicta- 
torială. Opoziția este reținu
tă, inteligentă și devine mai 
hotărîtă.

Deși junta militară ar dori 
ca lumea să creadă că inten
ționează și că poate la 
timpul cuvenit să transfere 
puterea unui guvern civil, 
care ar fi format, după re
luarea activității parlamen
tului, ea pur și simplu nu 
vrea și nu poate să spună 
cînd, în ce fel și ce fel de 
sistem de partide va fi „ad
mis". Nu poate nici acum, 
după reprimarea adversari
lor săi politici care zac a- 
cum în lagăre de concen
trare, pe insula Yaros lipsită 
de apă, unde mișună insec
te purtătoare de bacili.

Afirmațiile dictaturii că în 
Grecia totul este normal și 
că poporul grec a „accep
tat-o" sînt evident false.

în cursul, zilei de vineri, prof. 
Antigono Donați, președintele In
stitutului italian pentru comerțul 
exterior, a avut întrevederi cu Va- 
sile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și Titus Cris- 
tureanu, vicepreședinte' "al Came
rei ■ de Comerț.

vremea

Daniele Bovet

(Agerpres)

(Agerpres)

Bovet, laureat al 
pentru chimie, a-

Conferința prof.
frumusețile României?"

■ • .

Rezultatul concursului

MIINE IN CAPITALA

concursul
Un meci mult așteptat

rînduri
o CEA DE-A 8-A ETAPA

VA DECOLA
IN FEBRUARIE

fi

SI PLANTELE AU
SISTEM NERVOS?

g=

Selecțione- 
antrenurul 

italiene, 
, opina —

în cîteva

CONCORDE"

ROMÂNIA-ITALIA

Delegația de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
Aurel Duca, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Cluj al P.C.R., s-a îna
poiat vineri la amiază în Capitală, 
venind din R. P. Bulgaria, unde, la 
invitația C.C. al P.C. Bulgar, a fă
cut o vizită în schimb de experien
ță în această țară.

în timpul vizitei, delegația a fost 
primită de Stanko Todorov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, a vizitat între
prinderi din orașele Varna, Loveci, 
Burgas, Plovdiv și Botevgrad, și a 
avut convorbiri cu conducătorii a- 
cestor unități. La Loveci, delegația 
a avut întrevederi cu membri ai 
conducerii Comitetului regional de 
partid, iar la Varna și Plovdiv cu 
re irezeritanți ai comitetelor orășe
nești ale P.C. Bulgar. Membrii de
legației au făcut cunoștință cu ac
tivitatea oamenilor de știință din 
institutele de cercetări și de pro- 
iectare-construcție în domeniul ra- 
dioelectronicii și industriei elec
trotehnice. (Agerpres)

Radiodifuziunea română a făcut 
cunoscut rezultatul Concursului inter
național 1967 „Cunoașteți frumusețile 
României ?“, organizat în colaborare 
cu Oficiul Național de Turism, 
urma tragerii la sorți, din sutele 
răspunsuri trimise de ascultătorii 
peste hotare, numeroase premii 
mențiuni au revenit unor participant 
din Anglia, Austria, Elveția, Franța, 
R. D. Germană, R. F. a Germaniei, 
Grecia, Italia și Turcia.

Premiul I — o călătorie gratuită de 
8 zile în România — a revenit con- 
curenților Ralph Foulkes din Liver
pool, Armand Theuriot din St. Jean 
de la Ruelle, Maria Rosa Recco din 
Vercelli, Erwin Winter din Niirnberg. 
Celelalte premii și mențiuni constau 
în țesături, scoarțe, seturi de vinuri 
românești medaliate la concursuri in
ternaționale, albume de artă și filate
lice, discuri și altele.

O

Ieri în țară : vremea a fost 
frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin în jumătatea de 
vest a țării. Vîritul a suflat în 
general slab, exceptînd Bărăga
nul, Dobrogea și Moldova, unde 
a avut unele intensificări din 
sectorul nordic. Temperatura, 
aerului la ora 14 o'scila nitre it*1" 
grade la Intorsura Buzăului și 
25 de grade la Sînnicolau Mare. . 
în București : vremea a fost 
frumoasă, cu ceru] variabil, 
mai mult senin după-amiaza. 
Vîntul a suflat slab.

Timpul probabil pentru zilele 
de 25, 26 și 27 iunie. în țară : 
vreme în general frumoasă și 
călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin noaptea. Vor 
cădea ploi locale, către sfîrșitul 
intervalului, în vestul țării, Vînț. 
slab pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 22 și 32 de grade. în Bucu
rești : vreme frumoasă și căl
duroasă, cu cerul variabil. Vînt 
potrivit. Temperatura în creș
tere.
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Pe ringul montat în fața tri
bunei acoperite de la stadio
nul „Republicii", va avea loc 
a.Tă-seară, începînd de la ora 
19’ gala finală a campionatu
lui individual de box.

Cele 11 perechi finaliste sînt 
următoarele: D. Davidescu — 
A Mihai (categoria semimus- 
că), C. Gruiescu — I. Nicolau 
(muscă), N. Gîju — Șt. Molnar 
(cocoș), C. Crudu — C. Stanei 
jpană), Gh. Bădoi — M. Goanță 
(semiușoară), I. Dinu — M. Du
mitrescu (ușoară), C. Ghiță — 
A. Majai (semimijlocie), I. 
Pițu — I. Covaci (mijlocie u- 
șoară), I. Olteanu — Gh. Chl- 
văr (mijlocie), I. Monea — V. 
Trandafir (semigrea), V. Ma- 
riuțan — V. Alexe (grea).

a
Turului ciclist al Mării Mar
mara, desfășurată în circuit (54 
km) pe străzile' orașului Bursa, 
a fost cîștigată de italianul 
Cerchierini, în lh09’40”. în cla
samentul general individual con
tinuă să conducă bulgarul Ko- 
țcv, urmat la 4’15’’ de Yuce 
(Turcia).

® LA MADRID, în meci retur 
pentru preliminariile turneului 
olimpic de fotbal, Spania—Is
landa 5—3 (2—1). în primul joc, 
disputat la Reykjavik, cele două 
formații terminaseră la egalita
te : 2—2.

o ÎN PRIMA ZI a campiona
telor de atletism ale S.U.A., 
care se desfășoară la Bakerfield 
(California), Ed Burke a stabilit 
un nou record al țării sale in 
proba de aruncare a ciocanului: 
71,83 m. Vechiul record (71,26 m) 
aparținea lui Connolly.

ROMANIA : Ră- 
ducanu — Lupescu, 
Nunweiller III, Bar
bu, Mocanu — Gher- 
gheli, Năftănăilă — 
Lucescu, Dumitriu II, 
Ionescu, Nunweiller 
VI.

ITALIA: Alber-
tosi — Picchi — Gori, 
Facchetti, Bertini, 
Guarneri — Rivera, 
Bulgarelli, Juliano — 
Zigoni, Pascutti.

Acestea Sînt forma
țiile care, miine după 
amiază pe stadionul 
„23 August" din Ca
pitală, vor susține, 
sub arbitrajul spa
niolului Arribas, u- 
nul din meciurile 
mult așteptate ale 
preliminariilor cam
pionatului european 
de fotbal. Confrunta
rea aceasta suscită un 
plus de interes pen
tru iubitorii fotba
lului din cele două 
țări — ambele „na
ționale" prezentin- 
du-se structural 
schimbate ca urmare 
a unor eșecuri de 
dată recentă ale se
lecționaților prece- 
denți.

Oaspeții, sosiți la 
București joi după 
miezul nopții, cu un 
avion special, au a- 
vut ieri zi de odihnă, 
urmînd ca azi dimi
neață să facă lin ușor 
antrenament de aco
modare pe gazonul

marelui stadion bucu- 
reștean. I 
rul și 
formației 
Valcareggi, 
într-o discuție cu un 
grup de ziariști — că 
partida se anunță e- 
chilibrată și că rezul
tatul poate fi favora
bil oricăreia dintre 
echipe.

In tabăra echipei 
române toate pregăti
rile sint încheiate; 
ieri selecționații au 
participat la un scurt 
antrenament pe tere
nul de la Snagov. La

stabilirea echipei co
misia de selecție a 
fost pusă in situația 
de a-l prefera pe 
Barbu ca fundaș cen
tral stingă, în locul 
lui C Dan, vinovat 
de grave abateri dis
ciplinare.

De remarcat : 
fiecare echipă 
cite un debutant, 
ambii din formațiile 
nou campioane — la 
noi, portarul Răduca- 
nu (Rapid), iar la 
oaspeți, atacantul 
central Zigoni (Ju
ventus).

Citind ca sursă un raport recent al Uniunii europene a 
asociațiilor de fotbal (U.E.F.A.), agenția „France Presse" a 
anunțat că numărul total al fotbaliștilor din Europa este 
de 10.968.740 — aparținînd celor 32 de federații naționale 
afiliate la U.E.F.A. Mai mult de jumătate sînt din U.R.S.S. 
(3.820.000) și din R.F. a Germaniei (peste două milioane). 
Pe locul al treilea se află Anglia (750.000), apoi Olanda 
(577.690), Franța (517.468), R.D. Germană (394.875), Ceho
slovacia (330.840), Polonia (285.000), Iugoslavia (226.600), 
Italia (7.342), Cehoslovacia (6.776).

Țările cu cel mai mare număr de cluburi de fotbal sînt, 
în ordine: Anglia (25.250), R.F.G. (15.380), Franța (10.330), 
Italia (7.342), Cehoslovacia (6.776).

A. Șoptereanu — unul din „brasiștii" noștri fruntași — 
la un antrenament cronomelrat

■ - Foto: Gh. Vințilă

Prof. Daniele
Premiului Nobel
flat în țara noastră cu ocazia orga
nizării la București a expoziției in
dustriale „Italia produce", a expus 
vineri dimineața, în sala, mică a 
Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia, conferința intitulată „Uni- 

. .verșalitatea • științei în. raporturile 
umane și în muncă". Despre acti
vitatea omului de știință italian a 
vorbit acad. Șt. S Nicolau, direc
torul Institutului de inframicrobio- 
logie al Academiei.

•fc

Prof. Daniele Bovet a făcut o vi
zită la Academie, unde a avut o 
întrevedere cu acad. Aurel Moga, 
președintele secției de științe medi
cale a Academiei, și cu alțj aca- . 
demicieni.

Ce oferă.

jiuni, de 29 km, astfel că în prezent 
există în Cehoslovacia peste 1 800 ki
lometri de cale ferată electrificată, 
ceea ce reprezintă 13,6 la sută din re
țeaua feroviară a tării.

In Cehoslovacia — arată interlocu
torul nostru — există două sisteme de

■ căi ferate electrificate : unul care fo
losește curent continuu și altul cu 
curent alternativ. In urma analizelor

, efe'ctuate de specialiști, s-a ajuns la 
Concluzia că folosirea curentului con
tinuu în condițiile transportului modern 
este nerentabilă. Cîteva cauze ar fi : 
uzarea mai rapidă a liniilor ferate prin 
întrebuințarea locomotivelor electrice 
cu șase osii și nu cu patru ca în sis
temul curentului alternativ ; cheltuielile 
necesare electrificării unui kilometru de 

, cale ferată în condijiile curentului con- 
- -tinuu sînt cu 500 000 de' coroane mai 

mari, iar cele legate de instalarea ca
blului cu 9—11 la sută 
același timp, simplitatea 
stalafiilor folosite pentru curentul al
ternativ permite accelerarea ritmului 
de electrificare.

Atenția. deosebită ce se acordă în 
Cehoslovacia modernizării transportu
lui feroviar se exprimă și prin volumul 
mare de investiții alocat acestui sector: 
18 miliarde coroane în actualul cinci-

■ nai. La cele 603 locomotive elec
trice produse de uzinele „Skoda" din 
Plzen, care circulă astăzi pe magistra-

..lele electrificate . ale țării, se vor a- 
dăuga în anii cincinalului încă 360, iar 
numărul locomotivelor Diesel urmează 
a spori în aceeași perioadă cu 1 340. 
Se prevede că în 1970, 90 la sută din 
numărul total al mijloacelor de trac
țiune pe calea ferată îl vor constitui 
locomotivele Diesel și electrice și nu
mai 10 la sută cele cu aburi.

Modernizarea 
cehoslovac 
asemenea, 
cu mii de 
de marfă, 
sută din volumul total al lucrărilor ce 
se efectuează la căile ferate vor fi me
canizate. .

„Anul 64’ al 
rate cehoslovace 
zarea inginerului 
un an de-avînt

. în dezvoltarea acestui sector de mare 
importanjă pentru economia najională 
a Cehoslovaciei.

mai mari. In 
montării in-

TEMPS MODERNES

Intr-un articol consacrat 
•situației politice din Grecia, 
revista lunară „Temps mo- 
dernes", editată de Jean-Paul 
Sartre scrie :

De multă vreme oameni 
clarvăzători au arătat că pri
mejdia provocată de inter
venția americană în Viet
nam amenință întreaga 
lume, inclusiv Europa.

Lovitura de stat fascistă 
din capitala Greciei a pro
vocat impresia unui „trăs
net din senin". Dat ea putea 
fi prevăzută, întrucît este 
vorba de impunerea de că
tre imperialismul american 
a voinței sale Europei prin 
intermediul înscăunării dic
taturii. în primul rînd pen
tru că în Grecia capitalul 
străin (în special american) 
domină întreaga economie, 
domină poliția și armata. Ar
mata a dat lovitura.

Cel mai alarmant este fap
tul că ea a adoptat în acest 
caz așa-numitul „plan de 
luptă împotriva activității 
interne de subversiune, 
plan care urma să fie în
făptuit în situații asemănă
toare de toate țările mem
bre ale N.A.T.O., plan care 
prevede pentru Europa oc
cidentală toate formele de 
intervenție ale armatei și po
liției, de îndată ce se creea-

electrificării căilor fe- 
(socotind de la reali- 
Krizik) se înscrie ca 

și de noi perspective

transportului feroviar 
în cincinal prevede, de 
înzestrarea căilor ferate 

noi vagoane de călători și 
cu -automotoare ele. 80 la

i

exceptional 
Pronoexpres

concursul excepțional 
„Pronoexpres" de miine, 25 
iunie 1967, se atribuie in nu
măr nelimitat autoturisme: 
Renault 16, Skoda M.B. 1000, 
Fiat 850 și Trabant 601 pentru 
6 din 9. Prin tragere la sorți: 
10 autoturisme (2 Renault 
4 Fiat 850 și 4 Trabant, 
pentru 5 și 4 din 9; 35 de 
cursii în U.R.S.S. pentru 4 
9;
variabilă și premii 
valoare fixă. Se 
10 extrageri a cite 
din 49. Cu 30 lei se 
ticipa la toate cele 
geri.

premii in bani de valoare 
in bani de 
efectuează
9 numere 
poate par-
10 extra-

DE PRETUTINDENI

Potrivit declarației lui Ândră 
Turcot, unul din directorii uzi
nelor aeronautice franceze „Sud- 
Aviation", avionul supersonic de 
pasageri franco-britanic „Concor
de" va efectua primul său zbor 
în luna februarie, anul viitor) În
cercările de zbor vor avea loc 
deasupra Oceanului Atlantic 
Mării Mediterane.

Un tînăr cercetător sovietic, 
Vitali Gorceakov, a descoperit că 
plantele ar fi înzestrate cu un fel 
de sistem nervos. Deși se știa de 
multă vreme că anumite plante 
(plantele carnivore, mimozele) 
reacționează la excitații exterioa
re, Gorceakov și-a propus să de
monstreze că toate plantele ar fi

ză o situație considerată pri
mejdioasă pentru interesele 
imperialiștilor și marilor mo
nopoluri...

în esență, lovitura de stat 
de la Atena a demonstrat 
că S.U.A. nu fac deosebire 
între țări cum sînt Repu
blica Dominicană, Guatema
la, Filipine sau Vietnam și 
națiunile din Europa. De în
dată ce forte, nu neapărat 
socialiste, ci pui și simplu 
democratice și naționale a- 
menință vechile „rînduieli" 
și deci, și controlul american 
asupra regiunii respective — 
importantă pentru S.U.A. 
din punct de vedere politico- 
economic și militar — Ame
rica mizează pe „gorile" și 
în Europa, la fel ca și în 
alte locuri.

capabile de astfel de reacții. El a 
luat ca punct de plecare o ob
servație a maestrului său, prof. 
Gunar: frunzele pe jumătate ofi
lite ale unei plante lipsite de apă 
se redresează de îndată ce se 
începe udarea rădăcinilor acestor 
plante și aceasta se întîmplă cu 
mult înainte ca apa să fi avut 
timpul de a ajunge la ele. Am 
fi deci îndreptățiți să presupu
nem, consideră cercetătorul sovie
tic, că un semnal emis de rădă
cină s-a transmis la frunze. Gor
ceakov și-a trasat sarcina de a 
reuși să dovedească existența a- 
cestui semnal.

Gorceakov a ajuns la concluzia 
că plantele posedă organe spe
cializate. Astfel, rădăcina este în 
mod special sensibilă la excitanți 
chimici, tulpina reacționează în 
special la acțiuni mecanice, iar 
frunza la variațiile temperaturii.

refuzul de a-și îndeplini serviciul 
militar, a fost numit membru de 
onoare al organizației internațio
nale „Glasul conștiinței". Intr-un 
comunicat publicat de biroul din 
Germania occidentală al acestei 
organizații se arată că pugilistul 
american „a dat tineretului din 
lumea întreagă un exemplu de 
curaj, cultură umană și măreție 
morală". Se știe că numeroși ti
neri americani refuză să se pre
zinte la centrele de recrutare pen
tru serviciul militar, protestând 
astfel împotriva războiului agresiv 
dus de S.U.A. în Vietnam.

INUNDAȚII IN... 
SOMALIA

„GLASUL 
CONȘTIINȚEI"

Cassius Clay, fostul campion 
mondial de box la toate catego
riile, care a fost condamnat în 
S.U.A. la 5 ani închisoare pentru

Ploi violente, neobișnuite pen
tru acest sezon, s-au abătut în 
ultimele 24 de ore asupra Soma
liei, transformînd orașul Moga
discio, capitala țării, și împreju
rimile lui într-o adevărată mlaș
tină.

Străzile au fost complet inun
date, numeroase case distruse, iar 
activitatea este în întregime pa
ralizată.

PARIS 23. — Corespon
dentul Agerpres, Georges 

. Dascal, transmite : Mitsos 
Partsalidis, membru al 
Biroului Politic al Parti
dului Comunist din Gre
cia, a acordat un interviu 
ziarului „l'Humanite", în 
care ocupîndu-se de situa
ția din Grecia a declarat: 
„Lovitura de stat militară 
înfăptuită la instigarea a- 
mericanilor nu este un e- 
veniment izolat, fapt de
monstrat și de situația din 
Orientul Mijlociu. Ea 
constituie o manevră de 
diversiune, menită să con
tracareze tendințele de 
dezangajare pe care le 
manifestă țările europene 
față de imperialismul a- 
merican, tendințe care 
s-au precizat o dată cu 
poziția Franței față de 
N.A.T.O. și mișcarea pen
tru organizarea securității 
colective în Europa".

La o întrebare privind 
organizarea luptei împo
triva dictaturii din Grecia, 
Partsalidis a răspuns : „în 
Grecia construirea unui 
front patriotic, bazat pe 
inițiativa stîngii, centrului 
și dreptei, a fost anun
țată deja. Numai acțiunea 
unită a tuturor forțelor 
democratice și patriotice 
va permite țării să iasă 
din teribila încercare prin 
care trece astăzi".

în ceea ce privește ac
țiunile de solidaritate in
ternațională, Partsalidis a 
relevat: „Viața a nume
roase personalități de 
stînga și chiar din Uniu
nea de Centru s-a aflat 
la un moment dat în pe
ricol. Grație solidarității 
internaționale, acest peri
col a fost într-o oarecare 
măsură îndepărtat, dar 
continuă să existe. Este 
un pericol ce se extinde 
asupra tuturor persoane
lor care se află în lagă
rul de tristă faimă de la 
Yaros, unde mii de deți
nuți, printre care femei, 
bătrîni și bolnavi, trăiesc 
în condiții inumane". i
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Practicată într-un loc al lumii, 
imixtiunea devine o sursă de ame
nințare a păcii și de înveninare a 
relațiilor dintre toate statele. Si
tuația din Vietnam ilustrează grăi
tor primejdia pe care intervenția și 
agresiunea armată o generează 
pentru pacea lumii, o dată cu în
călcarea legalității internaționale. 
România sprijină cu toată fermita
tea dreptul poporului vietnamez de 
a dispune liber de soarta sa. înce
tarea agresiunii împotriva acestui 
popor ar avea urmări salutare pen
tru întreaga viață internațională, 
după cum' menținerea și escalada
rea ei stimulează acțiunile agre
sive și în alte părți ale lumii.

Departe de a înlătura instabili
tatea unei regiuni și de a-i solu
ționa problemele, intervenția ex
ternă folosește această stare pentru 
a asigura dominația intereselor 
străine și a menține nesiguranța ca 
pretext de continuitate. în Orientul 
Apropiat, a cărui istorie ilustrează 
o competiție acerbă de interese 
economice, politice și militare a 
puterilor colonialiste, una din con
dițiile redresării și normalizării si
tuației este încetarea amestecului 
străin în treburile țărilor din a- 
ceastă zonă.

Aș dori să enumăr, drept al 
treilea factor al determinării unei 
soluții eficiente, respectul interese
lor fundamentale ale fiecărui stat 
din regiunea Orientului Apropiat, 
pe baza existenței sale indepen
dente și suverane.

Nesocotirea acestui factor a fă
cut ca numeroase dificultăți să se 
acumuleze pînă la atingerea punc
tului exploziv. Considerăm că, pe 
baza drepturilor omului și a nor
melor internaționale, problema 
populației arabe strămutate din Pa
lestina trebuie rezolvată în lumina 
hotărîrilor Adunării Generale, cum 
sînt rezoluția 194, adoptată la se
siunea a IlI-a, care prevede că „re- 
fugiaților li se va permite să se 
întoarcă la casele lor, dacă doresc 
aceasta, sau să fie despăgubiți de 
guvernele răspunzătoare pentru 
pierderea proprietăților lor", și re
zoluția 394, adoptată la a V-a se
siune, care accentuează necesita
tea ocrotirii drepturilor și proprie
tăților refugiaților arabi din Pales
tina.

Populația, căreia recentele osti
lități i-au adus din nou suferințe, 
trebuie sprijinită să-și lecuiască ră
nile, victimele conflictului trebuie 
să se bucure de un tratament 
uman, potrivit normelor interna
ționale. România, care a oferit unor 
țări arabe, pe măsura posibilități
lor sale, ajutorul ei prietenesc con- 
stînd în alimente, medicamente și 
alte bunuri, consideră că în acest 
moment toate statele trebuie să a- 
corde o asistență eficientă popu
lației atît de greu încercată.

Respectarea independenței și su
veranității statelor este o cerință 
fundamentală pentru formularea și 
adoptarea oricărei soluții. Procesul 
istoric contemporan care a dus la

formarea a zeci de state noi, inde
pendente, a dat un relief deosebit 
principiului dezvoltării de sine stă
tătoare a acestor state, potrivit nă
zuințelor lor legitime de afirmare 
națională și progres.

Apreciind rolul jucat de po
poarele arabe în desfășurarea aces
tui proces, România își reafirmă 
deplina solidaritate cu lupta lor 
dreaptă împotriva imperialismului 
și neocolonialismului, pentru apă
rarea independenței naționale și a 
cuceririlor democratice, pentru rea
lizarea aspirațiilor lor de unitate 
națională. Poporul român privește 
cu caldă simpatie și sprijină efor
turile națiunii arabe îndreptate 
spre valorificarea, potrivit intere
selor sale, a resurselor naturale 
de care dispune, spre realizarea 
progresului său economic și social. 
Exercitîndu-și dreptul de a-și ho
tărî soarta în mod suveran, po
poarele arabe vor putea îmbogăți 
contribuția lor valoroasă adusă la 
tezaurul civilizației și culturii uni
versale, vor satisface năzuințele lor 
îndreptățite de progres.

în sfîrșit, domnule președinte, 
metoda care, excluzînd folosirea 
forței, poate conduce la o rezol
vare pașnică, rațională și de lungă 
durată a problemelor în suspensie 
este aceea a tratativelor, a înțele
gerii. Abordate în spirit realist, cu 
calm și luciditate, cu respect mu
tual, problemele relațiilor interna
ționale, oricît de dificile, pot fi so
luționate pe baza respectării inte
reselor legitime ale părților.

Considerăm că nici un efort ex
terior nu se poate substitui proce
sului autentic de reglementare de 
către țările unei regiuni a proble
melor lor comune, singurele soluții 
trainice fiind cele care emană din 
cunoașterea aprofundată și expe
riența îndelungată a părților în 
cauză. în cazul în care împrejură
rile împiedică contactul direct între 
aceste părți, comunității interna
ționale îi revine îndatorirea de a 
crea climatul prielnic realizării a- 
cestui dialog în viitor. Condiția ne
cesară a oricăror negocieri este asi
gurarea egalității depline între in
terlocutori, îndepărtarea tendințe
lor de a impune soluții sau de a 
exploata în acest scop situații mi
litare avantajoase.

Domnule președinte,
Principiile relațiilor între state și 

ideile fundamentale ale conviețuirii 
popoarelor formează acel bun co
mun, de unde putem extrage ba
zele unei dezvoltări lipsite de con
fruntări violente, victime și distru
geri. în era noastră, promovarea 
unei etici internaționale, recunoaș
terea unor norme — întemeiate pe 
respectarea independenței și suve
ranității — ale conduitei statelor 
și guvernelor în relațiile externe, 
precum și aplicarea scrupuloasă a 
acestor principii fundamentale de 
drept și justiție constituie nu nu
mai una din căile posibile pentru 
înfăptuirea treburilor politice in
ternaționale, ci singura alterna
tivă la calea dezastrului și a ni
micirii.

La Glassboro

ÎNTREVEDERE
KOSÎGHIN-JOHNSON
NEW YORK 23 (Agerpres). TASS 

transmite: Vineri, la Glassboro, în 
apropiere de New York (statul 
New Jersey) a avut loc o întîlnire 
între președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., A. N. Kosî-

ghin, care se află la lucrările se
siunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U., și președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson.

întîlnirea a avut loc la propune
rea președintelui Johnson.

Sosirea delegației 
guvernamentale 
române la Teheran

TEHERAN 23 (Agerpres).— De
legația guvernamentală română la 
cea de-a doua sesiune a Comisiei 
ministeriale mixte româno-iranie- 
ne, condusă de Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, a so
sit la Teheran. Oaspeții români au 
fost întîmpinați la aeroport de 
Alinaghi Alikhani, ministrul eco
nomiei, Yeganah Nasser, ministru 
de stat, și de alte persoane ofi
ciale.

ADEN

ÎNCORDAREA
PERSISTĂ

delegației române
NEW YORK 23. — Trimisul spe

cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Delegația Republicii Socia
liste România a continuat să aibă 
joi întîlniri cu alte delegații pre
zente la sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. Au 
avut loc schimburi de păreri cu 
privire la problemele aflate în dez
baterea sesiunii.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, au avut 
o întrevedere la sediul Națiunilor 
Unite cu Mahmud Fawzi, asistent 
al președintelui R.A.U. pentru afa
cerile externe, și s-au întîlnit cu 
Ishan Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe al Turciei.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
împreună cu Corneliu Mănescu au 
avut o întrevedere cu George 
Brown, ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii, însoțit de Paul 
Gore-Booth, subsecretar permanent 
la Foreign Office. Seara au partici
pat la un dineu oferit 
afacerilor externe 
Couve de Murville, în 
delegații.

Ferm convinsă că aceasta este 
o contribuție esențială la cauza 
păcii, România caută să-și înde
plinească, laolaltă cu alte țări, da
toria de a întări, prin politica sa 
externă, principiile ce trebuie să 
domnească în relațiile dintre state. 
Vocația unei țări de a contribui la 
elaborarea și consolidarea princi
piilor relațiilor internaționale nu 
este limitată de nici un considerent 
de mărime sau putere economică 
și militară. Promovarea principiilor 
echitabile este cu atît mai mult 
apropiată de scopurile statelor care 
și-au cîștigat recent independen
ța, cu cît respectarea lor consti
tuie condiția îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor vitale de întărire 
a independenței, a valorificării re
surselor pe care le posedă, a an
gajării nestingherite pe calea pro
gresului material și înfloririi spi
rituale. Numai în condițiile res
pectării independenței și suverani
tății, neamestecului în treburile 
altui stat, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc statele pot găsi 
acel climat care le îngăduie o 
totală și fructuoasă consacrare a 
energiilor ridicării societăților lor 
pe trepte din ce în ce mai înalte 
de dezvoltare.

Ca orice criză, recentele eveni
mente din Orientul Mijlociu con
țin în același timp, virtual, două 
modalități de desfășurare în viitor. 
Este posibil ca criza să continue, 
luînd tributuri sporite de jertfe 
și distrugeri și amenințînd pacea 
lumii. Totodată, este posibil ca din 
îndelungata desfășurare a conflic
telor din această regiune să fie 
deduse acele învățăminte care per
mit abordarea pe o bază nouă a 
unei soluții pașnice, de perspec
tivă. Recentele evenimente din O- 
rientul Apropiat pot fi nu unul 
din acele episoade periodice care 
macină potențialul regiunii, lăsînd 
în urmă suferințe, ci ultimul act 
dintr-o dramă îndelungată. Aceas
ta va depinde, în primul rînd, de 
capacitatea statelor din această re
giune, precum și a celor întrunite 
în forul de dezbatere al Națiuni
lor Unite, de a desprinde adevăra
tele învățăminte și de a consolida 
arsenalul instrumentelor politice 
ale conviețuirii.

Considerăm că au fost și în 
această zonă, ca și în alte părți 
ale lumii, suficiente experiențe 
scump plătite pentru a demonstra 
necesitatea abordării într-un mod 
nou, constructiv, a treburilor in
ternaționale. Numeroasele victime 
și suferințele populației, imensele 
distrugeri de bunuri materiale și 
paralizarea resurselor necesare 
pentru o dezvoltare economică ac
celerată sînt numai o parte din 
consecințele generate de menți
nerea situației conflictuale din O- 
rientul Mijlociu.

La scara istoriei nu există suc
cese durabile, impuse prin forță, 
în disprețul drepturilor legitime 
ale popoarelor. Metoda elaborării 
răbdătoare a soluțiilor, respectul 
în spirit de egalitate al personali
tății distincte a fiecărui stat și in
troducerea în relații a unei condu
ite întemeiate pe principiile con
viețuirii pașnice oferă în cazul O- 
rientului Apropiat, după părerea 
noastră, garanția îndreptării spre 
o soluție eficientă și trainică de 
pace și prosperitate pentru popoa
rele lui.

România nu va precupeți nici 
un efort în a-și aduce contribuția 
la promovarea unei soluții bazate 
pe dreptate și înțelepciune, inspi
rate de interesele superioare ale 
păcii.
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O. N. U.

DEZBATERILE
DE IERI

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Adunarea Generală a O.N.U. și-a 
continuat vineri' dezbaterile cu 
privire la situația din Orientul 
Mijlociu.

într-o scurtă intervenție, repre,- 
zentantul R.A.U., El Khony, a 
vorbit despre situația grea a popu
lației arabe din regiunile ocupate 
de forțele izraeliene.

Primul ministru al Afganistanu
lui, Mohammed Hashin Maiwan- 
dwal, s-a pronunțat pentru retra
gerea necondiționată a trupelor 
izraeliene de pe teritoriile ocupate. 
El a sprijinit proiectul de rezo
luție sovietic.

Expunînd poziția delegației 
R.S.S. Bieloruse, președintele Con
siliului de Miniștri, T. I. Kiselev, a 
cerut adoptarea de către Adunarea 
Generală a proiectului de rezolu
ție propus de șeful delegației Uniu
nii Sovietice.

Reprezentantul Suediei, Sverker 
Astrom, a declarat că părțile a- 
flate în conflict în Orientul Mijlo
ciu trebuie să se supună princi
piilor Cartei O.N.U., care presu
pune respectarea reciprocă a in
tegrității teritoriale a statelor și 
excluderea oricăror anexiuni teri
toriale.

Ministrul de externe al Canadei, 
Paul Martin, a subliniat că trebuie 
să se respecte integritatea terito
rială a statelor, dreptul de folo
sire a căilor maritime internațio
nale al fiecărui stat, să se găsească 
o soluție echitabilă problemei re
fugiaților palestinieni.

în continuare a luat cuvîntul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România. Cuvîn
tarea a fost primită cu un deo
sebit interes.

de ministrul 
al Franței, 
cinstea unor

★
Corneliu Mănescu s-a întîlnit cu 

Paul Martin, ministrul afacerilor 
externe al Canadei. La întrevedere 
au participat Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentantul permanent al 
României la O.N.U., și George Igna
tieff, reprezentantul permanent al 
Canadei la O.N.U.

Intr-o tabără a partizanilor bolivieni

DESCOPERIREA

KINSHASA 23 (Agerpres). — în 
Congo (Kinshasa) a fost descoperit 
un complot avînd drept scop pa
ralizarea economiei provinciei Ka
tanga, a anunțat vineri postul de 
radio Kinshasa.

Postul de radio Kinshasa a pre
cizat că, potrivit planului, complo
tiștilor, urmau să fie organizate 
numeroase diversiuni — aruncarea 
în. aer a podurilor de cale ferată, 
scoaterea’din funcțiune a sistemu
lui de aprovizionare cu energie 
electrică, ceea ce ar fi dus la 
dezorganizarea economiei Katangăi 
și ar fi avut un efect nefast asupra 
întregii vieți economice ă Congo- 
ului. Operațiunile urmau să fie 
efectuate de un grup de cetățeni 
belgieni care își desfășoară în pre
zent activitatea în Katanga, pre
cum și de unii belgieni din armata 
congoleză. Căpetenia diversioniști- 
lor era belgianul Van Der Steen, 
șeful stației de cale ferată Mucha- 
cha. El a desfășurat o intensă acti
vitate pentru angajarea unora din
tre foștii jandarmi katanghezi. Din 
Rhodesia au fost trimise mari can
tități de dinamită, praf de pușcă 
și alte explozibile. Aceștia au și 
trecut la acțiune, aruneînd în aer 
podul de peste fluviul Lubudi, din 
regiunea Muchacha, precum și 
stîlpul de înaltă tensiune din apro
pierea orașului Lubumbashi. For
țele de securitate au reușit însă să 
descopere complotul. O parte din
tre autori au fost arestați, iar alții 
au reușit să se ascundă, printre 
care și fostul ministru de finanțe 
în guvernul lui Chombe, Mumba, 
și colaboratorul lui Chombe, Kon- 
golo.

Vineri, președintele Mobutu a 
propus radioteleviziunii belgiene, 
precum și unor ziare să-și trimită 
corespondenți la Kinshasa pentru 
a lua interviuri și a face cunoș
tință cu unii dintre autorii complo
tului. Anunțînd acest fapt, radio 
Kinshasa a subliniat că „belgienii,

UNUI COMPLOT
ÎN KATANGA

amestecați în complot, vor fi jude
cați în conformitate cu legislația 
congoleză. Nici o notă de protest 
a Ministerului de Externe belgian 
sau vreo presiune nu vor reuși să 
ne determine să ne schimbăm a- 
ceastă hotărîre suverană. Bruxel- 
les-ul trebuie, în sfîrșit, să înțe
leagă că Congo (Kinshasa) este o 
țară independentă".

ADEN 23 (Agerpres). — In cursul 
zilei de joi, anunță trimisul agen
ției France Presse, un mare rezer
vor de petrol conținînd 17 000 tone, - 
aparținînd companiei „British Pe- - 
troleum", a fost perforat de tirul 
patrioților din Aden. Au fost puse ' 
imediat în funcțiune pompele de 
golire a rezervorului, dar o mare- 
cantitate s-a scurs totuși pe stră
zile Adenului. Un fluviu de pe- 
trol de 25 cm grosime a acoperit’* 
singura stradă ce leagă diferitele 
cartiere ale orașului. Practic, trans
mite agenția France Presse, Ade- 
nul este împărțit în două, fluviul 
de petrol separînd partea în care 
este situat cartierul general al co
mandamentului forțelor britanice, 
din Orientul Mijlociu, de partea în 
care se află aeroportul și cartierul 
arab Crater. Toate agențiile anun-. , 
ță că joi seara situația la Aden- 
continua să fie încordată. Cartie
rul arab Crater este sub controlul 
populației arabe. Autoritățile in
tenționează să trimită trupe ale ar
matei federale și nu soldați brita-,, 
nici „pentru a evita complicații"..,

Consolidarea regimului
republican în Uganda

KAMPALA 23 (Agerpres). — 
Parlamentul Ugandei s-a întrunit 
la Kampala pentru a examina și 
aproba textul noii constituții. Po
trivit proiectului de constituție ela
borat de guvernul președintelui 
Milton Obote, în țară va fi instau
rat regimul republican, punîndu-se 
astfel capăt tradiționalului sistem 
de împărțire a Ugandei în regate 
și regiuni conduse de șefi tradițio
nali. Pe teritoriul țării vor fi create 
18 regiuni. Noua constituție pre
vede instituirea unui sistem parla-

mentar unicameral, precum și exi$," 
tenta unei singure structuri pentr ' 
organele puterii locale. în fiecare?’ 
regiune va fi creat un consiliu re
gional condus de un secretar gene
ral, lider al partidului majorității 
din consiliu. Toate regiunile se 
vor afla sub controlul guvernului 
central. Ministrul administrației re
gionale dispune de dreptul de a 
dizolva oricare consiliu regional i?i 
de a înlocui pe secretarul său ge
neral.

Succesul
artiștilor9
români
la Paris

seara, la Tea- 
Olympia, în

Săptămînile festive 
vieneze

sînt
vo-

„Ciclul Mahler", e- 
veniment remarcabil 
al recentelor săptă
mâni festive vieneze. 
continuă să rețină a- 
tenția cercurilor mu
zicale. Cronicarii vor
besc despre „o nouă 
înțelegere pentru Gu
stau Mahler" și chiar 
de ,o renaștere" a o- 
perei acestuia, viu 
controversată pină în 
zilele noastre.

Mahler a 
Viena și 
mulți ani 
și opera 
austriece. Sensibil la 
frământările timpu
lui său, marele com
pozitor a creat opere 
puțin obișnuite con
temporanilor. E pre
zentat ca ultimul din 
armoniștii tradițio
nali austrieci și pri
mul dintre moderni, 
pentru că în muzica 
sa se întîlnesc elemen
te care amintesc de 
simplitatea și armo
nia cîntecului popular, 
dar și părți unde re-

Na-Joi 
trul 
fața unei săli arhi
pline, Teatrul sati- 
ric-muzical Con
stantin Tănase din 
București a pre
zentat spectacolul 
de gală denumit 
„Marele music-hall 
din România".

Teatrul participă 
cu acest specta
col la cea de-a 3-a 
Olympiads, de mu
sic-hall 1967, care 
se desfășoară la 
Paris în tot timpul 
verii 1967, sub aus
piciile Comitetului 
serbărilor Parisu
lui. Spectacolul a 
obținut un mare 
succes, artiștii fi
ind îndelung a- 
plaudați de public.

Agenția France 
Presse scrie : „Ma
rele music-hall din 
România a repur
tat joi seara un 
triumf la Olym-

aprecieri 
dirijorul 

Bernstein,

. .. lai 
ale căiei 
le-a s'u-

studiat la 
a condus 
orchestra 
capitalei

Patrioți sud-vietnamezi în timpul unui atac împotriva trupelor americano- 
saigoneze

gulile tonalității 
încălcate în mod 
luntar. „A fost 
scrie „Salzburger 
chrichten", un căută
tor permanent, un 
luptător cu fanatism 
artistic și intelectul 
pentru eliberare. F1, 
a fost, ca nimeni al
tul, un exponent 
epocii sale, 
frământări 
ferit".

Deosebite 
a întrunit 
Leonard 
care a beneficiat de 
concursul Filarmoni
cii vieneze, renumită 
pentru înaltele sale 
calități. Sub bagheta 
lui, opera lui Mahler 
a cucerit, în perioada 
postbelică, un cerc tot 
mai larg de admira
tori, in special prin 
concertele susținute 
cu Filarmonica new- 
yorkeză și orchestra 
simfonică din Londra.

Petre STĂNCESCU
Viena, 23

agențiile de presă transmit:
Solidaritate cu R. D. Viet

nam. La inițiativa unui grup de 
personalități medicale franceze a 
fost creată la Paris „Asociația me
dicală franco-vietnameză", avînd 
drept scop colectarea de medica
mente și materiale necesare cerce
tării științifice și medicale de care 
are nevoie R. D. Vietnam. Printre 
semnatari figurează profesorii An
dre Lwoff și Jacques Monod, lau- 
reați ai Premiului Nobel pentru 
medicină, profesori ai Facultății de 
medicină, directori de 
Național de Cercetări 
medici, chirurgi etc.

naiul din Diisseldorf (R.F.G.). După 
cum se știe, Franz Stangl se face 
vinovat de exterminarea a 700 000 
de evrei în lagărele de concentrare 
de la Treblinka și Sobibor, în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial.

activității partidelor lor și asupra sar
cinilor pe care le rezolvă în prezent. 
A avut loc un schimb de păreri în 

ale
co-

Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam.

Convorbiri franco-ceho- 
slovace. In cursul convorbirilor 
desfășurate zilele acestea la Praga, re
prezentanții Franței și Cehoslovaciei au 
convenit să încheie un acord cu privire 
la reglementarea relațiilor juridice în 
problemele cetățenești și comerciale, 
precum și o nouă convenție consulară.

la Centrul 
Științifice,

Stangl.

legătură cu problemele actuale 
situației internaționale și mișcării 
muniste și muncitorești mondiale.

Patrioți sud-africani a- 
menințați cu moartea. De 13 
Pretoria se anunță că încă 37 de 
patrioți sud-africani riscă să pri
mească pedeapsa cu moartea în- 
tr-un proces intentat împotriva lor. 
Procesul va fi judecat la 7 august.

„Național

Extrădarea lui
Criminalul de război nazist, Franz 
Paul Stangl, judecat cu cîteva zile 
în urmă de către Curtea Supremă 
din Brazilia, a fost extrădat autori
tăților Republicii Federale a Ger
maniei. Sub excorta a doi ofițeri 
de poliție din R.F.G., Franz Paul 
Stangl a părăsit Brazilia joi noap
tea pe bordul unui avion cu desti
nația Paris, via Lisabona. Stangl 
urmează să fie judecat de Tribu-

Vizita la Sofia a delega
ției P.C. din Japonia. La sofia 
au avut loc tratative între delegația 
P.C. din Japonia condusă de Tomio 
Nishizawa, membru al Prezidiului, se
cretar al C.C., și o delegație 
al P.C. Bulgar, condusă de 
Todorov, membru al Biroului 
secretar al C.C. Conducătorii 
fiilor s-au informat reciproc

a C.C. 
Stanko 
Politic, 
delega- 
asupra

Fuzionarea unor compa
nii de radioteleviziune.Două 
mari companii americane, 
Telephone and Telegraph Corp." și
„American Broadcasting Company 
Inc." au primit aprobarea din partea 
unei comisii juridice să fuzioneze. 
Agenția France Presse apreciază că 
aceasta este cea mai mare fuzionare 
din istoria radioteleviziunii.

Extinderea sectorului de 
stat în Congo (Brazzaville). 
La Brazzaville a luat sfîrșit prima se
siune anuală a Adunării Naționale con
goleze. Au fost adoptate o serie de 
legi care prevăd extinderea și întărirea 
sectorului de stat al economiei con
goleze, în special prin naționalizarea 
producției și distribuirii energiei elec
trice în țară. In cuvîntarea de închi
dere, președintele Adunării Naționale, 
Nouyabi, a declarat că întreprinderile 
de stat devin fundamentul economiei 
naționale congoleze.

Janeiro 
a ojerit 
de un 
a făcut 
treilea

Arta Florescu la Rio de 
Janeiro. în sala de concerte „Ceci
lia Meireles" din Rio de 
artista poporului Arta Florescu 
un recital care s-a bucurat 
succes deosebit. Arta Florescu 
parte din juriul celui de-al
concurs internațional de canto de la 
Rio de Janeiro, cîștigat de mezzoso- 
prana sovietică Irina Bogaciova. Cu 
prilejul șederii la Rio de Janeiro, ar
tista română a participat totodată la 
prezentarea operei „Don Giovanni" de 
Mozart, în care a interpretat rolul 
Donei Ana. Interpretarea s-a bucurat 
de mult succes.

0 delegație a Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, 
condusă de Zenon Kliszko, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a făcut o vizită 
de prietenie în R. D. Vietnam, la 
invitația Comitetului Central al

Oaspete nedorit, student» 
turci au demonstrat joi după-amiază 
împotriva prezenței la Istanbul a vice
amiralului american Lawrence Geis, 
care face parte din comandamentul 
flotei a 6-a. Ei l-au împiedicat pe 
militarul american să viziteze Monu
mentul Republicii. Poliția, care a in
tervenit, a arestat trei studenți.

0 noua explozie subte
rană a unei bombe cu 
hidrogen 3 fost efectuată de 
Statele Unite joi la poligonul din 
Nevada. Este cea de-a 14-a explo
zie de la începutul anului, anun
țată de Comisia pentru energia 
atomică a S.U.A.
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