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IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Cine călătorește în aceste zile cu trenul în Moldova, pe ruta Iași, rămîne plăcut impresionat de aspectul noii gări din Bîrlad. Realizate de colectivul întreprinderii de construcții căi ferate din Iași, lucrările de modernizare a acestui important nod de cale ferată cuprind sistematizarea e- lectrodinamică cu relee a stației, care permite dirijarea și controlul automatizat al circulației trenurilor și dublarea capacității de staționare și manevrare, precum și construcția noii gări. Aceasta este formată din- tr-un corp central cu două nivele pentru servirea călătorilor, un altul pentru serviciul de exploatare C.F.R. și o clădire pentru postă si autogara I.R.T.A.Proiectantul — Institutul de pro-

iectări căi ferate București — a conceput complexul C.F.R. din Bîrlad într-o linie modernă, spațioasă, pentru a putea deservi în condiții optime traficul mereu sporit de mărfuri și călători și, în același timp, să se încadreze armonios în arhitectonica orașului în continuă dezvoltare. Corpul central al gării, susținut de 12 stîlpi turnati monolit, este construit în proporție de 80 la sută din beton și sticlă. La parterul său sînt amenajate utilitățile pentru deservirea călătorilor : case de bilete, magazii pentru bagaje de mînă, camera mamei și a copilului, birou de informații, puncte telefonice, farmacie, chioșc de ziare și tutungerie. La etaj se află sala de așteptare modern utilată.

Tiberiu HORVATH
vicepreședinte al Băncii de Investiții

de Investiții. Sînt obiective cu termene apropiate de punere în funcțiune care nici acum nu au asigurate toate proiectele. Bunăoară, pentru instalațiile de fire textile și rețele cord relon (etapa a IlI-a) din cadrul Uzinei de fibre sintetice Săvinești, proiectantul (IPROSIN) nu predase constructorului pînă la 20 ianuariefaptul că pentru

planul cincinal, sută mai mare

După cum se arată în Comunicatul cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare a economiei naționale pe 1967, anul trecut s-a realizat din fondurile centralizate ale statului un volum de investiții de 52,2 miliarde lei — aproximativ egal cu cel realizat în cursul primului cincinal 1951—1955.Semnificativ este prima oară, după mulți ani, planul de investiții a fost îndeplinit integral din punct de vedere valoric. S-au dat în funcțiune obiective și capacități importante în toate ramurile de producție și s-a extins dotarea cu tehnică modernă a economiei naționale. Experiența pozitivă a- cumulată anul trecut constituie o bază sigură pentru perfecționarea în continuare a activității în domeniul investițiilor.Exprlmînd politica consecventă a partidului și statului nostru de a- sigurare a dinamismului economiei naționale, planul de stat pe 1968 prevede rea- r Uzarea unui volum de investiții de 58 miliarde lei, din care cea mai mare parte este destinată sectorului producției materiale. Este un volum de investiții care depășește cu 1,9 miliarde lei nivelul înscris pentru anul în curs în fiind cu peste 11 ladecît cel realizat în 1967.O problemă principală a planului de investiții pe acest an — subliniată cu putere în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului — o constituie concentrarea fondurilor de investiții pe un număr mai restrîns de obiective, spre a se crea condiții de scurtare a duratei de execuție și a termenelor de punere în funcțiune a capacităților de producție prevăzute. S-au luat în acest sens, prin planul de stat, o serie de măsuri importante, care își găsesc reflectarea în creșterea volumului lucrărilor ce se execută în continuare și reducerea numărului de șantiere noi. De asemenea, au fost luate măsuri pentru o mal judicioasă coordonare a lucrărilor, îndeosebi pe șantierele unde se construiesc mari obiective industriale, în scopul asigurării unul ritm susținut de execuție și grăbirii punerii lor în funcțiune.înfăptuirea ritmică și integrală a volumului sporit de investiții prevăzut pentru 1968 este o sarcină economică de cea mai mare însemnătate, asupra căreia trebuie să-și concentreze eforturile toți factorii care au răspunderi în acest domeniu : titularii de investiții, prolectanții, constructorii și furnizorii de utilaje tehnologice. O mare importanță pentru realizarea planului de investiții are asigurarea promptă de către ministere și celelalte organe centrale titulare de investiții a documentațiilor tehnice, utilajelor și instalațiilor tehnologice necesare. In fapt, acestea reprezintă condițiile fundamentale ale îndeplinirii ritmice și integrale a planului de investiții, ale respectării termenelor de punere în funcțiune a noilor obiective și capacități de producție.Cum se prezintă situația în acest domeniu ? Se poate aprecia că în ce privește documentația tehnică de execuție, situația este mai bună decît în anii precedenți, la începutul acestui an fiind asigurate proiecte de execuție pentru aproape 90 la sută din volumul de lucrări planificat a se executa în 1968. Merită relevat faptul că Ministerul Industriei U- șoare. Ministerul Energiei Electrice si alte organe centrale, titulare de investiții, au predat constructorilor proiectele de execuție pentru tota- litatea lucrărilor ce care le au de realizat în acest an. Totuși, la u- nele ministere documentația de execuție nu este asigurată în proporții satisfăcătoare. Printre acestea se numără Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Construcțiilor. Ministerul Industriei Metalurgice și Ministerul Industriei Chimice — titulari care au de realizat în acest an volume însemnate

a.c. decît 22 la sută din documentația de execuție necesară volumului de lucrări de construcțll-montaj de realizat în 1968, deși prima capacitate de producție este în funcțiune în acestui fapt, care tata nerespectare
prevăzută să intre acest an. Datorită se adaugă la repe- a prevederilor din

(Continuare în pag. a in-a)

Scafandrul — omul din adînc — fratele nostru din adînc. L-am văzut cum ieșea din mare, în carcasa lui ciudată, înfășurat în cabluri și furtunuri, toate pornite parcă din inima lui și legîndu-1 de tot universul.Din mare scafandrul ieșea — să se odihnească, să se încălzească, să respire destul. Deasupra — vîn- tul, valurile, cșrul, aerul mult, lumina uriașă, portul, vapoarele, orașul. Dedesubt, de unde venea — întunericul și răceala din adînc ; tăcerea și singurătatea de pe fundul mării, priveliștea mohorîtă a nisipurilor ; piatra, nămolul, betonul, epavele, lumea indiferentă a algelor, fauna veșnic flămîndă, blocurile de beton, fundațiile, zidurile digului, cabluri, lanțuri, instalații, conducte — toate ca niște rădăcini ale portului. Avea mers stîngaci, de albatros ; era amețit puțin, tremura puțin ; fața lui invadată de o culoare albastră, suferindă, își recăpăta treptat culoarea normală.Supraveghea în adînc — pe fundul mării — așezarea blocurilor uriașe, construcția unei noi dane a portului. Blocurile erau luate cu o macara plutitoare și după ce se clătinau, enorme, prin aer, creînd neliniști, coborau încet, în apă. Iar acolo, în apă, pe fundul mării, le aștepta el, scafandrul. Aștepta pînă se apropia blocul, uriaș, fantomatic, ca un nor alb, venind încet : și fe- rindu-se ca de un munte și diri- jîndu-1 cu brațele, atent-la fiecâ're mișcare și semnalizînd sus, scafandrul ducea enormul bloc și îl așeza ca pe o cărămidă pe locul pregătit de el, pînă se aplica și se îmbina perfect cu celelalte blocuri — astfel ca niciodată nici o putere să nu-1 mai clintească de acolo. Și tot astfel, piatră cu piatră, clipă cu clipă — și fiecare clipă cu efortul, cu încordarea ei supremă — acolo, pe fundul mării, în singurătatea mării, într-o zonă în care el este singura conștiință, luînd asupra lui întreaga sarcină a colectivității, în cazul de față, construcția în continuare a portului.— Am întîrziat puțin — și-au cerut scuze tovarășii lui de la suprafață, grăbindu-se să-1 scoată din costumul lui.— Dar nici eu nu v-am grăbit. Șl eu am întîrziat. Cît ați întîrziat ?— Ei, zece minute bune ! Peste...— S-o credeți voi î — a rîs scafandrul. Dacă-1 vorba să socotim pe ceasuri, întîrziați voi de vreo zece ani. Zece ani — nu zece minute 1 Ce umblați voi cu zece minute !...Au rîs cu toții. Erau ca șl frații, își înțelegeau glumele — cei mai mulți erau scafandri.— Aveți zece ani de cînd lucrați ca scafandru ? ! — s-a interesat cineva.
(Continuare în pag. a V-a)

Partidului Comunist din IsraelVineri a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Israel, formată din tovarășii Samuil Miku- nis, secretar general al P.C. din Israel, și Moshe Sneh, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.I.La plecare, oaspeții au fost con-
duși de tovarășii Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Domnule președinte.Cea de-a II-a Conferință a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa dumneavoastră și tuturor participanților un cordial salut din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal.România vede în Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare un eveniment de o deosebită importanță pentru promovarea cooperării economice internaționale. Notînd cu satisfacție preocupările largi ale Conferinței în domeniul comerțului și dezvoltării, ne exprimăm speranța că ea va găsi căi și mijloace de sprijinire efectivă a eforturilor proprii ale țărilor angajate în procesul dezvoltării.în această ordine de idei, România, care se găsește ea însăși angajată într-un complex proces de dezvoltare economică, împărtășește preocupările țărilor în curs de dezvoltare pentru accelerarea dezvoltării lor economice, eliminarea barierelor artificiale și practicilor discriminatorii care mai persistă în comerțul mondial, lichidarea decalajului acestor țări față de țările dezvoltate.în zilele noastre a devenit tot mai evident faptul că nu există soluții trainice pentru marile probleme economice care preocupă comunitatea internațională, decît în perspectiva unei păci durabile. Pacea lumii și progresul economic al popoarelor sînt indivizibile.

Nădăjduim ca lucrările sesiunii să se desfășoare într-un spirit de înțelegere și cooperare, de abordare realistă și constructivă a problemelor comerțului și dezvoltării, pentru găsirea unor soluții realiste și acceptabile tuturor țărilor, soluții care să se bazeze pe respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Respectarea acestor principii este cu atît mai necesară cît actuala configurație internațională cuprinde țări aflate la nivele foarte diferite de dezvoltare și cu sisteme so- cial-politice diferite.România este gata să colaboreze la identificarea unor asemenea soluții, care să izvorască din practica pozitivă a relațiilor și cerințelor e- conomice internaționale. îmi exprim speranța că lucrările Conferinței și rezultatele sale vor îndreptăți așteptările legitime pe care fiecare țară, fiecare popor, și în special țările și popoarele care se află astăzi angajate în imensul efort al dezvoltării economice, le asociază cu această manifestare a responsabilității colective internaționale în domeniul comerțului și dezvoltării.In acest spirit, urez succes deplin eforturilor Conferinței pentru identificarea soluțiilor capabile să transforme relațiile economice într-un instrument activ și eficace al dezvoltării tuturor națiunilor, al cooperării și înțelegerii internaționale. al păcii.
NICOLAE

Președintele 
al Republicii

muzica și fumul, arta plastică se înscriu manifestări importante și dezvoltarea conștiin- Virgil BRADAȚEANU
vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă

vieții teatrale
An de an, dramatică și cu creații și în formarea . tei oamenilor, cu opere care slujesc idealurile de umanitate și progres ale socialismului. Sînt domenii în care îmbinînd propriile tradiții și capacități contemporane cu valori ale culturii de pretutindeni, creatorii caută să răspundă unor nevoi spirituale de tot mai mare exigentă, proprii nouă celor de azi, dar de neînțeles fără pătrunderea și cuprinderea personalității poporului nostru, a ceea ce sîntem azi și ceea ce va trebui să fim.Festivalul național de teatru recent încheiat nu a fost un simplu examen ci o sesiune a maturității, pe planul cel mai reprezentativ al existentei sale, spectacolele cu piese românești, cu acele creații care exprimă nemijlocit spiritualitatea poporului nostru. O sesiune reușită, o sesiune la care s-au dat și premii, disputate în concurs, discutate după a- ceea. Dar discutate sau discutabile, ele erau necesare și s-au arătat binevenite acolo unde au răsplătit turi, au trezit ambiții, poate nemulțumiri, dar pretutindeni rinta de mal bine, aspirația înalta satisfacție a creației. „Sesiunea" a cuprins peste 50 de noi spectacole cu piese românești și tot atîtea colective angajate cu întreaga-lor capacitate, pe întreg cuprinsul țării și apoi, în faza finală, la București, unde

au fost angajate în concurs aproape 20 de spectacole și prezenți sute de creatori : actori, regizori, scenografi.Au fost oare toți cei buni și cei mai buni ? Iată o întrebare legitimă la care n-aș putea da un răspuns categoric. Probabil însă că nu, cu toate bunele intenții și eforturi de cuprindere ale comisiei de selecție. La în-

n-amdeoarece acum, ca și altădată, reușit în măsura dorită. Conștienți cît este de dificil să funcționeze o- biectiv subiectivitățile presupuse în fiecare personalitate componentă a comisiilor sau juriilor chemate să a- precieze creații artistice, avem încredere în capacitatea de a unifica criteriile și a stabili valorile pe care
ks

efor- chlar do- către
cheierea lucrărilor unii membri ai acestei comisii au simtit nevoia să propună consemnarea cîtorva creații valoroase care n-au ajuns totuși în faza din Capitală. Așa au fost, spre exemplu, cele întîlnlte la Teatrul din Arad sau Teatrul din Sf. Gheorghe. Că trebuie să se găsească modalități mai potrivite, criterii mai precise, ne este clar, care sînt acelea încă nu știm. Le căutăm însă pentru viitoarele acțiuni similare, concursuri sau festivaluri diferite ca temă sau profil,

le au principiile comune nouă tuturor, dorința sinceră de a onora și stimula creația.în zilele Festivalului sălile au fost pline șl s-a aplaudat cu căldură. Oamenii de teatru, dramaturgi, actori, scenografi și regizori, laolaltă cu spectatorii obișnuiti au avut odată mai mult prilejul să cunoască reacțiile și prin ele preferințele celor cărora li se adresează. Au fost aplaudați cu toții, nu toti au putut să fie însă premiati. și-a spus aici cuvîntul

: CEAUȘESCU
Consiliului de Stat 
Socialiste România

juriul, cu nelndoioasă competență, distingînd creațiile unor colective și pe creatori în parte, apreciind originalitatea sau strădaniile. Din spectacole juriul a ales două, și le-a acordat „Premiul pentru cel mai bun spectacol". remarcînd astfel două principale domenii ale artei scenice romanești. acela al comediei și cel al dramei istorice. Au fost premiate : D-ale carnavalului de I. L. Caragiale, în viziunea remarcabilă a regizorului Lucian Pintilie și a colectivului Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra", spectacol original, elogiat de unii și contestat de alții, și Petru Rareș, de H. Lovinescu, spectacol prezentat de Teatrul „C. I. Nottara", prilej de creație deosebită pentru George Constantin. deținătorul rolului titular. A surprins și ne-a surprins întrucîtva faptul că un spectacol contemporan de mare succes, așa cum este Opinia publică de A. Baranga, în interpretarea Teatrului de Comedie din București, n-a întrunit sufragii spre a figura la categoria amintită. Glumea cineva și spunea că faptul s-ar datora lipsei din juriu a unor reprezentanți ai... opiniei publice, care, desigur, ar fi optat pentru premiu și nu pentru mențiune specială, așa cum i s-a acordat. Admiratorii Naționalului din Cluj regretau că n-au avut în juriu mai mulți avocați care să pledeze pentru Procesul Horia și, fără îndoială, alții asemenea lor au gîndit altfel decît juriul. Se spune că singuri craiovenii au avut... Suflete tari.Lăsînd gluma de o parte, apreciind juriul pentru efortul depus și pentru satisfacțiile oferite în cele mai multe cazuri, pentru toate celelalte premii și mențiuni, cred că ar fi fost totuși firesc ca din juriu, pe lîngă
(Continuare în pag. a IV-a)
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VIETNAMULMotorașele
Pitestiului

La intrarea în Pitești, cum vii dinspre București, se profilează siluetele moderne ale unor clădiri de sticlă, metal și beton. In vecinătate, încă multe și mărunte case de țară. Proporțiile și compoziția arhitecturală a noului aparțin fabricii de motoare electrice, unitate industrială ce a primit „botezul" producției în octombrie anul trecut. Totul are aici încă iz de proaspăt : construcția, vopselele, mașinile, pînă și lopetele de lucru muncitorilor.Noua fabricărol de pion avansat în industria noastră electrotehnică. ea concură și la realizarea unor variate bunuri de larg consum de folosință îndelungată — ne explică inginerul Nicolae Popescu, șeful serviciului organizarea muncii. In prima secție se produc anual 550 000 motoare electrice monofazate și universale cu puteri de la 0,01 la 0,736 KW. în

capaci- va fi Motoarele fabricate destinate e- mașinilor

sa- aleare

perspectivă, tatea secției dublată, electrice aici sînt chlpării de spălat, frigiderelor. ventilatoarelor de masă, aspiratoarelor, mașinilor de lustruit parchetul, de tuns șl uscat părul etc.Din primele zile ale anului s-a trecut la producerea în serie a noi tipuri de motorașe : „U—33" pentru mașina de cusut și „Ms—6" pentru mașina de spălat rufe. Pe planșetele din fața pro- iectantilor se disting contururile altor cîteva produse noi; între ele se află și motorul pentru echiparea robotului de bucătărie și cel pentru încălzitorul de cabină auto și șter- gător de parbriz. Cîteva caracteristici ale motorașelor : au greutăți si gabari- turi simțitor reduse fată de cele produse pînă acum. De exemplu, motorașul care se va folosi la noul tip de aspirator este cu un kilo-

gram mai ușor decît cel vechi, avînd a- ceeași putere și unele caracteristici funcționale mult îmbunătățite.In timp ce, în prima secție, inima motoarelor monofazate și universale bate puternic, alături se înaltă cea de-a doua secție principală a fabricii în care, începînd din semestrul al doilea, se vor produce motoare asincrone în carcase de aluminiu, motorașele te, cele noi vor avea o greutate cu circa 30 la sută mai mică. Se realizează astfel o reducere simțitoare a greutății, cît și o scădere masivă a coeficientului de materie primă consumată.De pe acum colectivele de specialiști se gîndesc la asimilarea unei game variate de motoare cu puteri mici și turații mari, care nu s-au fabricat pînă acum în tară.
Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul 
„Scînteii"

Fată de exlsten-

Ieri, în cea de a treia zi a ofensivei generale desfășurate de forțele patriotice din Vietnamul de sud, agențiile de presă au relatat noi și viguroase atacuri întreprinse de aceste forțe atît la Saigon, cît și în principalele centre urbane din țară. Orașul Pleiku a fost eliberat în parte. Patrioții dețin controlul, total sau parțial, în orașe calat, Hue, Kontum șl altele. Numeroase ale unităților F.N.E. semnalate în deltakongulul. Capitala sud- vletnameză este Izolată de restul lumii, deoarece comunicațiile telefonice și telegrafice sînt întrerupte, iar zborul avioanelor civile a fost suspendat. S-au ivit mari greutăți în aprovizionarea cu alimente a celor 3 milioane de locuitori al orașului. In cîteva sectoare

Ofensiva generală 
a forțelor patriotice 
se dezvoltă cu succes A

© încheiereadin jurimile orașului au fost instalate noi organe administrative cu sprijinul populației locale. Numeroși soldați și ofițeri din armata saigoneză au trecut de partea pa- trioților. „Putem afirma că

elementul nou care caracterizează întreaga situație este faptul că, în prezent, avem de-a face cu o veritabilă insurecție populară", a declarat Nguyen Van Tien, șei ad-interim al reprezentanței F.N.E. la Hanoi.

în tot cursul zilei de Ieri, în cercurile americane și ale autorităților marionetă din Saigon a domnit o evidentă confuzie.
(Amănunte șl ultimele 
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(Corespondența 
din Delhi)
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Cu ocazia unui control al ser- I viciului de circulație din cadrul ' ■miliției regionale. . ' asupra stăriiI tehnice a autobuzelor de trans- | port în comun din Tîrgu Mureș, g s-a constatat că din cele 110 au- | tovehicule în cursă, circa 80 sînt defecte. 50 din autobuzele | verificate au circulat avînd defec- I țiuni la sistemul de direcție, de I • ■ frînare și de alimentare. Mai | mulți conducători de autovehicule ■ au fost găsiți sub influența bău- I turilor alcoolice, unii circulînd cu ușile deschise sau discutînd I cu pasagerii. Pe marginea cons- i tatărilor, s-a organizat o consfă- I tuire cu factorii de răspundere de I la întreprinderea comunală. Șase . salariați (șeful serviciului de | transport, tehnicianul cu siguran- * ța circulației, șeful de garaj și I trei revizori tehnici) au fost sane- J ționați pentru neglijențele cons- o tatate. Cu alte cuvinte, 6 defecte I mai puțin.„Urșii“la miere
Acum, moș Martin hibernează 

liniștit în bîrlog. Totuși, stupina 
lui Constantin Bratu din Valea 
Zimbrului (Vatra Domei) a fost 
atacată : trei stupi distruși și mie
rea furată. La locul faptei „urșii" ■ 
au lăsat urme de... autocamion. 
Răufăcătorii: Gheorghe Moldo
veana, loan Chițu și șoferul Gri- 
gore Bortă (autocamionul nr. 
21 — Sv. 1254) au fost deferiți 
justiției. Năravuri din pădure.Pentru „11“Se spune că „prietenul adevărat la nevoie șe cunoaște". Pentru susținătorii echipei „Univer- sltatea"-Cluj momentul a sosit. Intrucît anul viitor, clubul sportiv Universitatea Cluj împlinește 50 de ani de activitate, se face un apel către toți suporterii, foști membri ai clubului, antrenori, jucători, conducători tehnici, care posedă diferite date, articole din ziare, fotografii, insigne etc. să le trimită (împrumut) clubului (adresa: Piața Păcii nr. 1—3 Cluj) pentru editarea unui volum comemorativ. Această prevedere nu trebuie să surprindă. Se știe că în sport marile performanțe se pregătesc din vreme. (Sau nu-i adevărat ?).Aii fost văzut dinavion

Ogoarele cooperativei agricole 
de producție Variaș (Stnnicolau- 
Mare). Cîmpul pustiu. O turmă 
de căprioare alergau speriate. Le 
urmărea îndeaproape, într-o cursă 
nebunească, un autoturism I.M.S. 
Un foc de armă; o căprioară a 
căzut împușcată. Ion Ageu, di
rectorul I.A.S. Variaș, a plecat la 
vînătoare clandestin. Fără mar
tori. Așa credea Al. Dar... un 

■ avion al Întreprinderii de aviație 
utilitară Otopeni-București îm
prăștia îngrășăminte azotoase. Pi
lotul a observat toată scena din 
avion și, la aterizare, a anunțat 
organele locale. Să vedem acum 
cum se simte respectivul director 
pe post

Printre alte întrebări care preocupă astăzi pe arhitecți, reține a- tenția una referitoare la premisele de. diversificare oferite conștrucției de locuințe : este oare posibilă o rezolvare în expresie variată a acestei funcțiuni ? Dată fiind ponderea hotă- rîtoare a blocurilor de locuințe în noile ansambluri urbane, clarificarea chestiunii enunțate prezintă o importanță deosebită pentru soluționarea mult disputatei probleme a personalizării arhitecturale a localităților noastre. Devine evident că specificul național, regional sau local nu va putea fi conturat în arhitectură decît în măsura în care va cuprinde construcțiile de masă și, în primul rînd, locuințele.Numeroase sînt încercările de diversificare care își fixează în obiectiv numai învelișul exterior al construcțiilor, mărginindu-se adeseori la aspectul pur decorativ. înserarea de „înflorituri" de inspirație folclorică în fațade — u- tilizînd felurite materiale, printre care plăcuțele ceramice par să întrunească valențe supreme — transformarea traforu- rilor sau a parapetelor de logii și balcoane într-un subiect de stilizări ornamentale, sînt rite zitate seamă specific local în arhitectură. Fără a nega valoarea unor asemenea căutări — căci ornamentul nu trebuie exclus din gama mijloacelor de expresie ale arhitecturii moderne — este necesar să arătăm că ele nu sînt de natură să soluționeze problema, că ocolesc tocmai miezul ei. Credința că monotonia soluțiilor interioare, de conținut, ar putea fi înlăturată prin înzorzonarea fațadelor’ este tot atît de falsă ca și aceea că o ramă împopoțonată ar putea spori cu ceva valoarea îndoielnică a unei picturi de duzină. Adevărul este că orice tentativă de diversificare arhitecturală ar trebui să înceapă cu parametrii de ordin funcțional.Dar tocmai de la acest adevăr pornesc discuțiile. Se susține — și pe bună dreptate — că în condițiile răs- pîndirii largi și rapide, a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile, ale creșterii neîncetate a nivelului de confort și echipare, funcțiunea locuinței suferă O -intensă acțiune de standardizare, ceea'ce și face posibilă producția de mare serie, industrializarea. încă de la începuturile arhitecturii moderne, metodele industriale erau insistent recomandate în sectorul construcției de locuințe, ca fiind singurele în stare să răspundă mulțumitor volumului solicitărilor în continuă amplificare. Pantofii produși industrial, ca și confecțiile — se afirma pe atunci — nu au dus la o uniformizare a ținutei ; de ce să ne temem că locuin- țele-tip ar putea uniformiza modul de viată ? Numărul mare de sortimente, schimbarea lor la un interval redus de timp ca urmare a unei rapide uzuri fizice și morale înlătură pericolul monotoniei. Locuința este însă unul din bunurile de cea mai îndelungată folosință și reprezintă un ansamblu multifuncțional de mare complexitate, oferind cadrul în care omul își petrece mai mult de două treimi din viață. Iată de ce, vorbind de standardizare, trebuie să menționăm că aceasta se referă nu la complexul de funcțiuni ca atare, ci la gradul de satisfacere a lor* adică Ia nivelul de confort și echipare. Este necesar să fie standardizate părți ale locuinței care răspund unor funcțiuni simple, elementare, compunerea lor puțind rezulta meroase variante.în trecut, diversitatea locuințelor își avea rădăcini mai ales de ordin natural. Diversitatea cadrului geocli- matic, ca și ■ aceea a materialelor la îndemînă a ajuns să diferențieze casa munteanului de cea a cîmpeanului, în bună măsură asemănătoare ca dispunere în plan. Pe măsură însă ce diviziunea muncii și specializarea profesională se adîncesc, apar tot mai numeroase particularități de ordin funcțional. Două studii recente, întreprinse în Institutul de proiectări pentru construcții tip de către un colectiv complex sub conducerea sociologului Max Lupan, reușesc să pună în evidentă particularitățile funcțiunii locuinței pentru familii de mineri, respectiv pentru salariații din industria chimică. Baza largă și metodologia științifică a studiilor ne îndreptățesc să credem în temeinicia concluziilor. Se arată, de pildă, că pentru familiile de mineri este importantă amplasarea băii la intrare, dimensionarea mai amplă a bucătăriei care servește și ca sediu de desfășurare a activității diurne a gospodinei și copiilor, precum și posibilitatea de

situații, chiar, pe cu drept calea

de... braconier.La petitTahîș, din satul Petriș, Bistrița, a ajuns la vîrstaLiviu raionul de însurătoare. S-a urcat flăcăul, într-o seară, în sania trasă de doi cai năzdrăvani ai cooperativei agricole de producție și a zburat, în petit, la o fată-dintr-o comună vecină. Acolo, pe semne că s-a încins o nuntă în toată legea. Fericit și •distrat, la întoarcere, cînd să treacă peste calea ferată, s-a întîlnit față-n față cu o locomotivă. Rezultatul ?. Caii au murit, iar năzdrăvanul din sanie a scăpat ca prin minune.
de :Rubrică redactată

Stefan ZIDARiTA
Ștefan DINICĂ 
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cu

potrivite cultural- încăperi- plantate,

pe teme de
arhitectură

citate în dife- multă serio- realizări de conturării unui

izolare a unei camere, cu acces direct din vestibul, pentru odihna în timpul zilei a celor ce lucrează în schimbul . de noapte. De asemenea, munca în subteran pretinde o locuință luminoasă, însorită. Salariații din industria chimică au alte cerințe : depunerea și izolarea hainelor de lucru purtătoare de agenți nocivi, bucătării strict funcționale, spații pentru studiu și activități artistice, ventilarea bună a lor, prezența logiilor bogat unde locatarul să se odihnească, să respire un aer purificat, oxigenat.Desigur, unele din aceste particularități sînt proprii și altor categorii de locatari, după cum unele simplificări operate pentru ușurarea studiului reduc din complexitatea problemei. în viitor, sîntem informați că asemenea anchete vor fi orientate spre un contact și mai strîns cu realitatea, căutîndu-se a se determina specificul locuinței într-o localitate dată și lărgind astfel profilul cercetat. Cert este că, încă de pe a- cum, este dovedită tendința de diversificare funcțională a locuinței. De aici, de la această diversitate funcțională trebuie să pornească a soluțiilor arhitec-o particularizare turale.Nuanțările în schema funcțională generează diferente în distribuția în plan și în rezolvarea spațială, diferențe ce se reflectă în volumele șl suprafețele exterioare, în expresia plastică de ansamblu și de detaliu.Firește, ar trebui ca cerințele specifice ale variatelor categorii de beneficiari să fie cunoscute, adică elaborarea temei de proiectare să fie precedată de o cercetare științifică, ceea ce în cazul locuințelor nu se prea întîmplă. Și necesar ca rezultatele fie aplicate, adică să particularitățile oferite țările ce au survenit în pentru proiectarea nuanțate de tipuri corespunzător unor nale diversificate.acestor deziderate esențiale, încercările de conturare a unui specific local în ansamblurile de locuințe vor continua să se mărginească la ornamentări costisitoare și de un gust discutabil.

ar mai fi cercetării să fie utilizate de reglemen- ultimul timp,unei game mai de apartamente, scheme funcțio- Fără împlinirea

Analiza condițiilor economice, social-politice și geograiice, a componenței naționale a populației, a legăturilor tradiționale, precum și a perspectivelor de dezvoltare în viitor au determinat, ca și în cazul celorlalte județe, propunerile privind organizarea județului Vaslui. Judicioasă este și propunerea ca Vasluiul să devină centru de județ, iiind situat chiar în inima teritoriului, un oraș în curs de modernizare și, totodată, cu vechi și frumoase tradjții istorice și social-culturale. Obiectivele economice create în ultima vreme au adus schimbări substanțiale în viața oamenilor. Dacă în trecut pe aceste locuri nu găseai decît mori și darace de lînă, astăzi putem vorbi de întreprinderi de interes republican ca Fabrica de confecții, dotată cu utilaje moderne, a cărei „marcă a fabricii" a început să fie cunoscută în toată țara; noua fabrică de mobilă, cu o capacitate de 30 000-garnituri pe an, utilată cu mașini la nivelul tehnicii mondiale ; întreprinderea de prelucrare a tulpinilor de cînepă, a cărei capacitate de producție a sporit în ultimii ani de 2,5 ori, precum și alte obiective industriale de interes local și regional.Economia locală, cu mari posibilități de dezvoltare datorită, între altele, și noilor principii de lărgire a competențelor prevăzute de Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1967, va cunoaște un puternic avînt, creîn- du-se condiții de rentabi-

lizare a tuturor secțiilor industriei locale și în mod deosebit a producției materialelor de construcție. Aceasta va influența pozitiv darea în folosință la termen a noilor obiective atît în oraș, cît și în celelalte localități ce vor intra în componența județului. Pe de altă parte, finanțarea mai largă prin credite, de către bănci, a economiei va permite

în ce mai larga a modernizărilor, producții tot mai mari de la an la an. Actualele întreprinderi și ferme de stat, S.M.T.-urile șl cooperativele agricole de producție sînt într-un proces de continuă dezvoltare. Sînt în curs de a- plicare o serie de măsuri privind lărgirea suprafețelor cu viță de vie, utilarea secțiilor prelucrătoare de vinuri, lapte, crearea

u

va conduce unei eficien-este secto-
un ritm accelerat de dezvoltare în toate sectoarele, ceea ce la realizarea țe sporite.Agriculturarul predominant în care se află investite credite importante atît în sectorul de stat, cît și în cel cooperatist (a- proximativ 1/2 din volumul creditelor bancare), realizîndu-se, datorită introducerii pe scară din ce

unor unități specializate în creșterea și îngrășarea animalelor, a centrelor de fabricație a furajelor combinate, dotarea cu utilaje de înaltă productivitate. Iată numai cîteva aspecte care ilustrează importanța ce se acordă acestui sector.Căile de comunicație situează orașul Vaslui în- tr-o poziție centrală. Deplasarea pînă în comuna cea mai îndepărtată —

situata la maximum 80— 85 km — se poate realiza într-un interval de 2 ore. In același timp, ținutul Vasluiului este legat, în mare parte, de cîteva trasee principale de cale ferată : București—Iași;Crasna—Huși ; Zorleni— Murgeni și Buhăiești—Roman, legături ce permit o circulație corespunzătoare a mărfurilor și călătorilor.Viitoarea reședință a județului, orașul Vaslui, are bogate gurînd în istoria țării ca scaun vremea luiMaro, de la care ne-a rămas și astăzi, ca monument istoric, o clădită în timpulIn ultimii ani, și-a căpătat un nume, acela de florilor", gospodărit fiind cu grijă și pricepere. La Vaslui, care se situa — cum arăta o veche monografie a fostului județ — printre cele mai înapoiate orașe ale țării, unde noroiul alterna cu praful, unde nu existau decît cîteva duqhene înșirate pe o stradă, se construiește un nou hotel modern ; noua Casă de cultură și cinematograful vor primi mai mulți spectatori, mai multi cetățeni vor avea asigurată asistența medicală la noua policlinică, noile blocuri vor primi mai mulți locatari și toate cîte se vor mai face îl vor ridica tot mai mult la nivelul unui oraș modern.

mulent al
tradiții, fi-domnesc înȘtefan cel

biserică domniei. Vasluiul nou re- „oraș al
sociale

Gheorghe CREȚULESCU 
directorul
Filialei Vaslui
a Băncii Naționale
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acele

Arh. Gh. SASARMAN

Administrația de stat Loto- Pronosport organizează primul concurs special Prpno- expres al anului 1968 după o nouă formulă tehnică, bazată pe 7 extrageri, cu 53 de numere în total.în virtutea regulamentului de desfășurare a concursului se atribuie, în număr nelimitat. autoturisme „Renault’16" și „Renault. 10 Major" și, prin tragere la sorți, 3 „Renault 16", 3 „Moskvici 408", 3 „Sko- da 1 000 M. B.", 3 „Fiat 850", 3 „Renault Gordini", 5 „Trabant 601".Pentru prima dată se atribuie 50 de excursii în U.R.S.S. și 50 de excursii în Italia.Cu 15 lei se poate participa la toate cele 7 extrageri.Tragerea are loc în ziua de 7 februarie.

Clădirea Casei radio din Cluj (Foto : R. Costin)

SOARTA

în ansamblul complex și ascendent al economiei naționale intervin în mod permanent schimbări în toate fazele procesului de producție, schimbări care au ca scop economisirea muncii vii și a muncii trecute. Căile pentru realizarea acestui țel sînt multiple și variate și depind de capacitatea organizatorică a conducerilor de ministere și întreprinderi, de inițiativa colectivelor de ingineri, tehnicieni și muncitori din uzine, fabrici, ateliere. Una din aceste căi, mai ales la produsele care se realizează în cantități de masă, este reducerea cheltuielilor de ambalare. Desigur că economiile de muncă socială astfel realizate trebuie să fie absolute, adică să nu ducă la pierdere ori scumpire în alt sector sau la alt capitol, sau cel puțin soldul dintre economii și pierderi să fie favorabil. Cîteodată însă, aceste principii elementare sînt uitate, părăsite, în favoarea interesului imediat și local.La începutul anului trecut, Ministerul Industriei Alimentare a schimbat ambalajul de transport al zahărului, renunțînd la lăzile de fag și adop- tînd sacii din hîrtie și din polietilenă, care dădeau rezultate mai bune. O treabă care, aducînd beneficii suplimentare fabricilor de zahăr, a fost aplaudată de toată lumea. Direcția generală a zahărului, încîntată de avantajele noului sistem de ambalare și nedorind să le diminueze prin nimic, n-a vrut să mai știe de cele 382 000 lăzi de fag (cost inițial 8 milioane lei), rămase în rețeaua comerțului de stat și a comerțului cooperatist și pe care le folosise pînă atunci. Aceste lăzi au fost scoase din consum și abandonate la I.R.V.A., unde stau în stoc și în prezent (oare în ce condiții ?). Curiozitatea ne-a făcut să calculăm

volumul lor total, în cazul că ar fi stivuite una lîngă alta. El bine, ele ar forma un cub cu latura de 23 m, echivalent unui bloc cu 7 etaje ! Pentru realizarea acestor lăzi, rnasa lemnoasă care a trebuit să fie tăiată însumează cantitatea de circa 13 000 m3, adică o pădure de 32 ha.Simțul gospodăresc cerea ca aceste lăzi să fie folosite în continuare pînă la casarea lor, în paralel cu sacii de hîrtie și de polietilenă. Utilizarea lor la transportul altor produse ar fi fost, de asemenea, o soluție economică, la care ar fi trebuit să se gîndească M.I.A., mai ales că întreprinderile sale realizează o mare varietate de produse. S-ar fi evitat astfel stocarea lor îndelungată și pierderile inevitabile de valoare. întrucît nu s-a procedat astfel, Ministerul Comerțului Interior s-a pomenit, fără voia lui, în posesia unui însemnat de lăzi de fag, pe care nu le putea titui la furnizor pentru recirculație și cu care nu avea ce face. Discuțiile purtate la nivelul viciilor și direcțiilor din cele două ministere multe luni de zile, pentru a se găsi o soluție vatoare, nu au dus la nici un rezultat pozitiv. La pierderile datorate stocării începeau să se adauge pierderile de pe urma telefoanelor și a orelor de ședință. Către sfîrșitul anului trecut, M.C.I. încearcă — cu adresa nr. 2./2015, sub semnătura conducerii ministerului — să convingă M.I.A. să utilizeze lăzile la transportul săpunului de rufe. După o chibzuință de o lună și jumătate, M.I.A., cu adresa nr. 82 din 12 ianuarie 1968, refuză oferta comerțului, nepropunînd nimic în schimb, ca șl cum nu ar fi avut nici un amestec în apariția a- cestui stoc de lăzi. Perseverent, M.C.Î. face o nouă încercare de valorificare a lăzilor, punîndu-le

stoc res- nici ser- mai sal-

la dispoziția M.E.F. (ministerul coordonator al balanței și repartiției de lăzi). M.E.F., prin desfășurătorul nr. 8327/30 decembrie 1967, a repartizat aceste lăzi Departamentului de valorificare a legumelor și fructelor în ideea că le va putea utiliza la transportul zarzavaturilor. La 18 ianuarie însă, cu adresa nr. 55 348, D.V.L.F. s-a și grăbit să comunice că nu poate primi nici o ladă veche. Nu pentru că lăzile aflate în stoc la I.R.V.A. ar fi fost prea scumpe sau că ar fi necesitat unele modificări, ci doar poate pentru că în viziunea unor oameni legumele nu pot fi transportate decît în lăzi noi. Deci, D.V.L.F., care pentru anul 1968 a cerut 87 900 m3 de lăzi noi, primind prin plan, de la M.E.F., doar 55 000 m3 asemenea lăzi (și nici un m3 din lăzile recuperate), nu a găsit ioc pentru cei 3 000 m3 de lăzi refolosibile.Dacă lucrurile ar fi lăsate să se desfășoare în ritmul actual, ele ar decurge probabil încă mult timp cam așa : M.ij.I., perseverent, va bate cu scrisori și la alte uși,, rugîndu-se să fie scăpat de pacostea acestor lăzi ; M.I.A. va continua să înregistreze volumul de beneficii suplimentare ; D.V.L.F. nu va abdica nici o clipită de la grija pentru integritatea ridichilor și morcovilor, iar M.E.F. va produce și repartiza cît mai multe lăzi noi sub privirile neutre ale Oficiului de ambalaje.între timp, un adevărat munte de lăzi se de- preciază. Oare nu s-or găsi niște gospodari mai puțin năzuroși care să le cumpere și să le folosească ? Să nu se poată face într-adevăr nimic pentru a schimba soarta ingrată a lăzilor de zahăr ?
Petre CIOLCU
economist în C.S.P.

Exprimîndu-mi aprobarea foiala față 
de modul în care s-a rezolvat problema 
organizării județelor și municipiilor, voi 
încerca să o susțin prin cîteva conside
rații. Prin înlocuirea 
intermediare — 
nul — care 
tre organele 
țile de bază 
— se înlătură paralelismele și suprapu
nerile de atribuții, dispersarea cadrelor 
într-un număr excesiv de unități admi
nistrative, se reduce volumul de lucrări 
funcționărești ele. Simplificarea apara
tului administrativ nu va constitui nu
mai o ușurare bugetară, ci va asigura 
și o folosire mai rațională a cadrelor ca
lificate, care în prezent sînt imobilizate 
în munci administrative la secțiile sfatu-, 
rilor populare, în consiliile agricole ra- y 
ionale și regionale, uniunile raionale și 
regionale ale cooperativelor agricole de 
producție, în verigile regionale și raio
nale ale diferitelor întreprinderi. Prin 
noile măsuri se creează posibilitatea al
cătuirii unor organe administrative în
cadrate cu oameni a căror capacitate 
organizatorică și profesională s-a validat 
în activitatea lor anterioară, ceea ce va 
spori competența și prestigiul organelor 
respective, ca și operativitatea și spiri
tul lor de inițiativă în rezolvarea pro
blemelor ce le revin. Restul de cadre 
își vor putea valorifica cunoștințele și 
experiența dobîndită în unitățile produc
tive unde, datorită procesului vertiginos 
de dezvoltare a tuturor ramurilor eco
nomiei, se simte mult lipsa forței de 
muncă calificate. Se creează astfel noi 
premise soluționării problemei subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în ra
portul la Conferința Națională a parti
dului și anume că în stadiul de dez
voltare în care ne găsim, mersul înainte 
depinde în mod hotărît și nemijlocit de 
calitatea și competența oamenilor, de 
capacitatea lor de a sfăpîni mijloacele 
de producție mereu mai perfecționate, 
de priceperea de a administra bogățiile 
țării, avuția națională, de receptivitatea 
la tot ce este nou și înaintat, de pute
rea de a ține pasul cu progresul mon
dial.

In sistemul de pînă acum nu s-a asi
gurat o dezvoltare suficient de rațio
nală și proporțională a întregii rețele de 
așezări urbane și rurale, ajungîndu-se să 
se neglijeze dezvoltarea chiar a unor 
orașe cu un îndelungat trecut istoric. 
Mă refer doar la străvechea cetate dom
nească Tîrgoviște, la istoricul oraș Bis
trița, la Alba lulia, martora unor eveni
mente memorabile din istoria poporului 
român.

Cuprinzînd un teritoriu mai mic decît 
al actualelor regiuni, județele vor putea 
asigura o rezolvare mai operativă și mai 
competentă a problemelor social-eco- 
nomice din raza lor de activitate. Bu- 
curîndu-se de o autonomie sporită în 
desfășurarea activității lor în organiza
rea și coordonarea vieții economice și 
social-culturale locale, dispunînd de mij
loace materiale și financiare proprii, ju
dețele și municipiile vor putea să contri
buie mai substanțial la dezvoltarea eco
nomică și edilitar-gospodărească a teri
toriului și localităților. Pentru a sublinia 
valoarea acestor măsuri, găsesc sufi
cient să amintesc că într-un oraș cu 
veche tradiție culturală cum este Nă- 
săudul, lipsit fiind de fonduri proprii, 
construirea casei de cultură, inaugurată 
anul trecut, a durat... 15 ani. Avînd largi 
atribuții și răspunderi, organele amintite 
vor putea fructifica în mai mare măsură 
experiența locală, își vor afirma și dez
volta spiritul de inițiativă și cel gospo
dăresc.

Noua organizare administrafiv-terifo- 
rială va accelera dezvoltarea economică 
și social-politică al localităților rurale, 
lucru de mare importanță dacă avem în 
vedere rolul și perspectivele agriculturii 
noastre socialiste, precum și faptul că un 
procent considerabil din populația țării 
trăiește în aceste localități. Pe această 
linie propun să se întreprindă într-un 
viitor apropiat cercetări sociologice în
tr-un anumit număr de cooperative a- 
gricole tipice (fruntașe și rămase în 
urmă) alese din diferite zone ale țării, 
în scopul unei analize științifice a facto
rilor sociali și economici care stimulează 
sau frînează activitatea în acest dome
niu, pentru a se putea generaliza expe
riența înaintată. Aceasta ar oferi tot
odată și posibilitatea desprinderii unor 
soluții noi pentru lichidarea lipsurilor 
existente, creîndu-se și aici condiții fa
vorabile continuării cu perseverență a 
eforturilor de îmbunătățire a activității 
noastre multilaterale.

celor două verigi 
regiunea și raio- 

se interpuneau în- 
centrale și unită- 

— orașe și comune

George MARICA
asistent la catedra de filozofie 
și sociologie 
a Universității
Cluj

Babeș-Bolyai
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BACĂU. — în schelele de extracție Moinești și Tg. Ocna vor fi date în exploatare două noi stații de epurare a apei reziduale, cu o capacitate de 1 000 mc pe zi fiecare. Această cantitate va fi refolosită în procesele tehnologice de la sondele de injecție, în vederea menținerii presiunii de zăcămînt. în cursul acestui an vor mai fi date în exploatare stații de pompare cu un debit de 2 000 mc apă pe zi, parcuri separatoare pentru colectarea țițeiului și gazelor de la sonde, o instalație pentru răcirea gazolinei și o stație de compresoare.

Tipuri noi de utilajeLa Uzina „Grivița Roșie" din Capitală s-a terminat fabricarea primului recipient de înaltă presiune pentru sinteza amoniacului. Utilajul, realizat la nivelul tehnicii actuale, face parte din gama noilor produse pe care le are de executat în 1968 această importantă unitate producătoare de utilaj chimic.Și alte produse noi ale industriei noastre constructoare de mașini sînt gata pentru a intra în circuitul economiei naționale. Uzina „Electroputere" din Craiova a produs primul motor de 900 kilowați destinat locomotivelor electrice. Un nou tip de transportor pentru exploatările miniere a fost introdus în fabricația curentă a Uzinelor „Unio“ din Satu Mare, iar la Uzinele „Nicolina“ din Iași un agregat pentru defrișarea terenurilor agricole. (Agerpres) Essa

aid anchetă

De-a lungul anilor, industria extractivă a regiunii Ploiești a repurtat succese deosebite în creșterea producției de cărbune. S-a ajuns in prezent să se scoată din subteran peste 24 Ia sută din întreaga cantitate de lignit a țării. Rezultatele financiare nu s-au situat însă la nivelul celor cantitative. Adică, minele ploieștene au lucrat mai mult în pierdere. Numai în anul 1966 s-au înregistrat peste 14 milioane lei deficit, cînd ar fi trebuit să se realizeze beneficii. Sigur că și unele cauze „o- biective“ au determinat oarecum această pierdere, dar mult mai puternic au acționat cele subiective, așa cum s-a dovedit în anul trecut. Activitatea cu pierderi nu numai că păgubea statul, dar lovea în cîștigurile salaria- ților. Rentabilizarea întreprinderii era așadar o cauză a tuturora, o problemă acută a întregii activități economice, ce se cerea rezolvată neîntîrziat. Un imbold puternic și o sarcină indiscutabilă pentru a trece hotărît la rentabilizarea exploatărilor miniere le-au reprezentat indicațiile date de către partid în acest sens. Ne-am apucat de o treabă grea. Au trecut de atunci aproape 4 trimestre șl iată-ne acum bucurîn- du-ne de biruința noastră. După mai mulți ani de zile am reușit să producem fără pierderi planificate, să devenim o întreprindere rentabilă.Ce greutăți ne-au stat în cale și cum le-am înlăturat ? Care au fost izvoarele rentabilizării ? Iată ce „secrete" vrem să dezvăluim, considerînd că experiența noastră poate fi folositoare și altor întreprinderi angrenate pe calea unei eficacități economice înalte.Am „demarat", prin a studia minuțios dar și operativ posibilitățile de creștere a productivității muncii — acest factor esențial al producției rentabile. Soluțiile s-au concretizat în- tr-o mai bună organizare a muncii în abataje, prin a- plicarea unor procedee tehnologice înnoitoare, capabile să determine creșterea substanțială a vitezelor de avansare în abatajele frontale. La exploatarea Filipeștii de Pădure, de pildă, prin raționalizarea muncii, folosirea efectivelor de muncitori auxiliari din subteran și de Ia suprafață, cît și prin reașezarea unor norme de lucru, conform gradului de tehnicitate a utilajelor, s-a reușit ca productivitatea muncii să crească în anul trecut cu 9,1 la sută față de cea planificată. La Șotînga, studiile au stabilit că prin îmbunătățirea soluțiilor la transportul producției, introducerea în mină a artificierilor și, concomitent cu aceasta, autorizarea pentru operațiunea de pușcare și a minerului, se poate realiza o producție în plus. A- plicînd, pe această linie, o serie de măsuri, am realizat o producție suplimentară de peste 48 000 tone lignit, obținută integral pe seama creșterii productivității muncii. Dinamica productivității muncii este mai accentuată la exploatarea Filipeștii de Pădure. Aici s-au realizat, în ultimul timp, 2,036 tone cărbune pe muncitor subteran.Intrucît, alături de salarii, materialele ocupă un loc important în prețul de cost al cărbunelui (20—25 la sută) ne-am îndreptat studiile și în această direcție. Concentrarea eforturilor s-a localizat asupra economisirii materialului lemnos și a refolosirii, într-o proporție mai mare decît normativele. a echipamentului metalic pentru susținerea lucrărilor miniere subterane. După calculele noastre, lemnul economisit prin reducerea consumurilor specifice ne ajunge pentru extragerea a circa 314 000 tone cărbune. Cum s-a ajuns la aceste e-

conomil ? în primul rînd, prin armarea în fier a intersecțiilor abatajelor cu galeriile de acces, recuperarea și refolosirea lemnului de mină în abatajele cameră (în special la Șotînga) „bandajarea" lucrărilor miniere cu plasă de sîrmă (3543 m.l.), sau numai parțial cu lemn. în locurile cu presiune moderată.S-a acordat atenție și consumului de metal. Prin studii și confruntări de soluții s-a ajuns ca 90 la sută din lucrările miniere să fie susținute cu armături metalice recuperate de la lucrările scoase din funcțiune. în plus, pe această cale, s-a putut renunța pînă în prezent Ia circa 700 tone metal, care va primi o altă destinație, bineînțeles, în alte sectoare ale economiei. Pentru anul care a început, prin refolosirea cu „zgîrcenie" a acestor armături metalice, s-a renunțat din nou la 400 tone metal.Alt element asupra căruia ne-am concentrat eforturile l-a constituit creșterea proporției de util în producția de cărbune extrasă, precum și a calității cărbunelui, care au o în- rîurire însemnată în rentabilitate. Inginerii, maiștrii, minerii s-au străduit ca printr-o serie de măsuri să sporească cantitățile de util. Pînă în prezent, volumul de producție marfă a sporit față de prevederi cu peste 7 000 tone cărbune, ceea ce înseamnă mai mult de 1 milion lei beneficii, plus încasarea bonificației — în cazul calității superioare — peste cea inclusă în plan, care se cifrează la peste 700 000 lei. Aceste rezultate — rod al fructificării gîndirii și muncii colective — să recunoaștem, nu puteau fi atît de evidente dacă nu s-ar fi permanentizat o disciplină a muncii perfectă. Membrii de partid s-au aflat în fruntea acțiunilor întreprinse. Nu negăm faptul că se mai ivesc unele neajunsuri, dar în fața valului compact de hotărîre a majorității minerilor, ele n-au putere să țină în loc colectivul întreprinderii noastre. Conjugîndu-se eforturile oamenilor din abataje cu cele ale celor „de la suprafață" și mai departe cu inițiativa inginerilor, tehnicienilor, economiștilor, de la serviciile tehnice și de coordonare — pe baza unor programe realiste — am a- juns ca, în prezent, să lucrăm cu beneficii.Rezultatele intervențiilor de pînă acum ne dau certitudinea că în perioadele următoare vom putea înregistra succese și mai mari. Este necesar, însă să biruim și o serie de greutăți care stau de-a curmezișul eforturilor noastre. Așa, de pildă, ar fi foarte util să se discute la nivelul ministerului de ce trebuie să suportăm noi toate cheltuielile cu școlarizarea ucenicilor (500 elevi ai școlii profesionale din Filipești) cînd aceștia, după terminarea cursurilor, se întorc la unitățile care i-au recrutat. Cheltuielile pentru pregătirea viitorilor muncitori să fie suportate proporțional cu numărul a- cestora de către fiecare unitate în parte.Mai sînt și alte chestiuni de soluționat. Important este, după părerea mea, că în sporirea continuă a eficienței economice fiecare unitate industrială să trăiască pe picioare proprii și nu pe spinarea alteia.Ne vom concentra, în continuare, toate eforturile spre amplificarea gradului de rentabilizare a producției, dar va fi necesar ca toate influentele din afară să fie înlăturate în acest an.
Vasile RENȚEA 
economist sef 
Jean NICOlESCU 
șeful serviciului planificare 
întreprinderea minieră 
Ploiești

Deși nu e atît de îndelungată, experiența acumulată in diferite regiuni ale țării arată că unirea eforturilor materiale și de muncă ale mai multor cooperative agricole în vederea realizării unor obiective de interes comun — amenajări de teren pentru irigare, combaterea eroziunii solului, efectuarea unor construcții care n-ar putea fi înfăptuite numai cu forțele uneia sau alteia dintre unități — constituie o cale sigură de rezolvare rapidă a unor probleme stringente, cu influență practică imediată asupra producției și veniturilor.Cum acționează uniunile cooperativelor agricole pentru organizarea unor asemenea acțiuni? Care este eficiența lor? Aceasta a fost tema unei anchete întreprinse de redacție în raioanele Băilești, Gorj, Brăila, Reghin și altele. Consemnăm constatările făcute cu acest prilej.

(Urmare din pag. I)graficele de proiectare lucrările se desfășoară în ritm nesatisfăcător.Mult rămas în urmă este stadiul elaborării documentației pentru lucrările noi, a căror construcție este prevăzută să înceapă în acest an și care constituie front de lucru pentru 1969. în prezent, aproape 42 la sulă din obiectivele și capacitățile de producție noi nu- au încă aprobate studiile tehnico-economice necesare. Din cele 22 studii tehnico-economice, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini nu are definitivate și a- probate decît 7. Rămîneri în urmă există și la Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industriei Construcțiilor, Consiliul Superior al Agriculturii și alți titulari de investiții. Urgentarea studiilor tehnico-economice pentru noile obiective este foarte acută, orice tărăgănare puțind să aibă serioase consecințe negative asupra organizării șantierelor, desfășurării lucrărilor si respectării ter-

pe faptul că, în analizele periodice efectuate anul trecut, asemenea neajunsuri au predominat. Lipsa documentației tehnice a dereglat serios activitatea șantierelor : flux și reflux în aprovizionarea cu materiale, minusuri și plusuri la forța de muncă, capacități de execuție slab folosite în anumite perioade și suprasolicitate în altele etc. în final, s-a ajuns la ritmuri de execuție foarte lente cu efecte negative asupra realizării integrale a volumului de lucrări la anumite obiective și capacități de producție. Un exemplu concludent, din care se pot trage multe învățăminte ni-1 oferă IPROMET. Pre- dînd cu tîrîita și cu întîrziere proiectele de execuție pentru instalația de cocs .mărunt de la uzina „Victoria"- Călan, institutul s-a făcut părtaș cu constructorul pentru nerespectarea termenului planificat de intrare în funcțiune a acestei capacități — trimestrul IV 1967.Desfășurarea ritmică a lucrărilor și, îndeosebi, respectarea termenelor de

menelor de intrare în producție a investițiilor respective.în esență, ce ar trebui făcut în ordinea urgentei si a cerințelor impuse de realizarea investițiilor anului 1968 ?Elaborarea și predarea la timp a întregii documentații de execuție pentru obiectivele și capacitățile de producție incluse în planul pe acest an se impun cu deosebită acuitate, în acest sens, este necesar ca îndeosebi institutele de proiectare pentru industria construcțiilor de mașini, chimică, metalurgică, să predea in cel mai scurt timp toate proiectele pentru investițiile din acest an. Se impune, totodată, să fie abandonată practica predării documentației de execuție în mod fragmentat, concomitent cu desfășurarea lucrărilor. S-a dovedit că orice întîrziere în predarea documentației de execuție frînează activitatea de construcții, îndeosebi în laturile importante ale organizării științifice a producției și a muncii, cum sînt : aprovizionarea tehnico-materială, asigurarea forței de muncă, a utilajelor și mecanismelor de construcțiiCînd afirm acest lucru mă bazez

intrare în funcțiune a obiectivelor de investiții sînt condiționate în mod hotărîtor și de asigurarea promptă a utilajelor și instalațiilor tehnologice, de montarea acestora în cele mai bune condiții. De la început vreau să șub- liniez că, deși situația se prezintă mai bine decît în anii precedenți, această sarcină nu este rezolvată în mod corespunzător de toți titularii de investiții. Afirm acest lucru, bazîndu-mă pe faptul că unele ministere nu au contractat încă toate utilajele necesare investițiilor din acest an. Dintr-o analiză făcută de Banca de Investiții la sfîrșitul anului trecut a rezultat că, pentru obiectivele cu termene de intrare în funcțiune în anul 1968, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini încă nu contractase aproape 28 la sută din volumul de utilaje necesar. Rămîneri serioase în urmă există în domeniul contractării și la ministerele industriei metalurgice și industriei ușoare.Constatări recente subliniază necesitatea luării unor măsuri hotărîte pentru urgentarea contractării utilajelor, aceasta condiționînd intrarea în funcțiune în anul 1968 a unor capacități de producție la o serie de uni-

e ex tinde Fabrica

Iași (corespondentul „Scânteii"). — Alături de iabrica de antibiotice din Iași au început să prindă contururi alte noi masive construcții. Fabrica va primi încă două pavilioane principale de producție, pentru antibiotice de semisinteză și biostimulatori, printre care tetraxin, vitaurom, vitaminele Bj și Bi2 furajere. Alte construcții, în curs de realizare, vor adăposti laboratoare. Constructorii au terminat lucrările de extindere a stației de epurare, rezervorul de apă de 2 000 m.c. și o serie de depozite de materii prime și finite. Se fac pregătiri pentru a se putea începe și montajul utilajelor.

tăți industriale importante : Combinatul siderurgic Galați, Fabrica de motoare electrice Pitești, Fabrica de tricotaje tip lină și Fabrica de articole pentru sticlărie din București, Fabrica de conserve Fetești și altele, în același timp, se impun măsuri urgente pentru revizuirea unor termene contractuale de livrare, care nu sînt corelate cu datele de intrare în funcțiune a unor obiective industriale. Este cazul unității de îngrășăminte cu azot de la Combinatul chimic Craiova, secției de drojdie furajeră din cadru] Combinatului de industrializare a lemnului de la Pitești, dezvoltării Filaturii de bumbac Galați, unde o bună parte din utilaje sînt prevăzute să sosească pe șantier după datele fixate pentru montajul sau punerea lor în funcțiune. Sînt deci suficiente argumente care pledează pentru grăbirea soluționării problemelor legate de urgentarea încheierii contractelor și asigurarea utilajelor tehnologice pentru noile obiective de investiții.Neîndoielnic, urgentarea încheierii contractelor — problemă ce rămîne încă deschisă pentru unii titulari de investiții și pentru soluționarea căreia se impun în continuare măsuri energice — nu rezolvă în sine asigurarea la timp și în întregime a utilajelor și instalațiilor tehnologice necesare noilor obiective. Hotărîtor în acest sens este modul responsabil în care furnizorii — interni și externi — respectă disciplina contractuală. Argumente în favoarea a- cestui deziderat nu trebuie căutate mai departe de anul trecut, cînd capacități de producție importante din industria chimică, ușoară, metalurgică nu au fost puse în funcțiune din cauza livrării cu întîrziere sau incomplete de către diferite întreprinderi constructoare de mașini a utilajelor tehnologice. Este deosebit de negativ faptul că unii furnizori continuă și în acest an practica dăunătoare a nerespectării termenelor de livrare. Ce poate fi mai concludent în această privință decît faptul că una din cauzele ce periclitează serios intrarea în funcțiune în trimestrul 11/1968 — conform planului — a lucrărilor de dezvoltare a capacității de producție de sodă calcinată de la Uzina de sodă Govora, este nelivra- rea în întregime, nici pînă la 20 ianuarie a.c. a coloanei de carbonatare nr. 5 de către uzinele „Grivița Ro- șie“-București, utilaj care conform contractului trebuia livrat pînă la 31 decembrie 1966. Printre furnizorii care continuă să nu respecte termenele contractuale de livrare a utilajelor. necesare lucrărilor de investiții, se numără si uzinele „Vulcan", întreprinderea de aparataj electric de construcții, uzina „Automatica", toate din București, uzinele „Unio“-Satu Mare, „Independența"- Sibiu și altele. Esențial este, deci, ca fiecare uzină furnizoare să dovedească maximă răspundere și promptitudine în îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele încheiate, domeniu în care nu mai trebuie să fie admisă nici o concesie sau tărăgănare.Cele cîteva probleme enunțate cu privire la asigurarea documentațiilor tehnico-economice și a utilajelor tehnologice nu epuizează nici pe departe complexitatea sarcinilor și răspunderilor ce revin titularilor de investiții în acest domeniu. Consider însă că ele trebuie soluționate grabnic și în mod corespunzător, pentru ca în îndeplinirea planului de investiții pe 1968 să fie evitate neajunsurile care pot afecta interesele economiei naționale. Asigurarea la timp și în întregime a documentațiilor tehnice și a utilajelor tehnologice reprezintă în prezent sarcini deosebit de importante pentru fiecare titular de investiții. îndeplinirea lor riguroasă determină nemijlocit reducerea termenelor de e- xecuție a lucrărilor, creșterea eficienței economice a investițiilor.

în cei aproape doi ani care au trecut de la organizarea primelor acțiuni intercooperatiste, în raioanele amintite s-au înregistrat cîteva rezultate demne de evidențiat. Au luat o mare amploare îndeosebi lucrările din domeniul hidroameliorațiilor. ceea ce a dus la creșterea într-un timp relativ scurt a suprafețelor desecate sau amenajate pentru irigat. în cursul anului trecut, în raionul Reghin, de exemplu, s-au executat lucrări de desecare pe 5 818 hectare teren. Țăranii cooperatori din Corbu-Vechi, Gulianca și Măică- nești, raionul Brăila, au săpat împreună un canal de aducțiune a apei care le va permite să irige, în următorii doi ani. circa 2 000 de hectare. Cu bune rezultate s-au' soldat și acțiunile întreprinse de cooperativele agricole din Grecești, Gîngiova, Zăval, Gighera si Como- șteni, raionul Băilești, care au amenajat împreună un sistem de irigare pe 2 065 hectare.Merită relevat și efortul deosebit depus de un număr mare de cooperative pentru asigurarea în comun a întreținerii si reparării utilajelor agricole proprietate obștească. „Cooperativele agricole din Oltenia dispun de numeroase utilaje — ne spunea tov. Vasile 
Toma, vicepreședinte al Uniunii regionale a cooperativelor agricole. Deși repararea lor a fost oarecum reglementată, totuși sînt cazuri cînd unele unități nu-și pot pune la punct operativ mașinile și utilajele agricole pe care le dețin. De aceea, 77 de cooperative agricole din raioanele Corabia, Calafat, Caracal, Vînju Mare și Băilești au hotărît să organizeze, din resurse proprii, cinci ateliere de reparații. în felul acesta, mașinile agricole și mijloacele de transport sînt reparate mai rapid, calitatea lucrărilor executate este mai bună, iar costul reparațiilor este redus. Cu toate greutățile inerente începutului, cele 5 ateliere au devenit rentabile, ceea ce a permis cooperativelor agricole respective să aloce încă 4,1 milioane lei pentru dotarea lor cu mașini-unelte și aparatură necesară".Colaborarea intercooperatlstă se extinde și în alte domenii de activitate : construirea de sere, cum sînt cele de la Brăila și Găiseănca. regiunea Galați, amenajarea la cooperativa agricolă Lueriu, raionul Reghin, a unor ateliere de prefabricate din beton pentru asigurarea nevoilor diferitelor unități agricole, înființarea unor magazine — la Odorhei, de exemplu — pentru desfacerea producției realizate de cooperativele a- gricole în sectoarele anexe. Toate acestea aduc un cîștig însemnat cooperativelor agricole, membrilor lor.Avantajele economice mari pe care le aduc cooperativelor aceste prime obiective înfăptuite în comun i-au determinat pe cooperatori să dezvolte experiența cîștigată, să extindă acțiunile intercooperatiste. „Anul 1968, ne ■ spunea tov. Vasile Toma, în Oltenia va fi marcat de lărgirea gamei de lucrări realizate prin eforturile comune ale mai multor unități. Ne-am pregătit pentru a realiza la timp toate obiectivele propuse de către membrii cooperatori : un grup comun de sere la Caracal și altul la Corabia, care vor folosi e- nergia calorică furnizată de noile unități industriale din . localitățile respective ; un nou atelier de reparații la Cîrcea — proprietatea a 14 cooperative agricole din raionul Craiova ; trei centre de prelucrare a laptelui (Filiași, Gilort și Tr. Severin) la realizarea cărora participă 13 cooperative agricole ; o fabrică de furaje combinate, cu o capacitate a- nuală de 100 000 de tone, care va fi realizată prin contribuția comună a tuturor unităților cooperatiste din regiune.

De pildă, majoritatea cooperativelor agricole de producție din raionul Reghin sînt situate la distanțe mari de stațiile de cale ferată. Din această cauză descărcarea vagoanelor cu îngrășăminte și transportul substanțelor chimice respective se fac cu întîrzieie. ceea ce, bineînțeles, a- trage după sine penalizări bănești. Avînd în vedere această situație, cele 21 cooperative agricole deservite de gara Reghin au hotărît să construiască, în comun, lîngă stație, o magazie pentru depozitarea a 1 000 tone de îngrășăminte. în scurtă vreme documentația necesară a fost gata. A întîrziat însă stabilirea... amplasamentului. Datorită tergiversării a- cestei operațiuni, lucrările n-au mai putut fi terminate în toamna trecută, conform prevederilor.O situație oarecum similară există și în Oltenia. La Bălești, raionul Gorjj trebuia să fie amenajat un atelier de reparații. Prevederea n-a fost înfăptuită în totalitate deoarece uniunea raională a cooperativelor agricole a tărăgănat luni de zile începerea lucrărilor.în timpul discuțiilor purtate cu prilejul raidului s-a făcut și afirmația că s-ar putea organiza rnai multe acțiuni intercooperatiste, s-ar putea realiza lucrări într-un timp mai scurt, ceea ce ar mări eficiența lor economică, dacă nu s-ar întîmpina greutăți în asigurarea materialelor și utilajelor necesare. Intr-adevăr, asemenea greutăți există. Dar nu-i mai puțin adevărat că, uneori, lipsa materialelor de construcție este cauzată, parțial, chiar de uniuni. Ele nu corelează judicios planul acțiunilor intercooperatiste cu planul de aprovizionare, ceea ce face ca, pe unele șantiere, materialele să sosească cu întîrziere sau să fie insuficiente și, mai ales, nu depun suficiente eforturi pentru realizarea pe plan local a unui volum cît mai mare de materiale de construcții. Astfel, cu toate că în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară s-a prevăzut să se producă, cu forțele cooperativelor agricole, mari cantități de cărămizi, nu s-au îndeplinit decît aproximativ 90 la sută din prevederi.

Constatările făcute în cadrul anchetei noastre arată însă că, în toate raioanele amintite, există posibilități de a imprima un ritm mai viu acțiunilor intercooperatiste, de a realiza, prin intermediul lor, o gamă mai largă de lucrări. Sînt încă multe sectoare, de o covîrșitoare însemnătate pentru economia cooperativelor agricole. în care acțiunile intercooperatiste sînt timide, cu totul izolate. Așa stau lucrurile în ce privește combaterea eroziunii, a- meliorarea pajiștilor naturale, prelucrarea, depozitarea și valorificarea superioară a produselor agricole.în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, de exemplu, există circa 380 000 hectare de pajiști naturale. Unele dintre acestea dau producții scăzute, care nu asigură suficientă hrană efectivelor de animale în continuă creștere. Posibilități de sporire a producției de iarbă pe pășuni există ; ele constau în efectuarea unor lucrări de combatere a eroziunii solului și de ridicare a potențialului lui productiv Numai că aceste posibilități sînt slab puse în valoare. Uniunile cooperatiste nu au inițiat organizarea unor acțiuni intercooperatiste de mai mare amploare, care să asigure rezolvarea acestor probleme.Este adevărat, atît la Tg. Mureș, cît și la Galați și Craiova există planuri de perspectivă care vizează combaterea treptată a eroziunii, a- meliorarea pășunilor și fînețelor Fapt este însă că trecerea de la faza de proiecte la cea de execuție se realizează extrem de greoi.O cauză care împiedică realizarea unor acțiuni intercooperatiste mai ample, mai variate o constituie slaba activitate pe care o desfășoară în a- ceastă direcție unele uniuni cooperatiste. Acestea nu dau curs, cu operativitate, unor inițiative ale cooperativelor agricole, tărăgănează organizarea unor asemenea acțiuni.

Ritmul nesatisfăcător în care se organizează și se desfășoară acțiunile intercooperatiste este determinat însă și de alte cauze, independente de voința lucrătorilor de la uniunile cooperatiste. Este vorba de faptul că D.S.A.P.C.-urile nu sprijină suficient cooperativele la întocmirea proiectelor necesare, că asistența tehnică acordată de specialiștii diferitelor întreprinderi care concură la realizarea obiectivelor stabilite este sporadică, iar unii furnizori de materiale și utilaje nu se achită la timp de obligațiile asumate. Uneori nici Uniunea Națională nu acordă unităților în subordine sprijinul solicitat. Iată un caz întîlnit la Craiova.Membrii unor cooperative din Oltenia au hotărît să extindă atelierele mecanice intercooperatiste. Cu sprijinul specialiștilor de la uniunea regională ei au reușit să pună la punct documentația necesară. Numai că ea trebuia verificată și aprobată de un organ de specialitate competent. După multe căutări, această instituție a fost găsită în persoana Oficiului de proiectare din cadrul Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor. La 28 septembrie 1967 o adresă semnată, pentru director, de inginer I. Petculescu, și, pentru contabil șef, de M. Anas- tasescu anunța : „Pentru a verifica și a aviza proiectul întocmit de colectivul URCAP Oltenia, privind lărgirea spațiilor de reparații la a- telierele existente prin construirea de hale tehnologice, aveam nevoie de comandă din partea beneficiarului, în care să se specifice, conform H.C.M. 1002/1964, beneficiarul lucrării, adresa exactă a sediului, reprezentanții legali, numărul de cont și banca finanțatoare. Fără această comandă nu putem efectua lucrarea solicitată de dumneavoastră". După ce acest răspuns a zăcut o lună prin dosarele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, a sosit, în sfîrșit, o copie și la Craiova. Prompt, Uniunea regională a răspuns Oficiului de proiectări : „Vă înaintăm alăturat comanda fermă din partea cooperativei agricole „Unirea"-Segarcea, privind verificarea, completarea și avizarea proiectului". Se părea că totul este pus la punct. Cînd colo, la 30 noiembrie, pe adresa Uniunii regionale Oltenia a sosit o hirti? cu următorul conținut : „La adresa dv. prin care ne solicitați verificarea, completarea și avizarea proiectului... vă facem cunoscut că nu putem executa această lucrare din lipsă de capacitate de proiectare..." Pe bună dreptate, oamenii se întreabă : cînd s-a dat dovadă de mai multă superficialitate : prima oară, cînd s-a solicitat trimiterea „comenzii ferme", sau a doua oară, cînd s-a constatat lipsa „capacității de proiectare ?“Progresele înregistrate în domeniul acțiunilor intercooperatiste pot să ia o amploare mai mare, să cuprindă o gamă de activități mai largă, pe măsura nevoilor producției și a posibilităților mari de care dispune agricultura noastră cooperatistă. Uniunilor cooperativelor agricole li se cere să acționeze cu mai multă hotărîre în această direcție, să antreneze unitățile agricole în vederea desfășurării unor asemenea lucrări Adunările generale care ac loc in aceste zile, în care sînt discutate și aprobate planurile de producție pe 1966, sînt un bun prilej pentru a se analiza și hotărî ce lucrări pot fi făcute prin participarea mai multor cooperative agricole, a se stabili măsuri concrete menite să asigure realizarea acestor acțiuni.
R. ATANASESCU,
R. APOSTOL
L. DEAKI ’
V. DELEANU
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PROFILUL CLUBULUI t V

MUNCITORESC
17,30 Curs de limba spaniolă ; 

17,58 Sumarul zilei ; 18,00 Pentru 
noi femeile I ; 18,30 La șase pași 
de o excursie. Emisiune-concurs 
pentru elevi ; 19,30 Telejurnalul
de seară ; 19,50 Buletin meteoro
logic. Publicitate ; 20,00 Tele-
enclclopedla ; 21,00 Film serial : 
Evadatul ; 21,50 întîlnire cu... Astă- 
seară tenorul Ludovic Spiess ; 
22,05 Festivalul de muzică ușoară 
de la San Remo. Transmisiune în 
direct ; 23,10 Telejurnalul de
noapte ; 23,20 Telesport.

După vizitele întreprinse cu cîtăva vreme în urmă la cluburile unor mari întreprinderi industriale bucu- reștene, am încercat următoarea experiență simplă : am arătat unui neavizat planurile de muncă aparținînd cîtorva din aceste așezăminte culturale, avînd grijă să ascund indicația cu numele uzinei. Mă interesa dacă simpla lectură a unui astfel de document este suficientă pentru a edifica asupra activității unor cluburi și, mai ales, asupra profilului întreprinderii pe lingă care funcționează. Rezultatul a fost într-o oarecare măsură pozitiv. Cum este și normal, acțiunile care se prevăd pentru o a- numită perioadă la cluburile muncitorești, ca de altfel la oricare alt așezămînt de cultură, indiferent de forul care le conduce, trebuie să țină seama de condițiile și cerințele concrete ale colectivului muncitoresc respectiv, de elementele lui particulare, distincte, astfel ca întreaga muncă cultural-edhcativă să poarte pecetea ușor identificabilă a profilului întreprinderii.Practic, această cerință, înseamnă de fapt un gir acordat inițiativei personale deoarece, mai mult ca în alte cazuri, dobîndirea acestui profil distinct este incompatibilă cu copierea automată a unor indicații centrale. Tocmai felul în care este înțeles a- cest deziderat conferă un caracter viabil activității unor cluburi muncitorești. Esențial este să urmărim modul în care poate fi el atins.Fiecare întreprindere se află, de la o perioadă la alta, în fața unor importante probleme de producție. Pentru realizarea lor, în acele momente, se conjugă în mod creator eforturile întregului colectiv. Mai mult decît atît: sînt cazuri cînd rezolvarea unor urgente sarcini de producție sau lichidarea anumitor deficiențe impun un operativ schimb de opinii între toți cei care concură la atingerea obiectivului propus. O principală calitate a unui club muncitoresc constă tocmai în capacitatea lui de a sesiza aceste momente-cheie din viața colectivului, de a răspunde prompt și la un înalt nivel calitativ întrebărilor care se vehiculează, de a oferi cadrul și prilejul unor fructuoase discuții. Profilul lor distinct (pe care îl considerăm o condiție „sine qua mon" a unei bune și eficiente activități) se conturează tocmai în urma ancorării în mijlocul vieții bogate a întreprinderii. Cîteva exemple ni se par revelatoare.Dezbaterea recentelor documente de partid s-au bucurat peste tot de o mare atenție. Unele cluburi nu s-au oprit însă aici. Sesizind marea lor importanță asupra activității de ansamblu a întreprinderii, ele au organizat o serie de manifestări în care, pornindu-se de la hotărîrile adoptate, se discutau în mod concret căile lor de aplicare în uzină, consecințele imediate asupra producției proprii. La „Vulcan", de pildă, una dintre acțiunile care au trezit un larg ecou datorită faptului că oferea un șir de soluții problemelor care interesau în- tr-un înalt grad colectivul, a fost „Organizarea științifică a muncii și producției în uzină". La „Grivița Roșie" s-a trecut chiar la organizarea unor manifestări direct în secții. Temele au fost în majoritate axate pe una din preocupările majore actuale ale marii întreprinderi : calitatea, iar titlurile vorbesc de la sine : „Marca fabricii — mîndria uzinei", „Calitatea produselor noastre" etc.Desigur că activitățile cluburilor muncitorești legate nemijlocit de producție pot îmbrățișa o gamă foarte largă de subiecte și modalități. Pe lingă cele amintite pînă acum, des întîlnite, sînt serile de noutăți științifice din domeniul respectiv, Tematica, stabilită de comun acord cu Comisia inginerilor și tehnicienilor, poate veni nemijlocit în sprijinul producției fără a intra în detalii tehnice greoaie. 'Se pare însă că, în multe locuri, cu aceasta începe și se încheie activitatea în sprijinul producției. Lucru complet greșit deoarece, în afara comisiei amintite, există numeroase alte surse competente care ar trebui consultate. Vom exemplifica prin manifestările clubului co- merț-cooperație din Capitală, care o- feră, din acest punct de vedere, premisele unei activități extrem de interesante.

Sindicatul întreprinderii a organizat în primele 8 luni ale anului trecut o analiză largă a utilizării raționale a timpului de lucru și a bazei materiale din unitățile comerciale. Bogatul material faptic adunat a servit drept punct de plecare al unor discuții la club referitoare la „spiritul comercial". Tot în 1967, în luna octombrie, Institutul de cercetări comerciale a întreprins un studiu cu caracter sociologic Ia O.C.L. Alimentara din București. Concluziile s-au tradus în procente și curbe statistice, deosebit de revelatoare pentru diverse categorii de salariați. Acum, după prelucrarea și publicarea datelor, ele vor constitui substanța unor noi acțiuni ale clubului,In esență, colaborarea cu ministerul propriu, cu Institutul de cercetări de specialitate oferă o sursă generoasă de teme. Cu toate acestea, inițiativa cluburilor muncitorești se lasă adesea așteptată. Din cadrul forurilor amintite numeroși specialiști pleacă la specializare în străinătate. Cîți dintre ei, la întoarcere, se întîl- nesc la club cu colegii de breaslă și cu salariații întreprinderilor cu același profil, pentru a le împărtăși din experiența acumulată ? In Capitală am întîlnit un singur exemplu de a- cest gen, la clubul „Adesgo", Pornindu-se de aici se poate ajunge, intr-o creștere perfect logică și motivată, ca la clubul „Comerț-cooperație", la acțiuni cu un profil mai teoretic, legate tot de specialitatea participan- ților. Pe această linie se va înscrie la cltibul amintit întîlnirea cu decanul Facultății de comerț pe tema „Deservire și civilizație".Am insistat asupra acțiunilor legate de profilul întreprinderii deoarece, după cum am mai arătat, ele conferă cluburilor nota particulară în ansamblul celorlalte așezăminte culturale. Aceasta însă nu înseamnă că latura distractiv-educativă a activității lor trebuie neglijată. Programele de activitate consemnează numeroase simpozioape, seri de poezie, întîlniri cu scriitori și compozitori, audiții muzicale. Astfel de acțiuni sînt interesante și utile. Dar titluri și manifestări identice pot fi întîlnite și la casele de cultură orășenești, în ce constă, în acest caz, nota specifică pe care o poate aduce clubul muncitoresc ?După cum au subliniat activiștii culturali sindicali, el beneficiază față de casele de cultură de un mare a- vantaj : își cunoaște foarte bine publicul, nivelul lor cultural, raportul între programul de lucru și timpul liber. De aceea, ar putea să organizeze manifestări speciale pentru anumite grupuri de salariați, după categorii profesionale, de vîrstă etc. Dar tocmai aceste manifestări specifice lipsesc. Mai toate marile întreprinderi au sub îndrumarea lor școli profesionale care le pregătesc viitoarele cadre calificate. Se organizează acțiuni special pentru elevi ? La „Vulcan" și „Grivița Roșie" am întîlnit o serie de concursuri „Cine știe, răspunde" pe teme profesionale sau întîlniri cu vechi muncitori din uzină, inovatori, cadre de conducere, în alte locuri însă programul de activitate înregistrează în acest domeniu o inadmisibilă pată albă. încă un exemplu la fel de concludent: o se
© Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Ateneu) : Concert simfonic. Diri
jor : Mircea Basarab — 20.
© Opera română : Rigoletto — 19,30. 
© Teatrul de stat de operetă : Con
tesa Marltza — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Domnii Glembay — 
19,30, (sala Studio) : Castiliana — 19,30.

rie de întreprinderi au muncitori care locuiesc în cămine. „Energore- parații-Electromontaj Filaret" se numără printre acestea. Și totuși în ultimele patru luni de zile clubul, deși la sediu nu are spațiu suficient, a organizat special pentru .ei, la dormitoare, o singură manifestare (o audiție de muzică populară).Trăsăturile distincte ale cluburilor trebuie să se manifeste și în formele permanente de activitate, în cercurile pe specialități. Desigur că un cerc de aeromodele (ca la „Grivița Roșie") sau de radioamatori (ca la „Vulcan") răspund unor preferințe legate exclusiv de timpul liber al fiecăruia. Dar conducerea clubului. nu se poate mulțumi cu atît, ea avînd datoria să inițieze sau să încurajeze acele cercuri care, într-un fel sau altul, sprijină pregătirea individuală profesională. De pildă la clubul „Co- merț-cooperație" s-a deschis un cerc de radio care se adresează în principal vînzătorilor din magazinele electrotehnice. Ideea este excelentă, și ar merita urmată de alte inițiative similare.Este cunoscut faptul că, pentru a petrece în mod plăcut cîteva ore în localul unui așezămînt de cultură, esențială este ambianța care te întîm- pină. Nu însă peste tot civilizația spațiului cultural a fost înțeleasă conform importanței ei. Vorbind despre calitatea și eficacitatea actului de cultură unii organizatori uită că ele sînt direct proporționale cu atmosfera care domnește în interiorul clubului. Vizitînd, de pildă, clubul complexului C.F.R. Triaj, te întrebi în ce condiții pot fi receptate manifestările de aici, din moment ce a- proape peste tot domnește dezordinea și neglijenta. Mai mult decît atît. Este oare suficient a mătura zilnic pentru a conferi lăcașului de cultură o ținută conformă cu prestigiul său ? Covoare așezate cu grijă, flori,reproduceri de artă pe pereți — sînt doar cîteva elemente care pot întregi o atmosferă intimă, plăcută. La clubul „Vulcan" am întîlnit o asemenea ținută îngrijită, propice atît discuțiilor în cerc mai restrîns, cît și distracției.Spiritul gospodăresc se poate manifesta și în utilizarea cît mai rațională a spațiului existent. Unele cluburi au puține săli și se străduiesc să le folosească cu maximă „rentabilitate". De aceea, cu atît mai mult distonează situația de la „Grivița Roșie" unde în numeroase încăperi praful trădează inactivitatea. Ne amintim că aici, cu ani în urmă, seară de seară șahiștii umpleau pînă la refuz holul spațios. Acum, tot ce a mai rămas din vechiul entuziasm sînt 3—4 mese de șah, stinghere în sala mare și aproape goală unde au fost mutate. Masă de ping-pong nu mai există, la fel șubahul.în prezent, clubul muncitoresc trebuie să reprezinte, în ansamblul său, o punte de legătură firească, trainică între optul din producție și cel a- cordat timpului liber de fiecare om al muncii. Să nu uităm că de trăinicia ei depinde în mare măsură evoluția profilului spiritual al sutelor de mii de vizitatori ai acestor așezăminte culturale,
Radu CONSTANTINESCU

cinema
© Capcana : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15, FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30 16; 18,30 21.

O Teatrul de Comedie : Sfîntul — 20. 
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
Moartea lui Danton — • -
Mitică Blajinu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 
Studio) : Cînd luna e albastră — 17, Viziuni flamande — 20.
® Teatrul Giulești (în sala Teatrului evreiesc de stat) :

(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) :
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Sfîntul

© Teatrul Giulești (în sala Teatrului evreiesc de stat) : Martorii se 
suprimă — 19,30, (la Sala Palatului) : Omul care a văzut moartea — 19,30. 
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Intîlnlre la Senlis — 19,30.
® Teatrul Mic : Tango — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 16.
e Teatrul „Țăndărică" : Iarmarocul piticului Clip 
pionierilor) : Vrăjitorul din Oz — 17.
O Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la
— 19,30, (sala Victoria) : Music-Hall — 19,30.
O Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu 
rele pe pămînt — 20.
© Circul de stat : Selecțlunl de iarnă — 19,30.

17, (la Palatul

Boema

picloa-

® De trei ori București : REPU
BLICA —r* 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19; 21. 
® Căutați idolul : LUCEAFĂRUL
— 12; 14,15; 16,15; 18,30; 20,45,
BUCUREȘTI — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
O Un bărbat și o femeie : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,30; 21.
© încercuirea : VICTORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© O sută unu daimațleni : UNION
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
© Dragostea unei blonde : LU
MINA (completare Echipa) — 
9,15—16,30 în continuare ; 18,45;
20,45, MOȘILOR (completare Opt 
minute de vis) — 15,30; 18; 20.30. 
a Program pentru copii : DOINA
— 9; 10.
© Cînd tu nu ești : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Billy mincinosul : CENTRAL
— 9; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
© Femela zilei : CINEMATECA — 
10; 12,30. U
O Escroc fără voie : GIULEȘTI 
(completare In căutarea timpului I
pierdut) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA I 
(completare Invitație) — 10; 12;
14; 16,15; 18,30; 20,45, MIORIȚA — I 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. jj 
© Război și pace (seriile 1 si II) : I 
FEROVIAR — 9,30; 14; 18,30, EX- 0 
CELSIOR — 9,30; 14; 18,30.
© Martin soldat : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare 
File din istoria sportului româ
nesc) — 10,30: 16; 18,15; 20,30.
© Contele Bobby, spaima vestu
lui sălbatic : DACIA (completare 
Viața începe la 40 de ani) — 
9—14,15 în continuare ; 16,30; 18,45; 
21, COSMOS — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20.30.
9 Zosla: BUZEȘTI (completare 
Doi) — 15,30; 18; 20,30.
© Regina zăpezii : PACEA (com
pletare Cel doi ursuleți) — 16; 
18; 20.
• Spartacus (ambele serii) ; GRI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 20.
© Jocuri neschimbate : BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© Un nabab maghiar : GLORIA 
(completare Exerciții șl aplicații 
militare) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16; 18,30; 20,45.
O Marele restaurant : UNIREA 
(completare Orizont științific nr. 
11/1967) — 16; 18,15; 20,30.
© Servus Vera ! TOMIS (comple
tare Sănătatea mintală a copilu
lui) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15 ; 20,30.
© Un taxi pentru Tobruk : FLA
CĂRA (completare Mihail Kogăl- 
niceanu) — 15,30; 18; 20,30.
© Zece negri mititel : VITAN 
(completare întîlnire) — 15,30; 18;
20.30.
© Lordul din Alexanderplatz : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
© Corigența domnului profesor : 
ARTA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 
18,15; 20,30, MELODIA (completare 
București, oraș ai muzicii) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 13,30; 20,45.
© Fantomas contra Scotland 
Yard : MUNCA (completare Mai 
bine să prevenim. Profilaxia 
T.B.C.) — 14; 16,15; 18,15; 20,30.
© Cea mai lungă noapte : VII
TORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A Ocolul : CRÎNGAȘI (completare 
Micii înotători) — 15,30; 18; 20.15. 
® Cine va deschide ușa ? : CO- 
LENTINA (completare Ostașii pă
durii) — 16; 18; 20.
© Romanță pentru trompetă : FE
RENTARI — 15.30; 18; 20,30.
© O fată fericită : FLOREASCA — 
9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, CO- 
TROCENI — 14,30; 16,30; 18,30;
20,30.
0 Dosarul XII : RAHOVA (com
pletare Neglijența se plătește) — 
15,30; 18; 20,30, LIRA (completare 
Republica la 20 de ani) — 15,30; 
18; 20,30.
© Reîntoarcerea lui Surcouf : 
DRUMUL SĂRII (completare Ori
zont științific nr. 11/1967) — 15; 
17,30; 20.

AUTOPORTRET F1NTÎNA DE LA BREBU

ai lumim
Ștefan Luchian este unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai picturii noastre, demn de a sta alături de Giigo- rescu și de Andreescu, pe care orice cunoscător al artelor îi consideră în fruntea grupului de expresie artistică prin linie și culoare al românilor.Intră la școala de arte frumoase din București, pe care o termină în 1889, adică pe la 19—20 de ani. își dă perfect seama că bagajul său de artist cu care terminase .școala din București nu era suficient. Merge mai întîi la Miin- chen, ca să se formeze, dar nu e îneîntat de perfecția rece ce vede acolo, căci în acest timp pătrunsese și la noi zgomotul noilor curente în artă ale francezilor. Pornește deci mai departe la Paris, unde petrece cam un an și jumătate, în care timp uneori se distrează zgomotos sau spectacular, cum era tradiția printre cei de la belle-arte, dar din cînd în cînd și pictează. Avem de atunci o Cursă de cai 

toamna, oarecum inspirată de Manet, dar mai adesea examinează și gîndește asupra felului cum trebuie realizată o pictură, ca să fie în realitate „nouă", ieșită din mișcarea care făcuse a- tîta vîlvă, a impresioniș- tilor. Este chemat însă în țară, în mod brusc, de moartea'mamei, și cu ă- ceastă împrejurare este pus în posesia unei averi însemnate pentru un tî- năr, avere care se risipește în ciirînd, pînă ce se vede sărac și nevoii să locuiască în mahala, și Să ducă o viață banală, care este la originea rinei serii importante de pînze, lucrate într-o stare de spirit care se vede fără curaj, cea în care se găsea atunci, și în care apar sub diverse forme mahalaua pe care o locuia vederi, remarcabile ca exactitate.Pentru Luchian trecuse timpul mascaradelor și
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extravaganțelor, pe care le amestecase, la Paris, și cu puțină pictură, practicată din cînd în cînd. își dă seama că venise timpul cînd trebuie să muncească serios, cu a- tît mai mult cu cît, după sosirea lui din Paris, la București, pictorii se pregăteau în vederea unei expoziții, pe care o organiza Stăncescu, directorul artelor. între Stăncescu însă, și Luchian, legat de cercul lui Boq- dan-Pitești, din care făceau parte cîțiva dintre cei mai însemnați artiști din acea vreme, Piessu, Steriadi, Vermont, Iser și alții, exista o. inimiciție atît de pronunțată, îneît pentru artiștii aparținînd qrupului Bogdan-Pitești,— Luchian nu exista posibilitate de colaborare.Acest grup organizează atunci o expoziție a „Artiștilor Independenți", cu un steag roșu la îțșă, care constituie senzația acelei epoci. Oameni care se ocupau de artă, mari artiști, ca Grigorescu, sînt de partea celor care fac opoziție artei lipsite de viață din expoziția lui Stăncescu, și favorizează ce e nou și proaspăt. între expozanți însă, nu Luchian este cel cu cea mai importantă contribuție, ci Vermont. Totuși calitatea operelor lui Luchian este așa de evidentă și de tendențios contrară cu ceea ce se vedea în mod obișnuit în expozițiile noastre, și în ce privește coloritul, și în ce privește alegerea subiectelor și compoziția, îneît el este triumfătorul acestei manifestări. Ea dase toate roadele pe care le pre- supuseseră organizatorii ei, și scopul lor imediat, ca o consecință, este să

meargă mai departe, constituind o societate mai vie și mai bine construită decît ce fusese chiar grupul artiștilor independenți, pe caro o numesc „Ileana", nume care arăta în ce sens național mergeau dorințele lor. O revistă cu același nume, din care au ieșit două numere, este poate ce s-a tipărit mai frumos la noi în decursul secolului.Cam în același timp însă, aproximativ către

dem progresînd de la zi la zi, în diversele forme ale picturii, unele cu totul noi în țara noastră și care n-au mai fost practicate după moartea lui — desene cu acul, de pildă, sau alte feluri de desene sau de gravuri, și încetul cu încetul, luînd rolul de conducător al tuturor felurilor de reprezentări prin linie și culoare în arta noastră de atunci. Iar pentru a executa peisaje, ce-1 Interesau în mod deosebit în acea vreme, — și nimeni n-a reprezentat mai bine ca el lumina și vîntul străbătînd fmnzișul arborilor — el face călătorii penibile pentru membrele lui bolnave, în căniță, în diverse localități. Așa au văzut lumina splendidele

1 900, Luchian sd îmbolnăvește, sau, mai precis, simte primele efecte ale unei boli mai vechi, cu dureri teribile în mușchii picioareloy, boală care îl va duce lent și cu forme teribile pînă la moartea sa, din 1916, care îl găsește complet paralizat și incapabil de a face o mișcare. La început însă, mîinile îi sînt libere, și dîndu-șl seama că această boală făcuse din el un om destinat unei morți lente, dar în același timp îi ascuțise sensibilitatea și dragostea de cei care, dintr-o cauză sau alta, trăiau suferind, ca și el, începe să lucreze din ce în ce mai serios. Subiectele ce tratează pornesc mai toate dintr-o dragoste pentru cei care, ca și el, sufereau fără speranță. Este caracteristic pentru acest artist, care-și începuse cariera ca o distracție plăcută, să-l ve

1968)lui peisaje din Moinești, Băicoi, Brebu sau alte localități.In scurtă vreme însă, nu mai poate suporta drumul căruței, și este 03Îndit să rămînă în pat sau în fotoliu tot timpul. Ce putea face un om, căruia din fericire îi mai rămăseseră încă mîinile și ochii, decît a strînge în jurul lui toate florile anotimpurilor, succesiv, ca să constituie subiecte de natură moartă, unele tablouri însoțite de mici obiecte de ceramică sau de argint, lucrări care constituie, nu numai în arta noastră, dar în arta europeană, una din reușitele supreme ale acestui gen.Dar boala făcea progrese, iar moartea, dureros de tragică, a pus capăt unei creații piodigi- oase, care rămîne una din comorile nepieritoare ale plasticii românești.

(Urmare din pag. I)oamenii de teatru să fi făcut parte și principalii beneficiari ai existenței și activității noastre : spectatorii, mai bine zis spectatorii obișnuiți, cei cărora ne adresăm, ale căror aplauze le așteptăm și ne încălzesc în primul rînd. Este constatarea unui viciu nu de formă ci de fond, un prilej de a sublinia că publicul, supremul nostru judecător, colectivitatea pentru care existăm ar trebui să fie cu bună știință și în mult mai mare măsură antrenată în viata noastră artistică. Este ceea ce în ultima vreme n-am prea făcut-o și să nu fie de mirare dacă uneori „contribuțiile", „experimentele" sau „viziunile" sînt primite cu răceală și mor înainte de vreme.în legătură cu „Majestatea sa publicul", aș vrea să mai spun cite ceva, cu atît mai mult cu cît nu numai în teatru ci și în alte domenii ale artei nu se tine în suficientă măsură seamă de publicul nostru, de disponibilitățile lui sufletești, de preferințele sale, de ceea ce îl emoționează sau nu, de ceea ce așteaptă el de la artă. Știu că fiecare creator vrea să fie original, năzuiește să devină un deschizător de drumuri, este firesc să fie așa și le doresc cît mai multora această calitate. îmi îngădui să le propun în năzuința lor temerară ca tovarăș de nădejde publicul nostru, oamenii cărora li se a- dresează în primul rînd creația, cei care — am mai scris-o — au știut să zăbovească pios în preajma „mesei tăcerii" simtindu-i taina, atunci cînd nu multi specialiști o tratau cu respectul cuvenit capodoperei. Cred și repet că publicului care și-a făcut din „doină" rugăciune șl din bolta cerului palat, publicului pentru care moartea-i o nuntă, care știe să meargă pe „mișcătoarea mărilor singurătate". celor ale căror adînci capacități de înțelegere le autentifică Miorița și ale căror aspirații tîșnesc către tării o dată cu Ciocîrlia, putem să-i arătăm toată încrederea.Fac aceste considerații plecînd și de la Festival, de la ceea ce am dorit să fie și a fost în oarecare măsură o nouă dimensiune a, manifestării, confruntarea cu publicul a u- por experimente, a încercărilor de 

a aduce puncte de vedere noi în dramaturgie și în arta spectacolului. Si cu toate că știm cît este de greu să stăpînești cu adevărat concepții noi și să le transpui în operă artistică, să fii original cînd tot mai multi cred că „nimic nou nu-i sub soare", am așteptat „experimentul" cu toată încărcătura posibilă de speranțe. Așteptăm noul cu firească și fierbinte dorință, așteptăm expresia autentică a contemporaneității, formula care să ne satisfacă și să ne cucerească, să ne arate că antica „ars longa" este mereu tînără și nemuritoare, că nemurirea i-o dă e- terna contemporaneitate. Pe lîngă realizări valoroase, noi la vremea lor, ca și astăzi, pe lîngă creații remarcabile din ultima freme, unele lucrări dramatice sau speotacole văzute cu acest prilej sau în alte o- cazii mă îndeamnă să meditez asupra unui pericol, acela de a substitui moda originalității, de a confunda creația cu imitația, de a socoti contribuție ceea ce este de fapt preluare. Și această impresie mi-au dat-o unele „experimente" prezentate sau altele care apar la orizont. Se vorbește uneori prea mult și se face puțin cu adevărat folositor și autentic în acest domeniu, unii vorbesc despre experiment și despoaie teatrul de ceea ce are el propriu și inimitabil, mimează îndrăzneala cuceritorilor, dar, de fapt, umplu forme cu oarecari ciudățenii. Este păcat de timp și de bani...Aș vrea să amintesc doar că nu poate exista rațiune a operei de artă în afara legăturii pe care trebuie să o stabilească cu oamenii cărora se adresează și care nu pot fi interesați decît de adevărurile și aspirațiile sale. Mesajul sau emoția, pe care arta le presupun, nu rezultă decît din structura și existența intimă a poporului tău, din inima epocii pe care artistul o trăiește, format într-o spiritualitate specifică. în artă, mai mult decît oriunde, creatorul este exponentul geniului national și al epocii, opera de artă autentică fiind aceea care dă permanențelor umane rațiune contemporană. Din păcate, am întîlnit preocupări întru- cîtva minore, universuri devastate, mărunte cinice dezbateri, multă vorbă și puțină substanță.

Nu este bine să se treacă la inovație doar cu cunoștințe de abecedar al creației, inovația și originalitatea, în orice domeniu, presupune un înalt profesionalism, dovadă creatorii și inovatorii pe care i-a reținut istoria culturii. Marile opere contemporane nu se pot naște decît acolo unde permanenta națională este fecundată cu realele valori ale epocii de către talente adevărate, înnobilate prin muncă asiduă cu seriozitate și calitate profesională. Din ce altceva să se nască originalitatea autentică, aceea care expri

VIAȚA TEATRALĂ
mă cu necesitate capacități deosebite și nu satisfacția facilă a diletantului optimist. Un rol important îl au desigur și modelele, modelele nu moda, ceea ce stimulează, nu ceea ce a- doarme, căci este imposibil ca cineva să izbîndească în artă si strădania sa să fie consemnată dacă se manifestă doar ca exponentul unei mode.Am. subliniat aceste aspecte plecînd și de la faptul că uneori e- xistă o prea mare disponibilitate de a ne extazia în fața unor șubrede noutăți mai vechi sau mai noi, în teatru, muzică sau film, pe care publicul nou sau vechi, nu le agreează nu pentru că nu le înțelege, ci pentru că nu le simte. Fac aceste considerații si cu gîndul la Concursul 
de dramaturgie românească, nou prilej de contribuții pentru scriitori, de verificări și creații pentru oamenii de teatru si de firești satisfacții pentru public.Necesar și de natură să stimuleze, să aducă în atenția vieții artistice o- pere noi sau, ceea ce este la fel de important, noi capacități de creație, un concurs este un act sau o etapă, el se încheie pentru a deschide noi 

perspective. Acest concurs a fost organizat pentru a da prilej valorilor necunoscute încă să se afirme sau celor consacrați să retrăiască emoția a- firmării.Totodată, cred că este firesc să se manifeste toată exigenta fată de o- peră în întregul ei. Cred că a fost depășită de mult bunăvoința pe care o trezea simpla bună intenție și minima capacitate de a scrie. Dacă singurul merit al unei lucrări este că a fost scrisă de un contemporan bine intenționat, să rămînă cu meritul. Pentru a ajun

ge în fața publicului mai trebuiesc și alte merite, altfel bunăvoința periclitează bunul nume al creației noastre în general, aduce deziluzii publicului care iubește dramaturgia românească. Nu este de altfel în- tîmplător și statistica o dovedește, că azi, ca și întotdeauna, în teatru cel mai mare număr de spectatori l-a adus piesele românești. Spectacolele bune cu asemenea piese au făcut serii entuziasmante începînd cu 
Chinta, O scrisoare pierdută sau A- 
pus de soare, trecînd la Gaițele sau Titanic vals, la Citadela sfărîmată, 
Simple coincidențe sau Opinia pu
blică etc. Toate acestea fiind opere de remarcat prin faptul că odată cu a- muzamentul copios sau emoția puternică sau cu dezbaterile interesante, educă. Sînt acele opere necesare teatrelor care își înțeleg menirea, care odată cu excedentul la casă, aduc și excedent în suflete, ca să folosim expresia remarcabilului înaintaș Pompiliu Eliade, fost director al Teatrului Național din București.Sigur că nu este' vorba numai de piesele românești ci de repertoriu în general. Se știe că nimic nu împiedică teatrele să întocmească reper

toriul cel mai bun, adică mai a- proape de gustul și aspirațiile publicului, de capacitatea teatrelor. Se știe că jucăm tot ceea ce este valoros în literatura noastră si de pretutindeni, din trecut sau de azi. Că lipsesc unele lucrări este firesc și re- mediabil. Nu pot fi cuprinse într-o singură stagiune toate titlurile de care avem știință și mi se pare nepotrivit ca printr-un caz sau două, discutabile și ele, să fie contestată uneori evidența sutelor de valori existente. Se impune să cunoaștem mult mai bine, să sondăm și să cu

prindem gusturile publicului, condițiile în care oamenii vin cu plăcere la teatru sau în orice sală de spectacol, să eliminăm piedicile și să facilităm apropierea a noi spectatori sau ascultători. Și că se poate o dovedesc destui oameni de teatru inimoși, vîrstnici sau tineri, care au știut să umple săli pe care alții, ca pe o fatalitate, acceptaseră să le vadă goale. Seninătatea nu poate merge atît de departe îneît să nu ne intereseze dacă publicul ne apreciază sau nu, dacă numărul spectatorilor crește sau descrește.Aș vrea să mă refer, în încheiere, la o altă foarte importantă problemă, aceea a sufletului și personalității teatrului sau instituției de spectacol în general, fără de care nu pot exista adevărate creații scenice și nici public entuziast și statornic al teatrului. S-a vorbit mult, poate chiar prea mult, despre „balastul" din instituțiile de spectacol. Eu nu mi-aș permite așa ceva, pentru că mi se pare neconform cu realitatea și jignitor ca actori talentati, dar nefo- losiți din diferite motive, de multe ori independente de voința lor, să fie trecuți într-o asemenea cate

gorie. Sigur că sînt unii inutilizabili, aflați în teatre prin cine știe ce concurs de împrejurări, ei sînt însă puțini, excepții care confirmă regula. Marea majoritate a actorilor, regizorilor și scenografilor noștri sînt înzestrați și bine pregătiți, cu valoare demonstrată și recunoscută de spectatorii autohtoni, de cei care vin în țară sau pe care îi vizitează teatrele noastre. Din păcate, aceste valori și forțe nu sînt bine folosite, mai ales în Capitală, unde — paradoxal — avem prea multe cadre artistice, dar n-avem suficiente teatre bine profilate, sau în celelalte orașe de pe cuprinsul țării unde s-ar părea că avem destule teatre, dar n-avem suficienți actori, regizori și scenografi.Ca și în celelalte domenii, și aici, în acela al instituțiilor de spectacol, viața impune o serie de schimbări pe care sîntem datori să le gîndim bine și să le înfăptuim cît mai degrabă. înființate în mod necesar și cu bună intenție, prin dispoziții administrative, unele instituții par că suferă de anemie pernicioasă, altele au ajuns supradimensionate și supraîncărcate — mă refer la cele din Capitală — mai puțin prin lipsa de preciziune a reglementărilor, cît mai ales prin bunăvoința celor ce aveau un cuvînt de spus în teatre.Dispunem de un număr impresionant de instituții de spectacole și concerte cu activitate remarcabilă, cu realizări artistice îndrăgite în țară și apreciate peste hotare, rezultat al existenței și muncii în cadrul acestor colective a unor autentice valori. Totuși, în unele instituții, determinată de vicii organizatorice, ca urmare a exceselor în ceea ce privește încadrarea unor oameni ca artiști, de sistemul salarizării și în ultima instanță din pricina lipsei de exigență sau responsabilitate a diverșilor factori de conducere și coordonare, se face simțită la unii salariați în funcții artistice o mentalitate rutinară. Acolo se impune o primenire a mentalității și chiar a colectivelor, cu grijă pentru salariații de acolo, dar și cu grijă pentru public. Este nefericită aglomerarea de personal artistic existentă în majoritatea instituțiilor din Capitală, în timp ce alte instituții de spectacole 

din țară, teatre dramatice sau lirice, suferă de lipsa unor actori, cîntă- reți, sau regizori valoroși. Este în contradicție cu etica situația în care se complac unii artiști, aceea de a-și lua leafa de la una din instituțiile din Capitală, fără să urce pe scenă vreme îndelungată, și fără să apară pe măsura realei lor capacități artistice. Din păcate, în asemenea situații sînt destui artiști talentați de ale căror calități ar putea beneficia alte teatre și, evident^ spectatorii. Este drept că unii din cei mai puțin folosiți pe scenă sînt deseori întîlniți la televiziune, în filme sau sînt ascultați la radio și este firesc să fie așa de vreme ce sînt disponibili. Unii chiar au devenit specialiști în materie. De ce nu ne-am pune problema folosirii lor exclusive de către aceste instituții, mai ales la radio, unde există pentru artiști „tinerețe fără bătrînețe" ? Alții s-ar putea dedica învățămîntului sau unor activități de instruire artistică.în Capitală, unde spuneam că sînt aglomerați numeroși artiști, s-ar putea face mai mult pe linia organizării rețelei teatrale în raport cu realele necesități culturale și pe măsura exigențelor contemporane, asigurîn- du-se existența unor teatre cu colective atent constituite, pe criterii firești, corespunzător distribuite pe întreg cuprinsul orașului, instituții cu profiluri artistice diferite și bine stabilite, colective inimoase, conduse de animatori energici, adevărate grupări artistice, cu propriul lor crez și personalitate. Astfel, s-ar juca mai mult și mai bine, repertoriul ar fi mal divers, ar crește emulația și s-ar înmulți spectatorii. Toate acestea fără cheltuieli suplimentare, și în scurtă vreme cu beneficii sensibile morale și materiale.Toate acestea, împreună cu o serie de măsuri menite să simplifice activitatea administrativ-organizatori- că a instituțiilor de spectacole și concerte și implicit să întărească responsabilitatea conducătorilor, să-i angajeze artistic și gospodărește în activitatea lor, pe ei și pe întregul colectiv, sînt convins că vor duce la continua rentabilizare a acestei activități, rentabilizare mai întîi de toate spirituală, cu excedent în inimă și conștiințe.
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pentru de calul cu trist al

Intorcîndu-mă de la „tîrgul de fete* de pe muntele Găina, mi-a fost dat să văd la Arieșeni femei înalte și frumoase venind de-a-ncălare pe caii lor de munte mărunți și răbdători. Și veneau parcă din mitologia românească a Apusenilor — a- ceste femei demne și descinse parcă din os domnesc. Era o zi duminicală care se , încheia armonios și roșu. Iar femeile zîm- beau subțire și superior, din ipostaza lor de amazoane moțești, ștlindu-se admirate.Și numaidecît m-a fulgerat în suflet iarăși și iarăși imaginea la fel de neobișnuită a unei dăscălițe care, cam prin 1950 —1951, ducea pe un cal de munte niște mari pachete de cărți. Le ducea biblioteca școlii. Dăscălița piirta păstru calul mergînd înaintea capul ușor aplecat. Ritmul sec și copitelor mă mai tulbură încă.Drumurile sînt astăzi altele. Dar datinile se păstrează întocmai, așa că, adu- cînd la numitorul comun al munților cele două imagini, îmi închipui mirajul cu care călătorul neavizat intră în Crișana, pe poarta ei de coniiere de la Răsărit și Miază-zi. Acest călător denumit, modern, turist va trece pe lîngă mormîntul și gorunul Iancului de la Țebea, străjuite de două guri de tun — sau, mai sus, pe lîngă „focul viu* care țîșnește din conducta de metan, ca un prinos pe mormintele a- nonime ale tuturor moților căzuți în răscoale. Iar turistul va intra, parcă, în legendă, în cercul primar al naturii mirifice, unde oamenii cresc parcă de-a-ncălare din pămînt, ca vii și călătoare statui ecvestre și se prelungesc prin istorie, de la obîrșii spre eternitate. Impresia e de baladesc, semeață și ancestrală.
★Să intrăm acum pe meleagurile Crișa- nei prin poarta lor vestică, acolo unde, la graniță, stema și tricolorul anunță că începe țara. Intrarea în România socialistă se face, aici, prin complexul vamal durat într-un răspicat stil românesc, cu ornamente puține dar bine marcate în linii docile și odihnitoare ca de popas. In vînt, pe pavilionul de brad, steagul bate cu pocnete mătăsoase, mașinile fîșîie elegant pe asfalt — bariera se ridică, iar grănicerii și vameșii își fac îndatoririle în spiritul străvechii ospitalități românești. Inlăuntrul complexului, etnografia expune ștergare subțiri ca aburul, cu ale- sături aurite, parcă anume făcute ca zeii să-și șteargă cu ele fața — ceramică îmblînzită suav în ulcioare și amfore.Șoseaua aleargă apoi prin plin secol XX, printre coordonatele unei civilizații moderne. O robustă pleiadă industrială aliniază bastimentele Aluminei, ale centralei electrice de termoficare, fabricii de zahăr și celei de mobilă. Unele intrate total în funcție, altele parțial, altele în construcție și proiect, ele respiră împreună acel duh de lucru, acea febră de-a clădi care ne caracterizează. Simbolică aliniere 1 Alumina este lumea minerală pulverizată în faza premetalică, centrala electrică este fluidul nevăzut al energiei, zahărul este simbioza dulce dintre vegetație și soare, iar mobila pune forme și culoare în esențele pădurii românești. Regnurile se învecinează, se e- chilibrează și se valorifică în ceea ce se cheamă o economie modernă, complexă și sănătoasă.Aducînd bauxita din munții Piatra Craiului ai lui Horia, uzinele trimit alumina în Slatina lui Tudor, ca de acolo aluminiul să se călătorească pretutindenea, spre locurile de baștină ale lui Bălcescu sau Ștefan cel Mare.Apoi, mașinile străbat vestita de-acum zonă de vest a Oradei Mari, cartier juvenil așternut peste straturile fostelor flo- rărese oacheșe și peste maidanurile pă- răginite de mai demult. Peste 15 000 de suflete își au sălașul aici unde cifra va crește mereu, din greu, într-un loc unde se cer asanări. Actul are măreția simplității prin care oamenii cu mistrie și coif de ziar asaltează paraginile, umplîndu-le de forme verticale. Materia devine un imn, neonul sparge întunericul, viața freamătă impetuos în aceste prime cărți de vizită ale patriei, tipografiate în marmură, azbest și beton armat.
★Porți asemănătoare deschid, modeste dar miraculoase, din orice unghi, intrarea în Țara Crișurilor. Țară ? De undeva, din

(Urmare din pag. I)Eram multi pe margini, pe cheiul construit, nou, solid și adăugat la fel, piatră cu piatră, de pe fundul mării pînă sub tălpile noastre.— Zece ani — nu de cînd sînt scafandru : scafandru sînt de aproape treizeci. Zece ani, dacă ar fi să punem oră lîngă oră toate o- rele petrecute sub apă, de cînd sînt scafandru...Acum luam seama că era bine încărunțit și numai constituția lui robustă te împiedica să apreciezi și vîrsta lui reală și vîrstele vămuite de mare. Unul dintre tovarășii lui a făcut, din curiozitate, socoteala — cam cît stătuse sub apă bă- trînul scafandru, de-a lungul meseriei lui. Puse oră lîngă oră — nu ieșeau chiar zece ani petrecuți sub apă. Dar nici scafandrul nu dăduse vîrsta asta ca pe o cifră contabilă — el făcuse o glumă. Din calcul rezultau aproape patruzeci de mii de ore trăite sub apă.— Este totuși un timp mare, un timp bun — a apreciat scafandrul. Singurul timp asupra căruia nevasta nu și-a putut exercita controlul, supravegherea... Și singurul timp cînd ai fost sigur că nu calci în cîrciumi — și-ai fost și tu o dată tare...Au rîs iarăși cu toții. în timp ce îl pregăteau pe un alt scafandru să coboare... Omul era gata, dispăruse în costumul lui, cu acele mustăți, rădăcini, cabluri uriașe și cobora, dispărea sub apă, lăsînd deasupra, ca pe niște flori, buna dispoziție, glumele, rîsul tovarășilor lui, deveniți și ei atenți la posturile lor. în jur băteau valurile mării, bătea vîntul; în jur era soare, erau vapoare, fluturau pavilioane, zburau pescăruși, zburau glasuri omenești, glume, rîsete ; în jur.

pe deasupra, cît vedeai, dansau baletul lor mecanic sute de macarale cu brațele încărcate. în jur era orașul, lumea... Acolo, în a- dinc, sub valuri, pe țărmul mohorît, printre stînci catifelate de depunerea algelor, printre meduze, in fauna veșnic flămîndă și indiferentă rece, cobora în continuare — mereu în continuare scafandrul, cu cablurile și furtunurile lui ca niște antene sau ca niște rădăcini în tot universul, să mai așeze cîteva blocuri uriașe la temeliile portului.Și scafandrul acesta — „următorul", cum e strigat aici — și care a coborît a- cum, va fi avînd și el cîteva mii, cîteva zeci de mii de ore trăite, petrecute pe fundul mării. în costumul greu, de scafandru, pe fundul mării, în întunericul rece din adînc, sub presiunea apei; în lumea tăcerii, în lumea singurătății — el cu el însuși — legat de restul lumii printr-un cablu, printr-un furtun cu aer, suspendat în abis; mișcîndu-se, furișîndu-se, strecurîndu-se ca o nălucă de lumină, ca o rază, printre stînci, printre ziduri, printre blocuri de piatră și pe sub ele, printre dărîmă- turi, printre epave, printre instalații submarine ; prin nămol, prin prăpăstii, cer- cetînd, pipăind, netezind, măsurînd cu mîinile lui tă- rîmul sălbatic, fundații, blocuri uriașe, stînci nă- praznice, diguri, cheiuri, dane modeme ; mîngîind ți încălzind cu mîinile lui temeliile construcțiilor.Și acest scafandru care acum se răsfață la soare, cu patruzeci de mii de ore trăite, petrecute sub apă, pe de Nu un de ,_____ - - -tuială, nu ore de pălăvrăgeală, nu ore de chiul — ci patruzeci de mii de ore
fundul mării. Patruzeci mii de ore sub apă... birocrat, nu lefegiu la birou oarecare ; nu ore șuetă, nu ore de mîn-

cărnoasă, tradusă în țuică
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carieră lumina

din orașul Petru Groza, blocuri și vile (în stil el- la periferia unui sat — în secolul trecut, după o

înălțimea unei coline de munte, în drum spre Stîna de Vale, am văzut desfășurîn- du-se amfiteatrul armonios al unei naturi unitare. Munți împăduriți, podgorii și livezi, cîmpli mănoase, rîuri și cascade. Totul dădea impresie de țară. Fdră îndoială că așa au văzut descălecătorii pă- mînturile pe care s-au așezat și pe care le-au ctitorit. In unitatea lor geografică și etnografică acestea au rămas țări ale Oașului sau Zărandului, Bîrsei sau Hațegului. Trelmea Crlșurilor cuprinde în delta ei de piatră și holde o țară sui generis. Iar istoria aduce mărturii încă din vremuri cețoase.La Muzeul din Oradea este expusă o barcă de proporții neobișnuite : ea are 11,6 metri. A fost descoperită în satul Răpsig, în pămînturile fecunde ale istoriei contemporane. Cine și pe ce ape a vîslit în vremuri imemoriale pe această barcă ciclopică ? Profesorul de istorie Titus Roșu, cu elevii săi, din promoție în promoție, a alcătuit la Liceul nr. 1 un admirabil muzeu în care ceramica, numismatica, uneltele de muncă vin să pro-

trele acestea se poate vedea bine primăvara 1" Și într-adevăr, trecerea în revistă a halelor, imense și solid alcătuite, lasă impresia cerului liber. Aerisirea continuă dă muncii ceva de natură venită în ajutor. Pînă și zgomotele dure ale muncii metalurgice sînt amortizate de buna geometrie a încăperilor. Lucrate la parametrii celei mai pretențioase tehnici, aceste mașini-unelte sînt primite în România și în zecile de țări importatoare, fără rezerve, întărind necontenit prestigiul uzinei producătoare.Frumos, ca etică, este faptul că meșterii de la „înfrățirea" sînt gata să se laude la capitolul sport, de la balonul rotund la undița de pescuit, dar lasă în umbră lauda muncii lor. Am fost atent la brigăzile lor artistice : chiar și aici, unde arta presupune o oarecare hiperbolă, ei sînt puși mai degrabă pe critică decît pe laudă, Este psihologia me- talurgului care știe că munca lui nu e un joc, nu e o alamă de trîmbiță, ci sudoare și foc, încordare și măiestrie.De la ciocanul pneumatic fabricat la
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beze vîltorile istoriei, pe acest pămînt românesc în care viața a stat, aspră, în bătaia tuturor vînturilor istoriei, dreaptă și frumoasă, eroică și neînduplecată. O cetate din pămînt îndesat, după toate probabilitățile a lui Menumorout, a rămas prin secole să se rostească. Cărturărește, trecerea din secolul XV spre XVI e luminată, la Oradea și apoi în Europa, de figura unui Nicolaus Olahus sărbătorit în acest an de către ,UNESCO. Vitejește, cetatea de la Finiș, a lui Bella, amintește de asaltul lui Mihai'Viteazul, în prag de secol al XVII-lea. Urma unor Horia și Iancu stăruie pretutindenea. Negustori macedoromâni devin edili și filantropi în cultură. Așa se fundamentează primele școli românești și tot așa apare „Familia" lui Iosif Vulcan unde a debutat Eminescu. Șirul de cărturari trece apoi prin vreme pînă în miezul secolului nostru cînd modestul profesor Ilie Cristea din satul Le- hecani devine un înflăcărat gazetar protestatar, mai apoi comunist. Prin viitoarea acestor vremuri lupta socială a avut și ea un flux continuu, înfrățind pe baricade, într-un mod exemplar, toate naționalitățile, în aspirația lor spre libertate și bunăstare.
★Această înfrățire a dat numele simbolic celei mai mari uzine crișănene : „înfrățirea* de la Oradea. Ea produce mașini-unelte pentru necesitățile republicane și exportă în circa 40 de țări. Palmaresul este, după cum se vede, remarcabil — mai cu seamă dacă ne gîndim că această uzină a fost ridicată pe ruinele unui atelier ce producea potcoave, bucșe și mașini de gătit. Aici se fabrică acum raboteze, freze, ciocane pneumatice și multe altele, în hale în care modernitatea își spune răspicat cuvîntul. Vorba unui prieten inginer : „Pe feres-

sub apă, în întunericul rece din adînc.Patruzeci de mii de ore trăite, petrecute, stăpîni- te sub apă, în singurătatea de pe fundul mării, sub greutatea mării, printre stînci, printre meduze, printre blocuri și bolovani de zeci de tone, care îți vin încet de sus și pe care a- colo în adînc trebuie să le întîmpini cu brațele întinse, să te apuci de ele, să le împingi, să le așezi pe locul pregătit de tine, să construiești cu ele digurile, cheiurile, danele, temeliile portuare ale mării. Și să fii atent să nu te prindă, să nu-ți agațe sub ele hainele, cablurile, pentru că ești numai tu cu ele acolo, pentru că ești singurul ochi omenesc acolo ; pentru că ești singura conștiință pătrunsă în lumea singurătății, avînd să înfrunte singurătatea pe un front de muncă în acea zonă de efort uman în care omul este obligat să coboare numai cu conștiința lui, cu capacitatea Iul, cu eroismul lui. Patruzeci de mii de ore din viață dăruite abisurilor, singurătății reci din a- dînc ; patruzeci de mii de ore de înfruntare cu necunoscutul, de abnegație, de dăruire și de uitare se sine, de stăpînire de sine, de precizie a tuturor reflexelor — numai încordare .tate și prezentă de spirit și inițiativă.Scafandrul adînc — fratele nostru din adine... Zece minute „întîr- ziaseră" să-1 tragă la suprafață, contînd pe condiția lui fizică și apoi se scuzaseră — iar el rostise gluma aceea inteligentă — „Zece ani ați întîrziat să mă scoateți, nu zece minute". Se referise la viata lui, la timpul lui întreg petrecut sub apă — dar cine putea să măsoare, în definitiv, cît timp stătea el pe fundul mării — cine putea să măsoare timpul din

Oradea să facem o acoladă la Uzina de utilaj minier Oraș tînăr, cu vejian), durat Stei, sat care, epidemie de ciumă, rămăsese numai cu 300 de locuitori și sat care încă în secolul nostru mai avea pe ici pe colo case cu bășică în loc de sticlă la ferestre. Este satul „caracudei" junimiste Miron Pompiliu, prieten intim al lui Eminescu și plutește în posibilitate vizita marelui poet aici, în satul prietenului său.Un lucru grăitor : în ultimii ani pro-

ducția tinerei uzine de-aicl a crescut de peste patru ori. Așezată la margine de țarini, ea fabrică vagoneți, carcase și capace de lagăre și, recent, ferestrăul pendul cu comandă hidraulică. Pentru toate minele țării. în apropierea munților și-a minelor, la marginea Țării Moților, într-un decor de ape și livezi, a- ceastă uzină sobră, din care oamenii ies tăcuți și gravi, este un preambul al co- borîrii în adîncuri, o rudă minerească de înaltă clasă. Metalurgii au palme mari ca minerii, tac ca ei și pleacă la odihnă parcă tîrînd toți Munții Carpați în urmă-le.Lîngă acest oraș, la numai cîțiva kilometri, o altă nouă așezare : Nucet. Numele însuși pe o luncă clarat încă, nou născut, de un oraș
indică derivația ; oraș durat cu nuci. Un alt oraș, nede- la minerii din Popești. Tot Dar nu e nevoie neapărat pentru ctitorirea unui bastiment industrial. Poate fi vorba și de sat, să zicem Aștileu, unde exista cuptor de stins varul, pentru nevoile rale, și unde a luat ființă Fabrica

Reporta] de
Alexandru
ANDRIȚOIU

pildă, de talia celei de blănuri „1 Mai*, cea mai mate de acest gen din (ară — cu o gamă largă de produse, de la șu- bele pentru feroviari și paznici, pînă la hainele de velur și mouton doră apreciate și dincolo de hotare — muncește de cîțiva an* pe .două; planuri. Un plan de construcție, unul de producție. Mun- .. citorii fabricii au pus umărul la construcția Halelor de uscare, argăsire etc. și mai au de pus umărul la lărgirea corpului de modele. Iar în paralel se elaborează crearea, în acest an, a încă 24 de modele, pe lîngă cele 12 existente. Panoramicul peste industria crișă- neană he poartă la trinitatea : „Solidaritatea", „Crișul" și „Arta",, fabrici vestite, care dau țării milioane de perechi de încălțăminte și ne oprește în zona de artizanat a fabricii de sticlărie semi- cristal din Pădurea Neagră. Acolo mecanizarea ar ucide arta. Maiștrii sticlari își dezvoltă fantezia în deplină libertate. Trebuie spus că nu a fost, pînă azi, comandă internă sau străină nerealizabilă, indiferent de subțirimea piciorului de pahar, de nuanța cristalului, de ornament, de altorelief. Sticlarii nu cunosc formula „nu se poate" și nu au avut refuz de export. Ei sînt, întîi de toate, artiști. Mi se mai spune că la însuși Ministerul Comerțului Exterior candelabrele sînt lucrate Ia Pădurea Neagră și că multe edificii din țară și străinătate își împodobesc tavanele cu sticlărie de a- ceeași reputată proveniență. Din aceeași zonă a frumosului face parte marmura de Moneasa. Se exportă de aici marmură pînă și în țara marmurei care este Italia. Marmura albă cu zgrunțuri mici, de Alun, este norocul sculptorilor, în ea putîndu-se sculpta pînă și... pleoape și unghii de zeițe. De altfel talentul sculpturii este aici ancestral. Se sculptează figuri în donițe și solnițe, figuri în lut, — arse apoi * furci de tors, duleasa și-a lemn (numai

produse refractare care trimite material pentru marile cuptoare industriale ale țării. Noua geografie industrială a Țării Crișurilor cuprinde în chenarul ei minele de cărbuni de la Corbani, Voivozi, Săr- mășag, Bratea, Cornețel, Ip, majoritatea deschise în anii de după eliberare. Des- coperindu-se în Crișana și zăcăminte petroliere — țițeiul și cărbunele intră în hrana diurnă a industriei chimice. Așa se dezvoltă fabricile „Sinteza" și „Transilvania" de produse farmaceutice și coloranți. Verigile se leagă într-un lanț continuu și cresc... O fabrică,

Imagine din cartierul zona de vest a orașului Oradea

adînc ! Timpul era cronometrat deasupra, în bărci, în șalupe : dar cum arăta timpul sub apă, cit de mare, de lung, de inform și nesfîrșit și nestingherit de nici o măsurătoare era timpul sub apă, sub presiunea mării, în frigul și în întunericul ușor legănător al mării — cine îl putea măsura acolo în afară de el, o inimă omenească, un plămîn omenesc primindu-și aerul printr-un furtun de cauciuc — și un sistem nervos a cărui intensitate este incomparabil mai mare decît deasupra, în briza mării.
★De la marginea de lumini ale portului, de la linia de lumini ale șantierului naval pulsînd necontenit fulgerările albastre ale aparatelor de sudură, se întinde un spațiu al mării, gol deocamdată străjuit de noul dig care înaintează într-un arc îndrăzneț pe a- proape trei kilometri și cucerește din mare o suprafață de două ori mai mare decît portul actual. Extinderea portului — știm cu toții de această operă monumentală care se cheamă construcția portului Constanța.Suprafața din mare cuprinsă între luminile portului și linia digului șl care acum doarme liniștită învăluită în zarea de lumină — va fi multă vreme arena, cîmpul de bătălii submarine ale scafandrilor, pînă cînd vor netezi și vor domestici cu mîinile lor flecare palmă de pămînt de pe fundul mării : kilometri de dane, kilometri de instalații, munți întregi de beton, pînă cînd deasupra vor răsări și se vor înălța grădinile cosmice ale luminilor. Va fi la fel ca și pînă acum, cu zeci de mii de ore, cu milioane de ore petrecute de oameni pe fundul mării. Milioane de ore

trăite pe fundul mării — și milioane de tone de piatră îngrămădite, zidite pe noul dig lung de aproape trei kilometri.Șapte milioane de tone de piatră au fost smulse din cariera Ovidiu și transportate, zidite în acest dig. Șapte milioane de tone de stînci și încă un milion de tone de ciment, de beton armat transformat în col- țari uriași meniți să se îmbine, să se încleșteze între ei, astfel ca nici o furtună să nu-i poată descleșta. Un an de zile a durat construcția acestui dig (și prelungirea și fortificarea digului de la nord) — și s-a realizat eu un an mai devreme.Un munte rupt în bucăți, în stînci și transportat cu mașinile — ca pe o bandă rulantă — clădit din nou într-un dig ocrotitor. Și aici o lume de scafandri în a- dînc, în piatră, cățărați pe zidurile abrupte ale carierei, încinși cu furtunul de aer comprimat al perforatoarelor. cu centurile de siguranță, încinși pe excavatoarele, pe macaralele lor, plutind în norii de piatră ca în ceața lăptoasă de pe fundul mării. O lume de scafandri — o lume de șoferi pe autocamioane, pe basculante, încinși cu panglica șoselei, între și dig, încinși cu farurilor.Și tot astfel — de mineri la Somova încinși cu cabluri șl furtunuri, cățărați pe pereții sălbatici ai carierelor, suspendați asupra prăpăstii- lor, ca niște scafandri ai adîncurilor în care urlă viscolul, scăldați de reflectoarele înghețate — sfărîmă munții de minereu, trimit construcției socialiste pîi- nea și sarea lor. Și tot astfel, scafandri ai adîncimii apelor — la Porțile de Fier — și scafandri ai înălțimilor construind magistralele electrice și înaltele furnale,

și scafandri sub bolțile de stîncă ale abatajelor, ale carierelor ; scafandri ai viscolelor, ai nopților pline de bezne și de primejdii; scafandri în uriașa singurătate și adîncime a gîndirii, a studiului, a creației, și scafandri în labirinturile unei formule savante aducătoare de progres — și scafandri cufundați în buchii- le sfinte ale istoriei adu- cind de acolo miraculoasa flacără nestinsă din care trăim cu toții.Scafandri, chipuri luminoase ale absolutei dăruiri — mesageri ai adîncurilor și ai necunoscutului și ai inaccesibilului; mesageri ai luminii, avîntați înainte, spre larg și spre adînc și în înalt... Și acei plutind cu benele de beton pe deasupra barajelor, și acei fră- mîntînd betonul, încinși cu un furtun de aer comprimat, deasupra barajelor ; și acei încinși cu un cablu de înaltă tensiune desfășurînd de-a lungul și de-a latul tării electricitatea ; și acei legați de sute de relee pe platformele furnalelor; și acei încinși cu năvoade, cu- treierînd apele ; și acei încinși cu plasele ingenioase ale calculelor și ale hărților geologice și căutînd în adînc uriașii pești ai zăcămintelor ; și acei cufundați în adîncul bobului de grîu pentru a elibera acolo izvoarele belșugului; și acei coborîți în adîncimile cîmpului microscopic. Pretutindeni oameni ai adîncurilor, oameni trăind în a- dînc — oameni pulsînd ca o inimă uriașă în adîncul pămîntului, în adîncul apelor, în adîncul munților, în adîncul cîmpurilor, în a- dîncul tuturor lucrurilor, înnoindu-le cu suflet din sufletul lor — săvîrșind a- colo, într-o liniște uriașă, într-o discreție absolută, zguduitoarea transplantare de inimă și generoase transfuzii de singe, de su-

Foto : Gh. Vințilă

flet omenesc lucrurilor neînsuflețite.Cinste tuturor acestor oameni coborîți cu lămpa- șul de miner în adîncul țării lor ! Oameni cu un loc al lor sub soare și în adînc — oameni cu Un loc al lor de strădanie și de încleștare cu adîncimile severe și dătătoare de puteri. Cinste tuturor acestor oameni ai muncii uriașe, legați cu cabluri de înaltă tensiune, legată cu furtunuri de aer comprimat, cu cabluri de sudură ; legați cu sute de legături complicate, cu mii de relee de locul lor de muncă — înfășurați ca o iederă de aur pe zidurile orașelor, pe prăpăstiile carierelor. pe stîncile barajelor.Frații noștri uriași — care au înălțat Hunedoara, și Reșița, și gigantul de la Galați, frații noștri din a- dînc, care au înălțat cetățile moderne ale Moldovei, și Baia Mare, și Brașovul, și Brazii, și Bicazul, Argeșul și Craiova, și Litoralul, și Ludușul, și Suceava ; mările de grîu și grădinile, podgoriile amețitoare... Și România întreagă sudînd și betonînd necontenit uriașele, bătrînele ei temelii și arcadele de oțel de deasupra. Cinste vocației, pasiunii, nobleței și temerității și genialității de scafandru din fiecare om ; scînteii și generozității de scafandru din fiecare dintre noi, la locul nostru de muncă, la locul nostru în lume.Elogiu tuturor acestor oameni care, profilați și proiectați pe stînci, pe a- bataje, pe fundul apelor, pe zidurile carierelor, pe norii cerului și în adîncul pră- păstiilor și pe înălțimea o- rașelor — trimit țării mesajul lor, ramura de grădină, și ramura de lumină, și ramura de umanitate sfințind și înnobilînd aceste scumpe locuri.

Construim.S-au născut creații pe verticale, Prietenul meuD.S.A.P.C.-ului, îmi spune lucruri de aleasă poezie. De la construcțiile de locuințe el ajunge fluent la cabanele din creierul munților : Padeșul și Cetățile Ponoarei. Apoi la băile Felix în care sînt investite sume importante în vederea construirii unui hotel turistic și a unui complex medical. Un alt hotel turistic, „Pescărușul", de opt nivele, este conceput cu fantezie și bun gust de tînărul Ionescu. Apoi ajungem Iul de copii va avea, valescenți, un parc deȘi așa, cu ochii po duetele și drumurile, orașele noi și cabanele, școlile și căminele culturale, spitalele și magazinele, toate se adună în materie disciplinată și proiect, întărind mereu și mereu profilul unui meleag drag în care, ca în întreaga patrie, utilul se contopește cu frumosul, într-un amalgam modern, pasionant și necesar.*Pare de necrezut, dar în Crișana existau încă pînă în mijlocul secolului XX, 25 000 de pluguri de lemn, replica satului contemporan, prefacerile socialiste ?Un sat ca Avram Iancu, din pie — colonizat în deceniul al secolului cu moți din Budureasa, Văr- zari ele., cu oameni care nu practicaseră în viața lor agricultura — dă o bogată producție agricolă și exportă astăzi legume. Moț din Budureasa este și Eroul Muncii Socialiste, Gheorghe Goina, fost argat în Sîntana, iar astăzi președintele cooperativei.Cu toate că Țara Crișurilor își trage denumirea de la cele trei ape, cumpăna apelor este pe aceste plaiuri destul de rar împînzită așa că agricultura modernă s-a trezit fără un element al ei fundamental : apa. în bătaia soarelui și-a vînturilor, uscăciunea amenința. Gospodarii locurilor au găsit idei ingenioase. Ei au recurs la pînzele de apă freatică, pe care pompele le sug din pămînt și apoi, printr-o rotire contrapunctată, le risipesc spectaculos pe tarlale. Spectacolul îneîntă ochiul poetului și îmbie la poeme. La Borș sînt 25 de hectare înzestrate cu acest fel de fîntîni dansatoare, iar la Sîntana ele sînt puse pînă și în ■, slujba serelor în care cooperatorii cultivă roșii și cîștigă bani frumoși. E adevărat că, zgîrcită în ape curgătoaxe, natura a substituit acestei zgîrcenii o dărnicie de mare preț : apa termală, minune pentru serele din jur-împrejurul Oradei, și pentru clocitoriile de pește în care puieții cresc, ca în poveste, într-o zi cît în zece. Și bineînțeles — pentru băile de la Felix și „1 Mai", cu efecte terapeutice miraculoase.în contextul agriculturii, viticultura și pomăritul pun armonie pe amfiteatrele naturii, pe terasele însorite — la Oradea, Alejd, Șimleu. Și aici sînt unele surprize unice : vestita și enorma piersică de la Șimleu, leneșă și gingașă, are atîtea sucuri condensate în globul ei savuros, îneît nu poate viețui mai mult de-o zi. Sau merele de Criștior, vestite încă cu secole în urmă, de zeci de soiuri alese — altoite și adaptate la mediu. Tot satul este o imensă livadă în care Parmenul auriu stă în grădina Hesperi- delor iar Ionathanul pare un bulgăre de foc. Apoi cireașa de Groși, zemoasă și x • i..--. Qjbjj, cu 0artă ca de farmacist. Căci agricultura Crișanei este plină de daruri. Din păcate, lîngă lumina acestor izbînzi stau și locuri hașurate cu umbră. Unele zone (pe lîngă Ceica, de pildă) în care livezile ar face minuni, mai lasă coline descoperite, în care, doar ici colo apare cîte un fir de pom. Iar în alte locuri, către Sîmbăta, revărsarea capricioasă a apelor își face de cap, lăsînd primăvara și toamna hectare întregi într-un decor lacustru.Cert rămîne însă că în Crișana se muncește cu seriozitate, că această zonă în care toate formele de relief se întregesc ca într-o adevărată țară, sînt toate premisele unor succese din ce în ce mai mari; fără îndoială că noua împărțire administrativă, simetrizînd mai la înde- mînă planurile, va înlesni efortul comun al oamenilor în lupta lor tenace pentru progres și bunăstare.Frumoase și seculare meleaguri românești — pe urmele agatirșilor șl ale legiunilor romane, ale lui Menumorout și Huniazilor, ale lui Horia și Iancu. Par- curgîndu-le, parcă îți vin pe buze primele versuri ale Mioriței. în aceste tipare care urcă de la obîrșii, socialismul a resedimentat tiparele lui noi, de aur și lumină, în unirea lui spirituală care este națiunea socialistă română.

în ceramică — în spate și Un meșter popular din Bă- construit o bicicletă din lemn 1).
*E un patos al construcției, metafore la acest capitol : 1 , ritmuri spre cer... Leontin Pescaru, șeful

arhitect Vladimir la parcuri. Spita- pentru micii con- șase hectare.planșete — via-

Care este animat deplină cîm- al treilea
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De la Aiud la Kilimandjaro

Redăm mai jos cîteva din direcțiile și aspec
tele mai importante ale cercetărilor actuale vizînd 
utilizarea în scopuri pașnice a energiei atomului :

Spre reacția termonucle
ară dirijată

Proi. dr.
B. B. KOOMȚEV - U.R.S.S.:— Chiar dacă pămîntul își va epuiza într-o zi în întregime sipetul cu energii, de toate felurile — inclusiv cele nucleare — oamenii n-au nici un motiv de îngrijorare. Rezerve inepuizabile de energie sînt cuprinse în... apa, care cuprinde două treimi din suprafața globului pămîntesc. E vorba mai exact de hidrogenul greu sau deuteriul, care intră în componența apei grele ce este amestecată în apa obișnuită. La temperaturi de sute de milioane de grade, deuteriul, ca urmare a contopirii nucleelor sale într-o reacție termonucleară, se transformă în heliu degajînd energii enorme. Dacă s-ar putea face ca e- nergia reacției termonucleare să fie degajată treptat, cu viteză reglabilă, problema resurselor energetice ale omenirii ar fi soluționate o dată pentru totdeauna.Pentru a „aprinde" reacția e necesar ca deuteriul să fie încălzit la temperaturi „astrale", de sute de milioane de grade, iar apoi să fie menținut în această stare un timp suficient de îndelungat. Dar imposibilitatea ca o substanță să fie încălzită pînă la asemenea temperaturi într-un vas obișnuit este evidentă. Iată însă că în 1950 savanții sovietici au emis ideea că s-ar putea folosi un cîmp magnetic pentru a izola deuteriul, încălzit la temperaturi înalte, de pereții camerei în care ar urma să se producă reacția. Din cercetări a reieșit că încălzirea materiei la temperaturi atît de înalte este perfect posibilă, consta-

tîndu-se că plasma — gazul încălzit g pînă la temperaturi înalte și ionizat, s are proprietăți mult mai complexe „ decît se credea înainte. Așa de pildă, B plasma poate fi menținută un timp H într-un spațiu determinat fără a avea contact cu nici un perete, cu ajutorul B cîmpurilor magnetice, ea poate fi Eg manipulată și comprimată, deci în- 0 călzită, iar prin destindere se poate n obține direct energie electrică fără a g folosi vreun motor termic. Firește, | am expus aici comportamentul „ideal" al plasmei. Experiențele | ne-au arătat că stabilizarea plasmei H mai necesită încă eforturi mari. »Un succes important a fost obținut g în 1961 de un colectiv de fizicieni § sovietici care au izbutit să stabi- l'j lizeze forma cea mai primejdioasă „ de plasmă instabilă. în anii urmă- I tari au fost studiate metode de în- H lăturare a instabilităților mai slabe ale plasmei — denumite microsco- B pice — care odată realizate ar putea H să însemne în fapt soluționarea în 0 principiu a problemei pe care o « urmărim. Nu este exclus ca în urmă- H torii cîțiva ani fizicienii să poată f oferi lumii una din cele mai senzaționale descoperiri ale secolului : $ reacția nucleară dirijată. Materia Q primă pentru reactoarele cu plasmă, S cum am arătat, nu va lipsi. S-a calcu- m lat căzîn apele mărilor există o can- N titate de deuteriu în stare să asigure Q societății un consum de energie de n 1000 de ori mai mare decît cel actual H pentru cel puțin 1 000 000 de ani...

Oaspeții cu înfrigurare așteptați 
mele poștale sînt acele „exotice" 
care îmi sosesc uneori săptămânal, alteori 
lunar din îndepărtata Africă, sau, mai pre
cis, din Tanzania, țara de lîngă Ecuator; 
misivele sînt dactilografiate în rînduri 
dese, poartă mărci în stare să dea palpitații 
oricărui filatelist și conțin fotografii din 
expediții ce sugerează veritabile delicii 
vînătorești.

Epistolele acestea mi le adresează „necu
noscutul meu prieten", devenit înte timp, 
pentru mine, puțin și părinte : dr. Ladislau 
Săska. Filele de hîrtie sînt împăturite cu 
grijă în plicuri speciale, căptușite cu pînză, 
spre a le feri de umezeala tropicelor, de 
mucegai și nu în ultimul rînd de termite, 
aceste mari consumatoare de hîrtie.

Autorul scrisorilor — cu povara celor 77 de ani pe umeri — ne evocă nobila figură 
a unui al doilea Albert Schweitzer. Doctorul 
Săska a dus de asemenea opera tămăduirii 
la tropice și, de aproape patru decenii, 
veghează la patul de suferință al pacienților 
săi albi și de culoare, în micul spital din 
marginea pădurii virgine de la Arusha. Iar 
în puținele ore libere se consacră și el arte
lor, întocmai ca doctorul Schweitzer, marele 
nestor al celor din urmă umaniști africani, 
decedat cu cîțiva ani în urmă. Atît numai că 
doctorul Săska nu se consacră unui instru
ment muzical ; gama policromă a sentimen
telor sale nu se concretizează în sunete, ci 
în arta fotografică, menită să fixeze pe 
peliculă bizare frumuseți ale unor meleaguri 
exotice, paroxismul înspăimântător al vul
canilor activi, sau orgia de culori a fragile
lor orhidee și a nectariniidae-lor (păsări 
sugătoare de nectar), avînd talia unui coli-

bri. Automobilul de teren îl poartă în lungul 
și-n latul stepelor și savanelor, unde el are 
prilejul să prindă în obiectiv turma de bivoli 
cafri, leul tolănit să-și facă siesta sub 
ramurile baobabului străvechi, elefanții ve- 
niți să pască ierburile mai înalte decît un 
stat de om, sau 
mlaștini.

Dar aparatul lui 
grafiat — armate 
cu teleobiectiv, surprind și subiecte care nu 
îi sînt hărăzite oricui. Căci astăzi, un „safari 
fotografic", e realizabil numai la acei oa
meni pe care umanismul și dorința de a 
da un real ajutor i-au călăuzit printre băș
tinași. Doctorul Săska se numără printre ei; 
de zeci de ani el întreține relații de bună 
prietenie cu șefii de trib și mai ales cu 
„colegii" vraci; datorită acestui fapt, el are 
acces deopotrivă în colibele de pămînt ale 
bănuitorilor războinici Galla, sau în adăpos
turile de ierburi împletite, folosite de pig
meii Vatandogo.

Un material documentar alcătuit din multe 
mii de metri de film îngust tehnicolor, 
aproape 6000 negative în alb-negru și 3000 
diapozitive color — o fototecă de o valoare 
științifică greu apreciabilă — mai multe cărți 
în manuscris și un considerabil material de 
importante cercetări științifice 
medicinei, așteaptă prilejul de 
bun obștesc aici, acasă, la noi 
doctorul Ladislau Săska nu 
simplu nume de țară pe plicurile expediate 
la Aiud sau la Cluj : el trimite aceste misive 
în patrie. Și tot acestei patrii — adică 
muzeelor din București, Aiud sau Cluj — 
dorește el să-i ofere neprețuitul material do
cumentar aflat în posesia sa.

hipopotamii lăfăiți prin

de filmat și cel de foto- 
cu material tehnicolor și

Rândurile pe care le voi cita sînt extrase 
dintr-o recentă scrisoare : „Dispun de un 
material cit se poate de necesar Academiei 
Republicii Socialiste România și mai cu 
seamă învățămîntului din patrie. Nu lipsește 
decît cineva care să vină să-l preia."

Firește, cititorul se va întreba cine este, 
la urma urmei, acest doctor Ladislau Săska. 
E un compatriot, plecat de pe meleagurile 
natale cu multe decenii în urmă — o viață 
de om — și care publică în anul acesta o 
foarte interesantă carte, la Editura Tinere
tului : Minunile Africii. Numele lui îl gă
sim, pentru prima dată, în anuarul Colegiul 
din Aiud, unde e indicat drept beneficiar al 
unor premii în cărți, diplome de onoare șt 
mici burse „pentru activitatea desfășurată 
în cadrul muzeului de științe naturale". 
Urmează apoi excursiile mai ample : 
Munții Metalici, Detunata, Munții Biho
rului, coasta Dalmației. După absolvirea li
ceului, tînărul Săska ar fi vrut să se înscrie la Facultatea de medicină, dar atunci vlăstarul 
familiei de mici meșteșugari cu șase copii, nu-și putea permite asemenea cheltuială ; 
iată pentru ce s-a resemnat să facă pe aju
torul de notar la Ponor. Acolo a cunoscut 
viața grea a moților de la acea epocă ; acolo 
s-a deprins să fie prieten și sprijin celor ce 
i se adresau pentru soluționarea necazurilor 
de toate zilele. Pînă la urmă, suma necesară 
continuării studiilor fu încropită și se în
scrie la Universitate ; totuși, furtuna de singe 
a primului război mondial 
Au trebuit să treacă ani 
să-și obțină diploma.

Proaspătul medic dorea 
la Rimetea, dar intențiile 
în labirintul formalităților birocratice

acelor vremuri. Ivindu-se însă posibilitatea unei călătorii în Africa, medicul se 
îmbarcă împreună cu tînăra sa soție, obținând în Etiopia postul de „medic al curți'" 
pe lîngă viceregele Ras Desta. A trăit la 
Addis Abeba pînă cînd șicanele permanente 
ale trupelor de ocupație italiene l-au silit 
să părăsească țara. „Cămășile negre" îl 
calificaseră drept „negru alb", deoarece 
obișnuia să apere interesele băștinașilor îm
potriva colonialiștilor. Așa a ajuns doctorul 
Săska mai întîi la Tabora și apoi la Arusha, 
în Tanzania.

Camera de lucru din micul său spital este 
un laborator de cercetări științifice, iar lu
crarea intitulată „De la malarie la cancer" — 
expusă cu ocazia unui congres internațional 
de medicină — atestă rezultatele acestor 
cercetări. Pe lîngă activitatea profesională 
propriu-zisă, numele lui Ladislau Săska este 
cunoscut și datorită unui mare număr de 
specii de fluturi și insecte, culese și trimise 
de el specialiștilor din toate colțurile lumii. 
Vila de la Arusha, construită în stil „co
lonial", îi oferă vizitatorului plăcerea unui 
veritabil mic muzeu de științe ale naturii. 
Piei de leu și leopard, colți de elefant și 
trofee de antilopă kudu stau mărturie activi
tății lui vînătorești.

Din depărtări de multe mii de kilometri, 
de la poalele veșnic înzăpezitului Kiliman
djaro, doctorul Ladislau Săska, aproape oc
togenar de-acum, se gîndește tot mai mult 
la adevărata sa patrie.îi curmă studiile, 

îndelungați pînă

să se stabilească 
sale naufragiară 

ale

din domeniul 
a deveni un 
în țară. Căci 

înscrie un

Dr. I XANTUS,
profesor la liceul „Nicolae Bălcescu" 
din Cluj

Izvor de vitalitate 

pentru industria modernă 
______ Proi. 0TT0 HAHN - _____

R. F. a Germaniei:încă în 1962 funcționau sau se a- flau în construcție, aproximativ 510 reactoare nucleare, destinate unor scopuri pașnice, fie că e vorba de producere de energie sau de cercetări științifice.Firește, cînd am descoperit fenomenul de fisiune nucleară, în 1939, nu puteam prevedea că în scurtă vreme experimentul se va solda cu eliberarea unei energii de milioane de ori mai mari decît cele rezultate în procesele chimice obișnuite, iar după numai cîteva decenii vom fi martorii unei utilizări atît de spectaculoase.Ca țară ce produce și consumă intens energie — în special electrică — Republica Federală a Germaniei depune eforturi de pe acum vizibile în direcția dezvoltării uzinelor atomo- electrice. în momentul de față puterea instalată a uzinelor de acest fel în R.F. a Germaniei se ridică la numai 15 MW. dar în următorii 15 ani, circa 20 la sută din energia electrică instalată va fi constituită din uzine cu combustibil nuclear !Se știe că una din formele principale ale utilizării energiei atomice este și aceea a izotopilor radioactivi folosiți azi în numeroase sectoare de activitate. Ei sînt aplicați, de pildă, cu bune rezultate la controlul materiilor prime, unde permit nu numai .obținerea unei productivități sporite, dar și o mai mare siguranță și operativitate. Izotopii sînt de asemenea folosiți la verificarea calității

diferitelor produse deja fabricate precum și a unor operații ce au Ioc în cursul procesului de fabricație. Pentru că izotopii constituie surse de radiații ușor transportabile, ei sîpt folosiți astăzi pe larg în domenii din cele mai diverse — de la verificarea și controlul sudurilor în construcțiile de poduri sau de nave pînă la prospecțiunile mihiere și geologice.Se poate afirma fără teamă de a greși, că multe descoperiri mai noi în domenii fundamentale ale fizicii, chimiei, biochimiei, metalurgiei, ale căror aplicații sint de cel mai bun augur, ar fi fost greu de conceput fără folosirea izotopilor. Cu totul la întîmplare citez aici efectul Moss- bauer sau descifrarea codului genetic, în fizică, respectiv în biochimie. Terapeutica cu surse de cobalt-60 în medicină și determinarea vîrstelor în geologie și arheologie sînt alte domenii de folosință foarte importante a izotopilor radioactivi.Făcînd această succintă și atît de incompletă trecere în revistă a domeniilor de folosire a izotopilor radioactivi nu mă pot opri să mă gîndesc că ele se încadrează perfect în acea direcție trasată de statutul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, cu sediul la Viena (for în care mi-e plăcut să remarc că România depune o atît de rodnică activitate) : „accelerarea și sporirea contribuției energiei atomice la făurirea păcii, sănătății și bunăstării întregii omeniri".
Prolog optimist la marile 
recolte al® viitorahi

Prof. imiv. G. T. SfeARASCH-

MUGN0ZZA - Italia :în afară de creșterea producției agricole, o însemnată contribuție la lupta împotriva foamei o poate a- duce reducerea imenselor pierderi de produse agricole șj zootehnice care în anumite regiuni ale lumii se ridică la o treime din valoarea integrală a recoltei. Or, aici energia atomică are un cuvînt hotăritor de spus.In diferite țări se întreprind. de mulți ani studii și cercetări privind folosirea radiațiilor ionizante, la conservarea produselor alimentare. Conservarea se obține ca efect al distrugerii paraziților animali și vegetali care trăind și dezvoltîndu-se în aliment îl deteriorizează. Cu doze de 10 000 pînă la 20 000 de unități se obține frînarea încolțirii cartofilor și a altor plante ce se înmulțesc prin tuberculi și bulbi comestibili. Iar cu doze pînă la 300 000 de unități se obține distrugerea insectelor și a paraziților animali în general.Din păcate, pe măsura creșterii dozei ionizante au loc în substanțele care compun un produs — și îndeosebi în cantitatea de zaharuri, proteine și grăsimi — alterări chimice care pot influența asupra caracteristicilor organoleptice, provocînd modificări în consistența, aspectul, culoarea, gustul și mirosul produsului. în orice caz unele autorizații pen- ț tru vînzarea unor produse iradiate

au și fost eliberate : în S.U.A., | U.R.S.S., Canada sau Izrael este în- | găduită iradierea cartofilor cu scopul ■ de a împiedica încolțirea lor Dez- ra infectarea la grîne și fructe uscate | este aprobată în U.R.S.S. gjRadiațiile ionizante sînt folosite și „ la producerea de mutații folositoare g (privitoare la productivitate, calitate, | mărime, epocă de maturizare, rezistență la boli, insecte sau factori ne- S favorabili, ca și la culori, dimensiuni | sau forme ale fructelor și florilor) Ia u plante cultivate. Linii de mutații ™ foarte promițătoare au fost obținute H de institute agricole de pe toate con- | tinentele la orez, grîu timpuriu și tîrziu, ovăz, sorg, bumbac, floarea- 0 soarelui, soia, susan, peri, meri, pier- sici, cireși, viță de vie. garoafe, cri- “ zanteme, gladiole... raEnergia atomică este prezentă și S în domeniul studiilor privind aspecte lî fundamentale ale nutriției fiziologice „ și patologiei animalelor domestice, ra Trasorii radioactivi ajută, de aseme- g nea, la urmărirea proceselor de sinteză a unor produse ca laptele, lina, ouăle, la studierea raporturilor | mamă-foetus, la aprofundarea dife- 0 ritelor aspecte ale funcționalității ier- ™ barului etc. Dacă zootehnia e pe cale B de a-și schimba astăzi radical meto- | dele experimentale aceasta se dato- rește în mare măsură și folosirii mij- E loacelor radioactive. • ■

înghesult într-un autobuz, colind regiunea cuprinsă între Mexico și Puebla. Atmosfera de platou e atît de limpede că vîrfurile vulcanilor Popocatepetl și Ixtaccixuatl — doi coloși de peste 5 200 metri înălțime ce străjuiesc Valle del Mexico — par neverosimil de aproape. Printre păduri de pini și cedri, ce-și etalează din plin nuanțele de verde grație aerului transparent dimprejur, șoseaua asfaltată urcă mereu spre „Tierra Fria“ (pămînt rece) în serpentine croite îndrăzneț la un pas de abisuri întunecate de te cuprinde sfiala să le privești.Urcușul continuă pînă la Rio Frio, unde .există un restaurant la 3 500 metri altitudine. Popas planificat de cîteva minute, dar prelungit după o- biceiul local. Călătorii îl folosesc pentru a se dezmorți căci e frig bine. La o cafea fierbinte, un preot ce călătorea cu noi mă informează că pe locurile astea operau pînă nu de mult cete de jefuitori la drumul mare si cine se aventura pe aici nu trebuia să-și uite acasă pistolul.înălțimea se simte binișor. Deși sîntem plecați de pe un platou înalt și el (circa 2 200 metri), aici însă, la 3 500 metri, senzația de oboseală se dublează, tîmplele zvîcnesc parcă de strînsoare, respirația e mai deasă. Drumul coboară apoi în ocoluri mai dulci.în autobuz urcă un băiețandru înarmat cu ghitară (îi întîlnești invariabil pe toate drumurile) și începe să cînte cu voce de tenor în formare cîteva „Canciones" vestite, între care inevitabila „La paloma". La coborîre, trubadurul își face pălăria să circule între călători solicitînd „una contri- buicion".Pe versantul dinspre Puebla pantele devin tot mai domoale, iar satele pe care le străbatem par făcute în serie : aceleași căsuțe de lut cu cîțiva bolovani pe acoperiș pentru a feri de furia vîntului petecele precare de tablă ori carton gudronat, cîte o biserică țuguiată și albă, roiuri de copii zbenguindu-se pe uliți, singurii care în zilele obișnuite înviorează atmosfera tăcută a unui „pueblo" (sat).Trecem printre plantații de „maguey" punctate ici-colo cu figuri de țărani în straie albe, aplecați sub imense pălării împletite din paie — omniprezentul sombrero, fără de care, după părerea străinilor, un mexican nu e autentic. Maguey (sau agava) este o plantă de un verde închis, cu frunze cărnoase, în formă de spadă și pe margini cu spini. Din ea țăranii extrag „aguamiel", zeamă, care, fermentată, produce un fel de băutură, „pulque". Dintr-un alt soi de maguey se distilează „tequilla", rachiu tare, iar din tulpini se obțin fibre pentru țesături rezistente. Ca și agava. țăranul indian e aspru, spinos, parcă într-o permanentă atitudine de apărare, în genere se observă prin locurile astea o izbitoare identificare între om și pămînt. Ca și solul, fețele oamenilor sînt de un gri-gălbui de îți face impresia că făpturile au răsărit direct din glie, conservînd o doză de vegetale și mineral. Mi s-a spus că în chihuahua, există un tip de indieni, Tarahumara, care, pentru a vîna rațe sălbatice ce vin să hiberneze pe lacurile de podiș, ră- mîn cîte o zi întreagă imobili, ca un arbore sau ca o piatră. Și o fac cu atîta perfecțiune, cu atîta „convingere" în metamorfoza lor, îneît păsările se înșeală și vin să se așeze împrejur fără teamă, sau chiar pe umerii acestor ființe pietrificate prin autosugestie. Atunci sfinxul se mișcă, folosindu-și arcul pentru masacru. Tarahumara umblă totdeauna perechi, bărbatul cu cîțiva pași înaintea femeii.în Puebla intri pe nesimțite. La început ți se pare că străbați încă un sat, apoi treptat căsuțele cu iz rural cedează locul unor case de piatră, împodobite cu arabescuri. în zona centrală sînt prezente și siluete de clădiri cu alură de zgîrie-nori mai modești. Fondată în 1531 de către spanioli pentru a proteja capitala, Puebla e azi al cincilea oraș al țării în ce privește numărul locuitorilor — cam 350 000. La Camera de comerț un șef de departament mă informează mașinal că orașul posedă patru fabrici textile, care produc țesături de bumbac si lînă, o duzină de întreprinderi, în special de „azulejos" — plăci de faianță colorate — domeniu în care deține „întîietatea în toată A- merica". Apoi, interlocutorul evadează puțin din profilul său si se simte obligat să adauge că, între altele, Puebla s-a imortalizat prin faptul că a fost teatrul unei bătălii, în care două mii de patrioți mexicani au în- frînt, în 1862, șase mii de soldați francezi ai lui Napoleon al III-lea. Și că, mai înainte, în 1847, ceva similar ar fi pățit și „los gringos (yankeii).O circumstanță specială a determinat destinul arhitectonic al Pueblei : colonizarea ei inițială cu familii venite din Andaluzia. Și cum atunci cînd spunem andaluz înțelegem într-o măsură și arab, prezența mozaicurilor din faianță, într-atît de abundentă în cele mai neașteptate locuri îneît pare extravagantă, devine explicabilă. Dar urmele andaluze se reduc azi aproape numai la aceste mozaicuri, căci peisajul uman e tot atît de pestriț

ca în restul Mexicului. Ca număr domină metisul, urmat de indian și numai în al treilea rînd de albi. în schimb la Cholula, situată în apropierea Pueblei, elementul indian e foarte pronunțat. Fețele livide ale indienilor te înconjoară din toate părțile. Cîndva aici a fost un important centru al civilizației toltece.Escaladez piramida lui Quetzalcoatl (șarpele cu pene), unul din zeii cei mai temuți ai toltecilor și aztecilor, apoi nu rezist tentației de a vizita interiorul piramidei. Un indian bătrîn, cu pielea bronzată, cu părul și mustățile albe ca de bumbac, ne conduce prin strimte galerii și coridoare. în fine, ajungem în centrul piramidei, nu am idee la ce adîncime, unde indianul ne arată o mare sculptură murală de pe vremea toltecilor, care însă de-abia se vede la lumina plăpîndă a felinarelor. Afară, la ieșire, un indian expune pe o tarabă pumnale cu inscripții originale pe lamă și. prăsele : „Cu mine la cingătoare, stăpînul meu nu se teme de nimeni în lume". Alta :

Există încă o latură a dificultăților agrare, asupra căreia experții atrag atenția. Un mare număr de proprietăți rezultate din reforma agrară, aveau, de la început, suprafață mică, de pînă la un hectar — așa numitele „minifundii". Și dacă atunci aceste suprafețe erau neeconomice (în lipsa de cunoștințe, utilaj și credite) ce se poate spune azi, cînd, în aproximativ aceleași condiții de dotare cu utilaj și credit, familiile s-au multiplicat și terenul a fost subîm- părțit. Expertul Ramon Fernandez apreciază că „numai pentru a conserva raportul actual între proprietari și suprafețele de pămînt ar fi nevoie să intre în cultură cîte 200 000 hectare pe an". Dar tot el consideră că folosirea pămîntului e „foarte deficientă", rămînînd nelucrate suprafețe imense. în genere, aprecierea este valabilă tocmai pentru zonele afectate cel mai mult de subalimen- tare. Un țăran din statul Hidalgo, pe nume Ignacio Ramirez (35 de ani, 5 copii și o colibă din seînduri) rezuma astfel situația lui și a celor

ale istoriei își găsesc expresia în arta acestei țări. Străvechile palate ale • guvernatorilor și modestele muzee provinciale adăpostesc, în număr impresionant, frescele bogatei galerii a muraliștilor, unice în felul său. Nume ca Jose Orozco, Diego Rivera și David Alfaro Siqueiros sînt numai vîrfurile cele mai semețe ale muralis- mului mexican (și mondial). Lor li se adaugă o mulțime de alți iluștri muraliști. Fiecare din cei mari își are propria manieră de lucru, stilul său distinct. îi unește însă ceva comun, esențial. Lucrările lor care povestesc despre faptele înalte ale eroilor mexicani par să strige durerea cumplită a rănilor sîngerînde, cheamă la răzbunare, aruncă anatema asupra trădătorilor și-i glorifică pe cei ce au rămas alături de poporul lor. Pe deasupra particularităților stilistice, asta se impune ca o trăsătură psihologică a poporului.Cu toate dificultățile pe care le are, Mexicul avansează indiscutabil pe calea progresului economic (și într-o anumită măsură social) într-un

Prima parte a acestui reportaj a 
apărut în Scînteia din 27 ianuarie.

Policromia
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De-a lungul timpului, s-au operat anumite înnoiri în cadrul sistemului, în prezent, unipartidarismul nu înseamnă absența altor partide, dar continuă să însemne preponderenta zdrobitoare a P.R.I. : majoritatea absolută în Camera Deputaților și totalitatea locurilor în Senat. Fără să reprezinte vreun pericol real pentru supremația P.R.I., criticile celorlalte partide sînt luate totuși în considerare. întrucît ele țintesc spre realități „inflamabile" (cum le-a caracterizat însuși președintele P.R.I.) și în perspectivă ar putea modifica starea de spirit a corpului electoral. Pentru alcătuirea unui program de măsuri1 eficiente pe linia înlăturării focarelor de tensiune socială, P.R.I. a creat un Institut de studii politice, economice și sociale, alcătuit din sociologi, medici, ingineri, arhitecți, economiști etc. chemați să semnaleze partidului oficial necesitățile cele mai urgente în diversele sectoare.Cine încearcă să înțeleagă realitățile mexicane nu poate face abstracție de un factor cu atîta greutate cum este prezența „marelui vecin" din nord. Zilele trecute, acest fa<"'~" era semnalat de revista „Siemp.s" în termeni alarmanți : „Totul indică faptul că în 1980 capitaliștii din Statele Unite vor fi stăpîni pe 75 la sută din totalitatea afacerilor mexicane. Ei au un itinerar și îl parcurg cu exactitatea unui tren elvețian. Au pus mîna pe majoritatea industriilor înfloritoare ale tării noastre — automotoare, farmaceutică, de săpun, dulciuri etc. — și nu se vor opri". Judecind după cele ce se afirmă oficial, și chiar după unele texte de legi restrictive, guvernul mexican pare preocupat să stabilească anumite limite capitalului monopolist străin, îndeosebi cînd e vorba de investiții directe. Pe de o parte, conform legii, investitorilor străini nu li se acordă privilegii în plus față de cele acordate investitorilor particulari mexicani. Chiar în aceste zile, presa divulgă existența unor presiuni din partea oficialităților S.U.A. în sensul de a li se acorda investitorilor nord- americani garanții și privilegii suplimentare, pretenție față de care Mexicul pare să rămînă inflexibil. De asemenea, firmele străine (și cînd se spune aici „străine" se înțelSGe aproape totdeauna nord-americane) nu pot achiziționa bunuri imobile în zona de 100 de kilometri de la frontiera pe uscat și 50 km de la litoral. Experiența amară cu colonizarea an- glo-saxonă a zonei limitrofe, soldată acum mai bine de un secol cu rebeliunea dirijată a Texasului și apoi cu pierderea de către Mexic a peste jumătate din teritoriul național, i-a învățat pe mexicani să fie mai pre- cauți cu vecinul lor puternic. în fine, capitalul străin este obligat să se a- socieze cu cel național în întreprinderi mixte, unde 51 la sută din acțiuni, să aparțină proprietarilor mexicani. în practică lucrurile nu stau însă chiar așa. Unii dintre observatorii de prestigiu afirmă căîmodali- tățile de eludare a legii sînt multiple și între ele „asocierea" oferă prin excelentă cîmp larg de acțiune. Deseori partea „asociată" mexicană rămîne o formalitate legală, îndărătul căreia investitorul străin controlează afacerile. Operația are la bază simbioza între marea burghezie com- pradoră și monopoliștii străini și depinde de gradul în care prima e „cointeresată". Evident, tendințele de acaparare nu avansează pe un teren neted. Dimpotrivă, întîmpină o opoziție crescîndă nu numai în rîn- durile acelor sectoare ale burgheziei naționale cărora le sînt lezate interesele, dar chiar și în cercuri ale administrației de stat, fără a vorbi de împotrivirea opiniei publice. Mexicanul în gencre are o susceptibilitate deosebită față de ..gringos" — cum îi numesc pe nord-americani — și asta cu atît mai mult e valabil cînd se află în joc atribute vitale ale independenței patriei lor.Complexul de factori interni, a- dăugat la tradițiile istorice explică orientarea Mexicului pe planul relațiilor internaționale. Președintele Diaz Ordaz o definește astfel : ..Politica externă a Mexicului, bazată pe principii tradiționale, urmărește trei scopuri : menținerea intactă a suveranității și independenței tării, colaborarea cu toate națiunile în interesul progresului, contribuirea prin toate mijloacele la menținerea păcii si securității internaționale.Datorită faptului că 90 la sută din comerțul exterior al Mexicului se face cu S.U.A., această țară suferă din plin consecințele nefaste ale „termenilor neechivalenți" și împrejurarea o împinge spre căutarea de noi parteneri comerciali, în America Latină și în Europa. în ultimul mesaj către Congres, președintele țării a enunțat ca o sarcină de căpetenie găsirea unor noi piețe de desfacere pentru produsele mexicane și totodată contractarea de echipament industrial în condiții reciproc avantajoase.în rîndurile mexicanilor cîștigă tot mai mult teren convingerea că înaintarea pe calea progresului economic și social este indisolubil legată de lupta contra acelor forțe ce văd în Mexicul independent o știrbire a tradiționalei lor hegemonii în America Latină,
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Piramida de la El Tajin, monument totonac 
din statul mexican Veracruz

f rămintate
„Sînt amicul oamenilor și dușman al răufăcătorilor". Sau : „Sînt de la munte, unde trăiesc oameni vînoși". Vînzătorul însă e debil, fizionomia sa exprimă oboseală și tristețe.Aproape zilnic, ziarele publică materiale din care rezultă un tablou sumbru în agricultură, (de altfel acest sector este cel mai discutat de toate grupările politice mexicane), de unde se vede că stadiul reformei a- grare (în aplicare de peste cinci decenii), poate fi numit „avansat" numai în comparație cu situația din alte țări ale Americii Latine, unde proprietatea feudală rămîne încă preponderentă. "„Pămînt și libertate !“, a strigat în 1910 bravul indian Emiliano Zapata— arborînd una din principalele lozinci ale revoluției burghezo-demo- cratice. Pe atunci, 97 la sută din pămîntul arabil se afla în stăpînirea a 835 de .familii de latifundiari. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Conform cifrelor oficiale, trei sferturi din suprafața de pămînt aparține fie cooperativelor „efido" (formă de proprietate colectivă, moștenită de la azteci) în număr de 20 000, fie proprietarilor individuali, mici și mijlocii. Restul e ocupat de „haciendas" (moșii) în număr de 500 — unele aparținînd „politicienilor puternici", după cum îmi spunea profesorul Alonso Aguillar de la Universitatea din Mexico — sau reprezintă pămîn- turi încă „nedistribuite". Rezultă deci, că, deși latifundismul și-a pierdut procentual preponderența, el este totuși prezent. Unii critici din opoziție contestă însă cifrele oficiale, afirmînd că de fapt puterea moșierilor este mult mai vastă, că ei, sub diverse forme, stăpînesc o bună parte din suprafețele cooperativelor „ejido" și ale micilor proprietari individuali. Voci din Partidul de Acțiune Națională susțin că „politica agrară l-a transformat pe țăran într-un minor exploatat de funcționari venali". în timp ce opoziția de diferite nuanțe critică acerb politica agrară — nu atît pentru principiile ei, cît pentru felul cum este aplicată— partidul oficial (Revoluționar Instituțional) și președintele Republicii, Dias Ordaz, recunosc, cu rară franchețe, defectele, promit remedierea lor, dar țin să avertizeze că nu se pot aștepta minuni atîta vreme cît tezaurul public, debil din cauza generală a subdezvoltării, nu dispune de posibjlitatea de a acorda țăranilor credite corespunzătoare.

ca el : „La tierra es muy rigorosa con 
nosotros" (pămîntul e foarte aspru cu noi).Lă o haltă într-un sătuleț asist la o scenă interesantă. Un indian între două vîrste (la oamenii ăștia vîrsta exactă e veșnic un mister) stă turcește rezemat de un arbore și dormitează. Un lucrător de la stația de benzină, probabil . un cunoscut, se apropie de el și-l întreabă cu voce tare : „Ce mai faci, Ivo, cum îți merge ?“ Cel întrebat își mișcă alene un braț pentru a-și ridica pălăria de pe ochi, privește cîteva clipe la celălalt, cu fruntea încrețită, ca și cum s-ar concentra să găsească răspunsul, și în fine îi spune : „Pues..." (Păi...), după care închide iarăși pleoapele și-și trage pălăria peste față, semn că a încheiat conversația. Celălalt nu pare de loc mirat, se întoarce pur și simplu la treaba lui. De-abia mai tîrziu observ că indianul avea alături, înșirate pe un preș, cîteva obiecte de vînzare : figurine sculptate în lemn, capcane pentru șoareci, cuțitașe cu prăsele colorate, pieptene de os. Nici un gest pentru a atrage clienții, nici o insistență cînd se apropia vreunul. Părea total indiferent față de soarta mărfii. Privind însă mai atent puteai să-i descifrezi în ochii obosiți licăriri de speranță cînd trecătorii se apropiau de el. De unde presupun că felul său original de a vinde ține de o anume mentalitate, străină de preceptele reclamei din zilele noastre. Alături, pe o uliță plină de praf, cîțiva măgăruși pășesc pe îndelete scuturîndu-și ritmic samarele. Prezența lor, destul de obișnuită în satele mexicane, împrumută peisajului o notă biblică, dar asta numai cînd nu au pe aproape un automobil, care strică tot izul de legendă. Pentru solul frămîntat al Mexicului, unde urcușurile și coborîșurile piezișe domină, e greu de imaginat un mijloc de transport terestru mai eficient și mai economic. Poate de aceea mexicanul pronunță cuvîntul „burro" (măgar) cu o intonație ce nu aduce a ofensă, chiar cînd e adresat bipezilor. Sună a reproș exprimat cu o anumită simpatie.Specialiștii calculează că Mexicului îi revin 11 la sută din cutremurele înregistrate pe planeta noastră. Aflînd asta, te gîndești involuntar nu numai Ia capriciile tectonice, ci și la zbuciumata istorie politică a acestei țări, excepție făcînd doar ultimele trei decenii. Furtunile fără număr

ritm mai accelerat decît alte țări latino-americaile, inclusiv față de cele ce dispun de resurse naturale mai mari. Cînd încearcă să explice fenomenul, cei mai mulți observatori se referă la stabilitatea politică a Mexicului. Fără a-i absolutiza rolul, se cuvine să ne oprim asupra acestui factor inedit în America Latină. Atît protagoniștii, cît și criticii sistemului de guvernare a Mexicului nu pot să nege că de peste 30 de ani se asigură aici o succesiune ordonată de guverne toate alcătuite, fără excepție, de către Partidul Revoluționar Instituțional (înainte de 1946 se chema Partidul Revoluției Mexicane). Pornind de la aceeași constatare, concluziile diferă. Dacă pentru opoziția de stînga asta înseamnă că „burghezia și-a confecționat un mecanism politic eficient de dominație", protagoniștii îi conferă o „importanță vitală pentru progresul națiunii", cum afirma un ministru.Sistemul de guvernare mexican e greu de definit. Are rădăcini în revoluția burghezo-democratică din 1910 și a apărut ca o reacție contra grupărilor dizidente angajate într-o prelungită luptă pentru putere. Președintele Plutarco Elias Calles (1924— 1928) a fost cel ce a implantat uni- partidarismul, ca un remediu contra instabilității, completîndu-se ulterior cu conferirea de puteri aproape absolute președintelui Republicii. Miniștrii nu sînt responsabili în fața parlamentului : ei sînt numiți de președinte și dau socoteală numai lui. Timp de șase ani, cît durează un mandat, președintele stabilește cu depline puteri traiectoriile politicii interne și externe. Nu poate fi însă reales niciodată. în schimb își desemnează succesorul (după consultări cu șefii partidului oficial), dar acesta e ales prin sufragiu universal. în general succesorul e un membru al guvernului sau un înalt funcționar cu experiență politico-administrati- vă. Partizanii sistemului numesc asta „democrație dirijată", sau „continuitate fără continuism". Criticii îi spun „autocrație mascată". Un ilustru om de știință („apolitic", după cum a ținut să-mi precizeze) califica astfel sistemul : „în anumite aspecte, probabil că el se apropie mai mult de o democrație decît sistemul multitudinii de partide, unde candidate își dedică cea mai mare parte a energiei distrugerii prestigiului adversarilor".
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ANIVERSAREA A 20 DE ANI DE LA SEMNAREA
TRATATULUI DE PRIETENIE ROMANO SOVIETIC

75 de ani de la nașterea
.lAlMfa» fSSÎfX’ă

I Cocteil oferit de ambasadorul

a&? CapUtalâ
sovietic la București

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, vineri după-amiază, la Casa prieteniei româno-sovietice din Capitală, a avut loc o adunare festivă organizată de Comitetul orășenesc București al P.C.R. și Consiliul general A.R.L.U.S.Au participat tovarășii Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ion ‘Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, personalități ale vieții științifice și culturale, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene. Au luat parte, de asemenea, membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-române, sosită în țară cu acest prilej, precum și membrii Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Cuvîntul de deschidere a adunării festive a fost rostit de tov. Ion Savu, secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R. A luat apoi cuvîntul tov. Mihail Roșianu, președintele Consiliului general A.R.L.U.S., care a arătat, printre alteleSe împlinesc două decenii de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, important document care a consfințit relațiile tradiționale de prietenie dintre cele două popoare vecine și a marcat, totodată, o treaptă nouă în dezvoltarea colaborării frățești dintre cele două țări și popoare.Cei douăzeci de ani care s-au scurs de la încheierea Tratatului româno- sovietic de prietenie, colaborare și asistentă mutuală — a spus în conti- r>v'7e vorbitorul — au constituit o pef'ipadă însemnată și rodnică, în istoria relațiilor dintre Republica Socialistă , România și Uniunea Sovietică. strîns unite astăzi, prin țelurile comune ale construirii socialismului și comunismului, ale luptei pentru triumful cauzei păcii și securității în lumea întreagă. Pe această bază, între popoarele român și sovietic, între țările noastre s-au statornicit și se dezvoltă cu succes relații trainice de prietenie și alianță, de colaborare tovărășească, pe tărîm politic, economic, științific, tehnic, cultural și în alte domenii ale operei de făurire a noii orînduiri.Intîlnirile și vizitele reciproce ale conducătorilor de partid și de stat ai României și Uniunii Sovietice, sărbătorirea în cursul anului trecut, prin bogate acțiuni și manifestări, a semicentenarului Revoluției din Octombrie, recenta vizită oficială de prietenie făcută la Moscova de delegația de partid șl guvernamentală română, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, la inyitația C.C. al P.C.U.S. și a guvernului sovietic, convorbirile care a^,,avut Ioc cu acest prilej, au constituit manifestări grăitoare ale relațiilor de prietenie șl colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre. Vorbitorul a relevat, totodată, că numeroasele schimburi de delegații și contacte, care au avut loc în ultimii ani, pe linie de partid și.de stat, între organizațiile obștești ale oamenilor muncii din cele două țări, au permis o mai bună cunoaștere reciprocă și efectuarea unor schimburi utile de experiență în construcția socialismului și comunismului.Amintind succesele oamenilor sovietici în dezvoltarea economiei,_ științei si culturii, tov. Mihail Roșianu a arătat că realizările U.R.S.S. reprezintă o contribuție de cea mai mare importantă la întărirea puterii economice, politice si militare a sistemului mondial socialist, la creșterea influentei socialismului, la cauza progresului si păcii în lume.Vorbitorul a subliniat că alături de popoarele celorlalte țări socialiste, poporul român muncește cu entuziasm pentru înflorirea si dezvoltarea continuă a patriei sale, își aduce contribuția sa activă la. întărirea sistemului socialist mondial, la victoria cauzei păcii și socialismului. Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul nostru a obținut victoria definitivă a socialismului. a dobîndit mari succese în întărirea potențialului material al tării, în îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al tuturor categoriilor populației în toate domeniile vieții sociale. In prezent, poporul român muncește cu succes . pentru traducerea în viată a hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., și a măsurilor adoptate la Conferința Națională a partidului, îndreptate spre desăvîrșirea construcției socialiste, spre perfecționarea șl ridicarea pe o treaptă superioară a întregii vieți economice si sociale, spre dezvoltarea multilaterală a României socialiste.Subliniind că realizările de seamă obținute de cele două țări în dezvoltarea economică, creșterea potențialului și avuției lor naționale au sporit si sporesc continuu posibilitățile de diversificare și lărgire a colaborării si cooperării dintre U- niunea Sovietică si Republica Socialistă România, vorbitorul a relevat amploarea actuală si perspectivele de viitor ale relațiilor economice, a schimburilor științifice si culturale dintre cele două țări. în acest sens, el a amintit contribuția însemnată la popularizarea si cunoașterea realizărilor popoarelor român si sovietic, adusă de Asociația de prietenie sovieto-română din U.R.S.S. și A.R.L.U.S. din țara noastră.Dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare dintre România și Uniunea Sovietică, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, pe baza principiilor marxism-leninismului, ale internaționalismului socialist — a arătat tov. Mihail Roșianu — corespunde intereselor celor două țări, constituie un factor important al întăririi prieteniei si alianței frățești dintre țările socialiste, al consolidă-

rii forțelor socialismului și păcii în întreaga lume.Popoarele român și sovietic, Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, sînt profund interesate în consolidarea păcii în lume, în crearea unor condiții de securitate prielnice operei de construcție pașnică, de dezvoltare pe calea progresului și de promovarea încrederii și colaborării între’ popoare.Cu prilejul acestei aniversări — a încheiat vorbitorul — adresăm un cald salut frățesc poporului sovietic și-i ............................ "mai

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre Republica Socialistă România și U.R.S.S., ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov, împreună cu soția, a oferit, vineri la amiază, în saloanele ambasadei, un cocteil.Au luat parte tovarășii Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., cu soția, Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, cu soția, membri ai Con-

siliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești, ofițeri superiori ai forțelor armate, oameni de artă și cultură bucureșteni, riști. Au fost prezenți delegației Asociației de sovieto-române, care ne țara ou acest prilej. Au te, de asemenea, șefi aisiuni diplomatice acreditați în Republica Socialistă România și alți membri ai corpului diplomatic.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.(Agerpres)

zia- membrii prietenie vizitează luat par- unor mi-

urăm din inimă succese și mari în construirea comunismu- în dezvoltarea continuă a țării pe calea progresului multilate-ral.In cadrul adunării festive a luat, de asemenea, cuvîntul A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. După ce a transmis oamenilor muncii din România socialistă un sincer salut frățesc și felicitări cordiale din partea oamenilor muncii din Uniunea Sovietică, vorbitorul a arătat că anii care s-au scurs au confirmat în mod evident rolul pozitiv al Tratatului de prietenie sovieto- roțnân bazat pe ideile marxism-leninismului și pe principiile de neclintit ale internaționalismului socialist. Ambasadorul Uniunii Sovietice a evocat apoi rădăcinile istorice ale prieteniei dintre poporul român si popoarele Uniunii Sovietice. Construcția noii societăți — a spus A. V. Basov — a deschis o perspectivă largă dezvoltării relațiilor noastre pe baza principiilor internaționalismului socialist, ajutorului reciproc tovărășesc, egalității și neamestecului unuia în treburile celuilalt. Aceste relații contribuie la accelerarea înaintării noastre comune în viitor și își găsește expresia în colaborarea tovărășească, care cuprinde diferite domenii ale vieții politice, economice și culturale. O mare importanță pentru dezvoltarea relațiilor dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România o au întîlnirile conducătorilor de partid și de stat din țările noastre și schimbul de păreri în cele mai importante probleme ale contemporaneității. După cum vă este cunoscut, în zilele de 14 si 15 decembrie anul trecut la Moscova, la invitația Comitetului Central al P.C.U.S. si guvernului U.R.S.S., s-a aflat într-o vizită prietenească oficială delegația de partid si guvernamentală a Republicii Socialiste România în frunte cu tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. In cursul tratativelor, care au.-decurs într-o atmosferă sinceră, prietenească, a avut loc un schimb larg de păreri în problemele dezvoltării continue a relațiilor sovieto-române în problemele actuale ale situației internaționale contemporane si mișcării comuniste si muncitorești internaționale.Se dezvoltă în mod activ legăturile pe linie de partid și de stat și, de asemenea, pe linia organizațiilor obștești. An de an se întărește și se lărgește colaborarea economică și tehnico-științifică, cresc schimburile culturale dintre țările noastre.Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România, ca și alte state socialiste — a spus vorbitorul — se pronunță cu consecvență pentru pace și securitate internațională, pentru o dezarmare generală, împotriva imperialismului și colonialismului, pentru sprijinirea mișcării de eliberare națională a popoarelor, pentru o solidaritate trainică a tuturor forțelor revoluționare și progresiste.Subliniind sentimentele de bucurie sinceră cu care oamenii sovietici urmăresc marile realizări pe care în- tr-un termen scurt le-a obținut harnicul popor român în opera de transformare socialistă a patriei sub conducerea avangardei sale glorioase — Partidul Comunist Român, ambasadorul Uniunii Sovietice a spus : Comuniștii Uniunii Sovietice, întregul popor sovietic urează fierbinte comuniștilor români, poporului frate român, noi succese în îndeplinirea marilor sarcini de desăvîrșire a construcției socialismului, trasate de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., noul plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a Republicii Socialiste România și de hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R.Vorbitorul a relevat apoi realizările remarcabile pe care poporul sovietic le-a obținut în opera de construire a comunismului, arătînd că întrecerea jubiliară de masă ce s-a desfășurat anul trecut — anul celei de-a 50-a aniversări a Marelui Octombrie .succese în dezvoltarea economiei și culturii sovietice, în ridicarea bunăstării oamenilor muncii, ceea ce deschide noi posibilități pentru înaintarea accelerată a țării pe calea a- rătată de cel de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S.în încheierea cuvîntăril Bale, ambasadorul A. V. Basov a spus : Comitetul Central al P.C.U.S. și guvernul sovietic acordă o mare importanță colaborării tot mai multilaterale si rodnice dintre popoarele noastre. Dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală corespunde intereselor ambelor țări, întregii comunități socialiste si mișcării comuniste internaționale, intereselor păcii și securității internaționale.îmi exprim adînca convingere că prietenia popoarelor noastre, solemn consolidată cu 20 de ani în urmă prin Tratatul româno-sovietic de prietenie, colaborare și asistență mutuală se va întări și dezvolta neîntrerupt.în continuare, Alecksandr Danilov Ivanovici, conducătorul delegației A- sociației de prietenie sovieto-române, sosită în țara noastră la invitația Consiliului general A.R.L.U.S., a transmis participanților Ja adunare, întregului popor român, salutul conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-române. El a mulțumit, totodată, pentru primirea călduroasă de care s-au bucurat membrii delegației încă de la sosirea în tara noastră si a urat poporului român noi succese în construcția socialistă a tării.Adunarea festivă s-a încheiat cu un program artistic susținut de soliști ai Operei Române. (Agerpres)

aniversări a Marelui Oc- - s-a încheiat prin mari

Adunarea festivă
de ta MoscovaMOSCOVA 2. — Corespondență de la S. Podină : La clubul Uzinei de rulmenți ndmărul 1 din Moscova, membru colectiv al Asociației de prietenie sovieto-române, a avut loc vineri o adunare festivă consacrată celei de-a 20-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S.La adunare au participat K. T. Mazurov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri ai U.R.S.S., T. Kulatov, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., V. I. Konotop, prim-secre- tar al Comitetului regional Moscova, președintele conducerii centrale a A- sociației de prietenie sovieto-române, L. A. Kostandov, ministrul industriei chimice al U.R.S.S., V. D. Sasin, ministrul industriei de extracție a petrolului al U.R.S.S., S. F. Antonov, ministrul industriei cărnii și laptelui al U.R.S.S., A. A. Epișev, general de armată, șeful direcției superioare politice a armatei sovietice, L. F. Iliciov, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., activiști ai C.C. al P.C.U.S., Komsomolului și Consiliului Central al Sindicatelor, reprezentanți ai M.A.E. al U.R.S.S., membri ai conducerii A.P.S.R., ziariști sovietici. Au fost prezenți, de asemenea, Teodor Marinescu, ambasadorul României în U.R.S.S., membri ai ambasadei române din Moscova, membrii delegației A.R.L.U.S., condusă de acad. Ilie Murgulescu.Adunarea a fost deschisă de Raisa Dementieva, secretar al Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S. Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Luînd cuvîntul, V. I. Konotop a subliniat succesele obținute de poporul român în construcția socialismului, a arătat că scopul fundamental al planului cincinal este desfășurarea mai departe, pe o treaptă și mai înaltă, a procesului desăvîr- șirii construcției socialiste în toate domeniile activității economice, științifice și culturale, a vorbit despre sarcinile trasate de Conferința Națională a P.C.R., s-a oprit asupra relațiilor de prietenie sovieto-române și asupra colaborării multilaterale dintre cele două țări. în încheiere el a transmis oamenilor muncii din tara noastră un salut prietenesc cu prilejul acestei aniversări.în cuvîntul său, Teodor Marinescu, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, a arătat, printre altele, că Tratatul de borare și asistență România și U.R.S.S.

eveniment memorabil în istoria relațiilor dintre cele două popoare. El s-a referit apoi la dezvoltare^ relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare frățească care s-au statornicit între România și U.R.S.S. în cei 20 de ani care au trecut de la semnarea tratatului. Subliniind succesele obținute de România si Uniunea Sovietică, el a arătat că creșterea potențialului lor economic și a avuției lor naționale, înflorirea culturii constituie o bază trainică pentru dezvoltarea rodnică a colaborării dintre țările noastre. Ambasadorul român și-a exprimat convingerea că legăturile de prietenie și colaborare dintre România și Uniunea Sovietică, dintre Partidul Comunist Român și P.C.U.S. vor cunoaște și în viitor o dezvoltare continuă, în interesul celor două popoare, al consolidării sistemului socialist mondial, al cauzei socialismului și păcii în lume.Ilie Miirgulescu, șeful delegației A.R.L.U.S.. sosită la Moscova cu a- cest prilej, a rostit un cuvînt de salut din partea Consiliului General A.R.L.U.S.A urmat apoi un spectacol festiv.
★MOSCOVA 2 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S., la Kiev a avut loc o adunare festivă organizată de Comitetul orășenesc Kiev al P. C. din Ucraina, Asociația ucraineană de prietenie și relații culturale cu străinătatea, Filiala asociației de prietenie sovieto-române, Consiliul Central al Sindicatelor din Ucraina, C.C. al Komsomolului din Ucraina și Ministerul Culturii al R.S.S. Ucrainene.La adunare au participat A. D. Skaba, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Ucraina, N. A. Sobbli, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Ucrainei, D. Z. Belokolos, ministrul afacerilor externe al Ucrainei, miniștri și alte persoane oficiale.Adunarea a fost deschisă de I. N. Katorghin, secretar al orășenesc Kiev al P.C.Despre semnificația tratatului a vorbit S. ciuk, doctor în științepartea ambasadei române a luat cu- vîntul Traian Florea, prim-secretar al ambasadei române în U.R.S.S.După adunarea festivă a avut loc un concert.

a primit pe președintele 
Academiei Austriece 

de StiinteVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu. președintele, Consiliului Național al Cercetării Științifice, a primit vineri dimineața delegația condusă de prof. Erich Schmid, președintele Academiei Austriece de Științe, care face o vizită în țara noastră. La întrevedere au participat acad. Miron Nicolescu. președintele Academiei, Ștefan Bîrlea_, prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, membri ai Prezidiului Academiei și alte persoane oficiale. (Agerpres)
Plecarea tovarășului 
Albert de ConinckVineri dimineața a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre patrie tovarășul Albert de Coninck, secretar al C.C. al P.C. din Belgia, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, oaspetele a fost condus de tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)

lui Suhe Bator

Cronica Zfll@iVineri a sosit în Capitală Kaarlo Veikko Makela, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Finlandei în Republica Socialistă România.
★în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de UNESCO, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunea scriitorilor și Comisia națională română pentru UNESCO au organizat în sala Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea simpozionul „Johann Gutemberg — 500 de ani de la moarte".

în piața centrală din Ulan Bator, pe o stîncă de granit se ridică iigu-, ra unui călăreț cu mina ridicată spre înaltul cerului. Este statuia lui Suhe Bator, înflăcărat revoluționar, întemeietorul Partidului Popular Revoluționar Mongol și al statului democrat- popular mongol, de la nașterea căruia s-au împlinit la 2 februarie 75 de ani.Suhe Bator și-a închinat întreaga viață luptei pentru eliberarea poporului de sub jugul a- supririi imperialiste și feudale. Născut într-o familie de arați săraci, el a cunoscut din fragedă tinerețe lipsurile și viața grea a păstorilor, într-o țară în care mai dăinuia iobăgia și în care proprietarii absoluți ai pășunilor și vitelor erau feudalii și preoții budiști. în 1918 el se încadrează în mișcarea revoluționară. Un an mai tîrziu întemeiază la Urga (astăzi Ulan Bator), împreună cu Cioibalsan, primele cercuri de revoluționari mongoli. In condițiile grele ale regimului de ocupație militară japoneză, Suhe Bator devine conducătorul organizației revoluționare, create prin contopirea cercurilor revoluționare, punînd astfel bazele Partidului Popular Revoluționar Mongol.în 1921, în fruntea tinerei armate mongole și cu sprijinul unor unități ale Armatei Roșii, Suhe Bator a izgonit trupele alb-gardiste ale lui Ungem care invadaseră țara, și a intrat triumfător în Urga. La 11 iulie, în piața care-i poartă astăzi numele, Suhe Bator a proclamat solemn victoria revoluției. A fost creat primul guvern popular din istoria Mongoliei în care Suhe Bator a devenit ministru al apărării. După triumful revoluției el și-a pus întreaga energie în slujba construirii unei vieți noi în patria sa ; Suhe Bator a parti

cipat nemijlocit la elaborarea și promulgarea primelor măsuri fundamentale ale guvernului popular : naționalizarea pământurilor, desființarea iobăgiei și a privilegiilor feudale.Cauza pentru care a luptat Suhe Bator a învins. Sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol poporul mongol a lichidat înapoierea feudalo-co- lonială. Dintr-o țară a crescătorilor de vite. Mongolia se transformă într-un stat industrial-agrar în care a fost asigurată victoria relațiilor socialiste în toate domeniile vieții economice și sociale.Peisajul stepei mongole este în continuă prefacere. Pe harta tării apar orașe noi, fabrici, uzine, mine, linii de înaltă tensiune, căi ferate și șosele. Sub conducerea partidului, poporul mongol depune eforturi pentru dezvoltarea necontenită a economiei, prin folosirea tot mai intensă a resurselor naturale ale țării, pentru prosperitatea și înflorirea patriei sale socialiste.

prietenie, cola- mutuală dintre a constituit un

Comitetului din Ucraina, aniversării M. Parhom- istorice. Din
O adunare festivă consacrată celei de-a 20-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare si asistentă mutuală dintre România și U.R.S.S. a avut loc si la Leningrad.

Cocteil la ambasada română
din U.R.S.SMOSCOVA 2. — Corespondentă de la S. Podină : Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare șl asistentă mutuală dintre România si U.R.S.S., la ambasada română din Moscova a avut loc un cocteil. Au participat: K. T. Mazurov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- vicepresedinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., T. Kulatov, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., I. Spiridonov, președintele sovietului Uniunii, si I. Pa- letzkis, președintele Sovietului Naționalităților al Sovietului Suprem al U.R.S.S., Anastas Mikoian, mem-

bru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., M. Gheorgadze, secretar al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., V. I. Konotop, prim-se- cretar al Comitetului Regional Moscova al P.C.U.S., președintele conducerii centrale a asociațiilor de prietenie sovieto-române, membri ai C.C. al P.C.U.S., miniștri, mareșali ai U.R.S.S., ziariști, oameni de știință, cultură si artă. Au participat, de asemenea, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în U.R.S.S. și membri ai corpului diplomatic din Moscova.Au participat, de asemenea, membrii delegației A.R.L.U.S. conduse de acad. Ilie Murgulescu.
SOSIREA UNEI DELEGAȚII A ASOCIAȚIEI

DE PRIETENIE SOVIETO-ROMÂNEVineri la amiază a sosit în Capitală o delegație a Asociației de prietenie sovieto-române, condusă de Aleksandr Danilov Ivanovici, ministrul învătămîntului al R.S.F.S.R., deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., care, la invitația Consiliului general A.R.L.U.S., va participa la manifestările prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre Republica Socialistă România și U.R.S.S.Din delegație fac parte Iuri Pe- trovici Zaiunciukovski, candidat în științe filologice, doctor docent la Universitatea din Moscova, membru al conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-ro

mâne, și Anna Ivanovna Iasiuce- nia, șlefuitoare la fabrica de automobile din Minsk, deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa. erau prezenți Mihail Roșianu, președintele Consiliului general A.R.UU.S., Costin Nădejde, adjunct al ministrului învătămîntului. Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului Artă, dinte putat A.R.L.U.S.Au fost de fată I. S. Ilin, ministru consilier al ambasadei Uniunii Sovietice la București, și alți membri ai ambasadei.

de Stat pentru Cultură și Octav Livezeanu, vicepreșe- al I.R.R.C.S., Filip Geltz, de- în M.A.N., activiști ai

a apariției felicităm
inima și

SALUT CĂLDUROS
ROMÂNIEI LIBERE"In urmă cu două decenii șl jumătate a văzut lumina tiparului primul număr al ziarului „România liberă'. Creat în condițiile deosebit de grele ale ilegalității și dictaturii fasciste, ca armă ideologică a Partidului Comunist Român, el și-a adus din primele zile ale apariției o vie contribuție la mobilizarea tuturor forțelor patriotice la lupta condusă de P.C.R. pentru eliberarea țării de sub jugul fascist, pentru făurirea unei Românii libere, democrate și prospere. „Sunăm chemarea la unire sub cutele gloriosului și neînvinsului drapel al independenței și libertății naționale...* se scria în editorialul numărului din 28 ianuarie 1943 al ziarului. Primul număr legal al „României libere' din 24 august 1944 aducea poporului vestea însuflețitoare a insurecției și răsturnării regimului antonescian, adresînd tuturor cetățenilor chemarea de a se încadra în formațiunile de luptă patriotice.în anii ce au urmat „România liberă', alături de celelalte ziare de partid, a militat pentru mobilizarea maselor celor mai largi în

marile bătălii sociale, șl-a făcut simțită prezența în toate momentele istorice ale luptei poporului nostru pentru înfrîngerea forțelor reacțiunii, pentru instaurarea și consolidarea regimului democrat- popular, pentru construirea socialismului. Ca organ al sfaturilor populare, ziarul și-a dezvoltat un profil propriu, a devenit una din publicațiile cele mai populare din țara noastră.Partidul cere presei să îndeplinească un rol activ în mobilizarea maselor la înfăptuirea vastului program de desăvîrșire a construcției socialiste elaborat de Congresul al IX-lea, a măsurilor adoptate de recenta Conferință Națională a P.C.R. pentru perfecționarea organizării și conducerii activității economice și a întregii vieți sociale, corespunzător noii etape de dezvoltare socialistă a României.împreună cu întreaga presă comunistă din țara noastră, „România liberă', mergînd pe linia perfecționării continue a propriei activități, va găsi noi modalități pentru a oglindi tot mai în profunzime politica internă și ex

ternă a partidului și statului nostru, a ridica continuu nivelul publicistic și eficacitatea ziarului, deschizînd, astfel, articolelor sale drum și mai larg spre conștiința cititorilor.La a 25-a aniversare „României libere',călduros, din toată inima, colectivul redacțional și tehnic al ziarului, pe toți colaboratorii săi și le urăm succes deplin în activitatea lor viitoare.
Cu prilejul aniversării a 25 de ani de ia apariția ziarului ,,România liberă", la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România s-a organizat o expoziție temporară. Sînt prezentate numere originale ale ziarului, piese folosite in tipografia ilegală, fotografii ale caselor conspirative în care au lucrat membrii redacției și alte documente.

Pe marginea întilnirii forțelor progresiste 
din bazinul mediteraneanDupă cum s-a anunțat, în zilele de 22 și 23 ianuarie a avut loc la Roma o întîlnire a partidelor și mișcărilor progresiste din țările mediteraneene. La întîlnire — care a fost găzduită de Partidul Comunist Italian și de Partidul Socialist Italian al Unității Proletare — au fost reprezentate, în afara celor două partide gazdă. Frontul de Eliberare Națională din Algeria, Partidul Progresist al Oamenilor Muncii (A.K.E.L.) din Cipru. Partidul Comunist Francez, Partidul Socialist Unificat Francez, Uniunea Democrată de Stînga (E.D.A.) din Grecia, Uniunea Socialistă a Poporului. Muncitor din Iugoslavia, Uniunea Națională a Forțelor Populare Marocane, Partidul Comunist Marocan. Uniunea Socialistă Arabă a R.A.U., Partidul Comunist Spaniol, Organizațiile Frontului Spaniol, Partidul Socialist al Renașterii Arabe (B.A.A.S.). Partidul Muncitoresc Turc.în comunicatul publicat la încheierea întîlnirii se spune că toți par- ticipantii la întîlnire au căzut de a- cord că „gravele evenimente petrecute în ultimele luni în bazinul me- diteraneean își au originea în agresivitatea imperialismului american și fac parte dintr-o ofensivă generală a imperialismului care cuprinde vaste regiuni ale lumii, avîndu-și punctul culminant în agresiunea împotriva poporului vietnamez".Participantii au căzut de acord, se arată mai departe în comunicat, că „este necesar să se convoace o

conferință care să reunească toate forțele regiunii mediteraneene angajate sau gata de a se angaja în lupta împotriva imperialismului, pentru a-și coordona acțiunile, res- pectînd pe deplin autonomia fiecăreia dintre ele și condițiile politice concrete în care activează, cu scopul de a transforma Mediterana într-o zonă a păcii și cooperării pașnice".Reuniunea a aprobat o rezoluție în care se exprimă deplina solidaritate cu lupta poporului vietnamez pînă la victoria finală și realizarea obiectivelor sale juste. O altă rezoluție salută lupta poporului ye- menit pentru progres și pentru consolidarea independentei sale.într-o declarație făcută ziarului „Unită", Ugo Pecchioli, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian. a spus : „Este important că în bazinul Mediteranei a fost declanșat un proces de colaborare multiformă și de comprehensiune reciprocă ce vine să remedieze rupturi și în- tîrzieri survenite în ultima fază istorică". „Aspectul cel mai semnificativ consistă, scrie „Unită", în faptul că pentru prima dată partide și mișcări angajate în luptă în condiții foarte diferite — unele sînt partide de guvernămînt, altele se află in opoziție, iar altele în ilegalitate — s-au întîlnit și au recunoscut necesitatea de a căuta puncte de contact, orientări comune pentru o acțiune coordonată cu scopul de a stăvili presiunea imperialistă în spațiul medi

teranean, care s-a accentuat în mod îngrijorător".într-un editorial publicat de săptă- mînalul „Mondo Nuovo", Lucio Luz- zato, președintele grupului parlamentar al P.S.I.U.P., scrie : „Cerința legăturii, inițiativa întîlnirii s-au născut dintr-o situație de fapt, dintr-o amenințare concretă, dintr-o sarcină rezultată din acțiune, Ne-am întîlnit acum, pentru că acum există în Mediterana fapte și pericole concrete, cărora partide și mișcări progresiste trebuie să le facă față împreună, pentru că prin eliminarea amenințării războiului care provine din politica imperialistă se deschide și se asigură calea cooperării și a liberei dezvoltări a tuturor popoarelor din a- ceastă regiune".„Scopul urmărit de participant!, scrie „El Moudjahid", organul Frontului de Eliberare Națională din Algeria, constă în dezvoltarea tezei potrivit căreia pentru țările mediteraneene s-a dovedit a fi necesară coordonarea eforturilor în vederea contracarării amenințărilor subversive ale imperialismului american în bazinul mediteranean... Apare deci în mod imperios necesitatea de a se constitui un front de nepătruns al tuturor popoarelor mediteraneene, sub conducerea partidelor lor progresiste, în vederea anihilării oricărei activități funeste a imperialismului a- merican, care intenționează să înăbușe dorința de pace și progres a acestor popoare".
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LAND ÎNCONJURATĂ DELupte grele s-au desfășurat ieri în nouă cartiere ale Saigonului, care pare să constituie principala țintă a ofensivei forțelor patriotice. „în primele ore ale dimineții, relatează a- genția France Presse, detașamente ale acestor forte au lansat mai multe valuri de asalt, iar trăgători izolați și-au reluat activitatea în mai multe puncte ale orașului". Bombardamente intense au avut loc îndeosebi în cartierul popular Go Vap, situat în apropierea aeroportului Tan Son Nhut. în cartierul Cholon, forțele patriotice au atacat două posturi de politie. Șoseaua care leagă Saigo- nul de baza americană de la Bien Hoa a fost supusă unui tir de mor- tiere. Avioane ameTicane de tipul „Skyraider" au bombardat în cursul după-amiezii cartierul pagodei „An Quang" din Saigon. Deasupra cartierului au fost lansate aproximativ 40 de bombe cu o mare putere de distrugere.La Saigon a fost creată „Liga forțelor naționale pentru pace", care a dat publicității un „manifest pentru salvarea urgentă a națiunii", relatează agenția France Presse citind o emisiune a agenției de presă E- liberarea. Liga a chemat la adoptarea unor măsuri privind restabilirea păcii, independentei și suveranității naționale, „Statelor Unite ; ' retragă trupele sud.Tot în cursul două regimente țional de Eliberare au pătruns în orașul Pleiku. Ca și în celelalte cazuri, atacul patrioților a fost fulgerător și a surprins trupele ameri- cano-saigoneze, punîndu-le în derută. Lupte grele s-au desfășurat în tot cursul zilei de vineri.Trupe ale patrioților au reușit să ocupe poziții în apropierea bazei de la Dak To, de unde, în noiembrie anul trecut, au lansat atacuri soldate cu mari pierderi de partea a- mericană. Elicopterele americane care au decolat de pe această bază, în după-amiaza de joi, au fost în- tîmpinate cu un intens foc din partea patrioților.Vineri la amiază, forțele patriotice au ocupat Xuan Loc, capitala provinciei Long Khanh, situată la 60 kilometri nord-est de Saigon. Aici se află cartierul general al celei de-a 18-a divizii de infanterie sud- vietnameză.

cerînd, totodată, si aliatilor lor“ să-și din Vietnamul dedimineții de vineri, ale Frontului Na-

guvernamentale române
Convorbiri între delegațiile Partidului Comunist Român

ASEDIATA DE PA- 
ORAȘE ELIBERATE TOTAL SAU 
GENERALULUI WESTMORE- 

PATRIOȚIîn seara zilei de vineri, agenția U.P.I. a anunțat că Saigonul continuă să fie asediat de forțele F.N.E., lupte violente desfășurîndu-se în mai multe puncte importante ale orașului. Reședința generalului William Westmoreland, «comandantul trupelor a- mericane în Vietnam, este înconjurată de patrioți. încercările forțelor americane și saigonezc de a cuceri sectorul dens populat Gia Dinh, situat în apropierea aeroportului Tan Son Nhut, au eșuat, comandamentul american luînd hotărîrea de a-I bombarda. Artileria a intervenit, de asemenea, în o serie de sectoare ale Cholonului, unde partizanii ocupă poziții întărite. Lupte violente se dau în continuare în sectorul Go Vap, unde patrioții și-au consolidat pozițiile.Tot în cursul zilei de vineri forțele F.N.E. au cucerit baza navală americană de la Vinh Long, capitală provincială situată la 97 km sud-vest de Saigon. în ciuda întăririlor primite, unitățile americane nu au reușit să' reocupe baza.Lupte grele se dădeau la căderea serii la Khe Sanh, Iloi Un, Kontum, Pleiku, Fu Kong, Bien Hoa, Ben Tre și în alte orașe din Vietnamul de sud.

23 ianuarie—2 fe-au făcut parte : ministrul indus-

Apelul F.N.E.
Citind o emisiune a agenției de presă Eliberarea, agenția Associated Press relatează că Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. al F.N.E. din Vietnamul de sud, a adresat populației din Saigon, ofițerilor și soldați- lor din armata sud-vietnameză, precum și personalului din administrația saigoneză un apel radiodifuzat „che- mîndu-i să se alăture acțiunilor forțelor patriotice în vederea înfrîngerii agresorilor americani, lichidării trădătorilor de la Saigon și pentru salvarea patriei". Scopul F.N.E., se a- rată în apel, este făurirea „unui Vietnam independent și suveran, pașnic, neutru și prosper, în vederea reuni- ficării definitive a Vietnamului".

Agenția transmis telefoto hartă a pe care cate puncte trioți mezi au dat puternice lovituri trupelor americano-saigone- ze. Se văd ambasada S-U.A., postul de radio, aeroportul Tan Son Nhut etc.

U.P.I. a ieri prin această Saigonului sînt indi-principalele unde pa- sud-vietna-

La invitația guvernului britanic, o delegația guvernamentală .română, condusă de prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a făcut o vizită oficială în Regatul Unit în perioada bruarie 1968.Din delegație Mihai Marinescu,triei construcțiilor de mașini, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Nicolae. adjunct al ministrului comerțului exterior, prof. Mihai Drăgănescu, secretarul Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipament de calcul si automatizarea prelucrării datelor. Constantin Sendrea, secretar general în Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene. De a- semenea, din delegație a mai făcut parte Vasile Pungan. ambasadorul Republicii Socialiste România Londra.în timpul vizitei, delegația a însoțită de sir John Chadwick, basadorul Marii Britanii la București.în tanie, liului cu primul ministru Harold Wilson, precum și cu George Brown, ministrul afacerilor externe, și Anthony Crosland, ministrul comerțului. Delegația română a avut discuții cu Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei, si John Stonehouse, ministru de stat la Ministerul Tehnologiei, referitoare la un număr de probleme privind colaborarea tehnologică, inclusiv acordul româno-en- glez de cooperare tehnico-știintifică încheiat la 9 martie 1967.în toate aceste convorbiri, părțile au constatat că relațiile româno-engleze evoluează favorabil și au avut un schimb de vederi cuprinzător cu privire la căile și mijloacele de dezvoltare a acestor relații.Au fost examinate posibilitățile de extindere a comerțului și, în general, a legăturilor economice bilaterale, a- cordîndu-se o atenție deosebită metodelor de cooperare între întreprinderile industriale ale celor două țări, de colaborare tehnologică și științifică în avantajul ambelor părți.A avut loc, de asemenea, un schimb de vederi asupra unor probleme internaționale actuale, inclusiv problemele europene, războiul din Vietnam, situația din Orientul Apropiat și altele.în timpul vizitei, membrii delegației și experții români, împreună cu reprezentanți ai Ministerelor Tehnologiei, Afacerilor Economice, Comerțului și ai Camerei de Comerț a Londrei au examinat unele aspecte concrete privind colaborarea economică și tehnologică dintre cele două țări.Delegația a vizitat firmele indus- triale_Rolls Royce, English Electric, Elliott-Automation, International Computers and Tabulators, British Aircraft Corporation, British Steel Corporation, Britten-Norman Aircraft Limited și British Hovercraft Corporation, Plessey, Au fost discutate posibilitățile de cooperare cu întreprinderile corespunzătoare din România.Contactele și discuțiile care au avut loc în decursul vizitei s-au desfășurat într-un spirit de cordialitate și înțelegere reciprocă. în particular, domnul Ilie Verdeț și ministrul tehnologiei au căzut de acord asupra unui cadru de cooperare într-o serie

de domenii de interes comun. Această cooperare va fi trecută în revistă în cursul acestui an cu ocazia vizitei pe care domnul Anthony Wedgwood Benn o va face în România pe bază unei invitații adresate anterior.S-a căzut de acord asupra necesității și utilității continuării schimburilor de vizite și contacte la diferite nivele în scopul adîncirii cunoașterii reciproce și explorării pe mai de-

parte a posibilităților de cooperare între cele două țări.Vizita în Regatul Unit a delegației guvernamentale a Republicii Socialiste România, condusă de prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, constituie o contribuție însemnată la extinderea cooperării dintre cele două țări în spiritul promovării unui climat de înțelegere internațională.

și Partidului Muncii din Coreea
lafostam-

timpul șederii în Marea Bri- prim-vicepreședintele Consi- de Miniștri a avut convorbiri

Întrevedere Ilie Verdeț-

PHENIAN 2 (Agerpres). — Vineri. la Phenian au avut loc convorbiri între delegația Partidului Comunist Român și delegația Partidului Muncii din Coreea. Din partea română, la convorbiri au participat tovarășii Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., și Va- sile Vlad, șeful secției relații externe a C.C. al P.C.R. Din partea coreeană au participat tovarășii Kim Guan Hiop, membru al Pre-

zidiului Comitetului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea. Kim Don Kio, membru supleant al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, Kim En Nam, adjunct de șef de secție la C.C. al Partidului Muncii din Coreea.In cadrul convorbirilor, părțile au făcut un schimb de păreri probleme de interes comun.Convorbirile s-au desfășurat tr-o atmosferă tovărășească, caldă prietenie.
înînde

Harold Wilson CONFERINȚA DE LA DELHI

2. — Corespondentul Rodescu, transmite > prim-vicepreședinteleLONDRA Agerpres, L. Vineri seara, Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ilie Verdeț, a avut o întrevedere cu Harold Wilson, prim-ministru al Marii Britanii, la reședința acestuia din Downing Street. Oaspetele român a fost însoțit de Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și Vasile Șandru, adjunct
★LONDRA 2 (Agerpres). — Vineri dimineața, prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri al României, Ilie Verdeț, conducătorul delegației guvernamentale române, însoțit de Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și de alti membri ai delegației, ă avut o întrevedere cu Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei, și John Stonehouse, ministru de stat la Ministerul Tehnologiei. Au luat parte, de asemenea, Vasile Pungan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, și sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București.Cu acest prilej au fost discutate probleme de interes comun pentru ambele părți, printre care și aspecte privind perspectiva_ unei colaborări economice româno-engleze în domeniul unor ramuri industriale cît și în domeniul comerțului.în aceeași zi, lordul Erroll of Hale, președintele Camerei de Comerț din Londra, a oferit un prînz în cinstea delegației guvernamentale române. Au mai luat parte J. P. W Mallalieu, ministru de stat la Ministerul Comerțului, William Rodgers, subsecretar de stat parlamentar la Foreign Office, Jeremy Bray, secretar parlamentar la Ministerul Tehnologiei, Y. G. MacMa- hon, subsecretar la Ministerul Comerțului, sir Soily Zuckerman, consilier științific principal al Cabinetului primului ministru, alți funcționari superiori, reprezentanți ai Camerei de Comerț din Londra, ai unor mari comerciale, âi de presă. Au luat parte, de asemenea, Vasile _ rul României la Londra, și sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București.Lordul Erroll a salutat pe oaspeții români, exprimîndu-și satisfacția pentru vizita făcută de delegația guvernamentală română în Marea Britanie.Luînd cuvîntul, tovarășul Ilie Verdeț a vorbit despre dezvoltarea

al ministrului afacerilor externe. Au mai luat parte Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei.al Marii Britanii, precum și Vasile Pungan, ambasadorul României la Londra, și sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București.In timpul întrevederii — care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială — au fost discutate probleme privind relațiile bilaterale dintre România și Marea Britanie.
★economiei naționale a României, despre posibilitățile de extindere a relațiilor economice și comerciale dintre România și Marea Britanie.în seara aceleiași zile, Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei, a oferit — in numele guvernului britanic — un dineu în cinstea delegației guvernamentale române. Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Tehnologiei și ai Foreign Office-ului, membri din conducerea marilor firme British Aircraft Corporation, Davy- Ashmore, Rolls-Royce, Leyland Shell, Perkins Engineering și altele.

În dezbatere„strategia
Conferința Națiunilor Unite pentru 

comerț și dezvoltare și-a continuat, 
vineri, lucrările în ședință plenară. 
Ședința de dimineață a fost consacrată 
problemelor organizatorice. Au fost 
aleși 31 de vicepreședinți din diverse 
regiuni și grupuri geografice, printre 
care șefii delegațiilor Republicii So
cialiste România, U.R.S.S. și Bulgariei. 
Alegerea șefului delegației române, 
Gheorghe Rădulescu, a fost hotărîtă

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL 

GHEORGHE CERCELESCU

cu 102 voturi, din cele 104 voturi 
exprimate.

După-amiază, delegații au ascul
tat în continuare lectura mesajelor 
adresate conferinței de șefi de state 
și guverne. Președintele conferinței,

moscova A. Kirilenko
a primit pe

(Agerpres)

firme industriale și unor ziare și agenții

plină de abnegație șl sa- dar totodată glorioasă, poporul nostru atît în sud se
nu au încetat bombarda- asupra Vietnamului deluat apoi cuvîntul Hoang ___ ambasadorul R.D. Vietnam la București, care a spus, printre altele : Lupta poporului vietnamez

Pungan, ambasado-

a poporului vietnamez

pentru progre-

Mitingul oamenilor muncii din București

Ie frățeas- | poporului ffl >a ■nafripi “

Sprijin deplin ttmzei drepte

în cadrul manifestărilor săptă- mînii internaționale de solidaritate cu lupta poporului vietnamez și cu prilejul sărbătoririi anului nou vietnamez — Tet —, vineri 'după- amiază a avut loc un miting al oamenilor muncii din Capitală, organizat de Comitetul național pentru apărarea păcii și Comitetul național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez.Au luat parte reprezentanți ai Ambasadei R.D. Vietnam la București, precum și studenti vietnamezi care învață în țara noastră.Mitingul a fost deschis de Ion Cârje, redactor-șef al revistei „Lumea", secretar al Comitetului național pentru apărarea păcii.A luat cuvîntul C. Paraschi- vescu-Bălăceanu, vicepreședinte al Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, membru al C.N.A.P. Vorbitorul a arătat că poporul român, care, din prima zi a acțiunilor in- tervenționiste ale S.U.A., și-a exprimat solidaritatea frățească cu statul socialist Republica Democrată Vietnam și cu Frontul National de Eliberare din Vietnamul de sud, este însuflețit de certitudinea că nobila cauză a poporului vietnamez — libertatea și suveranitatea patriei sale — va triumfa, în ciuda puternicelor efective militare. în ciuda acțiunilor de exterminare a populației civile din Vietnamul de sud și a bombardamentelor sălbatice împotriva Republi- Democrate Vietnam. Statele

Unite au suferit un evident eșec în încercarea de a infringe rezistența poporului vietnamez. Săptă- mîna aceasta, forțele patriotice au declanșat o mare ofensivă pe un vast teritoriu, cuprinzînd 14 din cele 16 provincii din Delta Mekong și 5 provincii din partea de nord a Vietnamului de sud, Saigo- nul, ca și toate cele 9 centre provinciale unde sînt dislocate unitățile armatei americane.întregul popor român se bucură

poporului vietnamez stîrnește pe bună dreptate în întreaga lume indignare și proteste vehemente. Poporul român sprijină pe deplin cauza dreaptă a poporului vietnamez. România a acordat și acordă Vietnamului luptător întregul său sprijin material, politic și moral în lupta împotriva agresiunii;A........................................................Tu,

HANOI 2. — Corespondentul A- gerpres, Adrian ionescu, transmite : Noul ambasador al Republicii Socialiste România la Hanoi, Constantin Băbeanu, a fost primit la 1 februarie în audiență de prezentare de Fam Van Dong, primul ministru al R. D. Vietnam. Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească,

ambasadorul RomânieiMOSCOVA 2 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova, Teodor Marinescu, a fost primit la 2 februarie de Andrei Kirilenko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., cu care a avut o convorbire prietenească.

dezvoltării"
■ i

Dinesh Singh, invită la tribună pe 
șeful delegației române, Gh. Rădu
lescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. In marea sală de la Vigyan 
Bhavan se așterne o liniște deplină. 
Cuvintele mesajului transmis confe
rinței de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, sînt ascultate cu 
atenție și interes. Mesajul este aplau
dat călduros de întreaga asistență, 
ceea ce constituie o expresie a presti
giului și respectului de care se bucură 
țara noastră.

In cursul dezbaterilor s-a remarqat 
cuvîntarea secretarului general , 
U.N.C.T.A.D., Râul Prebisch. După, , 
a subliniat lipsa de dinamism a eco
nomiei țărilor în curs de dezvoltare, 
vorbitorul a arătat că problema fun
damentală a „strategiei dezvoltării" 
constă în mobilizarea tuturor resurselor 
interne și în folosirea cît mai efi
cientă a celor externe. El s-a referit 
apoi la așa-numitele puncte de cris
talizare, care, după părerea sa, au 
ajuns la un stadiu de maturizare ce 
ar putea furniza o bază pentru decizii 
concrete la această conferință. Este 
vorba, în primul rînd, de ușurarea ac
cesului mărfurilor din țările în curs 
de dezvoltare pe piețele țărilor in
dustrializate, ca un element impor
tant al politicii comerciale. Râul Pre
bisch consideră că actuala conferință 
are un dublu scop : elaborarea prin
cipalelor linii directoare și realizarea 
unui acord asupra măsurilor concrete 
menite să soluționeze problemele sub
dezvoltării. ' |

*
Vineri seara, șeful delegației române, 

Gheorghe Rădulescu, a oferit un dineu 
în cinstea delegațiilor țărilor socialiste 
prezente la conferință.

■■■■■■

agențiile de presă transmit

din inimă de aceste răsunătoare victorii și felicită călduros detașamentele F.N.E. și forțele patriotice din Vietnamul de sud pentru succesele obținute în lupta lor dreaptă.în continuare, vorbitorul a subliniat că Frontul Național' de Eliberare, prin sprijinul larg pe ca; re-1 primește, se dovedește a fi reprezentantul autentic al populației Vietnamului de sud. Noul program politic al F.N.E. oferă o largă platformă de luptă toate forțele patriotice și siste. pentru toate clasele și păturile .partidele politice, organizațiile comunitățile religioase.Agresiunea americană împotrivasociale, toate naționalitățile, și

împotriva agresorilor, pentru apărarea drepturilor lui sacre, pentru independentă și libertate se într-o fază în care repurtăm torii mari. Victoriile obținute patriotii vietnamezi dovedesc forțele armate de eliberare stăpîne pe cîmpul de luptă, du-se în ' ’ ” . ’dînd lovituri aspre chiar celor mai fortificate . baze militare și localități ocupate temporar de americani. Luptele din aceste zile ilustrează în mod elocvent forța și posibilitățile F.N.E. din Vietnamul de sud.în Vietnamul de nord — a arătat vorbitorul — cu toate că americanii intensifică războiul de distru-

află vic- de că sînt aflîn- ofensivă pretutindeni,

gere bombardînd și atacînd zi șl noapte orașe, sate, zone cu populație densă, uzine, școli, spitale, diguri și baraje, oamenii muncii obțin succese mari. Economia națională continuă să se dezvolte.Poporul nostru, a spus în continuare vorbitorul, iubește pacea, dar pacea adevărată, strîns legată de independență și libertate. Dacă guvernul Statelor Unite dorește în- tr-adevăr convorbiri, el trebuie să înceteze necondiționat bombardamentele și orice act de război împotriva R.D. Vietnam. Numai după aceea, R.D. Vietnam va începe convorbiri cu S.U.A. asupra problemelor care interesează. Or, americanii, deși au repetat deseori că doresc convorbiri cu R.D. Vietnam, s-au eschivat să dea un răspuns ferm la declarația ministrului afacerilor externe al R.D. Vietnam și mentele nord.Lupta criticii,. dusă de cît și în nord, s-a bucurat și bucură de aprobare, sprijin și ajutor mereu crescînd din partea țărilor socialiste frățești, printre care și Republica Socialistă România, de solidaritatea și sprijinul țărilor și popoarelor iubitoare de pace din lumea întreagă, inclusiv ‘opinia publică progresistă americană.Folosesc acest prilej — a spus în încheiere Hoang Tu — pentru a exprima mulțumirile noastre sincere, partidului, guvernului și poporului frate român pentru sprijinul și ajutorul moral, material, politic și diplomatic prețios și e- ficace acordat.Cuvîntările au fost viu aplaudate. Mitingul a ' constituit o caldă manifestare de solidaritate că cu lupta dreaptă a 1 . vietnamez pentru unitatea patriei sale, pentru independentă națională și pace.
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In ședința de joi a Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare a luat cuvîntul șeful delegației sovietice, Alexei Roș- cin, care și-a exprimat speranța că lucrările pentru încheierea unui tratat de neproliferare a armelor nucleare vor putea fi încheiate la termenul stabilit de Adunarea Generală a O.N.U. El s-a pronunțat pentru interzicerea experiențelor nucleare subterane, crearea de zone denuclearizate, lichidarea bazelor militare de pe teritoriile străine și încetarea zborurilor avioanelor avînd la bord încărcătură nucleară. Șeful delegației canadiene, Burns, a cerut ca redactarea raportului către Adunarea Generală a O.N.U. să se facă după ce toți membrii comitetului își vor expune punctele de vedere și acestea vor fi examinate.

0 declarație care subliniază necesitatea intensificării 
schimburilor de mărfuri cu țările socialiste a fost data Publi- cității de Camera de Comerț a Venezuelei. Declarația arată că relațiile economice cu țările socialiste oferă posibilitatea valorificării resurselor țării. Venezuela, se spune în declarație, ar putea obține astfel produse necesare dezvoltării economiei sale naționale.

In zilele de 20 și 27 ia
nuarie aviația americană a 
atacat două nave comer
ciale Chineze aflate în Porturile Hong Gai și Cam Pha din R. D. Vietnam. Ca urmare a a- cestor atacuri, șase membri ai echipajului au fost răniți, iar navele avariate. în legătură cu a- ceasta, Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Chineze a dat publicității o declarație în care protestează cu hotărîre împotriva acestei noi samavolnicii. (China Nouă).

La Volgograd a avut loc 
la 2 februarie o adunare 
SOlemnâ consacrată celei de-a 25-a aniversări a victoriei armatei sovietice în marea luptă de la Stalingrad. Au participat mareșali, generali și ofițeri, delegații din partea orașelor-erou ale Uniunii Sovietice, precum și participanți la lupte. Eroicele lupte de la Stalingrad au fost evocate de mareșalul Andrei Eremenko.

Guvernul R. P. Chineze 
guvernul Republicii 

Populare a Yemenului de 
SUd au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă. (China Nouă)

Numărul membrilor Par
tidului Comunist Italian 8 fost la sfîrșitul lunii ianuarie a.c. de 1 279 222, scrie ziarul „l’Unitâ".

Baza militară engleză de 
la Benghazi din Libia a fost 
evacuata, se anunta din Tripoli. Incepînd de joi, toate construcțiile bazei au fost predate guvernului libian.

„Lucrările de degajare a 
navelor blocate în Canalul 
de Suez au fost definitiv 
suspendate vasele vor ra- mîne unde se află pînă la reglementarea crizei din Orientul Mijlociu și redeschiderea canalului pentru navigație", a anunțat vineri dimineață ziarul egiptean „Al Ahram".

La Budapesta a fost semnat aranjamentul de cola
borare tehnico-știintifică Planul de lucru pe anul 1968 între Consiliul Superior al Agriculturii din Republica Socialistă România și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al R. P. Ungare. Din partea română planul a fost semnat de David Davidescti, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, iar din partea ungară de dr. Istvan Gergely, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare.

Noul guvern donez. Hilmar Baunsgaard, liderul Partidului radical-liberal, care a format noul guvern al Danemarcei, a depus vineri dimineața jurămîntul în fața regelui Frederik al IX-lea. Din noul guvern fac parte 17 personalități reprezentînd cele trei partide politice care compun noua coaliție — radical-liberal, liberal agrarian și conservator. Repartiția principalelor portofolii ministeriale este următoarea : ministru al afacerilor externe — Poul Hartling (liberal-agrarian) ; ministru al apărării — Erik Ninn Hansen (conservator) ; ministru de interne — Poul Soerensen (conservator).
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