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întoarcerea in Capitală a delegației
Socialiste România la Consfătuirea

Comitetului Politic Consultativ al statelor
Anul XXXVII Nr. 7637 Sîmbătă 9 martie 1968

Noua organizare 
administrativă -
UN CADRU LARG
XHTKU SHFlttSBEA

Laminorul 
Bluming de 
1300 mm a intrat 
in stadiul final 
de execuție

WFpil sunx.AuConducînd cu mină sjgură destinele țării, militînd cu neabătută consecventă nentru ridicarea României socialiste pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației, pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, partidul nostru acordă o deosebită atenție dezvoltării culturii si artei, punerii în valoare a capacităților intelectuale, bogatului tezaur de întelepc lente exist trier. Conf stabilind program de
e creatoare și do ta- ntreg întinsul pa- țională ațele

în ne
oord ■C.R. i vast aterală t, adezvoltare a României modern 

o dată mai mult, conducerii partidului asigurarea condițiilor ririi creației literare și artistice/răs- pîndirii largi a culturii în m/se factori esențiali ai formării c tei socialiste. După cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul prezentat la Conferința Națională, activitatea organizațiilor de partid, a instituțiilor de stat și a organizațiilor obștești în domeniul culturii contribuie la formarea omului nou, cu o personalitate multilaterală, cu o concepție și atitudine avansată despre lume și viață.Obiectiv de prim ordin al socialismului, opera de făurire și educare a omului înaintat, creator conștient al noii societăți, devotat progresului social și binelui obștesc, presupune aporMil comun și sistematic al întregi?' jcietăți. Un rol hotărîtor au în ac^svșsens școala, familia, literatura și arta, presa, radioul și televiziunea, organizațiile de masă și instituțiile de cultură, toate mijloacele de influențare a conștiinței, de care dispune societatea noastră.Printre legile votate la sesiunea din decembrie a Marii Adunări Naționale, „Legea privind organizarea 5i funcționarea Comitetului de Stat pentru Cultură si Artă și a comite-
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— PANORAME SUB 
STEAUA NORDULUI
— DEZMĂȚUL AURULUI 
PE COASTĂ DE AZUR

telor locale de cultură si artă" a stabilit — în spiritul documentelor Conferinței Naționale a P.C.R. — un ansamblu de măsuri menite să perfecționeze coordonarea și conducerea, pe linie de stat, a activității cul- turăl-artistice, corespunzător cerințelor actualei etape a desăvîrșirii construcției socialiste.Atenția, prețuirea de care se bucură în tara noastră cultura și arta exprimă faptul că socialismul și comunismul presupun deschiderea continuă a orizontului intelectual al maselor largi, o viață spirituală tot mai intensă, mai multilaterală. Sarcinile complexe ale construcției economice, avîntul științei și al tehnicii, progresul civilizației contemporane pretind oamenilor un bagaj de cu- tinte vast și cuprinzător, ridică în/fata lor probleme a căror rezolvate implică — din ce în ce mai o informație temeinică în multiple domenii, un înalt nivel de cultură. Este un proces în plină desfășurare, un proces de formare spirituală, intim legat de amploarea vieții culturale care pulsează din plin în Capitală ca și în numeroase alte centre de cultură ale tării, în toate județele. Teatrele, filarmoni- cile, cinematografele, expozițiile de artă și muzeele, librăriile și bibliotecile, publicațiile existente pe întregul cuprins al țării, așezămintele culturale de masă sugerează — pe harta culturală a tării — o luminoasă si întinsă constelație. Această rețea de instituții si așezăminte de cultură, a căror activitate oferă prilej de manifestare a talentelor cu care este din belșug înzestrat poporul nostru, contribuie, în același timp, la difuzarea creației și cunoștințelor — inclusiv în limbile naționalităților conlocuitoare — și răspunde astfel interesului manifestat de oamenii muncii față de producțiile artistice, spirituale, aspirației lor spre frumos.Noua împărțire administrativă, asi- gurînd dezvoltarea armonioasă eco- nomico-socială a tuturor județelor tării, creează totodată condițiile cele mai favorabile unui avînt și mai pronunțat al vieții culturale în toate județele, inclusiv în acelea unde o parte a populației este alcătuită din naționalități conlocuitoare, oferind acestora un cadru propice pentru creșterea activității literare și artistice de creație nă. Izvorîte din ale tării noastre, bogățesc — prin țional și conținutul socialist — peisajul general al culturii românești.Progresul general al societății noastre, necesitățile edificării culturii socialiste aduc la ordinea zilei îmbunătățirea calitativă și diversificarea activității cultural-artistice, corespunzător condițiilor specifice, tradițiilor, posibilităților existente în fiecare dintre județele patriei. De aci decurg răspunderile deosebite ale Comitetului de Stat pentru Cultură

în limba mater- realitătile concrete aceste creații îm- specificul lor na-

DEVA. — Constructorii laminorului Bluming de 1 300 mm de la Hunedoara au terminat de montat primele patru coșuri de fum ale cuptoarelor adinei, prevăzute a fi puse în funcțiune în prima etapă. Evenimentul marchează intrarea lucrărilor într-o nouă fază, și anume începerea căptușirii cu zidărie refractară a coșurilor și canalelor de fum, operație premergătoare finalizării lucrărilor la a- ceste obiective.Au intrat în stadiul final de execuție și alte agregate și instalații ale Blumingului, considerate de primă urgență. La transportoarele 1 și 2 se fac ultimele centrări și remedieri în vederea punerii lor în funcțiune. De asemenea, s-au încheiat lucrările și Ia stația de pompe și decantoare.Coordonarea tuturor operațiilor principale cu ajutorul mașinii electronice de calcul a condus la creșterea productivității muncii pe șantier cu aproximativ 14 la sută față de realizările din anul trecut. Ca urmare, lucrările de montaj la caja de laminare, căile cu role din zona a Il-a a laminorului etc, începute cu o lună întârziere din cauza nelivrării la timp a utilajelor, se află acum în a- vans cu 5—10 zile față de graficul de execuție. (Agerpres)

în portul Călărași.Foto : A. Cartojan(Continuare în pag. a IV-a)

Veți asigura realizarea 
PLANULUI TRIMESTRIAL 

DE INVESTIȚII?
Convorbire cu ing. Alexandru ILIESCU,
secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R.

Pentru dezvoltarea economică și socială a județului 
Suceava s-au alocat prin planul de stat pe 1968 impor
tante fonduri de investiții. Sîntem în a treia lună a 
anului. Care este stadiul realizării planului de inves
tiții ? Ce măsuri trebuie întreprinse acum pentru acce
lerarea ritmului de execuție a lucrărilor și respectarea 
termenelor de intrare în funcțiune a noilor unități eco
nomice și de dare în folosință a obiectivelor social- 
culturale prevăzute? Iată tema convorbirii de față.

— Înainte de a abor
da fondul chestiunii, 
v-am ruga să ne înfă
țișați modul în care 
s-au pregătit construc
torii și beneficiarii 
din județul Suceava 
•pentru realizarea rit
mică și în bune condi
ții a planului de in
vestiții.— Pentru anul în curs, județului Suceava i s-au

alocat însemnate fonduri de investiții destinate continuării lucrărilor la obiectivele începute, dezvoltării și reutilării unităților existente. De la bun început se cuvine să precizăm că nu toți beneficiarii și constructorii au pregătit la un nivel satisfăcător realizarea lucrărilor de investiții. Titularii și unitățile de construcții din județ și-au propus să realizeze în ansam

blu, în primul trimestru, numai 14,5 la sută la total investiții și 17,2 la sută la construcții-montaje din plan.
— Cum de s-a ajuns 

la o astfel de situație, 
deoarece era binecu
noscută indicația dată 
de conducerea partidu
lui de a se realiza în 
primul trimestru al a- 
nului cel puțin 20 la 
sută din planul anual 
de investiții. Carp sînt 
cauzele ?— Da, sînt unii titulari de investiții care pentru primul trimestru al anului au prevăzut execuția unui volum redus de investiții. Concret, la fabrica de tricotaje Suceava s-a prevăzut realizarea a numai 11 la sută, la fabrica de piese de schimb 15.4 la sută, la C.I.L. Suceava 11,7 la sută, la I.R.V.P.A. Suceava 5,7 la sută. Și lista ar mai putea continua. Noi nu am admis o asemenea eșalonare care, în mod cert, înlesnea un ritm lent de lucru pe șan

tiere. în urma analizelor efectuate, împreună cu beneficiarii de investiții și u- nitățile de construcții, de colectivele constituite de comitetul județean de partid, a reieșit că sînt condiții pentru executarea în trimestrul I a.c. a unui volum de lucrări care să reprezinte, pe ansamblu, 20,3 la sută la total investiții și 21,5 la sută la construcții- montaje din planul anual.M-ați întrebat de cauze. După părerea mea, cauza principală care a determinat o atare situație necorespunzătoare o constituie insuficienta preocupare a unor beneficiari pentru asigurarea documentațiilor de execuție, amplasamentelor, repartițiilor de utilaje și aparataje, materiale de construcții, precum și anumite deficiente în organizarea muncii pe timp friguros din partea constructorilor. Chiar dacă
Nistor ȚUICU

(Continuare în pag. a IlI-a)

participante la tratatul de la Varșovia
Vineri dimineața s-a înapoiat 

de la Sofia delegația Republicii 
Socialiste România condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului. Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, care 
a participat la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, general
colonel Ion Ioniță, ministrul for
țelor armate, și Nicolae Blejan, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Sofia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
de membri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv, secretari ai 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori.

Erau de față Hristo Gălăbov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Pe aeroport, un mare număr de 
cetățeni ai Capitalei au întîmpinat 
cu căldură pe membrii delegației 
române. Un grup de pionieri le-a 
oferit flori.

★
SOFIA 8 (Agerpres). — Trimișii 

noștri speciali transmit: Vineri 
dimineața, delegația Republicii So
cialiste România condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, care a 
luat parte la lucrările sesiunii Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la
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Varșovia, a plecat din Sofia spre 
patrie.

La aeroport, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P Bulgaria, Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. Bulga
ria, Ivan Bașev, ministrul afaceri
lor externe, general de armată 
Dobri Djurov, ministrul apărării 
populare, Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
secretar al C C. al P.C.B., Lîcezar 
Avramov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, membri

La sosire pe aeroportul Băneasa

ai C.C. al P.C.B. și ai guvernului, 
precum și alte persoane oficiale.

Au fost de față Nicolae Blejan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, și membri ai 
ambasadei.

Aerogara era pavoazată cu dra
pele de stat ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Numeroși oameni ai muncii din 
capitala Bulgariei au salutat căl
duros pe conducătorii de partid și 
de stat români.

Foto : M. Andreescu
De la bordul avionului, tovarășii 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, și Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, au adresat următoarea te
legramă tovarășilor Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și Gheorghi Trai
kov, președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Bulgaria:

„Părăsind teritoriul Republicii Populare Bulgaria, vă adresăm mulțu
miri călduroase pentru ospitalitatea cordială de care ne-am bucurat în 
timpul șederii noastre în țara dumneavoastră.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite urări de noi succese în 
activitatea de construire a socialismului, pentru înflorirea Bulgariei fră
țești, pentru prosperitatea și fericirea întregului dumneavoastră popor",

COMUNICATUL
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
In zilele de 6 și 7 martie 1968 a 

avut loc la Sofia Consfătuirea or
dinară a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante Ia 
Tratatul de la Varșovia de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală.

La consfătuire au participat:
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Mirliștri al R. P. Bulga
ria, șeful delegației ; Stanko Todo
rov — membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., secretar al 
C.C : Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri ; Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe ; general de ar
mată Dobri Djurov, ministrul a- 
părării populare.

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, șeful 
delegației ; Jozef Lenart, președin
tele guvernului R.S.C. ; general de 
armată Bohumir Lomsky, ministrul 
apărării naționale; Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe ; Pavel 
Meling, ambasadorul R. S. Ceho
slovace în R. P Bulgaria.

Din partea Republicii Democra
te Germane — Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., șeful delegației ; Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.; Erich Honec

ker, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G. ; gene
ral de armată Heinz Hoffmann, mi
nistrul apărării naționale ; Gunter 
Kohrt, secretar de stat, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Din partea Republicii Populare 
Polone — Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, șeful 
delegației ; Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.P. ; Zenon Kliszko, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P. ; Adam Ra- 
packi, ministrul afacerilor externe ; 
mareșalul Poloniei Marian Spy- 
chalski, ministru] apărării națio
nale ; Marian Naszkowski, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne ; general-locotenent Wojciech 
Jaruzelski, adjunct al ministrului a- 
părării naționale; Riszard Neszpo- 
rek, ambasadorul R. P. Polone în 
R.P. Bulgaria.

Din partea Republicii Socialiste 
România — Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C.1 al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, șeful delega
ției ; Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România ; 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe ; ' general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate ; Nicolae Blejan, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Bulgaria.

Din partea Republicii Populare

Ungare — Janos Kâdâr, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, șeful de
legației ; Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar ; Janos Pe
ter, ministrul afacerilor externe; 
general-colonel Lajos Czinege, mi
nistrul apărării naționale.

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
șeful delegației ; A. N Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. ; A A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. ; mareșalul Uniurui So
vietice A. A. Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S. ; K. V. Rusa
kov, prim adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S.; A. M. Puzanov, 
ambasadorul U.R.S.S. în R. P. Bul
garia.

La lucrările consfătuirii a par
ticipat, de asemenea, mareșalul 
Uniunii Sovietice I. I. Iakubovski, 
comandantul suprem al forțelor 
armate unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Participanții la consfătuire au 
examinat multilateral situația care 
s-a creat ca urmare a intensificării 
continue a agresiunii Statelor U- 
nite ale Americii împotriva po
porului vietnamez și influența a- 
cesteia asupra situației internațio
nale în ansamblu. Ei au constatat 
că guvernul S.U.A continuă cursul 
aventurist de lărgire a proporțiilor 
războiului, refuză să înceteze bom
bardamentele și alte acțiuni agre

sive împotriva R.D. Vietnam, îm- 
piedicînd în felul acesta crearea 
condițiilor pentru convorbiri în sco
pul reglementării politice a proble
mei vietnameze.

în legătură cu aceasta, partici
panții la consfătuire au condamnat 
unanim acțiunile criminale ale 
imperialiștilor americani care în
cearcă prin forța armelor să înă
bușe lupta de eliberare națională 
în Vietnamul de sud, să împiedice 
construirea socialismului în Repu
blica Democrată Vietnam.

Participanții la consfătuire au 
adoptat o Declarație cu privire la 
amenințarea la adresa păcii, ca 
urmare a extinderii agresiunii a- 
mericane în Vietnam. Textul De
clarației se publică separat.

La consfătuire a avut loc un 
schimb temeinic de păreri în pro
blema neproliferării armelor nu
cleare.

Participanții la consfătuire, por
nind de la poziția elaborată în co
mun la consfătuirile de la Varșo
via și București ale Comitetului 
Politic Consultativ, confirmă în
semnătatea deosebită a preîntîm- 
pinării răsDîndirii armelor nucleare 
și importanța rezolvării acestei 
probleme. Ei au examinat proiectul 
Tratatului de neproliferare a ar
melor nucleare, elaborat în cursul 
tratativelor și discuțiilor în Comi
tetul celor 18 state pentru dezar
mare și și-au expus pozițiile res
pective în această problemă.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă sinceră, tovărășească 
Sofia 7 martie 1968

DECLARAȚIE
cu privire la amenințarea la adresa păcii ca urmare

a extinderii agresiunii americane in Vietnam
Statele participante la Tratatul 

de la Varșovia, reprezentate la 
Consfătuirea de la Sofia a Comi
tetului Politic Consultativ — Re
publica Populară Bulgaria, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană. Re
publica Populară Polonă, Republi
ca Socialistă România, Republica 
Populară Ungară, Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste — au 
analizat situația care s-a creat ca 
urmare a extinderii continue a a- 
gresiunii americane în Vietnam.

Participanții la consfătuire, rea- 
firmînd poziția principială expusă 
în Declarația cu privire la agre
siunea S U A în Vietnam adoptată 
la Consfătuirea de la București a 
Comitetului Politic Consultativ, la 
6 iulie 1966. constată că, în urma 
extinderii agresiunii americane îm
potriva poporului vietnamez, pacea 
generală este supusă în prezent

unei serioase încercări. Intensifica
rea bombardamentelor asupra cen
trelor dens populate, inclusiv asu
pra capitalei Republicii Democrate 
Vietnam — Hanoi — și a portului 
Haifong, noua creștere a numărului 
militarilor americani în sudul Viet
namului, extinderea acțiunilor mi
litare împotriva statelor vecine 
Vietnamului — Laos și Cambodgia 
— toate acestea constituie o nouă 
treaptă și mai periculoasă a poli
ticii americane de extindere a răz
boiului împotriva poporului viet
namez Amenințările iresponsabile 
ale unor personalități militare și 
politice americane de a folosi ar
ma atomică în Vietnam reprezintă 
no> manifestări ale politicii agre
sive de șantaj și presiuni, o sfidare 
Ia adresa popoarelor care năzuiesc 
spre pace

Un asemenea curs al evenimen
telor complică și mai mult nu nu

mai situația din Asia de sud-est, 
dar și situația internațională în an
samblu, constituie una din princi
palele surse de încordare în lume.

O armată americană de o jumă
tate de milion de oameni se află 
în Vietnamul de sud — țară situată 
la mii de kilometri de Statele Unite 
ale Americii — ca invadatoare, ca 
sugrumătoare a libertății, pentru ca, 
prin forța armelor, să impună voința 
sa poporului vietnamez și să in
staureze în sud rînduielile coloniale, 
în numele intereselor imperialis
mului american Poporul vietna
mez însă respinge dominația străi
nă. El apără dreptul său inalienabil 
de a-și hotărî singur soarta, fără 
nici un fel de amestec din afară, 
sprijinindu-se pe acordurile de la 
Geneva, care au fost grosolan încăl
cate de Statele Unite ale Americii.

Sînt nenumărate crimele comise

de agresorii americani în încercă^ 
rile lor de a infringe împotrivirea 
poporului din Vietnam. Ei își varsă 
mînia asupra populației pașnice din 
Vietnam pentru insuccesele politi- 
co-militare. Drumul lor rușinos pe 
pămîntul vietnamez este marcat'de 
asasinarea a zeci de mii de locuitori 
pașnici, de transformarea în ruine 
a școlilor și spitalelor, de bombar
damente înverșunate și de tirul 
rachetelor, de distrugerea unor 
orașe și sate întregi.

Participanții la consfătuire con
damnă în mod hotărît acțiunile 
barbare ale imperialismului ame
rican împotriva poporului vietna
mez Vinovății pentru crimele îm
potriva păcii și umanității își vor 
primi, în mod inevitabil, pedeapsa 
cuvenită.

(Continuare în pag. a VlI-a)
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cooperației meșteșugărești
Vineri, în cea de-a doua zi a lu

crărilor Congresului al IV-lea al 
cooperației meșteșugărești, au con
tinuat discuțiile asupra rapoartelor 
prezentate.

Au luat cuvîntul tovarășii Ion 
Pintea, președintele Uniunii coope
rativelor meșteșugărești-Cluj, Elena 
Bogoevici,. membră a cooperativei 
„Igiena" din Timișoara, Gheorghe 
Moise, președintele cooperativei 
„Casa de Modă" din București, 
Gheorghe Mikulaș, șef de secție la 
complexul de deservire din Satu 
Mare, Ion Mateeseu, membru al 
cooperativei „Munca" din Bucu
rești. Stelian Bădescu, președintele 
cooperativei „Muncitoarea" din To- 
poloveni. Arnold Mac, președintele 
cooperativei „înfrățirea" din Piatra 
Neamț. Bella Belen.yes, președintele 
cooperativei „Deservirea" din Tîr- 
năveni. Petre Anania, vicepreședin
te al Uniunii cooperativelor mește
șugărești din Suceava. Ion Ploscaru, 
membru al cooperativei „Tehnica 
Nouă" din Sibiu, Arcadie Roznovan. 
președintele cooperativei „Presta
rea" din Turr.u Severin, Lazăr 
Frantz, președintele Uniunii coope
rativelor meșteșugărești-Bacău, Va
sile Radu, directorul administrației 
de asigurări sociale din UCECOM, 
Victor Cîrstea, președintele coope
rativei „Progresul" din Tîrgoviște, 
Iosif Schautholer, președintele coo
perativei „Igiena" din Sibiu, Elena 
Manta, președinta cooperativei 
„Blănarilor" din București, Iuliu 
Szekely, președintele Uniunii coo
perativelor meșteșugărești-Brașov. 
Ștefan Ioniță, președintele coopera
tivei meșteșugărești „Boccea" din 
Călărași, Dumitru Ristea, vicepre
ședinte al Uniunii cooperativelor 
meșteșugărești din municipiul 
București, Octavian Stoica, pre
ședintele cooperativei „Drum Nou"- 
Cluj, Ludovic Bermozer, președin
tele cooperativei „Mureșul" din Li- 
pova. Ruffel Acațiu. vicepreședinte 
al UCECOM. Vasile Andrei, preșe
dintele Uniunii cooperativelor meș- 
teșugărești-Ploiești, Eugenia Majer, 
membră a cooperativei „Unirea" 
din Bistrița. Ladislau Balezerovitz, 
vicepreședinte al Uniunii coopera
tivelor meșteșugărești — Timișoara, 
luliu Kiss, președintele Uniunii 
cooperativelor meșteșugărești — 
Mureș, Apostol Olteanu. președin
tele cooperativei „Sporul" din Foc
șani. Maria Băncioiu. membră 
cooperativei „Arta manuală" 
Sibiu, Nicolae Bucur, membru 
cooperativei „Mobilă și tapițerie" 
din București, Leonlin Blăjan, pre
ședintele Uniunii c00perat4yej.br 
meșteșugărești — Hunedoara și 
Ana Tonta, vicepreședinte 
UCECOM.

în cuvîntul lor. numeroși vorbi
tori au arătat că noua împărțire 
administrativ-teritorială a țării va 
contribui la îmbunătățirea simți
toare a activității cooperației meș
teșugărești, ca o consecință a apro
pierii conducerii de unitățile de 
producție. Se creează, totodată, po
sibilități mai mari de studiere a 
cererii populației, de desfacere a 
produselor și de aplicare operativă 
a unor măsuri în acest sens. Ei au 
subliniat, totodată, că este necesară 
o lărgire a competențelor diferite
lor verigi în problemele de plani
ficare și investiții.

O serie de vorbitori s-au ocupat 
pe larg de problema specializării 
cooperatorilor. îndeosebi în mese
riile noi, legate de complexitatea 
serviciilor cerute astăzi de popu
lație, în condițiile creșterii neîn
trerupte a nivelului de trai. Ei au 
cerut consfătuiri cu reprezentanții 
fabricilor producătoare de articole 
de uz îndelungat, schimburi de ex
periență cu organizații și specialiști 
de peste hotare etc. Vorbitorii au 
propus și o mai mare dezvoltare 
a serviciilor oferite populației ru-

Participanții Ia congres au fost 
salutați ele conducători ai delegații
lor organizațiilor cooperatiste și si
milare de peste hotare invitate la 
congres : Vasil Raidovschi, pre
ședintele Uniunii centrale a coope
rativelor meșteșugărești din R. P. 
Bulgaria,' Ladislav Smrcka, pre
ședintele Uniunii centrale a coope
rativelor meșteșugărești din R. S. 
Cehoslovacă, Ma Siu-șîn, însărcina
tul cu afaceri a.i. al R. P. Chineze 
la București. Walter Lohr, pre
ședintele Camerei de meserii din 
Neu-Brandenburg — R. D. Germa
nă, Mario Spezîa, vicepreședinte al 
Asociației naționale a cooperative
lor de producție din Italia, Țeren- 
dulam Dorjiin, vicepreședinte al 
Uniunii centrale a cooperativelor 
meșteșugărești din R. P. Mongolă, 
Henrik Garnczarczyk, vicepreședin
te al Uniunii centrale a cooperati
velor meșteșugărești din R. P. Po
lonă.

Oaspeții au oferit în dar Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești din România obiecte de artă 
lucrate de cooperatori din țările 
respective.

în timpul lucrărilor s-a anunțat 
că pe adresa congresului au sosit 
jreste 70 de telegrame din partea 
unor uniuni și cooperative meșteșu
gărești din țara noastră, care urea
ză succes deplin lucrărilor congre
sului și exprimă angajamentul co
lectivelor de muncă de a transpune 
în viață hotărîrile ce se vor lua.

Lucrările congresului continuă.
★

Seara, Uniunea Centrală a Coope
rativelor Meșteșugărești a organi
zat. în sala Teatrului Consiliului 
Central al U.G.S.R. un spectacol fes
tiv în cinstea participanților și in- 
vitaților la lucrările congresului.

Spectacolul, care s-a bucurat de 
succes, a fost susținut de echipe ar
tistice ale cooperativelor meșteșu
gărești din Capitală și din țară.

(Agerpres)

Produse
cosmetice

noi

de apă de co- Chanel 5 și Ar- ilacon cu dop

Cochetăria feminină nu este o născocire a secolului nostru. In zilele noastre însă putem dispune de mijloace care permit femeilor să fie și mai frumoase.Iată cîteva produse cosmetice noi, creații ale specialiștilor de la „Macul Roșu", Zilele acestea apar în parfu- merii și în unele magazine apa de colonie „April", cu miros primăvăratic, de petale de trandafir.S-a realizat, de asemenea, pentru femei, caseta „Eva" cu două sticluțe lonie de tipul pege și un pulverizator.Printre ultimele creații ale „Macului Roșu" se numără și șamponul „Miraj". Este realizat pe bază de pantenol și hexaclorofen, substanțe vita- minizante, regeneratoare, bactericide. Este indicat pentru orice fel de păr. Asigură curățirea perfectă, îndepărtînd mătreața și conferă, totodată, părului suplețe, luciu și un miros plăcut. Alt produs nou de concepție modernă este cro- moplatinul, șampon colorant. Prin aplicare, se realizează în același timp curățirea și colorarea părului, ținui se nuanțeastfel posibilitatea acelei contribui la înviorarea tentei naturale a părului, accentuarea culorii proprii, sau colorarea într-o altă nuanță preferată.

va fabrica de culoare

AUTOMATIZAREA EVIDENTEI
ADMINISTRA TIVE NU NE
DISPENSEAZĂ DE FOLOSIREA
INTELIGENTEI UMANE

iFAPTUL 
'DIVERS
| Curaj 
| pionieresc

Pionierii si ceilalți școlari din

I clasa a 7-a a scolii din satul
Băcioi (județul Bacău) au in
tervenit și participat cu un cu- 

Iraj nebănuit la stingerea unui 
incendiu. Focul a izbucnit în 
casa cetățeanului Gheorghe Ur
sarii. Omul și soția lui pleca- 

Iseră într-un sat vecin. Și ca să 
lase căldură copiilor, au umplut 
soba pînă la refuz cu lemne. I Incendiul a izbucnit de la horn,
în podul casei. Fiind in recrea
ție, școlarii au dat alarma. In I scurtă vreme ei au salvat pe cei
5 copii care se găseau în casă, 
precum și bunurile gospodăriei. 
Deosebit de curajoși au fost I pionierii Marian Tănase, Guriță
Vidrascu, George Lupu și Vol
ga Lucan. Toată lauda elevilor I acestei școli ! La fel părinților
si învățătorilor. în plus — un 
subiect pentru dirigentie.

| Stăpîn 
| și clineIleri, la Spitalul de traumatologie, chirurgie plastică și reparatorie din București a fostI urcată pe masa de operație o bătrînă. Venise în stare gravă. La gamba stingă prezenta o rană înfiorătoare. Ce se întîm-I plase ? Mergând seara spre casă, bătrîna Olga Mihalache a fost atacată de un cîine lup, a-I părtinind lui Aurel Dumitrici de pe strada Ouașului 47 (Bucureștii-Noi). Martorii oculari afirmă că sărmana victimă Ia fost tîrîta de cîine, umplînd strada de singe. Stăpînul cîine- lui spunea ieri cu o naivitate nemaipomenită : „Ce să fac, aI .scăpat din lanț și gata. Am să plătesc femeii spitalizarea". Ți- nind seama de vîrsta înaintată Ia femeii, nu este exclusă pierderea ei — afirmă doctorii. Organele în drept sînt datoare să I cerceteze cu toată seriozitatea a-semenea acte de iresponsabilitate și să aplice sancțiunile cuvenite.
I PrevedereICine-i femeia din casă, care vă îngrijește copilul ? Aveți su- Ificiente referințe, despre eeiri- ocunoașteți bine ? Luați-vă *4 "T suri de prevedere. La redafeȘAJ Is-au primit semnale. Iată unul.Anișoara Anghelaclie (din satul Bozieni-Prahova), femeie de ser- I viciu la familia Marin Stanică(str. Baba Novac, nr. 7, Bloc M2, București) a dispărut, furînd bani I și lucruri. Mai grav este faptul că,-puțină vreme mai înainte, a fos't surprinsă dînd vin copilului (de 10 Iluni !) să bea și... „s-o lase înpace". De ea se va ocupa miliția ; de îngrijitoarea copilului dv., ■ ocupați-vă singuri.
Oul

I lui GolumbIîn răspunsul său la nota critică 

din ziar (privind vînzarea către, 
cetățeni a unor mașini proprie/ 
Itate ele stat, sub prețul eehitabi 

și normal), Direcția generală 
control și revizie a Ministerului 
Finanțelor conchide : „Există șiI cazuri cînd cumpărătorii nu con
simt la modificarea contractelor. 
In această situație trebuie să se. 
ceară în justiție modificarea sau, 

Ila nevoie, anularea contractelor 
de vinzare". Prin urmare, există 
soluția. Nimeni nu împiedică să 
se procedeze astfel, cînd est* 

I vorba de banii statului.

• Bebelușii 
cu mustata

I Pentru motivarea absențelor, I copilașii Cristian Grindeanu și An
drei Farmache au prezentat Școlii 
tehnice de construcții din Ploieșfi I certificate medicale (copilul Cris
tian suferise, vai 1 de „pneumonia 
aculă virotica"). Directorul avea 

| motive serioase să nu le dea cre- 
Izare : îi văzuse pe copii plimbin- 

du-se prin oraș. Drept care i-« I exmatriculat din școaiă, pentru ab
sențe îndelungate. Recent, cei doi 
bebe au fost... încorporați în ar- 

imată. Fiindcă, vedeți dv., nu sînf 
copii, cum specifică medicul pe
diatru Rodica Botez de la Spitalul 

Ide copii, ci oameni în foafă firea, 
în vîrsfă de 20 de ani. Școala a 
rezolvat chestiunea, sanclionînd vi- 

. novatii. Spitalul va rămine mai 
prejos ?

tre-In continuarea preocupării noastre de a urmări, in mod consecvent, procesul de perfecționare a muncii administrative, ne propunem să tratăm astăzi despre eficienta „mecanizării" lucrărilor din acest sector de activitate și în special din serviciile de contabilitate. Tema este, așa cum ne-au declarat interlocutorii pe care i-am consultat, de o stringentă actualitate. Cu toate că acest sector, al activității administrative, este grevat — cum am arătat cu alt prilej — de o mare cantitate de efort manual, totuși, în acești ani ca rezultat al unor nevoi și preocupări de modernizare, și-au făcut apariția și s-au dezvoltat nuclee de evidentă mecanizată pe lingă mari unități economice (Combinatul siderurgic Hunedoara, Fabrica de zahăr Bod — Brașov, „23 August" București, I.T.B. etc.), ori centre de calcul localizate la ministere (Industria U- șoară. Petrol, lingă un grup deri.O astfel seamănă, mai o secție industrială de apa- rataj fin decît cu niște birouri. Operatoare, așezate în fata unor pupitre, fac perforarea cartelelor, transcriind astfel „informațiile" din formulare, pe „înțelesul" mașinilor mecanogra- fice și electronice care, cu o mare viteză, le distribuie, le sortează, le totalizează conform modului în care au fost programate să lucreze. Avantajele unei astfel de prelucrări a datelor sînt evidente : eliberarea e- fortului omenesc, mărirea vitezei de prelucrare și a

etc.) sau pe de întreprin-de de

posibilităților de analiză, garanția exactității rezultatelor prin control rapid și riguros.întrebarea e însă : în ce măsură sînt puse în valoare aceste avantaje ? Cu alte cuvinte, stațiile acestea mecanizate și funcționează cu de eficiență, la cei mai înalți ?Analiza unor tipice ne îndrituiește rostim de la bun început un adevăr frecvent repetat în asemenea ocazii și anume că introducerea mecanizării. a calculatoarelor nu rezolvă „de la sine" dificultățile muncii administrative. Mecanizarea este o etapă mai inaltă, care, pentru a fi fructificată cu maximum de eficientă, trebuie pregătită temeinic, prin crearea unor condiții propice. prin sistematizarea lucrărilor, calificarea cadrelor, Cu tot randamentul ridicat al mașinilor, hotă- ritoare rămîn — ca și in alte domenii ale muncii — competența, priceperea oamenilor, care știu să fructifice. Ia potențialul cel mai ridicat, acest randament. Lucrul este dovedit de buna funcționare a unor stații fruntașe. Dar mai există unii care procedează invers, investesc bani in mijloace mecanizate, fără a pregăti condițiile trebuitoare, gîndind : „o să ne descurcăm noi pe parcurs". Mașinile sosesc, sînt instalate, dar nu funcționează. Fiindcă nu sînt imprimate. fiindcă „nu se găsesc operatori", etc. Cînd asemenea motivări se perpetuează de doi ani de zile, ca în cazul întreprinderii forestiere Toplita sau al fabricii de conserve „Valea Roșie", scuza ia de acum înfățișarea unei neglijențe cronice, atît la unitățile respective, cît și la forurile care le tutelează.Dar — așa cum reiese dintr-o analiză întreprinsă la serviciul de mecanizare a evidentei contabile din Ministerul Finanțelor — i- rosirea randamentelor în acest domeniu poate avea și alte cauze, alte explicații. Mașinile, deși au fost instalate si puse în funcțiune, lucrează, de pildă, cu mult sub capacitatea lor. Și de astă dată vina o poartă tot. atitudinea și mentalitatea celor din<sectorul contabil; cărora le-au fost încredințate. Astfel, la la Combinatul’ dustrîalizarea două mașini de cu 250 de totalizatoare nu sînt utilizate pentru lucrări curente, ei pentru... experimentări. La ce alte rezultate. decît la pierderi prin imobilizarea nejustificată a unor investiții pot să ducă astfel de „cercetări"? Mai voalate .apar aceste irosiri atunci cînd mașinile de contabilizat lucrează în mod curent, dar la o analiză mai atentă se descoperă că randamentul lor efectiv este destul de redus. De pildă, la O.C.L. „Alimentara" din Timișoara, mașina de contabilizat cu 55 de totalizatoare nu este utilizată decît la sfîrșitul trimestrului — circa 3 zile — în vederea centralizării bilanțurilor. O altă unitate. Baza de aprovizionare și desfacere nr. 3 Iași, anartinînd Ministerului Industriei Metalurgice.

electronizate maximum parametriideficiente să

a descoperit un procedeu cu totul original în ceea ce privește utilizarea mașinilor de contabilizat. Aici o serie de lucrări contabile (balanțe de verificare, situația cheltuielilor, etc.) se întocmesc de două ori : în- tîi manual, apoi încă o dată, la mașinile de contabilizat. Se poate o mai evidentă aberație ? E ca și cum te-ai speti să ari cu plugul, iar apoi să mai tragi un șir de brazde, tot pe același loc, cu tractorul.Specialiștii pe care i-am consultat ne-au atras atenția că „mecanizarea" și „e- lectronizarea" muncii administrative nu însemnează numai scutirea efortului brut ca atare, ci reprezintă o etapă mai complexă a a- cestei munci, care permite efectuarea unor analize multilaterale in mod operativ. permițînd astfel luarea unor decizii eficiente, din mers, și rioadei cum se unitățile noianul . ______ ....nuale. în această direcție, a adîncirii și lărgirii analizelor economice, trebuie orientată cu consecvență acțiunea de introducere a mijloacelor mecanizate în sectorul administrativ, și nu spre reproducerea aidoma, la mașini de astă dată, a sistemului de lucru manual. Și observația a- ceasta nu se referă numai la activitatea bazei din Iași, mai sus pomenite, unde a- ceastă anomalie apare in formă evidentă, ci și la activitatea altor unități avansate pe calea mecanizării, dar care nu-și utilizează stațiile de mașini la gradul de complexitate și de subtilitate pe care acestea le oferă. După părerea tov. Dan Rădulescu, din cadrul Comisiei guvernamentale pentru dotarea economiei cu echipament de calcul si automatizarea prelucrării datelor, informațiile trebuie prelucrate cît mai complex in aceste stații. Criteriul care are în vedere cantitatea de cartele prelucrate într-o zi nu este semnificativ pentru a se iudeca eficienta unei stații mecano- grafice. întrucît este cu mult mai important să se aibă în vedere numărul, diversitatea de lucrări realizate cu aceeași informație sau cartelă. ■ ■Alte anomalii, care prejudiciază bunul mers al sectorului mijloacelor mecanizate de evidență, vizează unele aspecte de ordin organizatoric, privind a- provizionarea cu piese de schimb, efectuarea rapidă a repartițiilor. Se mai ivesc cazuri cînd. din pricina u- nei piese, mașinile rămîn inactive tocmai atunci cînd e nevoie de întocmirea u- nor situații contabile urgente. Nu e prea fericită nici împrejurarea actuală, cînd majoritatea specialiștilor pricepuți în repararea acestor mașini sînt concentrați la București, fiind organizați după principiul departamental. Repararea si întreținerea mașinilor de la I.I.S. „Dezrobirea" din Brașov de pildă, e asigurată de un atelier central, funcționînd pe lîngă Ministerul Industriei Alimentare. Sistemul e costisitor si lipsit de operativitate, întrucît pentru fiecare de-

nu Ia sfîrșitul pe- (lună. trimestru), întimplă acum in care robotesc la de evidente ma-

un mecanic vină de la mare Și întreprindereafecțiune, buie să distanță, mai sus menționată nu este singura care recurge la a- cest sistem.Tot de domeniul organizării, al repartizării judicioase a unor cadre competente. sînt și acele lipsuri care privesc dotarea. întrucât o seamă de anomalii, cum sînt unele amintjte în materialul de față, se dato- resc și faptului că. uneori, mașinile au fost comandate și repartizate unor întreprinderi în necunoștință de cauză, cum s-ar spune „după ureche". Subaprecierea acestui sector al muncii administrative — fapt pe care l-am semnalat și altădată — continuă să se manifeste și prin aceea că la proiectarea unor întreprinderi noi, ultramoderne, nu se prevăd dotări corespunzătoare pentru modernizarea activității funcționarilor.Ce e de făcut pentru îmbunătățirea situației din sectorul mecanizat al evidentei economice și administrative ? Soluțiile pe care ni le-au indicat specialiștii în materie, economiști și ingineri, vizează obiective imediate, cît și de perspectivă. Pregătirea cadrelor. de cele mai diverse specialități — instalatori, specialiști în întreținere si reparații, operatori, programatori — este imperativul cel mai actual. (Gbcrșin Rubin, serviciul mecanizării evidenței contabile, Ministerul de Finanțe). Sînt necesare. în vederea introducerii mecanizării, studii pe grupe de întreprinderi, similare ca mărime și profil, pe baza cărora să se creeze condiții corespunzătoare (Const. Rusu, metodolog, Ministerul de Finanțe). Crearea unor asemenea condiții ar trebui să preocupe și forurile centrale, iar printre acestea mai ales Ministerul Finanțelor, pentru ca formele de evidentă să fie revizuite și adaptate cerințelor noi. create de mecanizare (Stelian Cincan. șeful stației de evidentă mecanizată I.T.B.) E nevoie de stimularea unui larg curent de opinie pentru nou. pentru metodele moderne, printre lucrătorii din sectorul administrativ, printre contabili. Abordarea a- cestor preocupări pe plan teoretic trebuie întreprinsă cu consecventă și curaj de economiști, cadre didactice din învățămîntul superior de specialitate. (Conf. dr. Arpad Balint. Academia de studii economice).întrucît se preconizează, în perspectivă, crearea u- nui sistem unitar, pe plan național, de prelucrare și vehiculare a informațiilor, toate măsurile ce se iau în acest domeniu, referitoare la dotare sau organizare, trebuie să aibă un caracter coordonat. Mașinile meca- nografice își au în momentul de față și vor avea în viitor o mare pondere și importantă. De aceea, toate aspectele legate de buna lor funcționare, începînd cu pregătirea cadrelor și pînă la utilizarea lor cu maximum de eficientă, sînt de cea mai mare actualitate în acest domeniu.

Cromopla- în 15 oferind alegerii poatenuanțe care

In stațiunea Călimănești

mur-
IWH <r vii Comănești, pentru in- lemnului, contabilizat.

■
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PERFORMANTE VICIOASE IN TRANSPORTUL
A

Vasile NICOROVICI

COMUN
rale, după specificul local, întrucît 
în momentul de față prestațiile e- 
fectuate de unitățile cooperației 
meșteșugărești la sate nu pot face 
față solicitărilor, atît în meseriile 
tradiționale, cit și în cele noi.

Mult mai multă suplețe se cere 
îndeosebi in asigurarea producției 
artizanale pentru nevoile interne, 
pentru turism și export, domeniu 
in care trebuie creată o largă di
versificare a producției și o aten
ție sporită calității și esteticii o- 
bieetelor. S-a relevat ea necesară 
o mai strînsă legătură cu creatorii 
populari, un sprijin mai stimulato
rii! pentru aceștia De altfel, pro
blema punerii în valoare a tradi
țiilor celor mai frumoase, de hăr
nicie și pricepere, ale meșteșuga
rilor români a fost subliniată de 
mai tnulți vorbitori, făcîndu-se in 
acest sens o serie de propuneri de 
real interes.

Delegații și-au exprimat acordul 
eu proiectul de lege privitor la or
ganizarea cooperației meșteșugă
rești, apreciind că aplicarea sa va 
contribui la îmbunătățirea activi
tății. Ei au făcut totodată propu
neri de îmbunătățire a proiectului.

După ce a adus salutul Comite
tului pentru problemele adminis
trației locale, tov. Ion Chirilescu, 
vicepreședinte al comitetului, a 
subliniat necesitatea unei mai 
strînse colaborări între industria 
locală și cooperația meșteșugăreas
că. in vederea dezvoltării unor ac
tivități comune de deservire a 
populației.

In ciuda numeroaselor sugestii și 
propuneri, în ciuda chiar a atîtor pro
misiuni făcute călătorilor, serviciile de 
transport în comun își duc mai departe, 
opintindu-se din răsputeri, povara de 
deficiente cronice pe care parcă nu 
se îndură să o arunce din spinare. Este 
cu nepufinfă și n-ar avea nici un sens 
să trecem în revistă atîtea fapte care 
constituie tot atîtea dovezi ca în acest 
sector de deservire continuă să apară 
tot felul de anomalii.

— Cine nu știe — observă H. GRI- 
GORE din Slatina — că într-un autobuz 
încape un număr limitat de călători ? 
Urcînd în autobuz, de multe ori ochii 
ni se opresc involuntar asupra unui 
avertisment care, de fapt, face parle 
din caracteristicile tehnice de bază ale 
mașinii — ,,36 locuri, capacitate ma
ximă 72 persoane". Foarte bine, dar 
iată ce se întimplă aproape zilnic în 
fața uzinei de aluminiu, în jurul orelor 
15,30. Peste 500 de salariaji care și-au 
terminat programul ies pe poarta uzinei. 
Aici îi așteaptă, la intervale de cîteva 
minute, numai trei autobuze. O mică 
socoteală arată că într-un autobuz ar 
urma să încapă aproape 170 de oa
meni 1 N-aș vrea să cred că cei de la 
I.G.O. Slatina, în a căror sarcină cade 
si transportul orășenesc, mizează pe o 
asemenea „performantă". Dacă ar fi să 
ne luăm după documentațiile lor, a- 
cesfea exclud din capul locului astfel 
de anomalii. Ciudat este însă ca ano
malia exisfă în realitate și — ceea ce 
e mai grav — ea dăinuie de luni de 
zile.

La termocentrala Ișalnifa din apro
pierea Craiovei — ne scrie NICOLAE 
CHIVU — aceeași scenă. Aproape 200 
de muncitori de la I.C.E.T. sînt nevoifi 
să-și ia gîndul de la autobuzul care ar 
trebui să-i ducă în oraș. Dimineața, 
cînd pleacă la serviciu, aceeași poveste.

Timp pierdut prin stafii, nervi, înlirzieri 
din producție. $i toate acestea, în timp 
ce alte autobuze care merg în aceeași 
direcție, dar deservesc numai pe con
structori, circulă mai mult goale I

Pe platforma chimică de lîngă Rm. 
Vilcea lucrează în prezent mii de oa
meni. Transportul lor este asigurat (nu 
știm de ce ?) de două întreprinderi — 
I.G.O. Rm. Vîlcea și Autobaza D.R.T.A. — 
între care, după cum remarcă AL. RE-

rativitatea, ordinea și precizia acestui 
sistem circulator de importanță vitală 
atît pentru individ cît și pentru colectivi
tate. Orice dereglări în acest sistem de 
deservire provoacă perturbați, în des
fășurarea neîntreruptă a activității de 
producție, aduc pagube greu de calculat 
pentru societate. Socotite de către mulți 
ca un balast inevitabil al acestui sector 
de deservire, asemenea dereglări, în 
realitate, sînt departe de a constitui o

Pe marginea scrisorilor
sosite la redacție

ZEA, se ivesc adesea tot felul de neîn
țelegeri. Și, ca întotdeauna, cînd doi 
se ceartă, cel ce are cel mai mult de 
pierdut este al treilea — pasagerii. A- 
proape întotdeauna ei călătoresc în au
tobuze supraaglomerate, în condiții to
tal necorespunzătoare, ce provoacă o 
permanentă uzură a nervilor și a forței 
fizice care, prin ea însăși, reprezintă o 
pierdere imensă pentru procesul de pro
ducție. Ce să mai spunem despre înfîr- 
zierile celor ce rămîn în stații, deoarece 
șoferii, cu de la ei putere, refuză să 
mai oprească sub cuvînt că autobuzele 
sînt arhipline ?

Problema organizării transportului la 
și de la locul de muncă a căpătat și 
capătă o însemnătate deosebită în con
dițiile actuale, cînd urbanismul modern 
impune amplasarea noilor întreprinderi 
industriale la distanțe mai mari de zo
nele destinate locuințelor. Pretutindeni, 
tot mai multă lume scontează pe ope-

fafalitate. In fond, circulația mijloacelor 
de transport este un proces ale cărui 
faze, bine eșalonate și sincronizate, se 
desfășoară de la sine, ca într-un flux 
în care nu e nimic forțat. Evitarea sau 
înlăturarea deranjamentelor nu depinde, 
cum s-ar părea la prima vedere, numai 
de numărul mijloacelor de transport 
aflate pe trasee. Chiar și atunci cînd 
un autobuz ar reveni unui singur călător 
s-ar putea ca circulația să nu se desfă
șoare cum trebuie I Totul constă așadar 
în capacitatea de organizare optimă a 
fluxului de transport, în dirijarea ju
dicioasă a mijloacelor respective, astfel 
îneît să poată fi împăcate atît cerințele 
călătorilor și ale întreprinderilor, cît și 
criteriile de rentabilitate și eficiență e- 
conomică ale serviciilor de transport. 
Din păcate, în multe locuri, efortul pro
priu de organizare și de adaptare a a- 
cestui serviciu la condițiile specifice

orașelor este neglijat într-o asemenea 
măsură incit practic transportul în co
mun pare a fi la discreția hazardului 
ori a miraculoasei proprietăți a unor 
autobuze de a-și mări la infinit propor
țiile și capacitatea de rezistență.

în centrul orașului Focșani — ne 
scrie ALECU NEDELCU — există un gra
fic care indică rutele și orarul de pleca
re și sosire a autobuzelor. El vrea să fie 
o dovadă de ordine și punctualitate. 
Dar despre ce punctualitate mai poale 
fi vorba cînd orarul respectiv este afișat 
doar de formă, cînd sîntem nevoiți să 
pierdem ore in șir în așteptarea unui 
autobuz? in ziua de 11 februarie a.c., 
autobuzul de pe ruta Răstoaca-Focșani 
a stat la capul liniei o oră și jumătate, 
deoarece șoferul „a avut plăcerea să se 
cinstească" cu... dispecerul. Două zile 
mai tîrziu, pe același traseu, dispăruse 
autobuzul. A fost găsit abia după cîteva 
ore. Călătorii, nemulțumiți, adresează 
mereu reclamații după reclamații con
ducerii I.G.O. Focșani, care, însă in 
loc să ia măsuri, ne sfătuiește să fim 
mulțumiți că situația nu-i mai rea I

Alfi călători semnalează un fenomen 
și mai bizar : unele întreprinderi de 
transport nu numai că nu se străduiesc 
să îmbunătățească deservirea publicului 
călător, dar iau măsuri care au un efect 
exact contrariu cerințelor călătorilor. Cu 
cîteva luni în urmă, în orașul Reșița a 
fost înființată o linie de autobuze pen
tru transportul muncitorilor din cartierul 
Moroasa și — după cum ne scrie 
NICOLAE GOLOPENJA — se părea că 
una din vechile doleanțe ale celor cîte
va mii de locuitori de aici e pe cale de 
e fi rezolvată. Desigur, erau destule lu
cruri care puteau fi reproșate la adresa 
celor ce asigurau deservirea traseului, 
lată însă că de curînd traseul a fost pur 
și simplu desființat. Va să zică, în loc să 
pui umărul să faci o treabă ca lumea,

o lași baltă. Adio soluții, adio bătaie de 
cap !

Transportul în comun din orașul Piafra 
Neamț — remarcă PAUL CHIRILĂ — era 
și pină acum în multe privințe deficitar. 
Pe traseul Săvinești, de exemplu, auto
buzele circulau foarte neregulat. Acum 
însă ele își fac apariția și mai rar, 
deoarece întreprinderea comunală, în loc 
să vină în întimpinarea propunerilor că
lătorilor, a redus și mai mult numărul 
autobuzelor întrucît, cică, ar fi în pană 
de... benzină !

Să ne mai mire faptul că, în alte loca
lități (în care, de asemenea, au apărut 
diferite unități industriale), s-a renunțat 
complet la organizarea serviciilor de 
transport ? Mai mulți muncitori de la noua 
unitate a fabricii de tricotaje din Sighe- 
tul Marmației ne scriu că au cerut în 
repetate rînduri întreprinderii de trans
port din localitate să înființeze cîteva 
curse de autobuze la orele de intrare și 
ieșire din schimburi. Ei au cerut, ei au 
auzit. Așa se face că mulți, după ce 
termină lucrul la orele 23, trebuie să o 
ia agale spre oraș cale de cîțiva kilo
metri, ajungînd acasă după miezul 
nopții.

Astfel de anomalii cu reacții în lanț în 
organizarea timpului de muncă și de 
odihnă al cetățenilor nu pot fi tolerate 
la nesfîrșit. In toate întreprinderile se 
desfășoară, după cum se știe, ampla 
acțiune de organizare științifică a pro
ducției și a muncii. Aceasta obligă în
treprinderile care efectuează transportul 
cetățenilor la locul de muncă să-și 
regleze și ele fără întîrziere „mersul". 
Desigur, un cuvînt hofărîtor în această 
privință îl vor avea de spus noile organe 
ale administrației locale pe a căror 
agendă de lucru o asemenea problemă 
trebuie să ocupe locul ce i se cuvine.

Dumitru TÎRCOB

I Lege
I mărinimoasăIn septembrie 1967, Petre Ro- Itaru s-a transferat de Ia întreprinderea textilă „Bucegi" (Pucioasa) la Combinatul sitle- Irurgic Galați. S-a mutat cu familia și a primit locuință. Dar fiind în dezacord sentimental cu întreprinderea „Bucegi", el n-a I predat cheile locuinței, afișind pe ușa apartamentului gol. din Pucioasa, un... aviz : „Reținut, Iconform H.C.M. 1240 din 1954“ (referire la prevederea că sala- riații de pe șantiere își păstrează locuința acolo unde domici- Iliază permanent, pentru a-și vizita familia). Apartamentul stă gol de 6 luni. Nimeni nu cutează Isă intre — ar fi o violare a legilor. Va să zică omul are buletin de Capitală, locuiește în fapt la Galați și deține „în I drept" apartament la Pucioasa.Nu-i prea elastică legea ?

Rubrica redactată de
Ștefan ZIDÂRIȚA 
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Cheia randamentului ÎNTREPRINDERI

în pomicultura țării
Cu cîteva zile în urmă, la Consiliul Superior al Agriculturii au fost anunțate rezultatele „Primului concurs pe țară al celor mai bune soiuri de mere , și pere". S-au acordat 131 medalii de aur, 115 de argint și 9 de bronz unui număr de 64 întreprinderi agricole de stat, cooperative a- gricole și stațiuni experimentale.Din desfășurarea concursului se desprinde concluzia că livezile din țara noastră au capacitatea de a produce fructe de bună calitate și în cantități mari. Dar probele prezentate la concurs sînt din cele luate „pe alese". Piața este însă cel mai sever examinator în ce privește cantitatea și calitatea fructelor. Din acest punct de vedere așa cum știm cu toții, lucrurile nu stau tocmai bine. La unitățile de desfacere ale comerțului se găsesc adesea mere atît de inferioare din punct de vedere calitativ in

cit, în mod normal, nici nu ar trebui puse în vînzare. Dar lipsă unora mai bune obligă Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor să le dea pe piață. Producătorii care-și vînd direct marfa au însă și fructe de calitate mai bună, dar prețul lor a ajuns la nivelul celui al citricelor.Există posibilitatea de a se obține recolte mai mari de fructe și superioare din punct de vedere calitativ ? Am reținut părerea tov. ing.I. Broscățeanu, șef de fermă la întreprinderea a- gricolă de stat Bistrița : „Conduc o fermă pomicolă care are 508 ha din care o bună parte livadă tînă- ră. care nu a intrat pe rod. Prin aplicarea lucrărilor pe care le reclamă întreținerea corespunzătoare a pomilor, am obținut o producție bună de_ fructe de calitate superioară, livrat merele la 4.40 lei kilogramul, totală de 4 300 tone au îndeplinit condițiile cerute pentru a fi exportate. Ca urmare, ferma- a realizat, anul trecut, beneficii în valoare de 10 milioane lei". Același lucru ne-a fost relatat și de tov. ing. Virgil Arsene, șef de fermă la întreprinderea agricolă de stat Bu- cyX Jași : „Planul pe fermă la producția de fructe a fost realizat în proporție de 130 la sută. Fructele fiind de calitate, le-am valorificat bine ceea ce a influențat pozitiv situația financiară a fermei. Astfel, de la pierderi planificate de 40 000 lei am ajuns în 1967 la un beneficiu de 800 000 lei. După cum vedeți, există posibilități . să. se obțină fructe și multe și bune".Dar cîte asemenea exemple avem în tară ? Puține, foarte puține. Din- tr-un studiu întocmit de Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că principala trăsătură a producției de fructe din țara noastră o constituie nivelul foarte scăzut al randamentelor la hectare și instabilitatea pronunțată a recoltelor de la un an la altul. In 1967 producția medie la hectar a fost de 2 320 kg fructe. însă recoltele obținute în cooperativele agricole sînt în general cu 1 000—1 500 kg mai mici decît cele ale întreprinderilor agricole de stat și cu2 0(T—2 500 kg sub cele realizate de sț/'iunile experimentale. Consecința p vinețiilor mici de fructe a fost nărealizarea stat decît în în 1966 și 89 ceastă cauză aprovizionarea populației, consumul de fructe pe cap de locuitor fiind în ultimii 3—4 ani în jurul a numai 40 kg. De asemenea, sarcinile la exportul de fructe nu au putut fi îndeplinite, participarea României la comerțul internațional de fructe continuă să fie destul de modestă.De ce această situație? Doar țara noastră are condiții naturale deosebit de favorabile pentru obținerea unor fructe superioare din punct de vedere calitativ. Intr- adevăr, merele din livezile Argeșului, Bistriței, Maramureșului și diri alte zone sînt neîntrecute pentru gustul, aroma și colorația-lor. Si pentru a pune în valoare aceste condiții s-au făcut eforturi mari de dezvoltare a pomiculturii. In ultimii 12 ani s-au plantat 210 000 ha cu pomi, din care 74 la sută în cooperativele agricole. Este un lucru pozitiv, bineînțeles. Plantațiile respective constituie o bază care să a- sigure o producție din ce în ce mai mare de fructe. Dar, cei care au răspuns la ancheta noastră sînt în unanimitate de părere că eforturile făcute pentru extinderea livezilor nu au fost urmate și de o îngrijire corespunzătoare a pomilor pentru a se obține o creștere cantitativă și calitativă a producției de fructe.Acad. Teodor Bordeianu, directorul Institutului de cercetări pentru pomicultură : „In concepția multora dintre specialiștii noștri, ca și a unor organe de stat și economice, pomicultura este considerată o ocupație secundară, de diletant și nu o ramură importantă a agriculturii, capabilă să aducă mari venituri. Că pomii nu se îngrijesc, iar stropirile se fac cu superficialitate sau nu se fac de loc. ceea ce contribuie la obținerea unor producții mici și de calitate inferioară — nu este ceva nou. S-au spus și repetat aceste afirmații. Dar ce le generează ? După mine nu există un simt al datoriei la toți specialiștii care lucrează în domeniul respectiv. Atît în cooperativa a- gricolă, cît și în ferma de stat ei trebuie să răspundă și de producția de fructe".Spre aceeași concluzie converg și părerile tov. Nicolae Constantinescu, profesor la Institutul agronomic Nicolae Bălcescu-București : „Chiar cu plantațiile și cu sortimentul actual s-ar putea obține un procent mai mare de fructe de bună calitate, însă trage foarte mult înapoi „tradiția" de a nu îngriji pomii. în viticultură a intrat în obișnuința oamenilor să facă tăieri, stropiri, legumicultorii stau zi de zi în mijlocul grădinii lîngă plante. In pomicultură însă, lucrările de îngrijire sînt considerate ca ceva benevol. De aceea de la pomicultura actuală, practicată în tara noastră, la pomi-

cultura modernă e o cale de străbătut. Menirea specialistului din acest domeniu este de a lupta pentru ca pomii să fie îngrijiți exemplar. Să nu ne mulțumim a planta pomul și apoi să-1 lăsăm în voia soartei. așa cum s-a întîmplat în multe unități agricole".V. Moruju, cercetător la Stațiunea experimentală pomicolă de la Voi- nești-Tîrgoviște. relata : „S-au făcut, în ultimii ani, plantații pe suprafețe mari, dar au fost amplasate pe terenuri foarte sărace. S-a spus de către organele agricole : „plantați, că vin și îngrășăminte". Dar n-au venit și livezile neîngrijite s-au degradat. In multe locuri plantațiile s-au făcut la întîmplare. Dar ce s-a făcut e bun făcut, iar livezile trebuie îngrijite. Sînt necesare, în primul rînd, îngrășăminte. Apoi trebuie un ferment viu, care să dea imbold a- cestei acțiuni și care se poate rezolva prin crearea de loturi demonstrative de Noi. dat tine mician" pentru că oamenii, rezultatele practice, fac si ei pomi-
organizate în unitățile agricole către stațiunile experimentale, cercetătorii de la Voinești, ne-am seama că un lot demonstrativ loc si de „avocat" si de „acade- văzînd

CE TREBUIE SĂ FACEM PENTRU

A AVEA FRUCTE MAI BUNE,

MAI MULTE Șl MAI IEFTINE

Dovadă că am preț mediu de Din cantitatea mere. 3 200 tone

fructe a fost sarcinilor la fondul de proporție de 91 la sută la sută în 1967. Din a- au existat deficiente în

cultură cum trebuie. In jurul stațiunii, în comunele Gemenea, Cîndești, Malu cu Flori se obțin recolte bune și de bună calitate. Dacă mergeți in piețele din Capitală, majoritatea țăranilor care vînd mere bune sînt din aceste comune. Dar ce se întîmplă cu restul livezilor ? Acolo trebuie să intervină direct inginerii agronomi care să pună pomicultura pe baze științifice, să facă din îngrijirea pomilor o problemă".Intr-adevăr, lucrurile așa se prezintă. Marea majoritate a livezilor sînt neîngrijite. Este adevărat, există și greutăți în această privință : mare parte din livezi sînt îmbătrî- nite și de aceea dau producții mici, neeconomice ; nu s-au asigurat decît cantități mici de îngrășăminte pentru sectorul pomicol ; lipsesc mașinile și utilajele necesare atît pentru lucrările de înființare a plantațiilor, cît și pentru întreținerea acestora. Dar sînt și cauze de ordin subiec- ; tiv. S-au făcut, în ultimii ani, plantații pe suprafețe mari, din care o bună parte au început să rodească. Dar chiar și aceste livezi, care au fost făcute la indicația și sub supravegherea specialiștilor, dau recolte mici, iar altele chiar au ajuns să se degradeze, mulți pomi uscîndu-se.în legătură cu această problemă și-a spus părerea tov. Gheorghe Costache, directorul Direcției agricole județene Argeș : „In primul rînd situația bună sau rea a pomi- culturii dintr-o cooperativă agricolă este determinată de atitudinea pe care o au consiliile de conducere, specialiștii față de această ramură de producție. în acele unități în care pomicultura constituie o ramură de bază există preocupare pentru efectuarea la timp a tuturor lucrărilor de îngrijire, deoarece de aici se obțin bună parte din venituri. La Valea Mare, Lerești și în alte cooperative agricole se obțin recolte mari de fructe pentru că membrii cooperativelor respective știu că de aci

provine marea parte din veniturile lor. Insă în cele mai multe locuri pomicultura este neglijată. Se cere însă ca specialiștii să acorde mai sistematic asistență tehnică pentru efectuarea tuturor lucrărilor de îngrijire"..La această idee subscrie și tov. Cornel Costea, directorul Direcției agricole județene Maramureș : „Și în județul Maramureș sînt livezi prost îngrijite. Mai ales în zona Lăpușului, pe considerentul că pomicultura nu aduce venituri, nu se fac lucrări de îngrijire la pomi. Dar cooperativa agricolă din Ocoliș, situată în această zonă, obține an de an recolte și venituri mari, care dovedesc netemeinicia părerii de mai sus. De fapt. în unele locuri situația nesatisfăcătoare din pomicultură se datorește multor altor cauze : Brigăzile care lucrează în pomicultură nu sînt permanentizate și de aceea lucrările de îngrijire se fac pe apucate. Lipsesc și specialiștii necesari. Se repartizează puține cadre de horticultori. Absolvenții de la Facultatea de horticultură din Craiova nu vin să lucreze aici, la noi, în nord".Evident, în majoritatea lor livezile nu sînt îngrijite. Cauzele, în general cunoscute, au fost subliniate atît de interlocutorii noștri, cît și cu ocazia diferitelor ședințe sau consfătuiri. Aici am mai putea a- dăuga încă o concluzie la care a ajuns studiul întreprins de Consiliul Superior al A- griculturii : „Concepția de a merge pe plantații slab productive, neeconomice, împreună cu regimul nestimulativ de valorificare a fructelor și de retribuire au determinat la rîndul lor lipsa de cointeresare a membrilor cooperatori pentru întreținerea corespunzătoare a plantațiilor și sporirea producției de fructe. Ca atare, plantațiile existente sînt nelucrate, lăsate de cele mai multe ori la discreția atacurilor de dăunători, iar adesea abandonate, terenurile fiind transformate în pășuni pentru animale". Ce trebuie făcut pentru remedierea situației ? De întreprins o vastă acțiune pentru buna îngrijire a livezilor. Și aceasta trebuie să înceapă chiar în aceste zile ale lunii martie. Și trebuie spus că nu este livadă, nu sînt pomi fructiferi care să nu aibă nevoie de tăieri, curățitul scoarței uscate, stropirea contra dăunătorilor. în principalele bazine pomicole au fost create noi centre de combatere a bolilor și dăunătorilor. Bineînțeles ele nu vor putea cuprinde toate livezile. De a- ceea, este de datoria consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole să se ocupe de această problemă. Și pentru că este vorba de desfășurarea unei acțiuni vaste, la care să participe mii de oameni, se cere ca ea să constituie o preocupare a organizațiilor de partid și a organelor județene. Lucrările de îngrijire a pomilor să fie conduse și coordonate de către specialiști pentru că tăierile și stropitul pomilor nu se pot face la întîmplare, ci numai pe baza unor cunoștințe de specialitate, în bună parte predate și la cursurile învățămîntului agrozootehnic și la alte forme de școlarizare. Se cere ca ele să fie aplicate în practică.Lucrările de primăvară însă constituie primul semn că în pomicultura țării s-a făcut un pas înainte în direcția sporirii producției de fructe și creșterea calității lor.

FRUNTAȘE PE 1967Vineri au continuat să aibă loc adunări festive pentru decernarea steagului și titlului de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă pe anul 1967.în industria constructoare de utilaje tehnologice și mașini-unelte a primit steagul și diploma de fruntașă pe ramură, pentru a patra oară consecutiv, Uzina de construcții de ma- șini-Reșița. Colectivul uzinei reșițene — unitate etalon în industria constructoare de mașini — a realizat peste prevederile planului anual o producție marfă vîndută și încasată în valoare de 53 milioane lei.în fruntea uzinelor producătoare de energie electrică s-a situat termocentrala Luduș-Iernut, din județul Mureș. Devenită cea mai mare termocentrală a țării, această unitate a obținut, pentru a treia oară consecutiv, steagul și diploma de întreprindere fruntașă pe ramură.Titlul de fruntașă pe ramura construcțiilor industriale a revenit constructorilor noului nostru port maritim și podului de peste Dunăre, de la Hîrșova — întreprinderea de construcții hidrotehnice din Constanța.In industria textilă a fost distinsă . cu titlul de fruntașă pe ramură Fabrica de postav Buhuși, iar pe industria pielăriei, cauciucului și articolelor casnice, steagul și titlul de fruntașă pe ramură au fost_ atribuite Fabricii de pielărie și încălțăminte „Clujana".Au fost declarate evidențiate în întrecerea socialistă pe anul 1967 : Uzina de utilaj chimic Ploiești, Uzina de utilaj petrolier — Tîrgoviște, Uzina de mașini agricole „Semănă- toarea“-București, Uzina „înfrăți- rea“-Oradea (industria constructoare de utilaje tehnologice și mașini- unelte) ; I.C.E — Brazi (industria energiei electrice); întreprinderea de construcții siderurgice — Hunedoara, întreprinderea nr. 9 construcții montaje — Cluj, întreprinderea de construcții C.F.R. — Craiova (construcții industriale) ; întreprinderea „Bucegi" — Pucioasa, Filatura de in și cînepă-Făiticeni, întreprinderea „Select" — București (industria textilă) ; întreprinderile „Dermatina" — Timișoara, „Flamura Roșie" — Sibiu, „Vitrometan" — Mediaș (industria pielăriei, cauciucului și articolelor casnice). (Agerpres)

De la început, activitatea colectivului Uzinei de aluminiu Slatina s-a înscris în prevederile din proiecte, iar astăzi s-au depășit indicatorii dc capacitate la majoritatea instalațiilor. Realizările acestea au fost posibile și vor fi'multiplicate în anul care a început prin a- sigurarea condițiilor optime de funcționare normală a agregatelor și utilajelor. Acest deziderat stă perseverent în atenția conducerii uzinei, pe același plan cu realizarea sarcinilor de producție și a celor de eficientă economică. în care scop se întreprind măsuri bine gîndite, decisive. Intre principalele măsuri se află și asigurarea cu piese de schimb pe „plan intern", din țară și în atelierul u- zinei.Deși aparent simplă, atingerea acestui obiectiv a ridicat probleme dificile pentru o uzină nouă, cu utilaje specifice, unicate, cu documentație de execuție a- proape... inexistentă și cu un atelier conceput inițial numai pentru întreținere. Cum era și normal, s-a pornit de la asigurarea documentației de execuție. Fiecare subansamblu. dar și piesa de rezervă respectivă au fost minuțios studiate, sarcină care a revenit grupei de proiectare specializate. Rezultatele sînt foarte bune. Ea a executat desene la piesele fără documentație, a adaptat și perfecționat documentația străină care exista cît de cît. în continuare a trecut Ia proiectarea unor piese și dispozitive noi, punînd accentul pe asimilarea sub- ansamblelor. capabile să valorifice materialele sau reperele standardizate românești, extinzîndu-și cercetările asupra îmbunătățirii performantelor la utilajele existente. Numai în anul trecut s-au proiectat și asimilat peste 460 repere cu toată documentația de execuție. 222 ansamble de matrițe pentru garnituri, 152 tipuri de garnituri, peste 100 ansamble complexe, cu circa 6 000 detalii de construcție.Intervine însă un mare neajuns. Spuneam că documentația de execuție a fost asigurată în măsură corespunzătoare, că la dispoziția furnizorilor de pie-
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rior, a unor stocuri supra- normative.Mai stăruia și refuzul sistematic la contractare a pieselor unicate. mici și complicate, din partea uzinelor constructoare de mașini. De aceea, colectivul uzinei s-a orientat spre realizarea cu forțe proprii sau prin cooperare a unui volum tot mai mare din piesele de schimb necesare. ' Unele greutăți care s-au ivit în acest domeniu mai persistă și în prezent, deoarece atelierul uzinei — după cum am spus — nu a fost conceput și dotat cu utilajele necesare asimilării și executării pieselor de schimb. în cursul anului 1967 s-au făcut completări de utilaje și ș-a studiat împreună cu I.M.N.R. București sistematizarea și dotarea tehnică judicioasă a atelierului, prevăzîndu-se o turnătorie de fontă și neferoase, o instalație pentru garnituri speciale și alta pentru acoperiri metalice, o modelărie. Astfel s-a reușit ca încă din anul trecut să se realizeze un volum mare de piese de schimb în atelierul propriu.Evident, nu ne vom opri aici. Fructificînd condițiile create, prin dotarea atelierului mecanic și a documentației existente, în nul 1968 se vavolum mult mai mare piese de schimb. Iată, altfel, o situație comparativă între situația din 1967 și prevederile anului în curs :
a-

livezi

a uzinelor fost puse întreaga asimilare, prototipurile
se de schimb, producătoare au proiecte și chiar documentație de precum și respective. Totuși, duceam lipsa pieselor de schimb și aceasta din cauza sistemului greoi de relații între direcția generală de aprovizionare și desfacere din Ministerul Industriei Chimice, alți intermediari și uzinele producătoare de piese de schimb. Adică, toate eforturile proprii ale uzinei noastre nu puteau da efectele scontate datorită unor relații birocratice, rigide și lipsite de înțelegere a necesităților producției de aluminiu. Așa au rămas nelivrate anul trecut 11 repere din contractul 25413/67 și 2 repere din contractul 25016/67, încheiat cu I.A.P.S. Cîmpina. în plus, alți furnizori de piese de schimb s-au obișnuit să

amîne termenele de livrare, ceea ce a provocat nerespectarea ciclurilor de reparații și crearea, ulte-
realiza un de de

Anul Total Producție internă Atelier uzină ImportPlan realizat Plan realizat Plan realizat1967 100 40 58 12 27 48 151968 100 42 — 31 — 27 —Se remarcă, deci. volu- circa 30 la sută. Asemeneamul de piese de schimb executate de atelierul propriu și sarcinile acestuia în 1968, care trebuie să a- sigure circa o treime din piesele de schimb. în 1967 a avut loc o reducere substanțială a importului, pentru ca în anul curent el să scadă la 27 la sută din valoarea pieselor de schimb, cu toate că numărul agregatelor respective, în funcțiune, a crescut cu

eforturi nu sînt un scop în sine. Urmărim perfecta funcționare a instalațiilor uzinei, reducerea perioadelor de reparații, dar și respectarea indicațiilor conducerii de partid cu privire la diminuarea importurilor de piese de schimb, de mașini Și utilaje.
Ing. Mihai DOȘLEA
Uzina de aluminiu $ 
Slatina
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la începutul acestui an existau proiecte pentru 87 la sută din volumul anual de investiții, totuși sînt încă lucrări, qu termene de predare în acest an sau în anul viitor, pentru care constructorii nu dispun de întreaga documentație de execuție. La alte obiective, nu sînt încă asigurate terenurile pentru amplasare. Sînt cazuri cînd eliberarea amplasamentelor depinde de anumiți beneficiari de investiții și unități de construcții din cadrul județului, dar rezolvarea acestei probleme e tergiversată în mod nejustificat. Bunăoară, datorită neînțelegerilor dintre șantierul I.S.C.M. și I.C.M. 4 Iași, nici pînă în prezent nu este eliberat amplasamentul mecanice schimb — nere în IV a.c.
pentru hala a Fabricii Suceava, cu funcțiune de prelucrări de piese de termen de pu- în trimestrul

& ek teiskiSate
ar însemna un minus de metal consumat

osbCa în toate marile unități siderurgice din lume, și la Hunedoara o anumită proporție de metal este destinată recirculărilor. Esențial însă este ca volumul și procentul acestor pierderi să fie minime.Siderurgiștii hunedoreni s-au angajat de mult și hotărît pe această cale, obținînd rezultate bune în ultimii ani. Numai în 1967, spre exemplu, prin trecerea la optimizarea electronică a tăierii țaglelor la laminorul de semifabricate, au fost redate economiei naționale peste 5 000 tone laminate. E- conomii însemnate de metal s-au obținut și prin laminarea la toleranțe negative și extinderea livrării laminatelor la lungimi fixe și multiple. în oțelării a crescut procentul șarjelor elaborate după program, s-a redus substanțial ponderea rebuturilor. Asemenea acțiuni de ordin, calitativ au avut efecte deosebit de favorabile ă- supra activității economico-financiare a combinatului, contribuind la realizarea în anul trecut a 118,6 milioane lei beneficii suplimentare și la depășirea planului la producția marfă vîndută și încasată cu 267,2 milioane lei.Evident, aceste succese sînt incontestabile, deosebit de valoroase. Dar ele nu pot duce la concluzia că, la Hunedoara, au fost fructificate toate căile și posibilitățile pentru reducerea pierderilor de metal. De altfel, acest lucru a fost confirmat recent de inginerul Nicolae Agachi, director general al combinatului. „Fără să minimalizăm succesele — spunea directorul general — trebuie să arătăm că, în

oțelăriile noastre, pierderile de oțel au însumat anul trecut 19 000 tone, iar rebutul reclamat de beneficiari reprezintă 4 400 tone. Adăugind la aceste cifre rebutul intern din oțelării și de la laminoare (alte 12 000 tone), observăm ușor de ce rezerve uriașe dispunem pentru a spori volumul producției de metal de calitate, destinat economiei naționale".Care sînt cauzele care generează pierderi de metal ? La Hunedoara există părerea unanimă că, cu toate perfecționările aduse, abaterile de la disciplina tehnică constituie principala sursă de pierderi. în oțelării, pregătirea uneori incorectă a șarjelor, e- . laborarea lor la temperaturi prea ridicate sau prea scăzute, nerespectarea vitezelor de turnare și pregătirea incorectă a trenurilor de turnare, sînt factori care reduc procentul de scoatere de metal util din șarjele elaborate. La laminoare, arderile exagerate în cuptoarele adînci, șutările neecono- micoase, rebuturile de laminare — ce-i drept în procent infim — se acumulează zi de zi, rezultînd la finele fiecărei luni cantități apreciabile de metal pierdut.Dar să dăm cuvînt specialiștilor. Inginerul Sabin Faur, șeful grupei teh- nico-economice din oțelării, ne-a spus : „Pierderile provocate de nerespectarea disciplinei tehnologice frînează intr-adevăr și în proporție ridicată obținerea unor rezultate superioare în valorificarea metalului. Problema trebuie însă abordată în întreaga ei complexitate. Pe lîngă cele 12 000 de tone

oțel rebut, înregistrat într-un an la noi, practic se pierde mult mai muit metal. Pare de necrezut, dar numai în oțelăria Martin nr. 2 se irosește, într-un an, sub formă de pulbeie fină și în camerele de zgură, metal în valoare de peste 15 milioane lei. Rezerva este deci apreciabilă. Ministerul nostru de resort a recunoscut-o ca atare, încredințînd Institutului de cercetări metalurgice soluționarea problemei. Ce folos însă că după lămurirea lucrurilor problema trenează, deși, printr-un efort minim de investiții, dar rapid recuperabil, încă în acest an am putea avea o instalație modernă de captare".Pentru sectorul oțelării, capitolul pierderilor de metal nu se încheie însă aici. Calcule economice riguroase arată că la Hunedoara se consumă în fiecare an utilaje de turnare (indispensabile producției de' oțel) în valoare de aproape 50 milioane lei. Consumul specific pe tona de oțel este încă ridicat. De aici decurg cel puțin două implicații importante pentru e- conomie : în primul rînd, sînt trimise la retopire prematură mari cantități de metal sub formă de lingotiere și poduri de turnare deteriorate; în al doilea rînd, economicitatea producției de oțel este grevată de acest balast. Inginerul Septimiu Popa, de la serviciul tehnic, este de părere că „foamea oțelăriilor hunedorene pemru utilaje de turnare se explică, în principal, prin rămînerea în urmă a gradului de tehnicitate în execuția și, mai ales, în folosirea acestor utilaje".

Iată o opinie care merită să fie luată în seamă de către colectivele oțelăriilor și cuprinsă urgent în prim-pla- nul preocupărilor lor.Rezerve importante nevalorificate încă există și la complexul de laminoare. Șeful secției bluming-semifa- bricate, inginerul Vasile Văzdăuțeanu, a ținut să precizeze: „Pierderile de metal pe fluxul tehnologic se mențin încă ridicate, în mod nejustificat. Supraîncălzirile și arderea lingourilor nu mai au, la ora actuală, nici o bază reală. Tehnologia de încălzire este bine pusă la punct. Aparatura de măsură și control la cuptoare funcționează normal. Avem doar datoria să respectăm cu strictețe prescripțiile tehnologice și să facem eforturi susținute pentru a ie îmbunătăți".Este meritoriu faptul că, pentru a reduce la minimum procentul de rebuturi și pierderile de metal util la laminoare, s-au prevăzut o serie de măsuri tehnice și organizatorice de înaltă eficiență. Rămîne însă în continuare deschisă pentru siderurgiștii hunedoreni problema economisirii metalului. Dincolo de justificările tehnice și organizatorice, ei trebuie să vadă necesitățile reale de metal ale economiei naționale și, prin reducerea la minimum a pierderilor, să demonstreze că au ajuns la un înalt nivel tehnic și economic al producției.
Laurențiu VISKI 
corespondentul „Scînteii

— Desigur, realizarea planului 
de investiții pe 1968 și 
sebi pe trimestrul I este 
tionată în mare parte și 
chiziționarea și predarea 
montaj, la termenele stabilite în 
graficele -de execuție, a utila
jelor și aparatajelor tehnologice. 
Care este situația în momentul 
de fată ?

îndeo- 
condi- 
de a- 

pentru

— Din analiza făcută rezultă că un volum de utilaje și aparataje tehnologice, în valoare de circa 70 milioane lei, este încă neasigurat cu repartiții și, ca atare, necontractat. Situațiile cele mai precare le întîlnim la C.I.L. Suceava, aparținînd de Ministerul Economiei Forestiere, care nu are asigurate repartiții pentru u- tilaje în valoare de 5 milioane lei, întreprinderea minieră Suceava — 7,8 milioane lei. Fabrica de piese de schimb Suceava — 1,130 milioane lei.Deși cunosc această situație, unii beneficiari ca cei amintiți și alții nu au tras la timpul cuvenit învățămintele necesare. în Ioc să întreprindă măsuri hotărîte pentru înlăturarea deficiențelor, ei se rezumă să prevadă realizarea în trimestrul I al anului a unui volum redus de lucrări ; mai mult chiar, în unele cazuri nu prevăd nimic, lăsînd totul pentru trimestrele următoare. Or, dacă într-un trimestru nu ai realizat nimic este greu — iar în unele situații chiar imposibil — de a mai realiza întregul volum anual de investiții.
— Dintr-o vizită pe care am 

făcut-o recent pe cîteva șantiere 
de construcții sucevene, rezultă 
că situația realizării planului nu 
este deloc îmbucurătoare. Con
structorii se plîng de lipsa de 
materiale, iar pe unele șantiere 
social-culturale și industriale 
munca se desfășoară într-un 
ritm cu totul nesatisfăcător. Co
misia economică 
pentru înlăturarea 
xistente ?

ce prevede 
situației e-ne mulțu- creat. Pînă— Desigur, pe noi nu mește situația care s-a la sfîrșitul lunii februarie s-au realizat lucrări ce reprezintă 9,9 la sută din planul anual la total investiții și 11,6 la sută la construcții-montaje. în lumina acestor rezultate, se impune ca toți factorii care au răspunderi în domeniul investițiilor să ia cele mai urgente și eficiente măsuri

care să ducă la accelerarea ritmului de execuție pe șantiere, pentru ca în primul trimestru să se realizeze cel puțin 20 la sută din planul anual. Cu atît mai mult se pune această cerință în cazul acelor obiective, ai căror titulari sînt Ministerul Industriei Ușoare. Consiliul Superior al Agriculturii, Ministerul Industriei Construcțiilor, unde rezultatele sînt cu mult sub media realizărilor pe județ ; sau al obiectivelor, cum sînt cele ale Ministerului Comerțului Exterior, unde nu s-a realizat nimic în primele luni.Cea mai urgentă problemă care se cere soluționată este cea a aprovizionării șantierelor cu materiale de construcții. Spun aceasta, pentru că multe din întreprinderile și șantierele de construcții nu au fost asigurate cu repartiții de materiale corespunzătoare sarcinilor de plan, pe primul trimestru, îndeosebi la ciment, cărămizi, oțel beton, fîșii prefabricate din beton, material lemnos, radiatoare si altele. Trustul de construcții Suceava nu dispune de repartiții pentru 3 500 tone ciment, 3,8 milioane cărămizi, 840 metri cubi fîșii prefabricate din beton. Datorită lipsei acestor materiale nu se pot introduce în lucru alte materiale, care devin supranor- mative și pentru care se plătesc lunar circa 120 000 lei dobînzi penalizatoare. De aceea, este absolut necesar ca beneficiarii de investiții să intervină neîntîrziat la forurile de resort pentru nominalizarea și asigurarea repartițiilor pentru întreg volumul de utilaje tehnologice și materiale de construcții necesare în 1968 să urmărească contractarea a- cestora în concordanță cu necesitățile execuției ritmice a lucrărilor.Cu perseverență vom acționa pentru creșterea producției de materiale de construcții pe plan local. Am și luat o seamă de măsuri pentru lărgirea capacităților de producție ale întreprinderilor de industrie locală, dar va trebui să urgentăm executarea lucrărilor prevăzute pentru a a- sigura materialele de construcții necesare și, îndeosebi, cărămida de care ducem atîta lipsă. Pentru a face față cerințelor mereu crescînde de materiale de construcții întreprinderile de industrie locală au primit sarcini concrete în vederea descoperirii și valorificării de noi resurse. In scopul reducerii consumului de materiale de construcții repartizate centralizat, cum sînt oțelul-beton, cimentul, materialul lemnos, geamul etc., am indicat să se ia măsuri pentru buna lor gospodărire pe șantiere, D.S.A.P.C. Suceava a inițiat o acțiune de verificare a proiectelor principalelor lucrări de investiții, în vederea reducerii consumurilor specifice la materialele de construcții deficitare și folosirii de înlocuitori.Neîndoielnic, în realizarea planului de investiții revin sarcini sporite și organelor și organizațiilor de partid, în acest sens, biroul Comitetului județean Suceava al P.C.R. va sprijini într-o și mai mare măsură organizațiile de partid din unitățile de construcții și beneficiare. Ele au o mare , responsabilitate în acest domeniu și, de aceea, vor trebui să acționeze cu hotărîre pentru redresarea situațiilor critice, să accentueze controlul și să continue cu exigență sporită analiza decadală a mersului îndeplinirii sarcinilor de plan, în vederea impulsionării activității de investiții, accelerării ritmului de execuție pe șantiere.
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A OREI

PE CE TEREN

mi TOR!?și emoție ale unor cu o fer- tocmai a- s-a scurs număr de

VIBRAȚIA
9

PATRIOTICA

DE ISTORIE
în urmă cu mai bine de un secol marele revoluționar și patriot Nicolae Bălcescu, stăpînit de un înalt simțămînt patriotic, scria : „Deschid 

sfînta carte unde se află înscrisă 
gloria României, ca să pun dinain
tea ochilor fiilor ei cîteva pagini din 
viața eroică a părinților lor". De a- tunci noi și noi generații, după obiceiul străbun, au deschis cu emoție și venerație inestimabila carte a istoriei neamului nostru. Reprezentanți e- minenți ai științei și culturii ca : Mlhail Kogălniceanu, Aaron Florian, August Trebonlu Laurian, Vasile A- lecsandrescu Urechia, Ion Micu Mol- dovanu, A. D. Xenopol, N. Iorga. și atîția alții și-au făcut din propagarea istoriei naționale profesia de credință a vieții lor.Astăzi, mii de profesori înfățișează neobosiți milioanelor de elevi ai patriei socialiste marea avuție spirituală a poporului nostru — faptele bunilor și străbunilor.Printr-o susținută activitate, slujitorii școlii noastre se străduiesc zi de zi, ca tînăra generație să cunoască cît mai temeinic „ce sîntem, 
de unde venim și unde mergem", ca, astfel, istoria să-i fie „cartea de că- 
pătîi" cum spunea M. Kogălniceanu.Am adresat unor profesori de istorie din Capitală și din tară întrebarea : „Prin ce metode și mijloace 
stimulați interesul elevilor față de 
inepuizabilele valențe educativ-pa- 
triotice pe care le oferă studierea 
istoriei României ?"— Pentru ca lecția de istorie să contribuie puternic la educarea patriotică a elevilor — ne-a relatat profesorul emerit Aurel Iordă- nescu de la Liceul „Gheorghe La- zăr" din Capitală — urmăresc realizarea ei în jurul uneia din ideile centrale : — continuitatea poporului 
nostru pe aceste meleaguri, dragos
tea puternică față de glie, eroismul 
maselor, abnegația, spiritul de sacri
ficiu pentru apărarea ființei națio
nale. Astfel, asigur lecției un rol cu adevărat formativ.Asistînd la cîteva ore predate de profesorul Aurel Iordănescu, ne-am dat seama că în expunerea sa, situațiile și personajele istorice prezentate devin într-adevăr „înfăptuiri vii", „acțiuni eroice" la care elevii participă efectiv, retrăindu-le cu o > intensitate apropiată de aceea a martorilor oculari. Succesul formării sentimentului patriotic la |_ elevi este, în asemenea cazuri, evident.Posibilitățile existente în această privință sînt, însă, inepuizabile. •-în .... . școală, ne spunea Milan Tosici, pro- insa, dtp aceasta acțiune fesor la Liceul nr. 3 Timișoara, “ —■noi, dascălii, „plămădim" prin activitatea instructiv-educativă de zi cu zi, constructorii de mîine ai tării. Consolidarea sentimentelor lor patriotice o putem face, aproaipe fără excepție, de fiecare dată.Adevărul spuselor profesorului ne este ilustrat în mod viu, în timpul asistenței pe care ne invită să i-o facem la ore. Se preda lecția despre războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja. în fața elevilor au fost evocate, folosindu-se cu pricepere texte din „Războiul țărănesc german" de Friedrich Engels, „Războiul țărănesc din 1514 de sub conducerea lui Gheorghe Doja" de Ștefan Pascu, copii de pe stampe din Muzeul Banatului, cunoștințe do- bîndite în timpul excursiilor făcute de elevi împreună cu profesorul lor de istorie la locurile din Banat pe unde au trecut și au luptat iobagii conduși de Doja. în acest context, în conștiința elevilor a avut un puternic ecou evocarea personalității lui Doja, a vitejiei și înțelepciunii lui, a sacrificiului suprem pentru izbînda cauzei poporului.La rîndul său profesoara Gloria 

Ccacalopol, de la Școala generală nr, 5 — București, ne-a prilejuit în cadrul lecției privind cauzele revoluțiilor de la 1848 în Țările Române, obiectivele lor și mișcarea revoluționară din Moldova constatarea că elevii manifestă un deosebit interes atunci cînd evenimentele din isto
ria patriei noastre sînt comparate cu 
cele de pe plan mondial, fapt ce le 
oferă posibilitatea cunoașterii mai în 
adincime a rolului poporului român 
ca factor de civilizație și progres în 
această parte a Europei.

— O uriașă însemnătate în cultivarea unor înflăcărate sentimente patriotice la elevi — sublinia Au
rel Novac de Ia Liceul nr. 2 din Oradea — îl au lecțiile privitoare la activitatea revoluționară a clasei muncitoare, a partidului ei marxist- leninist ca parte integrantă a luptei seculare a maselor populare din România împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate, libertate și o viață mai bună. Acord o deosebită atenție reliefării într-un mod concludent a momentelor istorice de mare importanță pentru viața națiunii române : apariția și dezvoltarea mișcării socialiste, constituirea P.C.R., insurecția armată, participarea României la războiul antihitlerist, abolirea monarhiei, Congresele P.C.R., succesele construcției socialiste.„îmi permit — remarca prof. Gh. Smaranâache, inspector meto- dist-București — ■ să amintesc cuvintele lui N. Iorga, care referin- du-se la calitățile indispensabile ale profesorului de istorie, scria : «Cine 
nu-și iubește materia așa ca să se 
confunde cu dînsa, cine nu trece 
dincolo de orice manual, de orice 
margine de lecții pentru a se con
funda cu lumea despre care vorbeș
te... acela este făcut pentru orice — 
dar nu este făcut pentru a fi pro
fesor de istorie». Amintesc toate a- cestea, deoarece mai sînt profesori de istorie care reproduc pasiv și indiferent cunoștințele din manual, care urmăresc cunoașterea factologică a istoriei și nu înțelegerea, descifrarea sensului profund a semnificației patriotice a faptelor si evenimentelor narate".Ne convingem curînd de acest a- devăr. Sîntem la unul din marile licee bucureștene, unde îl însoțim pe profesorul de istorie la lecția consacrată epocii lui Ștefan cel Mare, ținută la clasa a Xl-a C — seral.

ANCHETĂ IN RÎNDUL 
PROFESORILOR LI
CEALI DE ISTORIE

Fără îndoială că reușita unei lecții depinde în bună măsură de arta predării, de modul în care profesorul, apelînd la metode și mijloace adecvate, reușește să pună în lumină trăsăturile morale proprii poporului nostru, idealurile nobile care l-au animat de-a lungul zbuciumatei sale istorii. Predarea temei amintite oferea excelente posibilități în acest sens. Dar, în fața elevilor, a fost înfățișată, searbăd si rece, o schemă — e adevărat, corect întocmită — despre situația internațională, condițiile interne, luarea domniei, principiile politicii interne și ale politicii externe etc. Nimic însă care să stîr- nească emoția clasei. Din cînd în cînd profesorul era nevoit să se a- dreseze unor elevi cu atît de supărătorul „te rog să fii atent", generat. desigur de modul tern în care el însuși își depăna expunerea.Alte numeroase exemple pun în lumină puternica pasiune de 
care sînt animați în activitatea 
lor cei mai multi profesori.

Vitrinele cu material istoric, ne-a arătat profesorul Titus Roșu, de la Liceul nr. 1 Oradea, reprezintă unul din mijloacele deosebit de interesante ce pot fi folosite cu mult succes, în predare. Amenajate în spații corespunzătoare, existente de altfel în fiecare școală, ele cuprind exponate colectate de-a lungul anilor de elevi îndrumați de profesori, în aceste vitrine sînt înfățișate toate epocile istorice, materialul arheologic, numismatic, documente de dată mai recentă etc., fiind de mare valoare și interes științific. Fiecare lecție predată cu ajutorul acestor materiale înlesnește elevilor apro
fundarea coordonatelor istoriei, sta
bilirea unei legături vii între ieri, 
azi și mîine, înțelegerea faptului că 
poporul nostru a conferit sens de 
trăinicie nestematelor muncii, sim
țirii și gîndirii lui.Uneori, asemenea inițiative nu sînt apreciate cu suficient spirit de răspundere de către cei în drept. în urmă cu cîțiva ani presa evidenția, de pildă, strădania unui dascăl ce izbutise să realizeze cu elevii din Măgurele — comună suburbană a Municipiului București — lucrări de . o deosebită importantă. Luni în șir, ani de-a rîndul, săpături, căutări. Efigii milenare au fost scoase la lumina zilei. în școală s-a constituit un cerc de istorie în cadrul căruia ele-
vii au început să prezinte referate a- supra rezultatelor propriei cercetări, analizate sub diferite aspecte. Astăzi, nisa, uui «vcaoia avviuuC — după cum ne-a relatat animatorul lucrărilor amintite — au mai rămas doar amintirile, și e păcat...".— Folosesc, nu o.dată, și excursii
le tematice la fața locului, ca unul din cele mai profundare a spune prof, la Liceul nr. xemplu, am ._ . ..unele lecții pe șantierul arheologic Cernica, la Palatul brîncovenesc de la Mogoșoaia, la Călugăreni etc. Evident, expunerea pe teren este mai 
emoționantă si convingătoare.La rîndul său prof. Vasile Man de la Liceul nr. 2 din Reghin arăta : „Urmăresc cu perseverentă să trezesc la elevi gustul pentru lectura 
cu caracter istoric. Acest lucru am reușit să-1 fac prin folosirea la lecții a unor extrase din lucrări adecvate : „Dacii" de H. Daicoviciu, „Povestiri eroice" de Eusebiu Camilar, „Participarea armatei române la războiul antihitlerist", „Momente din istoria P.C.R." și altele.Consider, a fost de părere tov. 
Grigore Popescu, de la Liceul nr. 38, București, că trebuie să fie mult mai mare frecvența elevilor la 
spectacolele de teatru cu teme isto
rice, ca „Vlaicu Vodă", „Apus de soare", „Viforul", „Luceafărul" ș.a.Majoritatea cadrelor didactice participante la ancheta de față au atras atenția asupra însemnătății pe care ar avea-o existenta în fiecare sală de 
clasă a unor tablouri, reprezentînd portrete de domnitori, scriitori, oameni de știință și alte personalități marcante care au adus contribuții însemnate în lupta pentru eliberarea națională și socială a poporului nostru, pentru progresul și prosperitatea patriei, pentru dezvoltarea culturii românești. Din păcate, acestea lipsesc în cea mai mare parte a școlilor, din simplul motiv că n-au mai fost tipărite de foarte mult timp.în cadrul anchetei de față am notat cu interes strădania multor 

profesori de a-și ridica pe o treaptă tot 
mai înaltă pregătirea de specialitate.Profesorul Ilie Istodorescu de la Liceul nr. 3 din Timișoara, a subliniat rolul important pe care-1 îndeplinește comisia metodică, din care face parte, în antrenarea profesorilor la ridicarea continuă a pregătirii de specialitate și a măiestriei pedagogice. Astfel, periodic sînt organizate dezbateri asupra unor comunicări și referate întocmite de cadrele didactice, fapt care menține 
în permanentă o atmosferă de stu
diu si cercetare.Referitor la ridicarea specializării profesorilor de istorie, Maria An
drei, de la Liceul din Tg. Lăpuș și 
Corneliu Borlea, de la Liceul nr. 3 din Baia Mare, au fost de părere că ar fi util să se organizeze 
de către Ministerul învățămîntului 
la București, Cluj, Iași etc. cursuri 
anuale de informare. De asemenea, o serie de profesori au subliniat însemnătatea pe care o au pentru activitatea ce o desfășoară excursiile 
de documentare științifică.Apreciind posibilitățile inepuizabile pe care le pot folosi în cultivarea Ia elevi a unor puternice sentimente patriotice, de dragoste fierbinte pentru Partidul Comunist Român și patria mumă — Republica Socialistă România, a unor trăsături moral-ce- tățenești proprii omului orînduirii noastre socialiste, interlocutorii noștri au fost unanimi în a aprecia că acest nobil deziderat nu poate fi atins decît prin ridicarea continuă a nivelului științific, ideologic al pregătirii lor de specialitate.

Ion SPALĂJELU

bune procedee de a- cunoștintelor — ne Nicolae Ghinea de 34, București. De e- tinut în fata elevilor

Momente desemnificație DUCEM LUPTA PENTRU

La Brașov, toți cei 
care își leagă numele 
de marele cuvînt „Fes
tival", cît de puțini, 
fie și pentru mutarea 
a două dosare de pe 
un birou pe altul, sînt 
foarte importanți. Te 
întrebi nu cumva de
țin taina tainelor des
pre Cerbul Cerbilor ? 
Principalii organiza
tori sînt în zile: de 
mare fierbere, de 
mare răspundere. Dar 
orașul și împrejurimi
le lui are nenumărate 
frumuseți și, pe rînd, 
ele sînt dezvăluite vi
zitatorilor : Bastionul 
Țesătorilor — Muzeul 
Cetății Brașov, apoi 
edificiul în care s-a 
înființat prima tipar
niță românească, cas
telul Peleș. La Biseri
ca Neagră s-a oferit 
spre audiție un con
cert de orgă. O expo
ziție de artă populară 
și icoane pe sticlă, un 
spectacol folcloric în
seamnă, într-un cu
vînt, o etalare vie a 
elementelor autentice 
din istoria și din fol
clorul nostru. Și ghi
dul continuă: castelul 
Bran, Muzeul etnogra
fic, expoziții, cabane... 
Oaspeții comentează, 
apreciază. Au fost im
presionați de vechea 
construcție a bastio
nului, de cronica ace
lor ziduri, de inima 
Scheiului, de austeri
tatea Bisericii Negre, 
în general de frumu
sețea orașului de la 
poalele Tîmpei.

Compozitorul Peter 
Stupel din Bulgaria 
aprecia: „Impresio
nantă și gravă mi s-a 
părut orga din Bra
șov, iar concertul or- 
ganiștilor — excelent". 
Apoi discuțiile se în
dreaptă, inevitabil, 
spre cîntecul de mu
zică ușoară. Concu
rentul Guy M ar
dei (Franța) spunea: 
„Am inclus în reperto
riu „Cele mai frumoa
se fete" de Mălineanu 
și sînt sigur că voi lua 
cu mine multe cînte
ce românești, pe care 
le găsesc pline de vio
iciune".

Eric Thomace (Lu
xemburg) afirma: „Iu
besc ritmurile lente. 
Melodia lui Vasilescu 
„E minunat, e încîn- 
tător", cu care am in
trat în concurs, mi-a 
plăcut foarte mult. 
Găsesc că tocmai 
ceste cîntece lente ale

(Urmare din pag. I)

a-

romanilor au un par
fum deosebit față de 
multe din cele pe care 
le-am ascultat pînă 
acum în alte țări".

Zilele Festivalului 
se scurg repede impri- 
mîndu-ne tuturora în 
suflete imagini de ne
uitat. Fiecare specta
col, fiecare participant 
în concurs sau hors 
concurs adaogă șiru
lui de impresii bucurii 
durabile și, desigur, 
unele învățăminte în 
stare să ne tulbure 
ideile noastre despre 
muzica ușoară. Pre
zența multor artiști,

Impresii de la

Festivalul
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mă gîndesc la Hugues 
Aufray, la Amalia Ro- 
driguez, la Rika Zarai, 
la Edith Pieha și Gaby 
Novak —■ ne-au dezvă
luit că muzica ușoară 
își împlinește în mo
mentul de față desti
nul său foarte... se
rios, devenind tot mai 
mult element de spec
tacol. Cită muncă și. 
să spunem cuvîntul 
propriu, cită îndelun
gă elaborare se află în 
spatele unui gest, a 
fiecărui efect. Arta ce
lor mai buni oaspeți ai 
scenei de la Brașov, 
inspirată de sentimen
te omenești, profunde, 
și de vibrații ale inimii 
sincere, autentice, se 
brodează, în general, 
pe intonațiile perene 
ale folclorului, pe rit
murile de o mare di
versitate ale cîntecului 
popular. Părerea mul
tor spectatori și care 
nu-și puteau reține 
bucuria de-a întîlni

laolaltă atîtea stele ale 
muzicii ușoare este că 
în ultimul timp cînte- 
cul se înnoiește în- 
dreptîndu-se spre ex
presia concentrată și 
în același timp plină 
de fantezie a poemu
lui. Aceeași tensiune 
emoțională, aceeași vi
brație sufletească in
tensă, dar perfect co
municabilă de la o ini
mă la alta, caracteri
zează cele mai bune 
creații prezentate. în 
acest sens, Dan Spă- 
taru. în ciuda tracului 
justificat, ne-a dovedit 
că are posibilități certe 
spre a ne cuceri admi
rația.

în pauza care a pre
cedat recitalul Ritei 
Pavone, publicul a a- 
vut prilejul să-i cu
noască pe membrii ju
riului care sîmbătă 
seara vor decide nu
mele celui ce va obține 
trofeul Cerbului car
patin de aur, și cele
lalte distincții.

Evenimentul zilei s-a 
numit însă: Rita Pa
vone. Sosise la mie
zul nopții, dar o ar
mată de reporteri o în
tâmpinase flancînd-o 
tot timpul pînă la ho
tel. Dimineața, în ho
lul hotelului, se pre
gătea un „atac". A- 
parate, lumini, carnete, 
curioși etc., plus un 
magnetofon, care com
pleta nerăbdarea cu 
cîntecele Ritei. Cind a 
apărut ea, au și în
ceput să zumzăie a- 
paratele de filmat. De 
obicei, obiectivele își 
fixează un unghi op
tim pe care să se miș
te solista pentru d a 
putea prinde în voie în 
cadru. Holul însă a 
fost aproape neîncăpă
tor de data aceasta. 
Și, după trei cîntece, 
printre firele încurcate 
ale aparatelor, printre 
aparatele obosite, după 
gîfîiala și sudoarea re
porterilor care alerga
seră să nu piardă 
mișcările... Rita zîm- 
bea calmă, ca și cind 
nimic nu s-ar fi în- 
tîmplat. Și, în recital, 
și-a vădit tinerețea, 
foarte multă tinere
țe, și temperamentul 
ce caracterizează din 
plin arta acestei re
prezentante fermecă
toare a muzicii ușoa
re italiene.

Smaranda OȚEANU
Brașov, 8 martie 

{prin telefon).

și Artă, ca și ale comitetelor locale de cultură și artă recent înființate, care au, prin lege, sarcina coordonării și a conducerii pe linie de stat a întregii vieți culturale.Sfera de acțiune a comitetelor pentru cultură și artă e concepută astfel încît să includă într-o coordonare unică totalitatea laturilor și aspectelor vieții culturale. Inlătu- rînd paralelismele și suprapunerile de atribuții, lor le revine sarcina de a îndruma numeroase instituții cu profiluri extrem de diverse, de a-și distribui atentia deopotrivă asupra multiplelor domenii ale creației artistice profesioniste și amatoare, de răspîndire a cunoștințelor și formării gustului public. Ele sînt menite, așadar, să dea impuls tuturor formelor de activitate care configurează, într-un sens cuprinzător, climatul spiritual al colectivității.îndeplinirea cu succes a acestei misiuni presupune, fără îndoială, antrenarea largă a forțelor intelectuale, a oamenilor de știință, a creatorilor de artă. Numai prin aportul direct și efectiv al celor mai calificate cadre de specialitate vor putea fi adoptate decizii și măsuri cu adevărat competente, folositoare înfloririi culturii în fiecare județ. După cum se știe, personalitățile artei și culturii din tara noastră, masa intelectualității au avut și au o participare entuziastă în procesul de formare a conștiinței socialiste. Totuși, în diferite verigi ale aparatului administrativ principiul consultării specialiștilor a fost uneori înțeles în mod îngust și simplist, redus la prezența formală a acestora la ședințe și consfătuiri. Măiestria noilor organe culturale trebuie să constea în a mobiliza permanent energia activă a miilor și miilor de intelectuali valoroși, în a stimula din plin spiritul lor de inițiativă, venind în în- tîmpinarea dorinței lor de a se dărui muncii nobile de propagare a cultu-

rii. Marele număr de artiști, literați, cercetători științifici, cadre didactice, tehnice, medicale ș.a. care își desfășoară activitatea atît în Capitală și în marile centre urbane, cît și în localitățile mai mici, în toate județele țării, constituie pentru comitetele de cultură Și artă un sprijin neprețuit, un vast potential de inteligență, gata să răspundă cu elan și pasiune solicitărilor.Comitetele de cultură și artă trebuie să-si întemeieze întreaga muncă pe o strînsă conlucrare cu uniunile de creație și organizațiile de masă și obștești ale căror obiective se împletesc într-un focar

Nu cu multi ani în urmă teatrele erau pline. Fenomenul „n-aveți un bilet în plus" era foarte frecvent și nu întotdeauna la spectacole excepționale. A fost — ca să zicem așa— o epocă „de aur“ pentru administratorii treburilor teatralicești. Și nu numai pentru ei. Directorii, regizorii, actorii de toate vîrstele și toate mărimile, mașiniștii, recuzitorii, electricienii, plasatorii, toti se scăldau cu voluptate în apele succesului.Iată însă că în ultimii ani lucrurile s-au schimbat simțitor. Fenomenul „n-aveți un bilet în plus" a devenit mai rar. Poți să te duci liniștit la multe teatre, în chiar seara spectacolului, cu certitudinea că vei găsi un loc bun, chiar sîmbătă sau duminică. Ba chiar, mai degrabă găsești sîmbătă bilete la teatru fiindcă de ani de zile „Sfîntul“, „Baronul" și „Evadatul" imobilizează suflarea o- menească între 5 și 85 de ani, sîmbătă la ora 9 seara. Zilele mai „slabe" nu sînt numai marțea și vinerea. De la 15 septembrie pînă la 30 iunie teatrele aleargă un maraton neîntrerupt care nici măcar nu mai beneficiază de răgazul vacanței. Fiindcă stagiunea estivală a devenit o realitate și o necesitate.Un impetuos vînt de primăvară răscolește țara. în această superbă primăvară se înfăptuiesc sub ochii noștri adînci prefaceri. Tara își durează mai chibzuite așezări, care toate pornesc din cercetarea atentă, serioasă, obiectivă și încărcată de grave răspunderi, a realităților.O elementară datorie civică ne o- bligă să răspundem cu promptitudine imperativelor clipei, să ne croim teatrul după chipul și asemănarea etapei pe care o trăim. E pueril să nădăjduim că vom scoate teatrele din impas dezgropînd de la naftalină succese de acum 20, 30 sau 50 de ani, după cum e pueril să practicăm naive reminiscențe proletcultiste, sau să „asezonăm" spectacolele noastre cu modernisme răsuflate.Teatrul trăiește de peste două mii de ani și va trăi cît timp va exista „o scîndură, un actor și o pasiune"— adică etern. E adevărat că televiziunea cu varietățile, serialele, transmisiunile sportive, muzica ușoară, teleenciclopedia si de curînd te-

lecinemateca oferă confortul papucilor și al fotoliului de la gura sobei. E adevărat că cinematografele (cu sau fără Rachel Welch și Elvis Presley) înghit mii de spectatori în fiecare seară. E adevărat că jumătate din an duminicile sînt furate de stadioane în dauna sălilor de teatru. E adevărat că din ce in ce mai mulți citadini se molipsesc de epidemia automobilistică si evadează săptămînal. E adevărat că marile orașe (și Bucureștiul îndeosebi) si-au întins noile cartiere pînă la a-și dubla diametrul. E adevărat că tramvaiele, troleibuzele și autobuzele sînt departe de a-1 convinge pe omul care a
PUNCTE DE VEDERE 
DESPRE POPULARITA 
TEA TEATRULUI

ieșit seara de la un spectacol că va ajunge repede și comod acasă.Toate astea și multe altele sînt adevărate. Și dacă ne gîndim bine, toți acești „concurenți" ai teatrului sînt expresia viguroasă a unei etape decisive de progres în evoluția țării noastre. Deceniul al VII-lea, exploziv, dinamic, irezistibil, a schimbat radical nu numai fața marilor orașe, dar și structura profundă a oamenilor, mecanismul lor psihic și fiziologic, tonusul și ritmul lor biologic.Bucureșteanul anului 1968 trăiește intens, febril, și într-un anume sens, esențial. Simțul lui selectiv a crescut direct proportional cu investigația și informația multiformă pe care presa, radioul, televiziunea și cartea i le oferă gata digerate.Trebuie ca noi, toți cei care ne îndeletnicim cu teatrul, să operăm în noi înșine o fundamentată schimbare de optică, de mentalitate, și dacă e cazul, de vuri.Deruta, panica unele teatre au de compromisuri, de concesii care
năravuri si mora-

I

în care generat au intrat un lanț

sînt tot atîtea abdicări de la rosturile nobile ale scenei. Sub trista scuză că publicul vrea comedie, teatrele au reprezentat prăfuite și dubioase foste „succese" foste vedete, ignorîndu-se mecătoare ingenuitate că cest sfert de secol care înseamnă nu un anume ani, ci o epocă.Cu lipsă de imaginație teatrele se învîrtesc de ani de zile în jurul cozii, reducînd repertoriul clasic la trei piese de Goldoni, două de Mo- liere, și vreo patru de Shakespeare, iar pe cel contemporan îl ocolesc cu o respectuoasă teamă. Cît despre dramaturgia românească e neîndoielnic că pasivitatea dramaturgilor face casă bună cu lipsa de inițiativă a teatrelor. Argumentul celor care se străduiesc să readucă „bulevardul" pe scena teatrelor noastre, este că publicul umple sălile la asemenea surogate de artă. Răspunsul e simplu. Le umple atunci cînd nu i s« oferă altceva mai bun.Cheia revirimentului este temelia artei teatrale : repertoriul.Gînduri, proiecte, visuri, toate sînt posibile în măsura în care poartă amprenta sincerității, a autenticității, a rîvnei creatoare. O anume primejdioasă scleroză a înțepenit articulațiile unor verigi ' _ ’. “ “noastre teatrale. Se cere o infuzia de sevă proaspătă din străfundurile permanențelor noastre și fără îndoială, viguroase altoiuri de soi. Și se mai cere o răsadniță nouă în care să încolțească puieti tineri. Iertată-mi fie înfloritura metaforică, dar cum altfel să spun că marile teatre au neapărat nevoie de studiouri eficiente (adică de laboratoare de lucru), că marile orașe au nevoie de teatre experimentale, că Bucureștiul poate și trebuie să aibă noi teatre repartizate pe criterii urbanistice și topografice realiste ? Lumea teatrelor trăiește de cîtăva vreme o anume agitație, o anume efervescență. Fie ca această frămîntare să nu se sfîr- șească domol, cuminte, ca o banală furtună într-un pahar cu apă, ci să se prefacă într-o puternică, organică și salutară reînnoire.

aîe mișcării

Miron NICULESCU

cinema
8*

• O lume nebună, nebună, nebună : PATRIA — 9,30 : 
13 ; 16,30 ; 20, FEROVIAR — 9,30 ; 13 , 16,30 ; 20, MO
DERN - 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, GRIVIȚA — 8,45 ; 12 ;
15.30 ; 19.
• Blestemul rubinului negru : REPUBLICA (comple
tare Năică pleacă la București) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21,15, FESTIVAL (completare Lauri celor mai 
buni) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Sfîntul Ia pîndă : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13 : 
15 ; 17 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21.
• Nu uita gara Lugovaia : CAPITOL (completare 
Lauri celor mal buni) — 9,30 ; 11,45 : 14 : 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
• Am întîlnit țigani fericiți : CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Oliver Twist : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
• Cei șapte samurai : VICTORIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
20, EXCELSIOR — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Zece negri mititei : LUMINA (completare încer
cări) — 8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Șapte băieți și o ștrengărită : DOINA (completare 
Plinea noastră) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Pasărea Phbnix : UNION — 14,45 ; 20,15.
• Filme d6 animație : UNION — 18.
• Năică pleacă la București — Atențiune, ciuperci !
— Orizont științific nr. 1/1968 — Campionatele mon
diale de lupte — Gustav șl cioara nerecunoscătoare
— Cîntece în lemn : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
• Moartea după cortină ; GIULEȘTI (completare Stă- 
pîn pe sine) — 14,30.
• Neamul Șoimăreștilor : GIULEȘTI — 16,30 ; 19.
• Singur pe lume : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Sorinei și soarele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 
20,30.
• Spartacus (ambele serii) : DACIA — 9—19,30 în 
continuare.
• O sută unu dalmațieni : CRÎNGAȘI (completare O 
după amiază plină de peripeții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.? Reîntoarcerea Iui Surcouf : BUZEȘTI (completare

ilule II) - 15,30 ; 18 ; 20,30, FERENTARI (completare 
Dacă aș fi știut) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un bărbat și o femeie : BUCEGI (completare Ori
zont științific nr. 11/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, MIORIȚA (completare Orizont științific nr. 
12/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.Î, împușcături pe portativ : GLORIA (completare Ple- 

oarie pentru box) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS (completare Flora australiană) — 9—16 în con-

tinuare ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (completare București, 
oraș al muzicii) —9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
• Loana : UNIREA (completare Echipa) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.?> Un idiot la Paris : FLACĂRA (completare Viața 
ncepe la 40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Tom Jones : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cind tu nu ești : POPULAR (completare în în- 
timpinarea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Căutați idolul : AURORA (completare Miracole) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; -- - ................. ...................................
tare Mai bine 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Careta verde : ARTA (completare Orizont științific 
nr. 10/1967) — 9,15—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Profesorul distrat : MUNCA (completare Sănătatea 
mintală a copilului) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O fată fericită : MOȘILOR (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un nabab maghiar : PACEA (completare Invitație) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Valetul de pică : MELODIA (completare Stadioa
nele vă așteaptă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
• Război șl pace (seriile I și II) : VOLGA — 9,30 ; 
14,15 ; 19,15.
• Capcana : FLOREASCA (completare Dați-mi un 
calmant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
• Sindbad marinarul : LIRA (completare Pași spre 
Brâncuși) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 De trei ori București : DRUMUL SĂRII 
17,30 ; 20, VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dimineți de iarnă : COTROCENI (completare Ana
tolia ospitalieră) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Corigența domnului profesor : 
tare In căutarea timpului pierdut)
• Prostănacul : PROGRESUL —

15,45 ; 18 ; 20,30, RAHOVA (comple- 
să prevenim... Profilaxia TBC) —

îs;

COSMOS (comple- 
— 15,30 ; 18 ; 20,30. 
15,30 ; 18 ; 20,30.

tv

17.30 — Pentru cei mici : „Lumea copiilor*.
18,00 — Pentru noi, femeile !
18.30 — Curs de limba spaniolă (lecția a 6-a).
19,00 — Tele-enciclopedia.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Transmisiune de la Festivalul internațional de 

muzică ușoară — Brașov, România.
22.15 — Film serial : „Evadatul".
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — Telesport.
23.30 — închiderea emisiunii.

tului Comunist — ai căror reprezentanți fac parte, de asemenea, din conducerea C.S.C.A. si a organelor culturale locale — va crea comitetelor de cultură si artă posibilitatea de a cunoaște îndeaproape cerințele diferitelor pături și categorii sociale, de a-si orienta programul și a-și e- labora metodele de lucru în funcție de prefacerile înnoitoare intervenite în realitate.Răspunderile sporite ce revin comitetelor pentru cultură și artă pun în fata lor sarcina perfecționării continue a stilului de muncă în conducerea și coordonarea vieții culturale. Ca organisme vii. operative, ele

fletele și în conștiințele oamenilor, rolul lor în educarea patriotică și cetățenească, în formarea gustului estetic al maselor.A pune principalul accent pe conținutul muncii cultural-artistice, a spori contribuția ei la îmbogățirea bagajului de cunoștințe științifice, politice și culturale, la cultivarea eticii noi, a umanismului socialist — aceasta este esența, obiectivul fundamental al comitetelor de cultură și artă.Acordînd un sprijin permanent, eficient, noilor comitete de cultură și artă județene, municipale și orășenești. Comitetul de Stat pentru

înflorirea vieții culturale
comun. O importantă deosebită are colaborarea cu Uniunile de creație atît la nivel central, în cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, cît și pe plan local, cu filialele uniunilor. Participarea președinților uniunilor de creație ca membri cu drept de vot deliberativ în Biroul Executiv al C.S.C.A. va asigura contribuția directă a uniunilor la solutionarea problemelor privind orientarea creației literare și artistice, tinînd seama de trăsăturile ei specifice ; vor putea fi fertilizate astfel mai bogat eforturile scriitorilor, muzicienilor, artiștilor plastici, oamenilor de teatru în opera de construire și înflorire a culturii noastre socialiste. Pe de altă parte, legătura nemijlocită cu Uniunea Generală a Sindicatelor, cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și cu Uniunea Tinere-

trebuie să rezolve rapid și eficient, făiă întîrzieri și tărăgănări, cu pricepere, problemele curente ale activității instituțiilor de artă, ale așezămintelor de cultură, iar nu să-și irosească forțele în discuții sterile. Tendințele de tergiversare a hotărî- rilor, excesul de formularistică. de circulație a hîrtiilor trebuie să facă loc pretutindeni muncii concrete, dinamice. adaptate specificului atît de complex al creației spirituale. Se cer un stil de muncă neînchistat, străin oricărui birocratism, combaterea și înlăturarea tendințelor formaliste, a preocupărilor mecanice pentru cifre și situații statistice, care s-au făcut simțite cu pregnantă în trecut. în cultură, esențialul este ceea ce se ascunde îndărătul cifrelor. Esențialul este conținutul, calitatea producțiilor și manifestărilor oferite publicului, ecoul lor în gu-

Cultură si datoria să vitate de teatrale și cinematografice, a muncii editoriale și a publicațiilor de cultură, a vieții plastice și muzeale, a așezămintelor de răspîndire a culturii în mase, un spirit proaspăt, antirutinier. deschis fată de ceea ce este nou,receptiv la inițiativa creatoare. în mod firesc, activitatea culturalăîmbracă o multitudine de aspecte, presupune o gamă extrem de variată de mijloace și procedee. în funcție de caracterul aparte și de diversitatea domeniilor ei. de tradițiile și particularitățile locale, de straturile sociale, de vîrsta celor cărora îi este destinată. Această diferențiere impune comitetelor de cultură și artă o mare suplețe în gîndire, arta de 
a se plia celor mai diferite condiții

Artă și Direcțiile sale au imprime în întreaga acti- călăuzire a instituțiilor muzicale, a producției

concrete, de a intui cerințele proprii unei localități sau a alteia, unei ca* tegorii sociale sau alteia, de a răspunde cu promptitudine problemelor actuale.Din acest punct de vedere, este necesar ca, între altele, direcțiile din C.S.C.A. specializate în problemele muncii culturale de masă să studieze și să asigure introducerea unor forme mai adecvate, mai eficiente în rețeaua așezămintelor de cultură, eliminînd verigile intermediare și fărîmițarea mijloacelor materiale, îndemnînd organele locale spre combaterea șabloanelor, a simplismului, a metodelor rudimentare în contradicție cu stadiul actual al dezvoltării societății noastre, al nivelului cultural al cetățenilor.în îndeplinirea sarcinilor sporite, de mare răspundere, ce revin în actuala etapă comitetelor de artă și cultură, are o însemnătate deosebită conducerea nemijlocită a muncii desfășurate pe acest tărîm. atît la nivel central cît și la nivel local, de către organele de partid. Organizațiile de partid, comitetele județene, o- rășenești ale partidului, trebuie să acorde cea mai mare importanță e- ducației culturale a maselor, factorilor ce acționează asupra formării mentalității și eticii noi, să se preocupe cu atenție și înțelegere de toate domeniile artei, de rezolvarea acestora în lumina cerințelor specifice ale creației și a exigențelor civilizației contemporane, de către partid a vieții tistice asigură orientarea tia problematicii majoreției noastre socialiste, creșterea a- portului creației și a tuturor instituțiilor de cultură la educarea socialistă a maselor, la lărgirea orizontului lor de gîndire și de simțire. înflorirea valorilor spirituale pe tot cuprinsul tării, îmbogățirea necontenită a patrimoniului cultural-artistic al poporului nostru.

Conducerea cultural-ar- ei în direc- a construc-
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. în prima duminică, după ce mă întorsesem acasă, am mers la horă, așa, pe înmur- gite, că mă dureau ochii. într-un fel mă 1 simțeam mai 1 cînd plecasemîntr-atît, încît I și băieții, mai . neam. Atunci _____ . , .. .___ ____  .Neagu lu' Stănchie.Cînd m-a zărit, gura i s-a pungit, obrajii s-au schimonosit, s-au frămîntat,I du-se strîmb, urît. Un început de zîmbet care se iscase într-un colț de gură a murit I numaidecît.I — Zi scăpași, ai, spuse el pornit, rău.— Sînt cam bolnav, i-am răspuns eu.— Nu face nimic, important e c-ai scăpat, I mi-a întors-o el.Lumea trecea și venea, se înghesuia, încît 1 nici n-am observat cînd s-a depărtat țața I Leanca, maică-sa. S-a apropiat după aceea și i-a întins flanela, că se lăsase răcoare | pentru el. Ne-am plimbat mult, pînă tîrziu, Icînd am înțeles că e obosit. Avea o răsuflare scurtă și rea. Am făcut în așa fel ca să ne despărțim cît mai repede. Maică-sa îl aștepta așa, ca la o aruncătură de băț. II-am întins mîna :— Dumnezeu să-ți dea sănătate !— Dacă am fost eu rău, de ce trebuie să Ifii și tu acuma ? S-a uitat la mine lung și trist, apoi a încercat să zîmbească.O vreme nu a mai spus nimic, a tăcut. ICînd a continuat, Costache n-a înțeles dacă lui i s-a adresat sau a vorbit mai mult pentru sine : „Cu mine s-a sfîrșit, începe Isă cază frunza și eu simt".N-am avut putere să-1 las singur, și am continuat să ne plimbăm pînă aproape de miezul nopții. Țața Leanca ne urma, cu 
I bățul în mînă, ca o umbră. M-am oprit și am rugat-o să se ducă acasă, că vin și eu cu Neagu după puțin timp. A dat din cap Icu încăpățînare și îndărătnicie și nu a plecat.— Las-o, nu-i face rău dacă se chinuie, 
Ia hîrîit el împietrit. Eu m-am uitat urît la 

el, dar s-a făcut că nu mă vede.— Ura asta a pătruns în sufletul meu 
1 încet și cu răbdare, ca o ploaie din aia de toamnă, care ține săptămîni de zile. Nu mă scoate din „Neagule, mamă", și eu, mă vezi, n-am putere să fac nimic. E drept că 
1 într-o vreme am încercat. Cît a stat la noi mătușă-mea Stanca, nu mă simțeam' singur, eu nu m-am ferit de ea, săraca.I Neagu nu înțelegea că Saplai nu are de unde știe toate cîte se întîmplaseră cît fusese plecat, Cînd își dădu seama, reveni :— Nenorocirea cînd e să cază pe cap de om, îl găsește și-n gaură de șarpe. A apucat-o un dor de măsele, a scos una, a scos două, pînă a ajuns la a șaptea, și tot nu-i 
I trecea. în ’942 i-a venit ordin de concentrare lu’ Stan Oatancea și a plecat femeia peste Vede, la Papa. A lu’ Tuinea, Vasile ăla, i-a 
I băgat în gură un clește țigănesc și i-a dat măseaua afară, numai că mai înainte scosese la altu care avea bubă rea. Așa s-a pricopsit mătușă-mea ! Cumplită boală ! A 
I desfigurat-o, i-a mîncat întîi buza de sus și după aia a trecut și la nas. Cînd a văzut asta maică-mea, s-a pus dracu pe ea, nu și Inu, că ne dă boala și nouă. Fusese bună pînă atuncea... pensie de văduvă de război, pogoane de pămînt, după vii. O cunoșteam bine pe maică-mea, o urmărisem cum se 
I schimbă, cum se ascunde, pînă a adus-o lanoi... A turnat gaz pe foc și cearta cu noru-sa s-a aprins mai tare. Mătușă-mea s-a făcut de Irîs : s-a dus la cercul de recrutare și a cerut să-1 dea pe fiu-său, pe nea Pantiță, la trei ani. Ca susținător de familie putea să-1 scape, dar l-a împins la grăniceri, pe zonă ! ICu banii strînși de mîna asta de femeie a făcut mama casa mică și fîntîna. Erau, chipurile, ale ei, ca după aia să o arunce pe (drumuri. Degeaba m-am opus. Mama nu , -/m-a luat în seamă, dimpotrivă, s-a mirat Taica, ca de obicei...' De plecat a plecat femeia, numai că n-o I primea nimeni și a fost nevoită să vie îndărăt. Era într-o sîmbătă, spre seară. Patru I ceasuri a stat nemișcată în fața porții noas- ■ tre ; adusese cu ea un braț de luminări și le-a ars cu feștila în jos. Mi-a părut rău că ne-a blestemat pe noi, pe copii ; la biserică 1 trăgea clopotul...I De-atunci, e:Mama mea, da-r, ăm scpș-o de la inimă definitiv. O vezi... ? se ține deI noi ca o umbră. La noi acasă cuvîntul ei e 
I literă de evanghelie, lege. Fier rău, din ai lu Buturugea. La început l-am găsit vino-
I vat și pe Taica, după aia am înțeles că nu | putea să facă nimic. A avut hernia aia a lui, care l-a făcut neom. Mama era bărbat în 
I casă, ea lua saci în spinare cînd se duceau | la moară. Ce e drept, e drept. A fost femeie la viața ei, nu glumă. Vezi bine că nu pot 

s-o sufăr. Să-și tragă sufletul și nu m-aș uita la ea.Am făcut cum a zis Mama. I-am dat dreptate, era prea nenorocită. Nici nu începuse bine războiul și îl văz pe a lu’ Dragostin ,_,cum bătea în ușa curții, așa bătea :— Mă, cu nica, luați-vă asta ! și a aruncat o hîrtie în curte.Mama scotea apă din fîntînă, lucra în balcon. Eu eram cel mai Am avut o presimțire, ceva mi-a spus că nu 
e bine. Pînă la urmă a trebuit să mă duc eu. Am luat înștiințarea și am citit-o : frati-meu Eniță era dat dispărut. Mama a rămas nemișcată. O vorbă n-a scos, o lacrimă nu i-a umezit ochii. De atunci n-am auzit-o decît oftînd, de rîs nici vorbă ; asta m-a făcut să o ascult. Uneori stau și mă întreb, în definitiv a vrut să mă aibă lîngă ea, să mă scape. Dar cînd mă gîndesc la mătușă-mea, n-am cum s-o iert... Nu pot să trec peste tot ce a fost !...Stătea cu privirea neclintită în pămînt; vorbea rar, cuvintele îi ieșeau din gură ca 
și cînd i le-ai fi tras afară cu cleștele, apoi 
se repezea odată, ca după aceea să tacă. 
A trecut — mi-am dat seama mai tîrziu — peste multe lucruri cărora nu le mai portantă. Și eu mă uitam la el pe îl lăsasem tânăr, cu obrazul de fir de păr, și l-am găsit topit...— ...Odată cu voi îmi venea și Pînă să înceapă războiul Mama de lăptărie. Era o treabă, nu ne lipsea banul din casă. A prins repede mușterii, că e femeie curată, nu se ducea decît cu cămașa albă, ca fulgu. Negustorii au ochi și știu să aleagă ce le trebuie. Să vezi de unde mi s-a tras mie... S-a îmbolnăvit Tudora lu Bădă- uță și doctorul Iboiu i-a trimis vorbă să-i ducă ea lapte. Asta era mare și tare la Cercul de recrutare. Mama a prins repede cum merge treaba acasă la doctor... plocoane... parcă tu nu știi... A aruncat o vorbă, el s-a făcut că n-aude. După aia nu i-a mai dat bani și ea i-a zis-o pe șleau :— Domnule doftor, un băiat mai am, trebuie să mi-1 scăpați de la moarte !Doctorul a tăcut, ea a început să plîngă. Orîce-aș zice eu, Mama e mamă, nu putea să-1 uite pe Eniță. El se hotărî greu să spună ceva. Avea obiceiul să închidă un ochi și să se uite în altă parte :__ Știu eu ce să zic, Leanco ? Mi-e teamă... E ușor să calci legea, dar e greu să stai la zdup ! Scoase portmoneul din buzunar, un portmoneu din piele de șarpe, și puse banii la locul lor ; femeia nu mai avea acum nici o îndoială. „Bine, am să încerc, dar și voi să înțelegeți, nu pune nimic în gură, dar absolut nimic și. îi dai lămîi... cît de multe lămîi, cu atît mai bine !

★Așa au intrat în viața mea lămîile ; și se găseau greu. Avea Mama grijă de ele ca de ochii din cap. Iarna le ținea între geamuri, vara în pivniță, direct pe pămînt. Noi, ăștia de la țară, sîntem oameni trecuți prin multe. Mare lucru să rabzi de foame.

bine, în altul mai rău. De în război lumea se primenise abia mai recunoșteam fetele mult după cît se aruncau în l-am văzut ultima dată pa
cutîn-

soru-mea aproape...

să-1 da im- furiș... tai curîndul.miese apucase

mi-am zis eu. N-o să mănînc și... Da, dar n-a fost deloc așa. Cu mama mi s-a înfundat. Dacă o făcea Dumnezeu bărbat, precis că ajungea general. O vezi, ca o umbră vine pe urmele mele ! Un dumicat de pîine, un cocoloș de mămăligă nu puteam să bag în gură. Cînd credeam că am scăpat, apărea ea... „Neagule, mamă, nu vrei să iei în gură o felie de lămîie... ?“ Luam și mîn- cam, dar mațele mi se întorceau pe dos. După cum te uiți la mine, se vede că ai răbdat de foame. Dar... și el tăcuse mai mult ca altădată, una e să rabzi de foame că n-ai ce să mănînci, și alta e să știi găleata cu lapte agățată la gîrligiul pivniții, să ajungă la tine mirosul de pîine trasă din țăst, să-ți gîdile nările aburul fierbinte de mămăligă, să te înțepe iuțeala usturoiului pisat. Slăbeam, dar trebuia și mai repede.într-o zi m-am dus și eu pe la Ruș, era aranjat să mă vadă Iboiu : „într-o săptămî- nă trebuie să mai dai jos patru kilograme. Nu se mai termină reviziile astea... ! Și doctorul oftase pentru mine, că pentru el nu avea de ce.La început a fost altfel, era primăvară... m-au trecut pe varză acră, bolbotine, acrituri... îmi era foame, o foame din alea care îți strînge măruntaiele, care te roade la ficați, că astăzi îmi vine greu să spun ce și cum simțeam. Parcă se strînseseră în burta mea vîrcolacii și trăgeau disperați în toate părțile, ca atunci cînd mănîncă luna. Cînd rămîneam singur în odaie, dam ocol de colo pînă colo ca un lup căzut în capcană. Timpul m-a cumințit, m-a domolit... Mă rodeau tot felul de gînduri, am vrut să plec pe front; ceream să mă ia și aveam să-i las să facă cu mine ce-or vrea să mă ducă și-n iad, în fundul pămîntului. Mă hotărîsem, în

înfig dinții în el ; era și îndoiala care stăruia în sufletul meu ca o umbră. Am ascuns codrul sub flanelă și am ieșit afară. Călcam ca o pisică. M-am oprit lîngă ușa de-afară. La un moment dat am vrut să mă duc la mine în odaie și m-am răzgîndit. Mi-am amintit că după colțul casei este o buturugă, ascunsă într-o pădurice de măturică. Aci cu greu putea să-i treacă cuiva prin cap să mă caute.Abia rupsesem un dumicat de pîine și eram gata să-1 duc la gură, cînd am auzit-o pe Mama :— Neagule, nu vrei, băiatu mamii, să sugi felia asta de lămîie... ? Mai sînt două zile șl trebuie să te prezinți la comisie, și mi-a luat pîinea din mînă.
★La noi se alesese praful de masă. Ai mei mîncau pe furiș, căutau să scape de mine, mă trimeteau ba într-o parte, ba în alta, dar aveau grijă să nu fiu singur. Ii descopeream altfel de cum îi știam eu, urîți și răi la suflet. Unde mă mișcăm eu, gata și umbra.De la un timp, mă învățasem cu foamea, din burtă îmi venea o acreală, un năduf. De fapt nici burtă nu mai aveam, se lipise de șira spinării. La comisie am fost amînat fără nici o discuție, aranjase și Iboiu. Pe sală mi-a șoptit, cînd a avut drum pe lîngă mine, că trebuie să mai slăbesc. Erau pe drum ordine mai severe și putea să vină o nouă verificare. Mă prinsese o tuse seacă, pustie. O dată m-a apucat pe cîntarul hoților de la cerc și credeam că nu mă mai lasă.Și el închisese ochii și rămăsese așa, de parcă era adormit.— Nu știu dacă tu ai auzit, eu vorbeam
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Nuvelă de Alexandru GEORGESCU
fața comisiei medicale nu știam cum să încep, cînd s-a crăpat ușa și am văzut-o pe Mama, mă căuta. Avea în ochi o teamă că au să mă ia, că iar m-am lăsat în voia soartei. Timpul trece, zilele și nopțile nu se pot opri în drumul lor, că alea din urmă le împing înainte. Sînt lucruri pe care nu le poți observa decît atunci cînd stai în marginea lumii și o privești.

★Odaia în care stăm eu venea mai în față, și cu toate astea aburul domol de mămăligă răsturnată pe masă ajungea pînă la mine. De zilele cînd se făcea pîine nu mai vorbesc. Mama pusese aluatul cu mămăligă seara și, pînă să se lumineze de ziuă, frămîntase. A început așteptarea mirosului de pîine fierbinte, numai că a trebuit să mă perpelesc pînă pe la unșpe, atunci cînd nu mai trăgeam nădejde. M-a pălit pe neașteptate tare de tot, că am rămas zăpăcit. Le și vedeam,^fiecare pusă pe cîte un scaun. Pe a din dreapta mi-am închipuit-o învelită, să nu se încrudeze, cu flanela mai veche a lu Taica... știam de un ilic a lu soru-mea, de o față de căpătâi...Un timp m-am frămîntat dacă sînt patru sau mai multe pîini. Am fost nevoit să mă hotărăsc, nu mai puteam... M-am așezat la pîndă, de două ori m-am dus la fereastră, ca să fiu sigur. Pe ai mei îi cunoșteam după călcătură, după greul trupurilor. îl știi pe Taica cît este de slăbuț, are însă pasul mare, a făcut armata la artilerie și merge aplecat înainte, gata să se dea lîngă cal și să puie chinga pe umere. Mama, femeie trun- chioasă, împlinită, are un mers dupănit, se lasă pe călcîie. De mătușă-mea nu mai vorbesc, e ca un fulg, zici că n-atinge pămîn- tul. Pe cît de fricoasă, pe atît de ușure. Să știi că omul se cunoaște după mers : cînd este întrebat, considerat, e una, și cînd e o povară în spinarea altora e cu totul altceva. Pe Florica o cunoșteam după cîțiva pași. Avea mers de fată, scurt, țăcănit.Singură de mătușă-mea nu-mi era teamă, știam bine că-i este milă de mine ; în ăl mai rău caz, precis se făcea că nu mă vede, că n-a priceput de ce e vorba. Taica plecase cu carul, luase și vacile, așa că n-am avut nevoie să-i mai port grija. Pe Florica n-am putut să o urmăresc decît pînă la fîntîna din fața curții bătrînului, lu Taica. Și în timp ce o urmăream, mirosul m-a cuprins mai tare. Venea și din spate și din față, prin fereastra deschisă. Soru-mea mînca din subțioară, am văzut-o cum du- cea dumicății la gură. Ce frumos miroasă pîinea proaspătă, atunci scoasă din țăst !... Trebuie să se fi dus cu lucru pe uliță, n-am putut să-mi dau bine seama, dai- a început să scîrțîie cumpăna fîntînii. Și din nou liniștea s-a restabilit... S-a auzit un mers ușure, apipiat, că nu știam dacă poate să fie mătușă-mea Pitcoacea sau Cor- bea, clinele nostru. A plecat și ea, am lăsat-o în plata lui Dumnezeu, și cu ea și fără ea, îmi era tot una !Mama era singura ființă rămasă în casă. Lucra ceva fără zgomot, fără să se simtă nimic ; trebuie să fi cîrpit la cămăși. De cîteva ori am auzit-o cînd scuipa capul aței rămasă în ac. Terminase. După călcătură am priceput că nu avea un gînd precis ; o luase spre ușa din fundul curții, se ducea să ia de la vie lucernă crudă pentru purcel. Trebuia să fiu sigur. M-am hotărît să mai aștept, decît să mă pomenesc cu ea peste mine. Atunci cînd am socotit că Mama avusese timp să ajungă în marginea satului, m-am ridicat. Eram convins că sînt singur în toată casa, și cu toate astea geam în vîrful picioarelor; băgăm capul, oglindeam în toate părțile și aceea trăgeam și trupul. M-au trecut apele pînă să deschid ușa. A căzuttoată casa s-a umplut de vuetul care se iscase. Am înghețat... Cînd s-a așezat din nou mi-am venit în fire și i-am luat pe rînd pe toți din casă și din curte : oameni, vite, cîine, purcel, găini. Trecuse parcă o veșnicie, deși înțelegeam bine că se putea să fie așa. Mi-am luat inima în dinți și am pornit mai departe. Am luat-o iar cu fundul curții, cînd mirosul de pîine atunci scoasă din țăst mă izbi drept în față. Am intrat în celar, fără să mă mai gîndesc la nimic. Am căzut la mijloc, în stînga și în dreapta, pe patul din față erau cîteva azme de pîine. Mi-a venit greu să mă hotărăsc, nu știam din care să rup. Pînă la urmă m-am oprit la a de pe scaunul de după ușă. Gîndul meu a fost copilăresc ; credeam că Mama avea să le pună una peste alta cînd se răceau și putea să nu bage de seamă. Tocmai mama, ți-ai găsit ! Am rupt un codru zdravăn și aburul fierbinte m-a săgetat ca un cuțit. Nu știu cum de m-am ținut să nu

mer- întîi după toate ceva,

cu Tudorina. De la un timp mă tot întreba de ce nu plec și eu ca toți băieții, că ce am... Ieșea mai tîrziu, mă făcea să aștept, pînă cînd într-o seară m-a luat din scurt : „Neagule, ce ai tu de ai slăbit așa ? Ai să te nenorocești ! Mai bine du-te pe front, la rînd cu toți băieții de seama ta."Din seara aia n-a mai ieșit la poartă, a dat și drumul la cîini. Aveam noi înțelegerea noastră, mă cunoștea după fluier. Se vedea treaba că ea știa. într-o seară am auzit-o pe mă-sa cum o ceartă : „Ai făcut ce-ai făcut, da vrei să te nenorocești de tot ? N-ai văzut că-i hîrîie coliva-n piept ?“ Asta m-a distrus și n-am mai trecut pe-acolo. De fapt am mai trecut de vreo cîteva tușit, dar a fost degeaba. Tudorina ieșit.într-o seară, nici n-ajunsesem bine în dreptul porții lor, și a apărut mama ei ; m-a certat urît de tot, că ce, vreau să-i nenorocesc copilu de tot ? N-am mai avut curaj, mai ales eă m-am întâlnit o dată cu Tudorina și ea nu-a ocolit. ■...La cercul de recrutare a fost și mai greu. Un doctor, om ca la cincizeci de ani, în puterea judecății, m-a ciocnit peste tot, m-a măsurat... m-a luat la întrebări... s-a dat mai departe și m-a oglindit din toate părțile. Și din nou m-a luat la întrebări... mamă, tată, frați, surori, pămînt, dacă am vreo fată... Era pornit rău de tot și credeam că nu mai scap. L-a chemat pe unul mai bătrîn și am înțeles numai atît: „Se distruge singur, uitați-vă la paloarea pielii lui... E curată sinucidere, ce facem cu el ? 1“Bătrînul s-a apropiat de mine, m-a mîn- gîiat pe spinare și m-a întrebat dacă mai am frați. I-am spus de Eniță, el a dat din cap și l-a tras de-o parte pe cel mai tânăr : „Du-te acasă, da să mănînci, să știi, nu te mai ține de prostii !Iboiu a început iar cu ale lui...Tușea s-a îndesit, fi vrut să mănînc, aveam. Slăbisem de gă. Trecuse vremea zvonul că sînt bolnav, eram de-adevărate- lea. Mama trăia cu o spaimă continuă. M-am cununat pe neștiute cu moartea, fără să-mi dau seama. Singură mătușă-mea Pitcoacea cred că a înțeles. îmi era mai rău, de fapt nici nu mă mai ridicam din pat.într-o noapte, auz prin grădina din fața casei pași. Am crezut că sînt frunzele pomilor, care începuseră să cază. Să fie Corbea, să fie vreo pisică ? ! Ușor, ca la o adiere, s-a deschis fereastra. Știam că foraibărele sînt puse, cineva le ridicase și asta m-a mirat cel mai tare. Aerul rece și proaspăt a mișcat perdeaua subțire de marchizet. N-am auzit nimic... Cu greu am ajuns la geam ; o pată mică s-a topit în noapte. Să crez, să nu crez... Pe fereastră era însă o cană plină cu lapte. Am stat o vreme nemișcat, năuc. Pînă la urmă am luat cana și m-am așezat pe marginea patului ; laptele era călduț și am simțit cum îmi ia dorul cu mîna, se potolise. De ce beam, de aia punea stăpînire pe mine teama că are să se termine prea repede. Am pus cana la locul ei și am adormit. Mă simțeam ca un copil după baie. Dimineața, prima grijă a fost să mă uit dacă mai este cana pe fereastră. Nu mai era. Am ieșit afară și am luat-o spre poarta curții. Era o zi nemaipomenit de frumoasă, o zi de toamnă cu soare blînd ; mirosea a gutui, frunzele pomilor, cîte mai rămăseseră, băteau în roșu. Vream să mă lămuresc cu laptele : și Maică-mea și Taică- meu au rămas tablou cînd m-au văzut, nu le venea să-și creadă ochilor ; soru-mea Florica la fel ; mătușă-mea s-a făcut că nu mă vede, și eu am înțeles de ce pata aia de întuneric a fost atît de mică.Noaptea, de seara pînă dimineața, mi-am petrecut-o stând de veghe și degeaba ; mi-am adus aminte că dimineața maică-mea sta lîngă garnița cu lapte și se uita lung la picăturile care se scurseseră jos și am înțeles vorbele ei : „...aici a umblat cineva !“Noaptea stăm cu fața în sus, atent la orice mișcare, la orice foșnitură, la a mai mică adiere de vînt; tresăream. O noapte, două, trei... nu mai aveam nici o nădejde, cînd fereastra s-a deschis iarăși ; m-a vestit boarea nopții care a umflat perdeaua Am vrut să sai din pat, am vrut să țip de bucurie, dar pînă la urmă n-am făcut nimic, în afară de faptul că am respirat mai adînc. Și totuși era așa... am sorbit laptele încet, strecurîndu-1 printre dinți, cu dorința de netăgăduit să apoi cana la loc datoria.Am dus-o așapatru zile primeam mana cerească. în a din urmă seară cînd fereastra s-a deschis și cînd am pus cana la locul ei am observat că ninsoarea încetase. Dimineața a fost hai mare în casa noastră, mai ales că ultima

ori, am n-a mai

de-acum chiar dacă aș poftă de mîncare nu tot, nu mai aveam vla- cînd ai mei răspîndeau

am cit mai mult. Am pus și mătușă-mea și-a făcutcîteva luni, odată la trei-

amînare mersese greu de tot. Stăm neputincios în pat. Vorbele mamei ajungeau pînă la mine : „îmi nenorocești copilul ! Au să mi-1 ia la moarte... ! Dacă nu te astîm- peri, tîrnui bătătura cu tine !“ Urmele mătușă-mii rămăseseră ticluite în spuma zăpezii.De atunci s-a terminat, pașii care îmi aduceau putere muriseră. După aia, cu mătușă-mea s-a întîmplat după cum ți-am povestit, încît nu mai aveam ce aștepta, învățul este taină mare, așteptam mereu... fiece foșnet, fiece adiere de vînt mă făcea să tresar. Mă dezobișnuisem aproape, era după miezul nopții, cînd perdeaua s-a mișcat, de astădată încet. M-am ridicat în coate și am rămas așa. Puteam să văz tot, după ce perdeaua s-a legănat într-o parte și în alta, s-a liniștit. La locul știut pînza arăta altfel, se conturau niște umbre. M-am apropiat de parcă mi-ar fi fost teamă să nu audă și să aibă timp să fugă. Cînd am apucat sticla în mînă i-am și simțit căldura. Am desfăcut hîrtiile fiecărui pachet în parte cu o emoție nemaiîntîlnită. Am gustat pe rînd din ficatul de pui, din bucata de brînză proaspătă. Felia de mămăligă era aproape fierbinte, mi-au dat lacrimile, biata mătușă-mea venise fuga ca să mi le aducă calde. Am dat lampa mare, după ce pusesem o velință în geam, și am mîncat. A fost sărbătoare mare ; lăsam foraibărele ridicate și cam odată pe săptămînă primeam darul.După un timp bag de seamă că în curte apăruse un cîine străin. Și încă ce cîine ! Avea botul roșu, te sfîșia nu altceva. îl găsise cu greu mama, abia i-1 deteseră ai lu Meca, pe un sac de porumb. Am înțeles că s-a terminat, că nu mai am nici o nădejde și am început să mă topesc și mai tare.
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seră. Fugise dintr-un spital sau poate de pe front, că s-au trezit cu el acasă, plin de păduchi, bolnav de tifos. Cine o fi avut inima nu știu, dar i-a făcut un pustiu de bine. A doua zi l-au ridicat jandarmii și l-au înaintat sub stare de arest. N-au avut încotro și l-au dus întins în car, cu lumea șir după el. Ai lui, maică-sa și nevasta îl jeleau ca pe mort. O fi fost ș-un semn. A treia sau a patra zi le-a venit vorbă să se ducă să-1 ia: l-au găsit sigilat în coșciug...Invalidul asculta nemișcat și, la un timp, după ce eu terminasem, m-a întrebat: „Băiatu ce face, e sănătos... ?“ Nu m-am așteptat să știe și asta și am rămas mirat: „S-a făcut mare", i-am răspuns eu. „Bine că are cine să-i poarte numele", și Invalidul a rămas nemișcat. Peste puțin timp a căzut în neștire. L-am urcat în vagon și m-am despărțit, ca după vreo două săptămîni să mă trezesc cu ai lui că mă caută ; invalidul nu ajunsese acasă.
★în noaptea cînd s-a făcut pace mie mi s-a făcut rău. Mă astupam, abia îmi trăgeam sufletul. E drept că răul începuse mai de mult, nu puteam să dorm, diminețile mă prindeau ca pe strigoi. M-am dat jos din pat și am împins geamurile la perete. Trupul mi se lungise, căutînd aer. Cu toate că eram speriat, am înțeles că e mai bine să stau liniștit și m-am întins pe pat... Mi-am venit în. fire cu încetul, încît ce s-a mai întîmplat după aia, nu știu... era tot noaptea.Eram ușor, mă simțeam bine. Cămașa proaspătă, pufoasă, hainele nedate pe trupul meu, m-au făcut să înțeleg că sînt cele de

X-II

Desen de M/W VULCÂNESCUIboiu ridicase pretenții,în . _ . _ .tot noi trebuia să-i dăm și brînză. De fapt, la revizia care a urmat l-am luat si pe Tata cu mine... Nu mai aveam nevoie de nimeni, eram slab ca un ogar și tușeam, începusem să scuip sînge. în sufletul meu tare aș fi vrut să mă pot duce pe front, dar acuma se terminase. Ciocănituri. măsurători și am ascultat înghețat cuvintele doctorului : „tuberculoză intestinală !“N-am vrut să-i spui lui Tata, dar i-a spus doctorul. Acasă mama nu vrea să crează, și Iboiu o ținea înainte pe a lui. Mi-am strîns lucrurile și am vrut să fug de-acasă, dar mi-am dat seama că sînt condamnat și nu mai are la început, Era așa de niciodată.A răzbit.beau. A doua zi nu a mai lăsat-o să se ducă cu lapte la Iboiu. Un timp m-am simțit mai bine, începeau să-mi revină puterile, credeam că am să mă fac sănătos. Am aflat apoi că Tudorina se încurcase cu al lui Ozun. Băieții întregi erau plecați și ea nu putea să-i aștepte, era greșită. Am căzut la pat și după puțin timp am început să dau și mai mult sînge. Stăm mai mult la vie, pe băi ; îmi făcusem strat la capul dinspre pădure ca să am mai mult aer ; mă ajutau oamenii să-1 tîrăsc după umbră, că eu nu mai aveam putere. Mama nu știa ce să mai facă. îmi aducea ce-mi dorea sufletul; după aia a căpătat obiceiul să umble pe la vră- ciulese și pe mine mă îndopa cu tot felul de fierturi, de descîntece. M-am supus, ea mi-a dat viață și m-am lăsat în voia ei. A fost degeaba. Vezi cum sîntem, o urăsc, nu-1 spui decît umbra, dar nu-i ies din voie. N-am putere. Astăzi am ieșit încoace tot ca să-i fac ei pe plac.După ce se pornise măcelul, trebuia să duc un pachet și-un plic pentru frati-meu. Venise un băiat din Stoborăști și ne-a trimis vorbă să-1 așteptăm în gară. Trenurile circulau ca atunci, și a trebuit să aștept mult. în sală era și un invalid, avea pe mîneca vestonului trei V-uri. Ca la o jumătate de ceas cădea în neștire. De unde venea, cine îl lăsase să plece singur, nu știu, nu avea nici bani de tren, n-avea foaie de lăsare la vatră sau mai știu eu ce... Am pus care niște bani. în din Scrioaștea lîngă el : „Ce cu" ? Murise de cîteva zile, abia îl îngropa-

nici un rost. Tata nu s-a băgat apoi a vrut s-o înverșunat, cumMi-a fiert lapte
bată pe mama, nu l-am văzutși mi-a dat să

cît am putut și am strîns timpul ăsta a auzit că sînt și mi-a făcut semn să stau știi de Lisandru lu Stîlpui-

sus. O căldură moale îmi mîngîia mîinile și fața. Am vrut să deschid ochii, dar n-am apucat decît să dezlipesc pleoapele, că lumina m-a izbit cu o putere neașteptată. Nu mai era nici o îndoială, îmi țineau luminările : „Trăiește", am auzit pe cineva șoptind. Era o plăcere, aerul îmi mîngîia nările nasului, pieptul se ridica și cobora ușurel. Pluteam, parcă eram un copil. îmi era frică să-i dau drumul afară la tot de teamă că iar am să mă astup. Vream să am o rezervă, cît de mică. Cineva mi-a desfăcut deștele și boarea de căldură s-a depărtat. M-am înecat iar. „De ce nu le-o fi stins afară", m-am supărat eu. Dar bucuria că greul trecuse m-a făcut mai înțelegător: „Precis s-a gîndit, n-a vrut însă să treacă dincolo ca să nu se depărteze de mine, să mă aibă sub ochi".Mi s-a mai întîmplat și de atunci încoa ; m-am învățat și cunosc semnele, știu cum începe, simt cum mă pierd, atunci este cel mai greu. De fiecare dată am plecat convins că am să-mi revin, și mi-am revenit. Cînd nu ai somn, nopțile trec greu, nu se mai sfîrșesc, dar cînd știi că ai să-ți pierzi răsuflarea, ce să mai spun eu... Este o neclintire de piatră, lucrurile zac nemișcate. Este o liniște care te cutroape, te înăbușe. Ca să trec pragul ăsta aveam nevoie de ceva tare, mi-au venit tot felul de idei, dintre toate una singură a rezistat și m-a cuprins cu totul, m-a absorbit: vream să aflu dacă viața mea a avut un rost pe lumea asta sau nu a fost numai zădărnicie.Am înțeles că m-am înșelat; una e să crezi și alta e să fie așa ; una e ce vrea omul și alta e ce iese. Viața mea e scurtă, abia trei săptămîni de ani și încă doi; am întors-o pe toate fețele, am sucit-o, am răsucit-o... înțelesul a venit greu, ca un copil... dormim a treia parte din existența noastră și dacă este așa, atunci degeaba socotim noi timpul ăsta ca făcînd parte din viață... Somnul e rupt din moarte, e oglinda morții. Am mers mai departe, în săptămîna dintîi am fost copil, mintea a început să se schimbarea dinților ; în a flăcău, fața se deosebea, aștept, aveam frați maisă-i las pe ei să intre în lume, și m-am supus datinilor, deși a fost greu, în oglindă, barba se îndesea, se se înăsprea, este tocmai vremea beam cu Tudorina, încît n-amveste cînd asupra pămîntului s-au îmbulu- git norii războiului. Eu nici n-am priceput, decît mult mai tîrziu, nenorocirea care se

abătuse asupra noastră, grozăvia războlu- lui. Și în loc să împart soarta băieților de d seama mea, am apucat-o pe alt drum, care | pentru mine era îh'fundat, pentru alții nu... H Din ce a rămas, unele lucruri însemnau H ceva pentru mine, dar fuseseră curmate a prea din vreme ca să însemne și pentru a alții. Dacă lăsam în urma mea o casă, o _ vie, ca să nu mai vorbesc de copii, era alt- | ceva, niște ochi cu care să văd în urmă, g Frate-meu e mort, eu sînt ca și terminait, soru-mea o să se ducă după bărbat, cum e n datul fetelor, și numele nostru n-o să-1 mai H pomenească nimeni, neamul nostru s-a a stins. Asta n-are cum să însemne viață, » eu n-am temei să aștept în liniște moartea... 8
★Abia după lungi ezitări se hotărî... Șe | dezbrăcă încet, cu mișcări de om obosit, H chinuit de lumina nedecisă care îl împie- H dica să știe ce se întâmplă în jurul său. a Răcoarea nopții îl învălui, îi pătrunse în N corp prin toți porii. Era nehotărît, nu știa g ce să facă : să sară dintr-odată în apă, sau să coboare și să-și afunde trupul cu fj încetul. Și din nou ajunse la el o mișcare, H aerul se zbătea într-o unduire ușure. Tre- 3 mură, cuprins de fior. A fost destul ca _ nehotărîrea să fie curmată... Sări... unda H îi învălui trupul, doritoare parcă să-1 în- ft ghită. Se lăsă în voia apei. Trase aer în “ piept cu sete, brațele lui se întinseseră ca 3 aripile unei mori. înota cîinește, nUmai | că mișcările arătau că este deprins cu apa. ■ îi venise greu la început și numai după a ce avusese norocul să vadă un marinar h înotând. înțelesese ce are de făcut; mișcă- g rile i-au devenit largi, pline, brațele îi ieșeau din apă ca o smulgere lină, stă- H pînită. Trupul i se mlădia, se da după apă. w Cînd a văzut că are mai mult spor, că este ■ mai odihnit, a căpătat încredere în el, a început să nu-i mai fie teamă de apă ; a 0 fost momentul hotărîtor. yPornise cu gîndul să dea ocol lacului de g nouăsprezece ori ; de ce nouăsprezece ori, 0 nu s-a gîndit. Apoi își uitase ; se simțea | alt om. oboseala aceea dureroasă îi dispă- _ ruse, deși n-ar fi putut spune că este odih- h nit. îl stăpînea o liniște mare, o bucurie H plină. O luă către gura lacului; se ridică a în picioare, apa se scurgea încet, mîngîin- ™ du-i trupul. își roti brațele în aer de mai 9 multe ori. Se întinse jos, valurile continuau H să-1 caute din urmă, îi băteau coastele. “ Simțea nevoia să doarmă și își puse mîinile H sub cap. Nu se auzeau decît valurile ce | băteau sub maluri, sus se petrecea ceva... u iarba se pleca, se îndoia sub pași ome- n nești. Vru să se ridice, nu putu însă să I învingă starea de moleșeală, de îndoială. S Sufletul îi era frămîntat, liniștea adîncă nu “ reușea să-i potolească simțămîntul că nu e a singur. O luă spre adînc, apa îi trecea de S brîu. Se opri și cercetă malul. Adîncimea k la care se afla, malurile drepte, înalte, îi « ridicară privirile în sus. către cer. Se lăsă ! în voia apei. înota încet, fără grabă, fără H un scop anume, lăsîndu-se pradă mîngîierii ** valurilor. Avea senzația că oboseala aceea I odihnitoare l-a cuprins cu totul, pe de-a-n- I tregul ; o simțea pînă și în unghii, în “ sfîreurile urechilor...Se opri lîngă rufe ; rămase în picioare, 1 pînă ce boarea nopții îi zvîntă trupul. Și S iarăși ajunse la el un foșnet, o vibrație g ascunsă. Vru să alerge, să încerce să desco- n pere ființa aceea nevăzută, dar rămase ne- | mișcat, dîndu-și seama că este zadarnic. ■ Uitase că este dezbrăcat. Avea simțămîn- H tul că cineva îl privește, îl iscodește.Rufele proaspete, pătrunse de răcoarea “ pămîntului, îl înviorară. Se îndreptă spre ■ car ; și din nou pluti în noapte mișcarea | aceea, ușure ca o fîlfîire de aripi. Căută g atent peste tot, fiecare colțișor, fiecare tufiș și degeaba. Cînd nici nu se mai aștepta, 3 privirile îi căzură pe marginea porumbului H lui Herghelegiu, exact acolo unde trebuia... “ între cuiburile înalte descoperi ascunsă o H umbră. Frunzele late cădeau peste umerii | fetei, lăsîndu-i capul afară :— Neagule, du-te și te culcă ! hUmbra se trase îndărăt, iar în clipa urmă- |toare frunzișul o înghiți. O vreme o urmări H cu auzul, fata înainta cu latul trupului, “ despicînd frunzișul. Apoi totul se potoli, S se împrăștie ca un abur...Dormeau greu;, nu, l-au simțit cînd s-a băgat sub așternut/-.îi părea, rău că n-a, strigat-o pe fată, că n-a- rugat-o să rămîie, că nu a alergat după ea să o prindă. Să fi urmări.t-o pînă ce ea obosea, atunci ea s-ar fi lăsat în voia lui, moale, frîntă de alergătură... mai departe nu avea tăria să-și ducă gîndurile...A doua zi s-a trezit tîrziu ; ai lui araseră atîta cît să poată începe clăitul.
★Duminică, la horă, s-a întâlnit cu băieți și fete. Erau cu toții bucuroși că au terminat cu secerea :— Să ne vedem scăpați și de căratul paielor și atunci...— Și după aia o să ziceți de tăiatul cocenilor, rise Tudorina. Astăzi eu vreau să mă gîndesc numai la ce-mi place, și puse mîna pe umărul lui Neagu.El era topit, mai de mult încercase, și fata se făcuse că nu înțelege, trecuse peste insistentele, peste îndrăznelile lui cu cite o glumă. în seara aceea era altceva, nu se mai dezlipea de el. Pînă la urmă băieții și fetele i-au lăsat singuri.Tudorina locuia la deal ; mergeau tăcuți, stingheriți, neștiind cu ce să înceapă și ce să spună. Se întunericise demult ; cu cît se apropiau de casa fetei, cu atît mergeau mai încet, părîndu-le rău că drumul este scurt și că are să se sfîrșească. Fata privea absent frunzele salcîmilor ; umerii lor se atingeau ; băiatul o luă de mînă. O vreme fata rămase nemișcată, apoi se lipi mai strîns de el și-și ridică capul ; privirile li se căutau ; erau aprinși la fată :— Ce frumos înoți, Neagule ! Nici nu știi ce bine mi-a părut cînd am văzut cît de frumos înoți !Băiatul îi prinse și cealaltă mînă și o trase mai aproape. Fata se uita acum ‘ jos, rușinată de cuvintele ei. cu gîndulApoi își ridică ochii cu în-

I 
Iîn laseara aceea,cetul...— Dacă ai ști ce bine îmi pare că tu aifost... spuse băiatul. închipuie-ți că l-aș fi ascultat pe Taica și nu m-aș L d____scald, închipuie-ți că ar fi fost Ilinca și nu tu !— De ce vorbești așa... ? Cînd ești cu mine să nu te mai gîndești la nici o fată ! îl certă ea cu bucurie în glas.— Mi-a părut tîne. Dacă ai ști am adormit... !— Și mie supusă.De atunci vorbește cu să se afle în sat ce s-a întîmplat între Neagu și Tudorina, dar nimeni nu avea să spuie nici un cuvînt rău, dimpotrivă. Disperarea cu care el se agățase de viață li se părea în firea anilor un timp setea Iui de boala.

fi dus să mă
Cînd ești cu

rău că n-am fugit după cît de greu mi-a fost pînă
la

a

fel. și fata rise potolit,aflat tot satul că Neagu Tudorina. Și mai tîrziu avea
lui. Măcar pentru viață răzbise și

întorsrăcisem. Din boala. Se mormîntul
în a doua coacă, o dată cu treia mă făcusem dar a trebuit să mari și trebuiaMă uitam împlinea, cînd vor- prins de

★Din seara aceea m-a vede treaba că meu n-am mai ieșit și, cu toate stăruințele mele, n-am putut să aflu nimic de el. Mă chinuiau însă gîndurile, vream să înțeleg soarta băieților de seama mea, a băieților cari abia așteptau să intre în viață, să trăiască. A fost o zbatere crîncenă, surdă, în războiul acela de chin și suferință. Am înțeles astfel tragedia lui Neagu. Era tragedia celor care fugind de moartea împroșcată de obuze cădeau pradă tot morții. Unei morți lente care le storcea strop cu strop viața. Astăzi, cînd am auzit clopotul bătînd a mort, gîndul mi-a fugit la Neagu. Moartea e necazul din urmă, dar și cel mai mare.
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PANORAME SUB
STEAUA NORDULUCînd, la sfîrșitul anului trecut, am plecat spre Suedia, gîndindu-mă la geografia și istoria acestei țări nordice, la oamenii, peisajul, păsările și animalele sale, mi-au venit în primul rînd în minte noțiunile crestate în memorie în anii copilăriei, după ce isprăvisem lectura ultimei pagini a basmului brodat de Selma Lagerlof în cartea „Minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia". Bineînțeles, încă de la sosirea în Stockholm mi-am dat seama că Suedia contemporană oferă o imagine mult mai bogată și mai complexă ca rezultat firesc al saltului realizat pe calea progresului și civilizației în cele șase decenii scurse de la apariția acestei capodopere a literaturii suedeze.
Capitala care plutește 

pe apă...Stockholmul, supranumit „regina lacului Mălaren" sau „orașul care plutește pe apă" — așa cum l-a caracterizat Selma Lagerlof — m-a surprins plăcut de la prima întîlnire, prin pitorescul său. Orașul e răspîn- dit pe mii și mii de insule stîncoase și împodobite cu verdele parcurilor. Aici, pe fundația rezistentă din roci granitice, de culoare închisă, oamenii au durat de-a lungul veacurilor construcții solide, cu linii impunătoare care degajă sobrietate, răceală.Străzile capitalei sînt supuse unei circulații intense, grăbite, organizate ; vehiculele se scurg zi și noapte de-a lungul bulevardelor largi cu 6 piste, traversînd poduri de beton armat cu curburi grațioase, lungi de peste un kilometru și aruncate deasupra apelor, pentru a înlesni legătura dintre diferitele zone ale orașului.După ce ai admirat panorama o- rașului, care frapează prin castele și palate, monumente publice, turnurile celor peste o sută de biserici proiectate pe fondul parcurilor și grădinilor, îți dai seama că meritul întregului plan urbanistic al capitalei suedeze constă în asigurarea unui echilibru între cele două elemente naturale : apă și piatră.în Stockholm, ca și în alte orașe suedeze, „partea istorică" este într-un fel de sine stătătoare, neamestecată cu elementele urbanisticii moderne. Elementul „istoric" al capitalei se găsește chiar în inima orașului ,a- colo unde apele dulci ale lacului Mălaren se împreună cu apele sărate ale Balticii, fortul construit aici în secolul 13 mareînd momentul întemeierii Stockholmului. Orașul vechi (Gamla Stan) constituie unul dintre colțurile cele mai îndrăgite de locuitorii Stockholmului și un obiectiv nelipsit din orice itinerar turistic. Reîntîlnești aici construcții vechi, pe care timpul și-a lăsat patina, cunoscutele case în stilul burgurilor medievale germane, înșiruite de-a lungul unor străduțe întortocheate în pantă. Străzile sînt atît de înguste îneît trecerea mașinilor este practic imposibilă, iar oamenii își pot da mîna prin ferestrele caselor de pe o parte și alta a ulițelor.Stockholmul este renumit prin bogata sa rețea de muzee — uimitoare prin bogăția de valori artistice și prin originalitate. între acestea „Muzeul național de artă", cu opere de artă suedeză și străină, precum și colecții de artă aplicată ; „Muzeul de artă modernă", conținînd o excelentă colecție de sculpturi și pînze suedeze, lucrări prestigioase ale lui Matisse, Leger, Picasso și E. Munch precum și o lucrare a lui Brâncuși (începutul lumii); „Muzeul nordic" etc.Elementul modern al Stockholmului îl constituie în primul rînd ora- șele-satelit, apărute în perioada postbelică și vădit influențate de stilul american.Așa cum este cunoscut, Stockholmul a găzduit în perioada postbelică numeroase congrese, mitinguri și în- tîlniri internaționale consacrate păcii, înțelegerii și securității. Și în aceasta se reflectă dorința de pace a poporului suedez, aspirația lui spre înțelegere și colaborare cu toate popoarele. Stockholmul este capitala unei^țări. care n-a mai participat la un război din 1814 — deci de peste un secol și jumătate ; în 1949 a refuzat să intre în pactul militar agresiv N.A.T.O. ; promovînd în continuare o politică de neutralitate, Suedia aduce totodată în concertul internațional o contribuție importantă la destindere și îmbunătățirea relațiilor. între state cu sisteme social-politice diferite.
Trepidația culturii și a 

economieiCînd vii de la Stockholm, Upsala — unul dintre cele mai vechi și mai îndrăgite orașe ale țării — ți se dezvăluie din depărtare prin castelul și catedrala orașului. Distrus de un incendiu la începutul secolului al 18-lea, castelul a fost restaurat mai tîrziu. EI evocă o serie de momente istorice și culturale între care și prezența lui Descartes, care, la invitația reginei Cristina, a trăit un timp in Suedia unde a și murit. Una din mîndriile orașului și ale țării este celebra catedrală din Upsala. De proporții impresionante, zidită din piatră brută și cărămidă ea este cel mai frumos edificiu gotic al Suediei și cea mai mare biserică scandinavă.Ceea ce face însă înainte de orice faima Upsalei este universitatea ei, înființată încă în 1477. Clădirea actuală, realizată în stilul renașterii la sfîrșitul secolului trecut, este un focar de studiu și creație pentru cei 15 000 de studenți. Se spune că nu este suedez care după ce a trecut prin Upsala să uite vreodată cuvintele : „Este frumos să gîndești liber dar este și mai frumos să gîndești corect", dăltuite în piatră deasupra intrării în aula Universității.Goteborgul, orașul de pe rîul Gota, cu cei 400 000 de locuitori ai săi, este al doilea oraș al țării și totodată portul ei cel mai important. După cum ne spuneau gazdele, prin portul Go- teborg trec 25 la sută din importul și exportul țării ; aici este plasată o treime din flota comercială a Suediei. Aproape 40 la sută din populația activă a orașului lucrează în industrie, în „Mica Londră", cum i se spune orașului, își desfășoară munca colective care au dus departe de hotarele țării faima unor produse, cum sînt uzina de automobile Volvo, întreprinderea de rulmenți S.K.F. și șantierele de construcții navale.Cei 300 kilometri care desprat Goteborgul de Malmo i-am parcurs cu mașina, traversînd o regiune bogată în păduri de brad, cu sate alcătuite

din case solide, de culoare închisă ; din loc în Ioc apăreau în cale biserici vechi, castele și conace construite cu sute de ani în urmă. Seara, de o parte și de alta a porților masive ale unor gospodării țărănești, se vedeau torțe aprinse, iar deasupra caselor un steag suedez — semn că familia respectivă avea oaspeți în acea seară.Am ajuns în Scania, provincia meridională a Suediei, regiunea cu densitatea cea mai mare, unul din opt locuitori ai țării trăind aici pe o suprafață care reprezintă doar 2,4 la sută din aria țării. Scania este „grî- narul țării". Să menționăm că în Suedia, unde numai 9 la sută din suprafața țării este arabilă, agricultura este orientată îndeosebi spre cultura furajelor — aproape jumătate din întreaga suprafață, spre creșterea animalelor și cultura cerealelor (grîu, orz, ovăz). Despre locuitorii provinciei, care vorbesc o suedeză cu un accent particular, ni s-a spus încă de la Stockholm că sînt oamenii cei mai veseli din Suedia. Scanienii sînt mîn- dri de orașele Malmo și Lund, pe care le compară cu Stockholmul și
REPORTAJ
MONDIAL
Upsala. Potrivit explicațiilor date de gazde, dezvoltarea orașului Malmd, situat pe malul curbat al golfului Sound, este legată de existența a doi factori : miraculosul pescuit de heringi în golful și așezarea care oferea posibilitatea de ancorare marilor vase hanseatice venite să încarce heringi.Opresc aci firul călătoriei, pentru a încerca să desprind cîteva impresii de ordin general.
0 explicațieVizita în Suedia m-a ajutat să iau cunoștință de frumusețea acestei țări nordice, să cunosc acest popor dîrz și muncitor, care, înfrîngînd asprimea naturii și sărăcia solului, a construit în această parte a Scandinaviei opere de civilizație durabile, demne de respect și de adînca admirație a omenirii, aducînd, totodată, o contribuție prețioasă la tezaurul artei, tehnicii și științei mondiale.Cum explică gazdele faptul că o țară rurală și săracă de trei milioane de locuitori a reușit în șaptezeci de ani să devină o națiune industrială de aproape opt milioane de cetățeni, avînd cel mai ridicat standard de viață din Europa occidentală ? Interlocutorii ne-au subliniat că dezvoltarea Suediei este o expresie convingătoare a roadelor pe care le aduce munca stăruitoare a unui popor harnic, desfășurată în condițiile unui climat de pace.De asemenea, deseori ni s-a subliniat ce importantă deosebită a avut preocuparea continuă de dezvoltare industrială accelerată a tării. Tocmai datorită acestei preocupări, Suedia s-a transformat dintr-o țară cu un pronunțat caracter agrar, în care trei pătrimi din populație era ocupată în agricultură, într-o țară puternic industrializată, unde 45 la sută din forța de muncă este ocupată în sectorul industrial și numai 14 la sută în agricultură, silvicultură și pescuit. în plus ni s-a vorbit despre rolul pe care l-au avut diversificarea și înalta specializare a industriei constructoare de mașini, care produce în prezent motoare, mașini și aparate electrice, vapoare, utilaj a- gricol, minier și forestier, autovehicule, locomotive, rulmenți, echipament telefonic etc. Țara care a dat pe Alfred Nobel, inventa-

DEZMĂ ȚUL

AURULUI
O simplă bornă kilometrică albă, pe care sînt sculptați doi călugări franciscani în sutană cafenie, te anunță că ai intrat în principatul Monaco. Vameșii nu-ți scotocesc prin geamantane,, iar polițiștii nu-ți cer pașaportul.Monaco ! Un univers de ilustrată, agățat de Coasta de Azur. Un principat alcătuit din trei orașe : Monaco, La Condamine, Monte Carlo. Pentru lumea întreagă, Monaco înseamnă un minuscul stat așezat la granița dintre Franța și Italia, un centru al turismului internațional, loc de întîlnire al celebrităților mondiale. Pentru unii, Monaco înseamnă în primul rînd Monte Carlo, iar Monte Carlo se suprapune cu faimosul său cazinou, sinonim cu luxul, exotismul, excentricul și... magia ruletei.In 1863, Blanc, originar din Bordeaux, speculant de bursă, devenit apoi bancher, a deschis la Monte Carlo, oraș construit aproape în întregime de el, actualul cazinou, menit să sprijine vistieria principatului aflată în situație critică. Blanc a întemeiat apoi și Societatea Băilor de Mare (S.B.M.), societate pe acțiuni care dirijează și astăzi viața economică din principat. Azi, existența a 10 000 din cei 25 000 de locuitori din Monaco depinde de S.B.M. Motorul principal al S.B.M. a devenit cazinoul.Sumele încasate de S.B.M. (care include cazinoul, hotelul) se ridică la zeci de milioane de franci și poate tocmai de aceea cifra totală a încasărilor este 

torul dinamitei, pe Berzelius, cunoscut pentru contribuția sa în domeniul electrochimiei, și Scheele, descoperitorul unui mare număr de elemente chimice, beneficiază de o industrie chimică dezvoltată.Spre deosebire de alte țări industriale, ca, de pildă, Japonia, industria suedeză nu-și pune problema de a depăși celelalte țări pe terenul cantității ci prin înalta calitate a produselor, prin „perfecțiunea în a- mănunt", ceea ce presupune o înaltă calificare profesională. Semnificativ în acest sens este faptul că într-o discuție ni s-a arătat că la o mare întreprindere electrotehnică din cei peste 16 000 salariați, mai mult de un sfert sînt ingineri.Trebuind să depășească dificultățile provocate de inexistenta unor resurse interne de cărbune și petrol, suedezii s-au îngrijit de o folosire chibzuită, optimă a celor trei bogății : minereul de fier, pădurile și aurul alb.Suedia este una din țările caracterizate printr-o largă dezvoltare a schimburilor comerciale cu alte state ale lumii. Este semnificativ faptul că o cincime din întregul produs național brut și mai mult de un sfert din producția industrială sînt exportate.Deși a cunoscut o puternică dezvoltare în ultimul secol, economia țării n-a putut depăși o serie de dificultăți pe care le generează orîn- duirea capitalistă, faptul că proprietatea privat-capitalistă asupra mijloacelor de producție este dominantă. (95 la sută din numărul muncitorilor din industrie lucrează în întreprinderi particulare). în ultimii 30 de ani, statul suedez a luat o serie de măsuri pentru reducerea discrepanțelor dintre averi, acționînd mai ales prin creșterea progresivă a impozitelor. Cu toate acestea, conducători ai sindicatului muncitorilor constructori din Stockholm ne arătau că mai ales în ultimul deceniu distribuția venitului și nivelul bunei stări s-au diferențiat tot mai mult ca expresie firească a existentei proprietății private asupra mijloacelor de producție.Una din problemele dificile ale țării o constituie lipsa de brațe de muncă ca urmare a densității mici și a structurii piramidei de vîrstă a populației (populația tării sub 14 ani reprezintă circa 20 la sută, iar cea peste 67 de ani aproximativ 10 la sută). într-o tară cu un sistem de asigurări sociale dintre cele mai a- vansate din Europa occidentală, vîrsta de pensionare este de 67 de ani.Cumpătați la vorbă și chiar timizi, zîmbind rareori, oamenii aceștia te cuceresc prin stăruința cu care muncesc, prin cinstea lor desăvîrșită, prin ospitalitatea nespectaculoasă dar sinceră izvorîtă din adîncul inimii.Poporul suedez este un adversar hotărît și statornic al războiului. Chiar în timpul șederii noastre am văzut suedezi manifestîndu-și solidaritatea cu lupta poporului vietnamez, împotriva agresiunii nord-americane. am constatat simpatie față de Cuba socialistă, revoltă și protest față de politica de apartheid a guvernului Republicii Sud-Africane. în centrul orașului Stockholm era deschisă o expoziție înfățișînd aspecte din lupta poporului vietnamez, se transmiteau cîntece de luptă ale Vietnamului, iar grupuri de tineri strîngeau fonduri pentru Vietnam.Interesul și simpatia față de țara noastră, pe care le-am întîlnit la localnici, mi-au confirmat convingerea că dezvoltarea și în viitor a relațiilor prietenești dintre România si Suedia, dintre cele două popoare, servește ambelor părți, cauzei păcii, colaborării și securității în Europa și în întreaga lume.
Andrei ȘTEFAN

secretă. Cu toate insistențele mele și micile șiretlicuri folosite nu am reușit să o aflu. Principalul acționar al S.B.M. este astăzi (în urma cunoscutelor diferende cu armatorul grec Ona- sis) statul monegasc (65 la sută din acțiuni).
MAGIA 
COVORULUI VERDEUrc în viteza a doua spre templul cosmopolit al jocurilor de noroc... La intrare în luxosul hol al Cazinoului te întîmpină statuia ecvestră a lui Ludovic al XIV-lea. Observ că unul din genunchii calului de bronz lucește în mod neobișnuit. Se spune că trebuie să freci acest genunchi, dacă vrei să ai noroc. E un amănunt pe care ni-1 dezvăluie un jucător veteran, în timp ce mîngîia cine știe pentru a cîta oară faimosul genunchi. Superstițioșii cred : ei privesc fascinați spre genunchiul lucios. Funcționarii hotelului, extrem de politicoși, zîmbesc tăcuți. Jocurile de noroc și superstițiile au fost dih- totdeauna aliați. O veche credință în zeul șansei cere celui ce intră pentru prima oară în Cazinou și are sub 36 de ani, să joace numărul exact al anilor săi Ia masa cea mai apropiată... Alții pîndesc pe ghinioniști și mizează pe numerele pierdute de aceștia. Sînt așa-numiții „vînători de moștenire" care de ani de zile așteaptă o șansă. In sfîrșit, există u- nii care cred în „magia"

frumuseții feminine și femeile frumoase nu lipsesc din saloanele Cazinoului. Ele sînt rugate să aleagă numele sau să hipnotizeze bila de fildeș a ruletei. A- ceste „preotese" ale templului primesc pentru serviciile lor un comision, neimpozabil la fisc. Pe altarul molohului de la Monte Carlo au fost sacrificate grămezi de aur scurse din sudoarea truditorilor de pe toate continentele lumii. într-o singură noapte, dintr-un simplu capriciu, aici au fost pierdute sau cîștigate averi incalculabile.E ora 10. înainte de a intra în sălile de joc trebuie să treci pe la biroul de recepție. Aici îți dai numele și plătești taxa de admitere pentru o zi de joc sau pentru tot sezonul. Personalul unui birou special de control verifică dacă nu figurezi printre miile de nume cărora le este interzisă intrarea în cazinou. Apoi, pentru aceleași motive, ești supus privirilor unui serviciu de fizionomiști profesioniști, care pretind că cunosc cel puțin 60 000 figuri. După ce am trecut prin acest purgatoriu pătrund cu „echipa" matinală de jucători în sălile de joc. La ora aceasta vin numai „șoarecii", jucătorii care mizează sume mici. Sînt mici rentieri sau persoane scăpătate care vor să-și refacă veniturile la masa verde.în templul banului nu intri gratis ! Plătesc un bilet de intrare și intru într-o sală enormă. Luxos boltită, cu plafoane aurite și lustre grele, emanînd un iz de e- pocă. Pe mese s-au și strîns

Interviu cu oLA HOLLYWOOD

americana

Valeriu RÂPEANU

o con- moia- și res- . artă, i mai

cu- aducă ci cau- devină

sau spectatorii de fie- dată cînd spuneam întîlnit-o pe Shirley Mc De la Los Angeles la
afectare, siguranța fiind- fas- Laine un

impresionează ai prilejul să

nici nu vor să cu adevărat nou cu orice chip să

— She is nice 1 exclamau deopotrivă colegii de breaslă, criticii care că am Laine.New York de-a lungul întregului meu itinerar american, în orice oraș și în orice casă ne-am oprit, oriunde aminteam că am avut o conversație cu interpreta „Apartamentului", privirile se luminau de o bucurie lăuntrică. Dacă la început cuvintele acestea ni s-au părut un compliment, o remarcă de circumstanță, după cîteva zile mi-am dat seama că ele exprimau în fond afecțiunea americanului față de artista care a devenit din ce în ce mai mult o întruchipare a omului obișnuit, a virtuților, a farmecului, a simplității și modestiei acestuia. Aș spune chiar că Shirley Mc Laine modifică în lumea americană i- maginea vedetei ce șochează publicul prin extravaganță și.

cu totul de consecvența, sale. Tocmai t cotidiană Shirley Mc cinematografului în societatea „Cinemato- aduce

uneori, chiar provocare. Omul de rînd vede în Shirley Mc Laine o parte din lumina sufletului său, se recunoaște în ce are el mai bun, mai simplu, mai spontan și mai direct, mai nefalsificat de conveniențe. De aceea, cînd spui că ai întîlnit-o, îi citești în ochi bucuria de a fi întîlnit pe cineva care îl reprezintă cu adevărat. Pentru că Shirley Mc Laine a devenit vedetă tocmai prin ceea ce ființa sa are mai firesc, mai fermecător și neașteptat de a- mabil.Așa am cunoscut-o într-o după amiază de februarie — aidoma, judecind după soare și temperatură, cu ceea ce înseamnă la noi sfîrșitul lunii mai — pe platourile studioului „Universal" din Los Angeles, în pauza turnării ținui film muzical după „Nopțile Cabiriei". Banalele întrebări și introduceri care „să spargă gheața' sînt inutile. Prezența tonică a artistei, lipsită de

site este ideilor că viața cinează, conferă < rol proeminent contemporană, graful poate tribuție la revoluția lă dorită". De aici : pingerea gratuității în căutarea unor sensuri adinei ale operei, dorința ca aceasta să exprime gînduri și sentimente umane autentice. „Avangarda a trecut* spune retezînd aerul cu mîna. Si apoi adaugă zîmbind fond promotorii acestor rente ceva tă celebri". Actrița căreia îi displac conveniențele pînă și în gesturile confraților, care detestă șablonul oricum s-ar manifesta, ține să precizeze: „îmi place și aprob orice căutare ce urmărește să pună în valoare omul, viața lui, gîn- durile lui, orice căutare care are drept țel să ne releve sensurile existenței sale".Și de aici discuția noastră părăsește domeniul artei. Shirley Mc Laine urmărește cu a- devărată fervoare existența tineretului. îi place cînd în țara ei îl vede viu, dinamic, curajos, cu sentimentul responsabilității față de ziua de mîine. E bucuroasă că de acești oameni va depinde viitorul țării. Pentru că ceea ce cere ea artistului, îi cere și omului politic: legătura cu viața, cu realitatea. Ne mărturisește că se miră ori de cîte ori conducătorii unei țări își pierd vremea în chestiuni de procedură măruntă, fără sfîrșit și mai ales fără finalitate. Arta și politica, spune actrița, trebuie să aibă deopotrivă ca punct de plecare și de sosire 
omul și viața lui.Am notat aceste gînduri pe care acum le împărtășesc cititorilor cu conștiința că a- ceastă profesiune de credință este nu numai a unei mari actrițe ci și a unei distinse intelectuale care gîndește cu seriozitate la rosturile și sensurile meseriei sale. Iar cuvintele spuse de Shirley Mc Laine la despărțire au fost un salut pentru România, țara pe care n-a uitat-o și unde speră să revină.

„antivedetă
afectare și gesturi inutile, discuția ce se încheagă spontan, te fac să-ți revizuești brusc atitudinea și să adopți același diapazon de simplitate și naturalețe.O întrebi care este crezul ei artistic și-ți răspunde fără ezitare : viața obișnuită, tot 
ceea ce este în legătură cu o- 
mul de rînd. O adevărată pasiune pentru descoperirea a- cestui univers în care își duce existența omul, cu necazurile, durerile, bucuriile și visele sale. Rostind aceste cuvinte, artista se transfigurează, se însuflețește, te face părtaș la satisfacția cu care împlinește acest ideal al carierei sale : omul și lumea sa de 
fiecare zi.Călătorește mult — ne spune — chemată ca orice vedetă în toate colțurile globului. Dar călătoriile nu reprezintă. un scop în sine — ține să precizeze imediat — simple divertismente ci prilejuri de cunoaștere a unor noi universuri de viață, de gînduri, de sentimente. Și ar vrea ca în fiecare film să înfățișeze spectatorilor imagini noi, făcîndu-i părtași la ceea ce îi fră- mîntă pe oamenii de pe toate meridianele globului. O interesează deopotrivă problemele sociale și psihologice ale vremii. Artistul adevărat, remarcă ea, nu poate face abstracție de nici unul din a- cești piloni ai artei. O întreb dacă publicul .larg iubește arta care izvorăște din viața cotidiană, și nu preferă cumva o artă de evaziune — „Cu cît publicul este mai inteligent — ne răspunde Shir- lei Mc Laine — cu cît devine mai avizat în materie de artă, cu atît ajunge să aprecieze și să înțeleagă în adevărata lumină farmecul vieții de fiecare zi pe scenă și pe ecran, viață ce poartă atîtea semnificații deosebite".Shirley Mc Laine este O3tilă convenționalismului, schemelor prestabilite, afectării actoricești. De la o vreme — ne întreabă — de ce oare junii primi, în teatru ca și în cinematograf, sînt la fel pe tot globul ? „Oriunde ai merge, spune ea, cu uimire, afli aceleași ticuri, același accent, repetat în zeci și plare".Ceea ce te ori de cîte ori afli părerile acestei femei in teligente, cultivate, dar lip-

PE COASTA

DE AZURDe Pe
cît și pe

detectivii supraveghează nevăzut! atît pe jucători 
cît și pe crupieri

podețul mișcător,

grămezi de bani și jetoane. Privesc la animația din jur. Grupuri compacte de jucători ; valeți în livrea ; bă- trîne elegante și femei „de societate", dornice de căpătuială ; turiști și țipi dubioși. Printre ei sînt amestecați și mulți detectivi ai Cazinoului, așa-numiții „o- culți", care apără cu strășnicie disciplina jocului și tezaurul „casei". în prima sală se joacă mize mici. E o sală de jocuri obișnuite : ruletă, baccara, trente et quarante. Trecînd pe lîngă mese aud apelul ritual al crupierilor : „domnilor, faceți jocurile !“ Un clinchet ușor de jetoane și monede și un avertisment solemn : „Nimic nu mai merge !“, a- nunță închiderea mizei. Urmează o tăcere de mormînt. Cu ochii mistuiți de o sălbatică pasiune, zeci de oameni urmăresc febril traiectoria micii bile de fildeș ce se învîrtește frenetic în albia ruletei, cu un zgomot supărător, metalic. Bila a- leargă, sare, apoi încetinește și caută capricioasă un loc în care să se așeze. Pe roșu ? Pe negru ? în care dintre cele 36 de pătrățele ? Roata ruletei s-a oprit. Hazardul își pronunță sentința. Crupierii, îm- brăcați în negru, adună mecanic jetoanele ca pe niște frunze de toamnă. Bineînțeles, mulți au pierdut. Numai doi au cîștigat. Sume mici. Restul banilor sînt înghițiți de Cazinou — unicul cîști- gător cert....Jocul reîncepe. Răsună apelul, ca o melopee, de 102 ani aceeași : „Domnilor, faceți jocurile !“Ca o culme a ironiei, nici 

un cetățean din Monaco nu are dreptul să joace la Cazinou. Ei pot fi însă crupieri — aceste pitorești creații ale ruletei. Direcția Cazinoului verifică serios candidații și îi instruiește opt luni pentru a corespunde subtilităților meseriei. Crupierii nu au voie să întrețină relații cu persoane din afara Cazinoului, nici să primească bani sau cadouri. Poartă costume speciale, fără buzunare, măsură menită să-i împiedice să escamoteze jetoanele Cazinoului. Dacă-1 privești cu a- tenție, crupierul îți apare în postura unui om impasibil, depersonalizat, executînd monoton aceleași mișcări și rostind aceleași cuvinte. O adevărată marionetă...
MISTERUL 
„SALOANELOR 
PARTICULARE"Dar unde sînt regii și prinții în exil, maharajahii și marii miliardari americani sau celebritățile de la Hollywood ce fac faima dar mai ales tezaurul Cazinoului ? Am pornit să-i caut în „misterioasele saloane particulare", unde nu poate intra oricine. Sînt admise numai persoane „serioase", care probează acest favor cu averile de care dispun. De altfel și taxa de intrare e mai „serioasă". Dispun de o autorizație din partea direcției Cazinoului. O prezint valetului care îmi deschide larg ușa. Salonul e împodobit cu fresce aurite,

sculpturi uriașe. Aici se joacă de toate — ruletă, baccara, trente et quarante, chemin de fer, boule, ceap. Ritualul este mai secret, iar emoțiile mai mări ca de altfel și mizele. Jucătorii sînt mai puțini.,în aceste „saloane particulare", țarul Nicolae al II-lea al Rusiei a risipit banii „mujicilor", Leopold al II-lea al Belgiei aurul jefuit din Congo iar Faruk al Egiptului truda milioanelor de felahi. Intre acești pereți și-a „valorificat" diamantele Aga Khan. Aici au fost stăpîni regele tunurilor — Zaharoff, sau marele armator Onassis. Petrolul, grînele și aurul lumii, uzine, fabrici sau plantații își schimbau stăpi- nii într-o singură noapte...Stau în spatele unui jucător „de talie" — un industriaș vest-german. Tî- năra de lină el, o blondă spălăcită, e muza care îi a- duce noroc... In fața lui, zeci de jetoane mari din plastic de cîte 10 000, 5 000 și 2 000 de franci. Fac la repezeală un calcul, curios să aflu ce miză a aruncat în joc și obțin o sumă egală cu cel puțin 10 mașini „Renault 16“ sau echivalentul a 100 de salarii lunare medii din Franța. Jucătorul nostru mizează simultan la mai multe mese, plimbîn- du-se dezinvolt printre ele, ca un general pe cîmpul de bătaie. Cînd pierde la ruletă, se reface Ia trente-et- quarante. Cu pleoape grele de nesomn și fard gros, „muza" îl secondează transfigurată. Zeci de jucători îl privesc cu invidie. îi urmă- 

resc gesturile și combinațiile. Unii îl imită.Jucătorul continuă să cîș- tige. Mă interesează dezno- dămîntul. îl văd trecînd de la o masă la alta, culegind, triumfător și rece, grămezi de jetoane. Hotărît lucru, omul acesta cu tîmple albe și trabuc e un favorit al norocului. Dar iată că mormanele lui de jetoane încep să scadă vertiginos... O bucurie ascunsă se citește în ochii partenerilor. Am sentimentul că mă aflu într-o junglă...Observ cum jucătorii își notează din cînd în cînd sumele mizate, fac calcule și combinații. O doamnă între două vîrste, cu accent american, încearcă o nouă combinație, dar pierde vă- zînd cu ochii mii de dolari. Cine o fi oare ? Valetul mă scoate — și de data asta — din încurcătură. E soția unui fabricant. Cîteva mize aruncate de ea, cu eleganță, pe covorul verde al mesei de joc, mistuie salariul săptămînal a mii de muncitori și funcționari americani.O prințesă italiancă scăpătată își reface pierderile. Un mare om de afaceri din Argentina a pierdut într-un ceas mii de capete de vite. Intuiește, desigur, e- șecul și dezastrul care va urma, dar continuă să a- runce jetoane, stăpînit de patimă. La o masă vecină, un mare comerciant din Beyrut cîștigă în cîteva minute 5 mașini de lux. Aici banii nu au frontiere... Numai sensul în care circulă e unic. Și anume : spre cei ce nu-1 muncesc !Urmăresc curios cu pri

virea pe americanca ghinionistă care părăsește „salonul particular". Nimeni n-o mai ia în seamă. E „curățată". Dacă se va sinucide nu va fi nici primul, nici ultimul caz. în cimitirul din Monte Carlo vezi multe morminte fără nume : sînt ale nefericiților care s-au sinucis după ce au pierdut totul. între 1920—1930 circula chiar o legendă în legătură cu sinuciderile faimoase de la Monte Carlo. Se vorbea chiar de o sinucidere la 24 ore ! Erau atît de multe — relatau unii — îneît turiștii ce admirau panorama mării de pe terasele cazinoului erau convinși că aud din grădinile de jos gloanțele jucătorilor decavați. în 1949 prințul Sturza și soția sa se otrăveau într-un hotel după ce pierduseră mai multe milioane la ruletă.Și astăzi au loc sinucideri la Monte Carlo. Dar nu în proporția celor din trecut. Defectivii cazinoului, amestecați printre jucători, supraveghează pe hoți, ca și pe eventualii sinucigași.Un funcționar de la S.M.B. se plînge că pasiunea pentru ruletă e în evidentă scădere. Lumea tri- pourilor s-a împuținat, s-a vlăguit. Ce e, deci, de făcut ? Răspunsul și l-a dat singur. Monaco va trebui să trăiască mai mult din frumusețea naturii sale.Ruleta continuă însă să se învîrtească. nestingherită, înconjurată de lumea ei de patimi și dezmăț, minată de energia diavolului galben.
Al. GHEORGHIU
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DECLARAȚIE
cu privire la amenințarea la adresa păcii 

ca urmare a extinderii
agresiunii americane in Vietnam

DECORĂRI
LA CONSILIUL DE STAT

(Urmare din pag. I)

Nu vor scăpa de răspundere nici 
acele guverne care, împreună cu 
S.U.A., participă direct sau indirect 
la agresiune și la toate fărădelegile 
comise împotriva eroicului popor 
vietnamez. Aceasta se referă la 
Tailanda, Australia, Noua Zeelandă, 
Filipine, marionetele sud-coreene, 
care și-au trimis trupele în Viet
namul de sud pentru a participa la 
războiul banditesc în numele inte
reselor imperialiste ale S.U.A. A- 
ceasta se referă și la alte state, 
inclusiv la cercurile reacționare re
vanșarde din R.F.G., care acordă 
ajutor politic și material agreso
rilor americani.

Guvernul S.U.A. trebuie să știe 
că prin extinderea agresiunii, prin 
noi acte criminale nu va putea să 
infrîngă voința unui popor curajos 
de a-și apăra libertatea, indepen
dența și ființa sa națională. El va 
întîmpina o ripostă și mai puter
nică din partea poporului vietna
mez, care se bizuie pe sprijinul și 
ajutorul multilateral al țărilor co
munității socialiste.

Ultimele evenimente din Viet
nam — vastele operațiuni ofensive 
întreprinse de forțele armate 
populare de_ eliberare din Vietna-

“, crearea organelor 
populare în regiunile eli- 

și formarea de noi organi- ' 
patriotice, care militează 
pace, democrație, indepen-

mul de su8, 
puterii 
berate 
zații 
pentru 
dență și neutralitatea Vietnamului 
de sud — demonstrează că lupta 
de eliberare a poporului vietna
mez a intrat într-o nouă etapă.

Patrioții sud-vietnamezi au do
vedit, din nou, că sînt capabili 
să desfășoare operațiuni de luptă 
nu numai în junglă și în regiunile 
rurale, dai’ și în orașe, chiar in 
cele mai mari, inclusiv în Saigon. 
Ofensiva forțelor de eliberare cu 
sprijinul activ al poporului Viet
namului de sud a zdruncinat din 
temelii întregul sistem militar a- 
mericano-saigonez. Ea a 
strat din nou, pe deplin, 
poporului și Frontului 
de Eliberare, eroismul și 
patrioților vietnamezi, forța revo
luționară a mișcării de eliberare, 
care £sprimă aspirațiile naționale 
ale ’ 'orului, hotărîrea sa de a 
izgc ze agresori de pe pămîntlil 
viet.a'mez.

Poporul Republicii Democrate 
Vietnam, care construiește socia
lismul, întărește capacitatea de a- 
părare a țării, iar forțele sale ar
mate dau o ripostă efectivă 
atacurilor americane, aeriene ,și, de,,__
pe”' mare.

Succesele poporului vietnamez în • 
lupta împotriva agresiunii impe
rialiste au o mare însemnătate in
ternațională, ele aduc o contribu
ție importantă la lupta țărilor sis
temului mondial socialist, a tuturor 
popoarelor pentru pace, indepen
dență, democrație și socialism.

Participanții la consfătuire, în 
numele popoarelor țărilor lor. fe
licită în mod călduros Partidul 
celor ce muncesc din Vietnam, gu- 
verr'tl Republicii Democrate Viet
nam întregul popor eroic al Vieț
ii; }iîi de nord, forțele sale ar- 
rnatțf'- pentru realizările remarca
bile și victoriile obținute în dez
voltarea și apărarea patriei socia
liste ; felicită călduros Frontul Na
țional de Eliberare, forțele sale ar
mate și pe patrioții din Vietnamul . 
de sud pentru succesele în lupta 
împotriva imperialiștilor și clicii 
corupte saigoneze.

Baza justă pentru o reglemen
tare in Vietnam o constituie cu
noscuta poziție, în'patru puncte, a 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și programul Frontului 
NaționaJ de Eliberare din Viet
namul de sud. care se bucură de 
sprijinul deplin al țărilor socia
liste și de adeziunea largă a opi
niei publice mondiale. S.U.A. și-au 
introdus trupele în Vietnam in 
scopul agresiunii, ele trebuie să 
inceteze războiul și să retragă din 
Vietnam trupele americane și pe 
cele ale aliaților lor.

Guvernul Republicii Democrate 
Vietnam a declarat că este gata să 
înceapă convorbiri de îndată ce 
S.U.A. vor dovedi că au încetat 
intr-adevăr, fără nici un fel de 
condiții, bombardamentele și toate 
celelalte acte de război împotriva 
Republicii Democrate Vietnam. A-

demon- 
unitatea 
Național 
bărbăția

SESIUNE 
ȘTIINȚIFICĂ

J ->

Sub auspiciile Comitetului na
țional de geografie, vineri s-a des
chis în București sesiunea științi
fică de comunicări, care are ca 
scop pregătirea lucrărilor premer
gătoare Congresului internațional 
de geografie, ce va avea loc în 
decembrie 1968. la New Delhi.

După cum a subliniat prof. univ. 
dr. docent Tiberiu Morariu. mem
bru corespondent al Academiei, 
președintele Comitetului național 
de geografie, cele peste 40 de co
municări științifice care se prezin
tă în cadru! sesiunii vor constitui 
volumul omagial ce va fi publi
cat în cinstea congresului.

Acestea sînt elaborate de geo
grafi din Institutul de geologie- 
geografie, de la universitățile 
București. Cluj, lași. Craiova și din 
institute departamentale și re
flectă cele mai noi cercetări în do
meniul geografiei fizice si econo
mice a patriei noastre.

(Agerpres)

ceastă inițiativă a guvernului R. D. 
Vietnam a avut o profundă rezo
nanță internațională, ea a fost spri
jinită activ de numeroși oameni 
de stat, chiar în țările care sînt 
aliate S.U.A., de opinia publică 
internațională. Răspunderea pen
tru faptul că convorbirile n-au în
ceput pînă în prezent revine în 
întregime guvernului S.U.A. Decla
rațiile fățarnice ale președintelui 
S.U.A. despre reglementarea pro
blemei vietnameze, inclusiv decla
rația lui de la San Antonio, sînt 
însoțite de fiecare dată de con
diții pe care nici un stat suve
ran nu le poate accepta. Cuvin
tele de pace sînt întotdeauna ur
mate de noi pași în extinderea a- 
gresiunii americane. Aceasta de
monstrează în modul cel mai con
vingător că guvernul S.U.A. nu 
dorește în fond tratative.

Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia, semnatare ale pre
zentei declarații, avertizează în 
modul cel mai serios guvernul 
S.U.A. asupra răspunderii pe care 
și-o asumă în fața întregii omeniri 
prin continuarea si extinderea răz
boiului de agresiune în Vietnam. 
Dacă guvernul S.U.A. esțe capabil 
să dea ascultare glasului rațiunii, 
el trebuie să examineze în mod 
realist situația creată și să ia în 
considerare propunerile făcute de 
guvernul Republicii Democrate 
Vietnam și Frontul Național de E- 
liberare, propuneri. care corespund 
pe deplin acordurilor de la Ge
neva din 
lor păcii 
întreaga

Statele
de la Varșovia, semnatare ale pre
zentei declarații, declară că spri
jină în mod ferm poziția guver
nului Republicii Democrate Viet
nam și a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
Ele cer ca S.U.A. să pună capăt 
imediat, definitiv și fără nici un 
fel de condiții bombardamentelor 
și altor acte de război împotriva 
Republicii Democrate Vietnam, să 
înceteze intervenția militară în 
Vietnamul de sud, să retragă tru
pele americane și trupele aliaților 
și sateliților lor din Vietnamul, de 
sud, să respecte dreptul poporului 
vietnamez de a-și rezolva singur

1954 și răspund interese- 
în- Asia de sud-est și în 
lume.
participante la Tratatul

Populară BulgariaPentru Republica
TODOR JIVKOV

prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bțțjgaria „

Pentru Republica Socialistă Cehoslovacă
JOZEF LENART 

președintele guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace

ALEXANDER DUBCEK 
prim-secretar al C.C. 

al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

Pentru Republica
WALTER ULBRICHT 
prim-secretar al C.C.

al Partidului Socialist Unit 
din Germania 

președintele Consiliului 
Republicii Democrate

de Stat 
Germaneal

Pentru Republica
WLADYSLAW GOMULKA 

prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez

Pentru Republica
NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al C.C.

Partidului Comunist Românal
președintele Consiliului de’ Stat 
ai r '* -------- * •Republicii Socialiste România

Pentru Republica
JANOS RADAR 

prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar
Pentru Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

A. N. KOSIGHIN 
președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste

L. I. BREJNEV 
secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice

Sofia, 7 martie 1968
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treburile. Ele adresează o chema
re tuturor statelor, guvernelor, tu
turor celor cărora le sînt scumpe 
interesele păcii, de a cere insis
tent ca Statele Unite ale Americii 
să înceteze imediat agresiunea în 
Vietnam, sub toate formele ei, și să 
pășească pe calea rezolvării paș
nice a problemei vietnameze, fără 
nici un lei de condiții.

In condițiile extinderii continue 
a agresiunii americane în Viet
nam, statele participante la Tra
tatul de la Varșovia subliniază din 
nou necesitatea unității de acțiune 
a țărilor socialiste, a tuturor for
țelor progresiste iubitoare de pace 
în problema sprijinului multilate
ral acordat luptei drepte a poporu
lui vietnamez.

Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia, credincioase prin
cipiilor internaționalismului pro
letar, își exprimă solidaritatea lor 
frățească cu poporul eroic al Viet
namului. care duce o luptă plină 
de abnegație împotriva agresiunii 
imperialismului american. Ele 
afirmă că și de acum înainte 
acorda țării socialiste frățești 
Republica Democrată Vietnam 
poporului vietnamez, întregul 
sprijin și tot ajutorul necesar,
cliisiv ajutor economic și prin mij
loace de apărare, tehnice și în 
specialiști. Acest ajutor va conti
nua atîta timp cît Republica De
mocrată Vietnam,' poporul vietna
mez vor avea nevoie de el pentru 
respingerea victorioasă a atacului 
imperialist. •

Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia declară din nou că 
sînt gata ca, în cazul solicitării din 
partea guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, să dea posibili
tate voluntarilor lor să meargă în 
Vietnam.

De partea poporului vietnamez, 
a Republicii Democrate Vietnam — 
care stă în prima linie a luptei' 
armate împotriva agresiunii impe
rialiste a S.U.A. — sînt țările so
cialiste frățești, toate forțele anti- 
imperialiste. și iubitoare de pace. 
Bizuindu-se pe- sprijinul și 
rul lor, poporul vietnamez 
vinge, iar cauza dreaptă 
care el luptă va triumfa.

re- 
vor

lor 
în

a.ju io
va în-, 
pentru

Democrată Germană
WILLI stoph 

președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane

Populară Polonă
JOZEF CYRANKIEWICZ 

președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Socialistă România
ION GHEORGHE MAURER 

președintele 
Consiliului de Miniștri

Republicii Socialiste Româniaal

Populară Ungară
JENO FOCK 
președintele 

Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar

RADU NEGRU (Iași), Figurativ și nonfigurativ de ADRIAN RADULESCU - la rubrica „Discuții" ; Jocul și joaca de SORIN VIERU, Ghilgameș sau ipostaza metafizică a conștiinței de GABRIEL LIICEANU — la rubrica „însemnări filozofice" ; Reflecții despre, o carte de GH.CAZAN— la rubrica „Cronica ideilor" ; Originile conceptului dc esență umană în filozofia modernă. Contribuția lui Hobbes și Spinoza de NADEJDA STAHOVSKI— la rubrica „Consultații" ; Modelarea și filozofia de ION SE- MENIUC - Cluj — la rubrica „Critică și bibliografie" ; Al III- lea Congres internațional de logică, metodologie și filozofie a științei de CĂLIA MARE-Cluj— la rubrica ..Viața științifică".

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc, vineri la amiază, solem
nitatea înmînării de ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Ro
mânia unor tehnicieni, geologi și 
ingineri care lucrează în industria 
minieră.

înaltele distincții au fost înmî- 
nate de tovarășul Emil Bodnaraș,

ADUNARE FESTIVĂ 
CU PRILEJUL ZILEI

INTERNATIONALE A FEMEII
Cu prilejul zilei de 8 Martie — 

Ziua internațională a femeii — în 
sala teatrului U.G.S.R. din Capi
tală a avut loc, vineri după-amiază, 
o adunare festivă organizată de 
Consiliul Național al Femeilor și 
Comitetul municipal al femeilor — 
București.

Au participat numeroase femei 
din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene, lucrătoare în dome
niul științei și culturii, activiste ale 
organizațiilor de partid și obștești, 
vechi militante ale mișcării de fe
mei din țara noastră. Au luat parte 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești. Se a- 
flau, de asemenea, soții ale șefilor 
misiunilor diplomatice din țările 
socialiste acreditați la București.

Despre semnificația zilei de 8 
Martie și felul în care femeile din 
țara noastră au întîmpinat sărbă
toarea lor a vorbit prof. ing. Su- 
zana Gâdea, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor. Subliniind 
că sărbătorirea zilei de 8 Martie 
are loc în condițiile în care oa
menii muncii din țara noastră, sub 
conducerea partidului, înfăptuiesc 
cu abnegație și entuziasm obiecti
vele stabilite de Congresul al IX- 
lea al partidului, pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a operei 
de desăvîrșire a construcției socia
liste, vorbitoarea a spus : Femeile, 
care reprezintă mai mult de jumă
tate din populația țării, au dovedit, 
prin aportul lor însemnat în reali
zările întregului popor, că sînt un 
factor de seamă în viața economică, 
politică și culturală a societății 
noastre.

După ce a amintit contribuția pe 
care femeile din țara noastră — 
românce, maghiare, germane și de 
alte naționalități— o aduc în di
ferite domenii de activitate, în fa
brici și uzine, în cotperț și coo
perație, la sporirea continuă a pro
ducției agricole, vegetale și ani
male, pe tărîmul științei, culturii 
și creației artistice, la munca de 
bună gospodărire și înfrumusețare 
a' orașelor și satelor, ca deputate, 

nostru acordă o înaltă' prețuire și 
cinstire femeii-mamă, care contri
buie la întărirea și consolidarea 
familiei, la transmiterea și dezvol
tarea bunelor tradiții ale poporului 
nostru în rîndul tinerei generații,- 
la educarea copiilor în spiritul nou 
al socialismului.

în continuare, vorbitoarea a re
afirmat adeziunea deplină a fe
meilor din România față de politica 
externă a partidului și statului nos
tru, de prietenie și colaborare cu

vremeaIeri în țară ; Vremea s-a ameliorat în toată tara. Cerul a devenit variabil, cu înseninări temporare în Moldova și Dobro- gea. Cu totul izolat a mai nins slab în podișul Transilvaniei si zona subcarpatică a Munteniei. Vîntul a suflat in general slab. Temperatura aerului a înregistrat o ușoară scădere în jumătatea de est a tării. La orele 14, valorile înregistrate oscilau între minus 2 grade la Avrămeni si Tîrgu Neamț și plus 11 grade la Turnu Severin. In sud-vestul tării s-a semnalat ceată. în București : Vremea s-a amelio

SPORT
Concurs internațional 

de schi
Concursul internațional de schi al 

României a început ieri la Poiana 
Brașov, reunind schiori din Aus
tria, Cehoslovacia, Franța, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei. Italia 
și România. Prima probă — slalo
mul uriaș — s-a desfășurat pe Su- 
linar, pe o pîrtie în lungime de 
1 800 m (diferență de nivel 580 m) cu 
71 de porți. Zăpada a fost bună, dar 
ceața a creat unele dificultăți con- 
curenților. Pe primul loc s-a clasat 
schiorul austriac Rudolf Boeek .-u 
timpul de 2’20” 52/100, urmat în 
ordine de Henri Brechu (Franța) — 
2’20” 82/100, Klaus Mayer (R.F.G.) 
— 2’21” 21/100. Dan Cristea (Romă-’ 
nia) — 2’ 22” 50/100. Cornel Tăbăraș 
(România) — 2’22” 57/100, Dorin 
Munteanu (România) — 2’23”05/100 
etc. De remarcat că favoritul pro
bei, francezul Jean Pierre Augert. 
a înregistrat cel mai bun timp, dar. 
ratînd ultima poartă, a fost desca
lificat.

Astăzi are loc proba de slalom 

vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

La solemnitate au participat to
varășii Constanța Crăciun, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, și Gheorghe Co
drean u, adjunct al ministrului mi
nelor; (Agerpres)

toate statele, de apărare a păcii 
în lume. în zilele noastre — a 
subliniat ea — cauza păcii este in
disolubil legată de respectarea in
dependenței și suveranității națio
nale a fiecărui stat. Convins fiind 
că încălcarea acestor principii, 
nesocotirea dreptului popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta, în 
conformitate cu interesele și aspira
țiile lor, primejduiesc pacea mon
dială, poporul român este solidar 
cu lupta de eliberare de sub jugul 
colonial, pentru independență na
țională, pentru dreptul fiecărui po
por de a-și lua soarta în propriile 
mîini. în numele femeilor din țara 
noastră condamnăm cu tărie răz
boiul inuman dus de S.U.A. în 
Vietnam și ne exprimăm solidari
tatea cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez, a femeilor din această 
țară, care își apără cu dîrzenie 
dreptul legitim la o viață liberă, 
independentă.

Cu prilejul Zilei internaționale a 
femeii, vorbitoarea a adresat eroi
cului popor vietnamez un salut cald 
și frățesc. De asemenea, a adresat 
un salut tovărășesc femeilor din 
țările socialiste, precum și femeilor 
din toate țările care luptă pentru 
drepturi și o viață liberă, pentru 
dobîndirea și consolidarea indepen
denței naționale, împotriva colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru pace și progres, pentru fericirea 
copiilor lor.

Participantele la adunarea festivă 
au adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se expri
mă sentimentele de recunoștință 
față de conducerea partidului, pen
tru cinstirea plină de afecțiune ce 
este acordată femeii în societatea 
noastră, pentru condițiile create 
femeilor în vederea afirmării ca
pacității lor creatoare, energiei, ta
lentelor multilaterale. In telegramă 
se subliniază, de asemenea, adeziu
nea deplină față de politica externă 
a partidului nostru, care reflectă 
înalta principialitate și grijă pentru 

,_întărirtea prieteniei și. solidarității 
cu toate forțele socialismului, păcii 
și progresului. Totodată, este rea
firmată hotărîrea femeilor din țara 
noastră de a munci cu și mai multă 
rîvnă și devotament pentru a con
tribui la dezvoltarea și înflorirea 
patriei.

In încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic susținut 
de soliști ai Teatrului de Operă și 
Balet și de corul „Madrigal".

(Agerpres)

rat ușor. Cerul a fost variabil, mai mult noros dimineața. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 4 grade.Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 și 12 martie a. c. In țară : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea precipitații slabe locale. Vint slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și minus 4 grade în jumătatea de nord a țării și între minus 2 și plus 3 grade în sud, iar maximele între 1 și 6 grade în nord și între 6 și 12 grade în sud. în București : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros, favorabil ploii slabe. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

special, în manșe paralele, pe pirtia 
Clăbucetului din Predeal, cu înce
pere de la ora 19.

HANDBAL

România — 
Elveția 28-13

în sala sporturilor din Cluj s-a 
disputat aseară întîlnirea interna
țională de handbal între selecțio
natele masculine ale României și 
Elveției. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 28—13 (13—5) în favoarea 
sportivilor români. Din echipa 
noastră Guneș și Nica au marcat 
cîte 7 și respectiv 6 goluri. De la 
oaspeți cele mai multe puncte (3) 
le-a marcat Tchachtli.

Duminică, la București, echipele 
României și Elveției se întîlnesc in 
meci revanșă.

Primirea de către tovarășul 

Alexandru Bîrlădeanu a ministrului 

culturii și orientării din irak
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Alexandru Bîrlădeanu, 
a primit vineri dimineața pe mi
nistrul culturii și orientării din 
Irak, dr. Malik Dohan Al Hassan,

★

Prof. dr. docent Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămîn- 
tului, a primit vineri vizita minis
trului culturii și orientării din 
Irak, dr. Malik Dohan Al Hassan.

în aceeași zi, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea a organizat o gală de filme

SOSIREA MINISTRULUI 
COMERȚULUI INTERIOR 

AL R. P. POLONE
La invitația ministrului comer

țului interior din Republica So
cialistă România, vineri după-a- 
miază a sosit la București Ed
ward Sznaider, nsinistrul comerțu
lui interior din Republica Popu
lară Polonă, care va duce trata
tive în vederea semnării protoco
lului de schimburi de mărfuri pe 
anul 1968.

La aeroportul Băneasa, oaspete
le a fost întîmpinat de Mihai] Le
vente, ministrul comerțului inte
rior, și de funcționari superiori din 
M.C.I. Au fost de față Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul R. P. Po

Făina de orez—un nou produs 

alimentar dietetic
A apărut în magazinele ali

mentare făina de orez, un nou 
produs a! industriei noastre a- 
Jimentare, cu numeroase și va
riate întrebuințări, îndeosebi 
în alimentația copiilor. Este 
un produs dietetic, ușor dige
rabil, foarte ușor de preparat, 
ieftin. Produsul poate fi folo
sit pentru prepararea mucila- 
giului de orez necesar pentru 
diluția laptelui de vacă, în a- 
limentația mixtă sau artificia
lă a sugarilor de 1—4 luni. Se 
folosește, de asemenea, în di
ferite preparate cu o bogată 
valoare calorică, prin aportul

teatre
• Filarmonica de stat „G. Enescu“ (la Ateneu) : Concert simfonic. 
Dirijor : Mircea Cristescu — 20.
• Opera română : Lohengrin — 19.
• Teatrul de stat de operetă (la Sala Palatului) : Singe vienez 
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Romeo ți 
Julieta — 19,30, (sala Studio) : Jocul adevărului — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia publică — 17,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reănu nr. 1) : D-ale carnavalului — 15,30, Un tramvai numit do
rință — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 70 A) : Sfîntul Mitică 
Blajinu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Cînd luna e albastră — 
19,30, (sala Studio) : Femei singure — 20.
• Teatrul Giulești (în sala Teatrului evreiesc de stat) : Visul 
unei nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Morișca — 19,30.
• Teatrul Mic : Pur și simplu o criză — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile lui Păcală — 16.
• Studioul Institutului de arta teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Goana după fluturi — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Papuclada — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scanda) Ia 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : Varietăți ’68 — 19,30.
• Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• IN PRIMA ZI A TURNEULUI internațional feminin de tenis de masă de la Ruse, echipa României a obținut două victorii. întrecînd cu 3—0 selecționata Iugoslaviei și cu 3—1 pe cea a Bulgariei. Echipa română este formată din tinerele jucătoare Viorica Ivan, Maria Corodi și Carmen Crișan.Alte rezultate ale turneului : Bulgaria-Austria 3—0 ; U.R.S.S.-Austria 3—0 ; Cehoslovacia-R. D. Germană 3—1.
• LA BRATISLAVA, în sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" Ia volei (feminin), echipa Dinamo Moscova a învins cu 3—1 (13—15. 15—13, 15—6, 15—4) formația Slavia Bratislava.
• TRADIȚIONALA CURSĂ automobilistică „Raliul florilor" a început la San Remo cu o participare numeroasă. După primele trei probe, conduce Jean Pierre Nicolas (Renault) cu 1 300,5 puncte, urmat de Jean Franțois Biot (Alpine Renault) și P. Toivonen (Porsche).
• SELECȚIONATELE DE FOTBALale U.R.S.S. și Mexicului s-au întîlnit într-un nou meci, de data aceasta în orașul Leon, în prezența a 40 000 de spectatori. Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—1). Golurile aufost marcate de Bîșevet (min. 3) și Hernandez (min. 30).
• IN CADRUL UNEI GALE DE 

care face o vizită în țara noastră.
La primire, care s-a desfășurat 

într-o atmosferă cordială, a fost de 
față Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

★

documentare irakiene, la care a 
asistat și oaspetele irakian, îm
preună cu soția și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc.

După gala de filme, oaspeții ira
kieni s-au întîlniț cu reprezentanți 
ai presei și radioteleviziunii.

(Agerpres)

lone la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Vineri s-a înapoiat din Italia de

legația Comitetului foștilor deți
nuți antifasciști, alcătuită din acad. 
Petre Constanți nescu-Iași și Petre 
Iosif, care a reprezentat țara noas
tră la Conferința internațională a 
rezistentei europene de la Roma. 

(Agerpres)

LOTO
EXTRAGEREA OBIȘNUITĂ 39 

21 61 76 22 5 60 67 38 29 20 83. EX
TRAGEREA SUPLIMENTARĂ 46 45 
43 32 37 68 69 85 60 21 11 1. EXTRAGE
REA SPECIALĂ 83 3 9 25 49 77. Fond de premii provizoriu: 5.422.530 lei.

de glucide. Fiertură de făină 
de orez cu lapte sgu brînză de 
vacă, kiselul de mere, fiertu
rile la care se pot 'adăuga, spre 
variație, gălbenuș de ou, ca
cao, morcov ras, zeamă de ro
șii, de sfeclă, de diferite fruc
te, supele, cremele, budincile, 
geleurile sînt numai cîteva din 
preparatele la care putem fo
losi făina de orez.

Făina de orez este indicată 
mai ales în dieta de. tranziție 
a copiilor bolnavi de afecțiuni 
gastro intestinale acute, dis- 
pepsii, enterocoli'te.

BOX, desfășurate la Copenhaga, pugilistul danez Tom Bogs (categoria mijlocie) l-a învins la puncte, în 10 reprize, pe americanul Dub Huntley.
• UNUL DIN DERBIURILE campionatului unional de hochei pe gheață, meciul dintre echipele moscovite Spartak și Dinamo, s-a încheiat cu scorul de 4—3 (2—2) în favoarea dinamoviștilor. Metallurg Novosibirsk a învins tot cu 4—3 pe Himik Voskresensk, iar ȚSKA Moscova a terminat la egalitate (3—3) cu Avtomobilist Sverdlovsk. în clasament conduc Spartak și ȚSKA cu cîte 51 puncte, urmate de Dinamo Moscova cu 45 puncte.
• SFERTURILE DE FINALA con- tînd pentru turneul de șah al candi- daților la titlul mondial vor reuni la Porec, în cursul lunii mai, pe jucătorii Larsen (Danemarca) și Portisch (Ungaria). Se vor juca 10 partide.
• CUNOSCUTUL FOTBALIST brazilian Manuel dos Santos-Gar- rincha a fost pus sub stare de arest, pentru neplata contribuției bănești necesare întreținerii celor 8 copii ai săi, întreținuți numai de soția pe care a părăsit-o. Garrincha. acum în vîrstă de 34 de ani, a participat de trei ori cu reprezentativa Braziliei la campionatul mondial de fotbal. Transferat de la Botafogo la Corinthians. Garrincha. accidentat, nu a mai putut juca din anul 1966.



ÎN COMITETUL
CELOR 18 STATE

SEMNAREA UNUI PROTOCOL 
ROMÂNO-IUGOSLAV

GENEVA 8. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
în ședința de joi a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, care 
continuă să dezbată proiectul tra
tatului de neproliferare a armelor 
nucleare, delegațiile U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei au prezentat de 
comun acord un proiect de Rezo
luție al Consiliului de Securitate în 
vederea soluționării problemei ga
ranțiilor de securitate pentru sta-

PROIECTUL DE 
COMUN ACORD

S. U. A.
„Consiliul de Securitate
Remarcînd cu satisfacție dorința 

unui mare număr de state de a 
semna tratatul de nerăspîndire a 
armei nucleare și prin aceasta de 
a-și lua angajamentul de a nu pri
mi nici un fel de transfer de la 
indiferent cine, de arme nucleare 
sau de alte dispozitive explozive 
nucleare sau de control direct sau 
indirect asupra unor asemenea 
arme, sau dispozitive explozive; 
de a nu fabrica sau achiziționa pe 
altă cale arme nucleare sau alte 
dispozitive explozive nucleare ; și 
de a nu căuta sau primi nici un 
fel de asistență în fabricarea ar
melor nucleare sau altor dispoziti
ve explozive nucleare ;

Luînd în considerație preocupa
rea unora dintre aceste state în 
sensul că, în legătură cu aderarea 
lor la tratatul pentru nerăspîndirea 
armelor nucleare să se adopte mă
suri adecvate pentru salvgardarea 
securității lor ;

— ținînd seama că orice agresi
une însoțită de folosirea armei nu
cleare ar periclita pacea și securi
tatea tuturor statelor :

1. Recunoaște că agresiunea cu

CUVlNTAREA REPREZENTANTULUI U. R. S. S. 
A. A. ROȘCIN, ROSTITĂ ÎN ȘEDINȚA DE JOI A 

COMITETULUI CELOR 18 STATE 
PENTRU DEZARMARE

Domnule președinte,
Prezentăm astăzi membrilor Co

mitetului celor 18 state pentru de
zarmare propunerea pentru solu
ționarea problemei garanțiilor de 
securitate, rezultată din consultă
rile în această problemă între co
președinți, cît.și cu delegația Marii 
Britanii.

Chiar de la începutul discuțiilor 
în cadrul Comitetului, în legătură 
cu proiectul de tratat pentru ne- 
proliferarea armelor nucleare, 
Uniunea Sovietică a acordat mare 
importanță problemei garanțiilor 
de securitate pentru țările care nu 
dispun de arma nucleară și care, 
în cadrul tratatului, își vor lua o- 
bligația de a nu fabrica sau achi
ziționa arme nucleare. Prezentînd 
propunerea adecvată în această 
problemă, noi ținem seama de 
preocuparea unor serii de țări care 
nu dispun de arma nucleară, pen
tru soluționarea pozitivă a proble
mei garanțiilor de securitate.

Avem în fața noastră o imagine 
clară a următorului obiectiv prin
cipal, a cărui înfăptuire trebuie a- 
sigurată prin rezolvarea problemei 
garanțiilor de securitate, adică sta
bilirea de măsuri în vederea garan
tării securității țărilor care nu dis
pun de arma nucleară, împotriva 
unui atac nuclear sau a amenință
rii cu un astfel de atac.

în cursul consultărilor privind 
garanțiile de securitate, noi am ți
nut seama necontenit de punctele 
de vedere în această problemă for
mulate de reprezentanții diferite
lor țări și am încercat să elaborăm 
o soluție cît mai acceptabilă, atît 
că fond, cît și ca formă.

Considerăm că această problemă 
ar putea fi rezolvată în cadrul 
O.N.U. și al Consiliului de Securi
tate al O-N.U., adică organismul 

tele nenucleare, care urmează să-și 
asume prin tratat obligația de a 
nu produce și de a nu procura 
arme nucleare.

După prezentarea proiectului de 
Rezoluție, au făcut declarații, în 
numele guvernelor respective, A. 
Roșcin, reprezentantul U.R.S.S. 
William Foster, reprezentantul 
S.U.A., și Ivor Porter, reprezentan
tul Marii Britanii.

REZOLUȚIE PREZENTAT DE
DE DELEGAȚIILE U.R.S.S.,
SI MARII BRITANII

arma nucleară sau amenințarea cu 
o asemenea agresiune împotriva 
unui stat care nu posedă arma nu
cleară ar crea o situație în care 
Consiliul de Securitate, și în pri
mul rînd membrii săi permanenți 
care posedă arma nucleară, ar tre
bui să acționeze imediat în confor
mitate cu obligațiile lor stabilite 
conform Cartei Națiunilor Unite;

2. Salută intenția exprimată de 
unele state că vor acorda sau spri
jini asistența imediată, în confor
mitate cu Carta, dată oricărui stat 
care nu posedă arma nucleară, 
parte la tratatul pentru nerăspîndi
rea armei nucleare, care este victi
ma unui act sau obiectul unei a- 
menințări de agresiune în care 
este folosită arma nucleară ;

3. Reafirmă în special dreptul 
inerent recunoscut prin art. 51 al 
Cartei, de autoapărare individuală 
și colectivă, în cazul cînd survine 
un atac armat împotriva unui 
membru al Națiunilor Unite, pînă 
cînd Consiliul de Securitate va fi 
adoptat măsuri necesare pentru a 
menține pacea și securitatea inter
națională".

care poartă răspunderea menținerii 
păcii și securității internaționale.

Astăzi prezentăm Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare 
proiectul de rezoluție al Consiliu
lui de Securitate, susținut de 
U.R.S.S., Marea Britanie și S.U.A. 
Importanța acestei rezoluții va 
consta în faptul că ea asigură lua
rea unor măsuri eficiente în cazul 
unei agresiuni cu arme nucleare, 
sau al amenințării cu o asemenea 
agresiune cu arme nucleare, îm
potriva unei țări care nu dispune 
de astfel de arme.

Astfel de măsuri trebuie luate 
prin Consiliul de Securitate al 
O.N.U., care poartă principala răs
pundere pentru menținerea păcii 
și securității internaționale.

Prin aceasta, problema garantă
rii securității țărilor semnatare ale 
tratatului pentru neproliferare va 
fi hotărîtă pe baza Cartei și în ca
drul O.N.U., din care fac parte pes
te 120 de țări. Trebuie subliniat, de 
asemenea, că acțiunile colective ale 
Consiliului de Securitate vor fi 
sprijinite prin anumite măsuri. 
Prin aceasta se înțelege că țările 
dispunînd de arma nucleară care 
sînt membre permanente ale Con
siliului de Securitate și care in
tenționează să semneze trata
tul de neproliferare, să facă 
o declarație de intenții în le
gătură cu încheierea unui asemenea 
tratat, arătând că vor acorda sau 
vor sprijini acordarea de ajutor 
imediat, conform Cartei, țării sem
natare a tratatului care nu dispune 
de arma nucleară și care ar fi vic
tima unei acțiuni de agresiune sau 
obiectul unei amenințări cu agresi
unea, în care s-ar folosi arme nu
cleare.

Noi considerăm că proiectul de 
rezoluție al Consiliului de Secu
ritate, în legătură cu garanțiile de 
securitate, rezolvă în mod cores

punzător problema de a se garanta 
securitatea țărilor care nu dispun 
de arma nucleară și care au sem
nat tratatul pentru neproliferarea 
armelor nucleare.

Prezentînd proiectul de rezolu
ție al Consiliului de Securitate cu 
privire la garanțiile de securitate, 
trebuie să subliniem că U.R.S.S. va 
saluta dorința exprimată de statele 
dispuse să subscrie la tratatul pen
tru neproliferarea armei nucleare 
și să-și ia astfel obligația de a nu 
accepta nici un fel de transfer de 
arme nucleare sau de alte dispozi
tive explozive nucleare, nici contro
lul asupra unor astfel de arme sau 
dispozitive explozive, fie direct, fie 
indirect, de a nu fabrica sau de a 
nu achiziționa pe alte căi arme nu
cleare sau alte dispozitive explozive 
nucleare, de a nu cere și de a nu 
primi nici un ajutor pentru fabri
carea de arme nucleare sau alte 
dispozitive explozive nucleare.

Uniunea Sovietică reține, de a- 
semenea, preocuparea unora dintre 
aceste state ca, în legătură cu ade
rarea lor la Tratatul pentru nepro
liferarea armelor nucleare, să se 
adopte măsuri adecvate pentru 
salvgardarea securității lor. Orice 
agresiune însoțită de folosirea ar
melor nucleare ar periclita pacea 
și securitatea tuturor statelor.

Ținînd seama de aceasta am dori 
să subliniem că Uniunea Sovietică 
va declara că agresiunea cu arma 
nucleară sau amenințarea cu o a- 
semenea agresiune împotriva unui 
stat care nu dispune de,arma nu
cleară ar crea o situație nouă din 
punct de vedere calitativ, în care 
statele care dispun de arma nu
cleară și sînt membre permanente 
ale Consiliului de Securitate al 
O.N.U. vor trebui să acționeze ime
diat prin Consiliul de Securitate în 
vederea adoptării de măsuri nece
sare pentru a riposta la o aseme
nea agresiune sau a înlătura ame
nințarea de agresiune, în conformi
tate cu Carta O.N.U. care cere a- 
doptarea „unor măsuri colective 
eficiente pentru preîntâmpinarea și 
înlăturarea amenințărilor împotri
va păcii și pentru lichidarea actelor 
de agresiune sau altor acte de 
violare a păcii". De aceea, orice 
stat care comite o agresiune în
soțită de folosirea armelor nuclea
re sau care amenință cu o ase
menea agresiune trebuie să-și dea 
seama că acțiunile sale vor fi con
tracarate în mod eficient, prin mă
suri urmînd a fi adoptate în con
formitate cu Carta O.N.U., pentru 
a se lichida agresiunea sau a se 
înlătura amenințarea de agresiune.

Uniunea Sovietică își va afirma 
intenția, ca membru permanent al 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
de a cere o acțiune imediată din 
partea Consiliului de Securitate 
pentru a acorda asistență, în con
formitate cu Carta, oricărui stat 
care nu posedă arma nucleară, 
semnatar al Tratatului pentru ne
proliferarea armei nucleare, care 
va fi victima unui act sau obiectul 
unei amenințări de agresiune în 
care se folosesc arme nucleare.

Uniunea Sovietică va reafirma 
îndeosebi dreptul inerent, în virtu
tea art. 51 al Cartei, de autoapă
rare individuală și colectivă. în 
cazul în care un atac armat, inclu- 
zînd un atac nuclear, survine îm
potriva unui membru al Națiunilor 
Unite, pînă cînd Consiliul de Secu
ritate va adopta măsuri necesare 
pentru menținerea păcii și securi
tății internaționale.

Votui Uniunii Sovietice pentru o 
asemenea rezoluție și declarația sa 
despre modul în care Uniunea So
vietică intenționează să acționeze 
în conformitate cu Carta O.N.U. se 
bazează pe faptul că rezoluția va fi 
sprijinită de alte state, membre 
permanente ale Consiliului de 
Securitate care dispun de arma 
nucleară și care își propun, de ase
menea, să semneze tratatul pentru 
neproliferarea armei nucleare, și 
că aceste state vor face declarații 
similare cu privire la modul în 
care intenționează să acționeze în 
conformitate cu Carta.

★

Declarații cu conținut asemă
nător au făcut William Foster,1 re
prezentantul S.U.A., și Ivor Porter, 
reprezentantul Marii Britanii.

Proteste împotriva execuțiilor
de la SalisburyNEW YORK. — Comitetul specialO.N.U. pentru decolonizare a adoptat o rezoluție în care „condamnă- energic" executarea celor trei africani din Rhodesia de sud și își exprimă regretul că „guvernul Marii Britanii nu a împiedicat comiterea unor asemenea crime în colonia sa, Rhodesia de sud". Rezoluția cere Marii Britanii „să a- dopte măsuri imediate pentru a împiedica repetarea unor asemenea crime".LONDRA. — Guvernul britanic a prezentat vineri Camerei Comunelor o moțiune în care își exprimă indignarea în legătură cu executarea de

In legătură cu cazul Jan SejnaPRAGA 8 (Agerpres). — Agenția CTK a transmis o relatare a unui articol intitulat „Cariera amețitoare și căderea generalului Sejna", publicat în ziarul săptămînal al armatei „O- brana Lidu". Caracterizînd pe ge- neralul-maior J. Sejna, tras în prezent la răspundere pentru delapidare, „Obrana Lidu" scrie că „sistemul potrivit căruia era înfăptuită conducerea armatei a creat un teren propice pentru cariera amețitoare a u- nor asemenea indivizi ca Sejna, Moravec și a prietenilor lor nu mai puțin norocoși din „familiile bune".Săptămînalul subliniază că ultima oară Sejna a fost avansat în rangul militar pe baza propunerii lui M. Mamula. fost șef de secție la C.C. alP.C. din Cehoslovacia (recent acesta a fost destituit din această funcție) și pe baza propunerii ministrului apărării naționale, B. Lomsky, cu toată poziția negativă a Direcției politice principale a Armatei Populare Cehoslovace. Pe baza ordinului președintelui R. S. Cehoslovace din 4 octombrie 1967 lui J. Sejna i s-a acordat gradul de general-maior.„După 16 ani de serviciu activ, a- vînd studii militare incomplete J. Sejna a făcut o carieră cu ade

„AEROPORTUL NORVE- < 
NICH TREBUIE SA DIS- | 

PARĂ" j
Planurile de extindere a aero- >> 
portului militar Norvenich (lan- 22 
dul Renania de nord-Westfalia), 
destinat forțelor N.A.T.O. sta- /> 
ționate pe teritoriul R.F.G., au 
neliniștit puternic pe locuitorii SS 
comunelor învecinate. Ei văd 22 
în înfăptuirea acestor proiecte << 
o amenințare a existenței lor, $> 
deoarece au fost create zone 22 
în care activitatea de construe- G 
fie este fie interzisă cu desă- >> 
vîrșire, fie strict limitată. 22 
în fotografii : (sus) avioane ale <<
N.A.T.O. staționate la Norve- SS 
nich ; (stînga jos) un grup de 22 
demonstranți din comuna Tur- << 
nich purtând pancarte prin care » 
cer desființarea aeroportului 22

către autoritățile rasiste de la Salisbury a celor trei africani.PARIS 8. — Mișcarea contra rasismului, anti-semitismului și pentru pace din Franța — M.R.A.P. — a dat publicității un comunicat în care declară că „prin executarea celor trei africani din Rhodesia, dintre care doi au fost condamnați pentru lupta lor contra asupririi rasiste, conducătorii rhodesieni au comis o triplă crimă care stîrnește mînia tuturor oamenilor cinstiți". Protestând contra acestei crime, M.R.A.P. arată că ar trebui salvată acum viața a 110 africani amenințați cu moartea în Rhodesia.SALISBURY. — Autoritățile rho- desiene au anunțat că cei șase africani condamnați la moarte vor fi e- xecutați luni dimineața — 18 martie — la închisoarea centrală din Salisbury, transmite A.F.P.

vărat amețitoare. Dacă n-ar fi fost afacerea cu materialul de însămînțat și îndeosebi plenara din ianuarie a C.C. al P.C. din Cehoslovacia în timpul căreia Sejna și Moravec (tovarășul său de afaceri) au dat alarmă că „partidul se află în primejdie", în- trucît se aflau în primejdie apărătorii lor influenți, atunci Sejna ar fi putut să obțină fără îndoială o situație și mai înaltă", scrie ziarul.în articol Sejna este . caracterizat ca un om care era înclinat spre gesturi de paradă și căruia nu-i a- jungeau retribuția substanțială de general și deputat ; el a făcut datorii și cînd a trebuit să le achite a început să se ocupe de afaceri.într-o convorbire cu redactorii ziarului, procurorul militar a declarat că cercul de oameni legați de escrocheriile financiare și speculațiile lui Sejna se lărgește. Materialele anchetei efectuate se înmulțesc. Reiese că Sejna se ocupa și cu speculații de automobile de mărci străine.„Obrana Lidu" își exprimă îndoiala că generalul Sejna, care a cerut azil politic în S.U.A., va fi predat organelor cehoslovace conform dreptului internațional.

BELGRAD 8.— Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La 8 martie, la Belgrad, a fost 
semnat Protocolul întîlnirii dintre 
delegațiile Consiliului Național al 
Cercetării Științifice din Republica 
Socialistă România și delegația 
Consiliului Federal pentru Coordo
narea Activităților Științifice din 
R.S.F. Iugoslavia. Protocolul a fost 
semnat de dr. ing. Nicolae Sîrbu, 
vicepreședinte al C.N.C.S., și dr. 
Zvonimir Damianovici, vicepre
ședinte al C.F.C.A.S.

în protocol se menționează că 
a fost definitivat acordul de cola
borare și cooperare în domeniul ac
tivității științifice dintre C.N.C.S. 
din Republica Socialistă România și 
C.F.C.A.S. din R.S.F. Iugoslavia 
care urmează să fie semnat la 
București. Convorbirile dintre cele 
două delegații s-au referit, de ase
menea, la stabilirea tematicii de co
laborare științifică și tehnică. La

ÎN REGIUNEA NICOSIEI 

AU FOST RIDICATE 
RESTRICȚIILE DE 
CIRCULAȚIE IMPUSE 
CIPRIOȚILOR TURCI 

5NICOSIA 8 (Agerpres). — Președintele Republicii Cipru, Makarios, a anunțat că guvernul țării a luat ho- tărîrea de a ridica, cu începere de la 8 martie, măsurile restrictive impuse comunității ciprioților turci din regiunea Nicosiei. El a precizat că ciprioții turci care locuiesc în sectorul Capitalei, și care formează aproape o treime din populația de origine turcă de pe insulă, vor putea să se deplaseze fără nici un fel de restricții. De asemenea, intrarea mărfurilor în cartierul turc al Nicosiei va fi liberă, iar barierele stabilite la limita sectoarelor grec și turc vor fi ridicate.ANKARA 8 (Agerpres) — Un purtător de c.uvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Turciei a declarat vineri că hotărîrea președintelui Ciprului, Makarios, de a ridica, cu începere de la 8 martie, măsurile restrictive impuse comunității ciprioților turci din Nicosia „poate contribui la înlăturarea tensiunii din insulă. Ea ar putea deschide, totodată, calea unei reglementări pe cale pașnică a problemei cipriote".
Pentru acțiunea 
comună a forțelor 
democratice

COMUNICATUL BIROULUI 
POLITIC AL P. C. FRANCEZ

PARIS 8 (Agerpres). — Biroul 
Politic al Partidului Comunist 
Francez a examinat joi efectele 
acordului încheiat la 24 februarie 
între Partidul Comunist Francez 
și Federația stângii democrate și 
socialiste. în comunicatul dat pu
blicității, Biroul Politie subliniază 
că „încheierea acestui acord întă
rește încrederea oamenilor muncii, 
a democraților în posibilitatea unei 
victorii comune a forțelor de stîn
ga. Această victorie necesită elabo
rarea și adoptarea unui program 
comun de guvernare ; o bază largă 
pentru un asemenea program exis
tă în acordul din 26 ianuarie".

Comunicatul subliniază în înche
iere că „în întreaga țară comuniștii 
vor continua eforturile lor pentru 
a consolida unirea deja realizată 
pentru a dezvolta acțiunea comună 
a tuturor forțelor democratice în 
vederea atingerii obiectivelor co
mune". 

semnarea protocolului au asistat 
membrii celor două delegații și re
prezentanți ai Secretariatului de 
Stat pentru Afacerile Externe. A 
fost de față Ion Roșianu, consilier 
al Ambasadei Republicii Socialiste 
România la Belgrad.

Vineri dimineața delegația 
C.N.C.S. din Republica Socialistă 
România a fost, primită de Dolfe 
Vogelnik, președintele Consiliului 
Federal pentru coordonarea Acti
vității Științifice din R.S.F. Iugo
slavia.

La Paris s-a instalat pentru 
o săptămână cea mai mare 
„fermă" din Franța. Este vor
ba de Salonul internațional a- 
nual al agriculturii și al ma
șinilor agricole, deschis in par
cul de expoziții de la Porte de 
Versailles. O „fermă" unde se 
întâlnesc 4 000 expozanți și 
unde satul și tehnica cea mai 
avansată își dau mina. In a- 
cest sector al tehnicii se pot 
vedea multe lucruri interesan
te — de la cea mai mică ma
șină de tuns gazonul pînă la 
combina de secerat și treierat 
înaltă de 4 metri.

Printre mașinile agricole ex
puse pot fi văzute tractoare de 
cele mai diferite tipuri din- 
tr-un șir de țări. Standul ro
mânesc. din cadrul expoziției 
cunoaște o mare afluență. Ță
rani din diverse colțuri ale 
Franței, cercetează atent trac
toarele produse de mîinile 
harnice ale muncitorilor și teh
nicienilor brașoveni. Agricul
tori, specialiști în agricultură, 
agenți comerciali îmi împărtă
șesc părerile lor. Toate coincid.

PARIS

Mai mulți țărani francezi, pen
tru care tractorul românesc 
este deja o veche cunoș
tință, subliniază virtuțile „U- 
niversalului" nostru, arătînd că 
îl apreciază și îl preferă altor 
tractoare.

întregul Salon se află sub 
semnul unei puternice cor 'x 
curențe internaționale. Tra 
toarele noastre au de înfn> V 
tat adversari de mina intîi'j 
800 de firme prezintă aci peste 
10 000 mașini agricole re
prezentând 2 300 mărci.

Săptămâna agricolă din ca
pitala Franței coincide cu săp- 
tămîna artelor menajere. La 
Salonul internațional respec
tiv participă firme din 24 de 
țări. E cea mai importantă ex
poziție de acest gen din Eu
ropa. Salonul e bilanțul ulti
melor progrese realizate în do
meniul artelor menajere pe 
plan mondial, în vederea spo
ririi confortului casnic și 
al facilitării muncii gospo
dinei. Caracteristica Salonu
lui este automatizarea tot 
mai accentuată a activităților 
menajere. „In curînd — îmi 
spunea un specialist din cadrul 
expoziției — printr-o simplă 
apăsare de buton gospodina va 
putea să execute cele mai fe
lurite operațiuni casnice. Evi
dent însă că nu la un preț de
rizoriu. Confortul în domeniul 
artelor menajere este încă cos
tisitor".

Gh. ALEXANDRU

Stei

Standul turistic ro
mânesc la Tîrgul 
international de la 

Viena

agesițite d@ presă
Ambasadorul Republicii Socialiste România Ia Washington, Corneliu Bogdan, la invitația Camerei de Comerț din Chambersburg, (statul Pennsylvania), a vorbit în cadrul programului Forumul ambasadorilor organizat în fiecare an în localitate, despre unele probleme actuale ale politicii interne și externe a României. Au fost prezenți oameni de afaceri, oameni de cultură, reprezentanți ai vieții publice. înainte de a părăsi localitatea Chambersburg, Corneliu Bogdan a fost oaspetele studenților cu care s-a întreținut răspunzînd la unele întrebări despre țara noastră formulate de cei prezenți la întâlnire.
Svetozar Vukmanovici, membru al Consiliului Federației al R.S.F. Iugoslavia, a sosit vineri în capitala Algeriei. El a declarat că vine la Alger în calitate de trimis special al președintelui Tito în vederea consultării cu președintele Boumedienne într-o serie de probleme internaționale. Colonialismul nu a fost încă lichidat, iar neocolonialismul devine tot mai agresiv, a arătat el. Toate aceste pro

bleme agravează situația din lume, în fața acestei primejdii forțele progresiste, nu pot rămîne inactive, a subliniat el. Vukmanovici a precizat că este purtătorul unui mesaj personal al președintelui Tito către președintele Boumedienne.
La Panmunjon a avut Ioc o 

ședință a comisiei militare de 
armistițiu din Coreea. Repre

transmit:
zentantul părții coreene a protestat energic pentru faptul că recent au fost introduse în zona demilitarizată, patru care blindate, trei avioane militare, dintre care un bombardier de vînătoare „F—5 A“. Partea coreeană a protestat cu hotărîre împotriva a- ce'stor acte care constituie o încălcare fățișă a acordurilor de armistițiu. (A.C.T.C.).

„Stare de urgență" în ora
șul EI Dorado (statul Arkansas), ca urmare a izbucnirii unor incidente între tineri albi și de culoare. Primarul orașului a ordonat interzicerea circulației în cursul nopții și a demonstrațiilor. Șeful poliției a descris situația ca fiind „destul de încordată" în urma a numeroase ciocniri în cursul cărora două clădiri au fost

incendiate. Mai multe persoane au fost arestate.
Intre Anglia și Irak au în

ceput contacte preliminare în 
vederea restabilirii relațiilor 
diplomatice, întrerupte în iunie 1967, în cursul războiului arabo-iz- raelian, a anunțat Ministerul de Externe britanic. Contactele au loc între ambasadorii celor două țări la Cairo. în același scop au loc contacte între Anglia și Algeria.

în mai multe orașe din su
dul Italiei au avut loc ma
nifestări consacrate României, organizate de Asociația Italiană pentru Strîngerea Legăturilor Culturale

cu România. în orașele Bari, Lecce, Cassaho, Murge, Adelfia, Alberobello, Ruvo di Puglia s-au ținut conferințe despre dezvoltarea economiei, științei și culturii în România și a relațiilor dintre țara noastră și Italia. Conferințele au fost însoțite de proiecții de filme documentare, ilustrînd temele tratate. Manifestările s-au bucurat de succes.
Ministrul de stat însărcinat 

cu problemele culturale al 
Franței, Andre Mâlraux, și-a încheiat vizita făcută în U.R.S.S., îna- poindu-se în patrie. Ministrul francez a discutat la Moscova perspectivela colaborării culturale franco-sovietice.

Muncitorii de la fabricile din toate marile centre indus
triale ale Italiei au declarat joi grevă generală. Greviștilor li s-au alăturat două milioane de muncitori agricoli, cerind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai. La Napoli, Florența, Bologna, Roma, Genova și în alte orașe greviștii au participat la demonstrații de o amploare deosebită. La Florența numărul manifestanților a fost de 30 000, la Bologna — 35 000, iar la Roma de cîteva zeci de mii.
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