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BRIONI. — Trimișii speciali A- 
gerpres, S. Strujan și N. Plopeanu, 
transmit: Vineri dimineața, delega
ția de partid și de stat a Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, a ple
cat cu avionul din Dubrovnik spre 
Pola. Oaspeții români sint însoțiți 
de Rato Dugonici, președintele 
Conferinței Federale a U.S.P.M.I., 

,membru al Consiliului Federației, 
,’rhembru al Prezidiului C.C. al 

U.C.I., Iakov Blajevici, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., președin
tele Skupștinei R.S. Croația, și alte 
pei-soane oficiale.

Pe aeroportul din Pola, membrii 
delegației româneau fost salutați 
de tovarășul Mialko Todorovici, se
cretar al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I., membru al Consiliu
lui Federației, Mika Șpiliak, pre
ședintele Vecei Executive Federale, 
membru al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiului. C.'C. al 
U.C.I., Petar Stamboliei, președin
tele C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Serbia, membru al Consiliului 
Federației, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Marko Nikezici. se
cretar de stat pentru afacerile ex
terne, membru al C.C. al U.C.I., 
precum și de Antun Pavlinici, pre.

ședințele Skupștinei orășenești 
Pola, Ivan Șilian, președintele Con
ferinței orășenești a U.S.P.M., și 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale.

Delegația română a plecat apoi 
din portul Pola — împreună cu con
ducătorii iugoslavi veniți în întâm
pinare — spre Brioni, reședința de 
vară a președintelui R.S.F. Iugosla
via, cu nava „Podgorka", escortată 
de vcdete-torpiloare ale marinei 
militare iugoslave.

La sosirea la Brioni, membrii de
legației române au fost întâmpinați 
de tovarășul Iosip Broz Tito și so
ția, precum și de Vladimir Popovici, 
membru al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., secretar general al președin
telui Republicii, și de alte persoane 
oficiale. Pe chei era aliniată o gar
dă de onoare a marinei militare.

★

Vineri după-amiază, tovarășa 
Iovanka Broz a oferit la Brioni un I 
ceai în cinstea tovarășei Elenă 
Ceaușescu. Au participat tovarăr 
șele Elena Maurer și Maria Măl
nășan, Ștefița Șpiliak, Tatiana Du
gonici, Milka Petrici, Ceaiul s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească.

Vineri după-amiază au continuat 
la Brioni convorbirile dintre dele
gația Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat, și delegația Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, con
dusă de tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Din partea română au participat 
tovarășii.: Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul ex
traordinar * . .”*1”
Republicii Socialiste România Ia 
Belgrad.

Din partea iugoslavă au partici
pat tovarășii: Xlialko Todorovici,' 
secretar1 al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I., membru al Con-

și plenipotențiar al

siliului Federației, Mika Șpiliak, 
președintele Vecei Executive Fede
rale, membru al Co isiliului Fede
rației. membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., Petar Stamboliei,' pre
ședintele C.C. al U.C. din Serbia, 
membru al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Jakov Blajevici, președin
tele Skupștinei R. S. Croația, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Rato Dugonici, președintele Confe-' 
rinței Federale a Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor din Iugosla
via, membru al Consiliului Fede
rației, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., Vladimir Popovici, mem
bru al Consiliului Federației, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
secretar general al președintelui 
Republicii, Marko Nikezici, secretar 
de stat al afacerilor externe, mem
bru al C.C. al U.C.I., Muș-tafa Șa- 
bici, membru al Vecei Executive 
Federale, membru al C.C. al U.C.I., 
Liubo Babici, consilier al secreta
rului de stat pentru afacerile ex
terne, și Iakșa Petrici, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. S. F. Iugoslavia la București.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-p atmosferă coMiâl^, priete- :’' 
iîeăSc’ă, de înțelegere reciprocă.

Copilul
de Octav PANCU-IAȘI

mai nobilă ■ 
In preocu- 
modern co
lin loc ce

Printre simbolurile u- 
nanim acceptate, copilul, 
întruchipând viitorul, se 
înscrie — prin semnifica
ția și universalitatea, sa -- 
în sfera cea 
a umanității. 
pările omului 
pilul ocupă 
depășește ceea ce aș numi 
sfera afectivă, unde el 
este obiectul celei mai 
statornice iubiri. Din ce 
în ce mai viguros și mai 
îndreptățit, viața sa, des
tinul său au pătruns în 
zonele meditației lucide, 
împrumutând, celui mai 
contemporan dintre cu
vinte — responsabilitate 
— sensuri fără de care 
acesta s-ar defini incom
plet. Ne este greu să ne 
imaginăm astăzi o singură 
acțiune. înscriindu-se în 
apărarea rațiunii și ci
vilizației umane — de la 
refuzul tânărului John de 
a se juca cu focul în 
Vietnam pînă la o con
ferință internațională de
dicată salvgardării păcii, 
de la protestul împotriva 
cruzimii, semnat de un 
grup de învățători din- 
tr-un cătun nordic cu 
pure nopți albe și reni 
blînzi, pînă la un im
presionant marș acuzînd 
segregația rasială — ac
țiune care, prin caracte
rul ei de răspundere față 
de viitor, să nu găsească 
numeroase puncte 
contact cu copilul, 
soarta sa.

Este motivul care a 
pus în calendarul con
temporan o zi dedicată 
copilului, o zi mărturi
sind mai mult decît un 
gest ales, ' generat de un 
nobil sentiment ce invită 
omenirea să-și sărbăto
rească anual dragostea, 
statornica, splendida dra
goste pentru cele mai 
fragede mlădițe ale ei. In 
prima zi de iunie, culoa
rea roșie marchează în 
calendar o sărbătoare 
chemînd la meditații cu 
privire la cel ce a des
coperit (o, cît de simplu !) 
cheia cu care să deschidă 
orice inimă, dar, în 
același timp, fără să 
vrea, deține și soluția în 
stare să ne albească 
prematur tâmplele.

Și, implicit, aceste me
ditații conduc la ideea de 
responsabilitate. O idee 
scumpă nouă, în princi-

de 
cu

im-

piu, și deosebit de preg
nantă și de activă in 
conștiința noastră atunci 
cinci ea afectează copilul. 
Departe de a fi o simplă 
imagine înaripată, con
statarea că România de 
ari este o țară a copilăriei 
fericite materializează un 
adevăr care ne onorează. 
Civilizația noastră socia
listă a creat nu numai 
condiții bune, mate
riale și morale dezvol
tării armonioase a copi
lului, ci a impus senti
mentul de maximă răs
pundere fată de soarta sa 
ca unul dintre acele atri
bute fără de care nu 
poate fi conceput portre
tul etic, cetățenesc, al 
unui om trăind a::i la 
noi. Viața ne învestește 
pe toți cu calitatea de 
educatori și cei mai mulți 
dintre noi am învățat ori 
ne străduim să învățăm 
această meserie temeinic. 
O facem cu dragoste, cu 
pasiune, cu tact. O facem 
beneficiind de existența 
unei majore și generoase 
preocupări a partidului și 
a statului față de tînăra 
generație. Statisticile 
mondiale înscriu Româ
nia contemporană prin
tre primele țări din lume 
ajunse la un procentaj 
minim al mortalității in
fantile, printre puținele 
țări propunîndu-și, pe 
baza unui program con
cret și edificator, să a- 
tingă un stadiu atît de 
înalt al învățământului, 
printre, de asemenea, pu
tinele state care acordă 
deosebit de substanțiale 
alocații bugetare sănătă
ții, ocrotirii, dezvoltării 
multilaterale a copilului.

Încercăm o satisfacție 
care nu-i chiar la în
demâna oricui cîrid afir
măm că noi — deși în
tâmpinăm cu toată gene
rozitatea sărbătoarea de 
la 1 iunie, mareîndu-i 
prezenta nu doar prin 
tone de ciocolată și in
calculabile stoluri de ba
loane. ci, în primul rînd, 
prin transformarea ei în
tr-un prilej solemn de 
bTanț al iubirii și răs
punderii noastre fată de 
copii — n-o socotim de
cît un act în nlus la ma
sivul dosar al copilăriei

(Continuare 
în pag. a IV-a)

la Combinatul siderurgic Galați
(Foto : Gh. Vințilă)

mvestițn
■ n sectorul

Ing. Ion PLINGU
secretar general în Ministerul Industriei Alimentara

Ca și în alte ramuri economice, 
în industria alimentară îndeplinirea 
programului de investiții din a- 
cest an 
decisivă 
tivelor 
mult, 
ceasta caracterizare 
și mai puternică, un 
în cazul ministerului 
puțin trei motive. Este vorba, pe de 
o parte, de numărul mare de capa
cități de producție care trebuie să 
intre în funcțiune în acest an, con
form graficelor existente, multe din 
ele fiind fabrici noi, cu importante 
sarcini în domeniul producției marfă, 
exportului și al planului de acumu
lări bănești. în acest sens, pe lista 
punerilor în exploatare se află Fa
brica de ulei Slobozia, fabricile de 
zahăr de la Corabia și Oradea. Fa
brica de conserve Fetești; de brînze- 
turi și produse lactate Slatina și al
tele. De asemenea, tot în acest an 
trebuie să intre în producție o serie 
de obiective restante din 1967; Fa
brica de zahăr Buzău, Fabrica de 
paste și biscuiți Iași, fabricile de 
pîine de la Suceava, Sibiu, Timi
șoara, Sinaia — sint numai cîteva 
din obiectivele industriei alimentare 
aflate în această situație. In al trei
lea rînd, executarea integrală a lu
crărilor din programul de investiții 
prevăzute pentru acest an și recu
perarea restanțelor în punerea în 
funcțiune a obiectivelor influențează 
favorabil deschiderea, în lunile ur
mătoare, a noi șantiere, care vor 
pune bazele unor viitoare și deose
bit de importante întreprinderi ale 
industriei alimentare cum ar fi : Fa
brica de amidon Tg. Secuiesc, Fabri
ca de bere Constanța, Fabrica de 
produse lactate Oradea

Dat fiind aceste corelații și inter
dependențe, apare cu toată clarita
tea înalta responsabilitate care ne 
revine atît nouă, Ministerului Indus
triei Alimentare, în calitate de titu
lar al investițiilor, cît și celorlalți 
factori — constructori, furnizori de 
utilaje tehnologice și proiec
tând — țvmtru accelerarea ritmului 
lucrărilor, recuperarea tuturor ră- 
mînerilor în urmă și darea în func
țiune în cel mai scurt timp a obiec
tivelor prevăzute în planul pe anul 
în curs. Revin asupra acestei preci
zări — ea a mai fost formulată și în 
„Scînteia" nr. 7 681, din 22 aprilie 
a. c. — întrucît nici acum ritmul de 
execuție, stadiile fizice ale lucrări
lor de pe diferite șantiere r.u sînt 
corespunzătoare și periclitează pu
nerea în funcțiune ia termenele sta
bilite a noilor obiective, iar Ia cele 
restante se tergiversează darea lor 
în producție, ceea ce provoacă în 
continuare daune economiei națio
nale. Se pune întrebarea dacă 
părțile angajate, prin reglementările 
legale, în realizarea investițiilor din 
industria alimentară sînt sau nu de
cise să-și respecte obligațiile ce le 
revin și angajamentele ce și- le-au 
luat cu diferite ocazii — minute, șe
dințe, contracte economice.

Răspunsul necesită unele relatări 
mai amănunțite. Ministerului Indus
triei Alimentare, cum spuneam, da
torită calității de titular al investi
țiilor, i-au revenit și îi 
importante obligații, de c 
căutat, ,și în bună parte 
să se achite cu promptitudîi 
fost asigurate proiectele de e 
aproape integral la sfîrșitul lui 1967 
pentru obiectivele aflate în con
strucție în acest an, fapt ce a permis 
ca aprovizionarea cu unele, mate
riale și pregătirea lucrului să s'? facă 
în condiții incomparabil mai bune 
decît în perioadele precedente. Uti
lajele din import, pecesare obiecti
velor cu termen de punere în func
țiune în anul 1968, au fost asigurate 
pe șantiere aproape în întregime, 
încă din anul 1967. Totodată, s-a ur
mărit îndeaproape respectarea gra-

de investiții din 
în condiții optime este 

pentru i 
actualului 

s-ar putea
realizarea obiec- 

cincinal. Mai 
spune că a- 
are o nuanță 

accent deosebit 
nostru, din cel

revin

*uție

XX

>ă ne înfruntam

In ultimii ani viața lite
rară din țara noastră cu
noaște o efervescență' .spo
rită, din ce în ce mai vie, 
ușor de constatat, în raport 
cu alte perioade sărace în 
dezbateri, trăind din cîteva 
opinii subiectiviste și în
guste cel mai adesea. As
tăzi se discută mai mult, 
se discută mai inteligent, 
mai nuanțat, mai subtil, 
ceea ce nu e rău, dimpo
trivă. De aceea și subscriu 
la această animație, la e- 
fervescența fără de 
dezvoltarea și 
unei literaturi 
necohceput. Și 
totuși, o rezervă de făcut, 
ea ține de ceea ce ră- 
rhîne în urma acestei efer
vescențe, fiindcă îndemnuri 
și exclamații s-au mai ros
tit și se vor mai rosti, dar 
numai cu atîta nu se reali
zează mare lucru, în scris. 
Un romancier fără nici un 
roman e ca un arti’erist 
fără tunuri, ca un construc
tor fără case, ca o casă 
fără acoperiș, neisprăvită.

care 
înflorirea 
sînt de 

dacă am,

Ion LĂNCRÂNJAN

pe care o mănîncă pînă la 
urmă, ploaia și vîntul — 
timpul — factorul deter
minant, pe care nu-1 poate 
înșela nimeni, indiferent 
de fotoliul în care stă, in
diferent de „curentul" la 
care aderă, indiferent de

relațiile și combinațiile pe 
care se bizuie. Ar fi bine, 
tocmai 
fi de
sar, ar fi ideal — ca efer
vescența aceasta, reală și 
salutară, să se concretizeze 
în fapte artistice cît mai 

. diverse și cît mai convin
gătoare, pentru „sprijini

de aceea — ar 
dorit, ar fi nece-

rea" cărora să nu se mai 
cheltuiască atîta energie, 
prin culisele și prin cori
doarele atît de întortochea
te ale literaturii.

Există, 
suficiente

Există, 
un trecut 
al literaturii noastre, o tra
diție mare, din care decurg 
însă niște . obligații, niște 
înțelesuri profunde, asu
pra cărora stăru’m și nu 
prea, în funcție de împre
jurări. Diversitatea de sti
luri, de. exemplu, pe care o 
abordăm și noi socotin- 
du-ne uneori, în secret sau 
fățiș, reprezentantul celei 
mai rodnice direcții, de a- 
naliză sau de antianaliză, 
a cunoscut în perioada din
tre cele două războaie mon
diale o înflorire rară. In 
această perioadă, contra

pentru aceasta, 
condiții.
în primul rînd, 
bogat și glorios

I

ficelor de execuție Întocmite cu con
structorii. Constatând nerespectarea 
acestor grafice, conducerea ministe
rului nostru a sesizat în repetate 
rînduri conducerile ministerelor tu
telare ale organizațiilor de construc
ții. Am reușit, de asemenea, să res
pectăm programul de pregătire a 
cadrelor necesare exploatării noilor 
capacități de producție. Nu întâm
plător, deci, eforturile noastre con
jugate cu cele ale constructorilor și 
furnizorilor de utilaje au permis ca 
o serie de obiective restante din 
anul trecut să fie puse în funcțiune, 
iar pe unele șantiere lucrările să 
fie aduse „la zi". Este vorba de fa
bricile de pîine de la Timișoara 
și Suceava, Fabrica de paste și 
biscuiți Iași care au fost date în ex
ploatare în acest an.

Dar 
te nu 
facțic, 
actual 
alocuri îngrijorător al lucrărilor pe

aceste succese nici pe depar- 
pot constitui prilej de satis- 
mal ales dacă privim stadiul 
— necorespunzător și pe

(Continuare în pag. a HI-a)

Pe șantierul Termocentralei de la 
Deva se lucrează la glisarea coșu
lui de fum. El va avea o înălțime 

de 220 m
Foto : M. AndreescuÎn pagina a V-a
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CONCENTRICE ® CE A CRESCUT PE RUINELE 
MARII CIVILIZAȚII INCAȘE

aurului
o diversiune

Coslin C. KIRIȚESCU
doctor în economie

dictorie și frămîntată, bo
gată și darnică însă, au 
coexistat și s-au completat 
armonios proza de analiză 
cu proza de creație, roma
nul istoric și romanul an
corat direct în realitățile 
vremii. Personalitățile mari 
ale epocii — personalități 
reale, construite printr-un 
efort stăruitor și onest, de-o 
viață — s-au realizat și 
s-au completat într-un 
spirit de înaltă și de fruc
tuoasă animație. Adevărul 
cunoscut, că nu te poți rea
liza pe deplin decît într-o 
perioadă de avînt a între
gii literaturi — și-a găsit 
exemplificarea. Existenta 
lui Rebreănu, a operei sale 
de fapt, nu s-a realizat prin 
excluderea lui Sadoveanu 
din literatură, nici existen
tă lui Blăga n-a fost con
diționată de excluderea 
lui Arghczi — exem
plele s-ar putea înmulți — 
în vreme ce astăzi mai stă-

(Continuare în pag. a IV-a)

Sistempl valutar interoccidental a 
suferit'în ultima jumătate de an o 
serie de fenomene care au constituit 
tot atâtea evenimente de răsunet. 
Aceasta datorită în primul rînd in
teresului pe care problemele mone
tare îl suscită în cele mai largi 
cercuri ale societății, ca urmare a 
influentei lor asupra nivelului de 
trai ; în al doilea rînd, datorită im
portanței mijloacelor de plată și de 
rezervă în viața economică inter
națională, ca instrumente de vehicu
lare a mărfurilor, serviciilor și capi
talurilor de-a lungul și de-a latul 
globului pămîntesc ; iar în al treilea 
rînd, datorită conținutului măsurilor 
luate și semnificației lor pentru vi
itorul relațiilor monetare dintre ță
rile occidentale. Să le reamintim, 
pe scurt.

Devalorizarea din noiembrie 1967 
a lirei sterline, a doua valută-cheie 
a sistemului monetar interoccidental 
(prima fiind dolarul S.U.A.), a pus 
sub semnul întrebării însăși capacita
tea acestor valute de a-și îndeplini 
funcțiile care le sînt încredințate. 
Pentru a servi la plățile internațio
nale, ele trebuie să-și mențină sta
bilitatea față de aur și implicit față 
de celelalte valute, pentru a nu pri
lejui cîștiguri fără cauză unor parte
neri de schimb în dauna altora. Re
ducerea conținutului de aur al unei 
valute-cheie prin operațiunea deva
lorizării —. în cazul lirei sterline — 
sau tendința de scădere a puterii de 
cumpărare a altei Valute-cheie, adică 
deprecierea ei ca urmare a inflației 
lente și a crizei externe de încrede-

re — în cazul dolarului — au făcut 
ca semnul întrebării, să se extindă de 
la cazul particular al uneia sau al
teia dintre valutelc-cheie, la însuși 
sistemul valutar interoccidental în 
ansamblu, la modul cum el face față ' 
exigențelor lumii contemporane.

Cîteva luni mai tîrziu, în marți® 
1968, a avut loc la Washington o 
întrunire precipitată a guvernatori
lor băncilor centrale din cele 7 țări 
membre ale așa-zisei coaliții a auru
lui („Gold-Pool") — Anglia, Belgia, 
Elveția, Italia, Olanda, R.F.G. și 
S.U.A. — convocată la inițiativa 
Statelor Unite. Această întrunire s-a 
desfășurat sub presiunea fenomenelor 
critice care se produceau în acel 
moment la bursele aurului din Oc
cident și care constau dintr-o neîn
credere față de valutele-cheie și o a- 
valanșă de cereri pentru aur. Hotă- 
rîrile „celor 7“ au dus la împărțirea 
în două a pieței internaționale a 

. aurului : pe una din piețe, rezervată 
exclusiv autorităților monetare, a 
rămas în vigoare vechiul preț oficial 
de 35 dolari uncia de aur, stabilit 
de S.U.A. în 1934. Pe cea de-a doua 
piață, destinată publicului, prețul se 
formează în mod liber, fără nici o 
intervenție a autorităților monetare, 
numai pe baza jocului dintre cerere 
și ofertă. Pe această din urmă piață, 
prețul aurului a devenit instabil, ma
nifestând tendința de creștere peste 
40 de dolari uncia.

(Continuare în pag. a Vil-a)

Excelenței Sale
Domnul HABIB BURGHIBA

Președintele Republicii Tunisiene
$ TUNIS

In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal adresez Excelenței Voastre — cu 
ocazia belei de-a 13-a aniversări a zilei naționale a Republicii Tunisiene 
— felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperitate poporului tunisian prieten.

Sint încredințat că relațiile de colaborare reciproc avantajoase dintre 
țările noastre se vor dezvolta continuu în interesul Celor două popoare și 
al păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Români^
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Anual, în pragul sezonului estival, 
cei oe se ocupă de gospodărirea șl 
îndrumarea stațiunilor balneo-clima- 
terice organizează o consfătuire, in 
cadrul căreia trebuie să se dea răs
puns următoarelor întrebări de im
portantă capitală pentru activitatea 
stațiunilor: Sînt terminate pregătirile 
pentru perioada de vîrf ? Ce ar mai 

. trebui făcut pentru o cit mai bună 
deservire a celor veniți la odihnă 
sau tratament? Cu mici modificări, 
aceste consfătuiri se desfășoară după 
același tipic : directorii întreprinde
rilor balneo-climaterice și vicepreșe- 

. dinții consiliilor populare județene (în 
trecut regionale) prezintă un raport 
în care sînt descrise în amănunt, 
toate lucrările executate peste iarnă; 
se ridică unele probleme încă neso
luționate, reprezentanții unor foruri 
centrale se angajează să ia măsuri.

în consfătuirea ce a avut loc anul 
acesta în pitoreasca stațiune Sovata, 
s-au putut auzi aceleași formu
lări care începeau cu „deși am 
mai spus același lucru și în anii tre- 
cuți, totuși...". Sesizînd această repe
tare, în concluziile la ultima consfă
tuire, tovarășul ing. Ion Chirilescu, 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
administrația locală, spunea că este 
regretabil și negativ faptul că au 
fost readuse pe tapet probleme mai 
vechi care, după cum se vede, încă 
nu și-au găsit rezolvarea. Dar cum 
să nu le readucă oamenii în discuție, 
dacă sînt de maximă importanță pen
tru deservirea celor veniți în sta
țiuni și neajunsurile nu se îndreaptă ?

Care sînt aceste „puncte nevralgi
ce", devenite „refren" în rapoartele 
directorilor stațiunilor? Pe primul 
loc se situează folosirea fondurilor 
pentru amenajări, reparații, pentru 
îmbunătățirea confortului.

— în ultimii ani, ne explica tova
rășul Ion Răduleseu. directorul. 
I.S.B.C.-Sinaia, stațiunii noastre i 
»-au repartizat peste 40 milioane lei 
pentru reparații de vile. Noi ne-am 
străduit să-i folosim cît mai bine. 
Dar cred că unele vile vechi au de
venit un fel de sac fără fund : in 
fiecare an înghit bani buni, le tot 
amenajăm și le tot reparăm, fără ■să' 
Izbutim să le ridicăm Ia un nivel cit', 
de oît acceptabil. Orice am face, ele 
tot cîrpeli sînt. Cu aceeași sumă, dar 
nefărîmițată, în fiecare an cîte pu
țin, am fi construit în Sinaia circa 
2 000 de locuri în vile noi, care să nu 
mal aibă nevoie de reparații multă 
vreme.

Tot în legătură cu cheltuirea cît 
mai eficientă _____
ridicării nivelului de confort al vi
lelor, mal mulți directori de sta
țiuni au ridicat următoarea proble
mă : se știe că și stațiunile vor fi 
supuse sistematizării. Dar aceste 
planuri nefiind definitivate,, este po
sibil să se investească sume impor
tante în reparația capitală a unor 
vile destinate, ulterior, demolării. La 
Borsec, de pildă, aproximativ ju
mătate din totalul locurilor vor 
avea această soartă. Dar care sînt 

jacelea, nu se știe. După părerea 
tovarășului Sandu Peltz, reprezen
tantul Comitetului pentru Prețuri, 
principala cauză a 
părătoare a 
lipsa unui 
planuri de 
nilor, 
recțiile 
mai

a fondurilor, destinate

revenirii su- 
acelorași probleme este 
orizont larg, a unor 
perspectivă a stațiu- 
care să rezulte 
dezvoltare sub 

La

din 
de 

multiple aspecte.
di- 

ceie 
con-

sfătuirea _de Ja Sovata, specialiștii 
au prezentat proiec- 
sistematizare pentru 
mai multe variante 
Pînă la elaborarea 

pentru

de la I.S.C.A.S. 
te de schițe de 
11 stațiuni, cu 
pentru fiecare, 
unor schițe asemănătoare 
toate stațiunile, pînă la definitivarea 

. și aprobarea lor, va mai trece mult 
timp. Poate ar trebui căutată o so
luție pentru, a evita, pe cît posibil, 
„cirpelile" inestetice și ineficiente. 
Pe de altă parte, ca și în anii tre- 
cuți, instituțiilor centrale care alocă 
aceste fonduri, li s-a reproșat că le 
repartizează foarte târziu, de obicei 
la sfîrșitul anului, cind acoperirea 
cu materiale, pentru lucrările ce ar 
fi necesare, nu mal este posibilă, 
incit se achiziționează, la voia în
tâmplării, ce se găsește și nu întot
deauna ceea ce ar trebui cu adevărat.

Diversificarea meniurilor servite Ia 
cantine a constituit, de asemenea, 
obiectul multor promisiuni solemne 
(și lesne uitate) în toate consfătuirile 
din ultimii ani. De data aceasta, 
planul de măsuri adoptat cuprinde 
și o recomandare interesantă : des
chiderea de către întreprinderile 
balneo-climaterice a unor pensiuni, 
care să ofere fiecăruia mîncarea 
ce-i place. Cîțiva directori de sta
țiuni au menționat că propunerea 
este perfect realizabilă și că o vor 
aplica în actualul sezon. Reprezen
tantul Ministerului Comerțului Inte
rior, aflat la consfătuire, nu i-a dat 
însă binecuvîntarea cuvenită. Fiind 
vorba despre niște unități de ali
mentație publică, a spus el. nu poate 
da un răspuns pe loc. Si dacă astfel 
de pensiuni se vor pune pe picioare 
chiar fără girul. M.C.I. ce se va în
tâmpla. în definitiv ?

Tot în legătură cu aprovizionarea, 
cu deservirea de către cooperația 
meșteșugărească, s-au semnalat, de 
fiecare dată, deficiențe. Ele persistă, 
deși, așa .cum relata directorul sta
țiunii Lacul Roșu, în loc să se ia 
măsuri de reprezentare cît mai ci
vilizată a sectoarelor respective de 
activitate, se înmulțesc... coordona
torii. Bunăoară, în această mică sta
țiune există un restaurant și o co
fetărie. Pentru ele se află acolo un 
director coordonator, cu țoată suita. 
Și cooperația meșteșugărească, pre
zentă doar cu cîteva Centre, are un 
președinte și alte cadre necesare 
„coordonării" activității. Se înțelege 
că și în această privință, angaja
mentele și promisiunile nu au lip
sit. Dar auzul, învățat cu aceste 
formule, abia de le-a perceput. 
Sperăm că noile organe administra- 
tiv-teritoriale — consiliile județene 
— vor situa stațiunile balneare prin
tre obiectivele importante și demne 
de atenție 
„romanțe" 
la modă.

Una din 
dedicată cadrelor necesare deservirii 
în stațiuni. In fiecare an are loc o 
„târguiala", uneori cu presiuni,. în
tre reprezentanții comerțului din tară 
și cei de pe litoral. Se știe că. in 
timpul verii, pe malul mării canti
nele, restaurantele, stațiunile în ge
neral. sint luate cu asalt. Ar fi ab
surd să se pretindă ca. pe plan lo
cal. să existe numărul uriaș de spe
cialiști de tot felul, mai ales că pre
zența lor aici nu este necesară decît 
în sezonul cald. Totuși, calificarea 
cadrelor necesare stațiunilor nu s-a 
urnit din loc. „Sînt cîțiva ani buni 
de cînd tot spun că mărirea capaci-
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și vor veghea ca aceste 
prăfuite să nu mai fie

aceste „romanțe44 este cea

în orașul Timisoara 
a luat ființă, anul tre
cut. o instituție care 
parcă vrea cu tot dina
dinsul să încurce lu
mea. creînd solicitato
rilor tot felul de greu
tăți. Este vorba de O- 
ficiul pentru construi
rea de locuințe pro
prietate personală — 
O.C.L.P.P. La sediul a- 
cestei instituții a apă
rut, în luna octombrie 
1967, un anunț: „în
cheiem contracte pen
tru construirea de lo
cuințe proprietate per
sonală pe data de 11 
noiembrie 1967 ; se vor 
lua în considerație su
mele depuse pînă la 
data de i noiembrie 
1967". Se discuta chiar

că vină in primăva
ra sau vara viitoare 
(adică 1968) se vor ter
mina lucrările. Fără să 
mai stau pe aînduri, 
m-am înscris si eu. La 
8 noiembrie, însă, de
cepție. Alt anunț: „Din 
cauza refacerii proiec
telor, încheierea con
tractelor se amină 
pentru o dată care se 
va anunța ulterior". 
Proiectele s-au refăcut 
în aceeași lună, listele 
de înscriere au fost 
încheiate la 4 noiem
brie 1967, însă data 
încheierii contractului 
nu s-a anunțat nici 
pînă azi, la 6 luni după 
data stabilită initial.

Am obosit de alîtea 
drumuri cîte am făcut

în acest interval de 
timp la 
Timisoara, 
tov. ing.
mi-a putut da nici o 
explicație a acestei ter
giversări si nici nu s-a 
pronunțat asupra vre
unei date posibile și a 
condițiilor încheierii 
contractului.

De ce sînt derutați 
și încurcați oamenii ? 
Probabil că în situația 
mea mai sînt si alti 
cetățeni. Un anunț nu 
presupunea oare lua
rea unei obligații 7 
Dacă da, atunci de ce 
nu este ea respectată ?

David PETRU 
medic psihiatru 
Timișoara

O.C.L.P.P.
Directorul, 

Velcea, nu

s

Cum răspund
TELEFOANE

Convorbire cu tovarășul Gheorghe AIRINEI
adjunct' al ministrului poștelor și telecomunicațiilor
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tații stațiunilor trebuie dublată prin 
asigurarea cu personal capabil să 
deservească numărul sporit de tu
riști, mai ales că. pe litoral, se pre
vede o dezvoltare însemnată a turis
mului — spunea tovarășul Vasile 
Barna, directorul stațiunii Eforie- 
Nord. Dar nimeni nu se gîndește la 
pregătirea cadrelor". Problema este 
dintre cele mai serioase. Conducerea 
O.N.T, ne informează că. în 1980, se 
va ajunge la circa 36 000 de cadre 
personal detașat. De unde, însă, dacă 
școlile profesionale de comerț, cu o 
durată de 3 ani, califică un număr 
încă insuficient în raport cu cerin
țele ? La M.C.I., aflăm prin repre
zentantul său, se lucrează la un stu
diu, Dar ritmul de elaborare e lent, 
se spune, deoarece soluțiile sînt greu 
de găsit... Se înțelege cît de încura
jați au plecat în această privință 
ticipanții la consfătuire.

Un capitol important, de sine 
tător, în activitatea stațiunilor 
neare este acela al condițiilor
tratament. S-a făcut constatarea po
zitivă că serviciile medicale balneare 
au acordat, în 1967, peste un milion 
de consultații și au aplicat aproape 11 
milioane de proceduri terapeutice di
ferite, în medie cîte 33 pe fiecare 
pacient. Nu s-a putut însă trece cu 
vederea peste faptul, că „spectacolul" 
pierderii timpului la triajul balnear 
ce se face la sosirea în stațiune, nu 
este perimat. Cauza ? Trimiterea de 
multe ori absolut întâmplătoare, în 
stațiunile de tratament, a unor oa
meni perfect sănătoși sau, mai rău, 
a unora cu contraindicații. Chiar și 
cei care au recomandări pentru sta
țiunea respectivă vin cu fișe medi
cale incomplete, cu diagnostice ne
precizate etc. în aceste condiții, per
sonalul medical al stațiunilor, în loc 
să se ocupe de tratamentul propriu- 
zis. trebuie să consacre timp prețios 
analizelor și investigațiilor, pentru 
care nici nu există întotdeauna con
diții corespunzătoare. în fiecare an 
medicii se adresează comitetelor sin
dicale din întreprinderi cu rugămin
tea de a nu face din distribuirea bi
letelor la tratament o treabă pur ad
ministrativă. într-adevăr. este greu 
de jînțeîes de ce un bolnav căduia i 
se recomandă o anumită stațiune bal
neară nu poate ajunge acolo. în timp 
ce mulți alții se trezesc „la trata
ment", deși nu au nici o nevoie și 
chiar se plictisesc.

O ultimă problemă, mereu pe or
dinea de zi a consfătuirilor, ește a- 
ceea a agrementului. Ce se ofe
ră? Aceleași jocuri de șah, remi, 
table. Nu mai este un secret 
nimeni că aceste cluburi nu 
că nu izbutesc să împrăștie 
seala, dar chiar o cultivă.

Am amintit cîteva dintre aspectele 
pe care le-am socotit mai importante. 
Repetarea lor, după cum reiese din 
răspunsurile celor pe care i-am con
sultat, se datorește nu atît lipsei de 
soluții, cît rezolvării parțiale, neduse 
pînă la capăt, a unor probleme de 
mult cunoscute, tratării fragmentare, 
și nu în ansamblu, a lucrurilor și. 
de ce să n-o mărturisim, rutinei 
care s-a cuibărit în Concepția anu
mitor factori de răspundere din a- 
cest sector. .

pentru 
numai 
plicti

Rodica ȘERBAN
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în rindurile ce urmează mă 
voi referi la cîteva cauze care 
împiedică realizarea unui sorti
ment variat de mobilă destinată 
fondului pieței. în momentul de 
față pot spune că industria este 
prea puțin interesată in reali
zarea unei varietăți de tipuri de 
mobilă. La expozițiile organi
zate anual, cum a fost cea din 
1967, la care a expus C.I.L. Pi
pera, s-au produs prea puține 
articole pentru contractare. Iar 
din cele cinci garnituri de bu
cătărie apreciate de delegații 
comerțului, nici una n-a putut 
să fie contractată. Alte tipuri 
aveau prețuri prea mari, incit 
nici n-au intrat în discuții.

Cînd se hotărăște introduce
rea unor tipuri în fabricație, a- 
par alte greutăți. Pe trimestrul
I am contractat cu C.I.L. Pi
pera bucătării tip „Modul". în 
luna aprilie ni s-a comunicat 
că s-a anulat repartiția și că 
urmează ca aceleași garnituri 
să ne fie livrate în trimestrul
II sau III. Același lucru s-a în- 
tîmplat și cu IPROFIL „Tehnica 
lemnului" din București cu care 
contractasem unele garnituri de 
camere -.combinate.

Prin acest procedeu, furnizo-

de consecințele care 
obli-

rii «capă 
decurg din nerespectarea 
gațiilor contractuale. în alte ca
zuri schimbă sortimentele care 
nu le convin, sub pretext că 
nu-și asumă răspunderea asu
pra calității sau a rezistenței.

Refuzul nostru de a primi 
alte sortimente decit cele con
tractate anulează automat re
partiția. Așa s-a întîmplat cu 
niște fotolii. Neacceptând sor
timentul propus de furnizori, ni 
s-a anulat repartiția și ne-am 
pomenit cu o pierdere a unui 
fond de marfă de peste 
lei. Aceasta a influențat 
tiv asupra planului de 
cere.

Pentru a preîntâmpina 
junsuri ca cele de mai sus 
pentru a asigura cumpărătorii 
cu sortimentele de mobilă soli
citate, eu aș propune să stabi
lească Ministerul Economiei Fo
restiere un plan valoric pentru 
fondul pieței. Acesta să nu poa
tă fi modificat decît cu asenti
mentul beneficiarului.

160 000 
nega- 
desfa-

nea-
; și

Virgil CIACLAN 
merceolog principal 
Oradea

& fac controlorii ?
Orice minut întîrziat de l-a 

lucru înseamnă produse nereali
zate, perturbări ale planului de 
producție. Ajung muncitorii la 
timp în fabrici, uzine, pe șan
tierele de constrficții industria
le ? Au ei asigurate mijloacele 
de transport, ca după orele de 
lucru să meargă către case fără 
a pierde timpul pe drum ? Por
nind de la aceste întrebări, am 
vizitat două mari unități : Com
binatul de industrializare a lem
nului și Combinatul petrochimic
— în construcție — din Pitești.

Aproape zilnic autobuzele 
I.R.T.A. întârzie cîte 40—60 de 
minute. Pe ruta Mîrghia-Pitești, 
la 3 mai a.c„ cursa 31 AG 3499 
a adus cei 40 de muncitori cu o 
oră întârziere la program ; la 4 
mai, cursa de Topoloveni-Pitești
— 31 AG 116 a întîrziat de ase
menea o oră cu peste 32 de 
muncitori : la 22 aprilie, pe ruta 
Rădești-Stîlpeni-Pîtești, cursa 
condusă de Toma Spiridon a 
abandonat cei 40 de pasageri la 
o distantă de 30—35 km de Pi
tești. Uneori, conducătorii auto, 
deși sînt în curse speciale,

introduc pe traseu încă 
de persoane străine, 
du-și banii de la 
transportând muncitorii în con
diții necorespunzătoare.

Și Ia Combinatul petrochimic 
autobuzele ce aparțin de I.U.G.T. 
(întreprinderea de utilaj greu 
și transport) nu respectă pro
gramul de transport. Șoferii 
refuză să plece cu muncitorii 
acasă, ținîndu-i cîte o oră-două 
peste orele de program, la ie
șirea din schimb. In acest fel, 
muncitorii care trebuie să plece 
seara acasă se înghesuie, ca 
sardelele, în alte curse pe ru
tele-: Gliganu, Țuțulești, Șerbă- 
nești. Dimineața, cursele întâr
zie de multe ori cîte 30—50 de 
minute la program. Multe ne
reguli în transportul muncito
rilor sînt semnalate cu prilejul 
curselor săptămînale pe rutele : 
Ghimpețeni, Văleni, Drăgăneștl- 
Olt. Ștefan cel Mare.

Oare cînd se va normaliza a- 
eeastă situație?

15—20 
însușin-: 

acestea și

1. ONICEL
Pitești
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La redacție au sosit în ultimul timp 
numeroase scrisori, prin care cetățe
nii își pun întrebări similare celei de 
mai sus. în legătură cu aceasta am 
avut o convorbire cu tov. ing. Gheor
ghe Airinei, adjunct al ministrului 
poștelor și telecomunicațiilor. Ii ci
tim interlocutorului nostru o scri
soare prin care un cetățean, ing. Ma- 
carie Borza din str. Vătafului nr. 12, 
ap. 15, relatează odiseea cererii sale 
pentru instalarea unui post telefo
nic. înaintată Direcției de teleco
municații a municipiului București. 
„Cererea mea — se spune în scri
soare — a fost înregistrată sub nr. B 
43 130 din 2.XII.1964 și a fost „rezol
vată" printr-un răspuns din care am 
înțeles doar un singur lucru : 
aștept ! Foarte bine. Dar 
după mai bine de 4 ani, mă 
oare cît timp ar trebui să mai 
această așteptare ?“

— Problema instalării de posturi 
telefonice la domiciliu reprezintă o 
ecuație cu multe necunoscute — afir
mă tov. Airinei. Numărul cererilo» 
care-șl așteaptă rezolvarea se apro
pie, numai în orașul București, de 
100.000. Sînt cazuri, și nu puține, cînd 
timpul de așteptare a depășit 10 ani. 
De asemenea, o situație nesatisfăcă
toare se remarcă și la Craiova. Ora
dea, Cluj, Timișoara, Galați, Brăila, 
Arad, Sibiu, precum și în alte loca
lități principale ale tării. în fața unei 
atari stări de lucruri s-ar părea că 
telefonia, cu toate progresele înregis
trate. nu este încă în măsură să facă 
fată solicitărilor tot mai numeroase. 
Instalările de noi posturi telefonice, 
în principiu, sînt posibile numai în 
localitățile sau pe raza oficiilor cu 
capacitate disponibilă — atit în cen
trală cît și în rețeaua de legătură 
pînă la domiciliul solicitantului. Mă
rirea capacității centralelor telefonice 
și a rețelelor aferente se poate rea
liza numai prin lucrări de • investiții 

j A în limita fondurilor. Arterele rețelei 
se dimensionează, — pe baza cereri
lor de instalări existente Ia data în
tocmirii proiectului — cu un coefi
cient de acoperire a solicitărilor ul
terioare de posturi telefonice pe o 
perioadă de 3—5 ani. Practic însă 
apar situații care nu pot fi soluțio
nate în cadrul lucrărilor de investi
ții, fie pentru că numărul redus de 
cereri pe unele străzi sau zone nu 
justifică din punct de vedere eco
nomic construirea rețelelor, fie că 
ulterior se ivesc cereri mai stringen
te pe alte trasee decît cele prevă
zute în proiecte.

în cartierele sistematizate se în
tâmpină dificultăți specifice în legă
tură cu eliberarea amplasamentelor, 
corelarea planurilor financiare între 
titularii de investiții, modificarea pe 
parcurs a proiectelor de sistemati
zare. Execuția lor într-un ritm mal 
rapid va permite soluționarea unui 
număr mal mare de cereri. în car
tierul Drumul Taberll va fl dată în 
folosință, anul viitor, o centrală tele
fonică ce va rezolva, în cea mal 
mare parte, instalările de telefoane.

în Balta Albă, centrala telefonică 
va fi dată în funcțiune ceva mai de-

să mai 
astăzi, 
întreb 
dureze

în relațiile de muncă mai 
acționează din păcate for
me ale abuzului social — de 
drept, de încredere, de pu
tere. abuz în serviciu. Au
torii lui, conștienti și... pru
denți, îl îmbracă mai întot
deauna în haina legalității, 
în fracul șl mănușile imacu
late ale ‘ ___ ' „
colectiv. La redacție 
sosit în 
meroase 
lînd cazuri în care oameni 
nevinovați cad victime bu
nului plac. Abuzul în ge
neral — ne scrie tov. 
procuror Emil Georgescu 
de la Procuratura Muni
cipiului București — ori- 
cît de neînsemnat la pri
ma vedere, chiar dacă nu 
aduce decît prejudiciile 
cele mai infime asupra ce
tățeanului împotriva că
ruia și-a îndreptat săgea
ta sa otrăvită, provoacă tu
turor oamenilor cinstiți 
cea mai adîncă repulsie. A- 
buzul este cu atit mal 
regretabil cu cît cel care 
l-a comis îndeplinește o 
funcție mal de răspun
dere în societate. El înfro- 
ce limitele oricărei închi
puiri cînd este comis chiar 
de un funcționar care prin 
atribuțiile sale profesiona
le are rolul de a combaie 
abuzul, prin toate căile și 
mijloacele legale.

Cetățeana Magdalena 
Fazekaș a locuit, pe baza 
unui contract de închiriere 
încheiat cu I.A.L. — secto
rul 1 (organ al Consiliu
lui popular respectiv) în- 
tr-o cameră cu o suprafa
ță de 5 mp, la mansarda 
imobilului din bd. Magheru 
nr. 26 (Serviciile de gos
podărie locativă nu emit și 
nu pot emite ordine de re
partizare pentru locuințe 
sub norma locativă legală 
— de 8 mp). S.G.L.-ul sec
torului 1 — organ al ace
luiași Consiliu populat — 
cu adresa nr. 1 150 din 30 
XI 1967 cer» procuraturii 
•ă autorizeze evacuarea ce- 
tătenel amintite, pe motiv

interesului major, 
au 

ultima vreme nu- 
scrisori semna-

că ar fi ocupat camera cu 
de la sine putere. Chipuri
le, S.G.L.-ul a „uitat" că 
aceasta are un contract de 
închiriere, contract prelun
git prin lege pînă la 31.XII 
1968. Procurorul Lavric 
Constantin, omul care avea 
datoria să apere legalita
tea. din contră, a dat curs 
acestei cereri neîntemeia
te, autorizind și efectuînd 
evacuarea muncitoarei 
Magdalena Fazekaș. Pen
tru că respectiva chiriașă 
nu era acasă, i-a dat lucru
rile în custodie unei per
soane din același bloc și al
teia domiciliate în șoseaua 
Cățelu nr. 31 ! !! Să 
zică lumea că Lavric 
știe să facă dreptate !

Magdalena Fazekas 
plîns Procuraturii Munici
piului București, care, 
constatând abuzul (semna
tara plîngerii nu ocupase 
cu de la sine putere came
ra. ci, așa cum am arătat, 
pe baza unui contract de 
închiriere valabil pînă la 
31.XII 1968) a dispus »ein- 
tegrarea reclamantei 
spațiu, lipsindu-se in 
celași tâmp de serviciile 
„zelosului" Lavric. Pînă 
aici totul e bine, dar. vic
tima abuzului a rămas pe 
drumuri căci șeful S.G.L.- 
ului din Sectorul 1, res
pectiv tovarășul Gh. Dră
ghici, aflînd de „dreptatea 
lui Lavric" s-a grăbit să 
profite, repartizind camera 
cu pricina Elizei Gheor
ghe, și paralizînd astfel o 
măsură temeinică, dreaptă 
și legală. Pentru a înlătu
ra noul abuz. Procuratura 
Municipiului București cu 
adresa nr. 321/C din 1 III 
1968 a cerut S.G.L.-ului să-i 
atribuie Magdalenei Fa
zekaș o altă încăpere, simi
lară cu prima. La 17 IV 1968, 
cu adresa nr. 1 489, se pri
mește un răspuns al Con
siliului popular al Sectoru
lui 1 — semnat de tovară
șii Gh. Zamfirescu — vice
președinte și Gh. Drăghici. 
șeful S.G.L.-ului. în care 
se arată că petiționara ur-

mai 
nu

s-a

in 
a-

mează să se adreseze sec
torului 5, pe teritoriul că
ruia se găsește instituția în 
care aceasta lucrează !

Iată cum un abuz în loc 
să fie „stins" de la prima 
seînteiere. este întreținut 
acuma la „punctul de fier
bere" de doi funcționari 
cărora puțin le pasă că o 
femeie lăsată fără adăpost 
își irosește timpul și sănă-

de repartiție pentru casa 
unui cetățean care se de
plasează în i'nteres de ser
viciu în străinătate! Și 
toate aceste abuzuri, ce se 
manifestă prin ordine și e- 
vacuări ilegale, au loc în 
timp ce același S.G.L. nu-i 
sprijină pe cetățeni să be
neficieze de ordinele de 
repartiție ce le-au fost e- 
mise. Așa se face că unui

la cunoș- 
vicepre- 

mai re- 
cel în

care i s-au adus 
tință, tovarășul 
ședințe nu s-a 
ferit decît la 
legătură cu ordinul repar
tizat de S.G.L. asupra casei 
cetățeanului care pleacă în 
străinătate în interes de 
serviciu, mulțumindu-se să 
afirme că a comis această 
ilegalitate din indicații date 
„de sus". Fără îndoială.

tului de partid al Sectoru
lui 1.

La „adăpostul" funcției, 
unii merg și mai departe 
pe calea abuzului. Ei încal
că fățiș litera legii, dînd 
dispoziții în flagrantă con
tradicție cu aceasta; comi- 
tînd abuzuri dintre cele 
mai reprobabile și aducînd 
astfel serioase și regretabi
le prejudicii cetățenilor.

ABUZUL
în haina legalității

PE MARGINEA UNOR SCRISORI
ȘI SESIZĂRI SOSITE LA REDACȚIE

colo, 
să-i

tatea alergind de 
colo, fără ca cineva 
facă dreptate!

Este firesc ca cetățeanu
lui căruia i-au fost lezate 
în mod abuziv interesele 
să î se restabilească de ur
gentă drepturile, ne spune 
tov. procuror Emil Geor
gescu. De aceea, consider 
de neînțeles poziția adoptată 
de tovarășii Gh. Zamfirescu 
și Gh. Drăghici care, invo- 
cind motive minore, refuză 
să facă dreptate cetățenei 
respective.

Cu prilejul investigații
lor am aflat că la S.G.L. 
— Sectorul 1, se comit și 
alte abuzuri. Bunăoară 
s-a eliberat un ordin

solicitant i s-au . înmînat 
pină acum nu mai puțin de 
trei ordine de repartiție, 
dar nu a putut valorifica 
nici măcar unul. Inco
rectitudinile, incompetenta 
și abuzurile șefului de sec
ție sînt întreținute de pri
mul vicepreședinte, Gh. 
Zamfirescu, care semnează 
actele.

Despre toate acestea am 
cerut părerea tovarășului 
vicepreședinte Gh. Zamfi
rescu. Peste măsură de 
iritat, cu un ton aspru, 
domnia sa a întrebat mai 
întâi reporterul... in ce ca
litate se interesează de a- 
ceste treburi. Din cele trei 
cazuri descrise mai sus

este greu de crezut că ci
neva, indiferent de funcție, 
poate da o indicație in con
tradicție cu legea. în 
schimb, tovarășul vicepre
ședinte. în calitatea sa de 
membru al Biroului comi
tetului de partid din Sec
torul 1. nu s-a sfiit să in
tervină, prin Comitetul de 
partid presă și edituri, 
pentru a bara apariția în 
ziar a acestor nedreptăți. 
De unde rezultă că neprin- 
cipialitatea nu este un act 
izolat ci un sistem deliberat 
de lucru, fapt care conside
răm că ar trebui să se 
bucure de atenția cuvenită 
din partea biroului Comite-

— Lui Florea Gh, Florea 
— ne scrie tovarășul Eu
gen Calomfirescu, procuror 
la Procuratura Municipiu
lui București — întreprin
derea Energomontaj-Bucu- 
rești (Șantierul București 
Sud), al cărui salariat era, 
i-a pus la dispoziție o lo
cuință pentru timpul cit va 
lucra în cadrul ei. După o 
perioadă de vreme, Florea 
Gh. Florea s-a mutat cu 
serviciul. în loc să proce
deze conform prevederilor 
legale în vigoare, inginerul 
Gheorghe Tenea, șeful șan
tierului, cu de la sine pu
tere, a emis un ordin pe 
care l-a îndeplinit prompt 
Nicolae Dovăncescu, șeful

serviciului administrativ al 
șantierului. Dovedindu-se 
un executant „conștiincios", 
șeful serviciului administra
tiv, a violat domiciliul lui 
Florea Gh. Florea, scoțîn- 
du-i lucrurile din casă. De 
menționat că Florea Gh. 
Florea a reclamat ulterior 
dispariția unor obiecte în 
valoare de mii de lei și 
deteriorarea altora. Pe 
bună dreptate, cetățeanul 
păgubit s-a adresat mili
ției, protestind împotriva 
unui astfel de abuz. Ca 
să-și asigure o acoperire, 
fie ea și din hîrtie, ingi
nerul Gh, Tenea și Romul 
Zima, adjunctul șefului de 
șantier, au trimis de ur
gență o adresă către mili
ție, în care încearcă să 
motiveze abuzul, să-l pre
zinte ca fiind „legal" : doar 
s-au conformat ordinului 
conducerii Energomontaj- 
București și Instrucțiunilor 
de aplicare a D.C.M. nr. 30 
din 14 februarie 1964“ ! Dar 
iată că nici unul din oame
nii legii care au fost con
sultați n-a știut să desci
freze aceste Instrucțiuni! 
Bănuind atunci că sînt 
poate niște prevederi pe 
„plan local", unul dintre 
ei i-a cerut lămuriri su
plimentare tovarășei Vio
rica Stoica, juristconsul- 
ta întreprinderii Energo- 
montaj. Confirmînd pre
supunerile, juristconsulta 
a arătat că, într-adevăr, 
dispozițiile cu pricina se 
referă la înființarea șantie
rului (București-Sud). Deci 
acestea nu pot justifica 
o violare de domiciliu.

Se întimplă din nefericire 
— ne scrie în aceeași scri
soare tov. Eugen Calomfi
rescu — cazuri în care legea 
este încălcată chiar de că
tre un lucrător al miliției. 
Mă voi referi la un singur 
exemplu. Minorul Ion Ma
rin din comuna Slobozia, 
județul Ilfov, a fost cerce
tat de organele de miliție, 
respectiv de plutonierul 
Polizache de Ia postul de 
miliție, pentru „furtul" mal

multor obiecte: o sacoșă, 
două perechi de pantaloni, 
suma de 90 lei și acte de 
identitate. învinuirea s-a 
bazat pe declarația unui alt- 
minor, Gheorghe Scarlat, 
care îl văzuse, chipurile, pe 
Ion Marin cînd a comis 
furtul, cît și pe recunoaște
rea învinuitului. Dosarul a 
fost trimis la procuratură 
pentru efectuarea anchetei 
penale. Aici s-a constatat 
însă că minorul Ion Manin 
a fost victima unor meto
de de cercetare neper- 
mise, iar declarația lui 
Gheorghe Scarlat a fost 
obținută în urma presiunii 
făcute asupra sa de către 
plutonierul Polizache, care 
l-a amenințat că în cazul 
cînd nu va spune așa cum 
vrea el îi va aresta tatăl. 
Din fericire adevăratul hoț 
a fost ulterior prins, dar 
pînă atunci, minorul a tras 
ponoasele, fiind victima 
unul abuz neomenos.

Pentru orice om de bună 
credință este limpede că 
plutonierul Polizache nu 
întruchipează decît o ex
cepție în 
rilor de 
zentanții 
cu mari 
merite în activitatea ei de 
răspundere și-au căpătat de 
mult aprecierile și respec
tul oamenilor muncii. Dar 
tot atit de adevărat e și 
faptul că în conștiința fra
gedă a celor doi minori 
s-au întipărit adînc vesti
giile nedreptății comise de 
un reprezentant al 
rii dreptății.

...De unde rezultă 
diferent de funcție 
profesie, legea trebuie 
pectată cu strictețe de 
lucrătorii aparatului 
partid și de stat. Și este fi
resc să fie așa deoarece în 
felul acesta se dă viață 
unui principiu constituțio
nal, al egalității tuturor ce
tățenilor în fața legilor o- 
rînduiril noastro socia
liste.

rindurile lucrăto- 
militie, că repre- 

acestei instituții 
și de necontestat

apără-
că in

și de 
res- 
toțl 
de

Dumitru MINCULESCU

vreme, sperînd ca astfel, la începu
tul anului 1969, să fie practic efec
tuate instalările solicitate în această 
zonă a Capitalei. Ne preocupă, de 
asemenea, si rezolvarea problemei 
telefoniei din celelalte cartiere.

— în scrisorile cetățenilor se 
semnalează adesea cazuri de for
malism, de superficialitate în ac
tivitatea funcționarilor, manifes
tări birocratice (erori, neprimirea 
unor reclamații, întîrzierea unor 
răspunsuri). Ce măsuri se între
prind pentru înlăturarea lor ?

I — în momentul de fată tocmai în 
această direcție mi se pare că tre
buie să ne îndreptăm întreaga aten
ție. Volumul mare al cererilor a în
semnat 
noastre, 
încercat 
ocupare 
rentiată.
nor măsuri și soluții tehnice cores
punzătoare. Răspunsul stereotip dat 
cetățenilor „din motive tehnice"... a 
devenit proverbial și de necrezut, 
chiar atunci cînd aceasta constituie 
cauza reală a imposibilității instală
rii sau reinstalării anumitor posturi 
telefonice. Așa se face că a fost ne
voie de Intervenția organelor superi
oare sau de presă pentru a putea fl 
satisfăcute, abia după reveniri, cere
rile unor abonați din București, Ti
mișoara. Pitești șl din alte localități.

In ultimul timp s-au luat o se
rie de măsuri pentru înlăturarea a- 
cestor neajunsuri. în primul rînd s-a 
reglementat evidenta cererilor astfel 
îneît ele să orienteze dezvoltarea re
țelelor telefonice. Pentru a excludă 
eventualele omisiuni in urmărirea 
vechimii cererilor, s-au conceput și 
pus în practică sisteme perfecționate 
de evidentă a lor. De asemenea, pen
tru ca timpul de rezolvare a recla- 
matiilor să fie cit mai scurt, s-a in
stituit un sistem operativ de primi
re ă lot și de comunicare a rezul
tatelor prin telefon. în contextul ge
neral de perfecționare a deservirii 
cetățenilor, vom face în continuare 
eforturi pentru a stabili un climat 
civilizat și de perfectă solicitudine 
fată de public, pentru a-1 rezolva cît 
mai urgent

I
- Ce 
pentru

.noastre, .
(ti instalațiilor și pentru folosi* 
rea lor eficientă ?

— Aceste probleme prezintă pen
tru noi o importantă deosebită. Este 
cunoscută, spre exemplu, recenta 
hotărîre a Consiliului de Miniștri cu 
privire la raționalizarea folosirii 
posturilor telefonice de către insti
tuții si întreprinderi. în conformi
tate cu prevederile acestei hotărâri 
vor deveni disponibile circa 30 000 
posturi telefonice, din care circa 
8 000 în București, posturi ce vor fi 
instalate în locuințele particulara 
ale cetățenilor. într-o perioadă ur
mătoare. conform aceleiași hotărîri. 
instalațiile de noi posturi telefonice 
in instituții șl întreprinderi vor fi 
acordate numai în baza unor nor
mative republicane, necesarul de te
lefoane rezolvîndu-se în principal 
prin centrale de instituție. Conco
mitent cu aceste măsuri se prevede, 
pe perioada 1968—1970, o importantă 
majorare a numărului de linii în 
centralele telefonice, astfel incit de 
la 28 000 linii ce se vor Instala în 
1968, se va ajunge la 31 000 In 1969 
și la circa 48 000 In 1970. în cadrul 
acestei acțiuni vor fl rezolvate mul
te dintre situațiile grele existente 
In prezent, atît în Capitală cît si în 
provincie. Pe lîngă centralele din 
Drumul Taberll șl Balta Albă de 
care am amintit, vor mal fl date în 
funcțiune la București, în 1970, noi 
extensii în cartierele Berceni. Plev
na, Balta Albă. Mihal Bravu, în 
provincie se va accentua dotarea cu 
centrale automate a localităților re
ședință de județ, conoomltent cu re
zolvarea situațiilor necorespunză
toare din orașele Craiova, Oradea. 
Timișoara, Cluj, Sibiu, Brăila, Arad, 
Pitești, Galați etc. La nivelul anului 
1970, densitatea telefonică în mediul 
urban va fi dublă față de cea a a- 
nulul 1965. Si totuși, densitatea te
lefonică din tara noastră rămîne încă 
foarte scăzută. Experiența perioadei 
precedente, precum și a actualului 
cincinal, a demonstrat că solicitarea 
viitoare a telefonului depășește în
totdeauna previziunile. în momentul 
de fată, ca urmare a unor studii în
tocmite de către specialiști, sînt con
turate prevederile de dezvoltare în 
perspectivă a telefoniei în tara 
noastră.

La sfîrșitul anului 1967, prin in
trarea în funcțiune a primelor cen
trale automate interurbane, a în
ceput acțiunea de modernizare a ser
viciului telefonic interurban, acțiune 
ce va fi continuată In ritm susți
nut si care va duce la îmbunătăți
rea considerabilă a calității sl ope
rativității în obținerea legăturilor 
telefonice interurbane. Actualele 
trasee cu fire pe stâlpi — surse de 
deranjamente în legăturile interur
bane — vor fi înlocuite treptat cu 
cabluri subterane si radiorelee, mai 
sigure și mai economice. Desigur, 
perspectiva dezvoltării telefonice la 
noi în tară nu poate fi separată de 
perspectiva generală de dezvoltare a 
telefoniei mondiale. în viitor, Româ
nia va fi legată cu majoritatea țări
lor europene prin legături automate 
și semiautomate, acțiune care va 
porni chiar in cursul acestui an.

uneori, pentru organele 
nisipul struțului în care au 
să-și ascundă lipsa de pre- 
pentru rezolvarea lor dife- 
studierea și elaborarea u-

si mal bine cererile. 
măsuri se preconizează 
dezvoltarea telefoniei 

pentru sporirea capacită-

Convorbire realizată 
de M. DUMITRU



în asimilarea noilor
mașini și utilaje

De la Șantierul naval 

din Galați

MINERALIERUL
DE 12 500 TONE 
ÎN PRIMA CURSĂ

PUTEM OBȚINE
O PRODUCȚIE

SATISFĂCĂTOARE
Măsurile luate în ultimii ani în in

clus tria construcțiilor de mașini în 
scopul reducerii duratei ciclurilor de 
asimilare — cerință, după cum s-a a- 
rătat în repetate rînduri, de impor
tanță vitală pentru accelerarea pro
gresului tehnic în economia națio
nală — își dovedesc eficacitatea. 
Existența unui plan de asimilări a- 
mănunțit, cu suficientă perspectivă, 
ridicarea la un nivel superior a co
laborării dintre M.I.C.M., ca furnizor, 
și celelalte ministere beneficiare, a- 
profundarea și detalierea de către 
uzine a sarcinilor lor de asimilare, 
precum și eșalonarea acestor lucrări 
cu ajutorul graficelor întocmite pe 
bază de criterii științifice — toate 
acestea au creat uzinelor construc
toare de mașini condiții să organi
zeze mai bine activitatea de asimi
lare a mașinilor și utilajelor, să re
ducă simțitor durata ciclurilor de a- 
similare a numeroase produse noi. 
Locomotiva electrică de 6 580 CP, va
goanele de călători, mașinile de fre
zat portale, douăsprezece tipuri de 
transformatoare electrice cu puteri 
pînă la 63 MVA, mai multe ti
puri de motoare electrice, echi
pamentul electric pentru noul tro
leibuz articulat, diferite tipodimen- 
siuni de cabluri telefonice pentru 
centrale urbane și interurbane, pre
cum și alte multe produse de înaltă 
tehnicitate și complexitate au fost a- 
similate în intervale de timp relativ 
scurte, unele în mai puțin de un an.

Oricît de vizibile sînt progresele 
făcute în acest domeniu, nu putem 
să trecem cu vederea că, într-o se
rie de cazuri, ritmul lucrărilor de a- 
similare continuă să fie foarte lent, 
iar durata lor — deși nu există mo
tive obiective — excesiv de mare, 
uneori de peste 3—4 ani. Cîteva 
exemple sînt concludente în acest 
sens. Deși lucrările de asimilare a 
instalației automate de tăiat și trans
portat cărămizi și a silozului de ar
gilă cu farfurie și șnec au început la 
uzinele ,„Progresul“-BrăiIa în 1963, 
abia anul acesta e prevăzută... omo
logarea prototipurilor. Pînă la înce
perea fabricației de serie mai este, 
deci, de așteptat. De ce ? Din două, 
una : ori utilajele amintite nu mai 
sînt necesare nimănui și, ca atare, fi
gurează în planul de asimilări. doar 
în virtutea inerției, ori unii tovarăși 
de la uzina brăileană țin cu tot dina
dinsul să bată toate recordurile de 
durată înregistrate pînă acum în a- 
cest domeniu.

Colectivul Uzinei mecanice-Cugir a 
depus în permanență eforturi susți
nute pentru a realiza în bune condi
ții sarcinile din planul tehnic. Dar 
în unii ani planul tehnic a fost mult 
prea încărcat, a depășit' simțitor ca
pacitatea de proiectare și de pregă
tire tehnologică a uzinei. Așa se face 
că pregătirea fabricației de serie 
pentru mașina de mortezat danturi 
MD-500 s-a făcut abia lunile trecute, 
adică în al 4-lea an de la începerea 
lucrărilor de asimilare, iar pentru 
mașina de frezat caneluri FC-1 009, 
al cărei prototip a fost omologat încă 
în anul 1965. această fază urmează să 
fie încheiată abia... în noiembrie a.c.

Similară este situația și în cazul 
asimilării mașinii combinate de pre
lucrare complexă a panourilor de 
mobilă C.P.C.-25 Ia Întreprinderea 
mecanică-Roman. Proiectarea acestei 
mașini s-a făcut în anul 1964, proto
tipul — în 1965, omologarea acestuia 
— în trimestrul I 1967, iar pregătirea 
fabricației de serie e planificată a 
se face... în septembrie 1968. Este 
greu de înțeles de ce a fost necesar, 
în acest caz. cel puțin un an pen
tru. fiecare fază a ciclului de asimi
lare.

Cadre cu munci de răspundere din 
uzine și din M.I.C.M. ne-au asigurat 
că această situație nu va mai dăi
nui — toate cazurile de mai sus fiind 
acum pe un făgaș bun — că, după 
atîtea tărăgănări, respectivele pro
duse vor intra, peste puțin timp, in 
fabricația de serie. Foarte bine ! Atit 
doar că, din păcate, în acest dome
niu rămîn în continuare ușor vizibile 
unele simptome ale altor viitoare 
prelungiri exagerate. In acest an. la 
Fabrica de mașini-unelte și agre- 
gate-Bucureștl, de pildă, dintre pre
vederile planului tehnic departamen
tal n-a fost realizată sarcina privind 
asimilarea strungului carusel cu tra
versă fixă SC-1 600, începută în 1966. 
De ce ? Pentru că Uzinele de con
strucții de mașini-Reșița au livrat cu 
întîrziere piesele turnate necesare. 
La uzina „Independența“-Sibiu n-a 
fost omologat la termenul stabilit 
(trimestrul I) prototipul mașinii de 
torcretat galerii miniere ; șnecul s-a 
uzat prematur și acum se lucrează la 
modificarea lui constructivă. In sfîr- 
șit, la Uzina mecanică-Cuglr lipsa de 
capacitate în atelierul de uzinaj 
se resimte și acum. Din acest mo
tiv, prototipurile a două mașini ori
zontale de frezat n-au putut fi rea
lizate conform graficului stabilit.

Din cele arătate nu trebuie să se 
tragă neapărat concluzia că asimila
rea în fabricație a unor noi mașini 
și utilaje ar fi pretutindeni slab orga
nizată. S-ar putea ca dereglările a- 
mintite să fie doar simple accidente. 
Important este, în orice caz, ca ele 
să nu se mai repete, ca în uzine să se 
ia toate măsurile capabile să asigure 
respectarea întocmai a graficelor de 
desfășurare a lucrărilor de asimilare. 
Mulți specialiști sînt unanimi în a 
considera că uzinele constructoare 
de mașini dispun de posibilități de a 
scurta simțitor durata ciclurilor de 
asimilare în fabricație a unor produ
se noi. Totul este ca ele să facă uz 
mai intens de aceste posibilități. Dar 
tot atit de important este ca anumiți 
factori acceleratori ai acestei impor
tante activități să fie mai puternic 
puși în mișcare. Despre ce anume 
este vorba în mod concret ?

Lăsînd la o parte ceea ce s-a mai 
publicat în ultimul timp in ziarul 
nostru pe această temă, este vorba, 
înainte de toate, de dezvoltarea cer
cetării științifice uzinale privind pro
blemele pe care le ridică asimilarea

de noi produse, de îmbunătățirea ac
tivității de documentare tehnică cu 
care aceasta trebuie să înceapă, de 
sporirea aportului acestor două acti
vități la promovarea unor soluții 
constructive moderne și avantajoase, 
care să permită utilizarea pe scară 
cit mai largă a celor mai productive 
tehnologii de fabricație. Fapt este 
însă că, în unele uzine, în loc ca do
cumentarea și cercetarea să influen
țeze nemijlocit scurtarea ciclurilor de 
asimilare, ele sînt mult prea sumare 
sau suprimate cu totul, chipurile pen
tru a se ciștiga timp ! Iar rezultatele, 
evident, sînt exact inverse : în loc 
să scadă, din lipsa unei temeinice 
documentări, a unor date pe care nu-

ancheta economică

mai cercetarea le poate furniza,. du
rata asimilărilor crește. Nu pot fi 
subestimate în acest domeniu și anu
mite greutăți. Apar uneori situații 
cînd, necunoscîndu-se din timp și a- 
mănunțit cerințele beneficiarilor, a- 
dică, practic, ceea ce urmează să se 
asimileze peste un an sau doi, docu
mentarea și cercetarea sînt în mod 
obiectiv imposibile.

Este de remarcat că multe între
prinderi, de pildă Uzina de mașini 
electrice și uzina „Grivița roșie" din 
Capitală sau Uzina de utilaj chimic- 
Ploiești sondează, totuși, stăruitor 
cerințele de perspectivă ale virtua
lilor lor beneficiari, studiază din timp 
problemele dificile pe care presupun 
că le vor ridica viitoarele sarcini 
de asimilare. Considerăm că aceste 
strădanii ale uzinelor se cuvin să fie 
mai mult sprijinite, atit de către or
ganele economice centrale, prin no
minalizarea și detalierea sarcinilor 
de asimilare de perspectivă, cît și de 
către beneficiarii noilor mașini și 
utilaje.

Ministerelor beneficiare li se cere 
să precizeze în timp util condițiile 
tehnice impuse noilor produse, să 
pună la dispoziția constructorilor 
toate datele necesare întocmirii caie-

telor de sarcini și normelor Interne 
ale acestora. Totodată, pentru ca ci
clurile de asimilare să poată fi 
scurtate este imperios necesar ca be
neficiarii să nu-și mai modifice sau 
completeze cerințele pe parcurs, une
ori după ce s-au executat prototipu
rile și chiar seriile zero, cum s-a în- 
tîmplat, recent, în cazul motorului de 
antrenare pentru compresorul auxi
liar al locomotivei electrice, execu
tat de Uzina de mașini electrice- 
Bucureștî.

Accesul mai rapid ia modelele 
străine de comparație — prin sim
plificarea actualei metodologii de a- 
chiziționare a lor — și, în general, 
mai buna organizare a studierii ni
velului tehnic al produselor existente 
pe piața internațională, a tendințelor 
și orientărilor ce se manifestă pe 
plan mondial în diferitele ramuri ale 
construcției de mașini constituie, de 
asemenea, o cale de reducere a ci
clurilor de asimilare. Ca și diminua
rea marelui volum de muncă care se 
mai consumă în prezent cu proiec
tarea. în construcția de utilaje side
rurgice, chimice și pentru rafinării, 
ca și în alte domenii, mult timp s-ar 
putea ciștiga în proiectare prin tipi
zarea subansamblelor, a părților 
componente ale diferitelor utilaje. 
Din păcate, însă, eforturile în aceas
tă privință ale uzinelor și institute
lor departamentale de cercetări și 
proiectări nu sînt suficient de con
vergente : în loc să colaboreze la ela
borarea de norme de tipizare — 
generale și de obiect — cu valabili
tate republicană, fiecare elaborează 
norme de acest gen cu aplicabilitate 
restrinsă, locală. De asemenea, expe
riența unor uzine arată că cu cît pro
iectele sînt mai cuprinzătoare, de 
mai înaltă tehnicitate și concentrate 
pe cît mai puține formate de desen, 
elaborarea ior durează mai puțin.

Important este ca Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini să acționeze cu mai multă fer
mitate pentru o severă disciplină din 
partea tuturor uzinelor constructoare 
de mașini în realizarea sarcinilor de 
asimilare.

GALAȚI (corespondentul 
„Scînteii'). — La Șantierul na
val din Galați a avut loc ieri 
după-amiază un eveniment 
deosebit. Cea mai tînără și 
mai mare navă construită în 
țară, mineralierul „Petroșani* 
de 12 500 tone, a plecat în 
prima cursă. Semnificația a- 
cestui eveniment este cu atît 
mai evidentă dacă ne gîndim 
că prima navă construită in 
țară a părăsit șantierul în 
1960. In această perioadă, 
producția de nave maritime a 
cunoscut o dezvoltare conti
nuă. Numai la export au fost 
livrate pînă acum 40 de nave 
maritime de diferite tonaje, 

în timp ce alt mineralier de 
12 500 tone, „Anina", 
la dana de armare, 
— „Cugir* — se află 
Alte 8 vase maritime
și 3 800 tone sînt, de aseme
nea, în curs de armare. Pe 
planșeta proiectanților sînt în 
stadiu de finalizare variante 
îmbunătățite de nave, aflate 
în prezent în construcție, pre
cum și noi tipuri de nave.

se
un
pe 
de

află 
altul 
cală. 
4 500

C.I.L.-Blaj, modernă uni
tate a industriei de pre
lucrare a lemnului — 

vedere panoramică

(Foto : Agerpres)

DE LEGUME?
La începutul acestui an, 

pentru a nu se mai repeta 
neajunsurile care au exis
tat în anii trecuți în ce 
privește producția de le
gume, s-au luat o serie de 
măsuri în primul rînd 
pentru asigurarea bazei 
tehnice-materiale necesare 
legumiculturii. Astfel, au 
fost puse la dispoziția uni
tăților agricole materialele 
necesare producției legu
micole : răsadnițe, utilaje 
de irigat, semințe, îngră
șăminte. Ca urmare, acti
vitatea în această ramură 
a agriculturii s-a putut 
desfășura în condiții mai 
bune. De altfel, pe baza 
rezultatelor de pînă acum 
se poate 
joritatea 
cătoare, 
gume se 
bine deși seceta din acea
stă primăvară a influențat 
negativ dezvoltarea cultu
rilor. Ce s-a realizat și ce 
trebuie să se întreprindă, 
în continuare, pentru a se 
obține cantități cît mai 
mari de legume astfel in
cit să se asigure, cît mai 
curînd aprovizionarea co
respunzătoare a populației 
și să se asigure industriei 
de conserve materia pri
mă necesară ?

în planul de măsuri sta
bilit de Consiliul Superior 
al Agriculturii și Uniunea 
Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție s-a 
prevăzut ca, în acest an, 
să se realizeze o producție 
globală de 3 100 000 tone

afirma că, în ma- 
unităților produ- 
producția de le- 
prezintă destul de

cerințelor, între diferite 
sortimente. Așa cum apre
ciază specialiștii, în legu- 
micultură, mai mult decît 
în alte ramuri ale agricul
turii, există posibilitatea să 
se influențeze direct, pe 
calea irigațiilor și prin alte 
măsuri agrotehnice, obține
rea unor recolte mari.

In ce privește suprafețe
le, după datele centraliza
te la Consiliul Superior al 
Agriculturii rezultă că, 
pînă la această dată s-au 
semănat și plantat 91 la 
sută din cele prevăzute. Au 
mai rămas de plantat unele 
suprafețe cu varză de 
toamnă, tomate tîrzil și 
altele. Dar există un nea
juns, care ar putea influ
ența negativ producția le
gumicolă și anume faptul 
că nu se irigă întreaga su
prafață cultivată. După ce 
o iarnă întreagă s-a dis
cutat atîta despre necesita
tea extinderii irigațiilor 
în legumicultură, iată ce 
se constată acum : s-au 
contractat legume pentru a 
fi cultivate în teren ne
irigat pe o suprafață de 
24 400 ha. Cele mai mari din 
aceste 
deosebi 
Brăila. 
Galați, 
fov, Olt, Prahova, Teleor
man, Timiș, Tulcea. După 
cum se vede, suprafețele 
respective se află, în ma
rea lor majoritate, în ju
dețele afectate de secetă, 
ceea ce are, fără îndoială, 
repercusiuni negative asu-

suprafețe sînt în- 
în județele Arad, 
Buzău, Constanta, 
Dolj, Ialomița, II-

LABORATOR PENTRU 
CONTROLUL INSTALAȚII
LOR SUB PRESIUNE

BACAU (corespondentul 
„Scînteii"). — La Combinatul 
chimic din Borzaști a intrat în 
funcțiune un laborator pentru 
controlul instalațiilor mecani
ce prin gama-defectoscopie, 
ultrasunete și vibrații. Cu aju
torul unei aparaturi moderne 
se efectuează controlul insta
lațiilor mecanice aflate sub 
presiune, determinîndu-se de
fectele de uzură da conducte 
și vase tehnologice, se execu
tă măsurători periodice ale 
vibrațiilor la mașinile cu miș
care de rotație, în vederea 
stabilirii măsurilor necesare 
întreținerii utilajului în per
fectă stare de funcționare.

Ing. Adrian PRODAN
legume, asigurindu-se o 
proporție corespunzătoare

si. De ce 
situație i
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INVESTIȚIILE ÎN SECTORUL ALIMENTAR
(Urmare din pag. I)

unele șantiere. Astfel, nu s-a reușit 
pînă în prezent să se dea în exploa
tare toate obiectivele restante din 
anul 1967, iar pe unele șantiere — 
Fabrica de zahăr Corabia, Fabrica 
de ulei Slobozia, Fabrica de con
serve Fetești — se constată rămîneri 
în urmă ale lucrărilor, fată de grafi
cele de execuție, de pînă ia 4—5 luni. 
Nu este deloc tolerabilă această si
tuație precară, dacă ținem seama 
că termenele de intrare în producție 
expiră în trimestrele II și III din 
anul curent. Cauzele ? Una dintre 
ele constă în neasigurarea șantiere
lor cu forța de muncă necesară. De 
pildă, pe șantierele fabricii de zahăr 
Corabia, fabricii de bere Pitești, fa
bricii de ulei Slobozia s-a înregistrat 
în permanență un .minus de forță de 
muncă, între 300 și 800 muncitori. Au 
mai intervenit și neajunsurile în a- 
provlzlonarea cu materiale a șantie
relor și, mai ales, întîrzierile siste
matice în livrarea construcțiilor me
talice și a unor utilaje de către în
treprinderile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. De pildă, 
chiar în acest an am fost anunțați 
că 400 tone utilaje, instalații de au
tomatizări, în valoare de 3 milioane 
lei, nu vor putea fi livrate la ter
mene corelate cu prevederile de 
dare în funcțiune a noilor obiective.

Față de aceste neajunsuri cu grave 
repercusiuni asupra investițiilor in
dustriei alimentare, în cursul lunii 
aprilie, conducerea ministerului nos
tru, împreună cu alțî factori de răs
pundere a analizat situația lucrări
lor la 5 șantiere principale : fabri
cile de zahăr Buzău, Oradea și Co
rabia, fabrica de ulei Slobozia și 
complexul de morărit și panificație 
Sibiu. La această analiză au partici
pat miniștri adjuncți de la M.I.C. și

M.I.C.M., conducerile întreprinderi
lor beneficiare și ale proiectanților, 
precum și reprezentanți ai Ministe
rului Comerțului Exterior. Cum este 
și firesc, cu acest prilej s-a stabilit 
un plan de măsuri, cu responsabili
tăți precise. Se constată încă de pe 
acum încălcări ale angajamentelor 
luate, decalări de termene, care pe
riclitează respectarea termenelor de 
punere în funcțiune a capacităților 
analizate. Astfel, unele uzine con
structoare de mașini, furnizoare de 
utilaje tehnologice, au cerut din nou 
amînări față de termenele stabilite la 
nivelul conducerilor ministerului nos
tru și Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Este cazul uzi
nelor „Automatica" București și „In
dependența" Sibiu, care sînt mult ră
mase în urmă cu livrarea unor uti
laje și instalații determinante pen
tru punerea în producție a obiecti- 
veloi’ amintite, pentru buna funcțio
nare a altor fabrici ale industriei a- 
limentare. în aceeași situație se află 
uzina „Tehnofrig“-Cluj.

Grafice coordonatoare au fost în
tocmite de ministerul nostru îm
preună cu organizațiile de construc
ții tutelate de Ministerul Industriei 
Construcțiilor. Nici acestea nu s-au 
respectat și au apărut alte rămîneri 
în urmă în realizarea stadiilor fizice 
la diferitele obiective : la casa ma
șini și siloz șrot, corp extracție ra
finărie de la fabrica de ulei Slobo
zia, la estacadele de transport, calea 
de rulare de la podul silozului de 
sfeclă și cuptorul de var de la fa
brica de zahăr Oradea, precum și 
la corpul de fabricație și centrala 
termoelectrică de la fabrica de za
hăr Corabia. în plus, ca și cum ne
ajunsurile acestea nu ar fi suficien
te și grave, au început să se producă 
dereglări și prin necontractarea la 
termen a unor utilaje și aparataje 
din import. Astfel, pentru fabrica de

ulei Slobozia la o serie de reduc- 
toare, robineți de siguranță, apara
tură de măsură și control, deși fișele 
tehnice au fost depuse încă din luna 
mai 1967, nici pînă în prezent nu au 
fost contractate de organele Minis
terului Comerțului Exterior. O si
tuație similară se regăsește și la fa
bricile de zahăr Oradea și Corabia, 
în cazul unor ventile, robineți, regu
latoare de debit și de presiune.

Ceea ce este necesar să întreprin
dă factorii care concură la realiza
rea investițiilor Ministerului Indus
triei Alimentare nu mai repetăm. Ei 
cunosc foarte, bine obligațiile ce le 
revin, dar nu Ie respectă riguros 
și la termen. Insistăm, însă, asupra 
situației la cele 5 obiective mai im
portante amintite și care trebuie să 
intre în funcțiune în acest an. La 
fabrica de zahăr Buzău, Ministerul 
Industriei Construcțiilor are îndato
rirea să asigure forța de muncă ne
cesară lucrărilor, întrucît tocmai 
partea de construcții este ră
masă în urmă față de prevederile 
planului de măsuri întocmit. Este 
nerațional ca avansul cîștigat la lu
crările de montaj să fie pierdut, 
ceea ce s-ar repercuta negativ asu
pra începerii probelor tehnologice 
la centrala termoelectrică. La fabri
ca de zahăr Oradea, în funcție de 
timpul scurt rămas pînă la termenul 
de dare în exploatare, este necesară 
creșterea efectivelor de muncitori, 
în special la lucrările de montaj 
pentru secțiile purificare, fierbere și 
condiționare.

O situație mai dificilă se constată 
la șantierul fabricii de conserve Fe
tești, unde în prezent, din cauza lip
sei forței de muncă, sînt rămîneri în 
urmă de aproape 3 luni. La acest 
șantier situația este cu atit mai gra
vă cu cit una din capacități — linia 
de mazăre — trebuia să intre în 
funcțiune în aceste zile. Ministerul

Industriei Construcțiilor are încă 
multe de făcut, pe șantierul amin
tit, dacă ținem seama că din 
valoarea lucrărilor, pentru întreaga 
capacitate ce trebuie pusă în func
țiune pînă la 30 august, pe primele 
4 luni ale anului s-a realizat numai 
28 la sută, urmînd ca în circa 3 luni 
să se realizeze restul, de 72 la sută. 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, în cazul fabricii de 
ulei Slobozia, are îndatorirea 
să asigure pînă la 30 iunie livra
rea celor 7 prăjitoare, în execuția 
uzinei „Vulcan", iar „Automatica" 
să livreze pînă la 15 august tablou
rile de automatizare și comandă.

Potrivit ultimelor date, organiza
țiile de construcții depun eforturi 
importante pentru accelerarea rit
mului lucrărilor, dovadă fiind exe
cutarea unui volum de peste 10—12 
milioane Iei în luna aprilie, pe fie
care șantier, la structura de construc- 
ții-montaj. Cu toate acestea, ținînd 
seama de volumul însemnat de con- 
strucții-montaj rămas de realizat, a- 
cest ritm îl considerăm nesatisfăcă
tor. Șantierul de la Corabia nu și-a 
mărit efectivele cu cîteva sute de 
muncitori, așa cum s-a stabilit acum 
mai bine de o lună de zile că este 
strict necesar. Cu efectivele actuale 
nu se poate asigura o producție mai 
mare decît cea realizată în luna 
aprilie și, deci, recuperarea restanțe
lor. Mai mult ca oricînd, se impune 
conjugarea eforturilor furnizorilor 
de utilaje, ale constructorilor, benefi
ciarilor în vederea creării tuturor 
condițiilor pentru ca șantierele să 
poată lucra din plin. Cred că și con
ducerile Ministerului Industriei Con
strucțiilor și Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini vor înțelege 
această imperioasă sarcină : noile și 
„vechile" obiective trebuie să intre 
în funcțiune la termen, în cel mai 
scurt timp.

i de criticată în 
Desigur, explicația 
te fi găsită în 
defectuos în care 
țiile 
unile

: mărit 
i lor de

județul Ilfov este deosebit 
de semnificativă în acea
stă privință. Ea a fost a- 
nalizată recent de către bi
roul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție la care au parti
cipat președinții și specia
liștii din principalele coo
perative agricole cultiva
toare de legume din județ.

Pînă la data de 23 mai 
în acest județ s-a plan
tat și semănat o suprafață 
de 13 102 ha cu legume, ceea 
ce reprezintă 87 la sută din 
suprafața prevăzută. Dacă 
se analizează însă cantită
țile de legume pe care se 
poate conta, surprizele sînt 
mari. întrucît nu se iri
gă toate suprafețele, pro
ducțiile sînt mici, iar unele 
culturi chiar s-au compro
mis. Dintr-o analiză recen
tă rezultă că în județul 
Ilfov au fost calamitate 
culturi de legume pe o su
prafață de 1 132 ha. Unii 
specialiști aruncă vina pe 
grindină, dar cele mai mul
te culturi au fost pierdute 
din cauza că nu s-au făcut 
udările. In județul Ilfov 
nu se irigă 1 100 ha din cele 
cultivate cu legume.

La ședința de care am a- 
mintit, unii președinți șl 
specialiști din cooperative
le agricole din județ au 
avut o atitudine de neîn
țeles față de problema iri- 

. , gațiilor șl. a .producției de 
legume în general. „Asta 
e situația. Atîta obținem, 
atîta livrăm", au spus unii 
dintre ei. La cooperativa 
agricolă
Crevedia Mare, in loc de 
18 000 kg ceapă verde s-au 
obținut numai 2 000 kg de
oarece, așa cum arăta pre
ședintele. cultura nu a fost 
irigată. Și nu este unicul 
caz. In această situație 
fără îndoială că atîta cît 
se obține atîta se 
vrează. 
cole, cu 
nizațiilor de 
să acționeze 
perseverentă 
darea unei 
tuatii astfel 
asigure realizarea și livra
rea integrală a producției 
de legume prevăzută și 
contractată.

Am insistat mai mult a- 
supra județului Ilfov de
oarece aci se obține circa 
12 la sută din producția de 
legume a întregii țări, a- 
cest județ constituind baza 
de aprovizionare a popu
lației Capitalei. Pentru 
normalizarea situației. Uni
unea județeană a coopera
tivelor agricole a trimis în 
cooperativele agricole 50 de 
specialiști 
efectiv Ia 
ducției de 
zute. Este 
numai că, 
ceea ce se 
și aplice, 
mod deosebit asupra iriga
țiilor.

Situația este caracteristi
că și pentru unitățile agri
cole din alte județe. La o 
recentă teleconferință care 
a avut loc la Consiliul Su
perior al Agriculturii, în 
care s-a analizat problema 
producției legumicole, s-a 
putut face constatarea că 
acolo unde nu s-au făcut la 
timp udările, se obțin pro
ducții mici iar în unele 
cazuri culturile s-au com
promis. Si peste tot există 
o relație strînsă între a- 
ceste două elemente. In ju
dețul Constanta nu se iri
gă 1 600 ha și s-au compro
mis 420 ha ; Olt — 300 ha 
neirigate — 280 ha com
promise; Dolj 900 ha ne
irigate — 500 ha compromi
se etc. Din această situație 
trebuie să se tragă învăță
minte și să se ia măsuri 
urgente în vederea irigării 
întregii suprafețe cultivate 
cu legume. Consiliul Su
perior al Agriculturii și U- 
niunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Pro-

trecut ? 
poa- 

modul 
direc- 

agricole și uni-
cooperatiste au ur- 
amplasarea culturi- 
legume. Situația din

„Scînteia" din

si li-' 
agri- 
orga- 

trebuie
Organele 
sprijinul 

partid 
cu mai multă 
pentru lichi- 
asemenea si- 
îneît să se

pentru a ajuta 
realizarea pro- 
legume prevă- 
un lucru bun 

esențial este ca 
stabilește să se 
insistîndu-se în

ducție au luat măsura să 
se reînsămînțeze toate su— ' 
prafețele cu culturi com
promise asigurînd semin-’ 
țele necesare. De asemenea, ' ' 
se organizează însămînțarea 
sau plantarea unor supra
fețe suplimentare cu legu- - 
me pe terenuri care n-au 
fost inițial destinate acestor 
culturi dar care pot fi ușor 
irigate. Peste tot însă esta 
necesar ca organele agri
cole, conducerile coopera
tivelor agricole și specialiș
tii din unități să între-•' 
prindă măsuri energice in 
vederea extinderii culturi- ■■' 
lor succesive pe terenuri 
care se eliberează de cui-- 
turile de cereale, cartofi șl 
alte plante timpurii. în pe
rimetrele amenajate, pentru 
irigat, s-a indicat să se în-? 
sămînțeze sau planteze în. 
cultură succesivă în mod? ■ 
deosebit ceapă, morcovi; 
tomate, fasole, castraveți, 
mazăre, verdețuri și altele,.? 
Pentru aceasta trebuie lua
te măsuri urgente în ve- 
derea asigurării semințelor; 
necesare și, bineînțeles, 
funcționării în cele mai 
bune condiții a sistemelor 
de irigare, factorul hotărî- 
tor de care depinde succe
sul acestei importante acți
uni. Prin cultivarea cu le
gume a tuturor terenurilor-? 
amenajate pentru irigat 
sau care pot fi udate prin 

. mijloace simple, se va pu
tea obține în plus o mara - 
cantitate de legume, cara 
va aduce venituri supli
mentare cooperativelor a- 
gricole șl va contribui, in. 
același tipip, la o mai bung. ■

' aprovizionare a populației,^ 
. cu aceste,produse.

Un factor important rtih-T 
nit să contribuie la spori
rea producției de leguma ? 
îl constituie cointeresarea 
membrilor cooperativelor .- 
agricole în executarea . Iu- . 
crăriior la timp șl de cea 
mai bună calitate. în acea
stă privință va avea deși- 
gur, un efect pozitiv reco- . 
mandarea Biroului perma
nent al Uniunii Naționala 
a Cooperativelor Agricola . 
de Producție privind apli
carea unor măsuri de re
tribuire în legumicultură; . 
Potrivit acestor recoman
dări, în toate cooperative
le agricole care au con- ■’( 
tractat și livrează leguma ■ 
unităților Departamentului 
pentru valorificarea legu- ■ 
melor și fructelor sau fa
bricilor de conserve ' apar—, h . 
ținînd Ministerului Indus-- 
triei Alimentare și care au 
disponibilități bănești, în. 
contul zilelor-muncă, vor. • 
putea aplica, cu aprobarea 
adunării generale, diferita 
forme de retribuție- în ,.? 
bani. Astfel, pentru zilela 
muncă efectuate la cultura 
legumelor se pot plăti co-' 
operatorilor, săptămânal, 
chenzinal sau cel mult lu
nar, valoarea Integrală a 
cotei în bani planifioată 
pentru o zi-muncă. Un alt 
sistem se referă la retri
buirea muncii prin acorda
rea unui anumit procent 
din veniturile realizate prin 
valorificarea produselor le
gumicole. în acest caz, re
partizarea pe cooperatori 
sau grupe de cooperatori a 
sumei globale ce revine 
pentru plata muncii, se va 
face în raport de cantită
țile obținute pe suprafața 
ce le-a fost atribuită în ca
drul echipei, grupei de fa
milii sau ^familiei. Se va. 
putea acorda, în alt caz. 
plata în bani pe zi lucra
tă, aplicîndu-se tarifele, 
care se utilizează în în
treprinderile agricole de 
stat. v r- .

Organele de partid șl a- 
gricole sînt chemate să re- , 
zolve toate problemele de 
care depinde extinderea? 
suprafețelor cultivate cu • 
legume, să popularizeze și 
să sprijine aplicarea noilor, 
forme de retribuire a mun
cii pentru ca toți coopera
torii să fie cointeresați în , 
sporirea producției de le- , 
gume, în valorificarea u-. 
nor cantități cît mal mari 
din aceste produse.

Ion HERȚEO '

COMPLEXE MODERNE PENTRU CREȘTEREA 
Șl INGRĂȘAREA ANIMALELOR

La Rădăuți, se află în construcție un complex de 
îngrășare a tineretului taurin cu o capacitate de 4 000 
capete. Mai multe grajduri sînt acum în stadiul de 
finisaj. Complexul va intra în funcțiune la sfîrșitul tri
mestrului III.

Lucrări asemănătoare se fac și la I.A.S. Răcăciuni — 
Bacău. Prin construirea a 12 grajduri, capacitatea corn»-‘ 
plexului porcin de aici se va dubla.
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în liotărîrile recentei ple
nare a C.C. al P.C.R., ca și 
în cuvîntul de încheiere al 
dezbaterii rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a subli
niat încă o dată necesitatea 
de a crește exigența pregă
tirii cadrelor și a cercetării 
științifice la nivelul cerut de 
dezvoltarea mondială a 
științei și de a realiza o mai 
eficientă valorificare a re
zultatelor obținute în prac
tica construirii societății so
cialiste în țara noastră.

Aș vrea să mă refer la o 
formă de pregătire a cadre
lor, care este în același 
timp și un sector de cerce
tare științifică dintre cele 
mai importante, dar ale cărei 
rezultate nu sînt întotdeauna 
suficient valorificate în prac
tică. Este vorba de sistemul 
doctoranturii. Pe această 
temă au mai apărut în 
„Scînteia" unele articole, 
care se refereau la diferite 
aspecte ale organizării șî 
desfășurării propriu-zise a 
pregătirii prin sistemul doc
toranturii. în rândurile de 
față ne vom opri îndeosebi 
la finalizarea cercetărilor 
științifice ale doctoranzilor, 
Ia valorificarea lor.

Conducătorii științifici ai 
lucrărilor de doctorat aleși 
dintre profesorii universitari 
cu cea mai bogată experiență 
în materie, împreună cu 

' doctoranzii pe care îi con
duc, și care se selecționează 
dintre tinerii cu aptitudini 

' verificate pentru cercetare, 
alcătuiesc un efectiv de mai 
multe mii de cercetători, 
care anroape dublează per
sonajul specializat din insti
tutele de cercetare ale Aca
demiei și ale ministerelor. 
Este de așteptat, așadar, ca 
o asemenea armată de a*alt 
a științei să aducă roade din
tre cele mai bogate în toate 
sectoarele de cercetare. Acest 
lucru se și întîmplă, dar nu 
întotdeauna în proporție di
rectă cu amnloarea comne- 
.tentelor și forțelor angajate.

în materie de cercetare, 
doctorantura este chemată 
să contribuie la studiul unor 
probleme do interes teore
tic sau practic evident, mai 
concret al unor probleme, 
care să intereseze și să-și gă
sească o aplicare într-un 
sector al construcției socia
liste, sau a căror aprofun
dare să aducă un aDort cît 
de modest, dar original 
valoros, la procesul de cu
noaștere dintr-un anumit do
meniu. Realizarea efectivă a 
unui asemenea obiectiv ști
ințific presupune, după pă
rerea noastră, soluționarea 
unor situații, care creează 
încă dificultăți în desfășu
rarea și valorificarea cerce
tării științifico din cadrul 
doctoranturii.

De exemplu, nu este încă 
cleplin soluționată, în prac
tică, asigurarea tuturor con
dițiilor de cercetare pentru 
doctoranzii care nu lucrează 
într-un institut de învăță- 
mîrit sau de cercetare și în 
unele cazuri nici pentru cei 
care lucrează în asemenea 
instituții. Cercetarea științi
fică în toate domeniile, in
clusiv în medicină, imnlică 
astăzi, cum bine se știe, o 
aparatură modernă, posibili-

tățî de informație etc.» la 
care accesul doctoranzilor, 
prevăzut în linii generale în 
regulamentul doctoranturii, 
nu este totuși, în detaliu, 
suficient reglementat. Se în- 
tîlnesc adeseori situații cînd 
doctoranzii nu pot să dispu
nă de baza materială a unor 
instituții cu profil de cerce
tare, pentru motivul că 
teza lor nu este inclu
să în planul instituției, iar 
înscrierea tezei în plan nu 
se poate face pentru 
că doctoranzii în cauză 
nu sînt salariați ai instituției 
respective. Ar fi de dorit ca.

găsească în acest mod mal 
des compensația în îmbogă
țirea conținutului și a rezul
tatelor unor teze de docto
rat.

Din marele laborator de 
cercetare al doctoranturii, 
dispersat în toată țara, au 
ieșit, în ultimii ani, lucrări 
științifice de reală originali
tate și incontestabilă valoare 
al căror merit se împarte în
tre conducători și executan- 
ți, aportul acestora din urmă 
nefiind cel mai puțin im
portant. S-ar putea cita zeci 
de exemple. In domeniul 
medicinii, mai exact al fti-

Prof. univ. dr. docent
Constantin ANASTASATU

prorector al I.M.F. București

si

în măsura posibilă, să se ad
mită, la indicația conducăto
rului științific, exceptări de 
la acest cerc vicios. S-ar im
pune, de asemenea, după 
părerea noastră, ca însăși 
obligația admisă a institute
lor de cercetare, de a oferi 
doctoranzilor mijloacele și 
experiența tehnică de caro 
au nevoie, să fie mai concret 
organizată, avîndu-se în ve
dere numărul acestora, ca
pacitatea laboratoarelor, as
pectele bugetare și adminis
trative alo acestui gen do 
activitate și fără a găsi im
pedimente în litera prevede
rilor regulamentare. Nu ar 
fi lipsit de rațiune ca și în 
cazul trimiterilor în străină
tate pe timp limitat (3—6—■ 
12 luni), sub diverse forme, 
să se țină seama măi frec
vent de criteriul asigurării 
unor posibilități mai largi de 
orientare și adîncire a stu
diului unei probleme în pri
mul rînd cercetătorilor de 
perspectivă din cadrul docto
ranturii. Efortul pe care îl 
reprezintă astfel de trimiteri 
în străinătate ar putea să-și

zfopneumologiel — ca să 
mă refer la specialitatea care 
ne este mai apropiată — în 
tezele de doctorat din ulti
mii ani s-au adus, de pildă, 
contribuții remarcabile în 
cunoașterea unor aspecte ac
tuale de patogenie, diagnos
tic, tratament și profilaxie a 
tuberculozei și a altor boli 
pulmonare. Sînt în conti
nuare în studiu probleme 
foarte importante legate de 
adîncirea acestor aspecte 
prin metode moderne de in
vestigație. în aproape toate 
specialitățile de doctorat se 
pot găsi exemple de cerce
tări care egalează în interes 
ceea ce se studiază în cen
trele avansate ale cercetării 
pe plan internațional. Avem 
impresia însă că valorificarea 
acestor lucrări, ca și în ge
nere a oelor mai bune teze 
de doctorat, continuă să fie 
o problemă deschisă. Există 
numeroase lucrări de necon
testată valoare, care își în
cheie cariera odată cu dac
tilografierea în cîteva exem
plare, citite in extenso de 
obicei de conducătorul știin
țific și de referenții științi
fici oficiali, și cu prezenta
rea lor cald elogiată în fața 
consiliilor științifice sau, mai 
recent, a comisiilor de spe
cialiști. După aceea se așter
ne peste ele, ca și peste lu
crările mai puțin bune, vă
lul uitării, țesut din bunele 
intenții ale celor care le pri
cep valoarea, dar nu le pot 
ajuta publicarea, și din eva
ziunile mai mult sau mai 
puțin amabile ale celor care 
ie-ar putea ajuta, dar nu Ie 
găsesc rostul. în situația cea 
mai fericită se face un arti
col rezumativ într-o revistă, 
în cele mai multe cazuri, a- 
portul științific al acestor lu-

crări nu ajunge să fie nici 
difuzat, nici fructificat în 
practică sau ca punct de ple
care pentru alte cercetări. 
Interesul față de ele, pină și 
cel al autorilor, se epuizează 
foarte repede, unele fiind în
mormântate, cu mari promi
siuni, din chiar momentul 
susținerii lor solemne. Mai 
pe urmă, și nu rareori, alți 
doctoranzi, ignorîndu-și pre
decesorii, reiau aceleași te
me, cu cel puțin aceleași in
vestiții de energie și de 
timp, cu aceleași rezultate, 
sau cu altele mai puțin in
teresante, dar cu aceeași 
soartă care nu discerne. Per
sonal cred că pe măsura 
creșterii exigenței față de te
zele de doctorat, acestea ar 
trebui să aibă posibilitatea 
de a fi publicate sub formă 
de monografii, cu toată do
cumentația și iconografia 
respectivă. Dacă nu de la 
început toate, cel puțin cele 
apreciate în unanimitate cu 
calificativul maxim și reco
mandate de comisia de spe
cialiști ca demne de lumina 
tiparului.

De altfel, la noi, ca și în 
alte părți, a existat o tradi
ție în baza căreia chiar te
zele de doctorat ale absol
venților de facultăți, echiva
lente groso modo cu actua
lele lucrări de diplomă, se 
cereau tipărite și beneficiau, 
prin publicare, de o largă 
difuzare în facultăți și insti
tute omoloage din țară și 
străinătate. La numărul ac
tual de absolvenți din învă- 
țămîntul superior acest lucru 
ar fi poate mai greu realiza
bil. Nu ni se pare însă im
posibil ca tipărirea lucrări
lor de valoare din cadrul 
doctoranturii, eventual cu 
rezumate în limbi străine, 
să devină o regulă și nu o 
excepție. Prin aceasta s-ai 
vedea răsplătită pe bun me
rit și osteneala cercetătorilor, 
dar ceea ce este mai im
portant, s-ar realiza o valo
rificare mai eficientă a cer
cetărilor ca atare, — fiecare 
snor real de informație, cît 
de mic, și în orice domeniu 
al științei, fiind o treaptă și 
o sursă de inspirație, care 
nu trebuie disprețuită, în 
dezvoltarea efortului contem
poran de cunoaștere.

In fine, cred că cercetarea 
din cadrul doctoranturii ar 
deveni mai rodnică decît în 
prezent dacă, după promo
varea doctoratului, cercetă
torii respectivi nu ar aban
dona — cum se întîmplă 
uneori — subiectul studiat, 
ci ținînd seama de sugestiile 
făcute în cursul elaborării și 
susținerii tezei, și-ar înde
plini angajamentul pe care 
și-l iau în public, de a ur
mări și adinei în continuare 
cercetarea începută. Dacă 
mulți nu fac acest lucru, ex
plicația rezidă și în condi
țiile ulterioare de lucru, dar 
îndeosebi în diminuarea 
treptată, pînă la dispariție, 
de regulă neîntemeiată, a 
avîntului lor inițial. Propu
nerea ar fi ca tinerilor care 
dovedesc cu ocazia doctora
tului calități deosebite de 
cercetător și care au abordat 
o temă de cercetare de mare 
perspectivă, să li se creeze 
cu mai mult sprijin posibili
tatea de a lucra ulterior în
tr-un mediu propice conti
nuării cercetării.

O reexaminare atentă a 
aspectelor insuficient crista
lizate pe care ne-am permis 
să le subliniem, și care nu 
sînt singurele în sistemul 
doctoranturii, ar putea ca, 
în afară de formarea unor 
specialiști și cercetători bine 
pregătiți, cu titluri științifice 
deplin meritate, să contri
buie și la o mai bună pu
nere în valoare a aportului 
științific propriu-zis pe care 
aceștia îl aduc — și pe care 
se contează — în cadrul pro
cesului lor de perfecționare 
în domeniul cercetării.
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? © Zoitan Karpathy : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
'< 18,30 ; 21, STADIONUL DINAMO — 20.
< © Ultima noapte a copilăriei : CENTRAL — 9 ; 11,15 ț
< 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
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18,30 ; 20,45.
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Eddie Chapman, agent secret : VICTORIA — 9 ; 12 ; 
; 18 ; 21, MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 20. 
Fata cu balonul : DOINA — 9 : 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
Leul african : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
Iadul sfărîmat : LUMINA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 }

e Topkapl t UNION — 18,30 ; 30,30, MUNCA •
20,30.
© Desene animate : UNION — 18.
0 K.O. : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© O fată fericită : DACIA — 8—15,30 ; 18 1 20,30.
o Gioconda fără surîs : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
o Două bilete la matineu : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 1B ; 20,30.
0 Statornicia rațiunii t GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
© Ea va ride s BUCEGI — 0—13 în continuare ; 16 ; 18.15 ; 
20,30 ; la grădină — 20, ARTA — 9,15—15,45 în continuare J 
18,15 ; 20,30 ; la grădină — 20.
o Oscar : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 20,30.
© Zile de vară : UNIREA — 11 ; 15,30 ; 18.
o Obsesia : TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; la 
grădină — 20,15, AURORA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19,30 ; la 
grădină - 20,15.
O O lume nebună... : FLACĂRA — 15,30 ; 19.
O Loana : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Răzbunarea haiducilor : MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 î 13,45 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, VOLGA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45.
© Sînt șl eu numai o femele : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O Sfîntul Ia pîndă : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Escroc fără voie : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Pentru un pumn de dolari ; Pentru cîțlva dolari în 
plus : VIITORUL — 15,15 ; 19,30.
o El Dorado : FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 15,30 î 18 ; 20,30.

— 20, 
13,30 ;
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O Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la Ateneu — ora 20) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab.
© Opera română: Carmen — 19,30. 
© Teatrul de stat de operetă : 
Secretul lui Marco Polo — 19,30 
(la Teatrul de vară din parcul 23 
August) : Abecedar muzical —
19.30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Părinții teri
bili — 19,30.
O Teatrul de Comedie : Nlcnlc
— 20. A
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Macbeth — 20, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Kean — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
MagherU) : O casă onorabilă —
19.30, (sala Studio) : Fotografii 
mișcate — 20.
o Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
Kathleen — 20.
© Teatrul Mic : Doi pe un 
soar — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : 
santlf necunoscuți — 16, 
gență la dragoste — 18,30.
n Studioul Institutului de artă 
teatra’ă si cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Viața e un vis — 20. 
n Teatrul „Țăndărică" (sala d'n 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 17, (sa’a din str. Acade
miei) : Aventurile Iul Plum-Plum
— 17.0 Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tă- 
nase — 19.30 (grădina Boema) : 
Boema Palace — 19,30.
© Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor (la Tea
trul de vară din parcul Herăs
trău) : Selecțiunl ’68 — 20.
O O.S.T.A. (Ia Sala Palatului — 
ora 20) : Concert extraordinar de 
muzică ușoară dat de Cvartetul 
vocal „The Royal Knights" ; 
„Kanno-Quartet". Solistă Kiyoko 
Suml (Japonia).

bal an
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Sf/'n cu/fara/e
O La casele de cultură din Vatra 

Dornei, Rădăuți, Clmpulung Moldo
venesc ca și ia căminele culturale 
din comunele Vatra Moldoviței și 
Voroneț s-au deschis expoziții de 
artă populară — cusături, costume 
naționale, sculpturi în lemn, cera
mică, realizate de creatorii popu
lari din nordul Moldovei. Expozi
țiile vor face cunoscute turiștilor 
din țară și de peste hotare frumu
sețile artei populare bucovinene.

o Vineri, la Opera de stat din Ti
mișoara a avut loc premiera pe 
țară a operei „Norma" de V. Bel
lini.

PE SCENA BUCURESTIULUI
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Z. Ornea
.Vri-v A'ui-r-irv.J

Z. Ornea a publicat o carte inte
resantă intitulată „Trei esteti
cieni" în care se ocupă cu atenție 
și discernămînt de M. Dragomires- 
cu, H. Sanieievici și P. P. Negulescu, 
insistînd, firește, asupra contribuției 
acestor gînditorl în domeniul esteti
cii. Cărții i se pot aduce diverse a- 
cuzații hazlii : de ce trei esteticieni 
și nu cinci ? de ce trei de secundă 
însemnătate și nu unul de prim 
plan ? de ce sînt reuniți gînditorl 
cu profil deosebit într-o singură 
carte î etc. N-am aminti asemenea 
acuzații naive dacă ele nu ar fi fost 
formulate în scris și, ciudat, cu o 
vehemență ce depășește prea mult 
„seriozitatea" observațiilor ca atare. 
N-am aminti asemenea mod neserios 
de a discuta o carte dacă el ar fi 
singular; există însă o tendință de 
a nega, în serie, lucrări, multe de 
valoare, acuzîndu-le de a nu fi ceea 
ce nu-șl propuseseră să fie. Există 
în critică o obligație elementară de 
a judeca o carte în raport cu obiec
tivul pe care autorul și l-a propus ; 
e rea credință de a cere unui eseu 
să fie monografie sau invers.

Criticul îmbrățișează aici o epocă 
vastă cercetînd trei ipostaze ale tra
diției postjunimiste. Aceste trei stu
dii ca obiecte aparent disparate con
stituie un întreg cu obiectiv delibe
rat ales. Ținînd seama de deosebirile 
importante ale celor trei personali
tăți, autorul caută o intimă comu
nitate de preocupări și mai ales să 
ofere o imagine a principalelor ten
dințe ale epocii manifestată în o- 
rientări divergente dar extrem do 
semnificative. Dacă M. Dragomires- 
cu pornește de la premise maiores- 
ciene pentru a împinge autonomia 
artei la ultimele ei consecințe dog
matice, în schimb Sanieievici dune 
premisele gheriste pînă la confuzia 
regretabilă a esteticului cu sociolo
gia. P. P. Negulescu, specialist în 
istoria filozofiei, include estetica în

not© d© Eector

totul spre comedie, subsumîndu-se 
restul efectului comic, iar dacă este 
dramă atunci nu se lasă nici o fe
reastră de lumină și nici un clinchet 
la orizont. De aceea și persona
jele acestei piese nu ascund nici un 
mister, croite cum sînt de la bun în
ceput după tiparul aplicat. Regizorul 
Gyorgy Kovacs (totodată șl interpre
tul unui rol mic dar foarte impor
tant: acela al singurului om care pri
vește totul cu o anume distanțare și 
e capabil să scruteze viitorul) a ales 
cîteva momente în care a oprit jo
cul vesel pe o temă tristă pentru a 
lăsa să se audă cîteva adevăruri. L-a 
lăsat apoi pe excelentul Lohinsky 
să-și clădească cu talentul și știința 
lui actoricească un personaj straniu, 
atît de straniu că trece dincolo de li
mitele credibilității, iar cît privește 
drama familiei T6t, protagoniștii au 
suportat-o cu zîmbetul pe buze, zîm- 
bet pe care l-au făcut să treacă și în 
rîndul asistenței.

Cu „Platonov“-ul Iul Cehov în re
gia lui Gheorghe Harag — un 
regizor plin de personalitate șl ori
ginalitate — am asistat la un spec
tacol în care accentul a căzut pe at
mosferă, pe ambianța ce a putut găz
dui un astfel de om, o astfel de 
lume. Există parcă aici o desprin
dere de lumea reală (care răzbește 
doar în răstimpuri prin Osip), se tră
iește parcă fără ritm șl fără combus
tie. De aceea gesturile mai violente 
iau pe loc un aer ridicol, moartea în
săși, ușor previzibilă, nu pare decît 
6oluția cea mai potrivită pentru Înce
tarea unui ridicol joc al vieții. în
tregul spectacol al lui Harag a țesut 
deasupra lumii eroilor Iul Cehov o 
atmosferă de vetust, de decolorare 
în care dragostea sau dragostele de 
Don Juan istovit ale Iul Platonov 
(roi Pe care Lohinsky l-a realizat 
mal ales pe planul comportării exte
rioare, învăluindu-1 drama interi
oară) se consumă ca un joc de so
cietate iar drama își pune victima, 
fără ca aceasta să vrea, într-o lu
mină de eroism ridicol.

în contextul acesta, Harag șl-a pro
pus, s-a preocupat să dea interpre
tării linia care să o ajute în carac
terizarea personajelor, să le deose
bească, rămînînd totuși să semene — 
în zodia lor — toți cu toți, prinși 
parcă într-un cadril obosit. Erdds 
Irma, Tanai Bella, Szamossy Korne- 
Jia cu eleganța lor interpretativă au 
făcut poate ca în desfășurarea piesei 
accentul să cadă adesea mai mult a- 
supra eroinelor decît asupra lui 
Platonov. în timp ce Dukasz Anna a 
știut să nu lase jovialitatea persona
jului Maria Efimova să cadă spre 
efecte facile, demonstrîndu-ne și de 
astă dată măsura înzestrării el acto
ricești.

gîndească la lucruri mai estivale 
(chiar în materie de spectacole) în
cep și turneele spre București. Dacă 
e bună sau nu perioada asta pentru 
turnee, nu mai discutăm devreme ce 
a devenit o tradiție. Să ne oprim a- 
supra spectacolelor, străduindu-ne să 
uităm că sînt în turneu, la sfîrșit de 
stagiune, și le privim ca la ele acasă, 
adică la Tg. Mureș, de pildă. într-o 
seară am văzut — în interpretarea 
secției maghiare a acestui teatru — 
„Familia Tot", în alta „Iubirile lui 
Platonov" (sau un „Hamlet de pro
vincie", titlu mai potrivit am crede 
noi pentru această piesă).

A putut fi admirată încă o dată, ca 
prilejul acestui turneu, măiestria 
unor actori reputați pentru știința 
lor de a înfățișa pe scenă bogăția și 
profunzimea sufletului omenesc. Ta
lentul lor se unește cu autenticitatea, 
vădind o bună școală interpretativă 
realistă, care dă, de altfel, trupei o 
personalitate marcată. Spectacolele 
prezentate se bizuie în mare măsură 
pe această solidă temelie a creației 
actoricești. Meșteșugul de a reda stă
rile de spirit cele mai variate, ținuta 
și rostirea scenică frumoasă, rafina
mentul nuanțelor — sînt însușiri pe 
care interprets tîrgu-mureșeni le-au 
demonstrat nu o dată, și care dau 
aparițiilor lor o anume omogenitate, 
un nivel de calitate artistică sub care 
nu-și îngăduie să coboare. Este deci 
firesc ca publicul bucureștean să în- 
tîmpine întotdeauna cu mult interes 
această trupă de un atît de bun re
nume.

Prin „Familia T6t“ dramaturgul 
maghiar Istvân Orkândy recurge la 
un ton satiric, la situații de comedie 
spre a da glas de fapt unei puternice 
drame, nu a unui personaj, nu a fa
miliei Tot, ci a omenirii : drama 
amenințării, a primejduirii viitorului, 
care din cînd în cînd devine reali
tate, drama samavolniciei, a discre
ționarului și abuzului, toate astea 
trăite de familie sub fascism.

Piesa nu spune prea multe lucruri 
noi, dar meritul ei este că vrea să 
reafirme adevăruri crude, dureroase, 
să avertizeze omenirea, s-o determine 
să nu dea prea ușor uitării dureroasa 
și atît de apropiata experiență cunos
cută de lume. Neintenționînd o lu
crare dramatică pe un ton foarte 
grav de la început pînă la sfîrșit, Or- 
kăndy a învăluit-o în candori și ne
vinovăție, creînd situații ușor comice, 
dar care nu conduc totuși la come
die și mai ales deloc la bufonadă, lă- 
sînd astfel planului dramatic, al me
ditației, al tragismului locul ce-1 
rită cu prisosință.

Colectivul Teatrului de stat
Tg. Mureș pe care am avut prilejul 
să-l lăudăm de atîtea ori și îndeosebi 
să îi remarcăm marele număr de 
actori talentați, ne-a arătat de astă 
dată un fel de neadaptare: dacă •

din

Mircea ALEXANDRESCU

e In sala Palatului a avut loc vi
neri seara un concert al unor for
mații japoneze de muzică ușoară, 
care fac un turneu în tara noastră. me-

TIA PELTZ)

COPILUL
(Urmare din pag. I)

bătălii

s-ar termina zilele 
parcă n-ar mai fi 
de scris prin libră- 
nici cerneală prin

no- 
care 
face

antiumane
Ele 

asu-

estetice", în 
subiectivism 
cel mai ade- 

dezlăntuire 
loc gol în

la
care, pentru

noastre tot ce 
bun, mai fru- 
trainic. Răs-

O Cu prilejul Zilei internaționale 
a copilului au fost programate, în 
zilele de 1 și 2 iunie,. filme pentru 
copii la 16 cinematografe din Capi
tală și au fost organizate întîlniri 
cu realizatori și alți oameni de artă.

o Pilarmonica de Stat „Moldova" 
a prezentat vineri seară un concert 
extraordinar la care șl-a dat con
cursul cornistul Waldemar Schieber 
din R. D. Germană,

(Agerpres)

(Urmare din pag. f)

pe care îl înfățișăm în 
fața instanțelor viitorului. 
Pentru că — iarăși nu-i 
vorba de o metaforă ci 
de un adevăr palpabil — 
sărbătoarea copiilor are 
loc la noi în fiecare zi, în 
fiecare zi dăruim fiilor 
și fiicelor 
avem mai 
mos, mai 
punderea noastră este un 
fenomen manifestîndu-se 
cotidian. Și poate mai 
mult: iubirea, grija, răs
punderea pentru copii au 
căpătat la noi caracteris
ticile după care, în mod 
curent, recunoaștem ma
rile vocații.

Sînt ferm conrrins ci 
nici unui Om, meritîn- 
du-șl acest nume scris cu 
majusculi pentru a-l

deosebi de o simplă exis
tență biologică, nefiindu-i 
indiferent viitorul, nici 
unuia nu-i poate fi stră
ină participarea la efor
tul unanim de a asigura 
copilul în fața gravelor 
incertitudini, a furtuni
lor și incendiilor pe care 
planeta noastră le-a în
registrat și, din neferi
cire, le înregistrează 
încă. $i astfel, în chip fi
resc, grija și responsabi
litatea față de soarta co
pilului se înscrie în 
vasta creație închinată 
păcii și înțelegerii, ziua 
de 1 iunie devenind prin 
mesajul său o patetică 
chemare la rațiune, 
dialoguri
a permite vocii omenești 
să se audă clar și con
vingător, este necesar si 
înceteze tunurile.

rule printre noi mania ex
matriculărilor, acea boală 
îndîrjită și rea, indiferent 
de formele pe care le ia în 
practică, a unuia sau altuia, 
acea dorință rapace, a unei 
anumite „partide" sau gru
pări literare, de a acapara 
cît mai multe „poziții de 
luptă", la reviste și pe la 
edituri și de a-i exclude pe 
urmă pe toți adversarii, de 
a face gol în jur, în nu
mele și cu ajutorul unor 
„argumente 
numele unui 

la extrem
a cărui 

vid, vrea 
pentru afirmare.

Dorința fiecărui scriitor 
de a realiza lucruri deose
bite, unice, „colosale" etc., 
— e firească și e de înțeles, 
fiindcă nimeni nu se 
apucă de scris — ipo
crizia, falsa modestie n-au 
ce căuta aici — dacă nu 
are senzația că va realiza 
un lucru deosebit. De aici 
insă, și pînă la patima care 
îi cuprinde și-i orbește pe 
cîte unii — decretați sau 
autodecretați mari valori, 
genii chiar, — e totuși un 
drum, întortocheat și greu 
de bătut, hopuros și 
roios, un drum 
n-are nimic de-a 
cu onoarea și cu onestita
tea, nemaivorbind de luci
ditate, de acel minimum 
de bun simț, fără de care 
nu e de conceput existența 
unui scriitor. Cel ce își în
chipuie că va fi mai mare 
și va străluci mai puternic, 
dacă va rămîne numai el în 
domeniul acesta agitat și 
complex, se înșeală amar
nic, își fură singur căciula, 
dacă a avut-o. El e insul —

și cînd zic ins nu mă gîn- 
desc la cineva, anume, ci la 
un fel de a fi — care s-a o- 
bișnuit să pună note și să 
dea verdicte, e cetățeanul 
care ar vrea să devină ora
col și care se supără, se face 
foc și pară pe scriitorul care 
discută și „analizează" pe 
necitite, tot ce se publică, 
e partizanul înfocat al di
versității, mai ales dacă di
versitatea aceasta, de sti
luri și de modalități, începe 
și se sfîrșește cu propria-i 
creație, care a fost, este și 
va fi genială. Există, desi
gur, și zădărnicie în aceste 
zbateri, există o doză mare 
de orgoliu penibil, fiindcă 
tufișul rămîne tufiș, indife
rent unde viețuiește, în pă
dure, la subțioara cîte unui 
stejar, sau într-un cîmp 
gol. Faptul, ca atare, vizea
ză cea mai elementară lo
gică și e surprinzător, cu 
toate acestea, că a făcut 
și face victime. Meschinăria 
și invidia, însă, n-au ce 
căuta aici, n-au nimic de-a 
face cu arta, n-au născut 
artă niciodată.

Deprinderile acestea — 
și altele, multe, iscate toate 
de o dorință acerbă de afir
mare, prin orice mijioace 
și-abia la urmă de tot prin 
muncă, — sînt, de fapt, an
ticulturale și 
prin însăși esența lor. 
mai acționează încă 
pra unor scriitori, creînd 
false frămîntări, 
mărunte. Cei vechi, cei care 
au intrat mal demult în li
teratură, se tem de cei noi, 
de cei care au venit mai 
tîrziu, se tem degeaba, fi
indcă valoarea rămîne va
loare, dacă există, iar afir
marea goală, bazată numai 
pe scandal și pe tam-tam- 
tam, sa face, se scufundă

în hău. Se nasc astfel con
flicte artificiale și sterile, 
nu între generații și nici 
între valoare si non-valoa- 
re, ci între oameni care ar 
trebui, mai ales astăzi, cînd 
sînt create toate condițiile 
în acest sens, să conlucreze 
pentru propășirea întregii 
culturi.

Rolul principal în declan
șarea acestor conflicte, ro
iul de incitator — să mi se 
ierte cuvîntul, dar nu am 
altul, mai potrivit — îi re
vine mediocrității — me
diocrității pe care o împin
ge teama din urmă, medio
crității interesate să exis
te, stării aceleia de spirit 
căreia îi sînt atît de străine 
onestitatea șl dăruirea, fn- 
cît cel care o trăiește nu 
poate concepe existența 
unor asemenea lucruri. Nu 
ne lipsesc nici astăzi ta
lentele mari și autentice 
dar ne lipsește — unora, 
dacă nu tuturor — acea 
condescendentă, mai mult 
decît necesară, de a-l lăsa 
și pe vecin să-și spule cu
vîntul pînă la capăt, cuvîn
tul în care crede și care 
poate că merită să fie ros
tit. Nu pledez pentru scă
derea exigenței, dimpotri
vă, nu sînt partizanul li- 
niștei, realizată cu orice 
preț, nu cred că o litera
tură se poate dezvolta în
tr-o atmosferă stătută, fără 
o confruntare deschisă a 
unor puncte de vedere de
osebite, fără un anumit 
minimum de animație. Pro
blema e ca aceste lucruri 
să nu fie mutate în tere
nuri aferente sau adiacen
te și să rămînă la vederea 
tuturor, în terenul faptelor. 
E interesant de remarcat 
de altfel, fie și în treacăt, 
că exclusivismul subiecți-

vist si bont se împacă de 
minune cu îngăduința cea 
mai crasă, cu eclectismul 
estetic și ideologic, cu ati
tudinile cele mai contras
tante.

în domeniul literaturii, 
spre deosebire de alte do
menii, al artelor plastice, 
să zicem, sau al cinemato
grafiei, mijloacele inițiale 
pentru realizarea celor mai 
temerare gînduri sînt la 
îndemîna oricui. N-am în
țeles, pornind de la această 
constatare, senzația de gra
bă și de înghesuială pe care 
o trăiesc unii dintre noi, de 
parcă 
mîine, 
hîrtie 
rii și _ __  ___
magazii. în sfîrșlt, multe 
lucruri nu le-am înțeles și 
nici nu-mi propun să le 
înțeleg și să le analizez pe 
toate acum. Și nici rețete 
nu-mi propun să dau, fiind
că nici mie nu-mi place 
cînd mi se dau rețete. Sin
gura sugestie pe care aș 
face-o în încheierea aces
tor însemnări e de a sta 
toți cu fața, mai mult decît 
pînă acum, către viata de 
astăzi a țării și a lumii — a 
acestei lumi frămîntate și 
fantastice, ale cărei pro
bleme trebuie abordate 
și preschimbate în artă cu 
mai multă pasiune, cu mai 
mult curaj și cu mai multă 
luciditate — de a da altă 
față și alt sens revistelor 
noastre literare și de cul
tură, de a ridica nivelul 
dezbaterilor și al întregii 
noastre vieți literare.

înainte de a deveni cu 
adevărat o problemă artis
tică, de creație, dacă mi se 
îngăduie o concluzie, diver
sitatea de stiluri este șl 
rămîne o problemă de etica.

17.30 — Pentru cel miel : Lanterna magică — Se vor
prezenta filmele : „Prima zi de vacanță" ; 
„Puiul de elefant", „Aventurile Iul Joo" ; „Bă
iatul șl cărbunele*.

18,00 — Mult e dulce șl frumoasă — emisiune de limbă 
română. In cuprins : Maeștri al limbii române : 
Ion Alexandru Brătescu-Volneștl; Șantier știin
țific ; Cugetări despre limbă.

18.30 — Pentru pionieri șl școlari : „Noile aventuri ale
echipajului Val-Virtej — Elixirul tinereții" (I) 
de Dumitru Alstanll șl Ștefan Pulu Stănescu.

19,00 — Aspecte de la turneul final a! Campionatului 
național de box — Transmisiune de la Stadio
nul Republicii.

— Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.

Lumea copiilor : O călătorie muzicală In care 
Mlhaela, micuța prietenă a copiilor, călăto
rește In. lumea basmelor cunoscute șl îndră
gite de copii ; Hal Ia Joc, la Joc, la joc 1 — 
Program Interpretat de formații artistice ale 
Palatului pionierilor din București.
Tele-enclclopedla. In cuprins : Desnos j Artifi
cier ; Ludmilla Tcherlna ; Alberta.

21,40 — Film serial : „Campionii*.
22.30 — Intermezzo — Emisiune muzlcal-coregraflcă. 

Ișl dau concursul : Magda lanculescu, Elena 
Cernel, Valentin Teodorian, Elena Simlonescu, 
Valentin Loghln, Vasilo Moldoveanu, Alfons 
Capitanovfcl, N. Albulescu, George Hamza, 
Alexa Mezlncescu, Magdalena Popa, Elena Da
cian, Rodlca Simlon, Cristina Hammel, Amatto 
Checlulescu, Sergiu ștefanschl.
Parada vedetelor : Rita Pavone — Film realizat 
de Studioul de Televiziune.

23,30 — Telejurnalul de noapte.

filozofie ca un capitol, doar, al a- 
cesteia, Dragomlrescu a dogmatizat 
rigid autonomia esteticului Sanieie
vici a topit valoarea artistică în 
„substanța el sociologică". P. P. Ne
gulescu are înțelegerea mal vie a 
complexității operei de artă dar, din 
păcate, după 1897, renunță la preocu
pările estetice.

E de sublihiat deci compunerea li
nei imagini de ansamblu din trei 
traiectorii divergente dar extrem de 
caracteristice pentru spiritul epocii. 
Meritul lui Z. Ornea este, mal întîi. 
în răbdarea cu care cercetează și 
epuizează obiectul studiului său, 
scrupulozitatea științifică a investi
gației. In al doilea rînd trebuie elo
giată probitatea cu care se iau în 
considerare factorii principali, dar 
și cei secundari, condițiile obiective 
șl capacitatea subiectivă a celor trei 
gînditorl. Z. Ornea nu face pamflet, 
nu caută să demonstreze o teză obli- 
gînd faptele să-l asculte, ignorîn- 
du-le pe cele ce i-ar contrazice teza; 
onest, el pornește de la fapte, de la 
texte, fără a le obliga pe ele să-1 
urmeze demonstrația. Spiritul critic 
e treaz șl cercetătorul marxist arată, 
atunci cînd e cazul, exagerările și 
erorile, dar aceasta nu-1 împiedică 
de a surprinde tot ce e contribuție 
pozitivă. Nici un adevăr nu trebuie 
pierdut. O asemenea metodă atent 
selectivă impune prin rigoare și 
Respectul adevărului. Chiar erorile 
evidente ale celor studiați sînt ex
plicate cu răbdare prin condițiile 
obiective care le-au generat, uneori 
ca reacții la alte erori curente în 
epocă introduse într-un context mai 
larg. Astfel, expunerea folosește atît 
la cunoașterea unei epoci trecute, cît 
și la înțelegerea fenomenului estetic 
ca atare.

De fapt, cartea lui Z. Ornea m-a 
interesat îndeosebi fiindcă exempli
fică în concret la ce erori poate duce 
dezvoltarea unei singure calități a 
artei, exagerarea unei singure carac
teristici. Prin unilateralitate și ex
clusivism chiar o idee adevărată de
vine eroare. Reducerea la o singură 
latură dezvoltată enorm duce fie la 
dogmatismul estetist, fie la topirea 
valorii în sociologia culturii : două 
pericole care, din păcate, nu și-au 
pierdut nocivitatea atrăgînd încă, 
sub forme deocamdată benigne, ti
neri neavizați. Z. Ornea caută să 
păstreze un echilibru al mijloacelor 
de investigație folosind o analiză 
multilaterală, pluricauzală, ferin- 
du-se de pauperizarea explicației 
prin reducție. Elementele biografice 
sînt folosite în măsura în care ex
plică formația Intelectuală și opera 
criticului. Evoluția estetică a lui 
M. Dragomirescu este urmărită în 
etapele ei distincte, sistemul e înfă
țișat ca un ansamblu în dinamica 
obiectivă a constituirii sale ; în ace
lași timp sînt semnalate cîteva par
ticularități semnificative. Peste tot 
se observă grija criticului de a nu 
schematiza, de a nu reduce expli
cația la o cauzalitate unică.

Am insistat asupra acestui aspect 
fiindcă acum se manifestă, în unele 
articole sau broșuri de istorie lite
rară, tendință de exclusivism, de 
intoleranță sau de reducere a feno
menului estetic la o singură latură. 
După o epocă în care sociologismul 
a încercat să anuleze esteticul, re- 
ducîndu-1 la „formă", acum unii pre
conizează opera fără autor, extrasă 
din curentul viu al epocii, sustrasă 
contradicției care este în lucruri; 
un estetic ce seamănă cu neantul, 
or, neantul nu e fecund. Opera lite
rară nu e numai limbaj Iar conținu
tul nu poate exista fără expresia sa 
proprie. Cartea lui Z. Ornea e 
interesantă prin bogata el informa
ție, prin imaginea sugerată a unei 
întregi epoci dar mai ales prin efor
tul de a refuza simplismul, unilate- 
ralizarea străine dialecticii marxiste. 
Desigur, Z. Ornea nu epuizează o- 
biectele studiului său — nici nu s-ar 
putea — și alte ipoteze sînt încă 
posibile, dar volumul șău va rămîne 
serios și interesant, oricum. Un lu
cru nu pricep însă : de ce criticii 
nu-și prețuiesc colegii ? Se știe doar 
că efortul pe care-1 depunem, fie
care în parte, se însumează într-un 
rezultat comun : cultura socialistă.

Paul GEORGESCU.
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La cîțlva an! după război. Mihai Cadia era un 
bărbat încă tînăr, poate prea slăbănog pentru 
anii și înălțimea lui, avea obrazul negricios, 
supt, încordat, ochii arși de întrebări sau aștep
tare neînfrînată, gesturi cînd leneșe, cînd vio
lente, adînc gîndite ; era un fel de om niciodată 
pripit, niciodată luînd-o înaintea altora sau 
pierzîndu-se în urma lor, căutîndu-și de treaba 
lui.~ Moștenise, pare-se, cîte ceva de la bătrînul 
tată, nu numai meseria — constructor de po
duri — ci și încăpătînarea aceluia (despre care 
se. povestea că, furios pe neîncrederea unui 
prieten, trecuse Dunărea ținîndu-se de coada 
unui măgar, și tot ceea ce i se întîmplase mai 
apoi, într-o viață încărcată, purtase pecetea co
pilăroasei încercări dusă, totuși, la bun sfîrșit, 
păstrată ca amintire, transmisă celor doispre
zece copii risipiți în toată țara), nestrămu- 
tarea hotărîrilor, încrederea în ceilalți, dobîn- 
dită la sfîrșitul multor întrebări, ajunsă a fi cre
zută cu tot sufletul ca-ntr-un chip de iluminare, 
ca o sperată pace și înțelepciune, mîndrindu-se 
cu felul acesta al lui de a fi, de a gîndi, rostu- 
indu-și un loc al lui, doar al lui, în rînd cu oa
menii, de fiecare dată, totdeauna.

Cînd femeia îl rugă într-o doară să meargă 
să revadă casa bătrînească, acceptă. Casa era 
în marele oraș, nelocuită, ridicată ambițios de 
bătrînul- tată în marginea dinspre nord, o casă 
vagon, întinsă de-a lungul unei curți înguste, 
cameră lîngă cameră, ușă lîngă ușă, două trepte 

'lîngă două trepte, faptă de prisos a bățrînului 
tată (pînă la moartea bățrînului îi spusese 
așa cum se cuvenea, tată, apoi, pe neașteptate, 
în vorbele aduse despre cel care fusese îl nu
mise tataie, avea să se gîndească odată și la 
asta ; și azi încă mai păstrează nedumerirea de 
atunci, de după moartea bățrînului) hotărît să-și 
adune lîngă el, în ziua cînd bătrînețea și ne
putința i se vor fi cuibărit în trup și inimă, toți 
copiii, să-i știe și să-i afle acolo, rînduiti unul 
lîngă altul, ușă lîngă ușă, viață lîngă viață; dar 
nu mai apucase, se prăbușise într-o zi de vară 
tîrzie peste buza de sus a unui pod în apa 
mereu tulbure a Trotușului.

Mihal Cadia găsi casa zdrobită de bombe, 
un singur zid, cel dinspre stradă, rămăsese în 
picioare, ciobit și el, negru și roșu. îl cercetă 
îndelung, cu mîinile strînse la spate, nemișcat 
și prăbușit, neînțelegînd încă prea bine ce se 
petrece cu el, de unde s-a ivit supunerea aceea 
tristă, gîndul cumplit că va trebui să ridice casa 
la loc, că va trebui să rînduiască camerele și 
totul după dorința tataiei, după dorința lui 
acum, după dorința femeii lui, a copiilor lui; 
asculta și nu prea sporovăială unui vecin ta
pițer înspăimîntat de toate, un bărbățel su
ferind de Basedow, meseriaș îndemănatec 
ce-avea să facă mai apoi puțină carieră, sfîr- 
șind prin a se întoarce la meseria lui, prin a 
alerga de la unul la altul și a căuta prilej de 
vorbă îndelungată pentru că era plin de amin
tiri și parcă păreri de rău. Dar pe atunci, în 
ziua aceea, privind zidul rămas în picioare, 
Mihal Cadia gîndea frumos despre vecinul ta- 
pițer, drept care îl chemase la un pahar de vin 
în circiuma lui Cană, de la șosea, și băuseră 
amîndoi pînă tîrziu, amestecîndu-se cu căru
țașii și gunoierii, schimbînd vorbe strigate sau 
șoptite despre toate cîte le trăiseră, despre ce-i 
aștepta, despre ce-aveau de gînd să facă. După 
miezul nopții, Mihai Cadia se urcă în tren și 
plecă spre ai lui, vecinul tapițer care venise 
pînă Ia gară îi strigă: „Te aștept, am eu grijă 
de toate, sănătate !“, iar Mihai Cadia, de pe scara 
ultimului vagon, promise că se va reîntoarce 
curînd, că totul va fi bine.

Dar cînd se întoarse, cînd se mută cu ai lui 
în casa încă netencuită, ridicată așa cum ho- 
tărîse, lucrurile începură să meargă prost. Fe
meia i se îmbolnăvi, nu se mai ridică din pat, 
Mihal Cadia își simți capul plesnind de durere, 
încercă imposibilul, vîndu tot ce putea vinde 
(aparatul de radio, un Phillips șase plus una, 
bicicleta cu cauciucuri nemțești, fără cameră, 
patefonul cu mica colecție de plăci cu cîntece 
de pahar, un stup, singurul); reuși să adune ceva 
bani, se împrumută la un coleg de muncă (lucra 
acum într-o uzină mare, de curînd naționalizată, 
maistru principal), chemă doctori renumiți, plăti 
scump medicamente procurate la negru. își iu
bea femeia ca ochii din cap, înainte de a se îm
bolnăvi fusese o femeie frumoasă, fragilă, bună 
gospodină, bună femeie; totul pentru ea, totul 
pentru ei și copiii lor, pentru casa lor. Intr-un 
tîrziu cineva îi trimise în casă un vrăjitor, un 
ins subțire, cu mănuși albe șl mustăcioară care 
crăpă ușa ce dădea în curte și izgoni cu vorbe 
amețitoare diavolul din trupul femeii vlăguite. 
Mihal Cadia privea peste perdeaua geamului, 
din cealaltă cameră și nu putu suporta pînă la 
sfîrșit, năvăli dincoace și-1 rupse în pumni pe 
acela, îl bătu pînă la sînge strigînd înecat: 
„Să nu-ți bați joc de mine, cine te-a făcut să 
crezi că poți să-ți bați joc de mine, vierme 
scîrbos, vierme scîrbos !...“, apoi, într-un fel 
liniștit intră în casă și trecu Ia copii, îi chemă 
lîngă el, pe marginea divanului, le cuprinse 
umerii și le spuse limpede : „Moare mămica, 
copii..." Femeia se prăpădi la cîteva săptămîni 
după aceea, Mihai Cadia colindă bezmetic stră
zile marelui oraș, se descoperi singur și părăsit 
și se gîndi să se întoarcă Ia prima lui îndelet
nicire, să-și ia copiii și să-i plimbe peste tot în
tr-un vagon-dormitor, să-i obișnuiască cu ne
siguranța și plecările, cu greutățile vieții și 
cu totul, iar el să se potolească, să construiască 
poduri peste rîuri și văi, să uite și să aștepte 
uitarea și totul. Nu se alese cu nici o hotărîre 
îri noaptea risipită pe străzile marelui oraș 
cuprins de flăcările toamnei, se întoarse acasă, 
îi luă pe copii în patul lui și-i adormi poves- 
tindu-le despre un haiduc prins de poteră.

La cîteva luni după aceea, Mihai Cadia fu 
nevoit să se recăsătorească. Luă o femeie al 
cărui bărbat fusese dat dispărut în război, o 
femeie de anii lui, la fel ca el de înaltă, cu 
picioare frumoase și-un surîs cald, obosit și 
întîmplător. Copiii o plăcură din prima clipă, 
ea îi plimbă prin parcuri, le cumpără fleacuri, 
îi șterse la nas, îi spălă și le vorbi cu blîndețe, 
pe cel mic îl pocni la poponeață pentru că, tre- 
cînd pe lîngă un cerșetor se strîmbase urît. 
începuseră astfel să-și ridice, atît Mihai Cadia, 
cît și noua lui femeie, o viață făcută din mă
runte bucurii, gesturi și dorințe. Se simțeau 
bine împreună, ocoleau vorbele, trăiau, atunci 
cînd se aflau împreună, din tăceri lungi, din 
îmbrățișări fugare, parcă rușinoase, topiți de 
amintiri, năuciți de gînduri despre ce-i aștepta, 
despre ce credeau că li se va mai întîmpla. în
tr-o seară, Mihai Cadia plecă cu femeia lui în 
oraș, se opriră la o grădină de vară, mîncară 
pe îndestulate, băură bere și vin, tăcură iarăși, 
ridicară doar umerii lor înguști, loviți de viață. 
Pe un ring de scînduri se dansa, tălpile cu bla- 
cheuri smulgeau sunete aspre din lemn, or
chestra mai cînta Conga — era o orchestră oare
care de cartier — oamenii începuseră să știe că 
lumea lor avea un destin sigur; Mihai Cadia și 
femeia lui rîdeau ușor, se bucurau că sînt îm
preună, iar cînd plecară, merseră la braț, pen
tru prima oară, bărbatul fumă îndelung, țigară 
după țigară. In tramvai un bețiv îi înghesui și 
Mihai Cadia îl pocni cu pumnul în creștet, și 
bețivanul amuți cercetîndu-1 speriat, și cînd 
coborîră, femeia spuse : „Doamne, ce fac co
piii ?“. Pe copii îi găsiră în vîrful patului, în 
camera cea mare, înconjurați de perne, cu toate 
luminile aprinse, așteptînd,

★

— Muncă, muncă și iar muncă, spunea tataia; 
păstra sub pat o balercă cu vin. totdeauna plină, 
iar cînd venea seara acasă, se lăsa pe vine, trăgea 
balerca, băga furtunul în gură și bea cîteva în
ghițituri bune. Apoi își pipăia oasele, era întreg, 
nimeni nu moare din muncă, spunea, nici din 
altele, Dumnezeu știe din ce-am să mor eu. 
A fost un bătrîn cu haz, cînd se îmbăta dumi
nica, se urca pe colțul mesei și vroia să-și țină 
echilibrul într-un singur picior, în călcîiul pi
ciorului, de la el am luat și eu obiceiul... N-am 
băut niciodată prea mult, doar atunci cîna 
simțeam că plesnește ceva în mine, că trebuia 
să amorțesc o durere sau o bucurie, era bună șl 
băutura la ceva. Nu-mi place de loc țuica, vinul 
e sfînt. îi luam pe băieți în cîrcă și alergam cu 
ei prin curte, femeia mea își aducea mîinile la 
piept și rîdea... uneori rămînea în bucătărie, o 
ascultam toți trei cîntînd, clătinam bărbăteste 
din cap, eh, așa-s femeile, dacă am ști de fie
care dată cum să le luăm... Se făcuseră de-acum 
mari băieții, mai schimbam cîte-o înjurătură, 
cîte-o vorbă în doi peri, vicleană, odată l-am 
văzut pe cel mare cu o fată, m-a pus dracul 
și l-am urmărit, a înghesuit-o la un colț de 
stradă, am rîs și eu ca prostul, îmbătrînisem, 
sau îmbătrîneam, nu prea mai înțelegeam tre
burile astea, nu prea mai pricepeam nerăbda
rea lor; vroiau o groază de lucruri, vorbeau 
despre o mulțime de lucruri de care nu mai 
auzisem. Cînd l-au primit pe cel mare în partid, 
a venit la mine și m-a întrebat : „Ascultă, tată, 
tu ești de mult în partid, tu ai cam văzut multe, 
tu mă știi pe mine, ce-am să le povestesc mîine

cînd mă vor pune să-mi spun biografia ? Ai să 
fii în sală și-ai să-ți dai coate cu vecinii, iar 
acasă ai să-mi rîzi în nas, uită-1 și pe ăla cu 
gură bogată despre el, zi-mi, ce spun mîine ?“ 
„Ia mai lasă-mă !“, — i-am spus, — „zici ce vrei, 
zici ce te doare, ce te doare ?". „N-o lua așa“ 
mi-a zis. Asta era, nu prea mai știam cum să-i 
iau, îmbătrînisem poate. Duminica mîncam sin
gur cu femeia mea, unul lîngă altul, îndrugînd 
te miri ce, răcindu-ne gura de pomană, copiii 
alergau după ale lor, n-aveam cu cine bea un 
pahar de vin, femeia nu putea bea, avea ten
siune, fumam o țigară, mă întindeam în pat, 
dormeam și-mi doream vise, tot felul de vise, 
trebuia să umplu vremea asta cu ceva, mai 
ascultam un radio-jurnal, mai citeam un ziar, 
mai vorbeam despre vecini, despre cumpără
turi, mai venea cîte cineva la noi, jucam o tablă, 
spuneam că am copii buni care-au reușit în 
viață. Mă mîndream cu ei, de ce să n-o fac, 
erau ai mei, cel mic se apucase de pictură, 
cîștigase la un concurs o groază de bani, mi-a 
adus un pachet de țigări străine; îi așteptam du
minica seara pînă tîrziu, pînă ce se întorceau de 
la treburile lor, nu puteam dormi știindu-i ple
cați. îi mai credeam mici, mi-era teamă că nu 
sînt atenți cînd trec strada ; veneau, le recunoș
team pașii de la colțul străzii, trebuiau să treacă 
în camera lor pe la noi, pășeau cu grijă, mă atin
geau cu degetele pe frunte în fugă, abia după 
asta reușeam să adorm. Nu mai visam nimic. Mă 
speriam doar, parcă mă prăbușeam deodată în
tr-o prăpastie; prostii, spunea femeia, muncești 
prea mult. Așa să fi fost. Dar la nunțile lor — 
s-au căsătorit la o lună unul după altul — 
n-am putut să beau așa cum aș fi vrut, aveam 
un nod în gît, m-am învîrtit fără rost de colo- 
colo, nu-mi simțeam mîinile, mi se mai întîm
plase odată, atunci cînd am rămas în fața zi
dului de la stradă, ascultînd pălăvrăgeala veci
nului tapițer, atunci cînd am știut că trebuie să 
ridic casa din temelii... După toate astea am 
plecat să ridic iarăși poduri, am făcut-o doar 
pe jumătate, nu mai aveam putere să iau to
tul de la capăt, plecam luni dimineața, mă în
torceam sîmbătă seara, stăteam acolo în-

din nou descoperiseră că e prea tîrziu. Asta au 
înțeles-o amîndoi după ce au reușit să smulgă 
mașina din pămîntul putred al dealului. Iar 
faptele ar fi putut rămîne doar cîteva, aici, 
moarte deja, sau părăsite fără nici o părere de 
rău, abandonate; surprinzător totuși pentru a- 
mîndoi — și-au dat seama și de asta — se pe
trecuse un fapt neașteptat, tînărul șofer abia 
apucase să bage de seamă tulburarea celuilalt, 
venită o dată cu lipsa vorbelor, golul acela 
uscat umplut de păcănitul motorului, de alune- 
cușui roților pe pietrele strîmbe ale drumului, 
de clănțănitul unui miner. Iar încercarea de a 
lua totul de la început reușise, și celălalt vor
bise fără încetare cu o poftă ciudată de a se auzi, 
de a ucide timpul și întîmplările, de a nu se lăsa 
cuprins de somn și întrebări; tînărul șofer avea 
punctul lui de vedere în astfel de întîmplări, era 
obișnuit și cu așa ceva. în cei cinci ani de cînd 
bătea drumurile țării întîlnise fel și fel de oa
meni, nu-1 mai uimea nimic la ei, sau lăsa să 
se creadă asta dintr-un sentiment confuz de co
moditate, deși ar fi putut fi și altceva. Pentru el 
n-avea nici o importanță, important era că nu 
mai căsca gura la orice, ceea ce ar fi fost, 
după unii, semn sigur de bătrînețe. Alt
fel n-ar fi reușit s-o scoată la capăt totdea
una, n-ar fi reușit să-și burdușească capul cu 
nenumărate chestii de viață turbate, unele chiar 
neverosimile. însemna în același timp că nu-1 
mai uimea nici viața lui trăită pe apucate, nici 
întîmplările și faptele ce-i ieșeau în cale, deși 
pe aici, pe undeva păstra — de cele mai multe 
ori splendid jucată — candoarea cu care por
nise la drum prima oară. De-atunci trecuseră 
însă cinci ani, deloc puțin. Cinci ani în care 
alergase dintr-un colț în altul al țării, parcă 
cu un fel de disperare de a ajunge odată și 
odată (glumă tristă a unei fetișcane pornită în 
lume), cinci ani în care învățase să iubească 
somnul chinuit în așternuturile scorțoase din 
camerele de hotel, în care începuseră să-i placă 
țigările pe jumătate fumate, cafeaua băută fier
binte, în picioare, iar uneori duminicile petre
cute acasă, printre ai lui, prînzul ritualic cu 
tata în capul mesei, ștergîndu-și pofticios muș

te luam, se apropie noaptea, îmi era peste mînă 
să te las singur aici, acum, cînd apele au smuls 
podul cel mare, cînd puteai să aștepți mult și 
bine, o zi sau două sau o săptămînă sau s-o fi 
luat pe jos, de unul singur, dar nu prea arăți a 
fi în stare să faci drumul pe jos cu valiza asta a 
naibii de grea, ce-ai în ea ?“. „Mai nimic", spu
sese Mihai Cadia, „ce s-a adunat într-o săp
tămînă de muncă, fleacuri, lucruri omenești. 
Trebuia să mă lași s-o duc eu, nu înțeleg de ce o 
găsești atît de grea, dar parcă ziceai ceva des
pre podul cel mare, ce ziceai ?“. $i se urcaseră 
în mașină, băiatul blond azvîrlise valiza de lemn 
în spate, peste niște baloturi, apoi scormonise 
după pachetul de țigări și exclamase : „Doamne, 
unde mi-o fi capul 7“. „Ce s-a întîmplat 7“ făcuse 
Mihai Cadia reîuînd gestul tînărului șofer, alu- 
necînd mîna după țigări. „Te-am mai întîlnit 
vreodată ?“. „Nu-mi amintesc poate, cine știe, 
faci des drumul ăsta ?“. „Cînd îi vine rîndul". 
„Eu plec în fiecare sîmbătă după-amiaza spre 
casă, cînd ajung îi găsesc pe toți ai mei strînși 
în jurul mesei așteptîndu-mă, așa cum ne-am în
țeles prin femeia mea, gata să ne zicem cu ce 
ne-am împlinit viața în timpul ce-a trecut. S-ar 
putea să ne mai fi întîlnit, de ce nu?“. „Sînt sigur 
că ne-am mai întîlnit, simt eu asta, și nu mă 
înșel decît foarte rar. Mai rar ca prietenul meu 
care visează ca un disperat să colinde lumea, 
care plănuiește să facă rost de o mașină, ceva, 
sau să se îmbarce pe un vas comercial, dar 
l-au respins la comisia medicală, anemie acută, 
prostii. E un disperat prietenul meu, aș putea s-o 
jur, șl dacă te-ar întîlni pe dumneata cine știe ce 
s-ar întîmpla cu el, ai vrea să mă crezi ?“. „Aș 
vrea să te cred, băiatule, chiar îmi pare rău că 
nu ești tu acela despre care mi-ai povestit sau 
nu cumva ești tu prietenul acela ?“. „La naiba 1“ 
făcuse tînărul șofer. „Le amesteci, nu știu ce 
vrei și mi-ai stricat tot cheful, simt că nu mai 
pot lega o vorbă ca lumea, de ce ai făcut-o 7 La 
ce ți-a folosit ?“. „N-o lua așa, băiatule, de ce 
o iei așa ?“. Apoi tăcuseră, mașina hurducăia 
pe pietrele drumului, la o vreme încropită din 
tăcere șl gesturi mici, ferite, Mihal Cadia își 
amintise că știa un drum mai scurt, tînărul
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Cezar BALTAG

Arzi soare sacru în pupile. 
Oglinzi în lucruri se cuprind, 
La matca veșnicei argile 
Văd miezul pietrelor albind.

Amiaza lîngă tîmpla vetrei. 
A neclintitului temei, 
Deschide flacăra duratei, 
Destinul, adevărul ei.

!

loanid ROMANESCU

PA TRIE

Povestire de Constantin STOICIU

tr-un vagon-dormitor mereu aflat în marginea 
dinspre nord, ferit de zgomotul asurzitor de 
peste zi și noapte, departe de ceilalți; prinși 
în încleștare cu noroiul, cu timpul și oboseala... 
departe de moleșeala venită după orele de 
muncă. Plecam printre ultimii spre vagonul-dor- 
mitor, cînd ceilalți își îmbrățișau iubitele sau 
moțăiau pe jumătate veseli și amețiți în fața te
levizoarelor, în căldura primitoare a acelor case 
pe roți, case din scîndură, căptușite cu vată de 
sticlă, zguduite de trecerea înceată a trenurilor 
pe vechile poduri. Pentru că, de ce să nu o spun 
cinstit, munceam ca un apucat din zori și pînă în 
seară, iar casa mea pe roți in care cineva griju
liu, un bătrîn meșter, prieten de-al tataiei, în- 
ghesuise, împotriva dorinței mele, un pat de 
campanie cu plasa de sîrmă nouă, elastică, chiar 
comodă, mă aștepta ocrotitoare. Tot acel bătrîn 
mi-a adus și o saltea bună și celelalte, așter
nuturi curate, schimbate apoi Ia cîteva zile, o 
masă rămasă nefolosită sau folosită doar pentru 
scrumiera grea, din fontă turnată în formă de 
pămînt, închipuind un pumn noduros, și un 
scaun fără spătar, meșterit de mînă. Ei bine, 
casa aceea a mea nu-mi folosea decît pentru 
binecuvîntatul somn de peste noapte sau zi, a- 
tunci cînd munca mea se petrecea la lumina 
reflectoarelor... Muncă, muncă și iar muncă, 
vorba tataiei, nu moare nimeni din asta, nici 
nu bagi de seamă cînd trece vremea muncind...

★

De-acum era noapte și ieșiseră la șosea. Băr
batul acela frînt de oboseală sau, mai degrabă, 
sfîrșit, scurs, se ghemuise în colțul lui și jarul 
țigării fumate repezit îi juca pe buzele arse. 
Tînărul șofer îl cerceta dintr-o parte, uneori, 
cînd luminile mașinilor cu care se încrucișau 
alunecau pe parbrizul măturat de ploaia ames
tecată cu zăpadă : un bărbat trecut mult de 
anii tinereții, îmbrăcat curat, într-un cos
tum de duzină la două rînduri, o stofă 
bleumarin cu dungi abia vizibile, cămașa moto
tolită, albă, strînsă în jurul gîtului de o cravată 
lucioasă, întîmplătoare, prima ce-i picase în 
mînă... și obrazul umflat, mușchiulos, ochii 
mici, vioi din pțicina vinișoarelor sîngerii 
răsfirate dezordonat, pierzîndu-se sub pleoa
pele păstrate cumva căzute. Ochii unuia hotărît 
să aștepte la nesfîrșit dezlegarea și adevărul 
faptelor în care picase. Sau fusese împins. Sau 
se lăsase tîrît. Sau acceptase jocul. Sau toate la 
un loc. Tînărul șofer încerca să judece 
fără patimă. N-ar fi putut spune că-i este foarte 
greu, în nici un caz nu-i putea încă ierta celui
lalt îndemnul de a scurta drumul printr-un loc 
anume, numai de el știut, și cu tot ce venise după 
aceea, chiar și tăcerea de acum, tăcerea acestui 
început de noapte răscolită de ploaie amestecată 
cu zăpadă și gheață. Totul s-ar fi putut numi, 
dincolo de orice gînd ascuns, de orice răutate, ne
siguranță. Nesiguranța îl izbise la celălalt din 
prima clipă următoare rugăminții de a fi luat în 
mașină, de a fi ajutat să ajungă cît mai repede 
în marele oraș unde era așteptat, imediat după 
strîngerea de mînă obișnuită, prietenească și inu
tilă, imediat după ce, șovăind încă, repetînd cu 
glas mic dorința de a ajunge în marele oraș unde 
era așteptat, încercînd iarăși rugămintea cu
viincioasă însoțită de vorbe de mulțumire și 
iertare, se urcase în mașină și stîrnise vîrtejul 
mulțimii de gesturi frînte, parcă speriate, gesturi 
de adolescent îmbătrînit., silit la neputință 
și Incertitudine, la căutări prostești și lip
site de folos. Acesta fusese începutul. Cu
vintele, primele, ale amîndurora, veniseră apoi 
fără de nici o trebuință, și Ie trecuseră unul 
altuia dintr-o veche deprindere, le simțiseră 
cum plesnesc moi și dulci ca o șoaptă, și, de
sigur, ceva nu prea era în regulă, pentru că 
mai tîrziu, cînd ar fi putut să-și vorbească

tățile purtate mari, cu mama trecînd tulbu
rată dintr-o cameră în alta, sporovăind verzi 
și uscate, simțindu-se grozav de mîndră de 
casa ei, de omul ei, de copiii ei mari, oameni 
în rîndul oamenilor. Atîta tot. De cele mai 
multe ori nici atît. Ci doar drumurile căscîn- 
du-se dincolo de fereastra înclinată a mașinii, 
piciorul împins grijuliu pe accelerație, mîna 
bîjbîind mișcări stinse, privirea căutînd zîm- 
betul celorlalți, întrebările celorlalți. Sau nici 
asta. Atunci numai așteptarea, numai tăcerea 
celui de alături, întîlnit în pragul unui bufet 
sau la o răspîntie de drumuri, și semnul ne
mărginit de bun, brațul pendulat în sus și în 
jos, la înălțimea pieptului, nu mai sus, nu mai 
jos, ci doar la înălțimea inimii...

— Ascultă, spuse celălalt fără să facă vreo 
mișcare, ai țigări 7 Mie mi s-au terminat, tot
deauna cînd mă grăbesc, mi se termină țigările,, 
ți s-a întîmplat vreodată ?...

Tînărul șofer scotoci în buzunarul bluzei și-i 
întinse celui de alături pachetul.

— Să-ți aprind o țigară?
Avea glasul nesigur, aspru, răgușit, parcă 

umed, și răspîndise deodată — mișcîndu-se — 
un miros ușor de transpirație curată. Tînărul 
șofer îl privi fumînd și vru să gîndească ceva 
deosebit despre celălalt, gîndi doar adevărul, 
doar faptele, așa cum se petrecuseră atunci, 
cînd îl descoperise la răscrucea aceea de dru
muri, atunci cînd încă nu știa nimic asupra 
celor ce vor urma.

★

Se împotmoliseră la începutul serii. Drumea
gul care zeci de kilometri se tîrîse odată cu apa 
gălbuie a Trotușului, ocolind îndemănatec bos
chetele de măcieș uscate și negre, și încărcate 
de țepi, făcuse deodată o întorsătură și începuse 
să cucerească vîrful unui deal fără nume. Deal 
blestemat și plăpînd. alcătuit din pămînt clisos 
și putred, urcat sinuos, cu motorul icnind gro
zav, rulgerînd scîntei pe țeava de eșapament, 
risipind aburi cenușii prin tabla botului pătrat. 
Și lumina zilei tulburată încă de strălucirea 
moale a fulgilor de zăpadă, lovind dureros re
tina obosită. Tînărul șofer coborîse, își ridicase 
brațele lungi pe oasele ieșite ale bazinului, săl- 
tîndu-și bluza de doc căptușită cu blană roș
cată, și fluierașe obișnuit a pagubă: mașina în
cremenise strîmbă, căutînd cu roțile din față 
spre marginea abruptă a drumeagului.

— Adio și Ia mulți ani ! strigase tînărul șofer 
subțire. Și dincoace de pînza cachie, cauciucată, 
strigătul venise ca un geamăt de suferință.

— Adio și la mulți ani, murmurase și Mihal 
Cadia răbdînd nemișcarea, crezînd că nu va mai 
ajunge, că niciodată nu va mai apuca începutul 
sîmbetei, și celelalte atît de mult dorite. 
După care coborîse liniștea. Iar tînărul șofer — 
băiețandrul acela cu tulei blonde în bărbia ro
tundă, cu părul mare, pieptănat cu cărare, cu 
fruntea tăiată de cute voite, și din pricina asta 
copilărească, părînd sever, — de pe mașina aceea 
hodorogită și friguroasă. întîlnit la răspîntia 
de drumuri, năvălind ca un bolid și frînînd în 
scurt la semnul lui moale. Aștepta de mai mult 
de o oră, i se întîmplase și altădată, aștepta pur 
și simplu, știa că cineva va opri, că cineva îl va 
chema alături, pe canapeaua murdară cu un 
gest, același, al tuturor, mișcarea capului și 
vorbele amorțite deodată pe buzele strînse în
tr-un zîmbet îngăduitor, impenetrabil și nea
jutător. Dar nu se întîmplase întocmai, băiatul 
blond, cu jacheta de doc căptușită cu blăniță 
de miel, sărise din mașină și se repezise spre 
el (singurul rătăcit la răscrucea aceea de dru
muri), apucase valiza de lemn, o săltase pe umeri, 
vorbise deschis: „Te-am văzut de departe, am 
știut că te voi lua, chiar dacă nu-mi făceai semn,

șofer șovăise, spusese: „O luăm pe unde spui 
dumneata, să ajungem odată, mă așteaptă prie
tenul". Și eu sînt așteptat, băiatule, crede-mă, 
păcat că nu-i cunoști pe ai mei... Apoi, după o 
altă vreme, se împotmoliseră.

— Adio și la mulți ani ! strigase iar tînărul 
șofer și strigătul repetat al celui de afară se 
auzise limpede, șl Mihai Cadia răsucise capul 
și-l văzuse pe tînărul șofer cu mîinile ridicate ca 
niște aripi ciuntite, ascunse de noaptea care 
cădea printre fulgii grei de zăpadă, pufoși ca-n- 
tr-o copilărie fericită, și-1 văzuse pe tînărul 
șofer clătinîndu-și capul într-o parte și alta, 
cercetînd întîmplarea în fugă, mai mult sim
țind-o și detestînd-o.

Și după ce au scos mașina din noroiul dealului, 
după ce au fumat cîte o țigară lăsînd de-acum 
timpul să curgă bezmetic peste ei și gîndurile 
lor ascunse, Mihai Cadia spusese : „Să mergem, 
băiatule, e tîrziu, poate-i mai prindem pe ai 
noștri înainte de a se sătura așteptîndu-ne să le 
povestim despre ce ni s-a întîmplat pe drumul 
întoarcerii lîngă ei...“. „Fir-ar să fie de în- 
tîmplare !“ făcuse tînărul șofer, „habar n-am 
cum să mă port cu dumneata, îmi aluneci prin
tre degete, semeni tatei... și am să vorbesc mult 
cu prietenul meu despre dumneata, sînt sigur 
c-am s-o fac, poți să ai încredere în mine. 
Mihal Cadia se ghemuise în colțul lui, cercetînd 
cu ochi subțiați drumul ce-i aștepta. Poate a- 
jungem la vreme, gîndise. Și-1 privise pe tînărul 
șofer; i-ar fi putut fi părinte. Tinerii seamănă 
între ei, își mai spuse. Tăcerea amîndurora îl 
duruse. Văzuse apoi cum tînărul șofer ridică 
mîna de pe volan și și-o trece grea peste obraz, 
ca o mîngîiere, ca mîngîierea altuia dăruită lui 
într-un timp al încrederii, și mîna alunecînd 
după aceea spre minerul nichelat, degetele ar- 
cuindu-se și îndepărtînd zgomotul. Tînărul șofer 
se răsucise atunci spre Mihal Cadia, o secundă 
numai, păstrînd parcă în fulgerarea privirii se
tea aceea de încredere.

Poate ajungem la vreme, gîndise iar. Și n-ar 
fi trebuit să țin ascunse în mine frămîntările și 
întrebările din timpul din urmă, sau poate e 
numai încercarea ultimă din preajma bătrînetii, 
poate, gîndise țnainte de a-și răscoli sufletul și 
viața, înainte de a simți cu toată puterea că ce
lălalt a înțeles ce se petrece cu el, că din clipa 
aceea anii fiecăruia nu mai aveau nici o im
portanță, că acum erau amîndoi tulburați doar 
de aceeași nevoie aprigă de a se asculta, de a 
se înțelege în totul, de a fi unul. Apropierea 
lor se țesuse din dorința de a-și mărturisi sin
cer, prietenește unul altuia, experiența, întîm
plările tinereții, atît de multe...

★

— Am vorbit mult, spunea acum celălalt cu 
ochii loviți de luminile albăstrui din marginea 
orașului, am vorbit mult și parcă am întîrziat, 
iar astă seară ar fi trebuit să fim devreme 
acasă...

— Mai vorbește, spuse tînărul șofer, dacă-ți 
face bine, vorbește, te ascult, crede-mă, îmi 
place să te ascult... Mă gîndesc că e foarte bine 
pentru mine că ne-am întîlnit și ne-am priceput 
unul pe celălalt, am să țin minte totul, așa ceva 
nu se poate uita... îmi pare numai rău că mi-ai 
luat-o înainte, dacă n-ar fi fost împotmolirea 
ți-aș fi povestit și eu o mulțime de...

— Am ajuns, spuse celălalt, din una în alta 
am reușit să ajungem; eu stau pe undeva, pe 
aici, pe aproape, dacă ai să vrei să vii cu mine, 
dacă ai să vrei să vii cu mine...

— Am să vreau, spuse tînărul șofer, trecem 
numai pe la prietenul acela al meu, trecem nu
mai puțin pe la prietenul acela al meu...

Curînd intrară în marele oraș.

Cu cine să te-asemăn ? Cu un dor 
al codrilor străvechi de sub pămînt 
în care fiecare arbor
e-un Făt-Frumos cu paloșul sub cap visînd

Cu apa vie a acestui timp 
ieșită din încătușare, 
cu holdele cu maci pe buze 
vîslind pînă-n cetățile solare

Cu frumusețea ta dintotdeauna 
ca într-un basm real pornită să se-nșlre, 
căci tu ești marea noastră oglindă 

fermecată -S 
istorie, prezent șl devenire.
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Liviu CĂLIN

Sub cerul

Aud deasupra delta cocorilor în unghi, 
aud primele flori în prelungi rădăcini 
cum urcă 
din al pămîntului trunchi, 
aud iarba călcată de lumini 
în acest anotimp cu orizontul deschis, 
ea o carte, 
cînd fierbinte, întreg, 
cu privirea lui mare 
soarele ne mîngîie pașii.
Aud străzile și porțile lor albe, 
goana copacilor în sus, pînă departe, 
și pe tine cum vii, să vedem împreună 
cocorii, iarba, copiii, 
pacea noilor palate 
cu mii de ferestre fluturînd- 
Aud țărmul veții trecute și marea 
care ne așteaptă, 
valul înalt cu nisipul vorbind 
pe semne și despre noi.
Aud în aceste ore totul, 
sămînța crescînd și mîinile înstelat» 
și mai întîi chemarea dimineții 
cînd păsările vin, ne cîntă în palme, pe umeri 
de parcă am fi adevărate statut 
Aud ca și voi tot ce se naște 
din acest pămînt cu orizontul deschis.

Ovidiu GENARU

în vîrful florilor ce chilim bătrîn, 
el vine tocmai din rouă străbunilor, 
rouă vorbim și rouă iubim, 
laudă la rouă în care trăim.

Și hrisoavele sînt crengile graiului 
pe care pîlpîie fructe aurii, 
fructe vorbim și fructe iubim, 
laudă fructului ce-1 locuim.

Gheorghe ISTRATE

Pămîntule !
Pămîntule, matca mea de credință I 
Mi-amestec ființa-n mirezmele tale — 
Sînt focul tău tînăr, statornic, 
Care-ți încălzește genunchii bătrînl...

l’rimește-mă și-alege-mi gîndul bun 
Și seamănă în el un bob de grîu 
Să am și eu ce veste duce trupului 
La ceasul de destăinuire.

Hai, uită-ți buruienile — asprele, rănile î 
Eu pun răsad de cer în gropile tale
Și te tămăduiesc să poți privi 
Mereu, din noaptea ta, prin oameni.

Solemne se așează fluviile-n cerc
Vestindu-ți numele și arătura —
Pămîntule, matcă de nemurire,
Vatră pe umerii strămoșilor — luceferi, 
Gură de rai
Rostind în veac I
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Trei Imagini din Viet
nam. Prima aș contura-o 
in peisajul orașului Tanh 
Hoa de pe paralela 20. In 
peisajul pustiu și distrus al 
orașului Tanh Hoa. In pei
sajul ars și părăsit al ora
șului Tanh Hoa. închipui- 
ți-vă: urci intr-o minu
nată zonă de platouri. 
Treci prin porțile uriașe 
ale unor munți care se 
înalță abrupți și păduroși, 
lăsînd loc cu greu îngus
timii șoselei și ajungi pe 
un cîmp neted din care 
virfurile unor foști munți 
acoperiți țîșnesc direct, do- 
minînd întinsul de iarbă ca 
niște bătrîni soldați de 
strajă. Aici, pe acest platou 
drept, în locul unde două 
fluvii se sărută (Song Cham 

•— fluviul bivolului se varsă 
în Song Ma — fluviul ca
lului), dintr-o veche așe
zare cu rezonanțe în mile
nara istorie de rezistență 
a poporului vietnamez s-a 
ridicat un oraș modern 
pentru mai multe zeci de 
mii de locuitori. Ei bine, 
am trecut prin acest oraș 
modern într-un ceas ves
peral cînd culorile de ființă 
ale zilei se amestecau cu 
întunericul rece.

îngemănarea de seară a 
luminii cu întunericul con
feră peisajului o transcen
dentală lipsă de vibrație. 
Privesc ferestrele oarbe, 
ușile smulse, acoperișurile 
arse, inexistența vreunei 
lumini sau a vreunei miș
cări, dărîmături în nemiș
cate mormane.

A doua zi, am redes
coperit orașul. Orașul in 
viață, vreau să spun. Tanh 
Hoa, cel „condamnat la 
moarte" de agresorii ame
ricani trăia. Am parcurs 
prin pădurea tropicală cîți
va kilometri și am ajuns 
la sediul administrativ. In 
clădiri improvizate pe care 
jungla le ascundea se du
cea activitatea de adminis
trare și organizare a regi
unii, cu toată logica și cu 
toate efectele pe care le 
presupune ea. Am mai 
parcurs cîțiva kilometri și 
am dat de un cătun unde 
erau școlile. Bambusul și 
frunzele late ale palmieri
lor înlocuiau construcțiile 
pe care le văzusem dis
truse, în noaptea cenușie. 
§i aveau viață de la activi
tatea care se ducea sub 
ele; și aveau culoare, cu
loarea zilei in deplina des
fășurare a preocupărilor o- 
menești. Mi-au spus oa
menii că numărul școlarilor 
a crescut de 6 ori în ul
timii ani. Am mai parcurs 
alți kilometri și am dat de 
redacția ziarului și de tipo
grafia lui; într-un colț de 
pădure am dat de birourile 
unde se calculau progre
sele realizate în agricul
tură și se puneau la cale 
noi acțiuni pentru a obține 
recolte și mai bogate. Un
deva, între niște dealuri as
cunse și spitalul orașului, 
am găsit mai multe cluburi 
unde se cînta ji se învățau 
dansuri și, în grotele a- 
dînci de dedesubtul mun
ților care răsar brusc din 
pămîntul plan, am găsit 
funcționînd uzinele : de ci
ment, uzine de reparații 
pentru transporturi, o fa
brică de țigări, una de pro
duse chimice. Viața se des
fășura mai departe și ora
șul distrus pe raza sa pro- 
priu-zisă se extinsese ca un 
suflet activ în toată zona. 
Orașul nu putuse fi dis
trus în esențialul său ci, 
dimpotrivă, găsind con
diții specifice de existență 
reeditase mitul păsării 
Phoenix. La biroul orga
nizării agriculturii, am a- 
flat că, față de 1 000—1 500 
de kilograme de orez la 
hectar, cîte se obțineau 
înainte de război, acum se 
obțin în medie cinci mii.

Se scrie și o istorie nouă 
în conștiința acestor oa
meni care fac să trăiască 
mai departe orașul lor 
„condamnat la moarte". 
Pînă cînd am ajuns eu, do- 
borîseră 271 de avioane. 
Erau minări că în zona lor 
a căzut avionul cu numărul 
2000 și avionul cu numărul 
2 700 dintre cele doborîte 
pe teritoriul nord-vietna- 
mez.

M-am urcat pe unul din
tre virfurile pe care le-am 
descris. Am privit în jur : 
unul dintre fluvii, nu știu 
dacă al calului sau al bi
volilor, curgea lent și milos 
intr-o culoare galbenă, iri- 
gind parcelele cu verdele 
atît de viu al orezului, 
pilcurile dese și ciufulite 
ale trestiei de zahăr, tru
purile bondoace cu frunze 
sfîșiate ale cocotierilor. Pe 
cer, musonul desena alte 
forme de nori, altele decît 
cele obișnuite la noi, de
desubt, timpurile și pădu
rile formau un cu totul alt 
peisaj degșt cel cu care era 
obișnuită retina mea, jon- 
cile prelungi ce navigau pe 
fluviul de o altă culoare de
cît fluviile Europei aveau 
forme neobișnuite pentru 
mine, conturîndu-se în chip 
de scoici uriașe și de pești 
bizari din apele Asiei de 
sud-est. Totul era deosebit 
și mă gîndeam că pentru 
soldații armatei agresorilor 
americani, veniți de pe alte 
spații ale globului, nu pot 
prezenta decît misterul 
exotic și necunoscut care, 
căsătorit cu ideea de moar
te pe care o aduceau cu ei, 
nu poate duce decit la 
groază și defetism. Pe cînd, 
pentru oamenii acestor 
locuri, tot ce-i înconjura 
era naturalul și firescul, 
tot ce vedeau la scara 
mare a perspectivei se a- 
mănunțea în trăirile copi
lăriei, ale adolescenței, ale 
lucrurilor cunoscute, sedi
mentate în conștiința lor 
de generații și generații. 
Fișia de verde muștar a 
junglei dezvăluie pentru ei 
potecile de joacă ale copi
lăriei, locurile de dragoste 
și de muncă ale tinereții, 
mormintele înaintașilor. 
Tot ceea ce, poate, pentru 
yankei înseamnă necunoscut 
și amenințare, este pentru 
ei patria pe care o cunosc, 
o simt și o iubesc.

*
In apropiere de Tanh 

Hoa, între doi munți, unul 
cu spinarea alungită — 
muntele dragonului, și unul 
perfect conic — muntele 
de jad, deasupra fluviului

Sang Ma, se întinde podul 
de la Ham Rong.

Desigur, nu voi spune 
prea multe noutăți în le
gătură cu acest pod. Colegi 
de-ai mei l-au vizitat și au 
scris despre el. Eu l-am 
văzut sub focul războiului, 
abia la 2 aprilie 1968. Se 
împlineau trei ani de bom
bardamente continui asu
pra lui (primul a avut loc 
la 3 aprilie 1965). Aș vrea 
numai să recapitulez aici 
cîteva amănunte din istoria 
celor trei ani de rezistență 
ale acestui pod, cu dreptul 
celui care a văzut efectele 
ultimului atac la care a 
fost supus : muntele de 
jad, care se află pe malul 
sting al fluviului era, la

avioane inamice au căzut 
în bătăliile de deasupra po
dului, 12 pirați ai aerului 
au fost capturați, celebrul 
as al aviației americane, 
colonelul Lenton, a căzut 
aici prizonier. Și podul tot 
este în picioare.

Iată acum și a treia ima
gine :

„Sîntem o companie de 
tineri din brigada a 25-a 
a Uniunii Tineretului Mun
citor Vietnamez — îmi spu
nea un comandant cu fața 
smeadă, cu care stăteam 
în tihnă de vorbă, în fața 
ceștii de ceai. Sîntem 120 
din cei 2 300 000 de membri 
ai brigăzilor de tineret. 
Lozinca noastră este de a 
fi gata să ne ducem ori

cum ne-am afla acasă și, 
cînd dușmanul atacă ne 
odihnim de muncă și în
vățătură trăgînd în avioa
nele lui, luînd prizonieri 
parașutiști, făcînd să ex
plodeze în aer bombele care 
vin să distrugă construc
ția ridicată de noi".

M-am convins că nu e 
chiar o figură de stil ceea 
ce tînărul meu interlocutor 
îmi spunea în legătură cu 
odihna după muncă și în
vățătură, prin lupta cu ina
micul. Pentru că efortul 
fizic se compensează cu 
satisfacția. Cu marea sa
tisfacție de a fi apărat tu, 
cu miinile tale, ceea ce ai 
construit tu, cu mîinile tale, 
Și acesta este al doilea

Flacăra
patriotismului 
arde in munți, 
in păduri...

Podul de la Ham Rong

Reportaj din R. D. Vietnam de Corneliu

ruptă și a îmbunătăți dru
mul în așa fel incit să se 
poată menține o viteză 
normală.

— „Cît timp am construit 
această porțiune de șosea — 
îmi spunea comandantul — 
au fost aruncate asupra 
noastră 600 de bombe de 
mare calibru, adică în me
die cîte 5 bombe de mare 
calibru contra fiecăruia, 
făru-să mai numărăm bom
bele de calibru mic și mij
lociu. Cu toate acestea, în 
doi ani și jumătate nu am 
avut decît 3 morți și opt 
răniți.

Am văzut această șosea 
despre care-mi vorbea co
mandantul Thao. Ea șer
puia drept, larg deschisă 
acum, in așa fel incit ma
șina să poată înainta cu 
viteza normală, sus, la 
aproape două mii de metri, 
intr-un defileu de munți 
severi care-ar fi semănat 
cu ai noștri dacă pe stin- 
cile lor nu ai fi văzut că- 
țărîndu-se vegetația tropi
cală. Am văzut și „casele" 
în care locuiesc tinerii. 
Erau grote săpate în stîncă. 
Dar, după ce-am intrat 
înăuntru le-am dat drep
tate a le numi case. Fetele 
au tăiat nylonul colorat al 
parașutelor capturate și au 
căptușit fiecare grotă. In
trările sînt 
bambus, ca 
vietnameză, 
care te duc 
dintre aceste 
alcătuiesc un fagure 
coasta abruptă a muntelui 
sînt bătute, asemenea unor 
pietre de pavaj, cu tuburi 
de rachete.

Au club, au o expoziție 
artistică. Au și un ansam
blu artistic al cărui pro
gram și-țl compun singuri 
și ale căror costume, făcute 
din nylonul parașutelor, au 
luat un mare premiu făcînd 
față celor mai frumoase 
costume de tradiție popu
lară. Tînăra Lieu, „vedeta" 
ansamblului lor, datorită 
glasului ei catifelat, a fost 
selecționată în ansamblul 
central al armatei vietna
meze. Dar, în afară de 
glasul ei, Lieu mai este 
cunoscută pentru ceva: a 
inventat un sistem inge
nios care face ca bombele 
cu întîrziere să explodeze 
în aer, în așa fel incit să 
nu dăuneze șoselei.

Un alt membru al brigă
zii este Viet Lan. El a or
ganizat un lucru foarte 
simplu: un observator pe 
virful muntelui unde, ca 
la un serviciu de recepție, 
sînt înregistrate toate 
bombele aruncate asupra 
șoselei. In cel mai scurt 
timp după bombardament 
tinerii depistează toate 
bombele cu explozie întir- 
ziată. Odată, Viet Lan, gă
sind una dintre bombe 
chiar pe marginea șoselei 
și nemaiavînd ce să facă, 
a luat-o în brațele sale pu
ternice și a aruncat-o în 
hăul prăpastiei. 
cesta un gest al 
patriotism.

L-am întrebat 
i-a fost teamă i 
va exploda în brațele lui.

din lemn de 
la orice casă 
iar treptele 

pînă la fiecare 
intrări ce 

pe

Este a- 
înaltului

dacă nu 
că bomba

VIATA SOCIALĂ

ÎN CERCURI CONCENTRICE

3 aprilie 1965, data primului 
atac, cu o treime mai înalt 
decît este astăzi. Această 
treime, care constituie ea 
însăși un întreg munte de 
piatră, s-a prăbușit sub 
cantitatea imensă de bom
be, material exploziv și a- 
vioane care au căzut pe ea, 
căutînd. podul. De la 3 a- 
prilie .1965 și pînă la 2 a- 
prilie 1968 au fost declan
șate împotriva podului din 
Ham Rong 760 de atacuri. 
Au fost lansate asupra lui 
3 600 tone de bombe, 98 de

unde și să facem orice 
pentru nevoile țării, Sîn
tem gata de luptă, gata de 
a intra in armată, dar și 
gata de a infringe toate 
dificultățile pentru ca, în 
orice condiție, să obținem 
rezultate bune în produc
ție, să ne continuăm stu
diile și să devenim apți și 
pregătiți pentru nevoile 
construcției socialiste. Bri
gada noastră lucrează la 
construcția drumurilor ță
rii. In timpul liber învățăm, 
ținînd ritmul școlii ca și

adevăr valabil pentru ori 
care c_—uikgu^ 
încercate, pe care l-am ga-, p'efiit tocmai 
sit sublimat în viața tineri
lor din compania a 5-a a 
brigăzii a 25-a de tineret. 
Pe Drumul Victoriei, drum 
care brăzdează lungul țării 
pînă la linia frontului, ei 
au avut de asigurat lucrul 
într-o porțiune foarte des 
atacată de bombardierele 
B. 52.

Cei 120 de tineri au sosit 
acolo cu misiunea de a. asi
gura o circulație heîntre-

;r valabil pentru ori-, uj - răspuns,, simplu că; ei, i 
cetățean al, unei țart if țțpfio brigddă de șoc și-au. ' r-nta nnrBtUnn An. ■ ---- aTTȚ <acolo unde' 

este mai greu. Bine, dar la 
viața lui nu se gîndește ? 
— l-am întrebat. Mi-a răs
puns atît de categoric că se 
gîndește. incit a trebuit 
să-l cred. Mi-a și argu
mentat : se gîndește, cum 
să nu se gindească ? ! Doar, 
după război, va fi în conti
nuare nevoie de brigăzi de 
șoc în locurile celor mai 
mart eforturi ale construc
ției socialiste.

La Milano, cu 10 lire poți cum
păra un pachet de gumă de meste
cat. Dar n-ai să găsești omul care 
să ți—1 vîndă. Să încasezi o monedă 
și să-i dai cumpărătorului guma, 
sînt mișcări care valorează mai 
mult de 10 lire ; aici, timpul costă 
bani. De aceea, introduci moneda în 
automat, apeși pe un buton și-ți pri
mești „chewing-gum-ul“. La Milano, 
cu 10 lire nu poți cumpăra altceva. 
De altfel, chiar și moneda de 100 de 
lire nu valorează cu mult mai mult : 
abia-ți ajunge să călătorești într-o 

’ zi de duminică cu tramvaiul...
La Milano, principala unitate de 

măsură este considerată milionul, 
iar derivatul său nemijlocit este mi
liardul. Așa este Milano. Este orașul 
la superlativ al Italiei. Cel mai pro
ductiv, cel mai vrednic, cu viața cea 
mai scumpă... Aici se realizează 10 
la sută din venitul național, în timp 
ce milanezii formează doar 4 la sută 
din populație ; de aici se expediază 
25 la sută din exportul Italiei.

Dacă destinul omului poate fi de
finit după liniile din palmă, cel al 
orașului este trasat în planul său de 
construcție. Milano este alcătuit din 
cercuri concentrice. Cele 
trale sînt cercurile trasate 
pitorești și de vechile 
Apoi inelele se depărtează 
gesc : circuitul inelar al 
tramvai, cel al liniei de 
centura căii ferate, centura rutieră 

. exterioară și autostrăzile tangente.
Asemeni inelelor anuale din trun-

• chiurile copacilor, aceste cercuri e- 
vocă procesul multisecular al creării 
actualului organism municipal, de

. la centrul format din beton armat
• și sticlă pînă la scoarța pleznită, as

pră și presărată cu plăgi a perife
riilor.

. în centrul orașului Milano se află
• Domul, pasajul Galeriei, „La Scala",
■ băncile, direcțiile și oficiile marilor
’ companii, magazinele luxoase capa-
’ bile să suporte plata unor chirii
’ exorbitante. Acestea alcătuiesc ini-
. ma capitalei economice a Italiei.
• Străzile aici sînt înguste, prea în-
■ țesate de oameni și mașini, strîmto-
’ rate de clădirile prea înalte. Fără
; spații libere, fără cer, centrul se su-

focă în fumul otrăvitor al gazelor de
• eșapament. Dar metrul pătrat de pă-
• mint costă aici 2 milioane lire. Se
► înțelege că în asemenea condiții, 
’ chiria devine înspăimântător de ri- 
’ dicată. Atunci intervine mecanismul 
, diabolic al inelelor. Cu fiecare re-
► înnoire a contractelor de închiriere,
► lucru care, de regulă, se petrece
► toamna, chiriile se majorează. Cine 
" poate, plătește, cine nu, se mută.
► Se mută pe inelul imediat următor,
► mai departe, tot mai departe de
► centru.
k Trecînd de pe un inel pe altul,
► „cei mai puțin norocoși" se trezesc, 
k în cele din urmă, în apartamentele
► liliputane ale caselor standard din
• îndepărtata periferie. De regulă, ei
ig se pot. menține nici aici, logica
£ j-i centrifugă a sistemului îi izgonește

cu totul de pe teritoriul orașului. 
, Institutul milanez pentru locuințe
► ieftine își creează noi cartiere pe te- 
“ ritoriul provinciei Milano. In aceste
► zone prețurile sînt mai moderate. In
• parte, deoarece nici tramvaiele, nici 
, autobuzele nu ajung pînă acolo. Le-
► gea interzice serviciilor municipale 
’ să acționeze dincolo de granițele te-
► ritoriului afectat, iar administrațiile

orășelelor (ai căror locuitori s-au 
dublat sau triplat în ultimii ani), 
n-au fonduri pentru a asigura trans
portul în comun și 
servicii.

Milano și-a depășit 
țele administrative, 
una din numeroasele 
spre lacuri și Alpi, cu greu ți-ai da 
seama că ai trecut dincolo de ba
riera orașului dacă n-ar exista opri
rile obligatorii pentru plata impozi
tului de trecere. Intact a rămas doar 
șesul roditor de la sud de Milano : 
cultivat timp de veacuri, aici pămîn
tul este extrem de rentabil chiar și 
după unitatea de măsură a specu
lanților constructori de locuințe.

Pe diagrama municipalității, cercu
rile concentrice sînt trasate cu gro
simi diferite după numărul clădirilor 
din fiecare sector : densitatea popu
lației crește pe măsura îndepărtării 
de centru. Este expresia grăitoare,

alte asemenea

de mult grani- 
Călătorind pe 
sale autostrăzi

Cînd te apropii de Lima, capitala 
I Perului, pe șoseaua ce pornește de 

la aeroportul internațional, te fra
pează din primul moment impresia 

Ide incoherență, de dezordine. Percepi 
mai puțin granițele orașului, dar ce
ea ce ți se impune este o mare aglo- 

imerare. Lipite unele de altele, 
fără un plan aparent, concentrări de 
cocioabe respingătoare construite în 
grabă, -mici centre populare stau a- 

I lături de „builldinguri" industriale 
plantate în pampa, de magistrale 
largi ce leagă portul Callao cu Marea
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Lima. De aici, cățărîndu-se pe ver- 
sanții dealurilor despuiate, confun- 
dindu-se cu ele sub lumina întune
cată dar intensă, se văd „barriadas"- 
urile, cocioabele care nu pot fi de
numite nici măcar „bidon-ville“-uri 
întrucît cartonul gudronat și tabla 
ondulată sînt prea scumpe pentru cei 
care le locuiesc.

Zi-lnic „barriadas“-urile revarsă a- 
supra centrului orașului valuri de 
cerșetori, copii și adolescenți de am
bele sexe, care ți se anină de brațe, 
implorind să le permiți să-ți „supra
vegheze" mașina, să-ți care cumpără
turile sau, pur și simplu, îți cer 
bani.

în Marea Limă există aproximativ 
10 super-market-uri, magazine uni
versale ultra moderne. Mărfurile 
care se desfac acolo provin, în pro
porție de 75 la sută, din import, in 
majoritate din Statele Unite, din a- 
proape toate țările Europei ca și din 
Asia (Japonia, Hong-Kong). Prețurile 
sînt extrem de ridicate, iar clientela 
alcătuită din burghezi înstăriți, locali 
și străini. La celălalt pol se află să
răcăcioasa, îngusta -piață populară, 
așezată sub cerul liber, unde se vînd 
în cantități extrem de mici produsele 
ce compun hrana populației : cartofi 
și patate, manioca, diferite rădăci- 
noase și o gamă extraordinar de va
riată de legume uscate. Porumb pe 
știuleți, cîteva legume verzi, mai 
multe varietăți de banane și de por
tocale reprezintă elementele proas
pete. Cît -privește -carnea și mezelu
rile, ele se vînd în gherete deschise, 
invadate de muște. Numai vederea 
lor transformă pentru totdeauna în 
vegetarian chiar și pe cel mai con
vins adept al cărnii.

în general, Marea Limă este alcă
tuită din clădiri cu două și trei ca
turi, din cîțiva zgîrie noi. Intr-unui 
din ei este instalat -spitalul pentru 
funcționarii de stat. Acest spital mo
dern și imens este, totodată, simbolul 
autojustificării guvernului Belaunde 
Terry, al existenței unui sistem de 
asigurări sociale, care funcționează 
pentru o minoritate. în principiu, Le
gile promulgate în ultimul timp 
obligă pe patron «ă plătească sala
riatului pe care-1 concediază o indem
nizație de trei luni. Teoretic, învăță- 
mîntul școlar este obligatoriu pentru 
copiii de la 7 la 14 ani și se presu
pune că în mod practic el este gra
tuit. Dreptul de vot există pentru 
bărbații și femeile care au împlinit 
21 de ani și înscrierea pe listele 
electorale este obligatorie pînă la 
vîrsta de 60 de ani. O lege a refor

mai cen- 
de canale 
bastioane, 
și se lăr- 
liniei de 

troleibuz.

Scrisoare din Milano 
de la Cesare PILLON

grafică a selecției de clasă care nu 
cunoaște mila. Prețurile terenurilor 
și chiriile se sedimentează într-un 
fel de piramidă al cărei vîrf se află 
în piață, în fața Domului. în inelul 
alcătuit de canale locuiesc doar pri- 
vilegiații.

Numărul populației din orașul pro
priu zis, de 683 000 de oameni la 
sfîrșitul lunii octombrie 1967, este 
neschimbat. Numărul locuitorilor a 
scăzut chiar, întrucît emigrația din 
Milano depășește imigrația cu 6 000 
de persoane pe an. Din această 
cauză în compoziția populației încep 
să predomine femeile, iar printre a- 
cestea un număr din ce în ce mai 
mare îl formează femeile necăsăto
rite. în jurul orașului se situează 
„provincia", unde sporul populației 
este de 52 000 de oameni pe an. Aici 
se află rezervele de forță de muncă 
pentru uzinele, birourile și magazi
nele orașului Milano, Ih zorii fiecă
rei zile, 250 000 de oameni se îngră
mădesc pe peroanele de pe liniile 
suburbiilor pentru a umple pînă la 
refuz vechile vagoane de pe traseul 
căii ferate „Milano-Nord". Intrînd 
în gară, acești oameni iau apoi cu 
asalt tramvaiul sau inundă gurile 
înguste de la intrarea metroului.

La Milano, chiar și fabricile sînt 
„cele mai". Cele mai moderne, 
raționale, mai automatizate din Ita
lia. însă nu au fost găsiți încă mun
citorii perfecți, pentru a lucra la li
niile de montaj ale acestora. Pentru 
că astfel de ființe nu există în na
tură. Ele ar trebui să fie complet lip
site de nervi pentru a suporta totul, 
fără reacții la oboseală și plictiseală. 
La întreprinderi ca „Borletti", „Sie
mens", „Innocenti" o operațiune du
rează opt secunde ; într-o zi de lucru 
de opt ore, muncitorul face aceeași 
mișcare de 4 800 ori ! Antreprenorii 
se bazează pe surprinzătoarea capa
citate de adaptare a organismului o- 
menesc. La „Siemens" s-a folosit me
toda reeducării mîinii stingi a mun
citorilor, pentru a da același randa
ment ca și dreapta. La centralele te
lefonice, operatoarele sînt învățate să

mai

răspundă cu cît mai puține cuvinte. 
Timpul înseamnă bani ! Fiecare gest, 
fiecare mișcare sînt canalizate, ex
plorate, corectate și raționalizate. 
Mecanismul întregului sistem trebuie 
să se miște cu tot mai multă iuțeală.

Este adevărat că organismul ome
nesc reușește temporar să se adap
teze sistemului, dar în cele din urmă 
tot reacționează. Sistemul nervos ce
dează sub presiunea oboselii, a umi
lințelor, a dorinței nestăvilite de o- 
dihnă, de a opri ritmul rapid, impla
cabil. Apar surmenajul psihic, nevro
zele, psihozele și uneori demența. E 
greu de stabilit în ce măsură contri
buie organizarea muncii sau organi
zarea orașului la creșterea numărului 
bolnavilor psihici deoarece nu există 
statistici cu privire la aceasta. Am
bele aspecte concură la distrugerea 
psihicului muncitorilor. Bineînțeles, 
proprietarii firmelor nu se preocupă 
de toate acestea. La birourile „Per
sonal" ale fiecărei întreprinderi sînt 
mii de cereri de angajare.

Milano sintetizează parcă toate 
contradicțiile Italiei contemporane. 
Acest oraș numără 197 725 specialiști 
cu licență, 15 465 analfabeți și 121 798 
de oameni care abia știu să scrie și 
să citească, întrucît n-au absolvit 
școala elementară.

Promovarea pe scara socială este 
legată aici de cele mai severe con
diții : 100 000 de tineri milanezi ur
mează cursurile serale ale unor in
stitute de învățămînt superior particu
lare, achitînd din propriul buzunar 
costul lecțiilor, al manualelor (fără 
să mai vorbim de taxa universitară), 
pentru a căpăta o diplomă. După 
spusele secretarului asociației lor, a- 
ceștia sînt „ocnașii societății indus
triale", desmoșteniții constituției 
țării care stipulează că toți cei „ca
pabili și merituoși" au dreptul la în
vățătură. Statul nu asigură acest 
drept și el se aranjează cum pot, for- 
mînd o bogată sursă 
pentru organizatorii 
seral.

Cifrele spun multe 
oraș. 3 615 accidente de stradă . 
lună, 120 pe zi, 5 pe oră. în aceste 
catastrofe pier anual 360 de oameni, 
cite unul zilnic. Puțin desigur, în 
comparație cu 3 699 victime anuale 
ale cancerului, cu 2 208 victime mor
tale ale maladiilor neuropsihice, cu 
6 108 morți din cauza bolilor cardiace 
și cu 1 012 morți din cauza bolilor 
aparatului digestiv. La autopsie, me
dicii legiști recunosc cadavrul mila
nezului de la prima vedere : are plă- 
mînii înnegriți.

Se înțelege, pentru a salva cîte 
ceva în favoarea orașului trebuie să 
te contrapui anumitor interese. Beto
nul armat a cîștigat terenul rezervat 
parcurilor, terenurilor sportive, aces
tor plămîni ai orașului amenințat de 
asfixiere. Și astăzi elevii, așa cum s-a 
întîmplat la gimnaziul Porta Romana, 
refuză să scrie compuneri pe tema : 
„Descrieți o pădure". Căci n-au vă
zut niciodată o pădure. Experții sus
țin că Milano suferă de „deficiență 
socială". Cel mai mult au de îndurat 
copiii. Acasă nu se pot mișca, afară 
n-au unde să se joace, în școli nu 
există nici măcar posibilitatea orga
nizării unor ore de educație fizică. 
Puținii „norocoși" care dispun de 
spațiu pentru joacă locuiesc, de re
gulă, la periferiile îndepărtate. Dar 
acest spațiu este un maidan.

de investiții 
invățămîntului

despre acest 
pe

mei agrare a fost votată de Parla
ment, iar o companie petrolieră ame
ricană a fost naționalizată...

Iată în-să și reversul medaliei. Sa- 
lariații nu reprezintă decît o parte 
infimă a populației. Copiii efectiv 
înscriși în școli reprezintă o cifră de
rizorie. Mai mult de jumătate din 
populație este analfabetă, din care 
cauză nu are dreptul de a fi inclusă 
în listele alegătorilor. Reforma agrară 
este în realitate o pură înșelăciune. 
Compania americană de prelucrare a 
petrolului a căpătat în schimbul na
ționalizării firmei „Brea and Salinas" 
o recompensă regească.

Ce viitor se deschide acestei țări, 
care ca întindere ocupă locul al 4-lea 
în America de Sud, (suprafața însu
mează 1 285 000 kmp) ? Zi de tîrg într-un sat peruvian

CE A CRESCUT PE RUINELE
MARII CIVILIZAȚII INCAȘE

Trei zone de relief, net delimitate 
— „Costa", Sierra și Selva — creează 
serioase dificultăți dezvoltării econo
mice, în special a agriculturii. 
„Costa", ce evocă peisajul saharian, 
este o fîșie de deșert de-a lungul Pa
cificului, de 2 000 km lungime și 
maximum 100 km lățime, încorsetată 
între ocean și Anzi. Vreo 60 de rîuri 
ce izvorăsc din munți o traversează 
dar majoritatea seacă în nisipuri și 
doar cîteva zeci păstrează apa tot 
timpul anului. Peisajul presărat cu 
dune de nisip, trecînd prin toată 
gama de nuanțe de la olive la brun, 
nu este lipsit de o stranie frumusețe. 
Omul harnic și sărac și-a pus pece
tea pe aceste locuri. El a creat pe 
marginea rîurilor oaze de cîțiva ki
lometri făcînd să rodească pămîntul 
arid, să apară așezări omenești, o- 
rașe și însăși Lima. Grație irigației, 
20 la .sută din deșert a fost cucerit 
pentru agricultură. Pe această fîșie 
de litoral, care ocupă aproximativ 11 
la sută din teritoriul țării, trăiește 27 
la sută din populație și se concen
trează majoritatea bogățiilor națio
nale. Aici se extrage petrol și mine
reu de fier, se produce guano, este 
foarte dezvoltat pescuitul și se obține 
făina de pește. (Peru ocupă primul 
loc din lume în producția acestui 
valoros îngrășămînt).

Paralel cu „Costa" se întinde 
Sierra cu culmi ce ating 6 700 me
tri. Ea ocupă 35 la sută din terito
riu și deține 60 la sută din populație, 
în majoritate indieni. în timp ce 23,6 
la sută reprezintă terenuri utilizabile, 
■numai 4,4 la sută din Sierra este cul
tivată. Pe versanții și în văile ei se 
realizează cvasi-totalitatea hranei de 
bază a peruvienilor : pe întinsele pla

Reportaj de Robert LOUIS

touri muntoase pășunează vitele, cai, 
vaci, di, precum și lama și alpaca. 
Așezate pe pantele Sierrei, orașele își 
descoperă rapid vocații industriale. 
Toate bogățiile minerale ale Peru
lui sînt adunate aici, la' cîteva mii 
de kilometri altitudine : aramă, în 
principal, și bismut (în această pri
vință Peru ocupă primul loc din 
lume) dar și plumb, cositor, sulf, 
wolfram, fier. O cale ferată, cea mai 
înaltă din lume, ce trece și prin 
unica gară din Lima, urcă pînă la 
5 800 de metri, apoi se bifurcă, le- 
gînd litoralul cu principalele bazine 
miniere, cum ar fi Cerro de Pasco.

Undeva, în adîncul acestor munți 
măreți, în tăcerea ghețurilor veșnice, 
se nasc cele mai mari rîuri peru- 
viene : Maranon, Huallaga, Ucayali 
și Urubamba. Natura a împărțit 
foarte inechitabil apa întrucît toate 
aceste cursuri de rîuri trec prin re
giuni unde ele nu folosesc nimănui, 
— prin junglele tropicale ale Ama
zonului superior spre Selva (pădure 
umedă tropicală) situată de partea 
răsăriteană a Anzilor în bazinul 
Amazonului. Populația Selvei este 
constituită din triburi primitive, în
rudite îndeaproape cu „vînătorii de 
cranii" din junglele Amazonului. 
Această regiune sălbatică, nemărgi
nită acoperă 56 la sută din terito
riul Perului. Bogății nenumărate, 
păduri din cele mai prețioase esențe 
dorm aici, în cea mai mare parte

neexploatate din cauza lipsei mijloa
celor de transport și a mîinii de 
lucru.

în general vorbind, întreaga agri
cultură peruviană este prea puțin va
lorificată. Doar 2 ia sută din terenul 
arabil se află în exploatare. Există 
destule regiuni unde foamea este 
astîmpărată cu iarbă și frunze de 
coca, ultimele acționînd ca un stupe
fiant care potolește foamea dar are 
efecte nocive asupra organismului. 
Responsabile pentru această stare de 
lucruri sînt raporturile de proprie
tate, structura agricolă existentă. în 
urma unui îndelungat proces, pro
prietarii particulari, biserica au aca
parat prin cele mai diferite mijloa
ce mari întinderi agricole pe seama 
terenurilor aparținînd comunităților 
țărănești indiene. O mînă de latifun
diari (1,5 la sută din populație), de
ține 64 la sută din întregul pămînt 
arabil, cel mai favorizat din punct de 
vedere al poziției geografice, căilor de 
transport, fertilității și surselor de 
apă. Această stare de lucruri a gene
rat o extremă tensiune la sate. Ță
ranii ocupă păminturile care le-au 
fost sustrase, încearcă să-și facă sin
guri dreptatea pe care promisa re
formă agrară, inițiată în 1964, și efec
tuată cu încetineala melcului, nu 
le-o poate asigura. Asistăm astăzi la 
o furtunoasă recrudescentă a miș
cării țărănești pentru pămînt și, pe 
de altă parte, la încercarea guver

nului de a coloniza Selva, în cadrul 
reformei agrare, cu familii țărănești 
provenite de pe înălțimile Sierrei.

Paralel cu strămutarea se desfă
șoară lucrările de construcție a șo
selei Carretera Marginal, lungă de 
2 400 km, concepută să lege între ele 
„Costa", Sierra și Selva și să atragă 
Selva în circuitul economic al țării. 
Lucrarea, de mare anvergură, care 
necesită importante credite din afară, 
trebuie să deschidă firmelor străine 
acces spre exploatarea bogățiilor Pe
rului. în realitate ea va contribui la 
realizarea accelerată a celei de-a treia 
colonizări a Perului — înfăptuită de 
capitalul străin. încă de pe acum. 
98 la sută din „aurul" Perului mo
dern — petrolul — 90 la sută din 
minereuri sînt extrase de companii 
străine, o parte însemnată din tere
nurile plantate cu trestie de zahăr 
și bumbac, din producția de lînă sînt 
concentrate în mîinile unor firme 
„internaționale".

Să întoarcem spatele Limei și să ne 
îndreptăm spre capitala istorică 
Perului, spre orașul sfînt al incași
lor, într-acolo unde și astăzi încă 
bate inima țării — Cuzco. Cînd cobori 
din învechitul „Douglas" în Anzi, 
unde în loc de micul dejun ți se 
servește „biberonul" cu oxigen, 
mulită vreme nu-ți poți veni în fire. 
Suferi brusc, concomitent, două 
șocuri. Unul fizic : din cauza altitu
dinii, a aerului rarefiat : ți se taie 
respirația, îți tremură genunchii. 
După numai două ore de zbor, de 
pe litoral, unde ai lăsat vara și to
ropeala umedă a caniculei, te tre

zești în plină iarnă. O iarnă în ime
diata apropiere a Ecuatorului și toc- •-' 
mai de aceea totul în jur este în- ' 
verzit, înfloresc drozamele și chiar 
trandafirii. Zăpada acoperă doar cul
mile îndepărtate ale munților. Al doi
lea șoc este provocat de frumusețea 
severă a orașului Cuzco, ce se eta
lează pe versantul muntelui. Casele 
au ziduri albe, lemnăria de culoare 
închisă și par zugrăvite pe fundalul 
violet ori brun al pământului și stîn- 
cilor Anzilor. Pretutindeni — covoare 
de iarbă și păduri de eucalipți... Pe 
acest fond se etalează insodenta fru
musețe barocă ; biserici clădite de 
spanioli, uneori grefate parcă pe zi
durile palatelor incașe. Pretutindeni 
se ridică ruinele construcțiilor gigan
tice ale imperiului incaș apus. Spa
niolii au demontat bucată cu bucată 
construcțiile incașilor folosind pie
trele obținute ila înălțarea propriilor 
biserici, catedrale, palate. Uriașele 
cuburi de ipiatră din zidurile cetății 
Sacsaihuaman au rezistat asaltului 
distrugător. Simbol al superiorității 
anticilor constructori și arhitecți, ci
tadela a continuat să supraviețuiască 
în disprețul orașului conquistei. în 
1650, la aproape 100 de ani de la ve
nirea conquistadorilor, un cutremur 
înspăimîntător a culcat la pămînt tot 
ceea ce construiseră spaniolii. Numai 
zidurile făurite de incași nu s-au 
clintit. Cuceritorii au construit din 
nou. După patru secole, în 1950, s-a 
produs un nou seism. Clădirile din 
epoca colonială s-au prăbușit, însă 
zidurile făurite de incași au rămas 
pe loc străjuind și astăzi, imuabile, 
înălțimile.

Cuzco nu este pur și simplu un 
oraș muzeu. El evocă realitatea pre
zentului.

Stră-strămoșii incașilor, indienii, 
pot fi văzuți pretutindeni la Cuzco. 
Cum se înfățișează ei ? Un lipăit 
ușor și grăbit de pași, asemeni foș
netului sălbăticiunii în frunziș, miros 
de iarbă uscată și iată-i că te ajung 
din urmă cu greutatea apăsătoare 
încărcată în spinare. Să angajezi un 
indian ca să-ți care dintr-un capăt în 
celălalt al orașului un dulap sau un 
butoi te costă de cîteva ori mai ief
tin decît să iei un camion. Femeile 
poartă pe spate prunci înfășați în 
„pancho“-ul pe care îl țes și-l vop
sesc singure. Decolorate de ploaie șl 
adesea uzate, costumele indienilor 
păstrează o mare noblețe. în marea 
majoritate, chipurile lor n-au vîrstă, 
sînt supte, marcate de riduri. Privi
rea este absentă sub influența acțiu
nii frunzelor de coca pe care le mes
tecă neîncetat. Dar asta îi ajută să 
îndure foamea, frigul și oboseala. In
dienii sînt țărani fără pămînt. Da 
cinci veacuri durează sărăcia indie
nilor. Dar în ziua în care statul va 
repune în drepturi pe fiii săi adevă- 
rați, cînd îi va reintegra națiunii, 
cînd le va da posibilitatea să parti
cipe cu drepturi egale la valorifica
rea bogățiilor vechi și noi. Peru își 
va dobîndi unitatea și măreția.
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Plecarea delegației Partidului LISTA ClȘTIGURI 6 O

Laburist din Marea Britanie
TELEGRAMA

Repu-
ministrul afacerilor

Delegația Partidului Laburist din 
Marea Britanie, condusă de Jennie 
l.ee, președinta partidului, ministru 
de stat la Departamentul 
Educație și Știintă. 
parlament, care ne-a 
invitația Institutului 
relațiile culturale cu
părăsit vineri dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa. delegația a fost condusă de Ion 
Pas. președintele I.R.R.C.S.. mem
bru al C.C. al P.C.R., Petre Furdui,

pentru 
membră în 

vizitat țara la 
român pentru 
străinătatea, a

președmtele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din industria minieră, 
energie electrică și geologie. Ale
xandru Grecu. președintele Comite
tului Llniunii sindicatelor din între
prinderile de transport și telecomu
nicații, membri ai conducerii 
I.H.H.C.S.

Au fost, de asemenea, pre/.enți 
Sir John Edward Chadwick, amba
sadorul Marii Britanii la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cu ocazia zilei naționale a 
blicii Tunisiene, 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Cornel iu Mănescu, a adresat 
secretarului de stat pentru aiacerile 
externezi Republicii Tunisiene, Ha
bib Rurgbiba jr„ o telegramă de fe
licitare.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
UNIUNII NAȚIONALE

A FORȚELOR POPULARE 
DIN MAROC

Cu prilejul vizitei pe care o între
prinde in țara noastră, delegația Uniu-

nii Naționale a Forțelor Populare din 
Maroc a vizitat municipiul București și 
noile cartiere ale orașului, precum și 
Muzeul de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și demo
cratice din România. Delegația a fă
cut, de asenienga, o călătorie în jude
țele Argeș, Dolj și Constanța, în cursul 
căreia au fost vizitate întreprinderi in
dustriale și agricole, obiective turistice 
și culturale de pe litoral.

Membrii delegației au avut întîlniri 
cu tovarășul Ilie Rădulescu, membru 
supleant al Comitetului Central, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și cu repre
zentanți ai Comitetului județean Dolj 
ai P.C.R. și ai Consiliului popular 
județean Argeș.

la depunerile pe obligațiunile 
C. E. C. cu cîșfiguri

TRAGEREA la sorti
DIN 31 MAI 1968
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CU PRILEJUL ZILEI 
NAȚIONALE A ITALIEI

Sesiune științifică 
la Tg. Mureș cu tema

LA IAȘI

„120 DE ANI DE LA

ÎN ȚĂRILE ROMÂNEll

Vineri, în sala de festivități a 
Institutului pedagogic din Tg Mu
reș, a avut loc o sesiune științifică 
cu tema „120 de ani de la revolu
ția din 1848 în Țările Române". 
Sesiunea a fost organizată de Cen
trul de istorie, filologie și istoria 
artei din Tg. Mureș al Academiei, 
în colaborare cu Comitetul jude
țean pentru cultură și artă și fi
liala Societății de științe istorice.

Cu acest prilej, cadre didactice 
universitare, cercetători, profesori 
de istorie au prezentat 12 comuni
cări care aduc noi dovezi despre 
lupta desfășurată în perioada re
voluției din Transilvania pentru 
dreptate socială și națională, pen
tru făurirea statului român unitar 
și independent.

(Agerpres)

SIMPOZION NAȚIONAL
DE PEDAGOGIE

IA$l (corespondentul „Scinteii"). — 
In zilele de 31 mai și 1 iunie la Iași 
are loc un simpozion national de pe
dagogie pe tema ..Perspectivele școlii 
și ale educației în societatea socia
listă". organizat de filiala Iași a Aca
demiei si de filiala lași a Institutului 
de științe pedagogice. La simpozion 
participă cu lucrări cercetători știin
țifici. profesori și pedagogi din Iași, 
București. Cluj și Timisoara, iar ca 
invitați reprezentanți ai Academiei, ai 
Institutului de științe pedagogice, șefi 
de catedră de pedagogie, profesori si 
pedagogi din întreaga tară. Lucră
rile prezentate si discuțiile se referă 
la pedagogia de mîine în societatea 
noastră, știința și școala de mîine etc., 
precum si la teme speciale cum ar fi 
„Umanismul tehnic si relația lui cu 
dezvoltarea personalității". „Orienta
rea școlară și profesională''. „învăță
mântul programat". „Probleme de 
educație psiho-pedagogică si de edu
cație morală în școală" etc.

In legătură cu semnificația și scopul 
acestui simpozion, prof. univ. dr. do
cent ȘTEFAN BÎRSĂNESCU. mem-

bru corespondent al Academiei, care 
a ținut cuvântarea de deschidere si 
comunicarea temei generale. ne-a de
clarat următoarele : „Semnificația 
simpozionului national de pedagogie 
constă în aceea că este primul de a- 
cest gen din istoria culturii noastre 
nedauoaice si că reunește pe toti re
prezentanții pedagogici și scolii româ
nești. A fost organizat în scopul de a 
determina problemele si sarcinile in- 
structiv-edticative noi. care decurg 
din hotărârile plenarei C.C. al P.C.R., 
înscrise în noua leae a învățământu
lui adoptată recent de Marea Adunare 
Națională. Acest simpozion se core
lează si cu alte reuniuni de amploare 
mondială, cum ar fi Conferința inter
națională de pedagogie. care a avut 
loc recent la Budapesta și la care 
am avut cinstea să particip ca dele
gat al Academiei, prezentând lucrări, 
precum și Congresul international de 
la Roma, privitor la școala viitorului; 
toate fiind determinate de transfor
marea civilizației de astăzi. ca urmare 
a dezvoltării științei și tehnicii".
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însemnări de călătorie din Tunisia de ANDREI ȘTEFAN
US2ZS

luat o serie de măsuri 
pentru lichidarea ine
galității în drepturi a 
femeii, 
creștere masivă a nu
mărului fetelor care ur
mează diferite școli. Mi 
se pare semnificativă 
comparația pe care 
ne-a prezentat-o un 
conducător local, cu o- 
cazia vizitării centrului 
minier : în zona respec
tivă, în 1956, erau 826 
de elevi, dintre care nu
mai 24 de fete, iar în 
1968 sînt 7 660 de elevi, 
dintre care 2 200 fete.

Pe drumul ridicării 
nivelului de trai, statul 
a abordat și problema 
locuințelor. Semnifica
tiv pentru volumul con
strucțiilor, în care cele 
de locuințe ocupă un 
loc important, este fap
tul că numai producția 
internă asigura, în 1966, 
în acest scop, aproape 
o jumătate de milion de 
tone de ciment.

In cursul călătoriei 
noastre, gazdele ne-au 
vorbit adeseori despre 
faptul că, pentru învin
gerea greutăților gene
rate de îndelungata 
stăpînire străină, Tuni
sia mai are de făcut 
mari eforturi.

Succesele obținute în 
dezvoltarea economico- 
socială și ridicarea ni
velului de trai, atra
gerea la muncă a unui 
număr tot mai mare de 
oameni constituie o 
mărturie a ceea ce 
poate înfăptui un popor 
hotărît să pună capăt 
subdezvoltării, să-și 
făurească un viitor mai 
bun.

Dovedind pretutin
deni respect și apre
ciere pentru realizările 
României socialiste, 
pentru politica ei inter
nă și internațională, a- 
rătînd un viu interes 
pentru viața și activi
tatea poporului român, 
personalități ale vieții 
politice, reprezentanți 
ai opiniei publice, mun
citori, țărani coopera
tori, intelectuali, toți 
cei pe care i-am tntîl- 
nit pe pămîntul tuni
sian, și-au manifestai 
satisfacția pentru rela
țiile de prietenie și sti
mă statornicite între ță
rile și popoarele noas
tre. Așa cum au men
ționat în dese rînduri 
interlocutorii tunisieni, 
intre țările noastre exis
tă mari posibilități de 
colaborare multilaterală 
— politică, economică, 
tehnico-științifică și cul
turală — ceea ce cores
punde intereselor celor 
două popoare, cauzei 
păcii și progresului.

de vie. Regiunea de 
stepă este prielnică nu
mai arboriculturii, ier
bii alfa și creșterii ani
malelor.

Ca mijloc eficace de 
modernizare a agricul
turii s-a ales coopera
tiva agricolă. O supra
față însemnată revine 
cooperativelor create, 
îndeosebi pe terenurile 
foștilor coloni. In ve
derea înlăturării lipsei 
de apă și pentru ame
liorarea solului, stalul 
a inițiat și finanțat un 
ansamblu de măsuri: 
construcții de baraje 
pentru reținerea apelor, 
lucrări de irigație, de 
prevenire a eroziunilor 
șt de conservare a so
lului. A fost creat un 
oficiu pentru dezvol
tarea centrului și sudu
ită Tunisiei, finanțat 
din bugetul de stat, 
care are drept scop să 
învioreze agricultura în 
regiunile cele mai să
race.

Înainte, datorită se
cetei, oamenii plecau 
spre nordul țării în 
căutare de lucru și de 
pășuni pentru oi. Dato
rită nomadismului, oa
menii nu se glndeau să 
creeze ceva durabil pe 
aceste locuri și, în plus, 
pierdeau din turmele 
lor în timpul peregri
nărilor. In regiunea 
Gafsa s-a trecut la pu
nerea în valoare a peste 
250 de mii de hectare 
de pămînt. In urma lu
crărilor care au durat 
opt ani, au fost amelio
rate 150 de mii de hec
tare, iar pe 40 de mii 
de hectare au fost 
plantate păduri; 30 000 
de hectare sînt ocupate 
cu pomicultură (măslin, 
migdal), iar 20 de mii 
de hectare au fost iri
gate cu apă obținută 
prin forări la mare adîn- 
cime. Acest perimetru 
a fost repartizat la 60 
de cooperative de po
micultură. 23 de mii de 
familii s-au instalat în 
case noi, construite cu 
ajutorul creditului acor
dat de stat.

O parte însemnată a 
bugetului statului este 
destinată școlii, pregă
tirii de medici, farma
ciști, ingineri, învățători 
și profesori — preocu
pare centrală a Tunisiei 
în vederea curmării 
analfabetismului, for
mării de cadre solicitate 
atît de mult de sarci
nile dezvoltării țării. 
S-a trecut la construi
rea a numeroase școli, 
s-a dezvoltat rețeaua li
ceelor. După ce, în anii 
independenței, statul a

Este pregnantă con
secvența cu care tuni- 
sienii definesc tabloul 
contemporan al țării 
lor, raportîndu-l la por
tretul economic, social 
și cultural din 1956 — 
an care marchează do
bândirea independenței.

Pe baza aplicării pla
nului de dezvoltare de 
zece ani (1962—1971), 
are loc o creștere a 
bazei tehnice industria
le a țării și, în special, 
a acelor ramuri pentru 
care există suficiente 
materii prime locale. 
Este vorba de indus
triile chimică (mai ales 
producția de îngrășă
minte), metalurgică, 
textilă și a bunurilor 
de consum. A cunoscut 
o largă extindere in
dustria fosfaților, Tuni
sia producînd anual 
3 700 000 tone (rezer
vele totale de fosfați 
naturali sint evaluate la 
150 milioane tone). In 
guvemoratul Gafsa am 
vizitat, la Metlaui, o 
spălătorie pentru îm
bogățirea fosfaților, ex
tra.;-; de la mina locală, 
avînd o producție zilni
că de 2 000 tone. In 
ultimii ani s-a trecut la 
crearea și dezvoltarea 
industriei metalurgice și 
chimice, prin crearea 
unui centru metalurgic 
la Menzel Burguiba și 
a unuia 
Gabes.

Deoarece 
semnată a 
active este 
sectorul meșteșugăresc 
— covoare, textile, ma- 
rochinărie, prelucrarea 
cuprului, obiecte de 
lemn — statul a între
prins măsuri pentru sta
bilirea unui echilibru 
între industrie și artiza
nat. Am vizitat o coo
perativă de covoare din 
Gafsa care produce co
voare artistice cu pu
ternice trăsături locale, 
prețuite pe piața ex
ternă. '

70 la sută din popu
lația activă lucrează în 
agricultură, dar contri
buie numai cu o treime 
la venitul național. In 
anii independenței au 
fost luate măsuri pen
tru asigurarea pro
gresului agriculturii, a- 
proape o treime din 
bugetul statului pe 
1968 fiind alocat dez
voltării acestei ramuri 
a economiei naționale. 
In regiunea Beja, pe 
coasta Mediteranei poți 
vedea bogate lanuri de 
grîu, orz, ovăz. Poți 
traversa regiuni întin
se cultivate cu lămîi, 
portocali, măslini, viță

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, vineri a avut loc la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S. o seară cultu
rală organizată cu prilejul Zilei na
ționale a Italiei. Au participat Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, ziariști români și străini, un 
numeros public. Au fost prezenți Nic- 
colo Moscato, ambasadorul Italiei 
la București, membri ai ambasadei și 
al{i membri ai corpului diplomatic. 
Criticul literal Valeriu Râpeanu a 
prezentat conferința „Coordonate spi
rituale italiene". A urmat un recital, 
de muzică italiană, la care și-au dat 
concursul cunoscuți artiști instrumen
tiști și soliști ai Operei Române.

★
La Ambasada Uniunii Sovietice din 

București a avut loc vineri la amia
ză festivitatea luminării „Insignei de 
onoare" acordată de Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. traducăto
rilor de literatură sovietică și rusă 
în limba română — Tatiana Nico- 
lcscu, Tamara Gane și George Les- 
nea. Distincțiile au fost înmuiate de 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. La festivitate au 
luat parte Alexandru Bălăci, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Mihail Roșia- 
nu, președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S, scriitori.

★
Delegația de cineaști din R. D. 

Vietnam, alcătuită din Tzvonh Hua, 
directorul Studioului cinematografic 
de animație, și regizoarea Noven Tlij 
Nghien Dvoc, aflată în țara noastră 
cu ocazia celei de-a Il-a ediții a 
Festivalului internațional al filmului 
de animație de la Mamaia, a făcut 
vineri dimineața o vizită la sediul 
Asociației cineaștilor. Cu acest prilej, 
cineaștii vietnamezi au discutat cu 
colegii Im români și cu ziariștii pre
zenți probleme actuale ale filmului 
de animație din cele două țări. Au 
fost prezentate apoi trei filme de ani
mație vietnameze.

se constată o
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600
600
600

064
367
440
792
377

44
51
07

15
04
28
39
44
38
59
26

2 1121 TOTAL

Cîștigurlle revin, întregi, obliga
țiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 
100 lei. 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 
1/4 respectiv 1/8 din cîștigurile de 
mai sus. în valoarea cîștigurilor este 
cuprinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin filia
lele C.E.C.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de viață, din 
31 mai 1968, au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

S.F.E. ; V.R Y. ; E.R.V. ; A.W.J, j 
Y.O.W. ; L.P.X. ; M.M.L. ; D.W.R.

Toți asigurații care au polițele în 
vigoare și au înscrise în ele. în or
dinea ieșirii la tragere, una sau mai 
multe din aceste combinații, se vor 
prezenta la unitățile ADAS, pentru 
a-și primi sumele cuvenite.

chimic, la

o parte îu- 
populației 

ocupată înU

FĂRĂ MASCĂ! LOTO
din 31 mai 1968

/

Proba de sabie este
scrimei românești ?

sortita sa rdmînâ la periferia
(Agerpres)

50 85 60 41 49 65 29 31 23
Fond de premii : 922 838
Tragerea următoare va 

vineri, 7 iunie 1968, in București.

61 17 24 
lei.
avea "loc

SȘrima românească . și-a 
binemeritat prestigiu pe 
plan international : cam
pioni mondiali de tineret — 
floretă si spadă, campioni 
mondiali de seniori — flo
retă feminin individual, 
floretă masculin echine. 
mai recent cîștigarea „Cu
pei Campionilor Europeni" 
la floretă feminin și locui 
doi în aceeași competiție 
la floretă masculin etc.

Floretă și spadă 1 Oare 
numai aceste probe cuprin
de scrima ? Nu : mai există 
și proba de sabie, de care 
însă se aude prea puțin, re
zultatele ei nefiind în anro- 
iferea celorlalte. Dar dacă 

astăzi nu avem valori spor
tive la sabie, „mîine" ce 
perspective se conturează? 
Iată o întrebare al cărei 
răspuns îl putem da, nu 
însă înainte de a cunoaște 
„cauzele" care au produs

„^fpctul", — lipsaScrima românească .și-a .„ejfpctul.". — lipsa valorii 
cîștfgat, în ultimii ani. Un. sportive înalte la această

probă.
In urmă cu mai 

8—10 ani. la proba de sa
bie, o parte dintre con- 
curenți. cu state de ser
viciu mai vechi pe plan
șele de concurs, au di - 
rut din activitatea sportivă.

Retragerea treptată a 
multor sportivi valoroși — 
care într-adevăr nu mai 
puteau emite pretenții de 
progres substanțial — a 
avut darul de a face peste 
noapte, din niște tineri 
plini de perspectivă și ani
mați de idealuri „senatori 
de drept" in echipele de 
club și. mai tîrziu. în .na
țională".

Fuziunea între o gene
rație și alta. întilnirile di
recte între adversari mai 
tehnici cu unii al căror ba
gaj de cunoștințe era mai 
redus. însă cu mai multe

bine de

probă sînt admise 
incorecte : este 

de așa-zisa me- 
„cedărilor" de a- 
în favoarea celui

22 FINALISTI PENTRU
11 CENTURI TRICOLORE

Astă seară (de la ora 19), după ultima gală, se 
vor cunoaște numele acelora care vreme de un 
an întreg vor fi stăpînii centurilor tricolore. La început 
de săptămînă porniseră la drum 88 de tineri ambițioși. 
Pentru ultima reuniune au rămas doar 22 de pugiliști, 
doi din Cîmpulung Muscel, cîte unul din Reșița și din 
Cluj, „restul" de 18 boxeri reprezentînd Capitala !

La cea mai proaspăt înființată dintre categoriile de 
greutate, „semi-muscă", Vasile Drăgan (Steau,a) se 
va întrece cu Petre Ganea (Dinamo). Drăgan apare/ 
favoritul finalei, dar Ganea, ambițios și bine pus la 
punct cu pregătirea, nu poate fi considerat învins 
dinainte. O finală de calitate se prevestește între Ciucă 
și Gruescu (ambii de la Steaua). La categoria „cocoș" 
Nicolae Gîju (Steaua) normal ar trebui să cîștige titlu! 
la care aspiră și Gheorghe Pușcaș (Reșița).

La „pană", două cunoștințe mai vechi ale categoriei 
— Buzuliuc (Steaua) și Aurel Simion (Cimpulung) — 
vor lupta de la egal la egal pentru titlu. Primul se 
arată a fi în progres evident din punct de vedere fizic, 
fapt care-i pune în valoare calitățile tehnico-tactice, în 
timp ce Simion a entuziasmat galeria prin boxul bun 
cu care a reușit să întreacă succesiv pe Gorea și ne 
Drugă. La categoria „semi-ușoară". deși colegi de 
club, Bădoi și Cuțov promit o luptă extraordinară. 
Va cîștiga talentul, dublat de o vitalitate neobișnuită 
a lui Cuțov, sau tehnica mai rafinată a lui Bădoi ?

O întrecere pe care, sincer vorbind, am fi dorit-o 
abia peste vreun an, opune pentru titlul la „ușoară" 
pe Vasile Antoniu. boxerul rutinat si foarte dur în 
lovituri, lui Gheorghe Ene, tînărul plin de promisiuni, 
dar încă necopt pentru o asemenea încercare. „Semi- 
mijlociul" Victor Silberman (Steaua) este mai călit în 
meciuri dure și nu are a se teme de bătăiosul Majai 
(Cluj). La categoria „mijlocie-ușoară" de multă vreme 
n-am mai văzut „scrimă pugilistică" și nu vom vedea 
nici astă seară în partida dintre Covaci (Dinamo) și 
Badea (Metalul).

Tehnică mediocră presupune de la bun început dispu
ta la „mijlocie" dintre Năstac (Steaua) — ajuns in 
finală, cum scria cineva, printr-o „decizie sentimenta
lă" — și Gheorghe Chivăr (Steaua), care dezminte 
mereu așteptările. Si așteptăm cam de cîțiva ani ! 
„Semigreul" Monea, experimentat și redutabil prin forța 
loviturilor, pare că nici în acest an nu va ceda titlul 
de campion. Rivalul lui, Cîmpeanu (Metalul), este insă 
un pugilist rezistent. Si, poate, nu numai atît...

La capitolul „greilor" intrăm, se pare, într-o nouă 
perioadă, deși Alexe (Dinamo) a mai cucerit centura 
și anul trecut. Tînăr și foarte promițător este Alexe. 
tînăr oferind promisiuni este și Iancu Anghel (Cîmpu
lung Muscel). Iar de la juniori înaintează cu pași 
repezi Lehăduș, Zilinca, Bucur...

V. M.

..calități și cu. o nemărgi
nită viguaiel n-a mai exis
tat, Acolo unde ea a avut 
loc da floretă, de pildă) 
rezultatele sint eu totul al
tele.

Trebuie să arătăm des
chis că o altă cauză gravă, 
care a influențat profund 
negativ situația de la sa
bie. constă în aceea că in 
această 
practici 
vorba 
todă a 
salturi
mai bine plasat dintre co
echipieri. ceea ce duce la 
„învingători" și „învinși" 
cunoscuti încă înainte de 
desfășurarea luptei. Ce e- 
fect au avut acestea (și pot 
avea în continuare dacă 
ele se vor mai ivi) nu este 
deloc greu de imaginat...

De asemenea, dacă la a- 
cestea mai adăugăm și fap
tul că majoritatea loturi
lor reprezentative erau 
mult mai restrinse, mer- 
gindu-se de multe ori la 
improvizații și că echi
pa reprezentativă de sa
bie n-a beneficiat de 
un colectiv de antrenori 
stabili, care să se ocupe 
de pregătirea și urmărirea 
lor în curs, e lesne de în
țeles cum treptat, treptat, 
s-a ajuns la actuala stare 
de degradare a lucrurilor 
în această disciplină.

în 
probă, 
cursurile 
lor mici 
cele ale 
constată 
participare. „Cupa Româ
niei", competiție de mare 
importantă și de un real 

sC folos, introdusă în calen
darul competițional tocmai 
pentru a stimula pregătirea 
individuală în cea de-a 

• doua parte a anului, s-a 
'■ desfășurat numai in com

pania a... 11 sabreri. Și 
exemple asemănătoare ar 
fi multe.

Antrenorii din majorita
tea centrelor au neglijat, 
de asemenea, formarea și 
ridicarea de sportivi la a- 
ceastă probă. Chiar în 
unele centre de scrimă din 
tară, ale căror rezultate 
sînt de necontestat (la ce
lelalte probe) — n-au dat 
atenția cuvenită recrutării 
de tineri pentru această 
probă. Excepție fac. par
tial, secțiile din Ploiești. 
Iași, Brașov.

Nu este admisibil ca un 
centru, ca cei al orașului 
București, care numără 8 
secții de scrimă, să nu dea 
lotului reprezentativ nici 
un sportiv la această probă. 
Să sdeotim activitatea de 
ansamblu a acestor secții 
ca nulă ? Nicidecum, fiind
că rezultatele obținute la 
celelalte „arme" se găsesc 
la polul opus. Să credem 
că antrenorii n-au calitățile 
și cunoștințele necesare 
pentru a forma elemente 
Ia această probă ? în nici 
un caz. fiindcă mai mult 
de o jumătate dintre ei au 
fost sportivi de perfor
mantă., tocmai la sabie 1 

Există oare posibilități 
pentru a readuce valoarea 
acestei discipline pe linia 
de plutire și apoi să trecem 
Ia reîncadrarea ei în plu
tonul fruntaș pe plan in-

I

prezent, la această 
în.cepînd cu con- 

rezervate iuniori- 
și terminînd cu 
..maeștrilor", se 

cea mai redusă

ternațional. alături de ce
lelalte ..arme" românești 
care și-au ciștigat un me
ritat prestigiu în scrima 
mondială ? Da 1 Dispunem 
de cadre tehnice, de ti
neri cu multe calități și de 
o bază materială buna in 
toate centrele din tară.

Trebuie ca. pe baza unui 
program de perspectivă. în 
care pregătirea dintr-un 
an să aibă o legătură slrîn- 
să cu pregătirea anterioa
ră și cu cea viitoare, in 
care să existe consecventă, 
care să nu se destrame 
după primul eșec sau după 
prima greutate întilnitâ. să 
se treacă la măsuri, ținîn- 
du-se seama necondiționat 
de cauzele ce au dus la a- 
ceastă situație.

Considerăm ca necesare 
o serie de măsuri concrete, 
dintre care ne-am îngădui 
să enumerăm (fără a le 
concepe limitativ) :

— trasarea de către fe
derația de specialitate a 
unor sarcini precise fie
cărei secții din țară, în le
gătură cu preocuparea an
trenorilor pentru selecțio
narea unui număr de spor
tivi la proba de sabie, dîn- 
du-se indicații atît organi
zatorice cît și metodice ;

— fixarea unui program 
de întilniri Internationale, 
în care să solicităm adver
sarii in funcție de perioada 
de pregătire și de valoarea 
acestora ;

— formarea unui lot lăr
git, în care rezultatele ob
ținute să constituie primul 
criteriu de selecție;

— adoptarea unui calen
dar competitional al junio
rilor (mici și mari) care să 
se dispute după vechea 
formulă-turneu — întru- 
cît aceasta dă prilejul dis
putării unui număr mai 
mare de întîlniri. Aici, însă, 
trebuie ca fiecare secție să 
intervină prin initiative 
proprii în programarea 
unor meciuri amicale cu 
echipe din același oraș;

— înființarea unui cen
tru de sabie în București, 
la care să-și aducă contri
buția atît antrenorii cit și 
sportivii fruntași, capabil 
să realizeze instruirea ti
nerilor selecționați.

Rezolvarea acestor pro
bleme. care privesc în mod 
direct proba de sabie, se 
impune ca deosebit de ac
tuală. Așa cum am mai 
subliniat, deținem de mai 
multi 
floretă 
neret. 
iar de
masculină.

De ce să nu
despre o școală româneas
că completă de scrimă, la 
toate armele ? Trebuie, 
însă, ca toti antrenorii să-și 
dea mina, să depună efor
turi comune și să treacă 
la fapte. Cunoștințele an
trenorilor. dublate de o 
muncă conștiincioasă, plină 
de pasiune pentru această 
probă și susținută perseve
rent de către federația de 
specialitate, pot contribui 
substantial la lichidarea 
tămînerii în urmă a valorii 
sportive a sabrerilor noș
tri.

ani supremația In 
feminină, atît la ti- 
cît si

un an
la senioare, 

și la floreta

se vorbească

Octavian VINTILA 
maestru al sportului

ADUNAREA DE DOLIU ÎN MEMORIA
PROF. DR. DOCENT CONSTANTIN 

S. NICOLĂESCU-PLOPSOR
Vineri dimineața a avut loc adu

narea de doliu în memoria prof dr. 
docent Constantin S. Nicolăesci- 
Plopșor, membru corespondent al 
Academiei, directorul Centrului de 
istorie, filologie și 
Crai o \ a

La Institutul de 
București, unde se 
fundului, au venit
neții pentru a-i aduce un ultim o- 
magiu numeroși academicieni, pro- ' 
fesori universitari, cercetători știin
țifici. foști’colaboratori și discipoli, 
membrii familiei.

Personalitatea multilaterală a lui

etnografie din

dinarheologie 
află corpul cle- 
în cursul dimi-

C. Nicolăeseu-Plopșor — de cărtu
rar valoros, cercetător pasionat al 
trecutului patriei, slujitor devotat 
al științei și culturii românești — a 
fost evocată de acad. Emil Condu 
rachi, directorul Institutului de ar
heologie. Alexandru Păunescu cer
cetător principal, și Vladimir Du
mitrescu. șef de secție la același in
stitut, acad. Ștefan Milcu. vice
președinte al Academiei.

După adunarea de doliu, sicriul a 
fost transportat la Craiova, unde 
duminică va avea loc înhumarea.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Fixitatea prețului oficial al aurului 
în toate tranzacțiile, inclusiv cele 
particulare, a fost însă pînă de cu- 
rînd o axiomă a sistemului valutar 
interoccidental. Tocmai pentru „apă
rarea" lui fusese creată coaliția au
rului, care avea menirea să alimen
teze piața cu aur din rezervele ofi
ciale ale țărilor membre ale coali
ției, ori de cite ori cererea prea 
mare ar fi amenințat să arunce peste 
bord acest preț. Acum, „apărarea" 
a luat sfîrșit, coaliția aurului a re
cunoscut dificultățile pe care le în- 
tîmpină, iar cercurile de specialiști 
au trebuit să consemneze apariția a 
două preturi internaționale pentru 
una și aceeași marfă.

în sfîrșit, la începutul lui aprilie 
1968 s-a aflat că la întrunirea de la 
Stockholm a membrilor clubului ce
lor zece țări capitaliste puternic dez
voltate s-a hotărît ca sistemul va
lutar interoccidental să fie supus u- 
nei reforme.

Această reformă constă în adăuga
rea la actualele mijloace de rezervă 
și de plăți internaționale, aurul și 
valutele-cheie, a unui sistem de 
drepturi speciale de tragere („Special 
Drawing Rights", prescurtat S.D.R.) 
asupra Fondului Monetar Internațio
nal. Drepturile acestea se reparti
zează fiecărei țări membre a F.M.I. 
în raport cu mărimea cotei de ca
pital subscris la fond, fără ca tara 
beneficiară să fie obligată la vreo 
contraprestatie pentru drepturile ob
ținute. Ele constau dintr-o simplă 
înscriere a sumei de care țara be
neficiază intr-un cont deschis la 
F.M.I.

După cum se vede, sistemul S.D.R. 
creează o monedă de cont, fără o 
bază sau garanție materială, a cărei 
unitate este definită printr-o cantita
te de aur (0,888671 g) egală cu a do
larului S.U.A., însă care nu poate fi 
preschimbată în aur. S.D.R, servește 
țării beneficiare fie 'Ia completarea 
rezervelor valutare de care dispune, 
fie la procurarea de monedă con
vertibilă a altei țări, fie la răscum
părarea unor sume în monedă pro
prie aflate în străinătate și, prin 
aceasta, la reducerea datoriei ex
terne a tării. Drepturile speciale de 
tragere reprezintă o nouă formă de 
lichiditate internațională, care poate 
fi utilizată numai în scopul lichidă
rii unui deficit al balanței de plăți.

Odinioară, sistemul valutar in
teroccidental, bazat pe aur și 
pe cele două valute-cheie care erau

sprijinite la rîndul lor pe un vast 
potential economic, avea reputația 
de_ a fi „puternic și neclintit ca o 
stîncă". Azi, în ochii unor observa
tori occidentali, el apare, pentru a 
folosi în continuare o imagine ex
presivă, ca o coajă de 
mare încă liniștită, însă 
Ia discreția unor stihii 
dezlănțuie.

Motivul principal care 
ton de nervozitate

nucă pe o 
care se află 
gata să se
imprimă un 
aprecierilor 

asupra soartei precare a sistemului 
valutar interoccidental este că solu-

la formula de compromis a celor 
două piețe și a celor două prețuri. 
S-a consolidat prin aceasta sistemul 
valutar interoccidental ? S-a restabi
lit încrederea în valutele-cheie ? De
sigur că nu.

Un alt exemplu este cel referitor la 
reforma sistemului valutar interoc- 
cidental, potrivit hotărîrilor de la 
Stockholm. Va reuși această reformă 
— a cărei aplicare ar urma să se 
facă începînd din primăvara anului 
viitor — să rezolve vreuna din pro
blemele fundamentale care au creat

Demonetizarea
aurului

țiile adoptate în ultimul timp pentru 
îmbunătățirea acestui sistem nu au 
fost decît jumătăți de soluție. Ele nu 
au făcut altceva decît să pună în 
față interesele uneia sau alteia dintre 
marile puteri capitaliste, amînînd 
găsirea unei soluții adevărate. în 
felul acesta, sistemul valutar inter- 
occidental a devenit și mai vulnera
bil, și mai expus influenței unor fac
tori materiali și psihologici adverși.

Să luăm, de exemplu, măsura a- 
doptată la Washington, de dublare 
a pieței aurului. Ea a fost provocată 
de neîncrederea băncilor și a oame
nilor de afaceri din afara granițelor 
S.U.A. în stabilitatea valutelor-cheie. 
Aceștia au preferat să preschimbe în 
aur o parte din disponibilitățile lor 
de dolari și lire sterline, pentru a se 
pune la adăpost de o eventuală deva
lorizare. Cererile masive de preschim
bare au constrins autoritățile mone
tare ale coaliției aurului să piardă 
aur mult, fără să reușească prin a- 
ceasta să consolideze poziția valute
lor-cheie. Amenințate cu o hemoragie 
de aur „pînă la ultima picătură", 
țările din coaliție în frunte cu S.U.A. 
s-au văzut silite să renunțe la apă
rarea prețului aurului și au recuri

actuala situație, cum ar fi dezechili
brul balanței de plăți a S.U.A. 7 
Nicidecum. Drepturile speciale de 
tragere instituite la Stockholm con
stituie o soluție tehnică originală, însă 
comentatorii occidentali atrag atenția 
că ea nu face altceva decît să dă
ruiască țărilor cu balanță de plăți 
deficitară o sumă creată din nimic, 
cu care ele să-șl reducă deficitul. 
Contribuie reforma la îndreptarea a- 
celei situații economice și financiare 
dintr-o tară, care a provocat defici
tul ? Dimpotrivă : ea instituie o 
primă de încurajare pentru un de
ficit sporit. în treacăt fie spus, prin
cipalul beneficiar al drepturilor spe
ciale de tragere ar fi S.U.A., ele 
deținînd cea mai maxe cotă la F.M.I. 
șl, ca urmare, cele mai largi drepturi 
de tragere.

Adevărata soluție este Împiedicată 
de o serie de calcule politice șl eco
nomice. Este știut că deficitul cronic 
al balanței de plăti, câre a provocat 
criza de încredere în dolar, este 
rezultatul politicii expansioniste a 
S.U.A. Lichidarea deficitului depinde 
deci, în cea mai mare măsură, de o 
opțiune politică. Cît despre dreptu
rile speciale de tragere, ele reflectă

intenția S.U.A., fundamentată eco» 
nomlc, de a îndepărta de aur siste
mul valutar interoccldental, mențl» 
nînd în același timp rolul preponde
rent al dolarului în lumea occiden
tală.

De altfel, în ultimul timp autori
tățile monetare de dincolo de ocean 
au pornit o ofensivă psihologică pen
tru crearea unui curent de opinia 
împotriva preschimbării dolarilor în 
aur, lăsînd 6ă se înțeleagă că n-ar 
fi exclus ca în cadrul unei noi re
forme a sistemului valutar interoc- 
cidental aurul să-și vadă rolul șl 
mai diminuat, dacă nu chiar anulat. 
Este ușor de întrevăzut ținta unul 
asemenea argument : prețuirea actu
ală a aurului depinde în cea mal 
mare parte de funcțiile lui mone
tare. Din clipa în care aurul ar fi 
„demonetizat" și redus la rolul do 
materie primă pentru diferite utili
zări industriale, valoarea lui de piață 
s-ar micșora mult. Implicit, prestigiul 
dolarului ar crește, iar dificultățile 
pe care S.U.A. le au din cauza ma
sivelor pierderi de aur s-ar micșora 
sau chiar ar dispărea cu desăvîrșire.

Deși nimeni n-ar putea spune cu 
certitudine ce înseamnă în condițiile 
actuale „demonetizarea" aurului (de 
fapt, aurul nu se mai monetizează. 
adică nu se mai bat și nu se mal 
pun In circulație monede de aur 
de mai bine de o jumătate de secol), 
argumentul pus în circulație de 
cercurile americane interesate nu a 
trecut neobservat. Dacă prețul la 
bursa „liberă" a aurului a crescut 
pînă acum în limite relativ mode
rate, aceasta se datorește șl senti
mentului de nesiguranță în ce pri
vește rolul pe care în viitor ar urma 
să-l aibă aurul în noua organizare 
a sistemului valutar interoccidental, 

în fața acestei situații se ridică 
țările care consideră că privilegiul 
valutelor-cheie este incompatibil cu 
independența națiunilor. A demone
tiza aurul în avantajul unei anumite 
moneda naționale ar însemna, după 
părerea unor experți vest-europeni, 
a supune politica fiecărei țări vo
inței acelui stat a cărui monedă na
țională servește drept etalon tuturor 
celorlalte monede. Numai aurul poa
te servi ca etalon diverselor monede 
naționale. Concluzia practică ar fi re
stabilirea convertibilității în aur a 
monedelor naționale, în condiții co
respunzătoare perioadei actuale.

De la jumătățile de măsură practi
cate în prezent, pînă la soluția glo® 
bală a viitorului, mal este deci 4 
cale lungă de parcurs,



EVOLUȚIA MIȘCĂM Criia politică 
din Belgia

O nouă variantă
a proiectului tratatului

• GREVA CELOR ZECE MILIOANE DE OAMENI AI MUNCII CONTINUA SA PARA
LIZEZE ÎNTREAGA ȚARĂ • NOI MANIFESTAȚII ORGANIZATE DE CENTRALELE SIN
DICALE SI SINDICATELE STUDENȚEȘTI ® REACȚII LA CUVÎNTAREA PREȘEDINTE
LUI DE GAULLE © REMANIEREA GUVERNULUI PREZIDAT DE GEORGES POMPIDOU

persistă de neproliferare

Frămîntările sociale din Franța 
care durează de trei săptămîni, con
tinuă să fie dominate de uriașa miș
care grevistă care paralizează în
treaga țară. Problema repunerii în 
mișcare a economiei, ale cărei pa
gube s-ar ridica pînă acum la peste 
1 500 miliarde franci vechi, rămîne 
chestiunea esențială, deși — cum a- 
firmă unii comentatori — după cu- 
vîntarea de joi a președintelui de 
Gaulle, factorul politic pare acum să 
primeze.

Centralele sindicale, care au în
tâmpinat cu nemulțumire declarațiile 
șefului statului, replicînd că ele nu 
s-au referit deloc la revendicările 
muncitorești și considerînd că se ur
mărește „intimidarea clasei mun
citoare" (C.G.T.) își mențin consem
nul de grevă, declarînd că acțiunea 
celor zece milioane de oameni ai 
muncii va continua pînă la sa
tisfacerea revendicărilor lor. Tot
odată, ele arată că sînt gata să con
tinue negocierile cu guvernul și pa
tronatul pentru a se ajunge la un 
acord susceptibil de a fi acceptat de 
muncitori. Ieri, între organizațiile 
sindicale și administrația întreprin
derilor de gaz și electricitate a fost 
încheiat un prim acord, de natură 
să pună capăt grevei din acest sec
tor. în aceeași zi au fost reluate ne
gocierile și la regia autonomă a 
transporturilor pariziene.

în același timp, joi după-amiază și 
vineri, atît la Paris cît și în provin
cie au avut loc noi manifestații or
ganizate de centralele sindicale și 
sindicatele studențești.

La mitingul care a avut loc vineri 
la uzina de automobile „Renault" 
din Boulogne Billancourt, aflată în 
împrejurimile Parisului, au luat par
te reprezentanți ai tuturor marilor 
centrale sindicale din Franța : 
C.G.T., C.F.D.T. și Force Ouvridre. 
La încheierea mitingului a fost a- 
doptată o rezoluție în care este ex
primat un protest împotriva decla
rației generalului de Gaulle.

La Lyon, un număr de 2 000 de 
studenti au manifestat împotriva cu- 
vîntării rostite de președintele Fran
ței. La Grenoble, aproximativ^ 20 000 
de persoane au manifestat răspun- 
zînd apelului centralelor sindicale. 
Manifestanții au cerut ca puterea să 

■revină oamenilor muncii. La Lille, 
Douai. Saint-Quentin, Dijon, precum 
și la Rouen, manifestațiile s-au des
fășurat cu calm. în Gironde, mani
festațiile țărănești au fost marcate 
de ridicarea de baraje rutiere.

între timp, opinia publică france

ză, liderii politici și sindicali, cît si 
presa continuă să-și exprime pozi
țiile față de deciziile președintelui 
de Gaulle.

în legătură cu aceasta, Biroul Po
litic al Partidului Comunist Francez 
a dat publicității o declarație în care 
cheamă pe toți oamenii muncii și 
toate forțele democratice să-și întă
rească unitatea.

Respingînd atacurile la care a fost 
supus Partidul Comunist Francez, în 
declarație se arată : „Adevărul este 
că clasa muncitoare și organizațiile 
sale au manifestat un remarcabil 
singe rece ; ele au intensificat lupta 
lor revendicativă și lupta politică 
de masă, avînd grijă să îndepărteze 
orice fel de provocare. Acest lucru a 
fost dovedit prin ocuparea uzinelor 
de milioane de greviști, cît și prin 
impresionantele manifestații de stra-

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

dă organizate de C.G.T., celelalte 
sindicate și sprijinite de P.C.F."

în continuare în declarație se a- 
rată : „Prima condiție pentru re
glementarea imensului conflict pro
vocat de politica nefastă a unei pu
teri în slujba trusturilor este de a 
satisface revendicările legitime ale 
oamenilor muncii. Este cerința una
nimă a organizațiilor sindicale, este 
și cerința P.C.F."

Referindu-se la organizarea de noi 
alegeri, declarația Biroului Politic al 
P.C.F. precizează că „P.C.F. va 
merge la această consultare expri- 
mîndu-și programul său de progres 
social și de pace și politica sa de 
unire a tuturor forțelor democratice. 
El cheamă de pe acum milioanele 
de francezi să-i acorde încrederea, 
să facă să eșueze puterea gaullistă 
și să instaureze o democrație adevă
rată, care să fie în slujba intereselor 
oamenilor muncii".

Ziarele pariziene au publicat vineri 
dimineața numeroase comentarii re
feritoare la cuvîntarea generalului 
de- Gaulle. „Le Figaro" consideră-că- 
președintele „își asumă în mod cert 
o responsabilitate covîrsitoare". 
Abordînd problema soluționării ac
tualei crize din Franța, ziarul „Le 
Populaire" (organul S.F.I.O.) scrie, 
printre altele : „Criza nu poate să

mai dureze multă vreme în forma ac
tuală, și un deznodărpînt se apropie. 
Stânga revendică puterea și, indife
rent de nuanțele sale, trebuie să 
cadă de acord. Centralele sindicale 
știu bine, în ceea ce le privește, 
că schimbarea politică este în curs".

La Paris au parvenit două știri 
care rețin în prezent atenția obser
vatorilor politici. în primul rînd a 
fost dată publicității lista guvernu
lui remaniat prezidatț de Georges 
Pompidou. Funcția de ministru 
al afacerilor externe este deți
nută de Michel Debră. Maurice 
Couve de Murville devine mi
nistru al economiei și finanțelor. 
Ministerul de Interne își schimbă 
titularul, trecînd sub conducerea lui 
Raymond Marcellin, care a ocupat 
pînă acum portofoliul planului și 
administrării teritoriului. Portofoliul 
educației naționale a fost atribuit 
lui Francois Ortoli. In fruntea Mi
nisterului Justiției a fost numit Rend 
Capitant, unul din reprezentanții a- 
ripii de stânga a partidului guverna
mental. Pierre Messmer continuă să 
ocupe funcția de ministru al arma
telor ca și în guvernul precedent, 
în componenta sa, cabinetul rema
niat cuprinde pe majoritatea mem
brilor vechiului guvern.

Tot aseară s-a anuntat că alegerile 
legislative se vor desfășura la 23 iu
nie (primul tur de scrutin) și 30 iu
nie (al doilea tur de scrutin). Vorbind 
la o adunare a militanților comu
niști, secretarul general al P.C. Fran
cez, Waldeck Rochet, a declarat că 
la primul tur de scrutin P.C.F. va 
prezenta candidați proprii în toate 
circumscripțiile electorale.

★
PARIS 31 (Agerpres). — Corespon

dentul din Bonn al agenției France 
Presse a ' transmis la 31 mai știrea 
că purtătorul de cuvînt al guvernu
lui vest-german, Guenther Diehl, a 
declarat vineri la Bonn că președin
tele Franței a făcut la 29 mai o 
scurtă vizită la aeroportul vest-ger- 
man din Baden-Baden înainte de a 
pleca spre Alsacia. Purtătorul de cu
vînt vest-german a precizat că ge
neralul Jacques Massu, comandantul 
forțelor militare franceze aflate pe 
teritoriul R. F. a Germaniei se aflaj 
pe aeroport la soshfea.-,lui de Gaulle.j 
Această declarație, pune capăt. zvo- 
nurilor care au circulat miercuri în 
capitala Franței privind locul unde 
s-a aflat președintele Franței în 
cursul după-amiezii zilei de 29 mai.

★

• BRUXELLES 31 (Agerpres). — 
Instabilitatea politică din Belgia, 
după aproape patru luni de 1a 
declanșarea crizei de guvern, 
persistă. In ultimele două săptă
mîni, soluționarea crizei a de
venit și mai dificilă. Cele trei 
misiuni de „formator", încredin
țate pe rînd contelui d’Alcantara 
(social-creștin), lui Leo Collard 
(socialist) și din nou fostului 
premier Vanden Boeynants, nu 
au dus pînă în prezent 1a nici 
un rezultat. Jocul dintre princi
palele partide politice continuă 
să se desfășoare. în timp ce so- 
cial-creștinii preconizează în ca
drul negocierilor •— ca și aripa 
liberală din Partidul Libertății 
și Progresului — un guvern de 
uniune națională pe o bază tri
partită, socialiștii refuză acest 
lucru, considerînd că Partidul 
Libertății și Progresului este 
prea conservator. Actuala misi
une a lui Boeynants nu pare să 
aibă nici ea prea multe șanse de 
a obține sprijinul socialiștilor.

Existența unui șomaj de masă, 
alimentat de permanente conce
dieri, scăderea nivelului de trai 
al populației, precum și menți
nerea în actualitate a conflictu
lui lingvistic, au generalizat si
tuația de criză, transpunînd-o și 
în domeniul social. De mai bine 
de o săptămînă universitățile din 
Bruxelles, Liege, Louvain și 
Mons cunosc o vie animație, u- 
nele din ele fiind ocupate , de 
studenți care revendică o refor
mă universitară.

Mișcarea de protest s-a extins 
și îri rîndul cadrelor din do
meniul artei, care critică aspru 
„carențele sistematice ale puterii 
în domeniul culturii". Marea 
sală de sculptură a Palatului 
Artelor Frumoase continuă să se 
afle sub stăpînirea celor 100 de 
artiști. Nemulțumiri serioase se 
manifestă și în rîndul personalu
lui tehnic de 1a marile studiouri 
de filme, în rîndul redactorilor 
și tehnicienilor de 1a serviciile 
culturale ale radio-televiziunii 
belgiene, care cer să fie repre- 
zentați în Consiliul de adminis
trație. Ce vor aduce viitoarele 
zile oamenilor muncii din Bel
gia ? într-o declarație a Fede
rației Generale a Muncii din 
Belgia (F.G.T.B.) se subliniază 
că ei nu se pot aștepta 1a o îm
bunătățire a situației lor dacă 
nu vor. acționa cu toată fermi-., 
tâtea pentru a impune sâtisfa-

■ cerea revendicărilor lor:

NEW YORK 31 — Trimisul spe
cial Agerpres Nicolae Ionescu 
transmite: In ședința de vineri
după-amiază a Comitetului politic 
al Adunării Generale, președintele 
comitetului, Ismail Fahmi (R.A.U.), 
a anunțat pe participanții la dez
bateri că U.R.S.S. și Statele Unite, 
în calitate de copreședinți ai Co
mitetului pentru dezarmare de la 
Geneva, au prezentat o nouă va
riantă a proiectului tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare, în 
care sînt cuprinse unele modificări 
de natură să îmbunătățească textul 
acestui document. Președintele a 
sublimat că aceste modificări au 
fost făcute luîndu-se în considera
re unele puncte de vedere expri
mate de numeroase delegații în 
cursul dezbaterilor din Comitetul 
politic O.N.U.

La ora cînd transmit — noul text 
revizuit al proiectului încă nu a 
fost difuzat.

★
NEW YORK 31. — Trimisul spe

cial Agerpres la O.N.U. transmite :

Președintele celei de-a 22-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, a oferit 1a 
sediul misiunii permanente a Româ
niei un dejun în onoarea secretaru
lui general al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant.

La dejun, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă deosebit de cordială, 
au luat parte, de asemenea, C. V. 
Narasimhan, subsecretar general al 
O.N.U. pentru problemele Adunării 
Generale, Jose Rolz-Bennet, subse
cretar general pentru problemele po
litice speciale, și Constantin Sta- 
vropoulos, asistent al secretarului 
general pentru problemele juridice.

Din partea română au participat 
Mircea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, 
Gheorghe Diaconescu,
tul permanent al țării noastre 
O.N.U., Cornel Bogdan, ambasadorul 
României ta Washington și ambasa
dorul Nicolae Ecobescu, reprezentan
tul permanent al țării noastre în Co
mitetul celor 18 state pentru dezar
mare de ta Geneva.

Demonstrații
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Pienara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 31 (Agerpres). —• In cadrul 

ședinței de joi după-amiază a Plenarei 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia au luat 
cuvînful membri și membri supleanți 
ai C.C. al partidului, care au aprobat 
propunerea conținută în raportul pre
zentat de Al. Dubcek cu privire la con
vocarea Congresului extraordinar al 
partidului în septembrie a.c. Numeroși 
vorbitori, exprimînd nu numai părerea 
lor, ci și părerea comuniștilor de la

orașe și sate, au cerut demiterea din 
Comitetul Central a persoanelor com
promise.

la plenară au sosit rezoluții și tele
grame din întreaga țară, în care oa
menii muncii se angajează să facă totul 
pentru îndeplinirea celor opt puncte 
enunțate în raportul lui Al. Dubcek în 
legătură Cu sarcinile principale ale par
tidului în perioada următoare.

Din Roma se anunță că Partidul 
Comunist Italian a lansat un apel în 
care cheamă toate forțele democra
tice din țară să participe la demon
strații de masă în semn de solidari
tate cu muncitorii și studenții gre
viști din Franța. Apelul P.C. Italian 
cere ca „glasul forțelor democratice 
și socialiste din uzine, școli, sate să 
se ridice cu putere. Forțele de stânga 
să-și manifeste, în'toate formele, so
lidaritatea lor cu cei care în acest 
moment de mare luptă politică și so
cială luptă în Franța pentru o cauză 
care este și a noastră". Partidul So
cialist al Unității Proletare și-a ma
nifestat sprijinul față de apelul Parti
dului Comunist Italian.

în semn de solidaritate cu docherii 
francezi, sindicatele docherilor ita
lieni au refuzat să descarce vasele 
îndreptate spre porturile italiene din 
cauza grevei din Franța.

studențești la Madrid
MADRID 31 (Agerpres). — O pu

ternică manifestație studențească 
a avut loc vineri pe una din prin
cipalele artere ale Madridului. Au 
fost ridicate numeroase baricade 
din bănci, mese, scaune și mate
riale de construcții pe care studen
ții le luau de pe terasele cafene
lelor ori de pe șantierele de con
strucții aflate pe strada ce duce 
spre universitate Studenților li s-a 
adăugat mai târziu și o parte din 
muncitorii șantierelor. Poliția a in
tervenit pentru a dispersa pe ma
nifestant în timpul ciocnirilor a 
fost rănit un muncitor.

ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN O.S.S.
A DELEGAȚIEI R. D. GERMANE

MOSCOVA 31 (Agerpres). — De
legația de partid și guvernamen
tală a R. D. Germane, condusă de 
"Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., care a 
făcut o vizită în Uniunea Sovie
tică, a părăsit vineri Moscova, ple- 
cînd spre patrie. în cursul vizitei, 
membrii delegației au avut con
vorbiri cu conducători ai P.C.U.S 
și ai guvernului Uniunii Sovietice.

Din partea sovietică, la convor
biri au participat Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi 
și alți conducători de partid și de 
stat, iar din partea R. D. Germane, 
"Walter Ulbricht, Willi Stoph, Erich 
Honecker și ceilalți membri ai de
legației.

In cursul convorbirilor, se a-

rată în comunicatul dat publici
tății la Moscova, a fost abordat un 
larg cerc de probleme referitoare 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R. D. Germană. 
U.R.S.S. și R.D.G. și-au reafirmat 
hotărîrea de a acorda și pe viitor 
R. D. Vietnam ajutorul și sprijinul 
necesar pentru respingerea victo
rioasă a agresiunii americane.

în comunicat se arată că mili
tarizarea R. F. a Germaniei, creș
terea forțelor neonaziste în această 
țară și adoptarea legislației excep
ționale sînt contrare intereselor vi
tale ale poporului din R. F. a Ger
maniei. Politica autorităților vest- 
germane de anexare ilegală a Ber
linului occidental la R.F.G. va în- 
tîmpina și pe viitor o ripostă ho- 
tărîtă.

„Noi vrein dreptate 1" — Sub aceas
tă lozincă, participanfii la „marșul 
săracilor" au demonstrat în fafa 
Tribunalului suprem din Washington

Perspectivele dezvoltării 
agriculturii în Cuba

HAVANA 31 (Agerpres). — Cu pri
lejul inaugurării sistemului hidroteh
nic de irigații din regiunea Cauto, 
provincia Oriente. primul ministru al 
Cubei, Fidel Castro, a rostit o cuvîn- 
tare. El a prezentat o serie de date 
cu privire la lucrările hidrotehnice, 
care se execută în întreaga tară, sub
liniind că, indiferent de capriciile na
turii, Cuba va obține în 1970 o pro
ducție de 10 milioane tone de zahăr. 
Fidel Castro a precizat că aceasta nu 
înseamnă că Cuba se îndreaptă spre

monocultură, deoarece paralel cu 
dezvoltarea culturilor de trestie va fi 
diversificată și modernizată întreaga 
agricultură. Aceasta va face ca în 
anul 1975, deși se vor dezvolta, cul
turile de trestie de zahăr nu vor o- 
cupa decît 25 la sută din întreaga 
producție agricolă. Este necesar, a 
spus vorbitorul, să se facă totul în 
domeniul mecanizării și modernizării 
agriculturii, astfel încît clima tropi
cală să se transforme dintr-un obsta
col în muncă. într-un aliat al ei.

Crucea Roșie din R.P.D. Co
reeană a trimis o telegramă Crucii 
Roșii din Japonia în care se propune 
reluarea convorbirilor dintre ele pen
tru o justă soluționare a problemei 
repatrierilor cetățenilor coreeni rezi- 
denți în Japonia.

La Sofia, Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședinte al Consiliului de Miniștri, îm
preună cu membrii Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, a avut o întâl
nire cu Le Thanh Nghi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației guvernamen
tale și economice a R. D. Vietnam, 
care se află într-o vizită în Bulgaria.

O delegație economică con
dusă de Abdul Malik Ismail, minis
trul economiei, comerțului și planifi
cării al Yemenului de sud, a sosit la 
Sofia, unde va avea convorbiri cu pri
vire la lărgirea relațiilor economice și 
comerciale cu Bulgaria.

Așadar, joi seara. Bundestagul, a 
adoptat mult disputatele legi excep
ționale, precum și o serie de modifi
cări ta constituție. Contra acestor legi 
au votat 100 de deputați. Cu excepția 
unui deputat, care s-a abținut, împo
trivă a votat întreaga fracțiune a 
Partidului liber-democrat. 35 de de- 
putati social-democrați, care aparțin 
mișcării sindicale, au dat ascultare 
chemării sindicatelor lor și au votat 
împotriva legislației, care preconizea
ză un ansamblu de măsuri antidemo
cratice.

După adoptarea legislației continuă 
să aibă loc ample demonstrații de 
protest cu participarea muncitorilor, 
studenților, intelectualilor progresiști. 
Cu prilejul unei demonstrații în ora
șul Ingolstadt, deputatul social-de
mocrat Erwin Esil din landtagul Ba- 
varieî a cerut ca în problema legisla
ției excepționale să i se permită în
suși poporului să hotărască. Condu
cerea Sindicatului industriei grafice 
din Hessen a cerut, de asemenea, or
ganizarea unui referendum. Sindica
tul a adresat tuturor guvernelor din 
landuri o chemare de a determina ca 
Bundesratul (cea de a doua cameră a 
parlamentului, formată din reprezen
tanți ai guvernelor landurilor) să res
pingă legislația excepțională si să or
ganizeze o consultare a poporului.

Acțiuni de protest au avut loc în 
aproape toate orașele R.F.G. La Bonn,, 
de pildă, în timp ce un cordon dA 
polițiști a izolat sediul parlamentului 
și a blocat toate drumurile de acces, 
coloanele de manifestanti au străbă
tut străzile din centrul orașului, îm
prăștiind manifeste împotriva legisla
ției. La Kiel, ’unde cursurile univer
sității sînt întrerupte, organizația lo
cală a Uniunii sindicatelor s-a decla
rat solidară cu studenții greviști.

O puternică demonstrație împotri
va legislației excepționale a avut loc 
la Frankfurt pe Main. Universitatea 
din acest oraș, care este ocupată de 
studenti. a fost asaltată de o unitate
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toate actele de război ale
S.U.A. împotriva
Declarația purtătorului de

cuvînt nord-vietnamez

după ședința de ieri a re

prezentanților oficiali ai ce

lor două țări

PARIS 31. — Trimisul special Ager
pres, I. Idnăscu, transmite : Nici în șe- 
dinfa din 31 mai a reprezentanților ofi
ciali ai Republicii Democrate Vietnam 
și Statelor Unite ale Americii nu s-a con
statat nici o schimbare de pozifii. Par
tea americană — a declarat purtătorul 
de cuvînt nord-vietnamez. — „nu a 
avansat nici un milimetru' în direcjia 
satisfacerii cererii legitime a guvernului 
R. D. Vietnam de a se sista necondi
ționat toate actele de război ale State
lor Unite împotriva R.D.V., pentru a se 
trece la discutarea problemelor care să 
contribuie la reglementarea problemei 
vietnameze în ansamblu.

în cuvîntarea sa de o oră, Harimman 
a repetat argumentele arhicunoscute 
privind pretinsul caracter legal al pre
zentei trupelor Statelor Unite în Vietna
mul de sud și al bombardării teritoriu
lui R. D. Vietnam, precum și afirma
țiile absurde în ceea ce privește „agre
siunea” săvîrșifă de populația din nor
dul fării asupra celei din sud. El a citat 
ultimele cuvîntări ale președintelui 
Johnson din care rezultă că Statele 
Unite nu intenționează să. înceteze bom-

agențiile de presă
transmit

Stare de urgență în Senegal. La Dakar au avut loc vineri mani
festații organizate la chemarea Biroului național al Uniunii oamenilor muncii 
din Senegal. Transporturile și numeroase sectoare ale vieții economice și-au 
întrerupt activitatea. Pe străzile capitalei senegaleze au apărut baricade. La 
manifestații au participat numeroși tineri. Ca urmare a situației care s-a 
creat, pe întregul teritoriu al Senegalului a fost decretată starea de urgență.

In continuarea călătoriei în Chile, ministrul învățămîn- 
tului, Ștefan Bălan, a făcut o vizită protocolară ministrului de externe 
chilian, Gabriel Valdes. în seara aceleiași zile, acad. Ștefan Bălan a oferit 
un cocteil în saloanele ambasadei române, la care au luat parte președintele 
Senatului, Salvador Allende, președintele Camerei deputaților, Hector Valen
zuela, ministrul educației, Maximo Pacheco, personalități politice, oameni de 
știință și cultură chilieni, p’-eeum și șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați 
în Chile.

Un nou duel de artile
rie izraeliano-iordanian a avut 
loc joi noaptea de-a lungul liniei de 
încetare a focului într-un sector din 
nordul fluviului Iordan. Atît partea 
iordaniană, cît și cea izraeliană s-au 
acuzat reciproc în comunicatele mili
tare date publicității de provocarea 
acestui nou schimb de focuri, care a 
durat peste 45 minute. Observatorii 
politici care urmăresc situația din O- 
rientul Apropiat relevă în comenta
riile lor că asemenea incidente care 
s-au repetat în ultimele zile nu fac 
decît să accentueze încordarea și ani
mozitatea între popoarele care trăiesc 
în această zonă.

McNamara, președin- 
intemaționale pentru ie

și dezvoltare, va face la

Robert
tele Băncii 
construcție 
invitația autorităților egiptene o vizi
tă la Cairo în cursul lunii iunie — 
anunță ziarul „Al Ahram".

R.D. Vietnam!
bardamentele asupra teritoriului R. D. 
Vietnam și să respecte acordurile de la 
Geneva.

Ministru! nord-vietnamez Xuan Thuy a 
respins toate aceste afirmații false ale 
reprezentantului american, subliniind că 
poporul vietnamez nu poate fi nicio
dată divizat și că actualul guvern de la 
Saigon este aservit Statelor Unite.

In continuare, ministrul nord-vietna
mez a relevat că președintele Ho Și Min 
și organele conducătoare de stat, ale 
R. D. Vietnam au fost alese la 6 mai 
1946 prin sufragiul universal de popu- 
lafia din nordul și sudul tării, au luptat 
cu succes timp de nouă ani împotriva 
colonialismului și au repurtat victoria 
care a dus la acordurile de la Geneva 
din 1954 care au recunoscut indepen
denta, suveranitatea, unitatea și integri
tatea teritorială a Vietnamului. în conse
cință — a subliniat Xuan Thuy, 
„guvernul Republicii Democrate Viet
nam 
rile 
namez și, 
trateze reglementarea problemei viet
nameze în ansamblul ei".

în cursul cuvîntării sale de o oră și 
jumătate, ministrul Xuan Thuy a respins, 
de asemenea, toate propunerile lui Ha
rimman referitoare la așa-zisa „dezes- 
caladare reciprocă" și r 
nei demilitarizate ca 
nentă între părțile din nord și sud ale 
Vietnamului. „Reciprocitatea" cerută de 
Statele Unite — a arătat ministrul 
nord-vietnamez — poate fi concepută 
doar ca un angajament al celor două 
păr)i de a nu ataca și bombarda teri
toriile statelor respective. „De aceea, 
problema principală care se pune acum, 
a subliniat Xuan Thuy, este cea a exa
minării ansamblului agresiunii ameri
cane în Vietnam, a ansamblului vio
lărilor de către S.U.A. a acordurilor de 
la Geneva din 1954 și, în primul rînd 
a problemei de a determina încetarea 
necondiționată a actelor de război îm
potriva R.D.V.". în încheiere, Xuan 
Thuy a demonstrat că zadarnic au spe
rat Statele Unite ca prin război să 
realizeze țelurile lor colonialiste, să 
slăbească forțele de eliberare din Viet
namul de sud, să ridice moralul ma
rionetelor de la Saigon, să distrugă 
economia și realizările obținute pe 
toate tărîmurile în R.D.V. Efectul a fost 
diametral opus.

La conferința de presă care a avut 
loc la ambasada americană, purtătorul 
de cuvînt Jordan, răspunzînd la întrebă
rile' ziariștilor, a arătat, printre altele, 
că, după părerea sa, discuțiile de vi
neri au 
tane" și a remarcat pozitiv faptul că 
în pauza 
tervenif în cursul ședinței, 
s-a întreținut cu Xuan Thuy.

Următoarea înfîlnire între 
fanții oficiali ai R.D.V. și 
avea loc la 5 iunie.

Corespondentă din Bonn 
de la Rolf HAUER

reprezintă și apără dreptu- 
legiiime ale poporului vief- 

de aceea, are dreptul să

fost „mai vii și mai spon-

de 20 de minute, care a in- 
Harimman

reprezen-
S.U.A. va

de polițiști. Ciocniri între de
monstranți și poliție au avut loc și în 
orașul Bochum, în momentul cîhd 

■ muncitorii de la o uzină aparțlnînd 
societății Krupp au declarat grevă și 
s-au alăturat studenților care de
monstrau. După ce au aflat rezulta
tul votului din parlament, au intrat 
în acțiune muncitorii din Ruhr, unde 
s-au semnalat ciocniri între de
monstranți și politie.

în centrul industrial Mannheim, ' 
circa 10 000 de oameni întruniți în
tr-un miting, au cerut proclamarea 
unei greve generale. Numeroși mun
citori și alți membri ai sindicatelor 
au semnat o rezoluție prin care se 
cere convocarea unei conferințe ex
traordinare a Uniunii sindicatelor 
vest-germane și demisia actualei con
duceri federale a.Uniunii, pentru că 
ea nu a proclamat grevă în semn de 
protest împotriva adoptării legiste- 
ției. La Karlsruhe, un vorbitor a acu-, 
zat conducerea sindicală că n-a pre
gătit, în mod suficient, rezistenta ma
selor populare împotriva legislației. 
La Hamburg au demonstrat circa 
10 000 de oameni, care au blocat ac
cesul spre centrul orașului. La Stutt
gart, Miinchen, Saarbriicken și în 
alte orașe, zeci de mii de oameni 
și-au manifestat dezaprobarea față 
de hotărîrea Bundestagului, arătând 
că deputății care au votat pentru le
gislație nu reprezintă pe alegători. 
La Heidelberg, o coloană de studenți 
s-a îndreptat spre cartierul indus
trial Paffengrund, exprimîndu-și so
lidaritatea cu lupta muncitorilor an
gajați la fabricile din împrejurimi. 
Totodată, 150 de studenti din acest 
oraș au ocupat corpul principal al 
clădirii universității.

Pe adresa tribunalului constituțio
nal din Karlsruhe, suprema instanță 
judecătorească din R. F. a Germaniei, 
au început să sosească așa-numitele 
„plîngeri constituționale". Una din 
„plîngeri" a venit din partea Federa
ției studenților din Germania occi
dentală. care cuprinde toate organi
zațiile studențești din țară. Cu ajuto
rul unor asemenea demersuri, în ca
zul cînd tribunalul nu le respinge, 
pot fi anulate hotărîri ale parlamen
tului, ale organelor legislative. Ase
menea proceduri durează însă, dese
ori, ani de zile, iar între timp legile 
contestate intră în vigoare. La diver
se mitinguri, vorbitorii arată că a- 
doptarea legilor excepționale de că
tre Bundestag nu înseamnă șl înceta
rea luptei împotriva lor. Adversarii 
acestor legi, toate forțele progresiste 
vor depune în continuare eforturi 
pentru a împiedica aplicarea lor. 
După cum a declarat joi seara și pre
ședintele federației studenților, lupta 
nu s-a încheiat. Dimpotrivă, a decla
rat el. această luptă „va intra într-o 
fază nouă".După vizita

urt pi 
studenti

Un aspect de la impresionanta demonstrație din Frankfurt pe Main, la care 
au participat peste 10 000 de muncitori și studenji

a delegațiilor 
din Mali și Guineea

PEKIN 31 (Agerpres). — La Pekin 
a fost dat publicității comunicatul cu 
privire 1a vizita în R. P. Chineză a 
delegațiilor din Mali și Guineea, în 
frunte cu Ousmane Ba, ministrul de 
externe al Republicii Mali, și respec
tiv Lansana Beavogui, ministrul de 
externe al Guineei. în comunicat se 
arată că Mao Tze-dun, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, și Lin Biao, vice
președinte al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
i-au primit pe ministrul de externe al 
Republicii Mali și pe cel al Guineei 
și au avut cu ei o convorbire.
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