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Prezentarea morilor

ECONOMICĂ REVINE 
CONDUCERII ÎNTREPRINDERII

„Pornind de la creșterea rolului gestiunii eco
nomice proprii — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul prezentat la Conferința Națională a P.C.R. — activitatea întreprinderii 
va ii apreciată în viitor nu numai după indicii 
cantitativi ai producției, ci, în mai mare măsură 
decît în prezent, după cei calitativi, după finali
tatea economică iinariciară a eforturilor depuse 
pentru înlăptuirea tuturor indicilor planului". In acest sens, constituirea în fiecare întreprindere a comitetelor de direcție este menită să întărească respectarea rigorilor gestiunii economice

proprii, să faciliteze participarea, mai mult decît pînă acum, a specialiștilor la soluționarea problemelor creșterii eficienței economice. A- plicarea imperativelor gestiunii economice proprii ridică, însă, întrebările : cui i se încredin
țează atribuțiile în administrarea valorilor ma
teriale și bănești, în angajarea utilizării aces
tora, cum se exercită controlul asupra calității 
deciziilor formulate, îndeplinirii și eficienței lor ? Un răspuns la aceste întrebări îl oferă ancheta efectuată în cîteva întreprinderi industriale de construcții.

de acreditare președintelui 
Consiliului de Stat de către

la BucureștiLa 12 iulie a.c., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al
Republicii Socialiste Cehoslovace la București, Karel Kurka, în legătură cu prezentarea scrisorilor de acreditare. (Cuvîntările se publică in 
pagina a Vil-a).

VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII TUNISIENE,

HABIB BOURGUIBA

— Creșterea eficienței activității productive, prin aplicarea principiilor gestiunii economice — ne relatează într-o corespondență tov. ing. VASILE IERAN, directorul I.P.I.-Oradea — nu era posibilă, în cazul întreprinderii noastre, dacă 1- lichidăm, mai în- t&, Imobilizările de fonduri materiale și bănești, precum și unele manifestări de risipă a acestora, care provocau un grad scăzut de rentabilitate, influențînd negativ mărimea beneficiilor nete pe care întreprinderea noastră trebuie să le dea statului. De aceea, una dintre problemele c- sențiale înscrise pe agenda de lucru din acest an a conducerii întreprinderii, a comitetului de direcție a fost tocmai depistarea cauzelor acestor imobilizări și înlăturarea lor.Cum au evoluat lucrurile ? întreprinderea orădea- nă a încheiat anul 1967 eu rezultate cantitative bune, însă, la începutul acestui an, peste 1 milion lei se a- fla imobilizat în stocuri supranormative de materii prime și materiale, salariați de aici erau părere că imobilizările ■Je pot evita, din cauza repartițiilor de materii- prime și materiale — nesigure și aproximative — sau imposibilității de a gestiona cît mai riguros cantitățile din incinta întreprinderii. Această situație a determinat comitetul de direcție ca, în cadrul organizării științifice a producției și a muncii, să numească un colectiv de specialiști care să analizeze temeinic și imparțial căile de eliminare a cauzelor gene-

ratoare de pierderi. în scurt timp, conducerea întreprinderii a fost în posesia unui studiu realist. continînd concluzii și măsuri judicioase.— Unora nu le venea să creadă — ne scrie directorul întreprinderii — că

mișcarea acestora și de încadrarea lor în limitele admisibile, stabilite de comitetul de direcție.— Limitele acestea nu s-au fixat arbitrar — completează directorul întreprinderii — ci prin revizuirea consumurilor speci-
ancheta economică
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putem lichida suprastoca- rea și readuce în circuitul economic materiile prime si materialele de prisos. în fond, măsurile a- plicate nu au urmărit decît să coreleze planul de aprovizionare cu cel financiar, defalcat pe gestiuni, să stabilească cu precizie stocurile minime și maxime la ■ principalele- materii prime și materiale.Deci măsurile amintite nu au făcut decît să normalizeze o situație și este, indiscutabil, un merit al comitetului de direcție că a impus respectarea unor reguli elementare în achiziționarea materiiloi prime și materialelor necesare realizării planului de producție, în cadrul normativului stabilit. Remarcabilă este, însă, introducerea unui regim strict al cererilor de suplimentări și de achiziții directe, prin buna dimensionare a necesităților, pe baza unui control exigent preventiv. în acest sens, orice aptovizionare a avut loc pornindu-se de la identificarea stocurilor supra- normative, în funcție de

fice de materii prime și materiale, utilizarea în măsură mai însemnată a deșeurilor, înlocuirea unor materii prime din import cu altele indigene.Studiile întreprinse, sub nemijlocita îndrumare a comitetului de direcție, au reliefat însă și faptul că imobilizarea unor fonduri șl apelarea la credite restante • se datorau circuitului defectuos al unor documente între serviciile de aprovizionare, producție, desfacere și financiar. Iar o cauză a circuitului nerați.onal consta chiar în pregătirea îndoielnică a unora dintre salariații acestor servicii. Măsurile au vizat reglementarea problemei competentei celor care dispuneau — în unele posturi-cheie ale întreprinderii — de procurarea unor materii prime și materiale, a sala- riaților însărcinați cu ținerea evidențelor contabile și operative. Au fost stabilite 36 de gestiuni, în condițiile repartizării stricte a lucrărilor de evidență între contabilii de materiale, în așa fel ca magaziile să fie gru-

pate cît mai eficient, corespunzător cerințelor producției. Contabilii au fost îndrumați să insiste asupra urmăririi stocurilor de materii prime și materiale, a consumului acestora în secțiile de producție — ceea ce au făcut imposibile risipa sau sustragerea lor.— Nu am făcut decît să aplicăm unele dintre cerințele gestiunii economice proprii, care obligă comitetele de direcție să ia astfel toate măsurile pentru a folosi cît mai eficient fondurile date spre administrare — spune, în încheiere, directorul întreprinderii orădene. Să nu uit, în 6 luni valoarea su- pranormativelor a scăzut cu circa 700 000 de lei și continuă să fie' micșorată.Așadar, competența, buna pregătire a oamenilor angrenați în posturile-cheie ale activității întreprinderilor, reprezintă o condiție de prim ordin" în gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale aflate în gestiunea fiecărei unități economice. Cum se plică atunci situația de la întreprinderea de industrializare a laptelui-Ga- lați, unde un asemenea post-cheie este depozitul autobazei ? Aici, importante cantități de materiale și piese de schimb sînt date în grija tov. Tutu Gherasim. înainte, a fost... vînzător la „Alimentara", iar acum' manipulează și răspunde de produse industriale de valoare. Luni

ex-

Petre NEDELCU 
Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul AustrieiPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit vineri, 12 iulie 1968, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Austriei la București, dr. Johann Manz, în legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră.în cadrul primirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Vineri dimineața, tovarășul Ni- colae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit delegația parlamentară chiliana condusă de Luis Fernando Luengo, vicepreședinte al Senatului Republicii Chile, care se află într-o vizită în țara noastră, la invitația Marii A- dunări Naționale.Au participat Ștefan Voitec. președintele Marii Adunări Națio-

președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a înmînat dr. Johann Manz ordinul „Tudor Vla- dimirescu" clasa a II-a, care i-a fost conferit de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Român.a pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre Republica Socialistă România și Republica Austria.
nale, și C. Paraschivescu-Bălâcea- nu, deputat în M.A.N.A fost de față Rolando Stein, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Chile la București..în timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea colaborării între cele două țări, precum și unele aspecte ale situației internaționale actuale

Ambasadorul U. R. S. STovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit vineri. 12 iulie 1968, pe am
basadorul extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. la București, A. V Basov, la cererea acestuia.Primirea s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească

acesta necesarul in- constructoare de ma-unitate importantă ce în ritm rapid este sec-

Foto : Gh. Vințilă
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ori fată de constituirea au desfășu- menite să

prim-secretar al 
al Comitetului executiv a

nriritve. care din Strei. Unirea. Peștisul nu au respectat prevede- contractelor și graficele stabi- livrînd cantităti mai mici de-
loachim MOGA,

Comitetului județean de partid, președinte
I Consiliului popular județean provizoriu Hunedoara

Conducte și coloane pe șantierul Rafinăriei din Pitești

plenară a Comitetului subliniat, între alte- organele județene de de stat au datoria să mai mare atenție apro- populatiei produselor agricole des- piată de organizațiile de producători.

Recenta Central le, că partid acorde ceavizionării preturilor făcute pe stat si de 1După cum se știe, în județul Hunedoara. ca urmare a puternicei dezvoltări industriale ce a avut loc în anii construcției socialiste, populația orașelor și centrelor muncitorești a înregistrat o creștere masivă. Pe de altă parte, condițiile pedoclimatice ale județului sînt mai puțin favorabile obținerii produselor agricole necesare aprovizionării. In această situație, asigurarea cantităților necesare. îndeosebi de legume, presupune. în primul rînd. concentrarea eforturilor în direcția folosirii tuturor posibilităților existente în Județ pentru sporirea producției si respectarea contractelor încheiate între organizațiile comerciale si unitățile producătoare, iar în al doilea

e ie

rînd. spre rezolvarea problemelor ce le ridică aducerea rapidă și ritmică a legumelor din alte iudete ale tării.Referindu-mă la folosirea posibilităților existente în județ, țin să menționez că anul acesta s-au încheiat cu cooperativele agricole contracte pentru 25 000 tone de legume și fructe. adică o cantitate mai mare de peste două anul trecut. încă de la lor. consiliile populare rat o serie de acțiuni contribuie la o mai bună aprovizionare a populației. Un accent deosebit s-a pus pe extinderea suprafețelor cultivate cu legume în cooperativele care au condiții mai prielnice.

Astfel, s-a ajuns ca într-o serie de cooperative — Simeria, Aurel Vlaicu. Rapolt, Dobra și altele — suprafețele cultivate cu legume să crească cu 50—100 la sută. Cooperativele agricole din județ au fost sprijinite în asigurarea materialelor pentru răsadnițe. semințe. îngrășăminte chimice. utilaje pentru irigații.Măsurile luate și sprijinul acordat unităților agricole din județ nu s-a oglindit însă în măsura cuvenită în aprovizionarea piețelor orașelor și centrelor muncitorești. Deficientele s-au resimțit și se resimt încă. Evidențiind cooperative a- gricole cum sînt cele din Geoagiu, Simeria, Hațeg, Totești, Dobra, Boz,
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SERAFIA
Nuvelă de Nicolae Jiana

NOUL POD PESTE DUNĂRE
Reportaj de Al. Andrițoiu

VAMPIRUL CARE SUGE PETROLUL 
VENEZUELEI - ÎNFOMETATII DIN PIN 
TECELE MUNTELUI DE AUR-MARI PRO
CESE ALE MAFIEI

Bobîlna. care au adus o contribuție însemnată la aprovizionarea cu legume a populației, nu putem trece cu vederea că altețe.cele Mic rile lite.cît cele stabilite. Au fost si cazuri cînd unele cooperative (Denșus și Rapolt). în dorința de a obține venituri cît mai mari, au desfăcut o parte din produsele de primă apariție direct pe piață, neglijînd îndeplinirea obligațiilor contractuale. Avem în județul nostru și cooperative care nu se preocupă cu toată răspunderea de efectuarea la timp a lucrărilor agricole. La C.A.P. Orăștie. Strei. Foit, Clopotiva, Sîn- tămăria Orlea si Rîu Bărbat, din cauză că nu s-au executat la timp lucrările de întreținere, culturile s-au compromis pe suprafețe însemnate.

Uzina de piese auto Colibași este pregătită să realizeze pentru anii următori produse deosebit de importante cerute de însușirea fabricației în țara noastră a unor tipuri noi de autovehicule. Cea mai mare lucrare care se face acum este construcția fabricii de segmenți, prima unitate de acest fel din țara noastră. Aici se vor produce anual peste 20 milioane de segmenți pentru motoare auto și de tractoare, acoperind în felul dustriei șini.O altă se ridică ția de roți dințate pentru cutiile de viteze ale autovehiculelor.Aceste mari unități productive, ca și alte investiții ce se fac în prezent la Colibași pentru mărirea secțiilor de tratament termic, turnătorie vor spori, pînă în anul 1970, producția uzinei cu peste sută.

BRAȘOV. — De la trimișii Ager- pres M. Bumbac și N. Badea. Vineri dimineața, președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, și suita sa oficială, împreună cu tovarășii Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Nicolae Sipoș, ambasadorul României la Tunis, general-maior Nicolae Negulescu și Tudor Jianu, directorul protocolului din Ministerul Afacerilor Externe, au părăsit Brașovul.La plecare oaspeții au fost salutați de Gheorghe Pană, președintele Consiliului popular județean Brașov, Ion Mărcuș, prim-vicepreședinte, și alte persoane oficiale locale.în drum spre Capitală, președintele Tunisiei a făcut o vizită la uzinele constructoare de utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești.La sosirea în orașul Ploiești, Dumitru Balalia, președintele Consiliului popular județean Prahova, a adresat oaspeților un călduros bun sosit. Se aflau, de asemenea, ve- niți în întîmpinare, Gheorghe A- lecu, primarul municipiului Ploiești, și alte oficialități locale.La intrarea în uzină înalții oaspeți au fost salutați de reprezentanți ai conducerii uzinei, de muncitori, tehnicieni și ingineri.în sala de consiliu, directorul general al uzinei, inginer Dumitru Nistor, a informat pe oaspeți despre fazele principale parcurse în dezvoltarea și modernizarea acestei unități industriale ploieștene, a relevat contribuția adusă de ea la ridicarea prestigiului industriei constructoare de mașini românești, la lărgirea exportului de utilaj al României. Directorul general a arătat că această mare uzină produce astăzi întreaga gamă de agregate necesare forajului de mare adîncime, utilaj ce se bucură de apreciere pe piața mondială.După ce au vizitat unele din secțiile uzinei, oaspeții au asistat, pe platoul de montaj generai, la o demonstrație de urcare și cobo- rîre a unei instalații de foraj de tip F-200, instalație ce se caracterizează printr-o mare mobilitate, siguranță și rezistență în exploatare, calități pentru care i s-a conferit Medalia de aur la ultimul Tîrg internațional de la Leipzig.în timpul vizitei în uzină, președintele Habib Bourguiba s-a oprit la mașinile și utilajele unde lucrau muncitorii, a cercetat produsele realizate, s-a interesat de calitățile lor tehnice. Oprindu-se în fața panourilor și graficelor de

producție, înaltul oaspete a avut cuvinte de înaltă apreciere pentru hărnicia și priceperea constructorilor de utilaj petrolier. în toate secțiile vizitate muncitorii au făcut o primire călduroasă președintelui Republicii Tunisiene și oaspeților care l-au însoțit.înainte de a părăsi uzina ploieș- teană, președintele Habib Bourguiba a consemnat în cartea de onoare : „Vizita noastră la uzina „1 Mai“ a fost deosebit de utilă pentru că am putut constata entuziasmul tuturor muncitorilor și voința lor de a contribui la industrializarea României, la ridicarea nivelului de trai al fiecărui cetățean, la întărirea unității naționale, pentru pace".De la Ploiești, înalții oaspeți s-au îndreptat spre București.
★Răspunzînd invitației Asociației de drept internațional și relații internaționale, președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, a ținut vineri după-amiază o conferință în aula Universității din București.Erau de față Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Sfat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, miniștri academicieni, cadre didactice universitare și alți oameni de știință și cultură, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și din alte ministere, ziariști români și corespondenți ai presei străine, studenți.Erau, de asemenea, prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Acad. Traian Ionașcu, președintele Asociației de drept internațional și' relații internaționale, a salutat pe înaltul oaspete și a prezentat asistenței personalitatea președintelui Republicii Tunisiene.în cuvîntarea sa, intitulată „Experiența tunisiană", Habib Bourguiba a expus concepțiile sale în conducerea statului tunisian pentru consolidarea independenței țării și făurirea unui viitor de prosperitate. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la principiile sale politice în domeniul cooperării internaționale și îndeosebi cu celelalte țări ale continentului african.Cuvîntarea președintelui Republicii Tunisiene a fost urmărită cu interes de asistență.

(Agerpres)

Recepție oferită de președintele

Republicii TunisieneVineri seara, președintele Repu^ blicii Tunisiene. Habib Bourguiba, a oferit în sala de marmură a Casei Scînteii o recepție în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Au participat Ion Gheorghc- Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu. Stoica, Paul Ni- culescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, personalități

ale vieții științifice și culturale, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte persoanele oficiale care îl însoțesc pe președintele Tunisiei în vizita în țara noastră.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic acreditați la București.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.(Agerpres)

Strategii
politice 

britanice
CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCU

Anunțate de mai multă vreme, măsurile de „ajustare" a bugetului militar au fost așteptate cu mult interes în cercurile largi ale opiniei publice britanice. Interesul a fost suscitat de recunoașterea oficială a necesității de a se reconsidera situația în care sute de milioane de lire sterline sînt vărsate anual pentru cheltuieli militare (o parte însemnată în regiuni îndepărtate ale globului) în vreme ce economia conti

nuă să fie confruntată de numeroase dificultăți. Mult așteptatele reduceri la capitolul „cheltuieli militare" s-au dovedit însă a fi iluzorii. Noua „Carte Albă" britanică în problemele militare, prezentată joi de Denis Healey, ministrul apărării, prevede pentru 1969—1970 un buget militai în- sumînd 2 254 000 000 lire, ceea ce depășește atît estimările anticipate anul trecut, cît și însuși plafonul propus în ma-

nifestul electoral laburist.„Cartea Albă" reia tema retragerii forțelor militare de la Est de Suez cu scopul clar definit al concentrării principalelor eforturi în cadrul N.A.T.O. Etapele proiectate prevăd, pe rînd, reglementarea finală a situației celor 73 000 oameni care, fie că fac parte din forțele armate britanice din Extremul Orient, fie că
(Continuare 
în pag. a Vil-a)

Telegrame
Cu prilejul sărbătorii naționale a Statelor Unite ale Americii, președintele Consiliului de Stai al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a adresat președintelui Statelor Unite, Lyndon B. Johnson, felicitări cordiale și urări de pace și prosperitate pentru poporul american.In mesajul de răspuns adresat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, mulțumind pentru felicitările transmise, președintele Lyndon B. Johnson a arătat că poporul american împărtășește speranța că relațiile dintre România și S.U.A. vor continua să prospere în anii viitori.
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FAPTUL!
DIVERS)
De-a școala

Printr-o scrisoare trimisă re- 
dacției, colectivul didactic al I Școlii generale 164 din Capitală 
ne sesiza un fapt ieșit din co- I 
mun. Este vorba despre un elev , 
slab la învățătură dar care reu
șește, nu se știe prin ce mira
cole, să promoveze de fiecare 
dată. Cercetările la fata locu- I lui au confirmat sesizarea pro
fesorilor. Relatăm, pe scurt, I 
faptele. i

Elevul Perdu Gheorghe ră
mîne mereu corijent. E leneș și indisciplinat. De trei ani de 
zile frecventează școala aminti- I 
tă, numai pînă la jumătatea tri
mestrului III, adică în luna a- 1 
prilie, cînd se mută la alte școli I 
din județul Ilfov cu întreaga 
zestre de note mici (3 și 4). | 
Acolo promovează și la înce
putul anului următor se în
scrie din nou în „clasa lui". 
Pentru a promova clasa a V-a ' 
(patru corijente) și clasa a I 
VI-a (cinci corijente) s-a trans
ferat (fără a se respecta disvo- | 
zițiile legale) la școala din Dîlga 
Gară, comuna Pelinu (Ilfov). In
tr-o lună și jumătate, băiatul 
a... promovat, revenind toamna 1 la școala din București. în acest I 
an s-a transferat (cu șapte corijente !) la școala din Stancea, I 
comuna Spanțov. Notele au fost , 
rotunjite. Aici are numai 2 co
rijente și probabil la toamnă va | 
veni cu fruntea sus în Bucu
rești, 
clasa a VIII-a.

La sesizarea noastră, Inspec
toratul școlar județean a luat 
unele măsuri: la toamnă, ele
vul respectiv va da corijenta în 
prezența inspectorilor meto- 
diști. Cum rămîne însă cu pro
fesorii de la școala din Dîlga 
Gară care și-au încălcat fla
grant demnitatea și dispozițiile 
legale ?

neutru a se înscrie în

Sentința»Iată-i în boxa acuzaților: Marcus Laszlo — 24 de ani, lăcătuș ; Ștefan Dancău — 23 de ani, tehnician agronom ; Marcus Iozsef — 26 de ani, necalificat. Trei tineri zdraveni, capabili de muncă. Și-au făcut însă socoteala că pot trăi mai ușor furînd. Profitînd de neglijența funcționarilor însărcinați cu păstrarea banilor, primii doi au organizat 
o spargere la casieria exploatării miniere Herja de unde au furat 197 371 lei. Apdi, în complicitate cu al treilea, au .încercat să ascundă banii la Oradea. Dar organele de miliție din județele Maramureș și Bihor i-au prins în mai puțin de 2 zile. Au găsit și banii. Epilogul ? Deunăzi, judecătoria municipiului Baia Mare a pronunțat sentința : în ordinea amintită — 25, 23 și 15 ani închisoare. Mult, dar face !
N-au măsuri!Inspectoratul de igienă al județului Olt a depistat cîțiva ospătari și responsabili din unități comerciale care nesocoteau igiena în localurile de alimentație publică. Unora li s-au aplicat amenzi. Văsile Bucică (responsabilul restaurantului „Slatina"), Maria Pîrvulescu (responsabila ospătăriei din Slatina), Gheorgbe Barcan (gestionar la cooperativa din Colonești) puneau în vînzare mîncare alterată, țineau alimentele în condiții neigienice, aveau îmbrăcămintea murdară. Amenzile însă nu și-au atins scopul, cei trei devenind recidiviști. Atunci inspectoratul a cerut în scris organelor comerciale locale să ia măsuri. Dar nu s-au luat. Nici en-gros, detail. N-au cu ce să că" faptele. nici en- „cîntăreas- Lipsesc... măsurile.
Fără inimă!treburi la Inspec- 

municipiului
Purtați de 

toratul miliției 
București, am greșit ușa. Și nu 
ne-a părut rău. O fetiță de „tei 
ani și patlu luni" ținea strîns 
de după gît un plutonier de 
miliție care o încălța. Apoi fe
tița a primit din 'mâinile ace
luiași om, un baton de ciocola
tă. Plutonierul s-a ridicat, ză- 
rindu-ne.

Așa am aflat povestea Ma- 
rioarei. Mama ei, Joița Stoian 
de pe str Voineasa 2 din Ca
pitală a lăsat fetita la vecini, 
motivînd un scurt răgaz pentru 
cumpărături. Nu s-a mai întors. 
Și-a abandonat copilul. Și ce 
fetită ! Vecinii au adus-o la 
camera minorului. A ajuns 
răsfățata lucrătorilor de miliție.

Cazul nu e singular. Aceeași 
situație cu Teodorescu Marian 
Cristian, a cărei mamă locu
iește pe str. Ardealului nr.. 11 
și refuză să vină să-și ia fiul 
acasă. Se abuzează de buna 
credință și de umanismul celor 
ce asigură copiilor rătăciți sau 
hoinari (care nimeresc acciden
tal la inspectoratele de miliție) 
condiții bune de viață, pînă cînd 
părinții vor afla de soarta lor. 
în cazuri ca cele ce le-am re
latat se impune intervenția opi
niei publice pentru a-i convin
ge pe acești oameni să revină 
la sentimente care să le îndrep
tățească deplin calitatea de pă
rinți. Sau, în caz contrar, legea 
să-și spund cuvîntul* de :Rubricâ redactată

Ștefan ZIDARIȚĂ
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
..Scînteii"

Cin ta

bolilor profesionale pupa
foileton

Al. PLAIEȘU

NOI TRASEE

(Agerpres)

Fluctuații și defecțiuni nejustificate
de legume a Hunedoarei

(Urmare din pag. I)

burlanele de tablă toate încheieturile,

în Pavilionul de expoziții B din Parcul Herăstrău s-a deschis vineri o expoziție de utilaj și mobilier comercial, organizată de Ministerul Comerțului Interior. Sînt prezentate peste 800 de exponate, rea-

ridicare din

bun în- tuturor produc-

Numal în ramura industriei chimice s-au cheltuit anul trecut circa 154 milioane lei pentru protecția muncii. Alte 46 milioane lei s-au plătit sub formă de sporuri acelor muncitori care lucrează în condiții vătămătoare. Cheltuite an de an, a- semenea sume de bani au contribuit și contribuie la îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, la scăderea numărului de îmbolnăviri profesionale. Dar cheltuielile statului pentru apărarea sănătății muncitorilor trebuie însoțite de efortul conjugat al conducătorilor de întreprinderi, al sindicatelor și al muncitorilor înșiși.

de Nicută TĂNASE

ce s-au îmbolnăvitde durată mai - este aceea de Nimeni nu astfel de cazul con- aici. a fost

putea asigura continuitate In aprovizionarea populației cu legume și fructe.Probleme deosebite s-au ridicat mai ales în ce privește prețurile de cumpărare de la furnizor. De la Arad s-au fixat, pentru perioada 10—20 iunie, prețuri de 11 și 10 lei ?entru kilogramul de roșii din solar, n acest fel, roșiile au ajuns să se vîndă la Deva cu 14 lei, în timp ce pe piața Aradului se puteau cumpăra mult mai ieftin. Este ușor de înțeles că asemenea prețuri au influență negativă asupra bugetului unor familii. De altfel, produsele fiind scumpe, nici nu se puteau vinde. La Dolj, Timiș, Olt, în comparație cu

Singurul punct din plan pe temă stabilește „efectuarea controale, prin echipa de obștesc, în secțiile uzinei", demonstrează că pînă și o

această uzină nouă este faptul că preocuparea pentru pregătirea oamenilor ocupă un loc infim. Dar cred oare forurile responsabile că efortul oamenilor de a învăța mînui- rea mașinilor moderne absolvă conducerea, sindicatul de obligația de a lua o serie de măsuri tehnice, de a asigura curățenia locurilor de muncă, de a urmări respectarea normelor de protecție a muncii, ca și traducerea în viață a indicațiilor date de Inspecția sanitară, indicații obligatorii, date de un organ de stat învestit cu răspunderi precise 7— Dacă ajutoarele de boală și pensiile ce se plătesc în cazurile de îmbolnăviri profesionale sau de invalidități contractate vor greva, cît de cît, buzunarul acelora care nu asigură condițiile corespunzătoare de muncă și nu urmăresc respectarea riguroasă a prevederilor de protecție a muncii — susține doctorul Mircea Tat de la Inspecția sanitară de stat din Ministerul Sănătății — nu încape îndoială că aceștia s-ar îngriji cum se cuvine de rezolvarea problemei. Nerespeqtarea și ignorarea dispozițiilor legale, neglijențele de tot felul, toleranța față de cei ce încalcă legislația în acest domeniu diminuează rezultatele uriașului efort material al societății noastre pentru protecția muncii. Aceasta este însă o noxă ce poate și trebuie să fie prevenită prin eforturile conjugate ale tuturor factorilor responsabili atît pe plan central, cît și din fiecare unitate de producție.

lizate de 35 întreprinderi producătoare din treaga țară. Expoziția rămîne deschisă pînă în de 27 iulie.

în toamnă să fie identificate toate suprafețele destinate producerii legumelor. Considerăm că prin acțiuni bine gîndite și susținute pentru extinderea suprafețelor, îmbunătățirea sortimentelor cultivate, sprijinirea unităților în organizarea muncii și aplicarea măsurilor agrotehnice înaintate, construirea unor sere, vom reuși ca să realizăm, în cadrul județului, o parte tot mai însemnată din cantitățile de legume necesare aprovizionării.Un aport mai substanțial la acoperirea deficitului de legume pot și trebuie să-1 aducă întreprinderile a- gricole de stat. Deși I.A.S. Bîrcea dispune de terenuri cu condiții de irigare în suprafață de circa 200 ha, care cu cîțiva ani în urmă erau cultivate cu legume, departamentul I.A.S. a acceptat cu prea multă ușurință schimbarea destinației suprafețelor respective. Consiliul popular județean socotește necesar ca, înce- pînd din toamna acestui an, terenurile respective să fie redate le- gumiculturii. Desigur, acest lucru îl vom putea soluționa Consiliul Superior al Departamentul I.A.S. solicităm și așteptăm

în- ziua

Toate aceste neajunsuri sînt o consecință a faptului că unii lucrători ai consiliilor populare, uniunii județene a C.A.P. nu controlează modul în care cooperativele agricole de producție își respectă obligațiile contractuale, nu le acordă a- jutorul cuvenit în organizarea muncii. Pe alocuri, unii lucrători ai u- niunii județene a C.A.P., în loc să desfășoare o activitate temeinică de îndrumare si control, s-au transformat în simpli funcționari-statisti- cieni, care culeg fel de fel de date, fac informări, socotind că alții tre-

în mediu no- măsurilor ele- a muncii.caz, ne-am pus se respectă protectie a

împreună cu Agriculturii — — de la care sprijinul ne-

In Maramureș s-au înființat noi trasee turistice, printre care Baia Mare — Barajul Firiza — Izvoarele — Mara — Sighet, Baia Mare — Sein — Sighet și Mesteacăn, Baia Mare — Muntele Gutîi — Vișeu — Borșa — Prislop. De asemenea, s-a asigurat circulația de autoturisme pe drumurile forestiere Iza Izvor — Strîmba — Valea Călăuței, Săpînța — Valea Săpînței, Vad — Agriș, Mogoșa, Țibleș și Jidoaia — yalea Plopilor. Organele de resort au luat o serie de măsuri ca de pildă amenajarea de cabane și campinguri,. cum ar fi cele de la Izvoarele și Firiza, a unor unități de deservire și alimentație'publică. Pe unele din aceste itinerare se vor organiza tîrguri anuale, unde să se desfacă obiecte de artă populară maramureșeană — covoare, scoarțe, ștergare, ceramică, sculpturi în lemn.

muncă, formulate de unii sau de alții. Cum se justifică reținerea 7 „Știam că asemenea probleme sînt în atenția conducerii uzinei" — ne explică președintele sindicatului. Dar ce a putut împiedica sindicatul să se ocupe de instruirea muncitorilor în acest domeniu 7 această a două control Faptele asemenea prevedere are un caracter formal.— Ați primit vreun sprijin din partea uniunii sindicatelor de ramură 7— Firește, un asemenea sprijin ne-ar fi fost necesar — este de părere tovarășul președinte — dar de la dezbaterea cifrelor de plan, la începutul anului, tovarășii de la uniune nu s-au mai interesat de noi.S-ar putea pune întrebarea de ce am luat tocmai „Policolorul" drept exemplu de întreprindere în care apar îmbolnăviri profesionale. Nu sînt aici nici prea multe Ia număr, nici din cele cu urmări grave (în ansamblul industriei chimice există, firește, întreprinderi care n-au îmbolnăviri profesionale, dar și altele, cum este Combinatul de fibre artificiale de lîngă Brăila, care deține tristul record de a genera mai bine de jumătate din numărul îmbolnăvirilor profesionale pe întreaga ramură a ehimiei, fără ca Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Sănătății și uniunea sindicatelor pe ramură să fi luat o atitudine corespunzătoare). Ceea ce socotim că îngrijorează în mod deosebit în

contractelor de livrări către județele deficitare, stabilirea prețurilor și organizarea transporturilor trebuie să-și găsească o rezolvare corespunzătoare intereselor bunei aprovizionări a populației. Considerăm că nu s-a reușit pînă în prezent să se organizeze, la nivelul Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor, un sistem de informare operativă a I.V.L.F.-urilor asupra prețurilor de cumpărare, astfel ca să, se poată orienta la timp în așezarea prețurilor pentru consumatori.Recent, problemele privind aprovizionarea populației au fost anali-

din vreme măsurile necesare pentru ca unitățile din județ să a- ducă cu mijloace proprii produsele direct la unitățile de desfacere. Consiliul popular județean este ho- tărît să intervină energic pentru ca toate organele și organizațiile care răspund de producerea și desfacerea legumelor să-și îndeplinească cu promptitudine sarcinile ce le revin.Așa cum am arătat de la ceput, paralel cu folosirea posibilităților de sporire a ției de legume, este necesar să se rezolve mai judicios și problema a-

Știam de la Doina 
Badea că mateloții au 
voie să cinte numai 
la proră (de unde și 
cîntecul: „Cînta un 
matelot la proră"). 
De aceea, cînd am 
auzit și văzut la 
Giurgiu (pe canalul 
Plantelor) un matelot 
cîntînd la pupa unei 
nave, l-am întrebat:

— De ce cinți to- 
matelot, i

— Probabil unii au 
în plan niște pierderi 
planificate și dacă nu 
le cheltuiesc conform 
planificării, le taie 
primele. Te joci ?

— Cu repertoriul 
cum stați ?

— Ce repertoriu ?
— De melodii. Cin- 

tați aceleași melodii 
la nesfirșit ? Ar tre
bui să cereți să vă a- 
ducă un compozitor, 
un textier... Pian 
cu coadă v-a dat ?

— Nu, ne des
curcăm cu o chitară. 
De compozitor și tex
tier n-avem nevoie. 
Cheltuiesc destul cu 
întreținerea navei. 
Să-i mai supunem și 
la astfel de cheltu
ieli ar fi prea de tot. 
Și, in afară de asta, 
noi ne-am profilat pe 
folclor. Pe muzică 
populară. Vrei să as
culți ?

— „N-am o scară 
să mă sui / Zumba- 
lai, zumbalai mește-

tră ? Dumneavoastră 
cu nava asta ce fa
ceți, nu mai scoateți 
balast ?

— Nu mai scoatem.
— Și-atunci ?
— Cîntăm, fluie

răm, și la proră și la 
pupă. Unde vrem.

— Și vă plătește ?
— Cum nu 1 Sin- 

tem încadrați.
— Și anul trecut 

varășe matelot, la ați fost plătiți ca să 
pupa ? nu știi că nu 
e voie ?

— Am derogare !
— Atunci dă-i bă

taie ! Cîntă înainte. 
Dacă ai derogare poți 
să și fluieri.

— A pagubă.
— De ce a pagubă? 

Apropo de pagubă, ce 
fel de navă e asta 
că nu prea am cu
noștințe în materie.

— E o navă ele
vator de balast.

— Scoateți balast 
cu ea ?

— Exact.
— îl scoateți și-l 

băgați la loc, pentru 
că nu văd pic de ba
last în jur ?

— Balast se scoate, 
dar cu niște utilaje 
de mai mare pro
ductivitate. S-a mo
dernizat scoaterea ba
lastului.

— Și dumneavoas-

cîntați la pupa ?
— Anul trecut am 

mai și lucrat.
— Mult ?
— Din totalul de 

8660 de ore cît tre
buia să lucreze nava, 
a funcționat doar 
1488 ore. în schimb, 
s-a cheltuit cu între
ținerea ei vreun sfert 
de milion și ceva.

— Ați avut timp de 
cîntat și anul tre
cut ?!

— Berechet.
— Anu’ ăsta T
— Anu' ăsta nava 

elevator n-a scos nici 
măcar o lopată de 
balast. Dar și chel
tuielile de întreținere 
au fost mai mici. La 
31 V abia au ajuns 
la 49 000 de lei.

— De ce nu se dă 
altei întreprinderi, 
ori de ce nu se ca
sează ?

MASURILE PREVENTIVE

re...".
La Direcția de spe

cialitate a ministeru
lui (M.T.A.N.A.) am 
cîntat și eu vocea a 
doua, dar la proră.

Eu n-aveam dero
gare.

Este important de reținut că, în afara cîștigurilor în bani, titularii libretelor de economii pentru construirea de locuințe beneficiază, ca de altfel toți depunătorii, de a- vantajele garantării de către stat a sumelor depuse, păstrării secretului privind numele depunătorilor și operațiunile efectuate, scutirii de orice fel de impozite și taxe a depunerilor și cîștigurilor ș.a.

Titularii libretelor de economii pentru construirea de locuințe sînt informați că tragerea la sorți pentru al doilea trimestru al anului va avea loc în Gapitală, la data de 29 iulie 1968.Cu acest prilej, Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda cîștiguri cu valori de 45 000 lei, 30 000 lei, 20 000 lei și 15 000 lei.Medicul Inspecției sanitare de stat a pășit pe poarta uzinei. Un control al condițiilor de muncă 7 Nu. O anchetă. Un caz de îmbolnăvire profesională la uzina „Policolor", întreprindere modernă, cu mijloace mecanizate, automatizate și condiții dintr-acelea pe care în mod curent le denumim „de farmacie".— Cum vi s-a făcut rău 7 — o întreabă medicul pe tînăra operatoare phimistă Eugenia Florea.— Lucram în camera de spălare ; curățăm filtre și site cu solvenți. Mirosul era foarte tare, dar am rămas să luorez mai departe... Și am ajuns la spital.— Ventilația funcționa 7— Nu.— De ce ai continuat să lucrezi, de ce n-ai cerut punerea în funcțiune a ventilației 7Un zîmbet și umeri.Șeful de schimb nu știa nimic, nici maistrul. O trimisese să lucreze în camera de spălare un operator.Verificăm camera de spălare. Ventilația funcționează cu intermitență. Odată pornită, tremură din gata, gata să se prăbușească.Inginerul șef adjunct al fabricii de lacuri și vopsele din cadrul uzinei „Policolor", E. Cosmovici, încearcă să ne convingă că instalația funcționează fără întrerupere și că opririle se pot face prin apăsare de buton, din diferite puncte ale încăperii. „Dar, adaugă el, și acesta-i momentul cel mai important în toată logica expunerii, numai asemenea fete se îmbolnăvesc ; nu-i o treabă pentru ele, sînt prea sensibile, ar trebui să lucreze în altă parte... 1“ >Instrucțiunile Inspecției sanitare sînt clare:' „Dacă nu funcționează ventilația în camera de spălare, se va folosi masca". Indicațiile sînt atît de categorice, deoarece avem de-a face cu un tip de îmbolnăvire repetată. Trei din cele cinci îmbolnăviri profesionale înregistrate în acest an la uzina „Policolor" s-au petrecut în condiții asemănătoare.La conducerea secției, la conducerea uzinei, la serviciul de protecția muncii, ba chiar și la unii membri ai comitetului sindicatului s-a acreditat ideea sensibilității u- nor salariați, a predispozițiilor pentru îmbolnăviri profesionale. Iar principala recomandare care se face celor ce s-au îmbolnăvit — indiferent dacă absenta mare sau mai mică a primi alt loc de muncă, contestă existenta unor sensibilități, numai că. în creț al îmbolnăvirilor de vorba, de fiecare dată, de desfășurarea unor activități civ. cu nerespectarea mentare de protecțiePornind de la acest întrebarea : de ce nu toate prevederile de muncii 7 Nimeni, bunăoară, nu va încerca să verifice pe propria sa piele justețea avertismentului „înaltă tensiune. Pericol de moarte". Dar cînd e vorba de folosirea unei măști de protectie, a unui'ventilator, a u- nei substanțe de protejare a pielii, grija pentru conservarea sănătății scade brusc atît la cei în cauză, cît la cei chemați s-o apere. Avem de-a face cu un fenomen grav de ignorantă, dublată de neglijentă. Că poate fi și altfel o dovedește, de exemplu, situația de la fabrica „Color". unitate cu profil asemănător unde, deși sînt instalații mai vechi, rudimentare, nu s-a înregistrat anul acesta nici un caz de îmbolnăvire profesională. iar anul trecut doar unul singur.Discutăm despre aceste lucruri cu tovarășii de la „Policolor". „La noi sînt multi tineri flușturatici" — ripostează inginerul șef. Sub o altă formă, ideea este repetată de inginera Mihăieșteanu de la controlul tehnic de calitate (și membră a comitetului sindical, în cadrul căruia răspunde de asigurările sociale), de ing. Paul Vitani de la laboratorul de toxicologie, de mecanicul Gheorghe Caraivan. președintele sindicatului, de ing. L. Segal, șeful biroului pentru protecția muncii. Ciudată concepție. Nici unul dintre cei menționați nu se gîndește măcar că ar avea vreo răspundere față de toți acești tineri, pentru calificarea lor, pentru sănătatea lor, pentru a-i facesă fie mai puțin „flușturatici" într-o problemă atît de serioasă.Sînt aici două aspecte : unul strict tehnic — al funcționării instalațiilor de ventilație, elementul obiectiv al protecției muncii ; în această privință am fost asigurați că s-au luat măsurile necesare : se vor aduce îmbunătățiri instalațiilor în general, iar în locurile cu nocivități ridicate, ele vor fi completate, deși nimeni n-a putut să spună cînd se vor realiza toate acestea. Există apoi aspectul subiectiv, al pregătirii muncitorilor. spre a fi în stare să evite într-o măsură cît mai mare cu putință efectul nocivităților. Or, ex- ceptînd instructajele lunare de protecție a muncii, altă activitate nu se mai duce. Cum sînt însușite noțiunile. cine controlează aplicarea prevederilor 7 — iată întrebări pe care cei din uzină nu si le pun.Dar sindicatul — reprezentantul oamenilor muncii — cum a acționat 7 Nu s-ar putea afirma că sindicatul nu a intervenit. Dar nu pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. pentru respectarea normelor de protecție. ci pentru sprijinirea cererilor de schimbare a locului de
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buie să meargă pe urmele lor pentru a îndrepta lucrurile.Trebuie arătat însă că golurile ivite în aprovizionare s-au datorat și activității nesatisfăcătoare a organizațiilor comerciale. Au fost zile cînd în unele magazine au lipsit ceapa, rădăcinoasele, tomatele. La Deva, Petroșeni, Hunedoara, ceea ce se găsea în magazinele din centru nu se putea cumpăra la cele din cartierele mărginașe. Au fost și cazuri cînd în centrele muncitorești Aninoasa, Ghe- lar, Teliuc, Certej, Muncelu au lipsit unele produse, deși în alte localități din județ se găseau în abundență. Datorită lipsei de operativitate ce se manifestă în activitatea unor centre, oficii și întreprinderi de legume și fructe, fondul de marfă nu este pus întotdeauna la dispoziția consumatorilor în stare proaspătă și de bună calitate. Aceste situații pun în evidență faptul că nu am reușit să avem peste tot buni gospodari, că nu s-au luat 

ducerii legumelor din alte părți ale țării, problemă esențială pentru a- sigurarea unei bune aprovizionări a populației din județul nostru. Felul în care se desfășoară în prezent livrările, în baza contractelor încheiate, este departe de a putea fi socotit satisfăcător. Cu toate că I.V.L.F. din județele Teleorman. Ilfov, Bihor au livrat cantități însemnate. restantele sînt mari în raport cu graficele stabilite. Se numără printre restanțieri întreprinderile din județele Dolj, Timiș, Olt și Arad, deși în unele din aceste județe legumele sînt irigate. Probleme nerezolvate sînt și în ce privește furnizarea cantităților contractate în general pentru trimestrul III. Din județul Dolj ni s-a oferit să primim în luna iulie circa 87 la sută din cantitatea de roșii planificată pentru întregul trimestru. Delegați ai I.V.L.F. Hunedoara s-au deplasat pentru a perfecta ritmul de livrare. Este însă necesară și intervenția departamentului pentru a se 

anii precedent!, prețul de cumpărare a cepei de către organizațiile noastre se menține ridicat. In general, putem să afirmăm că prețurile sînt foarte diferențiate de la un județ' la altul. Ca urmare a faptului că a fost nevoită să vîndă cu prețuri mai mici decît cele cu care a cumpărat, I.V.L.F. Hunedoara a avut pierderi însumînd aproape 700 000 lei.Sînt, de asemenea, greutăți în ce privește asigurarea transportului. Unitățile furnizoare pretind să li se trimită autocamioane și delegați pentru a prelua marfa. Este un lucru necesar, dar trebuie făcut cu chibzuială, fiindcă de multe ori transportul costă mai mult decît produsele. Nu sînt puține cazurile cînd costul unor produse cum sînt varza sau cartofii (care pot fi expediate cu vagoane) crește de cîteva ori pentru că sînt aduse cu camionul, ceea ce influențează negativ asupra prețului de vînzare cu amănuntul. Sînt fapte care arată că problemele ce se ridică în legătură cu respectarea 

zate și într-o ședință a secretariatului comitetului județean de partid. Comitetul executiv al consiliului popular județean a luat măsuri pentru constituirea unor colective de specialiști, care ajută unitățile cooperatiste în folosirea unor posibilități de suplimentare a suprafețelor cu legume, prin culturi duble și succesive, chiar în vara aceasta. In același timp, s-au intensificat eforturile pentru sprijinirea fiecărei u- nități cooperatiste în luarea unor măsuri care să asigure creșterea producției la hectar, prin executarea la timp a lucrărilor de întreținere. S-a îmbunătățit controlul asupra repartizării și desfacerii produselor, pentru frînarea umflării artificiale a prețurilor și respectarea mercurialului. Zilnic, primarii, membrii comitetelor executive ale consiliilor populare fac controale în piețe.Cunoscînd cerințele județului, precum și rezervele nefolosite încă de creștere a producției, consiliul popular județean a stabilit ea pînă 

cesar.Județul Hunedoara are mari posibilități pentru extinderea plantațiilor de pomi fructiferi. Pornind tocmai de la acest considerent, au fost luate măsuri pentru înființarea, în anul 1969, a unor noi livezi în suprafață de 420 ha, din care 100 ha sistem intensiv. In această perioadă se întocmesc, de asemenea, studii în vederea organizării lucrărilor pentru plantarea unor întinse livezi de nuci, prevăzîndu-se ca pînă în anul 1980 să fie plantați cei puțin 35 000 de nuci.Avem convingerea că, luînd măsuri mai hotărîte, în lumina documentelor recentei plenare a Comitetului Central ăl partidului, pentru îmbunătățirea activității de realizare și desfacere a cantităților de legume și fructe stabilite pentru acest an. pentru pregătirea în cele mai bune condiții a producției legumicole a anului viitor, vom putea asigura o tot mai bună aprovizionare a populației.
.1
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COOPERATISTA EXCLUDE
DOMNIA BUNULUI PLAC
Pe urmele unei scrisori sosite la redacție de la cooperativa agricola Busu-Dolj

Mat mulți țărani cooperatori din satul Busu, județul Dolj, au trimis redacției o scrisoare. „Cooperativa noastră, se spune în ea, este cea mai săracă din cîte sînt prin partea locului, deși posibilități sînt mult mai mari decît în cele din vecinătate, iar oamenii sînt destul de harnici... La noi se fură ca în codru și nimeni nu ia nici o măsură". Am verificat aceste afirmații la fața locului. Faptele semnalate în scrisoare sînt reale. Multe din nereguli, neglijențe și abuzuri au fost constatate și de comisia de revizie din cooperativă, precum și de uniunea cooperatistă județeană din sesizările făcute de cooperatori. Ele însă persistă pentru că răul pornește de la conducerea cooperativei, de la președinte și de la alti membri ăi consiliului de conducere, care nu numai că nu au luat măsuri pentru evitarea și curmarea unor neajunsuri ce se manifestă în cooperativă, dar ei înșiși comit abateri grave, risipesc a- vutul obștesc, ca găina în grămadă, pierzîndu-și prestigiul și autoritatea în fața membrilor cooperatori.Despre ce este vorba Ț Din verl- 'icările făcute de comisia de revizie în acest an rezultă că sînt lipsuri în gestiune în valoare de aproape 10 000 lei. In 1967 au fost scoase din magazie fără acte legale 190 kg de brînză de oaie din cele 650 kg fabricate și 230 kg brînză de vacă. în anul 1964 s-au vîndut unor țărani cooperatori 1 000 kg ciment destinat construcțiilor gospodărești, iar în 1966 încă 350 kg. Fără a mai lua în considerație că acest material a fost procurat de către cooperativă și era foarte necesar pentru construcțiile zootehnice ale unității, trebuie spus că sumele provenite din vînzarea cimentului nu au fost încasate în totalitate nici pînă acum.La această unitate, cu dezordinea și proasta gospodărire a avutului, obștesc te întîlnești lă tot păsul. Adăposturile pentru animale au gropi, ieslele sfărîmate, pereții stricați. Din cele 80 de atelaje, cîte a avut cooperativa cu cîțiva ani în urmă, mai sînt în stare de funcționare doar 30, celelalte au fost, distruse. Multi dintre membrii cooperatori dețin în plus, în mod nelegal, suprafețe de teren pe care le lucrează personal și care depășesc cu mult prevederile statutare și hotărîrea adunării generale. Ni ș-a semnalat că nu rare sînt cazurile cînd produsele se risipesc pe cîmp nestrînse, înfruptîndu-se din ele cine vrea și cine nu vrea. Cooperativa a devenit „o vacă bună de muls" și pentru unii din afara ei. Iată un caz de-a dreptul scandalos, care trebuie analizat cu răspundere, iar cei vino- vați să fie aspru sancționați.Fără a fi membru cooperator, șeful postului de miliție din comuna Grecești, Dumitru Căruntu, care răspunde și de satul Busu, si-a trimis, în 1966, un copil la o școală tehnică pe cheltuiala cooperativei agricole din Busu. Initial D. Căruntu s-a angajat în scris să restituie banii — peste 11 000 lei — pe care cooperativa i-a achitat în perioada de școlarizare a copilului. între timp, angajamentul lui a dispărut misterios din arhiva cooperativei și, bineînțeles, banii n-au mai fost restituit!. Pe bună dreptate, cooperatorii și-au manifestat indignarea fată de acest abuz și au cerut să i se pună capăt. Dar în loc să restituie banii, șeful postului de miliție a intervenit la fostul comitet raional de partid Strehaia, care a trimis în cooperativă pe unul din secretarii săi împreună cu cineva

de la consiliul agricol. Aceștia au impus adunării generale să aprobe cererea lui D. Căruntu ca din fondurile cooperativei să se plătească cele peste 11 000 lei. In cooperativă se vorbește că cei care au comis acest abuz ar avea obligații față de șeful postului de miliție.In 1962 consiliul agricol Strehaia a repartizat la această unitate 38 de vaci din Maramureș care au costat în medie 4 000 lei fiecare. Vacile au fost bătrîne, nu s-au putut acomoda în • acea parte a locului, au slăbit și au fost reformate și valorificate cu prețuri mici. Tot consiliul agricol a mai repartizat 2 tocători de rădăcinoase jn valoare de 10 200 Jei, deși cooperativa din Busu nu cultivă aceste plante, deoarece sînt aici nerentabile. A- ceste utilaje stau nefolosite de ani de zile și se degradează. Desigur, ' toate aceste indicații greșite și măsuri abuzive au adus serioase pagube cooperativei agricole din Busu și, de aceea, organele județene trebuie să tragă la răspundere pe cei vinovați.Nu poate fi însă trecut cu vederea faptul că o serioasă vină pentru situația existentă în cooperativă o poartă consiliul de conducere, căruia adunarea generală — forul suprem de conducere al treburilor cooperativei — i-a încredințat sarcina de a gospodări cu chibzuință fiecare leu, fiecare metru de pămînt, toate bunurile obștești.Așa cum se spune și în scrisoarea adresata ziarului, consiliul de conducere nu se sfătuiește cu oamenii, nu lucreâză ca un organ colectiv, multe din problemele importante fiind hotărîte doar de președinte și alți cîțiva membri ăi consiliului. Desigur, toate acestea adunate la un loc s-au răsfrint asupra situației economice a cooperativei, au influențat negativ asupra nivelului producției și al veniturilor țăranilor cooperatori. Astfel, dacă în 1966 s-a obtinut o producție mai bună de

grîu și porumb — acestea fiind culturile de bază — și ca urmare și venituri mai ridicate, în 1967 recoltele ca și cîștigul cooperatorilor au scăzut simțitor, iar în acest an nu sînt semne să fie mai bune. Cooperativa bate pasul pe loc nu numai datorită recoltelor slabe ce le obține, dar și pentru că consiliul de conducere, a- dunarea generală în ansamblu, nu se preocupă de dezvoltarea proprietății obștești, nu asigură ca an de an să se acorde pentru acumulare'fonduri corespunzătoare. In fiecare an se prevede a se reține pentru fondul de acumulare cota maximă, adică 25 la sută din venituri, însă în realitate se oprește foarte puțin. Astfel, în 1966 s-a reținut doar 15 la sută, iar în 1967 numai 3 la sută din veniturile realizate și tinînd seama că aceste venituri erau și așa mici, rezultă că ceea ce s-a retinut pentru acumulare reprezintă o nimica toată. Or, fără dezvoltarea continuă a proprietății obștești cooperativa nu poate progresa, nu poate exista o bază care să asigure în următorii ani venituri sporite. ,Numai prin efortul susținut al tuturor membrilor cooperativei pentru aplicarea măsurilor de care depinde creșterea producției si a averii obștești cooperativa din Busu poate obține rezultate bune, poate asigura creșterea nivelului de trai al țăranilor cooperatori. Trebuie însă în același timp pusă ordine în conducerea treburilor obștești. Este de datoria organelor județene să analizeze temeinic starea de lucruri din cooperativa din Busu și să ia urgent măsuri care să ducă la îmbunătățirea activității consiliului de conducere, la întărirea autorității și răspunderii a- dunării generale ca for suprem de conducere a întregii activități a cooperativei. '
Florea CEAUȘESCU
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Fabrica de zahăr din Bucecea a intrat în circuitul economic în anul 1960 și trebuia să prelucreze 2 000 tone sfeclă pe zi, cu un conținut de zahăr de 16,5 la sută, într-o durată ciclică de funcționare de 130 zile. Acești indicatori cantitativi au fost îndepliniți și depășiți chiar din primul an de funcționare a fabricii. Evident, un asemenea succes s-a dovedit a fi de mare rezonanță, dacă se ține seama că unitățile agricole din zona de nord a Moldovei — județele'Botoșani și Suceava — cultivă aproape 20 000 hectare cu sfeclă de zahăr, cantitate care se impunea preluată și prelucrată în condiții optime. Că am reușit să atingem indici superiori în domeniul capacităților de producție o atestă rezultatele consemnate anul trecut, cînd zilnic s-au prelucrat cu 360 tone sfeclă mai mult decît se prevedea în proiect — iar la terminarea campaniei s-au mai prelucrat alte 8 000 tone zahăr brut aduse din import.După cum ' spuneam, calea principală, „izvorul" acestor rezultate constă în folosirea cu indici superiori a capacităților de producție existente și, îndeosebi, la utilajele „cheie", unde se formau gîtuiri în procesul tehnologic. Pe fondul sti- nțulativ și novator al preocupărilor pentru organizarea științifică a producției și a muncii s-au luat măsuri tocmai în scopul amintit, printre care creșterea capacității de alimentare a elevatorului pînă la 2 500—2 600 tone în 24 de ore. La extracție s-a mărit cu 25 la sută suprafața utilă a sitelor interioare, iar la faza de purificare s-a dublat capacitatea de pompare a zemurilor extrase. Desigur, s-au mai aplicat și alte măsuri de ordin tehnic și tehnologic — rod al stimulării gîndirii specialiștilor fabricii, cunoașterii și însușirii unor experiențe înaintate în domeniul producției de zahăr.Cel mai „îngust" punct de lucru din fabrică era cuptorul pentru ars piatra de var care, prin proiectare, nu are nici un fel de rezervă de sporire a producției sale. Se părea că nu »e mai poate face nimic, însă nimeni
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și-au propus să rea- tipuri de pompe de bazate pe transmi- a puterii. Ca prin- sînt

Mai multe grupuri de specialiști din țara noastră fac intense cercetări pentru aplicarea sonicității în extracția țițeiului. Abordarea acestei probleme a fost determinată de ' faptul că, în prezent, metoda pompajului de adîncime cu prăjini, care se aplică la un procent foarte mare din totalul sondelor aflate în producție, prezintă încă o serid de inconveniente: debite limitate, randamente nu totdeauna satisfăcătoare, intervenții multe \pentru înlocuirea pompelor și a tijelor rupte, operații de deparafinare și altele. Pentru înlăturarea lor, specialiștii lizeze noi adîncime sia sonicăcipiu constructiv, acestea formate dintr-un generator de pulsații montat la suprafață, care printr-o conductă de comandă transmite impulsuri soni- ce pompei propriu-zise aflată în adîncime la nivelul zăcămîntu- lui. Sub acțiunea sonicității pompa împinge la suprafață țițeiul din zăcămînt.Primele pompe de acest fel au fost realizate și se fac cu ele în prezent experimentări pe standuri speciale și la sonde. Rezultatele de pînă acum sînt promițătoare; se preconizează ca, în curînd, aceste pompe să-și facă apariția în industria extractivă de petrol.Soluțiile adoptate oferă a- vantaje față de restul pompelor utilizate pînă acum — randamente superioare, instalație simplă Ia suprafață, putere necesară redusă pentru acționarea pompelor, avantaje care, bineînțeles, vor duce la realizarea unor însemnate economii in industria petrolului.(Agerpres)
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Automatizare la Combinatul de morărit și panificație din Constanța

din fabrică nu s-a putut declara de acord cu acest fapt și, ca urmare, au început investigațiile, pentru a mări capacitatea cuptorului. Studiul întreprins în cadrul organizării superioare a producției și a muncii ne-a clarifi-
derile planului. In același timp, fabrica s-a înscris cu o reducere a cheltuielilor de producție de 38,36 lei la 1 000 lei producție marfă, ceea ce înseamnă în total o economie de 3 427 000 lei. Au sporit, peste preve-

CUM ÂM 
DEPĂȘIT 
PARAMETRII 
PROIECTAȚI
tribuna experienței înaintate

cat asupra soluțiilor potrivite pentru funcționarea cu randament mult amplificat a cuptorului. S-a reconcasat și sortat piatra de var, pentru a fi cit mai măruntă și uniformă la ars, iar în continuare s-a construit un rezervor suplimentar necesar depozitării varului ars. care ne ajută să eliminăm toate opririle ce se iveau mai înainte în functionarea instalațiilor fabricii.Conjugate, toate aceste acțiuni se reflectă în realizarea unui plus de producție, de la începutul anului 1968 și pînă. la intrarea în remont a fabricii, de 2 264 000 lei, față de preve

deri, și acumulările cu 10 870 000 lei, din care beneficii suplimentare 2 205 000 lei.Este adevărat că, lucrînd în acest fel, perioada de producție a crescut de la 130 de zile, prevăzut prin proiectare, la 178 de zile, în campania de anul trecut, la care se adaugă și 34 de zile cu prelucrarea zahărului brut adus din import. Această prelungire a campaniei de producție s-a obținut prin devansarea , începerii prelucrării sfeclei de zahăr cu cel puțin 15 zile, în care scop am îndrumat și ajutat unitățile agricole să depisteze culturile avansate în vege

(Foto : Agerpres)

Răspunderea pentru
gestiunea economica(Urmare din pag. I) improprii — se sparg, iar gestionarii Podașcă Ștefan și Păun Gagu, precum și alții își văd liniștiți de treburi.— Mai intervine o deficientă, a continuat contabilul-șef. Uneori, lipsurile de materiale din depozite se regăsesc ca plusuri în lucrări. Aceasta fiindcă se eliberează din depozite materiale fără bon, făcîndu-se imposibilă ținerea unei evidențe reale și la zi.

în șir, piesele de schimb respective au fost ridicate de la magazie de tehnicianul Nicolae Răpcaru. Bonurile de materiale purtau semnătura solicitanților și a aceluiași... tehnician. Un control a dovedit că, în 53 de cazuri, solicitanții respectivi nu și-au recunoscut semnătura și nici primirea pieselor de schimb. Prejudiciul adus întreprinderii și statului a fost' de netăgăduit. Tehnicianul și alții au fost înlăturați. Magazionerul continuă însă să lucreze. A învățat el ceva din cele întîmplate ?— Nici acum nu cunosc toate semnăturile solicitanților. Au bon ? Eliberez piesa de schimb...Oare, situația celor 53 de cazuri nu tinde să se repete ? Ne-am adresat conducerii ț întreprinderii.— La noi, gestionarea cu grijă a valorilor materiale, în sensul cel mai larg, constituie o preocupare de prim ordin, ne-a răspuns tov. GEORGE PASCU, șeful contabil. Nu avem prejudicii, lucrurile merg bine.Așa să fie ? Am adus în discuție problema magaziei autobazei și — curios — convorbirea a luat o altă turnură : „într-adevăr, în acest caz, s-a greșit. S-a acordat prea puțină atenție posibilităților de prevenire a pagubei". Iar tov. RODI- CA GABOR, inginer-șef al întreprinderii, ne-a relatat— De fapt și la magazia de produse finite s-a înregistrat o pagubă de circa 184 000 Iei, care s-a format în vreo 4 ani, prin depășirea procentului de perisabilități admis. Urmează să se stabilească dacă paguba e într-adevăr... pagubă sau nu.Fără îndoială, „problema" va trebui elucidată obiectiv și fără întîrziere, mai ales că aici produse finite în- seatnnă . brîhzeturi, unt și ’alte șorțijnente... comes,tj- deplasăm la Brăila, bile. Cum poate fi însă —Nu cunosc nimic des- apreciată afirmația contabilului șef — responsabilul financiar al întreprinderii — cum că „lucrurile merg binș" ? Ce fel de competență au dovedit a- ceia care, timp de patru ani, nu au putut pune în lumină o pierdere de proape 200 000 lei 7Gospodărirea judicioasă a fondurilor materiale și bănești încredințate continuă să șchiopăteze și la treprinderea nr. 7 strucții-montaj-Galați. ceasta în condițiile în se mențin pierderile nificate, iar unele materiale se irosesc. ’— Nu știu cum ar putea fi altfel — ne replica, pe un ton amar, tov. MARIAN NEGOIȚESCU, contabilul-șef al întreprinderii Oamenii care să se ocupe de gospodărirea materialelor îi angajăm așa cum îi găsim, indiferent cu ce s-au ocupat înainte, fiindcă'producția... nu așteaptă.Si consecințele acestei ' false „crize" de oameni competenți ? Cimentul nu e dat în consum după criteriul vechimii, ci la întîm- plare, ceea ce provoacă diminuarea calităților sale, cărămizile și geamurile — din cauza unei depozitări

EVIDENȚĂ CON
TABILĂ DE LA 
DISTANȚĂ ?Asemenea neajunsuri se datorează deci și evidenței contabile defectuoase, slabei calificări a celor ce o exercită.— Pentru a angaja un tehnician sînt necesare studii, vechime, cunoștințe temeinice, remarca tov. GEORGICĂ RADU, con- tabil-șef al șantierului 702 din cadrul aceleiași întreprinderi de construcții. Contabil poate fi însă oricine și oricum. Există, la, unii, concepția că nimic nu e mai ușor decît contabilitatea. Și această părere se reflectă în încadrarea cu oameni slab pregătiți a serviciilor de contabilitate.Implicațiile ies în evidentă și mai pregnant, descriind o „scenă" petrecută pe șantierul I.C.S.I.M. Galați. Ne interesăm cum s-a îndeplinit prețul de cost, .întrebarea a provocat o cumplită încurcătură.— Cheltuielile de producție le cunoaște contabilul-șef. Știți, noi sîntem cu planul. In orice caz, cred că lucrăm cu beneficii — ne asigura tov. PINTILIE PI- TARU, șeful șantierului.Contabilitatea și cu șeful ei se află însă la... Brăila. Acolo se ține evidenta șantierului din Galati. Ne

desprinde T Că morali" ai pro- unor oameni cu

a-
în- con-A- care pla-

pre situația financiară a șantierului, ne mărturisește tov. GHEORGHE — LOC, șeful serviciului nanciar al șantierului pectiv.Aceeași cunoștință tîlnit-o și lariați ai serviciului contabilitate. Nimeni nu știa nimic. Datele le cunoștea... contabilul-șef care era plecat, însă, la Galați. Am obținut ceea ce ne interesa de abia la București. Profităm de ocazie și comunicăm datele necesare și conducerii șantierului I.C.S.I.M. Galați : nu tovarăși, nu lucrați cu beneficii ! Trebuia într-adevăr să le realizați, dar, din păcate, ați dat pierderi. In 5 luni, de pildă, pierderi de 1 342 000 lei.Formulăm însă și o întrebare : ce fac cei de la serviciul amintit dacă o cifrăe cu-, șeful el nu ci la alt-

vo- fi- res-ne-reprobabilă de cauză am inia ceilalți 5 sa-

posesor de... bon. Pe el nu-1 mai interesează circuitul acestor valori materiale, deși ar putea să fie înstrăinate. Contabilul sau cel de la serviciul financiar, precum și șeful de șantier nu cunosc realitatea și nu sînt pătrunși de responsabilitatea muncii lor. Sub ochii lor se desfășoară „jocul" rebarbativ al consumurilor necontrolate și al risipei, iar ei nu sesizează că întreprinderea lucrează cu pierderi, în loc de beneficii.— Toți acești oameni, ne relata directorul Sucursalei județene Brăila a Băncii de Investiții, nu au ocupat posturile respective din senin. Ei au fost numiți de conducerile întreprinderilor.Ce se „autorii movăriipregătire îndoielnică pe un loc-cheie în angrenajul gospodăririi patrimoniului e- conomic sînt, uneori, chiar conducerile de întreprinderi. Ele semnează decizii de încadrare, uneori cu „ochii închiși", fără a schimba o vorbă cu noul angajat, fără a-i verifica cunoștințele, spiritul de observație și de exigență. Așa se încredințează mînui- rea valorilor materiale ale statului, pedalîndu-se numai pe „cinstea" omului respectiv ? Recunoașterea cinstei are, desigur, însemnătatea sa. Dar, se întîmplă că omul cinstit nu este și p'regătit pentru a face fată exigențelor unei . anumite funcții ! în nici un caz, „cinstea" nativă, sau părerea : „ce să-i faci, mă- nîncă și el o pîine". nu pot acoperi și justifica incompetența. Cel care ocupă un loc de răspundere în angrenajul întreprinderii, care trebuie să aprecieze o situație, să o analizeze și să propună măsuri nu poate fi decît specialistul în materie, deplin edificat asupra coordonatelor și oportunității unei decizii, cit și asupra consecințelor ei practice.Tot conducerile unor întreprinderi, comitetele de direcție poartă răspunderea și pentru existența unor e- vidențe defectuoase în gestiunea economică. Oare situațiile descrise nu atestă că ținerea unor evidențe stricte, prompte și concludente se află, uneori, la periferia preocupărilor conducerilor tehnico-adminis- trative respective ? Ne- fiind în posesia unui tablou realist al „mersului" întreprinderilor, unele comitete de direcție nici nu pot lua cele mai bune decizii și ho- tărîri în conducerea științifică a activității economice și financiare, iar cele care se formulează nu-și dovedesc eficienta scontată în practică.

tație și să le recolteze mai devreme. Pe de altă parte, s-au luat din timp măsuri corespunzătoare, pentru a realiza remontul într-o^ perioadă mai scurtă decît era stabilit, prin faptul că, încă din perioada de producție, s-a organizat activitatea atelierului mecanic în 3 schimburi, putîndu-se confecționa din timp suficiente piese pentru reparații. în asemenea condiții s-a putut aplica cu succes metoda „drumului critic", care s-a soldat cu un plus de productivitate zilnică de aproape 10 la sută. Ca urmare, noua campanie de prelucrare a sfeclei din acest an se va găsi cu întregul utilaj bine verificat și reparat.De fapt, în noua campanie avem de îndeplinit sarcini mobilizatoare, în sensul că pînă la.sfîrșitul anului 1968 va trebui să prelucrăm circa 287 000 tone sfeclă, în condițiile unor cheltuieli de producție de 870 lei la 1 000 lei producție marfă. Aceasta necesită intensificarea, în continuare, a eforturilor pentru creșterea capacităților de producție care, după studiile făcute de noi, trebuie să se ridice la 2 500—2 600 tone sfeclă. în 24 ore. în acest scop avem în vedere îndeosebi eliminarea locurilor înguste, cît și îmbunătățirea tehnologiei de producție, terminarea cît mai grabnică a unor lucrări de investiții și din credite de mică mecanizare, Intr-un viitor apropiat se va mări capacitatea cuptorului de care aminteam, în care scop, un colectiv de specialiști condus de inginerul șef adjunct Teodor Ilaș, studiază posibilitățile respective.Pentru mărirea capacității de prelucrare a fabricii se studiază și alte resurse în cadrul organizării științifice a producției și a muncii. Fapt este că pe această cale se pun în valoare noi potente ale colectivului, pe calea măririi rentabilității în activitatea productivă.
I

Ing. Dumitru BLAJ
• director

Gheorghe STOICA 
inginer șef
Fabrica de zahăr din Bucecea

sau alta a evidenței noscută numai de contabil ? — aflat și pe șantier, la Galați, Brăila. (n.r. : de fel, tov. FLORIAN PĂ- TRĂNOIU, directorul sucursalei județene Brăila a Băncii de Investiții, ne spunea că o echipă de control a trebuit să se retragă la sfîrșitul lunii mai de pe a- cest șantier, întrucît nu a putut obține nici un fel de date necesare verificării 1). Un asemenea sistem de „contabilitate de la distantă" este formal, dăunător și inutil. Iată, în acest sens, un nou exemplu, la care și-a daț... concursul și serviciul aprovizionării din I.C.S.I.M.-Galați. Un timp, lipsea cimentul pe șantier.— Acum, problema cimentului e rezolvată — ne asigura șeful șantierului, întrucît stocurile s-au e- puizat, de curînd, s-au adus două mașini cu ciment de la Bicaz.Iată și părerea șefului de depozit, tov. ION CARP :
— Ce rezolvare ? Stocurile de ciment sînt suficiente pentru mai bine de un an. Ne sufocăm în ciment. Dar învechit. De la Bicaz am procurat ciment RIM proaspăt pentru fundații, pentru că cel a- provizionat acum 6—7 luni și-a pierdut calitățile.Deci, 6—7 luni, evidențele nu au fost în stare să releve depozitarea necorespunzătoare, generatoare de pierderi consistente, a cimentului. Apoi, termenul de folosire a cimentului s-a neglijat complet. Nici o programare în utilizarea lui — greu de realizat în condițiile unei depozitări necorespunzătoare —- nici o remușcare în fața faptului că trecerea timpului eroda banii statului. Astfel de acte de risipă * materialelor, de calcule ți evidențe formale, de lipsă . de responsabilitate sînt complet străine gestiunii e- conomice. Desigur, toți oamenii au dreptul la muncă și lor li se asigură acest drept prin Constituția țării. Socialismul le creează posibilitatea certă de a lucra potrivit pregătirii lor și, în aceste condiții nu se poate tolera renunțarea la competență, ca în cazurile amintite. Magazinerul eliberează piese de schimb oricărui

UN ACT DE FALSĂ
CLEMENȚĂ— In ultima vreme, ne spunea contabilul-șef al întreprinderii de construcții- montaj nr. 7 Galați, s-au conturat unele decizii juste, unele măsuri pentru e- conomisirea materialelor. Am căutat cu multă insistență să introducem în practică — dat fiind avantajele pe care le oferă — fișa limită de consum. Serviciul tehnic, însă, consideră această inițiativă ca fiind complet ineficace, o boicotează și chiar o discreditează.— Poate că se are în vedere promovarea altor metode moderne de oglindire a costurilor de producție, de combatere a risipei pa șantiere.— Ar fi bine, dar măsurile întirzie. La noi, se iau hotărîri, dar nu semărește îndeplinirea lor. In urmă cu cîtva timp, împreună cu unul din numeroșii noștri ingineri-șefi, am stabilit, de comun a- cord, norme mai riguroase de raportare a producției, accentul punîndu-se pe cunoașterea stadiului fizic al lucrărilor, în concordantă cu valoarea lor. Dar una e teoria și alta e practica. Aplicarea acestor norme merge foarte greu, deoarece tehnicienii le consideră adevărate sarcini suplimentare. Or, reglementarea acestei raportări operative ar înlesni vizibil cunoașterea mersului real

ur-

al activității șantierelor noastre și, de aici, crearea unor posibilități concrete de formulare a altor hotărîri, mai bune, generatoare de rezultate pozitive.Dar la șantierul I.C.S.I.M. — de extindere a șantierului naval din Galați — am depistat și o altă ipostază a „jocului" de-a aplicarea anumitor măsuri. Se e- laborează rative ale materiale, de... ochii— întocmim astfel de situații, ne spunea tov. GABRIEL BRAILEANU, inginerul șef al acestui șantier însă, invariabil, depășirile „merg" tot pe costuri. A- dică, depășirile la unele norme de consum și chiar risipa se trec în contul prețului de cost, ocolin- du-se recuperarea lor prin imputare de la cei vino- vați.Se pune întrebarea: ce rost mai au în acest caz situațiile comparative cînd, din punctul de vedere al eficienței folosirii materialelor, ele nu au nici o valoare ? Este un caz de formalism, care împiedică recuperarea pierderilor provenite dintr-o necorespunzătoare gospodărire a valorilor materiale și bănești.în aceeași ordine de idei, să analizăm și modul în care se traduc în viață u- nele hotărîri luate, în u- nele întreprinderi, pe baza constatărilor organelor de control financiar intern. Așa cum ni s-a spus la Direcția de control și revizie pentru municipiul București, la un depozit al întreprinderii de materiale de construcții „7 Noiembrie" din Capitală organele de control financiar intern au identificat cîteva zeci de mii de cărămizi neînregistrate — care puteau fi înstrăinate — dar nu au luat măsuri de sancționare. La uzinele „Laminorul"-Brăila, o e- chipă de control din Ministerul Industriei Metalurgice ă Constatat formarea, din vina unor salariați, a unor importante stocuri su- pranormative. Ce măsuri s-au aplicat ? S-a cerut sancționarea aspră a 3 maiștri și o „observație" pentru principalul răspunzător, șeful serviciului e- nergetic. Nu-i vorba de nimic altceva decît de bagatelizarea spiritului de responsabilitate înecat în climatul tolerantei si diluat prin diverse justificări.Referindu-se la aceste „rețineri" în aplicarea deciziilor de recuperare a daunelor evidente aduse e- conomiei, tov. CONSTANTIN BĂDESCU, directorul Direcției de control și revizie nr. 10 cu sediul la Galați, preciza:— Eficiența aplicativă a constatărilor făcute de organele C.F.I. este condiționată, în bună parte, de poziția directorului întreprinderii, a comitetelor de direcție în stadiul de valorificare a materialului de control. Decizia luată poate asigura înlăturarea deficiențelor numai dacă e însoțită de o fermă principialitate și exigență din partea directorilor de întreprinderi, a comitetelor de direcție.Ca o confirmare a celor spuse, tov. EMIL GEORGESCU, procuror șef de secție la Procuratura municipiului Capitalei, ne spunea :— La „Energo-construc- ții“-București, constatîn- du-se pagube în valoare de circa 700 000 lei, conducerea întreprinderii a crezut că e mai bine să nu înainteze a- cest caz organelor de procuratură — pentru recuperarea integrală a prejudiciului — ci să se rezolve cazul prin imputarea celor care se făceau vinovați a cîte... trei salarii.Și diferența ? Se intenționa să se treacă în contul economiei naționale. Nimic mai grav ! Irosirea oricăror valori materiale înseamnă pagube la adresa Tocmai de fi admise de concesii ■ față de cei . .tele lor, provoacă sau înlesnesc știrbirea avuției obștești. Ei trebuie să fie puși să plătească pînă la ultimul leu tot ce au risipit.

Sesituații compa- consumului de față de norme, lumii.

colectivității. aceea, nu pot nici un fel sau îngăduințe care, prin fap-
Cerințele optimizării rezultatelor economice, ale creșterii continue a eficienței activității productive impun o înaltă responsabilitate din partea comitetelor de direcție pentru selecționarea celor care au sarcini și atribuții în aplicarea e- lectivă a rigorilor gestiunii economice proprii în gospodărirea patrimoniului întreprinderilor. Trebuie clar înțeles că actul de gospodărire a unei unități productive nu este un simplu act administrativ, ci el incumbă o mare răspundere socială pentru fiecare decizie luată, pentru fiecare leu cheltuit. Cine conduce întreprinderea trebuie obligatoriu să răspundă și de buna gospodărire a valorilor încredințate din avuția națională. Se impune combătută cu fermitate concepția total eronată, potrivit căreia apărarea integrității avuției întreprinderilor ar reveni unor organe din afara lor. Responsabilitatea pentru gospodărirea pe coordonatele înaltei eficiențe economice a fondurilor materiale și bănești revine in totalitate directorilor de întreprinderi, comitetelor de direcție.
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cinema
• Aventurierii : PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30, BUCUREȘTI — 14; 16,30; 19; 21,15, 
CAPITOL — 8,30; 10,43; 13, CIRCUL DE STAT
— 10; 13; 18; 20,30, GRĂDINA DOINA — 20,30.
• Duelul lung : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2484 — orele 17,15 șl seria '2490 — orele 
20), REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 
21,15, STADIONUL DINAMO — 20,30, FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20,30.
• Alegere de asasini : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, MODERN — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII
— 20,30.
• Studiu despre femei ; CAPITOL — 16,15; 19, 
la grădină — 20,30.
• Jenla, Jeniclka șl Katlușa; VICTORIA — 
8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
O Pentru cîțiva dolari în plus : LUMINA — 
8,15—15,45 în continuare — 18,30; 21.
O Hiroșima, dragostea mea : CENTRAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; la 20,45 Thărăse Des-
queyroux.
• Tom și Jery — Vizita — Cîlne rău — Orice 
naș își are nașul : TIMPURI NOI — 9-21 în 
continuare.
• Blestemul rubinului negru : UNION — 15,30: 
20,30.'

• Desene animate : UNION — 18.
• Inimă nebună... nebună de legat : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, RAHOVA —

\ 15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9; 10.
• Domnișoarele din Rochefort : GRIVIȚA — 
9,30; 12; 15; 17,45; 20,30. MIORIȚA — 9; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30.
• Zoltan Karpathy : ÎNFRĂȚIREA — 10; 15,30; 
17,45; 20, DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Obsesia : BUZEȘTI - 15,30; 18, la grădină
— 20,30.
• Oscar : DACIA — 8,15—16,30- în continuare.
• Un dolar găurit : BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,30; 21, la grădină — 20,30, ARTA — 
9,15—16 în continuare ; 18,15, la grădină — 20,30. 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30.
• Ce noapte, băieți ! : UNIREA — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
e Sfîrșitul agentului W 4 C : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 20,30.
• Eddie Chapman, agent secret : FERENTARI
— 16; 17,45; 20,30.
• Prin Kurdistanul sălbatic : GIULEȘTI — 10; 
15,30; 18; 20,30, MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, TOMIS - 9—15,45 în continuare ; 8,15, 
la grădină — 20,30.
• Răzbunarea haiducilor : COTROCENI — 15,30; 
18; 20,30.
• Cei șapte samurai : COSMOS — 16; 19,30.
• Zile de vară : CRlNGAȘI — 15,30; 18; 20,30. 

«0 Dirijabilul furat : PACEA — 15,45; 18; 20,15.
o Vicontele plătește polița : FLOREASCA — 
9,30; 12; 15; 18; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9—16 în conti
nuare ; 18,15; 20,30.

• Nebunul din laboratorul nr. 4 : VOLGA — 
9—13 în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45, AURORA 
»- 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 20, la grădină - 20,30.
• Ea va rîde : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
• Nuntă la Malinovka : MOȘILOR — 15; 17,30; 20.
• Marele restaurant : GRADINA MOȘILOR — 
20,30.
• Singur pe lume : POPULAR — 15,30; 18; 20,30. 
0 Bomba de la ora 10,10 : MUNCA — 16; 18; 20.
• Sînt și eu numai o femeie : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,30.
0 Freddy, lovește tu întîl 1 : VITAN — 15,30; 
18; 20,15; la grădină — 20,30.
0 El Dorado : PROGRESUL — 11,30; 15,30; 18, 
GRADINA PROGRESUL PARC - 20,30.
O K. O : PROGRESUL — 20,30.
0 Cînd tu nu ești : PARCUL HERĂSTRĂU 
— 20,‘30.

teatre
0 Teatrul de Comedie (Ia Teatrul de vară 
„N. Bălcescu") : Nlcnic — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : Comedie pe întuneric 
— 20,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" (la Teatrul de 
vară „23 August") : Kathleen — 20.
0 Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) : „Co
mici vestiți al revistei" — 20.
0 Ansamblul „Perlnița" (în sala Savoy a Tea
trului „C. Tănase") : Varietăți folclorice — 19.

16,00 — „Regata Snagov" : Concursul interna
țional de caiac-canoe. — Transmisiune în direct. 
18,00 — Pentru cei mici : „Lumea copiilor". 
18,30 — Mult e dulce și frumoasă — emisiune 
de limbă română. In cuprins : Expresivitatea 
limbii în cărțile populare ; Metamorfoze ale 
cuvîntului „roman" ; Muzicalitatea frazei 
(„Pseudokynegeticos" de Al. Odobescu) ; Polite
țea șl cuvintele. 19,00 — Pentru tineretul șco
lar : „Trei improvizații". 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. — 
Publicitate. 20,00 — Tele-enciclopedla. în cu
prins : Miron Radu Paraschivescu. (Cum am 
scris „Cîntece țigănești") ; Scott (II) ; Perie ; 
Estivală. 21,00 — Program de circ înregistrat pe 
peliculă. 21,25 — „Tosca" de Puccini — montaj 
de operă. Interpretează soprana Virginia Zeanl 
și tenorul Ion Buzea. 21,40 — Telejurnal — edi
ție specială : „Magistrala suspendată". 21,50 — 
Instantanee pe portativ... cu Iordanka Hristova, 
Mafalda Sofia, Jo Roland, Miquel, Kalinka, 
Ursula Szipinska, Rend Martin, Ingo Graf, Guy 
Mardel, Margarita Radinska, Rody Mc.Neil, 
Kati Kovăcs. 22,15 — Film serial : „Răzbună
torii". 23,05 — Telejurnalul de noapte. 23,20 — 
închiderea emisiunii.

Anticipația 
pedagogică, 

indispensabilă 
progresului școlii

Conf. dr. George VĂIDEANU
directorul Institutului de științe pedagogice

Sectarismul în munca
culturală de masă

Noua structură organizatorică șl administrativ-teritOrială dezvăluie, la numai cîteva luni de la aplicarea sa, consecințe dintre cele mai favorabile pentru viata spirituală a județelor și localităților urbane și rurale. Ea a impus organelor culturale, la toate nivelurile, un nou stil de muncă în cadrul căruia colaborarea cu consiliile sindicatelor, cu organizațiile U.T.C., precum și cu. alte organizații obștești constituie o condiție necesară și hotărîtoare. Numeroase persoane cu care am discutat în cadrul anchetei noastre au fost de acord că ne aflăm în fața unuia dintre cele mai importante aspecte ale culturii de masă din momentul actual, aspect care, din păcate, nu și-a găsit încă rezolvarea optimă. Ne-am convins de acest lucru ascul- tînd opiniile reprezentanților diferitelor organe cil răspunderi în domeniul culturii care s-au străduit fiecare să argumenteze de pe poziția instituției sale o noțiune prin însăși cbnținutul ei potrivnică punctelor de vedere divergente : COLABORAREA.Ion Manciuc, prim secretar al Comitetului municipal de partid Iași, remarca în acest sens :— îmi face impresia că nu s-au înțeles deplin modalitățile concrete de lucru ale comitetelor pentru cultură șl artă. între ele și celelalte organizații de masă nu ar trebui să existe numai o colaborare organizatorică, ci și una care, vizînd formele și mijloacele practice de desfășurare a manifestărilor cultural-artistice, să aibă în vedere problemele esențiale ale educației oamenilor, ale ridicării nivelului lor de cultură. într-un cuvînt, organele culturale ar trebui să determine, prin asigurarea unui punct de vedere comun, coordonatele de bază ale muncii culturale locale.Ce se întîmplă însă, de regulă. în practică ? Sindicatele, organizația U.T.C., comitetul de cultură își au fiecare sarcinile proprii, organizînd viata culturală în diverse medii și instituții. Solicitările de ordin cultural care se adresează omului obișnuit sînt multiple și, pentru a reprezenta un ansamblu educațional o- mogen, armonios, este necesară existența unei concepții unice, care să coordoneze întreaga viață spirituală. Lucrul e posibil deoarece, chiar dacă modalitățile și mediul sînt diferite, conținutul activităților cultural-educative rămîne același. Si totuși, relațiile de colaborare îmbracă în cele mai multe cazuri următoarea formă :Sindicatul către comitetul pentru cultură : — Avem nevoie în săptă- mîna viitoare de doi conferențiari, în plus de un coregraf care să ajute formația noastră de la uzina X.Comitetul pentru cultură și artă către sindicat: — De acord, dar asi- gurați-ne mobilizarea pentru simpozionul nostru de duminică (!).Cu aceasta interlocutorii își string mîna reciproc, felicitîndu-se pentru bunele relații care s-au statornicit între ei și considerînd că sînt absolviți de orice răspundere. Sînt însă cazuri cînd nu se ajunge nici măcar la acest nivel al „colaborării", deoarece, conform principiului „nu știe stînga ce face dreapta" fiecare se închide în „feuda" sa, ignorînd ce se petrece în jur.Am adresat de curînd aceeași întrebare directorilor Casei de cultură și Clubului „23 August" din Botoșani.— Stabilind programul de activitate țineți seama și de manifestările din aceeași perioadă ale instituției culturale vecine ?— „Nu ! Doar noi organizăm activitatea în oraș, clubul este ca și i- nexistent" — ni s-a spus la casa de cultură. Pandantul replicii l-am ascultat la club : „Nu, numai noi avem activitate, casa de cultură nu face mare lucru." La numai 50 m distanță, cele două instituții, aparținînd la două organe diferite, se ignoră complet, „acuzîndu-se“ reciproc.Ca un corolar al celor arătate pînă acum, putem oferi și o altă categorie de situații care demonstrează că în unele locuri, organele la care ne referim nu numai că nu se întîlnesc pentru a discuta problemele culturale, dar și-au aruncat reciproc mănușa trecînd la ostilități. Consiliul municipal al sindicatelor și Comitetul U.T.C. al municipiului Iași au organizat împreună un festival de muzică ușoară. Disputa a început odată cu dilema : „care dintre cele două foruri... vinde cele mai multe bilete" și s-a agravat în momentul în care un anunț din presa locală, ca și afișul manifestării de altfel, citind pe organizatori, a înscris numele unora înaintea celorlalți, coml- țînd în plus „imprudența" de a le tipări șl cu alt caracter de literă !Toate acestea vădesc o concepție nocivă, combătută de atîtea ori. dar care renaște de fiecare dată de sub cenușa ambițiilor potolite momentan. Potrivit ei, în viața culturală esențial ar fi cine raportează realizarea unei manifestări organelor superioare. drept justificare a activității proprii. „Concurența" culturală, în sensul său peiorativ, este o racilă cu consecințe dintre cele mai nefaste bentru cultura de masă. Una din sursele sale pornește de la interpretarea unilaterală a indicațiilor organelor superioare. S-a recomandat, de pildă, să existe formații artistice în fiecare întreprindere, paralel cu cele de pe

lîngă casele de cultură. De curînd și C.C. al U.T.C. a atras atenția asupra utilității înființării unor ansambluri artistice ale tineretului pe orașe. Dar scopul acestor recomandări este cel de a atrage cît mai mulți oameni în preajma actului artistic și nu de a spori pe hîrtie numărul formațiilor, aceiași oameni activînd pe mai multe fronturi deodată. Intenția s-a înțeles însă mal greu și astfel a fost declanșată „concurența", ajungîndu-se la situații paradoxale, cum este cea întîlnită în orașul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej unde „combatanții" erau casa de cultură a sindicatelor și comitetele sindicatelor din marile combinate industriale din vecinătate.
anchetă
culturală
Disputa : elementele talentate din diverse formații.O a doua sursă a neînțelegerilor se datorește interferenței problemelor artistice cu cele financiare. Sarcinile de această natură (care variază la U.T.C., sindicate și așezămintele culturale) fac uneori ca utilitatea activității unui așezămînt să fie a- preciată numai prin prisma beneficiilor pe care le aduce, nu și prin calitatea activității desfășurate.Să revenim însă la problema colaborării concrete între diversele organizații și instituții. Am urmărit-o pas cu pas cum se materializează în județul Botoșani, unde o serie de rezultate confirmă utilitatea unor măsuri luate pînă în prezent. încă din momentul instalării noului comitet județean de cultură și artă a apărut inițiativa, la sugestia comitetului județean de partid, de a se definitiva un plan comun pe perioada de vară, la care să-și aducă o contribuție egală și sindicatul, U.T.C.-ul, U.J.E.F.S.-ul. Fiecare a prezentat un plan propriu, toate au fost discutate, trecute prin filtrul unei concepții comune și s-a întocmit documentul final, cu termene și răspunderi precise. Și iată-ne la cîteva luni de la aprobarea sa Ia forurile care aveau datoria să transpună în practică ho- tărîrile inițiale. Ce s-a petrecut în acest răstimp ? Cum s-au concretizat bunele intenții ? Din păcate la toate aceste întrebări nu am putut obține răspunsuri ferme nici la U.T.C.. nici la sindicate, nici la comitetul județean pentru cultură și artă. O dovadă certă că de la discuție la faptă e o distanță care nu poate fi parcursă doar prin forța bunelor intenții. Mai mult decît atît, discuțiile au relevat faptul că, deși organele numite au fost uneori animate de cele mai bune inițiative, materializarea lor a plătit tribut vechilor concepții asupra „naturii colaborării" în domeniul culturii. Mult combătutul sectarism în rezolvarea sarcinilor — îngustime birocratică care împinge într-un pat al lui Procust orice idee îndrăzneață — a turnat din nou plumb în picioarele entuziaștilor locali. în acest sens Eugen Aron, secretarul comitetului județean pentru cultură și artă, spunea :— Am încercat diferite modalități de colaborare. Am propus, de pildă, înființarea unui cor reprezentativ al orașului nostru. Dar ceilalți se lasă greu. Deși s-ar putea cita unele realizări, pe ansamblu recunosc că rezultatele nu ne pot mulțumi. Fiecare se retrage în cochilia lui și, în acest caz, singura soluție este să rezolvăm bine măcar sarcinile ce ne privesc direct pe noi. Fapt este că, în prezent, cu voia sau fără voia noastră, am alunecat din nou pe panta rezolvării sarcinilor de moment, fie chiar prin colaborare, ignorînd în schimb punțile de perspectivă pe care Ie putem întinde între noi și ganizații.Un punct de vedere am întîlnit și la primul comitetului județean al loan Dragomir.— Nu prea putem cita niște rezultate concrete în colaborarea noastră — afirma el — deoarece încă nu s-a ajuns ca inițiativa să fie plămădită în comun. Noi am avut unele idei, dar am fost întîmpinați cu dezarmantul „începeți, că vă ajutăm noi după aia".Să recapitulăm : întîlnirea comună a avut loc pentru a determina un principiu unic în conducerea vieții culturale a județului, pentru a evita paralelismele; cu acel prilej s-a adoptat un document important pentru toți în egală măsură și cu toate acestea, unii, preocupați din nou doar de felia lor îngustă de sarcini, continuă să privească cu reținere (sau poate lipsă de solicitudine) oricare altă idee care nu le aparține, și care (aceasta e în fond explicația) nu o vor putea raporta ca îndeplinită de ei.Situația existentă în prezent în Botoșani, în care după un început bun lucrurile se pare

celelalte or-asemănător secretar al U.T.C., tov.

că au ajuns

într-un „punct mort", a fost sintetizată de secretarul cu propaganda al comitetului județean al P.C.R., tov, Faun Bratu :— Bazele colaborării de la care s-a pornit ofereau premise ideale unei activități comune, de conținut. Fapt este că, pe parcurs, conside- rîndu-se probabil că un plan comun de activitate este suficient pentru ca treaba să. meargă ca pe roate, gîn- direa colectivă a funcționat cu intermitențe, permițînd din nou apariția fenomenelor de lipsă de înțelegere. în fond, colaborarea nu trebuie să rămînă la stadiul de ședință, ci vizează însuși fondul chestiunii, presupunînd de la bun început limpezirea unor întrebări : cum colaborăm ? de ce colaborăm ? pe baza căror criterii ? urmată imediat și consecvent de măsurile concrete necesare.Este limpede că schimbările de păreri, discuțiile în contradictoriu, argumentele și contraargumentele sînt utile și chiar indispensabile unui stil colectiv de lucru. Dar ele să-și găsească locul în faza a stabilirii programelor de tate. Ajungîndu-se aici la ode păreri, se vor împiedica neînțelegerile cu repercusiuni directe asupra activității ulterioare. Căci e- forturile tuturor trebuie să se conjuge în aceeași direcție, nu ca ale celor trei eroi din fabulă care trudeau din greu, dar nu reușeau să urnească căruța din loc.

trebuie inițială activi- unitate

Anchetă realizată de 
Radu CONSTANTINESCU, 
Octavian NICA

H S E 1 0 E BAbsolvirea conservatorului deschide tînărului muzician dfumul spre producția muzicală care are o destinație socială prin excelentă. Format în cursul anilor de studiu într-o a- numită ramură muzicală, el dorește să restituie colectivității „creanța" pe care a contractat-o față de. a- ceasta, prin creația sa componistică, interpretativă sau pedagogică.Dacă însă pentru compozitori sau profesori în general repartiția nu aduce surprize deosebite, în schimb pentru interpret! instrumentiști sau cîntăreti, mai bine spus pentru unii instrumentiști sau cîntăreti apar uneori situații noi de care nu se simt satisfăcută Acest „neprevăzut" merită toată atenția unei analize care să aducă o limpezire și, dacă se poate, și o contribuție utilă atît societății cît și tînărului muzician ce urmează să intre ca participant activ în viata spirituală a poporului său.Este un lucru îndeobște cunoscut că up profesionist. oricare ar fi acela, izbutește să răspundă celei mai înalte exigente și în același timp să se simtă el însuși realizat numai în cazul în care între capacitatea- și pregătirea sa pe de o parte și munca pe care o desfășoară, pe de altă parte, există o cît mai organică corespondentă.Despre ce nepotrivire este vorba în cazul unor instrumentiști sau cîntăreti ?Aproape fără nici o excepție, candidații la concursul de admitere la secția instrumente sau canto se prezintă convinși că la capătul, celor 5 ani de conservator vor deveni soliști, unii la Filarmonică ori Radio, ceilalți la aceste două instituții de cultură muzicală și la Operă, cu perspective „certe" de afirmare.Acest vis, a cărui frumusețe și înălțime nu pot să fie decît admirate, este însă confruntat pentru unii cu numirea într-0 formație instrumentală sau corală.De cele mai multe ori a- pare în asemenea împrejurări o singură întrebare : la ce a folosit pregătirea de lungă durată și de crescută exigentă în conservator (pentru instrumentiști se adaugă școala de muzică de 12 ani) cînd și fără aceasta, cum se dovedește în practică pentru unii membri de orchestră și mai cu seamă de coruri (academic chiar), puteau foarte bine să ajungă tot acolo ?întrebarea este legitimă dar unilaterală.Acestei întrebări trebuie să i se adauge a doua, am spune fundamentală. Acti-

Completarea cunoștințelor în ambianța de parc, la umbră și 
aer curat, conferă o atractivitate în plus bibliotecii tehnico- 
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îndreptîndu-și privirile spre școala și pedagogia de mîine și organizînd— nu de mult — împreună cu Filiala din Iași a Academiei un simpozion național,' institutul nostru, cît și pedagogii din țară au abordat nu numai o temă nouă, ci au evidențiat valoarea acestei modalități de tratare a problemelor educaționale. Cel mai important lucru îl constituie probabil tocmai marcarea acestei treceri de la o pedagogie cu caracter predominant constatativ-descrip- tiv, care a mers de regulă în urma transformărilor din viața școlară, spre o pedagogie prospectivă, traversată de preocupări ameliorative și pregătită să anticipeze cu rigurozitate științifică și cutezanță viitorul școlii. Abordarea acestei noi teme— școala și pedagogia de mîine — sau, mai bine spus a acestei noi și fecunde modalități de a concepe cercetarea pedagogică, a survenit în mod fericit la puțin timp după ce, în spiritul Directivelor C.C. al P.C.R., s-a adoptat de către Marea Adunare Națională Legea învătămîntului din România. Or, legea este nu atît o operă înfăptuită, încheiată, cît o normă de lucru, un fundament juridic pedagogic pentru transformări și înnoiri care voi urma. Si vom putea determina cu chibzuință direcțiile inovării procesului didactic numai avînd în vedere coordonatele școlii de mîine, procedînd anticipativ.Cerută și impusă de dinamica societății și științei contemporane, cercetarea prospectiv-ameliorativă se bucură de o Atenție deosebită în numeroase țări. „The Future of Education", „La pedagogie de l’avenir" sau „Zukunftpădagogik" — educația viitorului — reprezintă astăzi titlul multor lucrări, iar după unii specialiști, denumirea unei noi ramuri a pedagogiei, ramură indispensabilă pentru perfecționarea învătămîntului. Ca cercetare, încercarea de a determina cu cît mai multă exactitate coordonatele școlii de pes- te 10, 20 sau 30 de ani, solicită imaginația, dar rămîne sau trebuie să rămînă o cercetare. Ca orice anticipări și cele emise cu privire la educație înfruntă inevitabil multe riscuri. Dar, dacă cutezanța reprezintă un drept și, am putea spune, și o datorie a omului de știință de as- ■ tăzi, improvizațiile, soluțiile facile, ca si cele elaborate doar imaginativ constituie moduri de a rata și compromite anticipările. Pentru ca

puncte de vedere

vitatea solistică, în afară de o excelentă și îndelungată pregătire, nu mai necesită oare și altceva, fără de care nu este cu putință creația artistică, această caracteristică esențială a solistului fiind ceea ce se cheamă talent muzical ?Oare absolventul secției instrumentale sau al secției canto și-a dat seama că pentru a deveni solist trebuie să aibă vocație artistică, să fie capabil de creație ?Pentru limpezirea acestei cruciale întrebări trebuiau depuse toate eforturile încă înainte ca tînă- rul sau tînăra să se fi o- rientat spre muzică. Dorința oricît de puternică, munca oricît de înverșunată, notele cele mai bune luate

ani au izbutit să-și împlinească visul nu sînt puține.Asemenea schimbări au o explicație firească.O orchestră simfonică sau un cor academic sînt în același timp școli de perfecționare artistică, adevărate cursuri suprauniversitare.Varietatea și vastitatea repertoriului acestora, ce depășește, cum este și normal, repertoriul personal pe care un absolvent l-a pregătit în timpul studiilor, diversitatea dirijorilor care sînt într-un fel profesori de interpretare de înaltă clasă, ce aduc concepții di- ferite despre stilul interpretării aceleiași lucrări muzicale, turneele în străinătate care deschid largi și neașteptate perspective

pune un element valoros, membru de orchestră sau de ansamblu coral, dacă dirijorul de orchestră sau de cor nu va prețui contribuția pe care acesta o aduce la calitatea artistică a acelui colectiv și nu va simți marea responsabilitate a aducerii în cîmpul creației artistice a forței capabile să înscrie un nume de seamă în cultura muzicală a țării și, poate, și a lumii.Dacă însă rezultatul grijii sale va fi saltul artistic, atunci am spune că valoarea unui dirijor nu ar trebui măsurată numai după calitatea realizării artistice , a ansamblului său, ci și după capacitatea de a reda creații artistice individuale, personalități un

leze în cei ce au talent deosebit forța lor creatoare, să sprijine la modul concret dorința de perfecționare a acestora.în sfîrșit, așa cum am menționat deja, ca în orice școală, ca în situația oricărui profesor, rezultatele depind în ultimă instanță de elev, care în cazul de față a depășit de mult vîrs- ta școlarității propriu-zise și a trecut la vîrsta responsabilității sociale și artistice.Se cunosc exemplele u- nor tineri entuziaști ce la absolvirea conservatorului își propun să continue drumul visat pe băncile școlii. Ajunși însă într-o formație instrumentală sau corală de prestigiu, treptat uită promisiunea ce și-au făcut-o, visul devine o melancolică amintire de inten-
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cu sîrguință nu pot înlocui capacitatea muzicală creatoare.După cum, desigur, a crea nu este cu putință decît dacă talentul muzical este hrănit cu o nestinsă pasiune, este șlefuit printr-o neobosită cultivare, dacă notele sînt chintesența abstractă și în același timp elocventă a acestui nesfîr- șit urcuș al desăvîrșirii.Celor două întrebări ni se pare că se cade să li se aducă o completare a cărei importantă nu trebuie să scape nimănui.Nu este deloc exclus ca indiferent din ce motive absolventul talentat și cu pregătire muzicală să fi fost repartizat într-un colectiv instrumental sau vocal a- cademic. Credem că o a- semenea situație nu trebuie să fie considerată de cel în cauză ca dăunătoare și definitivă. Exemple care să ne arate că membrii de orchestră sau de ansamblu coral în decurs de cîțiva

de îmbogățire a culturii muzicale, disciplina zilnică și permanentele repetiții pe care formația trebuie să le realizeze asigură viitorului solist consolidarea neîntreruptă a tehnicii, întrețin o vie efervescentă de a răspunde cît mai bine exigențelor publicului.Toate1 acestea concură la cristalizarea personalității viitorului solist, instrumentist sau cîntăret, fac ca la un moment dat, cînd nici cel în cauză nu se așteaptă, să se producă acel salt calitativ : al creației artistice.Desigur că elementele favorabile menționate mai sus devin factori activi ai a- cestei transformări artistice nu prin ele însele pur și simplu. Din rîndurile formației instrumentale sau corale va răsări solistul dacă cel în cauză va depune în mod conștient și susținut efortul necesar.Este clar că acest salt calitativ nu se va produce oricită strădanie ar de-

timp necunoscute, de a valorifica „rezervele interne" ale colectivului său.Credem că pe un asemenea dirijor nu ar trebui să-1 inhibe teama că desprinderea din colectivul său a unui solist ar amenința performanța artistică a ansamblului, pentru simplul motiv că an de an rîndurile acestuia se împrospătează cu noi serii de absolvenți ai conservatoarelor, din ce în ce mai bine pregătiți.Totodată, în felul acfesta, realmente și continuu, orchestra simfonică sau corul academic nu numai că-și înnoiesc componența, dar își ridică valoarea artistică.Se înțelege că ansamblurile nu vor deveni „ cursuri suprauniversitare" doar datorită bunăvoinței dirijorului. Sînt necesare și unele măsuri organizatorice care să vizeze făurirea acelui climat de întrecere artistică în sînul formației respective, care să stimu-

ții și nici cel puțin nu se mai preocupă de ridicarea caiyății artistice ca mem- , bri ai acelui ansamblu.Dhcă, avînd toate condițiile sau cele mai multe dintre acestea, absolventul conservatorului nu-și pune ca problema numărul unu problema desăvîrșirii sale artistice, este cert că nu va deveni solist: condiția sine qua non a creației artistice este autocrcația umană.De fapt, la acest curs su- prauniversitar al soliștilor nu se pot „înscrie" și mal cu seamă nu-1 pot frecventa și absolvi decît acei ce' se dedică necondiționat artei.Nu devin soliști acei ce se grăbesc, nu devin soliști acei ce și-au fixat o dată calendaristică pentru a- ceasta.Richter sau Folescu au gîndit altfel : și-au consacrat întreaga viată artei, pentru ea au sacrificat totul. Aceasta înseamnă că de fapt creația artistică își are rădăcina în creația e- tică, solistul este expresia unui caracter.Asupra lucrurilor de mai sus, și mai cu seamă asupra acestuia din urmă, să se oprească mai îndelung viitorul solist. Fără a- ceastă armătură morală, fără acest beton viu, întregul eșafodaj se năruie, toată fațada nu este decît un paravan de carton strigător și fără gust colorat, totul devine ceva inacceptabil, fără sens uman.Problema centrală nu este repartizarea administrativă ca solist, ci răspunsul care trebuie dat la întrebarea : pot să fiu solist ?Aceasta e întrebarea la concursul de admitere Ia „cursul suprauniversitar" de interpretare.

prognozele să se apropie de certitudine și să aibă aplicabilitate, ele trebuie să sintetizeze și să ierarhizeze ca agenti cu funcție determinantă o multitudine de factori sociali, culturali și economici, anticiparea devenind astfel o manifestare a competentei științifice. Așa încît, gradul de aproximare al prognozelor depinde nu numai de distanta la care se află viitorul anticipat, ci și de formația și informația cercetătorului.Anticipările pedagogiei cuprind în aria lor pe lingă problema fundamentală și mult discutată a conținutului învătămîntului în școala de mîine și teme mai speciale. Se intuiesc ca posibile și necesare alte relații între profesori și elevi sau profesori și studenți, alte moduri de a realiza examinarea, deci alte tehnici doci- mologice, mai suple, mai convenabile pentru cei examinați și, în același timp, mai apte să surprindă calitățile fundamentale și nivelul real al pregătirii elevilor sau studenților ; se prevede o accentuare a diferențierii învătămîntului și o creștere a procentului succeselor școlare, al promovărilor. Foarte importante sub raport școlar, dar și economic sînt anticipărilejreferitoare la arhitectura școlară, care, pentru a fi functional.^ va trebui să sufere, în conformitate cu viitoarele forme și metode ale procesului instructiv-educativ, un șir de modificări dintre care unele pot fi de pe acum întrevăzute.In funcție de mărimea intervalului peste care se fac anticipările, dar și de natura domeniului (structura învătămîntului, activitatea didactică și educativă, materialul didactic etc.) această scrutare a viitorului poate distinge două categorii de transformări sau fenomene noi : unele care vor surveni cu siguranță, altele cu o anumită probabilitate. Colectivul nostru de cercetare este, de pildă, convins că trebuie pregătite fără în- tîrziere condițiile pentru introducerea treptată, în predarea unor discipline, a instruirii programate și a mașinilor de. învătămînt, întrucît este sigur că această nouă formulă didactică, fără a îndepărta ceea ce numim „învătămînt tradițional", dar contribuind la perfectionarea lui, se va impune și va deține o anumită pondere în școala și în universitatea de mîine. Trebuie de aceea să trecem la pregătirea programatorilor, știind că acumularea experienței în acest domeniu reclamă un timn îndelungat. Nu tot așa de siguri sîntem cînd e vorba, spre exemplu, de anticiparea structurii și a conținutului învătămîntului în școala de mîine, deci de configurația culturii generale școlare de neste unul sau două decenii, deși ar fi foarte bine să stabilim cu un ceas mai devreme ce specialități si corelații noi vor apare și ce modificări ar trebui aduse sistemului de pregătire a viitorilor profesori.Ne propunem să promovăm pedagogia prospectivă nu numai pentru a cultiva o direcție nouă a științei educației, ci întrucît ea are, prin chiar caracterul ei, virtutea prețioasă de a înviora cercetarea și a-i împrospăta tematica, îndemnînd la părăsirea modalităților care în trecut au generat o teorie a educației statică, monotonă și neconvingătoare. Cînd transformările vieții sociale și ale științei sînt atît de profunde și de rapide, singura modalitate fecundă și viabilă de a rezolva problemele învătămîntului este cea prospectivă, ameliorativă. Cercetătorul, profesorul sau organizatorul vieții școlare care procedează prospectiv, judecind fenomenele din punct de vedere al exigențelor viitorului, obține criterii mai sigure și mai cuprinzătoare pentru aprecierea și perfectionarea învătămîntului ’ decît a- cela care este prizonierul prezentului, rămînînd la sfera fenomenelor date, Ia studierea practicii curente existente și neîndrăznind să privească spre viitorul îndepărtat.Atunci cînd este cutezătoare și competență, anticiparea evidențiază pregnant carențele, erorile și întîr- zierile existente în structura învătămîntului sau în desfășurarea procesului instructiv-educativ. Procedarea anticipativă este capabilă și îndreptățită să semnaleze cu un ceas mai devreme ce structuri sau formule didactice ar trebui părăsite în favoarea altora, mai proprii în raport cu spirițul științei contemporane și cu aspirațiile tineretului. Or, o pedagogie care nu se mărginește la a comenta, a explica și a confirma ceea ce există, pentru a prelungi prezentul, ci își propune să indice ceea ce va fi, pentru a contribui la construirea viitorului, reactionînd în numele idealului educativ socialist, împotriva întîrzierilor si a erorilor, devine necesară și folositoare. Ca modalitate de a vedea și a judeca, ea trebuie încurajată și propagată, pentru a înviora spiritele și a trezi energiile.Cum anticipările asupra viitorului, fără a ocoli numeroasele și importantele probleme educative care vor trebui să fie soluționate, sînt totuși încărcate de optimism și de frumoase promisiuni, ne simțim tentativă pornim în urmărirea lor. De aceea, dacă la amintitul simpozion de la Iași s-a vorbit.despre „Perspectivele instruirii programate", la cel care va urma Ia Craiova, în toamna acestui an. vom încerca să facem demonstrații cu mașini de învățat. Dacă pînă de curînd ne mulțumeam să aducem critici programelor și manualelor, în viitorul apropiat vom propune pentru liceu și pentru școala generală un conținut modern, echilibrat, bine selectat și centrat în jurul teoriilor fundamentale pentru orientarea tineretului. Dacă pînă nu de mult pedagogia colabora cu un grup restrîns de științe, în viitor ea va intra, din ce în ce mai mult, în relații și cu cibernetica, ergonomia, statistica, e- conomia, sociologia, științe care vădesc interes și aplicabilitate în cercetarea prospectivă a educației.
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mDintre întrebările care începuseră să roiască în mine, una singură mi se părea esențială, pentru că era chiar destinul meu. Trebuia să răspund foarte repede, să evit primejdia de a mă vedea aruncat într-o lume fără dimensiuni, deci fără posibilitatea de a prinde rădăcini, această lume fiind o aglomerare de umbre, o abstracțiune. Chiar înainte de a încerca Să răspund, simțeam cum mă cuprinde frica, aveam probabil presentimentul unui răspuns negativ și atunci nu mai era nimic de făcut, trebuia să iau totul de la capăt. înțelegeam iiistinctiv că un om poate să-și înceapă viața oricînd, să renunțe la trecut. Analizat cu atenție, acest raționament devenea un aspect al fricii mele de necunoscut și orice aș fi făcut, cel puțin acum, râmî- neam prizonierul casei din Cotroceni. Nu știu dacă am iubit vreodată această casă, nici nu știu dacă poate fi iubită o casă, pentru că ea seamănă cu cerul sau cu pămîntul și nu putem trăi fără cer sau fără pămînt. Regăseam patul în care dor- misem, cîteva tablouri pe care nu le uitasem, o statuetă de bronz înfățișînd un faun, o mulțime de obiecte care nu se clintiseră de la locul lor pentru că nimeni nu avea nevoie de ele, și grădina, puțin schimbată, dar singurul element care se lega de copilăria mea, mai mult chiar, mă ținea într-însa și nu mi-a trebuit nici un efort să mă găsesc acolo printre ierburi, flori și arbuști. Dar și asta fără emoție, nu trăisem probabil de ajuns ca să am nostalgii și să încerc să-mi refac existența din amintiri. Ceva trebuia totuși refăcut sau verificat, aveam nevoie de un suport, de un singur obiect despre care să pot spune : acesta e al meu, aici stă închisă o bucățică din existența mea, din copilăria mea. încă din tren știam că nu voi găsi nimic care să fie al meu, cu toate acestea am alergat spre Cotroceni, nu cu speranță, ci cu acea curiozitate bolnăvicioasă care-i împinge pe răufăcători spre locul unde au păcătuit, să vadă, să se convingă că acolo e liniște, că actul lor nici n-a fost observat. Trăiam sentimentul unei vinovății fără iertare, ca și cum eu aș fi golit lumea de iubire și aș fi aruncat totul în haos. F^u eram vinovat că nu sînt iubit, tot eu mă lipsisem pe mine însumi de bucuria de a iubi, eram vinovat pur și simplu pentru că venisem pe lume. Aș fi fost salvat dacă puteam învinui pe altcineva, dacă aș fi descoperit complicități. Puteam s-o fac, dar efortul mi se părea de o lașitate dezgustătoare, preferam suferința rece și fără soluție a unei ființe care nu mai păstrează nici o legătură de singe sau de suflet cu ceilalți oameni. Pot să afirm că știam asta mai de mult 7 Nu, păstram doar iluzia că procesul meu se topește într-o țesătură de relații confuze, în acea înșelătoare ipoteză a iubirii universale și că se poate trăi și așa. Dar n-am fost niciodată foarte convins, și scrisoarea Sera- fiei a distrus cu violentă această iluzie puerilă. Rămînea să înțeleg de ce alesese ea tocmai momentul în care mă pregăteam să plec spre București. Mă apăra sau dimpotrivă acea scrisoare nu era de- cît încercarea perfidă de a mă izgoni definitiv din familia lor 1 Atunci de ce mă chema, de ce-mi spunea să vin foarte repede, că ea nu mai suportă „monstruozitatea" 7 Din sadism* poate, voia să mă aducă în miezul dramei, să mă vadă strivit, anulat, scos din culcușul acela care era casa lor, bunăstarea lor zidită bine, în ani mulți, cu o tenacitate sălbatică. Sigur, nu eram al lor și doat umbra mea, legătura mea nevăzută cu această casă punea în primejdie stabilitatea ei, le dădea lor sentimentul unei risipiri posibile. Voiau să mă vadă ple- cînd, să încuie ușile în urma mea. să se așeze liniștiți în fotoliile lor, să închidă ochii, să guste adînc bucuria dispariției mele. Dar scrisoarea avea o brutalitate derutantă., nu.. puteam înțelege exact ce se urmărește. Fără' nici o intro- ducere, Serafia scria: „Nu ești^ fratele meu, dacă ai mai avut îndoieli îți spun eu acum șl jur că nu ești fratele meu. Cînd aveai doi ani te-au luat ca să se laude cu sufletul lcxr mărinimos, aveau nevoie de tine pentru că tu însemnai suferința șl durerea, și moartea, și ei au vrut să se arate copleșiți de drama milioanelor de țărani loviți de război și de secetă. Dar ei nu te-au iubit niciodată, te-au urît, te-au urît chiar și atunci cînd te arătau lumii ca pe o sălbăticiune smulsă din gura morții. Acum nu mai însemni nimic pentru ei, ești- un străin, și ar fi fericiți ca tu să înțelegi asta. Te rog totuși să vii, nu pot suporta singură această monstruozitate...“Scrisoarea nu mi-a dat nici un fel de emoție, aveam chiar sentimentul bizar că o mai citisem cîndva, că e un fel de coajă pe o rană care nu mai doare. Era totuși părelnică această stare, pentru că în adînc rana începu îndată să coacă și simții cum mă arde întrebarea de care îmi era frică : acum ce se v^ întîmpla, al cui sînt eu, al cui voi fi eu ? Nu, nu era vorba de un afect oarecare, de o posesiune sentimentală, de o dependentă care ascunde mai totdeauna spaima de singurătate. Era desprinderea de toate, începeam o călătorie pe o planetă străină și trebuia să mă orientez foarte repede. 

adică să deslușesc legile unei existențe noi.Cel puțin primii pași îmi erau cunos- cuți, și-am sunat pe înserat la ușa casei din Cotroceni. Mi-a deschis o femeie grasă, fără vîrstă, cu o privire stinsă. M-a lăsat să aștept acolo, în fața ușii întredeschise, și am așteptat cîteva minute ca o bucată de lemn, ca o piatră. S-a întors și mi-a spus să intru, să mă așez, într-unul din fotoliile adînci, cu pielea roasă, cumpărate cu mulți ani în urmă de la „Consignația". Avusesem timp să observ din vocea femeii, din privirea ei ușor contrariată, care era condiția mea în acea clipă. Nu m-am așezat, am rămas în mijlocul încăperii întunecate, cu pereții acoperiți de pasteluri și acuarele, lucrări din copilărie ale Se- rafiei. Mi-am spus că trebuia să mă fi dus întîi la ea, la atelierul din fundul curții, dar ocolisem acest gînd probabil din oroarea de conspirație. Cînd a intrat ea, „mama", m-am întors fără grabă și-am rămas la doi pași în fața ei. Nu 
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mi-a întins mîna, a exclamat doar fără entuziasm :— A, ești un adevărat bărbat... Un domn, vă ține bine acolo...Cred că zîmbeam, ored că mă sileam să spun ceva, știam că în clipele următoare mă voi sili mereu să spun ceva.— Ai venit cu treburi 7 Cît stai 7 Mi se pare că ai examene...— Am terminat cu examenele.— Așadar ești geolog... te-au repartizat?— încă nu... trebuia să vă văd... îmi era dor... nici nu știți cît de dor îmi era.Voiam să spun mai mult, să mint, s-o încurc, s-o chinuiesc, s-o exasperez, să grăbesc gestul care să mă elibereze încă 
o dată, să pun stăpînire pe mine.— Foarte bine... foarte bine, zise ea abia ascunzîndu-și o înghițitură în sec, un reflex care spunea tot și mă elibera pe mine din strînsoarea unor relații confuze. Acum trebuie să plec, nu te supăra, am oră la dentist, dacă vrei odih- nește-te aici.Dacă vreau, sigur, numai dacă vreau, dar dacă vreau pot pleca, pot pleca oriunde, pe ea n-o interesează, sau o interesează să plec.— Serafia... șoptesc în timp ce reflectam ce anume s-ar cuveni să fac.— Nu știu... Serafia e în oraș.își întoarse ușor fața refuzînd parcă 
o altă întrebare.— Tata... ce face tata 7— O, eJL e foarte obosit și bolnav...— Am s-o aștept pe Serafia, spun ho- tărît deodată să nu mă las gonit în stradă.— Cum vrei, zise mama cu o voce ostenită. Bagaj nu ai 7— L-am lăsat în gară.Nu se miră, nu protestează, nu mă trimite să-mi iau bagajul.— Serafia s-ar putea să nu vină... pregătește o expoziție, e ocupată, o s-o căutăm... atunci odihnește-te aici, am să încerc să mă întorc repede.Iese și mă lasă singur în holul întunecat. O aud formînd un număr de telefon, apoi vorbește cu cineva în șoaptă, nu înțeleg ce spune. Hotărîrea mea începe să șovăie, îndur greu această situație, ar trebui să plec, dar pe Serafia trebuie s-o văd, mi-ar fi cu neputință să mă întorc. Mama pleacă fără‘'’să mă mai privească. îi spun că prefer să stau în grădină și ea pare împăcată.— Bine, are să-ți aducă ceva să guști, la revedere.S-a schimbat puțin mama, are în voce o răgușeală, o ceață, în toate mișcările ei o nedumerire, o nesiguranță ca în fața unei abdicări, a unui sfîrșit. Dar s-ar putea să mă înșel, la vîrsta ei oricine trăiește o abdicare, o renunțare, așa cred că se întîmplă. Sînt îngăduitor cu ea sau încerc cu disperare subconștientă o reconciliere cu acest mediu, singurul care s-ar putea numi al familiei mele 7 în grădină mă las toropit de mirosul dulceag al trandafirilor și al teilor înfloriți. E.în toate o dulceață grea, de ci

mitir încins de soare, de țărînă mortuară îmbibată cu ceară și tămîie. Aud foșnind prin iarbă papucii femeii care-mi aduce puțină șuncă și o cafea. Pune farfuria pe masa de tablă ruginită și dă să plece, dar eu o rețin.— Nu știi cînd vine Serafia 7Femeia mă privește cu mare atenție și apa stinsă a ochilor ei tremură puțin.— Duduia Serafia nu stă la noi. Trăiește acolo în fund, la atelier, cu pietrele ei. Nimeni nu știe cînd pleacă și cînd vine. Eh...Se întoarce, nu vrea să mai fie întrebată, nici nu se grăbește să-mi dea amănunte. Semn rău sau semn bun pentru mine. însingurarea Serafiei mă leagă acum și mai mult de făptura căreia îi spuneam soră și mă desparte definitiv de cei cărora amîndoi le spuneam mamă și tată. Mă liniștesc, dar liniștea asta are ceva greu și apăsător, ca o jertfă, ca un supliciu pe care conștiința mea e nevoită să-1 accepte.Aud iar foșnetul Ierbii sub pașii fe

meii, undeva zdrăngăne un pian dezacordat, trotineta unui copil îmi aruncă pietre în creier și eu respir mereu aerul stătut și dulce al grădinii. Aici, pe masa asta ruginită acum de ploi și de zăpezi mă așezau, si veneau oameni mulți, și mă îndemnau să le spun de ce a murit cutare și cutare, și bunicul și bunica, și mama și tata, și cîinele nostru, și eu răspundeam cuminte, rosteam ca pe un cîn- tec aceleași vorbe fără nici un cuprins pentru mine: de foame, de foame, de foame. Tata și mama muriseră căleați de tren, într-o noapte, în Oltenia, dar trenul acela era tot foamea.O mașină neagră, uzată, oprește la poartă. Coboară „tata" cu servieta lui burdușită, mai topit, mai adus de spate, cu ochelarii lui fumurii prin care nu izbutisem încă să-i văd culoarea ochilor.
★Pe Serafia n-am văzut-o decît a doua zi. A fost desigur o întîmplare că a lipsit în acea noapte, dar lucrurile păreau rîn- duite anume pentru ca eu să pătrund singur într-o realitate care se pregătea să-mi ia ceea ce dăruise cu voia ei, sau să devină acum singura realitate posibilă. Deși simțisem de cu seară că ceva definitiv se va petrece în existența mea, 

o nebulozitate chinuitoare mă însoțea, sau nu era decît neputința, starea aceea în care lumea se scutură de orice mister și devine de o obiectivitate impenetrabilă. Abia după cîteva ore am înțeles de ce grădina îmi păruse un cimitir și mașina care-1 adusese pe stăpînul casei, unul din acele vehicule funerare după care» întorc capul întotdeauna, mirîn- du-mă de liniștea și înfățișarea obișnuită a șoferului. Am vrut să mă ridic de pe scaun, să mă duc spre el, să spun ceva, orice, să comit acel act convențional de politețe la care sîntem îndemnați de o sută de ori pe zi, dar am rămas pe loc așteptînd ca el să mă vadă. Nu m-a văzut, a intrat în casă și a aprins lumina, punînd astfel între mine și el un spațiu pe care nu-1 mai puteam străbate. Abia după vreun sfert de oră am auzit pașii femeii prin iarbă și glasul ei chemîndu-mă în șoaptă, ca și cum ea însăși s-ar fi aflat într-un moment greu:— Domnul zice că să mergeți în casă.— I-ai spus dumneata că sînt aici 7

Desen de Gh. SAS ARMAN— Știa, a zis numai că să veniți.M-am pierdut, aș fi preferat să ies în stradă și să fug, pentru că urma să înfrunt o stare pe care n-o cunoșteam în toate ascunzișurile ei, n-o puteam stă- pîni, eram condamnat dinainte. Dar trebuia să păspund, astăzi chiar, la acea întrebare' esențială .care însemna destinul meu și din această cauză nu puteam accepta aventura. M-am desprins ușor de pe scaun, parcă luminat de ideea că tatăl meu adoptiv nu se mai putea ascunde. înjtr-adevăr, nici nu mai încercă să se ascundă. In picioare, în mijlocul încăperii, mă aștepta. Am văzut întîi că hainele îi atîrnă pe trup, chelia avansată mult spre creștet, o oarecare dezordine în înfățișarea lui, oboseală provocată mai degrabă de o boală ascunsă.— De ce n-ai anunțat că vii 7Era destul ca să înțeleg și să mă port fie cu o cuviință prostească, fie cu o aroganță cinică. Dacă i-aș fi văzut măcar ochii, dar el nu avea ochi, nu avea decît niște sticle fumurii pe care se juca lumina lămpii.— Am venit s-o văd pe Serafia, spun cu intenția de a precipita lucrurile. îmi era dor de Serafia.— Ce ai cu Serafia 7 Ești un bărbat acum... noi am îmbătrînit. sîntem bol

navi, poate că și murim. Era mai bina să nu vii.— Pot pleca.— Nu, acum rămîi să dormi aici, o să mai stăm de vorbă... trebuie să vorbim.— Să-vorbim acum.Aș fi vrut să țip, dar fiecare vorbă îmi ieșea greu din gîtlej, simțeam o durere fizică, o răgușeală care mă ustura și mă ardea.— Așteaptă... așteaptă... mai zise el sfîrșit și trecu în altă încăpere.Acum puteam răspunde la întrebarea’ mea, acum nu mai eram decît eu în camera asta neagră, și veche, și mucegăită. Acuarelele Serafiei făceau și ele parte dintr-un decor vetust, țineau de o vîrstă epuizată și grotescă în încremenirea ei colorată. Doar eu eram viu, trecusem într-o altă existență, sigur, camera aceasta nu mai era decît găoacea celui care am fost, cu mult în urmă pentru că nu mai țineam minte nimic. Scrinul vechi, fotoliile, canapeaua, covorul moale și greu, statuetele monstruoase prin inutilitatea lor îmi dădeau o senzație ciudată și trebuia să ies de aici numaidecît, pentru că o primejdie neclară încă, o spaimă creștea în mine, mă temeam de mine însumi. în poartă abia, după ce mi-am desprins mîna de pe minerul rece și am făcut cîțiva pași m-am simțit eliberat de spaimă, eliberat de mine cel care fusesem pînă acum.Se înnoptase bine, venea dinspre oraș un vuiet surd, anonim, pe care-1 uitasem de cînd trăiam în provincie. Mă tulburase totdeauna tumultul Capitalei, nu zgomotul, nu agitația, ci lipsa unui sens care să mă angajeze și pe mine. Mă îndrept acum spre această mișcare vie ca spre ultima mea nădejde, trebuie să-mi fac din ea o matcă, pentru că hu se poate trăi fără o matcă, fără o rădăcină, și mie îmi fusese tăiată pentru a doua oară. La douăzeci și doi de ani luam astfel totul de la capăt. Starea de eliberare mă însoțește, mă împinge mereu către vuietul acela confuz.
★Așadar pe Serafia am văzut-o abia a doua zi. Ea aflase că am venit și mă aștepta la atelier. Am intrat în curte fără ezitare, casa cu storurile lăsate părea pustie. Dincolo de peluza cu iarbă stropită proaspăt era atelierul, o baracă modestă cu ferestre mari, apărate de cretoane în culori vii. Fața uscată, fața de ascet tînăr a Serafiei zîmbește. Și-a schimbat ochelarii, are acum ochelari cu lentile mai groase prin care ochii i se văd ca două perle negre. Totdeauna am socotit că Serafia e o ființă urîtă și așa cum o văd acum, în salopeta murdară, cu părul strîns bine, cu fața osoasă, arsă de soare, cu mîinile descărnate, dar mari, de salahor, nu mai are chiar nimic de femeie. în atelier e o lumină scăzută, răcoroasă, fericită pentru muzica pe care o aud venind de sub un colaj bizar, cu văluri negre și un mic bec de lanternă aprinzîndu-se și stingîndu-se ca un far îndepărtat. Machete și proiecte de lut mă privesc cu găurile lor stranii de întuneric viu. Vocile din „Pasiunea^ după Matei" par strigătele acestor bucăți de pămînt și ipsos, și Serafia mă așază pe un taburet.— Să opresc 7— Nu, lasă așa, e bine... ce faci tu 7— Te așteptam, nu bănuiam că ai să vii atît de repede. Mi se pare că ai aflat, voiam să te ajut să suporți.— Am suportat, dar rămîne ceva de explicat.— De explicat... sigur, dar întîi să-ți fac o cafea, am și ceva bun, foarte bun, de băut.își ridică trupul lemnos și-i văd picioarele în sandalele vechi, scorojite, pe care știu că le păstrează pentru că au căpătat ceva din ființa ei, cresc din ea. Tăcem, vorbește discul pentru noi, sîntem dincolo de pămînt, de realitate. Beau repede două păhărele de gin, o aud pe Serafia amestecîndu-se în agitația oratoriului.— Unii oameni mor pe picioare. El a purtat multă vreme o mască și masca asta lra împins în sus, l-a umflat, a făcut din el un om sigur de sine și rezistent ca un automat. N-a văzut, n-a simțit că vine ceva din urmă, ceva care se cheamă viață, și lege, și dreptate, ceva care nu îngheață niciodată, ceva care distruge măștile și te lasă gol și bătrîn și neînsemnat ca o scorbură. Marea mișcare purificatoare a lumii noastre de astăzi. A fost scos de unde era și acum masca a putrezit, cade de pe el ca după o boală. înțelegi 7 Tu îi amintești de timpul acela, tu nu trebuie să mai fii, nici eu nu trebuie să mai fiu. A făcut un denunț calomnios, criminal, un om putea să se piardă. Dar omul a avut putere, a avut în cele din urmă dreptatea de pertea lui, și acum vine în fiecare seară în fața casei noastre, și stă, și se uită, nu vrea nimic, stă și se uită și așteaptă* e răbdător. Pe tine nu vor să te mai vadă, pentru că ești semnul minciunii lor, ai fost o părticică din masca lor de care li se face groază acum.Băutura nu mă încălzea, mi se făcuse frig, îmi intra frigul în oase și Serafia simți asta și zise :— Oh, cum te-am așteptat, tu nu știi cum te-am așteptat. Vreau să te duc acolo la tine, în' satul tău, să căutăm 

ceva, o picătură din sîngele tău, s-ar putea să ai nevoie. Plecăm mîine cu o mașină spre Moldova, numai noi doi... numai noi.îmi atinse mîna cu degetele ei grele și văzui prin lentilele groase cum cresc cele două puncte negre și vin către mine.— De fapt acum începe altceva, spun ca să fug de privirea ei stăruitoare. S-ar putea să găsim pe cineva în sat, dar asta nu mai înseamnă nimic.— Trebuie să te convingi că nu mai există nimic tocmai pentru că începe altceva. Dar tu, tu rămîi încă- mult timp și eu n-am să te las... n-am să te las să fii singur.Discul se terminase, era acum în atelier 
o liniște stranie, de laborator sau de altar, oricum ceva lipsit de senzualitate, ceva în care nu se putea sta mult.— Eu îți mulțumesc Serafia. acum mă duc.Nu eram deloc tare, așa cum îmi propusesem sau mi se părea că sînt. Cred că abia ăcum începea acel proces îndelung și mistuitor, al însingurării. Serafia știa mai mult sau era ea însăși implicată în acest proces, îi trebuia și ei o soluție, chiar mărinimia ei însemna mai mult, pentru că se grăbi— Mergem în oraș să hoinărim, am să-ți arăt o expoziție, pe urmă mîncăm, știu eu un loc grozav, pe urmă ai să vezi mașina cu care mergem, e albă și mică.își scoase bluza salopetei, se spălă la un lavoar de tablă, se pieptănă și eu îi vedeam fața în oglindă. Cred că mă privea și ea de acolo, dar sticlele se jucau, tremurau, și nu puteam desluși. Aruncate într-un colț al încăperii, sandalele Serafiei se strîmbau la mine', sau voiau să se joace cu mine ca două vietăți minuscule, zămislite în acel loc din patimi care rămîn întotdeauna necunoscute.

★Satul nu corespundea imaginii pe care 
o ticluisem eu în ceasuri lungi, mai cu seamă în nopțile de la cămin, după scrisoarea Serafiei. Am mers pînă spre prînz, tăcuți, adunați în noi, în Fiatul aceia împrumutat de la un arhitect. Serafia conducea bine, liniștit, cu viteză moderată, era limpede că nu se grăbește, avînd probabil certitudirifea că la capătul drumului nu ne. așteaptă nimic. Am părăsit șoseaua de asfalt, am Intrat pe un drum cu piatră de rîu și am pătruns între dealuri roșcate și sterpe ca de planetă moartă. Căutam un semn, o casă, o cumpănă de fîntînă, o turlă de biserică, un om sau un cîine, căutam fără emoție, sau cu o stare de beție rece cînd contururile lumii devin foarte distincte. Locurile nu-mi plăceau, dar printr-o ciudată comunicare, ele îmi păreau familiare, nu mă întristau. Era în aer miros de fîn și țărînă udă, de fum, de gunoi și de baligă, ceva foarte viu și adevărat, și aerul acesta păstos părea că se adună și se face dealuri, pietre, căpițe de fîn și buruieni mari, și nori destrămați, fără culoare. Totul era aer, și cînd am văzut satul povîrnit într-o rîpă, sub o pînză de fum, părea unul din acele jocuri înșelătoare ale văzduhului fierbinte. Am pătruns încet între căsuțele cu brîie albastre, căutam ceva, dar nu știam ce. Am oprit la o fîntînă și îndată s-au adunat copii și o femeie cu fața neagră.— Copiii ăștia seamănă cu tine, spuse Serafia în șoaptă. Sînt din neamul tău.Abia acum un tremur ușor mă străbătu dar nu găseam că acești copii îmi seamănă. Serafia a întrebat de cutare și cutare. Numele meu vechi era simplu, ca de pe un acatist «i femela se gîndi puțin.— Au murit de mult, spuse într-un tîrziu. S-au stins atunci, cu foametea. Mal este unul care s-a întors mai târziu. . L.-ajp găsit în partea cealaltă a satului, pe deal, și cînd a aflat cam cine aș fi eu, vorbi ca în somn :— Da... se poate...Nu credea. în spatele lui, trei clini flocoși, vineți mîrîiau și el îi astîmpăra mereu... Atît. Omul era îmbătrînit, cu o privire îndepărtată, și nu-mi venea să cred că acesta poate fi fratele mamei mele, al mamei mele • adevărate. Nici el nu credea că eu pot fi nepotul lui, sau poate îi era cu totul indiferent.— Ajunge, spuse Serafia cu un fel de mînie dureroasă.Ne-am îndreptat spre mașină șl atunci cîinii aceia urîți și sălbatici s-au repezit să ne sfîșie. Au urmărit mașina un timp, apoi am văzut cum stau în mijlocul drumului liniștiți, satisfăcuți, stăpîni pe satul lor.— Asta-i tot, zise după o vreme Serafia. Vino mai aproape, vino lîngă mine...Am_ tăcut apoi pînă la Șiret, cînd am oprit ‘și ne-am dat jos. Se însera, cîntau greierii și noi ne udam fața cu apă, ne spălam cu apa aceea care venea de departe, din munți, și nu era a nimănui, si astfel era numai a noastră. Acum, cînd nu mai era lumină, vedeam mai bine ochii Serafiei. Cum stăteam cu fața în sus, pe iarbă, ochii ei veneau spre mine, îi vedeam pupilele apropiindu-se și cres- cînd, mă învăluiau o dată cu noaptea și mă ocroteau.
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Dunărea (altădată, Danu- biul), această albastră te
melie de sud a României, 
această coordonată de 
seamă a personalității ei. 
Istoria, geografia, etnogra
fia, epica o revendică în 
egală măsură. Cronicile o 
atestă ca mărturie, bala
dele o pun în colocviu cu 
Carpații. Mărturii, coloc
vii despre verile mănoase 
în care Bărăganul îneca 
în marea de spice oștile 
lui Darius, sau despre cum
plitele ierni sarmatice cînd 
carele de luptă treceau 
zguduind gheața și, fără 
îndoială, despre minunea 
arhitectonică a lui Apollo
dor de la Damasc. Secrete 
de construcție mai rămîn 
încă în conul de umbră: 
fragmentele unor piloni 
de la Drubetta nu lasă să li se ghicească nici măcar 
compoziția mortarului.

Pe urmă, secole multe, 
fără nici o construcție 
peste Dunăre. Doar poduri 
plutitoare care o forțau în 
războaie și se retrăgeau 
apoi la mal. Podul lui 
Apollodor a îngăduit trans
fuzia de singe între două 
neamuri viteze din care 
s-a născut un al treilea — 
din acest neam rezultant 
înfățișîndu-se, mai aproape 
de zilele noastre, noul 
Apollodor al Dunării, in
ginerul Anghel . Saligny. 
Miracolul podului său de 
la Fetești-Cernavodă avea 
să stea o bună bucată de 
vreme pe primul loc în 
Europa.Epoca noastră socialistă a dat o replică cu nirțiic mai prejos: podul de la 
Giurgiu, pod al prieteniei 
întrucît logodește malurile 
a două țări prietene.

In fine, după o seamă de 
ani, se aruncă iarăși zaru
rile peste Dunăre, de data aceasta în dreptul Hîrșovei. 
Iar dacă am pomenit în
treg palmaresul de mai sus, 
e pentru a conchide că și acest nou pod va fi o vic
torie de talie internațio
nală. Și iată de ce : coloa
nele de doi metri diame
tru, introduse sub apă 
prin vibrare, la care școala 
de inginerie românească a

cu totul 
„Dobro- 
părerea 
francezi 

mari

adăugat o instalație de apă 
sub presiune, este 
originală. Ziarul 
gea nouă" citează 
cîtorva tehnicieni 
care au construit 
poduri în Asia, Africa și 
America Latină : „Ați rea
lizat o performanță mon
dială. Reușita voastră va 
fi bine cotată la piața 
constructorilor de poduri. 
Vă felicităm".

Așadar, poporul care i-a 
dat pe Vuia, Vlaicu, Coan- 
dă se manifestă încă o dată 
ca un popor inventiv, ce-și 
menține mereu valorile în 
circuitul mondial.

k
Am venit la pendantul 

podului lui Saligny într-o 
sîmbătă după amiază cînd 
șantierul era aproape pus
tiu. După ce, în viteza ma
șinii, panoramasem acel peisaj monoton al Bărăga
nului în care numai un 
Odobescu sau Istrati pu
teau desluși farmecul. Co- 
borîrea către șantierul cota 
Giurgeni a fost, aș putea 

■spune, dezamăgitoare. Cine 
a citit „Ciulinii Bărăganu
lui" n-are decît să înlo
cuiască acești ciulini cu 
pirul și cătina — cite au 
mai rămas. Pentru că aici 
s-a defrișat masiv.

în spatele unui restau
rant modern, cu pescărie 
abundentă, un fundal de 
mașini și barăci în apa
rentă dezordine, pe terenul 
unei foste bălți-. Nisipuri, 
praf, o laie de cîini care 
se răstesc la un cocostîrc 
uimit, tacticos și impasibil. 
Și un vînt destul de arță
gos care face uneori să 
cînte scîndurile barăcilor.

Dar, dinspre nord, înain
tează maiestuos un beton 
suspendat, o elegantă bandă 
de beton care este prologul 
viaductului. Solid și fru
mos, bine precizat la ori
zont și bine înfipt în pă
mîntul nisipos, el este în
ceputul celor 1 450 metri 
de pod și, suspendatân gol, 
nu dă deloc imaginea unei 
rupturi ci, dimpotrivă, a 
unei continuități — certitu
dinea unei victorii viitoare. 
Căci acest fragment atacă 
văzduhul metru cu metru.

Trecînd cu bacul (o, stră
vechiul bac ce va dispărea !) 
dincolo, la Vadul Oii, acest 
fragment incipient nu are 
încă un omolog. Aici există 
numai febra nașterii, ima
ginea din pragul de asalt.

admirabil 
fier-beton

In orice caz, babilonia de 
mașinării 
laicii, ca 
tehnic pe 
anevoie, 
gem însă 
tește aici 
curcubeu 
peste Dunăre și că el se 
va consolida atît de firesc 
și atît de arătos, 
pînă și noi, cei care 
văzut încă în fașă, ne 
obișnui cu el și-l 
crede durat aici de 
lumea.

stă, pentru noi, 
un fel de rebus 
care îl dezlegăm 
Ceea ce înțele- 
este că se pregă- 

un
de

incit 
l-am 
vom 
vom

Macheta noului pod peste Dunâre Foto : Gh. Vințilă

în

Dar să lăsăm literatura și să intrăm în biografia 
și în economia podului.

Marți, zi de lucru, 
biroul directorului de șan
tier, inginer Constantin 
Țintea. Am norocul să 

unare
reportaj de Al. ANDRIȚOIU

prind, la aceeași masă, peste planurile trasate geo
metric, pe doi din ctitorii 
șantierului, inginerii Bo
ris Poenaru și Valeria 
Chera. împreună cu direc
torul, toți trei cărunți și, 
poate, prea devreme. I-au 
încărunțit vînturile, valu
rile — i-au încărunțit va
lurile, vînturile. Aici, în 
fosta baltă, primăvara și 
toamna sînt un dezastru — 
cișmele nu salvconduct.

Stăm în baracă, tuspatru, 
între două macheteuna 
a acestui pod și a doua a 

unui pod viaduct de la 
Galați, care va face legă
tura cu combinatul side
rurgic. Privești machetele 
și numaidecît îți înfloresc 
în minte cuvintele : frumu
sețe, eleganță, suplețe. E un

duet de poduri la care se 
lucrează concomitent sub 
egida aceleiași întreprin- 

. deri bucureștene : între
prinderea de poduri și lucrări speciale. Cu roșu e 
hașurată partea realizată a 
proiectului. Vedem deci pi
cioarele roșii ale podului 
din Galați, vedem începu
tul roșu al podului de la 
Hîrșova, cota Giurgeni. 
E și aici o hartă de front, 
— pașnic însă, de pe care 
lipsesc doar stegulețele vic
toriilor. Discuția se înfi
ripă de la sine :

camioanelor 
și artera 
bunuri, aș- 

de-a rîndul. 
căci trebuia

— Toate lucrurile au o 
cauză. De ce construiți po
dul ? Din motive turistice ?

— Desigur că și turistice, 
dar nu în primul rînd — 
îmi răspunde directorul. 
Cauza cauzei e de un or
din economic cu mult mai 
larg. Un ținut ca Dobro- 
gea este, de secole, fără 
o legătură rutieră trainică și avantajoasă cu restul 
țării. De secole, bacurile 
fac legătura „rutieră" cu 
această provincie astăzi în 
plină dezvoltare.

Și mă gîndesc : cite tre
nuri și cîte vapoare ar fi 
necesare pentru circuitul 
economic între Dobrogea și 
restul țării ? Și cîte bacuri 7 
Or, dincolo de realul folos 
turistic și de emoția este
tică pe care turistul va 
încerca-o trecîndu-l, podul 
acesta e și al 
de mărfuri, e 
schimbului de teptată, secole Ea vine acum 
să vină, era strict necesar 
să vină și să treacă, cu 
picioarele ei de fier-beton, 
Dunărea.

— Mă văd nevoit să-i 
plagiez pe colegii mei de 
la „Dobrogea nouă" între- 
bîndu-vă despre evoluția . 
construcției de poduri pes
te Dunăre, de la Apollodor 
la Saligny și de la Saligny 
la momentul de față.

E o întrebare întrucîtva 
absurdă. Cum să compari, 
de pildă, metode despărțite 
de milenii, deși de la Ar- 
himede încoace au rămas 
totuși - cîteva adevăruri 
fundamentale. De aceea și întrebarea mea a fost în- 

de 
In sună azi 

dictonul : 
multum !“ 
întreprin- 

prin pro-

de

tîmpinată cu un surîs ge
neros, deloc superior, dar 
tocmai btm pentru a de
limita aria modernă a con
strucției recente. Cei trei 
ingineri colaborează în 
a-mi explica unele principii 
vechi'și noi. Apollodor abă- 
tea apa dintr-o parte spre 
alta, crea mari insule, în
tr-o operă în care cine știe 
ce multitudine de sclavi 
s-au jertfit. La rîndul său, 
Saligny, ingenios și el, bi- 
zuindu-se pe oțelurile moi și deci elastice, a încer
cat... Dunărea cu degetul 
și a reușit, nu însă fără un 
rabat de 187 de morți. 
Câți oameni au lucrat 
la podul lui Saligny ? Nu 
se știe. Se știe însă că la 
podul de la Giurgiu au lu
crat circa 5000, dar fără 
jertfe. Or, după toate a- 
ceste antecedente, podul de 
la Hîrșova intră într-o zo
die perfect modernă. Aici 
nu lucrează mai mult de 
1 100 de oameni, nici unul 
în apă și nici unul la sapă. 
O mecanizare ultramoder
nă reduce mîna de lucru și 
concurează la epopeea so
bră, laconică, gen secolul 
20. Partea tehnică a acestei 
epopei se cere însă de re
latat.

★
Triumviratul ingineresc : 

Țintea, Poenaru, Chera 
îmi arată că aici munca 
cea mai manuală a fost la 
defrișarea aluviunilor 
cătină, sălcii și pir. 
rest 7 Fier-betonul sosește 
prefabricat. Pe Dunăre se 
instalează o platformă fixă 
de pe care se face forarea, 
prin metodă vibratorie.

— Ați auzit de sondele 
de la Baku sau de forările 
din Marea Nordului 7 — întreabă inginerul Chera. 
Aici se întîmplă la fel.

Iar inginerul Poenaru 
precizează cu plasticitate 
că se introduc în sol piese 
suple, și zvelte, cu diame
trul de numai doi metri — 
la adâncimea de 55 metri 
dintre care 45 în pămînt 
(pentru viaduct) iar restul 
în Dunăre. Ingeniozitatea 
constă că la început se in
troduc tuburi goale, etapa 
mai grea începînd cu scoa
terea pământului, din tu
buri, prin foraj. Vor exista 
patru picioare în apă, fie
care picior avînd însă cite 
16—ÎS coloane răsfirate 
pentru o mai solidă susți
nere.

Toată această operă (căci 
operă și este, în sensul cel 
mai pretențios al cuvân
tului) este așadar realizată 
pe durata dintre toamna 
1967 și toamna 1969 de că
tre cei 1 100 de constructori, 
dispuși în felul următor: 
26 ingineri, 120 tehnicieni 
permanenți, aproape 700 de 
muncitori de aleasă califi
care și deci abia 250 de 
muncitori necalificați. Așa
dar o înaltă tehnicitate cu 
cît mai puțină mină 
lucru posibilă. Altfel, un 
asemenea monument de ți
nută economică și arhitec
tonică nu s-ar putea rea
liza. Aici, în vatra fostei 
colonii romane, 
atît de explicit 
„non multa, sed

O mulțime de 
deri participă, 
dusele lor, la durarea aces
tui pod. Desigur că în pro
log stau și aici minerii și 
petroliștii care dau metalul 
și energia necesare. Se a- 
daugă contribuția siderur
gică a Galaților care intră 
în circuit cu oțelul cel mai 
fin al României contempo
rane. Participă la procesul 
de întrupare a podului 
și Uzinele de la Bocșa Ro
mână care uzinează oțelul 
pentru asamblări. Apoi 
Turda trimite sîrmă pentru 
armarea betonului, iar Olo- 
penii rezolvă ancorajele 

grinzilor precomprimate și 
oferă asistență tehnică. La 
rîndul lor, uzina „Progre
sul" din Brăila și Șantie
rele navale Galați dau tu
buri metalice. Și încă nu 
am pomenit decît o parte 
din întreprinderile colabo
ratoare. Ele răspund, după 
cum se vede, din toate 
colțurile. țării parcă anume 
să întărească republicană a pod. importanța viitorului

★

Iată poezia 
Dunării. Romantismul 
din valsul lui Ivanovici,

moderni a 
eipitorescul ei din romanele lui Panait Istrati, mercan

tilismul stigmatizat în po
ezia lui Barbu Nemțeanu 
cedează locul lucidității 
creatoare, armoniei care se 
așază între marile con
strucții. Realism nu lipsit 
însă de farmecul migrațiilor 
de constructori, tineri sau 
veterani, de pe un șantier 
încheiat pe unul proaspăt 
deschis și de frumosul lor 
anonimat; nici de simbo
lul comun al unor șantiere 
avînd rădăcini istorice cu 
totul deosebite. Căci foarte 
aproape de podul în con
strucție la Hîrșova s-a des
chis cu hei-rupul briga- 
dieresc șantierul de la Ca- 
pidava. Cetatea getică de
pistată încă de Pirvan este 
scoasă acum din pămînt de 
către uteciști, în readuce
rea mileniilor tulburi la lu
mină. Este aici sinteza is
torică a celor trei fețe de 
timp pe care o realizează 
partidul nostru comunist 
prin însuși miezul politicii sale. In prezentul nostru 
entuziast și creator fac 
osmoză trecutul și viitorul. 
Patriotismul nostru socia
list dă istoriei rotunjime, 
unitate și noblețe.

...Totuși, totuși, trecînd, 
peste doi ani, podul pe ca- re-l zidesc acum, ce vor 
gîndi constructorii lui 7 Ce-și vor spune 7 Ce vor 
visa 7 Pun această între
bare tocmai pentru a în
cheia cu partea poematică 
a șantierului, cu plonjarea 
lui în lumea fascinantă și 
transfigurată a artei.
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VAMPIRUL CARE retrufează

SUGE PETROLUL
VENEZUELEI

in mine.

O FORT ARE AT A DIN

STICLA Șl BETON

VIAȚA CELOR MULTI

SALINAS

DEOSEBITALUME

MARI PROCESE ALE MAFIEI ITALIA

MAJESTATEA SA

PETROLUL Scrisoare din Palermo de la Michele PANTALEONE

Pînă nu de mult, fericiți! ce profită mai mult sau mai puțin de pe urma petrolului se interesau foarte

că dominația răspunzătoare
din mălai cu

de judecatfi de la Catanzaro. Cei 108 mafiofi sînt Jinuji în aceastâ stranie eușed. în

minereu. Unii dintre

Vedere aerianâ a orașului Caracas, capitala Venezueleî.

lipsă de „dovezi". Autoritățile

— oamenii mafiei, .curierii" sînt cei carecu tutun și valută, crimă. Să cunoștință cu cîteva dintre personaje : Giuseppe Genco șef al „mafiei" siciliene, ,boss

muncitori fără consimțămîntul ei.); o mafie a terenurilor de construcții, o mafie a porturilor (docherii nu găsesc de lucru decît dacă dau o parte din cîștig organizației teroriste) ; o mafie a florilor și cimitirelor (după fiecare înmormîntare florile sînt adunate și revîndute altor familii îndurerate sau floră- reselor) ; o mafie a barurilor, a mo- rilpr, a vaselor de pescuit etc. Și, poate cea mai importantă, este mafia care se ocupă cu traficul de droguri și de țigări.Sicilia este o punte de legătură în traficul cu stupefiante spre Europa, occidentală și continentul american. O dată fixată întîlnirea în afara apelor teritoriale ale Italiei (la aproximativ 20 km), „marfa" este transbordată mai ales pe mici nave de pescuit cu motor, care o transportă pe uscat, unde mafioții organizează expedierea ei în S.U.A., Canada, Mexic, Germania occidentală.Se întîmplă, cîteodată, ca o navă care transportă o inofensivă încărcătură de lemn să lase, în urma sa, o bucată de trunchi de copac care este imediat recuperată de o mică navă de pescuit cu motor sau de un înotător aflat, „întîmplă- tor“, prin apropiere: în trunchiul scobit se află „marfa"; se întîm-

Departe de a certifica o bunăstare generală, cifra de 600 de dolari nu reflectă decît imensa discrepanță dintre bogați și săraci, incalculabilele bogății ce s-au adunat la un singur pol de pe urma petrolului, pentru ca la celălalt să se grupeze semnele sărăciei și lipsurile. Deși printre țările ce înregistrează o natalitate extrem de ridicată, mortalitatea infantilă atinge 46,4 la mie, — o cotă înspăimîntătoare. Deși țara oferă o aparentă prosperitate, pe străzile Caracasului rătăcesc mai mult de o jumătate de milion de copii abandonați. (în ceea ce privește pe cei ce rătăcesc prin toată țara, nimeni nu și-a dat vreodată osteneala șă-i numere, fie măcar aproximativ). Ei trăiesc cum pot. Profită de circulația aglomerată pentru a curăța geamurile mașinilor în speranța că vor primi cîtiva bănuți, lustruiesc pantofi, duc pachete sau vînd lucruri de cele mai multe ori furate. Cîteodată se adună în bande si jefuiesc vilele unde stăpînii nu sînt acasă. Noaptea, prin locuri mai izolate, ei atacă trecătorii.Bineînțeles, că acești copii nu se nasc nici în cartierele elegante, nici la Las Salinas, orașul „Creolei". Ei vin pe lume în cătune și suburbii, unde se hrănesc cu tortillas ’) și cu cîteva boabe de fasole sau în acele locuri de coșmar ce se numesc Banio2) — Isaios Medina Amgarita sau Banio Chapellin. Aceste nume aparțin celor mai sărace districte din Caracas. în prima dintre ele, de exemplu, 32 000 de suflete omenești sînt îngrămădite în cocioabe construite din seînduri și din bucăți de carton. Aici nu există canalizare, lumină electrică și spitale. Nu există nici măcar străzi, ci numai niște pante abrupte.

1) Turte făcute 
care constituie alimentul principal' ai 
tuturor săracilor din America Latină.

2) Cartier.

da Eve DESSARE
publicista franceza

Nouă companii petroliere extrag în prezent prețiosul lichid vîscos. Cu excepția companiei Shell și a modestei companii venezuelane a petrolului (C.V.P.), care extrage numai 12 la sută din producția totală, mulțumindu-se doar cu vîpzarea pe piața internă, toate celelalte companii sînt nord-americane. Acest lucru face ca pe plan economic patria lui Simon Bolivar, eliberatorul unei părți din America Latină de sub dominația spaniolă, să depindă în largă măsură de Statele Unite.în Venezuela oamenii nu vorbesc aproape niciodată de Texaco, Mene Grande sau alte societăți. Pentru ei petrolul înseamnă compania „Creola". Această companie extrage și rafinează numai ea singură a- proape jumătate din petrolul țării. La Caracas, birourile sale o- cupă o clădire ce a devenit simbolul unei puteri formidabile. Ea frapează tot atît de mult ca și zgîrie norii din Silencio. Este clădită toată din sticlă și oțel și are cincisprezece etaje. Această construcție ultramodernă este o adevărată fortăreață bine păzită. împrejur se află polițiști înarmați pînă în dinți, care poartă în mod ostentativ mitraliera la brîu. în afară de personal, nimeni nu intră în clădire fără a fi controlat și fără a-și lăsa pașaportul la o funcționară de la ghișeu. In afară de asta, Ia etajul unde vrei să te oprești trebuie să completezi trei sau patru formulare.Cu toate acestea, precauțiile ră- mîn ineficacq. Ele nu pot împiedica bombele să explodeze din ce in ce mai des pe numeroasele culoare și în birouri și nici sabotarea din ce în ce mai frecventă a conductelor ce se află la kilometri și kilometri de Caracas. „Creola" continuă să acționeze în Venezuela, dar patronii săi sînt din ce în ce mai neliniștiți.

convinge scă- mo- de

Așezarea Las Salinas este situată pe malul lacului Maracaibo în regiunea Zulia, cea mai importantă regiune din țară, datorită subsolului său ce conține trei sferturi din petrolul țării. Las Salinas se află departe de capitală. Acolo este adevărata împărăție a companiei „Creola". Este vorba de o lume deosebită, ce amintește de filmele și romanele științifico-fantastice.Apele gri ale lacului scot în evidență numeroasele schele. Pe mal se văd cisterne ce strălucesc în soare, ateliere și depozite. Mai departe se observă un oraș alb ce se întinde pe o suprafață mare și care este bogat în spații verzi. In afara orașului nu se văd decît căsuțe din llemn și cabane mizerabile....Istoria petrolului Venezuelan începe cu anul 1539. în acel an, Francisco de Castilanos, vistiernicul Noului Cadix — una dintre provinciile imensului imperiu spaniol din America — trimise suveranului său un butoi plin cu aur negru, lichid necunoscut pînă atunci, pe care-1 luase de pe malurile rîului Maracaibo. Dar de-abia în 1878, mica

Debarcînd în capitala Veijezuelei, Caracas, oraș cu două milioane de locuitori, vizitatorii din Europa sînt Ia început uimiți. Cei ce vin din S.U.A. se simt mal în elementul lor. La prima vedere, orașul are un aspect tipic american. El este brăzdat de impresionante autostrăzi ce se întretaie în noduri complicate. în centru — dominat de cartierul numit în mod paradoxal „Silencio", locul cel mai aglomerat și mai zgomotos din Caracas — se înalță semeț doi zgîrie-nori imenși. De jur- împrejur, automobile de lux fac circulația anevoioasă.în America Latină, Venezuela trece drept* o țară foarte bogată, în special dacă este comparată cu republicile Americii Centrale. Acest lucru pare de necontestat dacă privești palatele ce datează din epoca imperiului spaniol, hotelurile somptuoase, vilele moderne construite de nord-americani și te gîndești la marile cantități de aur negru ce zac în subsolul acestei țări.într-adevăr, în ceea ce privește producția de petrol, Venezuela ocu- i pă un loc de frunte nu numai în America Latină, ci și în lume. Ea se găsește pe al treilea loc pe plan mondial, imediat după Statele Unite și U.R.S.S. Astfel, Venezuela înseamnă, înainte de toate, petrol.

Reportaj din Republica Sud-Africană de Timothy GREEN
publicist englez

O veche legislajie nu per
mite africanilor să îndepli
nească munci calificate in 
mine. De asemenea, nu li se 
îngăduie să se organizeze în 
sindicate. Aceasta nu numai 
că îi împiedică pe muncitori 
să formuleze anumite reven
dicări în mod organizat, dar 
îi privează și de dreptul la 
pensie.

Pe timpul ■ cît sînt angajafi 
în mină africanii locuiesc în 
barăci aproape de intrarea în 
galerie. Ei dorm cîfe zece, 
douăzeci înfr-o încăpere în 
care patul este fixat de pe
rete cu ajutorul a două 
chingi. Alt mobilier nu au. 
Mănîncă la un fel de cantină 
care este deschisă 24 de ore 
în șir. Porjiile sînt raționali
zate : un kilogram de carne 
și o jumătate de kilogram de 
pește pe săpfămînă. Aproape 
pe lîngă fiecare cantină func
ționează o circiumă. Aici își 
cheltuiesc africanii aproape1 
tot ce cîștigă. La sfîrșit de 
săpfămînă rulează un film 
care în prealabil este cenzu
rat cu grijă. Se taie toate 
scenele care înfățișează lupte 
revendicative și orice referire 
la valoarea aurului sau la po
sibilitățile de plasare ale a- 
cestuia,

Africanii nu pot să-și îm
bunătățească situajia materia
lă și socială oricît de bine ar 
lucra și oricît de devotaji ar fi 
ei. Unui african i se interzice 
cu desăvîrșire să-și aducă fa
milia cu el, să se califice și să 
efectueze alte munci decît 
acelea rudimentare și grele, 
să facă parte din vreo orga
nizație profesională, socială 
sau politică. Conducerea mi
nelor, împreună cu autorită
țile guvernamentale, îi supra
veghează și îi controlează în
deaproape pe negri. Rata 
mortalităfii în minele sud-afri- 
cane este de două ori mai 
mare decît în Europa. In plus, 
accidentele de mină răpun 
anual pînă la 500 de vieji.

Situafia este cu atît mai 
inadmisibilă, cu cît R.S.A. 
este o fără cu mari posibili
tăți economice, cea mai bo
gată tară africană. Dar regi
mul ei social și politic con
stituie o provocare la adresa 
conștiinței umane.

citorii negri care lucrează în 
mine aparfin diferitelor tri
buri și vorbesc peste 50 de 
dialecte. „Fanakalo" le oferă 
un vocabular în care nu se 
pot purta discuții intelectuale. 
Ea servește exclusiv nevoi
lor lucrului

La început africanii învață 
cum să.mînuiască lopata, să 
încarce un camion sau să sti- 
vuiască 
ei, cei

plă, de asemenea, ca o navă cu luminile stinse să lanseze pe apă, în timpul nopții, o mică barcă de cauciuc care, cîteva momente mai tîrziu, acostează în tăcere pe coasta Alcamo-Castellamare. Aici, mica ambarcațiune este așteptată de către „prieteni" Mai departe, „ vor avea grijă să transporte drogurile în America, înmînîndu-le organizației „Cosa Nostra".In ultimii zece ani, tot mai mulțl „curieri" și-au revendicat autonomia, refuzînd să mai joace rolul infim de „transportori", în timp ce șefii lor rămîneau în umbră și în siguranță, realizînd cîștiguri nemăsurate.Traficul de stupefiante desfășurat între anii .1953—1963 a atins cifre de afaceri astronomice : unul dintre grupurile organizației — cel condus de Angelo La Barbera și Ugo Caneba — a reușit să transporte în America, de-a lungul a șase ani, patru quintale și 55 kg de heroină, cîștigînd cam un miliard și jumătate de lire italiene. La rîn- dul lor, gangsterii americani de origine siciliană au realizat un cîștig de mai mult de 12 miliarde de lire.Acestea sînt cîteva din dezvăluirile despre activitatea celor 108 acuzați. în ultimele trei luni, în fața instanței au compărut 450 de martori. Mulțl au aefuzat să li se facă cunoscută identitatea, alții l au dat numai mărturii vagi. în ciuda șantajului la care a fost supusă de mafioții rămași liberi, familia unui locotenent de carabinieri a acceptat să se constituie parte civilă. De data aceasta s-a făcut o breșă în teribila „omerta", legea tăcerii, atotputernică. în împărăția „mafiei". Ziarele acuză. Scriitori, politicieni luptă pe față. în ciuda încercărilor pe care le fac 60 de avocați pentru a-i scoate pe cei din cușcă basma curată, realitatea oferă o nouă dovadă a culpabilității lor: de cînd au fost prinși cei 108 mafioți, criminalitatea și violența în Sicilia au scăzut simțitor.

puțin de mizeria poporului. Trebuie să spunem totuși că mentalitatea lor în această privință s-a schimbat de cîtva timp. De nevoie. Soarta imenselor bogății naționale prădate de monopolurile străine, a miilor și miilor de zdrențăroși și analfabet! începe să îngrijoreze și autoritățile. Astfel. Raoul Leoni, președintele republicii, a întreprins în ultima vreme unele acțiuni de emancipare față de Statele Unite și față de companiile americane stabilite în Venezuela. Cînd „flotele" americane au invadat San Domingo în primăvara anului 1965, el a protestat cu înverșunare. Sub influenta sa. parlamentul a aprobat în unanimitate rezoluția prin care condamna intervenția americană și amenința cu votarea altei rezoluții prin care să blameze toată politica Washingtonului. Cu această ocazie Leoni a mers pînă acolo îneît a refuzat să primească pe trimisul special al președintelui Johnson. Dar apoi, el a considerat necesar să adopte o poziție mai conciliantă.în 1966, președintele Venezuelan a avut o altă neplăcere. Promițînd naționalizarea tuturor companiilor petroliere, acestea au recurs la șantaj. N-a trebuit mai mult pen-, tru ca Leoni să bată în retragere. Nici el, nici oricare altul din Venezuela nu riscă să se ridice pe fată împotriva majestății șale petrolul, împotriva „Creolei".Si totuși... direcțiunea societății se simte din ce în ce mai puțin în siguranță. Percheziția de la intrarea în somptuosul său imobil din capitală nu se face de plăcere. Nu din dragoste pentru umanitate și nici din patriotism unele din „cre- ierele" sale, descoperă acum înfri- coșătoarea mizerie a maselor. Posibilitatea folosirii forței de muncă rămîne limitată. „Creola" realizează în fiecare an beneficii ce se ridică la cîteva milioane de dolari.Poporul Venezuelan nu are nevoie de prelegeri pentru a se de nivelul său de viață foarte zut și de faptul nopolurilor este aceasta.

Native Labour Association1 
(Wenela), care 
muncitori din alte părfi ale 
Africii,

Deși administrațiile mine
lor îi preferă pe băștinași, în 
special pe cei din Transkei, 
ele sînt totuși nevoite să an
gajeze fot mai mulfi munci
tori din afară. Cei mai multi 
muncitori sînt recrufafi din 
Mozambic : 70 000 de merrH

societate Rachlro a început să prospecteze Anzii și să înjghebeze un embrion de exploatare comercială. Pe atunci cîțiva oameni ai acestei companii luau petrolul de la suprafață cu gălețile și umpleau cincisprezece butoiașe pe zi. Din 1910 prospectările au început și în regiunea Sucre în estul teritoriului. Patru ani mai tîrziu companiile petroliere năvăleau pe malurile rîului Maracaibo.De aceste începuturi nu mai a- mintesc decît o cocioabă din lemn dărîmată și roasă de carii și o baltă în care plutesc cutii goale de conserve și pantofi vechi desperecheați. Tehnicienii companiei „Creola" na uită niciodată să arate ziariștilor cocioaba și balta și totodată nu uită să insiste asupra faptului că această baltă este plină de petrol. Pentru acești ingineri, pentru șefii de serviciu putem spune că acele timpuri se încadrează în preistorie. Căci, în prezent patronul lor, adică tot „Creola", folosește sute de persoane ca salariați, dintre care 75 la sută sînt venezuelani. Dar acest fapt nu împiedică scăderea salariilor an de an. Această scădere se datorează automatizării accelerate. Mașinile înlocuiesc din ce în ce mai riiult mîna de lucru. In felul acesta ’ numărul brațelor de muncă scade. La Las Salinas, un tînăr elegant, însărcinat de „Creola" să dea relații publicului, explică dînd din umeri: „Bineînțeles, noi concediem oamenii de care nu mai avem nevoie și, datorită celor mai recente aparate perfecționate, numărul lor este din ce în ce mai mare. Companiile petroliere sînt sursă de devize și nu debușeuri pentru forța de muncă disponibilă". El se exprimă în mod cinic, dar nu-i lipsit de sinceritate. Producția petrolieră furnizează statului 90 la sută din devize. Ea reprezintă 92 la sută din exporturi. In schimb industria petrolieră nu folosește decît 45 000 de muncitori, ceea ce reprezintă numai 3 la sută din populația activă. Astfel, șomajul atinge 10 la sută din populația aptă de muncă într-o țară în care statisticile indică un venit mediu anual pe locuitor de 600 dolari.

mînt împotriva răscoalelor țărănești, „mafia" a reușit, în decursul secolelor, să-și impună dominația prin metode teroriste asupra populației din zona siciliană în care a acționat și acționează.Cariera unui mafiot începe cu acte de violență. Odată admis în „cosea", celula de bază a „mafiei" — tînărul este mai întîi executant. Brutalitatea, torturile, asasinatele sînt terenul său de afirmare. Dacă supraviețuiește, el își va succedă șeful, îmbătrînit, compromis sau eliminat. Ajuns în rîndul conducătorilor mafiei, fostul bandit la drumul mare se transformă în „om respectabil",' devine „primul" în provincia sa. Lui i se supun spre rezolvare cazurile litigioase, i se fac cadouri. Membrii familiei sale și prietenii găsesc de lucru și pătrund în administrația comunală. La trecerea sa, lumea se înclină și îi sărută mîna, nu din respect, ci de teamă. Intr-un cuvînt, el reprezintă ordinea... sa. „Mafia" terorizează orașele și satele sudului italian. Există o mafie a piețelor, o mafie a garajelor (mașinile sînt incendiate sau cauciucurile sparte dacă proprietarii lor nu folosesc „anumite" garaje) ; o mafie a construcțiilor (nici un antreprenor nu poate construi, primi permis sau

Băncii de rezerve a R.S.A. — 
am fi nevoii în anul acela 
să împrumutăm 600 pînă la 
900 de milioane de dolari.

Extragerea aurului este în 
R.S.A. un proces dificil. Ro
cile aurifere.se află la o adîn- 
cime de peste două mile, iar 
mijloacele de exploatare nu 
sînt prea moderne. De-a lun
gul ani,lor, patronii industriei 
miniere nu s-au grăbit să

acuzați în bloc de peste 30 de asasinate, de amenințări cu moartea, șantaj, dinamitări, furturi, trafic de stupefiante etc. în fiecare dimineață, 14 autobuze aduc acuzații de la închisoare la „școală". Ei sînt escortați de peste o sută de polițiști, de un convoi de' opt camioane și mai multe jeep-uri. Intrarea este păzită de zeci de oameni ai ordinii publice.Măsurile de siguranță luate de autorități sînt cu totul îndreptățite. Acest proces este rodul unei anchete de cinci ani. Numai dosarul probelor însumează 70 de volume, în timp ce actul de acuzare conține 250 de file. Procurorului i-au trebuit două zile pentru a-1 putea citi în fața completului de judecată.Acesta este cel mai mare proces intentat vreodată oamenilor „mafiei". Capturarea celor 108 mafioți de toate vîrstele se datorește unei neînțelegeri dintre bande — cea a lui Barbera și cea a lui Greco — care doreau să-și asigure exclusivitatea „operațiunilor" din Sicilia precum; și cea a lui Toretta, mai puțin cunoscută, care intenționa să le lichideze pe primele două.Născută, după unele aprecieri, la începutul acestui mileniu, ca o armă a marilor proprietari de pă-

introducă mecanizarea ’n 
mine, deoarece au calculat 
că este mai ieftin să mai 
trimită zece africani să lu
creze în subteran decît să 
cumpere o mașină. Industria 
minieră este aproape unica 
ramură industrială din Africa 
de sud care angajează negri. 
Avîn'd la discrejie mîna de 
lucru a populajiei de culoare, 
mînă de lucru ieftină, nepre
tențioasă și care practic nu 
are altă alternativă, proprie
tarii angajează 375 000 de 
africani anual, de pe urma 
cărora se dobîndește un pro
fit de aproape sută la sută. 
Minerii sud-africani sînt an
gajați temporar. Ei yin nu 
numai din R.S.A., ci și din 
alte jări ale Africii centrale 
sau de sud. în R.S.A., în jurul 
cîmpurilor aurifere nu sînt 
orașe propriu zise, ci tabere 
de muncă.

De recrutarea brajelor de 
muncă se ocupă Camera Mi
nelor. Ea are două organiza
ții de recrutare : „Native Re
cruiting Corporation’ (N.R.C.), 
care aduce muncitori negri 
din R.S.A. și „Witwaterstrand

într-un singur an, din cinci
zeci de mine au fost aduse 
la suprafață 80 milioane de 
tone de rocă ; din prelucra
rea lor s-au obținui aproape 
1 000 de tone de aur. Aurul 
acesta valora un miliard de 
dolari și reprezenta 74 la 
sută din tot aurul extras în 
anul acela în lumea occiden
tală. Acest procent crește an 
de an. Din 1880, în R.S.A. 
au fost extrase peste 800 mi
lioane uncii de aur în valoa
re de peste 20 de miliarde 
de dolari, adică o treime’ din 
fot aurul extras în lume. Ca 
urmare, Repubjica- Sud-Afri
cană ocupă pe piaja aurului 
o pozijie unică. Poziție deloc 
ignorată de autoritățile mone
tare ale lumii capitaliste și 
care explică cu prisosinfă re
ticenta cu care cercurile in
fluente privesc problema 
combaterii apartheidului, pre
cum și ineficacitatea sancțiu
nilor proclamate de O.N.U, 
împotriva regimului rasist de 
la Pretoria. Aurul este piatra 
unghiulară a economiei sud- 
africane. Dacă.într-un an oare
care S.R.A. nu ar reuși să-și 
vîndă aurul — mi-a spus 
Gerard Aissik, guvernator al

Zilele trecute s-a încheiat Ia Palermo procesul intentat la 14 martie unui număr de 21 de,șefi ai lumii interlope siciliene și ai gangsterismului american. Principalele puncte de acuzație: trafic clandestin de stupefiante, contrabandă facem aceste Russo, . Vincenzo Rimi — așa-zisul „1 din Alcamo", care-și construise un hotel specia] ca bază pentru coordonarea traficului de stupefiante ; Frank Garofalo, întors din S.U.A. în Sicilia pentru a organiza traficul, omul de legătură al „mafiei" locale cu organizația criminală americană, cunoscută sub numele de „Cosa Nostra" ; Santo Sorge, industriaș, prieten și rudă cu Genco Russo, care a organizat în Sicilia două societăți industriale fictive pentru a putea justifica enorma mișcare ilicită de capital.Nume de tristă notorietate, de a căror vinovăție nu se îndoiește nimeni.Cu toate astea, tînărul judecător de instrucție, Aldo Vinieri, nu a reușit să obțină condamnarea Ion din. americane au refuzat să colaboreze cu instanțele italiene, iar martorii aduși s-au temut în cele din urmă să vorbească, deși, în primele zile, zece funcționari vamali au confirmat toate învinuirile. Ca urmare, toți acuzații care se aflau în închisoarea Ucciadrone au fost eliberați. Simultan au fost anulate ordinele de arestare contra acelor membri ai „mafiei" care trăiesc în S.U.A. și fuseseră judecați în contumacie.Intre timp, continuă „11 proces- sone", cum a fost definit procesul început la 4 noiembrie la Catanzaro în Calabria, intentat „subalternilor" marilor boși din Sicilia. In sala de gimnastică a școlii „An- tonletta Aldisio" se află o cușcă imensă. înăuntru, o armată a crimei. 108 oameni așezați pe cinci rînduri etajate, abordînd aerul indiferent al fiarelor îmblînzite, sînt

și au o oarecare experienfă, 
pot efectua și munci conside
rate drept ceva mai califica
te, cum ar fi conducerea unui 
tren subteran, mînuirea cioca
nului pneumatic etc. Minerii 
albi efectuează muncile cele 
mai calificate și cele mai 
ușoare.

O dată coborît în mină, 
unui negru i se plătește pen
tru opt ore un salariu de 30 
de cenji (ceea ce înseamnă 
42 de cenji americani). După 
o lună, acest salariu crește la 
34 de cenji (47 Cenji S.U.A.). 
Anumiji negri, cei care sînt 
numiji șefi de echipă, ajung 
pînă la 11,20 dolari pe săptă-

bri ai tribului Shangan din 
Mozambic semnează anual 
contracte cu „Wenela*. Pe 
locul :doi urmează Malawi cu. 
30 000 de muncitori.

„Wenela" ara normele ei 
proprii de recrutare : vîrsfă 
minimum 18 ani, greutate — 
110 pfunzi și un examen me
dical preliminar. După care 
oamenii sînt transportaji la 
Johannesburg în vagoane sau 
cu ' autobuzele proprii ale 
companiei de recrutare. La 
centrul de recepjie din E- 
loffstreet (Johannesburg) care 
poate recepjiona 4 000 de 
noi sosifi pa zi, aceștia sînt 
supuși unui control radiolo-' 
gic. Șase aparate examinează 
cîte 800 de persoane pe oră. 
în urma.acestor operajii, ne
grilor li se eliberează un cer
tificat în baza căruia sînt re
partizați la diferite mine. Ini
tial, ei semnează un contract 
pentru nouă luni, care poate 
fi prelungit pînă la doi ani. 
Este obligatoriu ca toji afri
canii „importaji* să se reîn
toarcă în jara lor după doi 
ani.

io

aurifere.se
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CUVÎNTĂRILE ROSTITE
în cuvîntul rostit cu acest prilej, ambasa

dorul R. S. Cehoslovace a spus :Am onoarea a vă înmîna scrisorile prin care președintele Republicii Socialiste Cehoslovace mă acreditează în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar pe lîngă Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România. Totodată, vă înmînez scrisorile de rechemare ale predecesorului meu, tovarășul Cestmir Cisar.Permiteți-mi să folosesc această ocazie și să vă transmit, tovarășe președinte, dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră Consiliului de Stat, Marii Adunări Naționale, Consiliului de Miniștri, poporului frate român, sincere salutări tovărășești din partea președintelui Republicii Socialiste Cehoslovace, Adunării Naționale, a guvernului și a popoarelor patriei mele.înflorirea trainică a Republicii Socialiste România prietene și succesele pregnante pe care le-a obținut poporul român sub conducerea partidului comunist în toate domeniile construcției societății socialiste constituie obiectul admirației profunde și al simpatiilor fierbinți ale popoarelor Cehoslovaciei.Poporul nostru nu va uita niciodată că alături de armata sovietică, la eliberarea patriei noastre au participat și ostașii români dintre care mulți au adus eliberării noastre cele mai prețioase jertfe — viețile lor. Relațiile tradiționale de prietenie dintre popoarele noastre, ale căror rădăcini sînt adînc înfipte în trecutul îndepărtat, au fost în acest fel pecetluite din nou cu sîngele vărsat în comun în lupta împotriva fascismului, iar în perioada postbelică consolidate prin eforturile comune pentru realizarea ideilor socialismului și comunismului.în perioada actuală poporul cehoslovac, sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, rezolvă sarcini mărețe și complexe legate de procesul de renaștere și democratizare a întregii noastre societăți socialiste. Rolul Partidului Comunist de inițiator al acestui proces progresist care a declanșat o activitate politică nemaiîntîlnită în țara noastră constituie garanția desăvîrșirii cu succes a acestuia și consolidarea pozițiilor socialismului.Apreciem foarte mult simpatia și înțelegerea cu care a fost primită în Republica Socialistă România evoluția noastră politică contemporană.Vă pot asigura, stimate tovarășe președinte, . de dorința sinceră a guvernului cehoslovac de a adinei și dezvolta multilateral relațiile prietenești cu țările socialiste și, în acest spirit, de a consolida relațiile de prietenie și alianță cu Republica Socialistă România.Primul nostru tratat de alianță de după război, de la semnarea căruia în zilele următoare se împlinesc 20 de ani, a pus bazele trainice pentru dezvoltarea prieteniei tradiționale și a colaborării între popoarele noastre și a contribuit într-o măsură însemnată la consolidarea poziției și securității lor internaționale. Sînt ferm convins că noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, al cărui text a fost elaborat, va fi spre folosul popoarelor ambelor noastre țări, întregii comunități socialiste și eforturilor noastre comune pentru crearea garanțiilor păcii și securității în Europa și în lume.Vreau să vă asigur, stimate tovarășe președinte al Consiliului de Stat, că voi depune toate eforturile și capacitatea mea pentru îndeplinirea misiunii care mi-a fost încredințată în țara dumneavoastră și, în spiritul celor mai bune tradiții de prietenie a popoarelor noastre, voi munci pentru dezvoltarea largă a relațiilor dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România, pentru care, în perioada actuală există, după profunda mea convingere, condiții favorabile.Totodată, îmi permit să exprim speranța că în activitatea mea mă voi bucura de ajutorul și sprijinul tovărășesc și prietenesc al Consiliului de Stat, al Marii Adunări Naționale, al Consiliului de Miniștri și al dumneavoastră personal.

In cuvîntul de răspuns, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, 
a spus :Primind cu deosebită plăcere scrisorile prin care președintele Republicii Socialiste Cehoslovace vă acreditează în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar pe lîngă Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, sînt bucuros să salut, în persoana dumneavoastră, pe reprezentantul popoarelor frățești ale Cehoslovaciei socialiste și să vă urez bun venit în țara noastră.în numele Consiliului de Stat și al Marii Adunări Naționale, al guvernului și poporului român vă mulțumesc cordial pentru salutările tovărășești și sentimentele de prietenie exprimate din partea președintelui Republicii Socialiste Cehoslovace și a Adunării Naționale, a guvernului cehoslovac și a popoarelor din Cehoslovacia.Poporul nostru se bucură din toată inima de realizările remarcabile obținute de Cehoslovacia prietenă în construirea socialismului, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. Urmărim cu încredere activitatea ce se desfășoară în țara dumneavoastră pentru perfecționarea orînduirii sociale și dezvoltarea democrației socialiste și avem convingerea că, sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, popoarele ceh și slovac vor dobîndi noi și importante succese pe calea socialismului.Asigurarea bunului mers al construcției socialiste, corespunzător condițiilor și tradițiilor proprii, constituie garanția progresului și prosperității fiecărei țări și, în același timp, reprezintă o contribuție de seamă la creșterea forței și prestigiului socialismului în lume.Consacrîndu-și eforturile și energiile creatoare înfăptuirii programului de desăvîrșire a construcției socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea și dezvoltat de Conferința Națională a Partidului Comunist Român din decembrie anul trecut, poporul nostru muncește cu însuflețire pentru avîntul economiei, științei, culturii și învățămîntului, pentru perfecționarea noilor relații sociale pe baza adîncirii democrației socialiste, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregului proces de edificare socialistă a României.Intre popoarele țărilor noastre s-au statornicit în decursul veacurilor trainice legături de prietenie, care nu o dată și-au găsit o puternică expresie în lupta comună pentru apărarea ființei naționale, pentru eliberare națională și socială, în solidaritatea manifestată în clipele cele mai grele ale existenței lor istorice.Cu adîncă satisfacție constatăm că aceste relații s-au dezvoltat continuu, că între țările noastre se desfășoară în prezent o largă colaborare în domeniul politic, economic și cultural-științific, în toate sectoarele construcției socialiste, în spiritul deplinei egalități și neamestecului în treburile interne, al stimei și încrederii reciproce.împărtășind dorința guvernului cehoslovac de a întări colaborarea dintre țările noastre, guvernul și poporul român își exprimă convingerea că noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, care se va semna în acest an, va crea noi posibilități de dezvoltare a relațiilor româno-cehoslovace, în interesul popoarelor noastre și al unității țărilor socia- listp,- afeeauzer: păcii și securității în Europa și în lume?"."" /în cursul activității pe care o veți desfășura în țara noastră, în Calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Cehoslovace, veți avea prilejul să luați cunoștință în mod nemijlocit de realizările poporului nostru în construcția socialistă și să vă convingeți personal de sentimentele Iui sincere de respect și caldă prietenie față de popoarele Cehoslovaciei.Vă rog, stimate tovarășe ambasador, să transmiteți tovarășului Ludvik Svoboda, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, Adunării Naționale, guvernului și popoarelor Cehoslovaciei, din partea Consiliului de Stat, a guvernului, poporului român și a mea personal salutul nostru tovărășesc însoțit de urări de noi succese în dezvoltarea și înflorirea Cehoslovaciei socialiste.Exprimîndu-mi convingerea că activitatea dumneavoastră va contribui la întărirea relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre țările noastre, vă doresc o muncă rodnică și vă asigur, tovarășe ambasador, că în realizarea înaltei misiuni ce vi s-a încredințat vă veți bucura de tot sprijinul și ajutorul Consiliului de Stat, al guvernului român și al meu personal.

★ ★ ★

De la Consiliul de Miniștri
1In ziua de 11 iulie 1968, a avut loc o ședință a Biroului Permanent al Consiliului de Miniștri care a examinat cererea prezentată președintelui Consiliului de Miniștri de către tovarășul Aurel Vijoli, ministrul finanțelor, de a fi eliberat din funcție, în vederea pensionării sale.Luînd în discuție această cerere, Biroul Permanent al Consiliului de Miniștri a dat o înaltă apreciere activității valoroase desfășurate de tovarășul Aurel Vijoli în conducerea Ministerului Finanțe-

lor, spiritului de abnegație, devotament și corectitudine care au caracterizat munca sa încă din anii ilegalității.în numele Consiliului de Miniștri, Biroul Permanent i-a adus mulțumiri pentru munca desfășurată în diferitele funcții încredințate de partid și guvern și, dîn- du-și acordul față de cererea prezentată, și-a exprimat totodată convingerea că tovarășul Aurel Vijoli va aduce și în viitor contribuția sa prețioasă la rezolvarea problemelor ce ne stau în față.
Cronica zilei

PRIMIRE LA M.A.E. 
A AMBASADORULUI 
R. S. CEHOSLOVACEVineri, 12 iulie, Comeliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a primit în audiență pe Karel Kurka, în le- âătură cu prezentarea scrisorilor sale e acreditare, ca ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Cehoslovace în Republica Socialistă România.

★Intre 9 și 12 iulie ne-a vizitat țara o delegație comercială din Republica Peru, condusă de dl. Carlos Morales Machiavello, reprezentantul țări.Delegația membri ai lui Comerțului Exterior, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Petrolului, Camerei de Comerț, ai unor instituții centrale și întreprinderi de comerț exterior.Vineri, la Ministerul Comerțului Exterior, a avut loc semnarea unui Protocol cuprinzînd prevederile celor două părți în vederea dezvoltării relațiilor comerciale și cooperării economice între România și Peru.

președintelui acesteia avut întrevederi cu conducerii Ministeru-

★Vineri la amiază, delegația parlamentară chiliana, condusă de Luis Fernando Luengo, vicepreședinte al Senatului Republicii Chile, a făcut o vizită la Ministerul învățămîntului. Acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, a făcut oaspeților o scurtă prezentare privind organizarea și desfășurarea învățămîntului în țara noastră, precum și unele aspecte privind perspectivele de dezvoltare ale acestuia.

răsfoind presa străină

„l'express- Bandize este 
contaminata

După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială și prietenească cu ambasa-
dorul Republicii Socialiste Cehoslovace, Karel Kurka.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe,

și Ion Popescu-Puțuri, membru al Consiliului de Stat.Ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace a fost însoțit de membri ai ambasadei.

★La 12 iulie, la Ministerul Sănătății a fost semnat planul de colaborare pe anul 1968 în domeniul medicinii și ocrotirii sănătății între Ministerul Sănătății al Republicii Socialiste România și Ministerul Sănătății al Republicii Populare Ungare. Planul prevede promovarea schimburilor de specialiști, informații, materiale documentare, diferite publicații de specialitate, precum și dezvoltarea colaborării directe între institute medicale din cele două țări.
★Vineri la amiază s-a deschis, în sala Galeriilor de Artă din b-dul N. Bălcescu nr. 23, expoziția „18 pictori din Varșovia". Printre tablourile expuse se află operele eminentului colorist Jan Cybis, cele ale lui Ștefan Gierowski, Tadeusz Domynik, pînzele lui Ryszard Gieryszewski, cît și cele ale lui Alfred Lenica. După cuvîntul de. deschidere rostit de Ovidiu Maitec, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, a mulțumit organizatorilor Tadeusz Domynik, expozant și comisar al expoziției poloneze. La vernisaj au participat reprezentanți ai Uniunii Artiștilor Plastici, funcționari superiori din M.A.E. și Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ar- prezenți Jan cu afaceri ad- București, ata- presă ai unor

tiști plastici. Au fost Brudzynski, însărcinat interim al Poloniei la șați culturali și de ambasade.în cadrul mâno-danez, la amiază, la
★acorduluia fost inaugurată vineri Casa arhitecților dincultural ro-
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SPORT
„CUPA VOINȚA" LA CICLISM

Gh. Moldoveanu prima victorie
în cîteva rinduri

în semifinalele

de etapă pentru Steaua...
Țiriac 
turneului de la Baastad

București, expoziția „Construcții școlare în Danemarca". Organizată de Ministerul Învățămîntului, în colaborare cu Uniunea Arhitecților, expoziția întrunește cîteva zeci de panouri și fotografii alb-negru, reprezentînd realizări ale arhitecților și constructorilor danezi în domeniul construcțiilor de școli generale și licee.Au rostit scurte cuvîntări ing. Gheor- ghe Zarojanu, directorul Direcției tehnice de construcții din Ministerul învățămîntului, și Richard Wagner Hansen, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Danemarcei la București.
★Vineri a părăsit Capitala, îndrep- tîndu-se spre Sofia, tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului, care, la invitația Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist, va face o vizită în R. P. Bulgaria.
★Ansamblul de cîntece și dansuri populare „Oltenia" din Craiova aplecat în Italia, pentru a lua parte la festivalurile internaționale de la Nervi și Torino. Artiștii noștri — dansatori, cîntăreți vocali și instrumentiști — vor prezenta la aceste manifestări internaționale cîte trei spectacole. (Agerpres)

Timp de aproape o lună s-a desfășurat în România — la Predeal și București — cursul post- univerșitar.v internațional consacrat aplicațiilor râdioizotopilor în medicină, organizat de Agenția Internațională pentru Energia Atomică în colaborare cu guvernul Republicii Socialiste România.La acest curs au participat specialiști din Bulgaria, Ecuador, Fi- lipine, Ghana, India, Irak, Iran, Liban, Pakistan, România, Singapore, Sudan, Turcia și Ungaria.(Agerpres)

——————— de RobertLa 21 ianuarie, un avion american B-52 aparținînd companiei „Strategic Air Command", avînd la bord patru bombe termonucleare, se prăbușea pe banchiză, la o distantă de 13 km de Thulâ. Trezind amintirea catastrofei de la Palomares, accidentul producea o emoție ce avea să se amplifice o dată cu scurgerea zilelor și mai ales o dată cu vestea că mai multe detonatoare de bombe au fost, din fericire, detectate.în urma unei anchete întreprinse de Comisia americană pentru energia atomică — anchetă desfășurată în condiții extrem de dificile, date fiind frigul și vîn- tul polar — situația apare însă cu mult mai gravă decît ceea ce se presupunea.Dr. H. D. Bruner, conducătorul acestei anchete, a declarat că toate materialele chimice explo- ’ zive au luat foc în urma șocului, care a fost neînchipuit de puternic. Rămas complet fără îndrumare — deoarece toți cei șapte membri ai echipajului său săriseră cu parașuta — avionul a căzut vertical, percutînd banchiza cu o viteză supersonică. Energia sa proprie, amplificată de aceea eliberată de detonatoarele extrem de puternice care echipau bombele, a avut drept efect o jerbă de flăcări care s-a ridicat la cîteva sute de metri, provocînd o adevărată dezintegrare a aparatului. Au rămas doar cîteva palete de turbină, găsite la circa 8 km distanță de Ia locul catastrofei.Bombele atomice ar fi putut exploda ? Imediat după catastrofă, răspunsul — formal, de altfel — a fost negativ. în fața constatărilor actuale, anchetatorii sînt de-a dreptul uluiți. Din momentul în care s-a ajuns la concluzia că detonatoarele au explodat, accidental, afirmația că mecanismul ce eliberează barele de siguranță nu ar fi putut el însuși fi declanșat printr-un scurt-circuit este din ce în ce mai îndoielnică.Sub acest aspect, prăbușirea avionului B-52 apare ca un a- vertisment de maximă gravitate. Acesta este, de fapt, contextul în care trebuie înscrisă decizia Statelor Unite de a suspenda zborul a 200 de avioane care patrulau în permanență în spațiul aerian de deasupra teritoriului american și al oceanelor, purtînd la bord un mare potențial atomic.Și nu numai atît. Ceea ce tre-

DUCROCQ -------------------bule luat în considerație, • mai ales contaminarea banchizei datorită radioactivității bombelor, acestea fiind complet distruse, plutoniul ce-1 conțineau răspîndindu-se pe o suprafață importantă. Or, este vorba de un element extrem de periculos, capabil — chiar în doze foarte mici — să provoace leziuni ale oaselor sau malformații ereditare.Comisia de anchetă s-a grăbit, ca urmare, să se informeze dacă animalele sau oamenii ar fi putut fi contaminați. Primele date au fost îmbucurătoare. Fauna locală e reprezentată mai ales prin foci și elefanți de mare ; iar populația a precizat că eschimoșii nu se hrănesc cu elefanți de mare ci, cel mult, dau carnea acestora clinilor.Dar, curînd, avea să fie făcută o descoperire îngrijorătoare : anchetatorii americani aveau să afle că accidentul se produsese în acea parte a banchizei unde păsările vin pentru a-și depune ouăle.Specialiștii au declarat că situația nu permite nici cea mai mică ezitare, americanii fiind datori să evacueze orice material contaminat. în consecință, a început, profitîndu-se de momentana înmuiere a banchizei, transportul, în containere metalice, a întregului strat de gheață al banchizei, de pe suprafața contaminată, delimitată la o arie de 6 km lungice și cca. 1 km lățime. Conform declarațiilor dr. Bruner, americanii vor proceda în același scop la o decontaminare pe cît posibil totală la Oak Ridge, unde gheața, topindu-se, va permite descoperirea a patru straturi conținînd, în ordinea creșterii densității, ulei, apă, particule provenind din arderea avionului și plutoniu, materiale ce vor fi tratate ca resturi radioactive.Și toate aceste măsuri nu prezintă totuși nici o certitudine de completă decontaminare. Așadar, va trebui, în plus, ca o dată materialele radioactive ajunse în S.U.A., să li se măsoare gradul de iadigactivitate, calculîndu-se masa de plutoniu recuperată. Nimic cert In ce privește faptul că aceasta ar corespunde cu masa de plutoniu încărcată în B-52.Comisia americană a energiei atomice își va aduce aminte, cu siguranță, pentru mult timp, de Thulă.

(Urmare din pag. I)

SIBIU (prin telefon). Tocmai ne 
pregăteam să consemnăm anonimatul 
aproape complet in care se prezintă 
cicliștii unuia dintre cluburile (altă
dată) fruntașe în ciclism — este vorba 
de clubul Steaua — și iată că ieri, la 
Sibiu, bănuindu-ne poate intențiile, 
Gh. Moldoveanu, cu un șprint prelung 
în final, aduce prima victorie de etapă 
pentru clubul bucureștean. Dacă a- 
ceastă victorie va fi pentru Steaua și 
ultima în Cupa „Voința", rămîne de 
văzut. Mai sînt însă două etape și, 
cum am arătat și pînă acum, dina- 
moviștii domină cu deplină autoritate 
întreaga întrecere. In primii 10 clasați 
sint 6 dinamoviști și doar un stelist 
— adică învingătorul de ieri.

...Pietrele de încercare în etapa a 
6-a (Cluj — Sibiu) au fost de fapt 
urcușurile de la Feleac, Apoldul de 
Sus și Hula Săcelului. Totuși, de fie
care dată, plutonul s-a menținut com
pact. Explicații ar exista. Feleacul a 
putut fi escaladat in corpore deși în 8 
km șoseaua urcă de la 330 m, la 700 
m, pentru că forțele tuturor au fost 
încă proaspete — de abia se dăduse 
ștartul. La celelalte două urcușuri, si
tuate în finalul etapei (după circa 150 
km), vintul a ușurat enorm eforturile 
alergătorilor; rafale puternice bătînd 
din spate i-au purtat aproape pe sus.

Din cei 60 de alergători rămași în 
cursă, doar cîțiva ne-au reținut ieri

atenția. Unul este recentul campion 
de semifond pe circuit, dinamovistul V. Selejan. Primul pe Feleac, primul 
la șprintul din Turda, din nou primul 
pe Hula Săcelului, Selejan a participat 
și la o evadare avînd apoi resurse să 
se hată fi la șprintul final, unde a 
fost întrecut doar de Moldoveanu și 
Tudor Vasile. O notă bună și pentru 
cicliștii francezi: Duteil, foarte activ 
în punctele de cățărare, Bernard și 
Bidart întreprinzători și „bătăioși" la 
șprinturile intermediare. O altă eva
dare, sortită și ea eșecului, au ini
țiat, pe la mijlocul traseului, buda- 
pestanul Maho și ploieșteanul Stănilă. 
Singura lor satisfacție a fost de a 
trece primii, în ordinea de mai sus, 
prin centrul orașului Alba Iulia.

Pe lidertd cursei, Emil Rusu, nu 
l-am văzut ieri in față decît... la ple
carea din Cluj, imediat după ce îm
brăcase „tricoul galben". Espectativa 
lui continuă, ba chiar se accentuează. 
De la Cluj la Sibiu, cale de 170 km, 
a stat mai mult în coada plutonului, 
pe veritabil post de încheietor de cara
vană.

Penultima etapă, astăzi între Sibiu și 
Călimănești. Să sperăm că minunata 
Vale a Oltului nu-i va incinta într-atît 
pe cicliști îneît rulajul lor să aducă 
a cicloturism.

Jucătorul român Ion Tiriac s-a calificat în semifinalele turneului internațional de tenis de la Baastad (Suedia). în sferturile de finală, Tiriac l-a învins cu 6—4, 6—4, 6—1, pe spaniolul Luis Arilla.S-A ÎNCHEIAT TURNEUL INTERNAȚIONAL MASCULIN DE BASCHET (rezervat echipelor de tineret) de la Minsk. în ultimul meci al competiției echipa ROMÂNIEI a învins cu scorul de 88—74 (42—35) echipa R.S.S. BIELORUSE. Alte rezultate : Ungaria-R.D. Germană 74—70 ; Polonia-Bulgaria 63—56. Clasamentul final se prezintă astfel: 1. U.R.S.S., 2. Iugoslavia, 3. Cuba,4. Cehoslovacia, 5. România etc.

Ion DUMITRIU

A ÎNCEPUT marele turneu INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA SKOPLJE. Reprezentantul României, FLORIN GHEORGHIU, a întrerupt partida cu iugoslavul Bukic. Alte rezulțate : D. Ilievski-Matanovici remiză, Marici-Matulovici (întreruptă), Portisch-Polugaevski (întreruptă), Savon-Minic 1—0, Sofrevski-Gligorici remiză, Gheller-Hort (întreruptă), Parma-Janosevici remiză, Wade- Nicevski (întreruptă), B. Ilievski- Uhlmann (întreruptă). După două runde, în turneul internațional de șah de la Skoplje, conduce sovieticul Savon cu 1,5 puncte. în runda a doua, Savon a remizat cu Sofrewski. Cu același rezultat s-a încheiat partida dintre FLORIN GHEORGHIU și B. ILIEVSKI.

IN UR.S.S., LA TERSKOL, în plin sezon de vară s-a disputat un concurs de schi care a cuprins probe alpine, în cursa de slalom special victoria a revenit austriacului Messner cu timpul de l’28”5/10. Schiorul român Brenci s-a clasat pe locul 4 cu rezultatul de l’32”3/10.A CONTINUAT TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH DE LA SZARVAS. în runda a treia JIANU (România) a remizat cu KARAKAS. Jianu a remizat și în runda a 4-a partid» cu Grujics. Cea de-a doua reprezentantă a României, POLIHRONIADE, a remizat cu VEROCZI, iar în runda a 4-a a întrerupt partida cu Sikova.în clasament conduc la egalitate Szadai, Veroczi și Stadler cu cîte 3 puncte, urmate de Karakas și Sinka cu cîte 2,5 puncte, Grujics și Poli- hroniade.
„Cupa Spaniei" a revenit 
echipei F. C. BarcelonaAproape 100 000 de spectatori au urmărit la Madrid finala „Cupei Spaniei'1 la fotbal în care s-au întîlnit echipele F. C. Barcelona și Real Madrid. Barcelona a obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0). Unicul punct al jocului a fost marcat în minutul 7 de fundașul Zunzunegui în proprie poartă.
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LOTOTragerea dîn 12 iulie 196868 63 20 57 84 3 42 48 69 19 72 Fond de premii : 848 705 lei.

\ lucrează pentru ele.> Cît privește baza na-< vală de la Singapo- \ re, circa jumătate din> suprafața docurilor< va fi transferată gu- \ vernului singaporez,> pînă la sfîrșitul aces-< tui an, pentru ca \ docurile respective> să fie readaptate ca< șantiere de reparații \ navale. Dar privile-> giul potrivit căruia< vasele militare en- S gleze vor putea fo-> losi în continuare< docurile pentru pro- \ priile lor necesități,> a fost menținut în< continuare.> Paralel cu retrage-< rea unor forțe din \ Extremul Orient și> desființarea treptată \ a unor unități terestre aflate pe teritoriul Marii Britanii, se adoptă noi măsuri de înzestrare a forțelor aeriene și navale, inclusiv continuarea construcției de submarine nucleare. După părerea specialiștilor, numai cele 26 avioane de tip „Buccaneer", nou comandate, vor costa circa 26 lire. Deci,se reduce la un capitol militar se a- daugă la altul, iar suma totală rămîne aceeași. Documentul promite că economiile financiare vor deveni efective abia pe la sfîrșitul lui 1971, cînd urmează să se încheie operațiunile de retragere de la Est de Suez.După părerea unor observatori, iar tele citate confirmă, de la Est devenit atît dinordin economic,

a accepta în conti- unor forțe pe teritoriul
independenței, refuzul popoarelor ce și-au cucerit libertatea de prezența nuare a străinelor, de a accepta a- mestecul în treburile lor interne. Este evidentă încercarea Londrei de a tără-

Cărții Albe, ca re- flectînd intenția Marii Britanii de a-și accentua rolul politic în zona vest- europeană. Astfel, forțele devenite disponibile în Extremul Orient vor oferi o creștere a contribuției Angliei la N.A.T.O., care, după

STRATEGII

POLITICE

BRITANICE

milioane ceea ce

tuate îndreptate spre dezvoltarea rării între tinentului. este de criticat în curl politice și în o- pinia publică întru- cît, după cum arată „Guardian", „an de an devine mai puțin clară necesitatea de a menține mari forțe convenționale continent".Pe de altă nu este vorba renunțare la pozițiile din Extremul Orient, lucru care reiese din însuși documentul amintit. In document se arată că „vor fi disponibile pentru operațiuni în afara N.A.T.O. un însemnat de nave de război, o forță de u- nități amfibii, cîteva ascadrile de avioane de luptă și cel puțin o • ’ țe ale lui tea de considera necesar, în diferite puncte vralgice", în cărora sînt eventualele rări interne* ritorlile dependente. La fel și în cazul în care s-ar constata că unii „aliați giunea de Suez ar i voie de militară*, cuvinte, Anglia continuă să-și aroge „dreptul" de a interveni în treburile interne ale popoarelor din aceste zone.Toate acestea a- par în contradicție cesul de a tinerelor dependente, rațiile lor de pace și cu înseși interesele poporului britanic, asupra căruia continuă să apese povara grea a cheltuielilor militare.

colabo- țările con- Acest act altfel viu largi cer-

peparte, de o integrală

zonei număr
brigadă de for- terestre". Unități comandamentu- strategic vor puți expediate, ori cîte ori se va„ne- rîndul trecute „tulbu- din te-cum se declară, va continua să constituie cadrul de bază al politicii externe britanice. Prin sporirea potențialului militar în cadrul guvernul speră să-și iască aspirațiile de a cîștiga o poziție preponderentă nu numai în cadrul blocului militar, ci și în Europa occidentală, în qene- ral. Mergînd pe linia ultimelor conferințe ale țărilor N.A.T.O., autorii lui se pentru rea" și rea* blocului agresiv N.A.T.O., ceea ce vine în evidentă contradicție cu aspirațiile de pace și securitate ale popoarelor europene, cu tendințele tot mai accen-

găna pe cît posibil operația de retragere de la Est de Suez. In acest sens, o neîndoielnică semnificație este exprimată în atitudinea ei față de Golful Persic, de care sînt legate mari interese petroliere : retragerea forțelor . britanice din această regiune rămîne încă în suspensie, fără a se menționa vreun termen, pînă cînd la Londra se va constata că situația politică locală este „clarificată", bineînțeles în sensul dorit de Marea Britanie.Totodată, ream- plasarea forțelor militare, pusă în mod frecvent pe seama renunțării la „rolul de putere mondială", este prezen- ' tată acum, în versiunea oficială a

rol determinant îl intensificarea de

da- mai sus o retragerea de Suez a imperativă motivenu decît de ordin politic.Un are mișcării de eliberare, a luptei statelor din această regiune pentru consolidarea

britanic N.A.T.O. laburist înfăptu-

documentu- pronunță „revitaliza- „consolida-

I* din reia Est de avea ne- „asistență Cu alte

evidentă cu pro- afirmare state in- cu aspi- legitime progres,
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Lista noului guvern francezPARIS 12 (Agerpres). — Un comunicat al Președinției Republicii Franceze a făcut cunoscută vineri seara lista noului guvern, aprobată de președintele de Gaulle, la propunerea primului ministru, Maurice Couve de Murville. Repartiția principalelor portofolii este următoarea : ministrul afacerilor externe — Michel Debre ; ministrul afacerilor interne — Raymond Marcellin ; ministrul armatelor — Pierre Messmer ; ministrul economiei și finanțelor — Franțois Ortoli; ministrul industriei — Andrâ Bettencourt; ministrul agriculturii — Robert Boulin ; ministrul justiției —

Rene Capitant; ministrul educației naționale — Edgar Faure ; ministru de stat însărcinat cu problemele sociale — Maurice Schumann ; ministru de stat însărcinat cu problemele culturale — Andrâ Malraux ; ministru de stat însărcinat cu relațiile cu mentul — Roger Frey.în noul cabinet francez, niștri ai vechii formațiuni namentale rezultate după nierea din 31 mai a. c. și-au păstrat atribuțiile, iar 9 și-au schimbat portofoliile. Guvernul cuprinde 7 personalități noi, dintre care 5 n-au făcut niciodată parte din vreun cabinet.

Paria-13 mi- guver- rema-

TensiuneSesiunea Comisiei

de colaborare economică
româno-sovietică

în creștere
s

în Uruguay

„PnsM snmmnke
eșecului"

ROMA 12. — CorespondentulAgerpres, Giorgio Pastore, transmite : Camera deputaților a Parlamentului italian a acordat învestitura guvernului Giovanni Leone cu 263 de voturi pentru, 252 contra și 88 de abțineri. în favoarea guvernului au votat democrat-creș- tinii, s-au abținut socialiștii unificați (fostele partide socialist și social-democrat), iar împotrivă au votat deputății celorlalte grupuri parlamentare.Giovanni Leone a cerut parlamentului votul de încredere asupra programului ministerial prezentat la 5 iulie a.c. După cum se știe, guvernul monocolor democrat- creștin prezidat de Leone a fost format după ce socialiștii unificați au refuzat să facă parte din nou dintr-o coaliție de centru-stînga pînă în luna octombrie a.c., cînd va avea loc congresul P.S.U. Documentul prin care se acordă încrederea noului guvern, semnat numai de democrat-creștini, subliniază că, pe de o parte, acest cabinet „dă posibilitatea forțelor politice italiene să beneficieze de o perioadă de gîndire", iar, pe de altă parte, ga-

rantează țării o conducere care „poate rezolva sau duce spre soluționare unele dintre cele mai urgente probleme".

MOSCOVA 12. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : Vineri dimineața au început la Moscova lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei interguvernamentale de colaborare economică între Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice.Lucrările sînt conduse de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, președintele părții române în comisia interguvernamentală, și de M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, președintele părții sovietice a acestei comisii.
★Cu ocazia prezenței la Moscova

a tovarășului Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care participă la lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei interguvernamentale de colaborare economică româno-so- vietică, Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică, a oferit vineri după-amiază un cocteil în saloanele ambasadei române.Au luat parte M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., membrii celor două delegații guvernamentale care participă la lucrările comisiei, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerțului Exterior și ai altor instituții centrale sovietice.

MONTEVIDEO 12 (Agerpres). — Tensiunea creată în Uruguay ca urmare a demonstrațiilor studențești și conflictelor sociale s-a agravat în cursul zilei de joi, cînd au avut loc noi manifestații. Convenția națională a muncitorilor a anunțat că la 17 iulie va fi declarată o grevă generală.O tînără a fost rănită de un glonte în cursul ciocnirilor ce au avut loc între studenți și poliție în fața Facultății de medicină din Montevideo. Numărul studenților răniți cu prilejul manifestațiilor antiguvernamentale se ridică în prezent la șase.
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Un grup de patriofi sud-vietnamezi 
în timpul unei acțiuni a'e luptâ
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WASHINGTON 12 (Agerpres). — în două declarații date publicității la Washington, care țin locul unor cuvîntări ce urmau să fie rostite la Los Angeles și San Francisco, vicepreședintele S.U.A., Hubert Humphrey, candidat la învestitura partidului democrat în vederea alegerilor prezidențiale din toamnă, a făcut precizări asupra programului său electoral.Vicepreședintele, considerai drept favorit în cursa pentru învestitura democrată, s-a pronunțat în favoarea unei „președinții deschise" în care populația americană va fi chemată să dezbată, împreună cu puterea executivă, orientarea Unite, multor consilii consultative, vor permite dezbateri atît pe federal cît și pe plan local recomandat crearea „unor noi loace de comunicare între președinte și cei care, în trecut, au fost excluși de la o participare importantă la viața națională, din cauza rasei, sărăciei, a unor factori geografici etc.“.Referindu-se la problemele de politică externă, Humphrey a declarat că prioritatea politicii externe americane trebuie acordată în decada viitoare „reconcilierii

politicii interne a Statelor El a propus crearea mai care plan și a mij-

relațiilor Est-Vest", pronunțîndu-se pentru „o politică de angajare pașnică". Vicepreședintele S.U.A. a arătat necesitatea încheierii unui acord de dezarmare între S.U.A. și U.R.S.S., prevăzînd, îndeosebi, o retragere reciprocă a trupelor din Europa, promovarea schimburilor economice și tehnologice în lume, sporirea ajutoarelor destinate străinătății, modernizarea sistemului monetar interoccidental și eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional. în ce privește războiul din Vietnam, Humphrey a declarat că dorește „o soluție politică care va permite populației sud-vietnameze — întregii populații sud-vietnameze — să-și definească propriul tor".Un purtător de cuvînt torului Edward Kennedy cat drept o „pură speculație1 formația difuzată joi noaptea de postul de radio Columbia Broadcasting System, potrivit căreia senatorul ar candideze președinte actualulHumphrey, care se află în luptă pentru obținerea candidaturii democrate la președinție.

BELGRAD 12 (Agerpres). — în comunicatul cu privire la convorbirile dintre președintele Iosip Broz Tito și președintele Gamal Abdel Nasser, dat publicității la Brioni, se arată că cei doi președinți au constatat cu satisfacție dezvoltarea cu succes a colaborării bilaterale în spiritul prieteniei tradiționale și al e- forturilor reciproce de promovare continuă a acestei colaborări. Comunicatul menționează că președinții au a- cordat o atenție deosebită situației din Orientul Apropiat creată ca rezultat al conflictului arabo-israelian. Ei consideră că refuzul Israelului de a aplica rezoluția Consiliului de Securitate și a-și retrage trupele de pe teritoriile ocupate continuă să piedice soluționarea crizei din ceastă regiune a lumii.Președinții Tito și Nasser au afirmat solidaritatea popoarelorcu lupta eroică a poporului vietnamez. Ei au exprimat sprijinul deplin pentru lupta de libertate și independență a acestui popor și consideră că încetarea imediată și deplină a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam constituie o premisă a păcii. Cei doi președinți au abordat, de asemenea, și alte probleme internațio- ' nale actuale, printre care situația din Africa și problemele țărilor în curs de dezvoltare. Ei au reafirmat atașamentul față de politica de nean- gajare și au constatat cu satisfacție că consultările de pînă acum în vederea convocării unei conferințe a țărilor neangajate au dat rezultate pozitive.

TOKIO 12. — Corespondentul A- gerpres, FI. Țuiu, transmite : Conducerea Partidului Socialist din Japonia s-a întrunit miercuri în prima sa ședință după alegerile pentru Camera Superioară a Dietei, în cursul cărora, după cum s-a mai anunțat, a înregistrat rezultate slabe. Cu acest prilej s-a hotărît elaborarea unui proiect de reorganizare a partidului. Potrivit observatorilor politici, în interiorul a- cestui partid, slăbit în urma recentelor alegeri, ar avea loc unele fricțiuni. în cercurile politice de la Tokio se apreciază că la convenția extraordinară a Partidului Socialist Japonez, care va avea loc în curînd, actuala conducere își va depune mandatul și, o dată cu discutarea proiectului de reorganizare a partidului, vor fi alese noi organe. în cadrul ședinței de miercuri s-a hotărît să se elaboreze un program care să răspundă cerințelor susținătorilor Partidului Socialist Japonez, inclusiv ale oamenilor de cultură. Se intenționează ca, printr-o serie de măsuri, atît organizatorice cît și programatice, să-și lărgească cercul de adepți și să facă, astfel, față confruntărilor de pe arena politică japoneză.

TUNIS. — Ziarul tunisian „L'Ac- tion" din 11 iulie publică sub semnătura lui Moncei Jaafar editorialul intitulat „Practici anacronice și menite eșecului' :în această a doua jumătate a secolului al XX-lea, în această fază istorică caracterizată prin recunoașterea drepturilor naționale ale tuturor popoarelor, și prin afirmarea personalității fiecăruia, este regretabil să se constate supraviețuirea unei anumite tendințe de imixtiune în treburile altora și chiar de intervenție brutală. în a- ceastă perioadă de lichidare a imperiilor coloniale, de respingere a zonelor de influență, de destrămare a blocurilor, de căutare a unui nou echilibru prin respectarea tuturor suveranităților, este supărător ca anumite puteri să pretindă pe alocuri că nu mai pot rămîne „indiferente" față de situația din cutare țară străină. Produce uimire faptul că, în fața evenimentelor interne din cutare sau cutare țară, unii își arogă dreptul de a da sfaturi în numele intereselor naționale, al securității, al ideologiei sau al fraternității...Prin aceasta unii își permit să hărțuiască guverne legal instalate. Oameni instalați în mod legitim în fruntea țărilor lor sînt atacați în public și amenințați. Se îndrăznește să se conteste cu insolență voința popoarelor care și-au ales cu fruntea sus calea lor proDrie.Din afară, nechemate de autoritățile instalate, fără o cerere din partea deținătorilor legitimității, există încă astăzi țări care își a- rogă dreptul să intervină în treburile altora. Ele nu măsoară consecințele nefaste ale unor asemenea

si- nu se nu sâ

imixtiuni, fie că acestea iau forma unor simple declarații, a unor campanii de presă sau a unor acțiuni directe mai grave. Ele nu se sinchisesc de repercusiunile dezastruoase pe care asemenea atitudini nu le pot omite asupra climatului relațiilor internaționale. Ele nu se preocupă de regresul pe care ni-1 impun asemenea poziții anacronice și ilegitime. Și ele nu bănuiesc mai ales pînă la ce punct sînt menite eșecului, pe termen mai scurt sau mai lung, asemenea practici, care nu mal corespund cu vremurile noastre.Față de o asemenea stare de lucruri, este în orice caz fericită tuația că există multe țări care se lasă intimidate și care nu resemnează. Multe țări, care sînt întotdeauna mari, au știutse afirme într-o asemenea măsură încît au fost capabile să iacă să eșueze atitudinea de aroganță și să dea exemple încurajatoare în ce privește libertatea de opțiune, independența și demnitatea. Printre aceste țări, Tunisia și România o- cupă desigur un loc de frunte. Cu fermitate, cu înțelepciune, fără ostentație, fiecare a reușit să-șl impună voința șl să-și afirme personalitatea proprie, pentru a putea respinge orice tutelare, pentru a refuza orice atitudine de cenzurare și a evita orice poziție de abdicare. Fiecare, practicînd o politică ce corespunde realității naționale și îndepărtînd toate concepțiile contrare firii lucrurilor și schemele inaplicabile, a știut să găsească în adeziunea populară, în prietenia și respectul celorlalte popoare calea salutară a echilibrului, a stabilității și a progresului.

său vii-al sena- a cal if i-■“ in-
fi declarat că refuză să pentru postul de vice- al S.U.A., alături de vicepreședinte Hubert

BRAZILIA

Introducerea legii marțiale 
în discuția guvernului

RIO DE JANEIRO 12 (Agerpres). — Președintele Braziliei, Arthur da Costa e Silva, a convocat de urgență joi seara o reuniune a guvernului și a Consiliului securității naționale, în

re- loi

SAIGON 12' (Agerpres). — Agențiile de presă transmit că joi după-amiază și vineri dimineață au avut loc lupte între detașamentele F.N.E. și trupele americano-saigoneze în mai multe regiuni din Vietnamul de sud. Astfel, la numai 29 km sud-vest de Saigon, în provincia Long An, unități ale celei de-a noua divizii de infanterie americane au fost atacate joi după-amiază de forțele patriotice. In luptă au intervenit artileria și elicoptere americane. Concomitent, în regiunile din sud, în Delta fluviului Mekong, în regiunea Chan Doc, patrioții au bombardat cu mortiere poziții deținute de trupele saigoneze. De asemenea, în regiunile septentrionale ale Vietnamului de sud, o unitate aparținînd celui de-al treilea regiment al pușcașilor marini a fost atacată de forțele patriotice. Luptele s-au desfășurat timp de mai multe ore în apropiere de baza americană de la Con Thieu.în același timp, pentru prevenirea unor noi atacuri asupra Saigonului din partea Frontului Național de Eliberare, ale cărui forțe sînt concentrate în întreaga regiune înconjurătoare, avioane americane de tip „B-52“ și-au continuat raidurile de bombardament.

Scrisoarea delegaților la conferința orășenească
V 9 9 9

de partid Praga adresată organizației orășenești

PRAGA 12 (Agerpres). — Ziarul cehoslovac „Vecerni Praha" din 11 iulie publică scrisoarea delegaților la conferința orășenească extraordinară de partid de la Praga adresată organizației orășenești de partid din Moscova, în care se spune între altele : In cadrul dezbaterilor inițiate de Comitetul Central al partidului, la care întregul popor cia, cele două dinale ale vieții ciale și politice nu au fost afectate de nici un fel de îndoieli cît de cit serioase ; prima problemă o constituie caracterul socialist al societății noastre, și a doua problemă sistemul nostru de alianță. Majoritatea covîrșitoare a cetățenilor din țara noastră au lăsat astfel să se înțeleagă în mod clar că ei consideră socialismul o realitate temeinică și permanentă a societății noastre, ex- primîndu-și convingerea că în lumea neliniștită de astăzi alianța noastră cu Uniunea Sovietică și cu

a luat parte din Cehosiova- probleme car- noastre so-

agențiile de presă transmits

I

Primul transport din faimosul

ES

Cea de-a treia conferință a 
oamenilor de știință japonezi 
pentru interzicerea armelor 
nucleare va avea loc între 26 și 27 iulie la Tokio. După cum anunță ziarul „Akahata", la lucrările conferinței vor lua parte aproximativ 300 de oameni de știință de diverse specializări din Japonia.

litice, între care fostul primar al Berlinului occidental, Heinrich Al- bertz, membri de frunte ai partidelor social-democrat și liber-democrat din Berlinul occidental.

...... .. ....... ț ” I pod 
al Londrei a sosit la Lake Havasu 
City, orașul situat la

Arizona și C
la granița dintre 
California

,,Comitetul cetățenilor din 
Berlinul occidental’ a dat publicității un „catalog de măsuri" în care relevă necesitatea recunoașterii R. D. Germane și a frontierelor stabilite în Europa după al doilea război mondial. Statutul Berlinului occidental ar urma, în opinia comitetului, să fie reglementat printr-un acord între cele două state germane și garantat de marile puteri și de alte țări "a și se deeuropene. „Comitetul cetățenilor1 fost constituit în primăvară compune din aproximativ 100 personalități de diferite tendințe po-

In zilele de 11 șl 12 iulie 
au avut loc lucrările Consi
liului B.I.E. (Biroul Internațional al Educației). La dezbateri au luat parte reprezentanți ai celor 40 de țări membre ale consiliului, între care și România. Participanții au a- doptat în unanimitate Proiectul de unificare a B.I.E. cu UNESCO, care prevede că cel dinții, fiind parte integrantă a UNESCO, își păstrează autonomia funcțională în sensul că va întreține în continuare legături directe cu ministerele învățămîntului și institutele de specialitate. S-a adoptat, de asemenea, un document con- ținînd propuneri și sugestii ale B.I.E. către UNESCO, în care au fost incluse o serie de recomandări făcute

de delegații români, prof. univ. Miron Constantinescu, adjunct al ministrului învățămîntului, și Pompiliu Vîlcu, director general în Ministerul Învățămîntului.
Alexel Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care face o vizită oficială în Suedia, a fost primit la 12 iulie de regele Adolf Gustaf al1 VI-lea. între regele Suediei și premierul sovietic a loc o convorbire referitoare la bleme de interes reciproc. avut pro-
Peste 2 500 de țărani 

provinciile de munte 
Ecuadorului au organizat un 
marș spre capitala țării — orașul Quito — unde a avut loc o demonstrație de protest împotriva tergiversării adoptării unor hotărîri cu privire la reforma agrară.

din 
ale

în comunicatul dat publici
tății la încheierea vizitei în 
U.R.S.S. a lui Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul de 
externe al Turciei, se relevă că dezvoltarea unor relații prietenești de bună vecinătate între U.R.S.S. și Turcia corespunde intereselor ambe-

lor țări. Părțile au exprimat satisfacția reciprocă în legătură cu evoluția favorabilă a relațiilor economice bilaterale. Cu prilejul vizitei au fost discutate, de asemenea, diferite probleme internaționale de interes reciproc.
In cinstea delegației gu

vernamentale economice a 
R. D. Vietnam care se află 
în vizită în China a fost oferită o recepție cu care prilej au luat cuvîntul Li Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat și Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, șeful delegației.

Dr. Christian Barnard a 
grefat joi noaptea o valvulă 
de la o inimă de porc pacientului W. Cloete, tată a cinci copii. Operația, efectuată la spitalul Groote Schuur din Capetown, este prima intervenție chirurgicală de a- cest gen realizată în Africa de Sud. Starea post-operatorie a pacientului este considerată de medici satisfăcătoare.

ceilalți prieteni din țările socialiste reprezintă garanția cea mai sigură a existenței popoarelor noastre și a independenței statului nostru.Ținem să subliniem din nou că drumul pe care am pornit sub conducerea partidului nostru decurge din necesitatea de a rezolva problemele acumulate care privesc societatea noastră, necesitatea de ă deschide noi perspective pentru dezvoltarea ei socialistă. Sîntem convinși că ceea ce se petrece la noi astăzi corespunde intereselor socialismului și reprezintă aportul nostru la mișcarea revoluționară și comunistă internațională din care facem parte și la întărirea căreia vom contribui cu toate forțele noastre. Ca internaționaliști ne dăm seama de datoria noastră primordială față de clasa muncitoare și poporul țării noastre. Partidul Comunist din Cehoslovacia se va putea bucura de încrederea poporului acestei țări dacă poporul îl va considera apărător al libertăților naționale și democratice.Am fi bucuroși dacă ar fi apreciată în acest spirit actuala etapă a dezvoltării republicii noastre socialiste. dacă ar fi înțelese problemele ei specifice. Partidul nostru comunist nu uită nici pentru o clipă înțelegerea lui principială cu celelalte partide comuniste și muncitorești și nici credința lui față de alianțele și relațiile prietenești sudate de sîngele vărsat în comun, se arată în scrisoare.

cursul căreia au fost discutate, potrivit agenției U.P.I., măsurile excepționale ce vor fi luate pentru a face față situației create în urma demonstrațiilor studențești. Un purtător de cuvînt guvernamental a declarat că s-a discutat introducerea legii marțiale, menționînd că președintele brazilian, care nu înclină spre o asemenea măsură, se află sub presiunea liderilor militari. S-a hotărît să se mențină o discreție completă asupra măsurilor luate. Agenția U.P.I. relevă că este pentru prima dată în ultimii patru ani cînd se face apel la o asemenea măsură.Introducerea legii marțiale se va traduce prin plasarea celor 22 de state braziliene sub conducerea directă a unor militari, suspendarea garanțiilor individuale și o strictă cenzură asupra presei. Persoanele suspecte pot fi arestate și deținute în închisori fără să existe vreo hotărâre judecătorească.Ziua de joi a fost calmă, guvernul interzicînd încă în urmă cu cîteva zile orice demonstrație de stradă. Potrivit agenției U.P.I., bilanțul ciocnirilor dintre studenți și poliția braziliană este de 11 morți, aproximativ 1 000 de răniți și cîteva sute de arestați.
Manevre comune de stat
major ale
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Ședința Prezidiului
C.C. al P.C
din Slovacia

I

BRATISLAVA 12 (Agerpres). — La 12 iulie, la Bratislava a avut loc o ședință a Prezidiului C.C. al P.C. din Slovacia, care a discutat o serie de probleme legate de pregătirea organizării federative a R. S. Cehoslovace, anunță agenția C.T.K. Discutarea acestor probleme se face în cadrul pregătirii unei ședințe comune a Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia și a Prezidiului C.C. al P.C. din Slovacia, care urmează să aibă loc în cadrul ședinței a fost, nea, discutat proiectul statutului P.C. din Cehoslovacia.
curînd. în de aseme-

Și
MOSCOVA partea de nord a Oceanului Atlantic, în mările Baltică, a Norvegiei și Ba- renț se desfășoară concomitent manevre comune de stat major ale flotelor Uniunii Sovietice, R.D.G.R. P. Polone, la care participă statele majore ale flotelor, nave de diferite tipuri, aviație maritimă, unități ale infanteriei marine.Manevrele sînt conduse de amiralul Uniunii Sovietice Serghei Gorșkov, comandant suprem al Flotei Maritime Militare a U.R.S.S.Agenția TASS menționează că în componența forțelor sovietice participante la manevre intră submarine, inclusiv submarine atomice, crucișătoare, distrugătoare, mijloace moderne de desant și alte nave. In cursul manevrelor se urmărește perfecționarea interacțiunii tactice a aviației cu diferite tipuri de nave, a interacțiunii submarinelor cu alte genuri d« forțe ale flotei.
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