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Lucrări
AMPLIFICATA FAIMA agricole

PODGORIILOR VRANCEI de sezon o filă
GALATI-

9

<fe jurnal despre vis,

Pe dealurile și colinele situate la 
cotul Carnalilor se află cele mai 
mari podgorii ale țării : Odobești, 
Panciu. Cotești, zone viticole întin
se, care spre nord ajung pînă la Ad- 
jud, iar spre vest se prelungesc cu 
Dealul Mare, pe distantă de zeci de 
kilometri. Pe teritoriul județului 
Vrancea, unde se află aceste pod
gorii, se cultivă 31 700 ha cu viță de 
vie, ceea ce reprezintă 9,6 la sută 
din suprafața viticolă a tăi ii. Im
portant este și faptul că viile si
tuate în această zonă, datorită con
dițiilor naturale favorabile, au un 
potențial de producție foarte ridi
cat. obținîndu-se în mod obișnuit, 
în viile bine lucrate, cu o densitate 
normală de vițe, recolte de 10 000— 
15 000 kg struguri la hectar. Vinu
rile de Odobești și Cotești. ușoare 
și echilibrate, sînt mult solicitate 
de consumatori. Este cunoscut soiul 
de vită de vie Galbena de Odobești, 
care a dus, din cele mai vechi tim
puri, faima acestei 
Panciu se produc, 
guri de masă. Soiul 
după cum îl arată .
duce struguri cu bobul mare, gal
ben si deosebit de gustos. Nu de
parte de aci. pe nisipurile de la 
Ivești, se obțin vinuri roșii, căutate 
pentru calitățile lor tonice.

Prezentînd acest tablou al celei 
mai importante zone viticole a țării, 
trebuie menționat că, în ultimii ani, 
aci s-au făcut plantații întinse, iar 
complexul de măsuri agrotehnice ce 
se. aplică a permis sporirea simți
toare a producției medii de struguri 
la hectar. Din cele 31 700 ha cu viță 
de vie, circa 10 000 ha sînt plantații 
tinere, făcute în ultimii ani. Cît pri
vește producțiile obținute, merită

podgorii. La 
îndeosebi stru- 
Chasselas auriu, 
si numele, pro-

amintit faptul că, anul trecut, la în
treprinderea agricolă de stat Cotești, 
ferma condusă de Florin Dăescu a 
obținut aproape 13 000 kg struguri la 
hectar de pe o suprafață de 68 ha. 
întreprinderea și-a încheiat bilanțul 
pe 1967 cu un important beneficiu, 
cea mai mare parte provenind din 
viticultură. Sînt cunoscute, de ase
menea, rezultatele obținute atît în 
producție cit și în extinderea plan
tațiilor la cooperativa agricolă din 
Tifești, ca și în alte unități agricole 
din județul Vrancea.

Potențialul ridicat de producție de 
care dispun aceste podgorii nu este 
însă nici pe departe valorificat. De 
mai mulți ani recolta de struguri se 
menține la un nivel cu mult sub po
sibilități. Este urmarea lipsei de pre
ocupare pentru dezvoltarea viticul
turii ce s-a manifestat ani de-a rîn- 
dul din partea organelor de partid, 
de stat și agricole din fosta regiune 
Galați. Practic, această lipsă s-a 
concretizat ir. neglijarea aproape 
totală a măsurilor ce se impuneau 
pentru refacerea viilor vechi și mai 
ales pentru executarea lucrărilor de 
întreținere. Cu alte cuvinte, viticul
tura a ajuns în impas la ea acasă, 
adică tocmai acolo unde are cele 
mai bune condiții de dezvoltare. 
Asupra cîtorva cauze care au deter
minat această situație, ne vom opri 
în rîndurile de față.

Plantațiile vechi

ca și cele noi, la

CERTĂ Dl A

fel de neglijate
Dintr-o recentă anșliză care a 

avut loc la Secretariatul C.C. al 
P.C.R., efectuată pe baza unor con
statări făcute în județul Vrancea, a 
reieșit că mare parte din plantațiile 
de vii existente în județ sînt bă- 
trîne, cu peste 30 la șută goluri. Din 
această cauză producția medie de 
struguri la hectar este diminuată în 
mod simțitor. Dar chiar și plantațiile 
care au fost făcute în ultimii ani nu 
au un randament corespunzător. Or
ganele locale de partid și cele agri
cole nu au urmărit îndeaproape mo-

dul în care s-au executat și îngrijit 
noile plantații. Datorită lipsei pro
iectelor de organizare a teritoriului 
pe unități și podgorii, la efectuarea 
plantațiilor noi nu s-a avut în vedere 
perspectiva de dezvoltare a acestora. 
Amplasarea plantațiilor s-a făcut 
fără să se țină seama de. destinația 
strugurilor. în multe locuri, soiurile 
de struguri de masă au fost ampla
sate pe versanți, la distanțe mari de 
drumurile de acces, ceea ce duce la 
deprecierea calitativă a strugurilor 
în timpul transportului. în același 
timp, soiurile pentru vin au fost 
cultivate pe terenuri fertile, în 
apropierea căilor de comunicații. 
Parcă a fost o înțelegere ca lucră
rile să fie făcute tocmai pe dos.

Cel mai mult au influențat asu
pra nivelului și calității producției 
de struguri și vin greșelile mari ce 
s-au făcut la noile plantații în ce 
privește structura soiurilor, struc
tură care deși stabilită prin lucrările 
de microraionare a viticulturii nu s-a 
respectat. Iată ce ne-a declarat în 
această privință tov. Gorun San- 
du-Ville, directorul stațiunii experi
mentale viticole Odobești : „în ac
țiunea de refacere a viilor din pod
goriile județului nu s-a respectat sor
timentul de soiuri stabilit pentru 
această zonă. Există anumite soiuri 
care, în condițiile de la noi, dau 
producții mari la hectar și de cali
tate superioară. Este cunoscută 
Galbena de Odobești care produce 
18 000—20 000 kg struguri-la hectar 
și din care rezultă un vin echilibrat, 
ușor. Cu toate acestea, aici la el 
acasă, acest soi nu numai că nu a 
fost extins, dar e pe cale de dispa
riție. Noi producem material săditor 
pentru 10 hectare anual cu toate că 
se fac plantații pe circa 1 300 ha. 
Rezultate foarte bune dă soiul Fe
tească regală care ajunge la o pro
ducție de 22 000 kg la hectar, . iar 
calitatea este, așa cum se știe, deo
sebit de bună. Alt soi — Aramoh — 
asigură recolte de 30 000 kg lâ hec
tar.. Stațiunea noastră a recoman
dat ce soiuri să se cultive dar 
nu ne-a luat nimeni în seamă, ca și 
cînd rezultatele cercetărilor științi
fice pe care le întreprindem ar fi des-

lon HERȚEG

Recoltările de vară se apropie 
de sfîrșit. Din datele primite de 
Consiliul Superior al Agriculturii 
rezultă că la sfîrșitul acestei săp- 
fămîni mai rămăsese de recoltat 
mai puțin de 10 la sută din supra
fața cultivată cu grîu. Aceste su
prafețe sînt în județele de deal și 
din ■ nordul țării, unde vegetația 
este mai tîrzie.

O dată cu terminarea recoltări
lor de vară, în numeroase județe 
se desfășoară mai intens pregăti
rile pentru buna desfășurare și a 
muncilor de toamnă, Pînă în pre
zent au fost arate 27 la sută din 
terenurile prevăzute. In unele ju
dețe, printre care, Brăila, Vrancea, 
Galafi, Ialomița și Ilfov arăturile 
au fost executate în proporție de 
50—60 la sută. Totodată au fost 
însămînfate cu plante de nutreț 
475 000 ha, iar cu legume în cul
turi succesive 41 000 ha. Rezulta
tele de pînă acum nu corespund 
însă mijloacelor sporite de care 
dispun unitățile agricole după ter
minarea recoltărilor.

Paralel cu arăturile continuă și 
celelalte pregătiri pentru însămîn- 
țările de toamnă. Pentru buna e- 
fectuare a acestora, Consiliul Su
perior al Agriculturii a reco
mandat să se țină seama de 
experiența dobîndită în acest an și 
în fiecare unitate agricolă să 
stabilească cele mai 
nologii de lucrare a 
derea asigurării unor

istorie și împlinire socialistă

Emoțiile care le-au în- 
au fost uitate. Preocupă- 
de studiu si promovare 
luat locul bucuriile vacan- 

însă examinări de

Ecoul ultimelor examene s-a 
stins, 
soțit 
rilor 
le-au
tei. Există 
un fel deosebit ale căror emo
ții plăcute se prelungesc dinco
lo de trimestrele școlare. Des
pre o asemenea 
ne-au vorbit 
bia reținută 
„Unirea" din

...Elevul are 
tionar cu 10 
prea simple, dar la care trebuie 
să răspundă numai prin „da" 
sau „nu". Emoții ? Firește, așa 
e de cînd lumea... adică de cînd 
există examene. Altfel, materia 
e cea studiată în cursul anului, 
iar examinatorul — cel mai o- 
biectiv posibil. Este egal cu sine 
însuși, drept în acordarea notei. 
Un examinator ideal. Lipsit de 
subiectivism — ca un robot I

Nu e o figură de stil, 
minatorul, în acest caz, 
este un robot. Un robot 
butoane corespunzătoare 
10 întrebări ale chestionarului. 
Pentru „da" așezi butonul în 
poziția de sus, pentru „nu" — 
în poziția de jos. Mașina este 
nu numai „bine pregătită" și cu 
„memorie", ci și „vigilență". 
Dacă o poziție corectă a butonu
lui creează un impuls electronic 
memorat în sistemul de relee, un 
răspuns inexact creează și el im
pulsuri... la contorul de numă
rare a greșelilor.

Robotul examinator de la li
ceul „Unirea" din Brașov — 
realizat de elevii înșiși '■ — ridi
că si interesante probleme de 
metodică, relevîndu-și virtuali
tăți educative. Astfel, perfecțio
narea lui — vizînd adaptarea la .> 
un chestionar de maximum 127 
de întrebări — va urmări și 
introducerea unui asa-numit 
„etaj psihologic", datorită căruia 
notarea va fi făcută doa.r _ la 
sfîrșitul întregii 
Asta, pentru a se 
cursul examinării 
nică a elevului.

Natalia STANCU

e seminare 
cu o pasiune a- 
elevi ai liceului 
Brașov.
în fată un ches- 
întrebări — nu

Exa- 
chiar 
cu 10
celor

examinări, 
evita pe par- 
eventuala va

(Continuare în pag. a IV-a)

se
potrivite feh- 
solului în ve- 
recolfe bune.

(Agerpres)

Cînd, duminică, a 
sunai telefonul și mi 
s-a adus la cunoștință 
că sînt invitat, împreu
nă cu alți colegi de 
breaslă, să iau parte la 
vizita conducătorilor 
de partid și de stat în 
judefele Galafi și Brăi
la, vestea m-a surprins 
tot atît de nepregătit 
ca și în mai 1960, 
cînd, în urma unei ho- 
tărîri mi-am făcut ba
gajele și am pornit cu 
un tovarăș de condei 
din București să des
coperim locul unde 
avea să se constru
iască un nou combinat 
siderurgic, ce se arăta 
a fi aproape fantastic. 
Trebuie să recunosc că, 
scriitor fiind, mă mai 
atrăgea ceva. Lirismul 
Galafilor și al nedes
părțitei Brăile, acest 
leagăn al literaturii ro
mâne moderne, care
— pentru a nu-i a- 
minti decît pe aceștia
— au dat pe un Pa-
nait Isfrati și un Mihai 
Sebastian. Mă atrăgea 
o lume dispărută, le
gendară : atmosfera,

MELIUSZ Jozsef

decorurile din care s-a 
desprins Kira-Kiralina 
și acel raționalism de 
o rafinată structură, 
care desigur aici îl va 
fi format pe Sebastian, 
pentru a deveni ma
rele scriitor care a 
fost. Aș mai aminti to
tuși încă un nume, al 
cărui purtător, fără 
neliniștea spirituală ur
bană a acestui peisaj, 
fără această piatră de 
temelie, anevoie ar fi 
putut deveni unul din 
fenomenele Parisului și 
Europei — și anume, 
mă gîndesc la Tristan 
Tzara.

Atunci, exact cu opt 
ani în urmă, nu m-am 
înșelat. Despre faptul 
acesta stau mărturie 
paginile de jurnal re
produse în coloanele 
revistei clujene „Ko- 
runk1', pagini care, de 
altfel, au devenit sfîr
șitul unui volum, și

A 20-a aniversare a Tratatului româno-cehoslovacCocteil oferit deambasadorul L S. Cehoslovace

s-a 
acel 
con-

so-

lufiei — și momentul 
din viitor cînd se va 
înfăptui combinatul si
derurgic de la Galaji. 
în acel peisaj din mai 
1960, unde mai tîrziu, 
în cea de-a doua ju
mătate 
deceniu, 
nalelor 
cer, în 
milioane 
se vor 
din modernele conver- 
tizoare.

a prezentului 
fumurile fur- 
pornesc spre 
1970 cîteva 
tone de ofel 

revărsa anual

£

nu numai datorită nos
talgiei unui literat, ci 
și pentru că dincolo 
de straturile și aspec
tele sufletului româ
nesc urban al secolu
lui douăzeci descope
rite pe viu, mi 
dezvăluit ochilor 
loc unde noua 
cepfie economică
cialistă își creează 
unul din ce|e mai în
drăznețe vise.

Jurnalul meu de a- 
tunci atestă încă un 
lucru care m-a emo
ționat. Am vrut să sur
prind un moment cru
cial.
care, 
timpului se plasa — 
în acest peisaj mai cu
prinzător — între ta
bloul dramatic înfățișat 
de Geo Bogza, în 
1940, în „O sută 
șaptezeci și cinci de 
minute la Mizil" — 
pagini care sugerau 
inevitabilitatea revo-

Acel moment 
în scurgerea

Mi-am însemnat în 
jurnal ce am găsit în 
locul acela încă ne
desțelenit, unde azi se 
toarnă oțelul și unde 
pînă și simțul estetic 
e dinamizat de ima
ginea formidabilă a 
uzinei de oțel, sur
prinzător de monu
mentală și cu aspect 
atît de luminos în 
toată structura ei. Am 
descris pe pagini în
tregi lumea ancestrală 
a acelor locuri, plină 
de tragism, liniștea a- 
ceea străveche, acel

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Deplină încredere 
în poporul cehoslovac,

(Continuare în pag. a III-a)
Cu prilejul celei de-a 20-a ani

versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socialis
tă România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, ambasadorul acestei 
țări la București, Karel Kurka, a 
oferit vineri seara, în saloanele 
ambasadei, un cocteil.

Au participat tovarășii
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș. 
Virgil Trofin, Mia Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționa
le, Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Mi
hai Suder, ministrul economiei fo
restiere, Adrian Dimitriu, minis
trul

Ion

Adrian Dimitriu, 
justiției, Octavian Groza, mi-

nistrul energiei electrice, reprezen
tanți ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de ști
ință și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
.și alți membri ai corpului diplo
matic.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★

în seara aceleiași zile, ambasa
dorul Karel Kurka a rostit o cu- 
vîntare la televiziunea 
prilejuită 
tratatului

română, 
de aniversarea semnării 
româno-cehoslovac.

(Agerpres)

Cotele oficiale de „risc comercial"
acoperă risipa

în partidul

Zi obișnuită de lucru. în 
curtea întreprinderii „Eca
risajul" intră, la răstim
puri neregulate, diverse
autocamioane, furgonete, 
dube, autoturisme. Cum 
vin, trag la „rampă", 
cârcă și pleacă. Dar 
descarcă ? Asistăm, pe dată, 
la o scenă puțin obișnuită : 
sînt răsturnate, în buncăre 
și autoclave, pent-u a fi 
arse, tot felul de produse 

■ alimentare: mezeluri, peș
te, slănină, brînzeturi, lă- 
mîi... Am spus „produse a- 
iimentare". Vorba vine.
Ceea ce se aruncă acolo
în autoclavele „Ecarisaju
lui" sînt, de fapt, niște fos
te produse. Mai exact, măr
furi într-atît de depreciate 
îneît comerțul nu le mai 
poate da nici o întrebuin
țare...

întrebăm pe cineva din 
conducerea „Ecarisajului" :

— Cam cît „înghit", in
tr-un an, autoclavele ?

— Vagoane...
înainte de a preciza de 

ce și cite vagoane de măr
furi iau drumul „Ecarisaju
lui", ori alte drumuri — 
vom vedea cate sînt ele — 
se cuvin făcute o sumă de 
precizări. Indiferent de 
profilul lor, unitățile co
merciale beneficiază de o 
cotă de „risc comercial", 
menită să le acopere pier
derile, pierderi care se în
registrează chiar și în con-

dițiile unei perfecte corec
titudini. Ce factori deter
mină aceste pierderi ? Re
gulamentele, ordinele, ho- 
tărîrile forurilor competen
te precizează, pentru fieca
re marfă în parte, cote de 
pierderi normale provenite 
din : operațiile de trans
port, depozitare, desfacere, 
manipulare, sau ocazionate 
de aceste operații ; din e- 
vaporare, volatilizare, usca
re, îmbibare, fărîmițare, 

cauze a-
îmbibare, 

spargere sau alte 
semănătoare.

Indiscutabil, 
cotelor de „risc" 
act comercial justificat, o- 
biectiv, necesar. Ar fi ab
surd să ne închipuim că o 
anumită cantitate de marfă 
poate fi preluată de la pro
ducător. transportată pe 
zeci sau sute de km, supu
să căldurii ori înghețului, 
depozitată, apoi vîndută cu 
kilogramul sau chiar cu 
suta de grame, fără ca mă
car o părticică din ea să 
nu „se piardă, să nu se eva- 
pore, volatilizeze" ș.a.m.d. 
în cazul mărfurilor perisa
bile, problema pierderilor 
normale se pune cu atît 
mai mult.

Totuși, cît se pierde ? 
Pierderile așa-zis normale, 
rezultate din transport, 
volatilizare, manipulare 
ș.a.m.d., reprezintă oglinda 
fidelă a pierderilor reale, 
sau avem de-a face și cu

acordarea 
este un

trucaje, cu risipă ? Iată 
răspunsul : deși la „Ecari
saj" aflasem că autocla- 
vele „înghit" vagoane de 
mărfuri depreciate, contrar 
așteptărilor, mare 
din responsabilii de 
zine alimentare sau 
nități de alimentație 
că spun clar : 
organizațiilor 
merciale

parte 
maga- 
de u- 
publi- 

„Noi dăm 
noastre co- 

economii.
pentru care sîntem 
miați".

Ce fel de 
„Economiile" 
în sectorul comercial 
mentar — contravaloarea 
mărfurilor găsite în maga
zin în plus în perioada din
tre două inventare. în 
plus ? Pare neverosimil ! 
în timp ce vagoane întregi 
de marfă depreciată iau 
drumul „Ecarisajului", ma
gazinele, unitățile de ali
mentație publică în care 
s-a degradat această marfă 
mai realizează și... econo
mii I De unde provin aces
te plusuri ? Lesne de răs
puns : aceste plusuri, aces
te „economii" (care nu 
o dată iau drumul buzuna
relor unor gestionari necin
stiți) au una și aceeași pro
veniență : cotele pierderilor 
așa-zis normale.

în modul cel mai firesc 
se naște întrebarea : ce fel 
de cote de pierderi nor
male au fost stabilite dacă 
din ele se pot acoperi de-

Fapt 
pre-

„economii" 7 
reprezintă — 

ali-
aceste 

mari 
reale. ' 

petrec 
în u-

precierile de marfă (dese
ori rezultatul proastei gos
podăriri. al lipsei de orien
tare comercială) și se mai 
pot realiza pe deasupra si 
economii ? Răspunsul nu 
poate fi decît unul singur : 
în unele cazuri, cotele de 
pierdere normală sînt prea 
mari. S-a ajuns pînă aco
lo, îneît chiar pentru măr
furile care au o desfacere 
rapidă și sigură (cum sînt. 
în general, mezelurile si. 
mai ales, șunca presată, pa
rizerul) se aplică automat 
cote maxime de perisabili
tate. Deși, repetăm, 
cote sînt mult prea 
fată de pierderile 
Practic, lucrurile se 
cam așa : cum intră
nitătile de alimentație pu
blică, deși se vînd ca pîi- 
nea caldă, cremvurștii în
cep subit să scadă în mod 
„legal" cu... 2 la sută (și 
se știe doar că această 
marfă nici măcar nu se 
depozitează). Alte exemple : 
fie că se află în depozite, 
fie că se află în frigidere
le magazinelor ’și restau
rantelor. mușchiul țigănesc, 
șunca fiartă, pulpa și piep
tul afumate, salamul (vî- 
nătoresc. moldovenesc, ita
lian etc.), cîrnatii de casă 
si de fabrică, friptura de 
fabrică, jamboanele. costița 
si alte asemenea prepara
te scad si ele, tot „legal". 
Cîte 2—3 la sută. Pînă și

oasele afumate au c cotă 
de perisabilitate ! Așa su
nă instrucțiunile, asa au 
fost stabilite cu vreo doi- 
trei ani în urmă cotele 
„normale" de perisabilita
te. Potrivit acestor norme, 
chiar bahicul, acest salam 
uscat de tot. urmează să 
scadă cu vreo... 3.5 la sută 
dacă este depozitat, si, cu 
încă vreo 2 
e adus din 
mercializat 1

Cineva ar 
în definitiv, 
nouă aceste 
Poate chiar 
marfa în realitate, 
re ! Cu ocazia inventarelor 
inopinate, s-a constatat că 
la unele produse alimenta
re — ba chiar la. foarte 
multe — cotele de perisa
bilitate nu fuseseră atinse 
în realitate nici măcar în 
proporție de 50 la sută ! 
Deci, aceste cote sînt de 
două ori mai mari decit ar 
trebui să fie. Dar nu se 
pot organiza tot timpul in
ventare inopinate. Ce se 
întîmplă cu plusul rezul
tat ? Se transformă, cum 
spuneam. în economii (!) — 
pentru organizația comer
cială uneori si. de cele 
mai multe ori. în „econo-

la sută dacă 
depozit si co-

putea spune : 
ce ne spun 

: procente 7
atît scade 

Eroa-

Gh. GRAURE

(Continuare in pag. a H-a)

Profund atașate cauzei internațio
nalismului socialist, animate de sen
timentul răspunderii care decurge din 
aceasta, Partidul Comunist Român, 
poporul nostru urmăresc cu deose
bită atenție desfășurarea evenimen
telor care au loc în Republica So
cialistă Cehoslovacă, activitatea des
fășurată de poporul cehoslovac, de 
partidul său comunist, pentru per
fecționarea orînduirii socialiste.

După plenara din ianuarie a 
C.C. al P.C.C., opinia publică din 
România și-a exprimat simpatia și 
profunda solidaritate față de activi
tatea desfășurată 
din inițiativa și 
P.C.C., pentru înlăturarea unor fe
nomene și practici negative din tre
cut'care au adus serioase prejudicii 
operei de construcție socialistă, pen
tru perfecționarea relațiilor politico- 
sociale, a organizării de stat, în 
scopul dezvoltării democrației și con
solidării orînduirii socialiste, al pro
gresului general al societății ceho
slovace. Transformările înnoitoare din 
Cehoslovacia prietenă au drept ca
racteristică esențială năzuința și e- 
fortul de întărire a rolului conducă
tor al partidului în societate, de con
solidare a cuceririlor revoluționare 
ale poporului, a orînduirii socialiste. 
Tocmai de aceea acest proces progre
sist nu poate fi decît în folosul cau
zei socialismului, al creșterii forței 
sale de atracție în lume, al luptei 
mondiale antiimperialiste, pentru 
progres și pace.

îmbunătățirea activității economice 
și sociale este o necesitate obiectivă 
a mersului înainte al noii orînduiri, 
de satisfacerea căreia depind dezvol
tarea și întărirea fiecărei țări socia
liste și, implicit, forța sistemului 
mondial socialist. Cu cît fiecare tară 
socialistă progresează în domeniile e- 
conomic, politic și social, dezvoltă in
dustria și agricultura, știința și cul
tura, ridică nivelul de trai al poporu
lui său, perfecționează relațiile socia
le, asigură înflorirea democrației 
socialiste, afirmarea deplină a perso
nalității umane, cu atît este mai pu
ternică nu numai țara respectivă, ci 
și marea familie a țărilor socialiste, 
cu atît este mai mare influența so
cialismului în lume. în desfășurarea 
cu succes a acestei activități își gă
sește cea mai înaltă expresie rolul 
conducător al partidului comunist 
— forța organizatoare a tuturor pro
ceselor sociale ce determină dezvol
tarea și perfecționarea orînduirii so
cialiste. Numai partidul comunist din 
fiecare țară are capacitatea să rezolve 
judicios problemele care stau în fața 
poporului respectiv ; el — și nimeni 
altcineva — este îndreptățit, în vir
tutea mandatului încredințat de 
popor, să dirijeze dezvoltarea poli
tică șl socială, pornind de la cu
noașterea realităților concrete, de la 
necesitățile stringente ale vieții.

în Cehoslovacia, 
sub conducerea

Aceasta este întrutotul valabil în 
cazul Cehoslovaciei. Nu poate fi, de
sigur, ignorat faptul că în procesul 
complex de perfecționare a orga
nizării sociale din Cehoslovacia apar 
fenomene negative și unele manifes
tări antisocialiste. în documentele 
P.C.C., pe baza unei analize aprofun
date a realităților, se constată că 
vastul curent de masă al activității 
socialiste sănătoase este însoțit de 
tendințe extremiste de dreapta, de 
încercări ale unor forțe reacționare 
de a lovi în cuceririle revoluționare 
ale poporului cehoslovac, și că, 
totodată, își desfășoară activita
tea și forțele conservatoare-sectariste 
legate de politica greșită promovată 
pînă la plenara din ianuarie. Fără 
îndoială, este o situație grea, com- 

. plicată, care nu se poate rezolva din- 
tr-o dată. Dar singurul capabil să 
cunoască cel mai bine realitățile, ne
cesitățile și năzuințele țării sale, sin
gurul in drept să găsească soluțiile ce 
se impun, singurul în măsură să con
ducă lupta pentru combaterea feno
menelor negative este Partidul Co
munist din Cehoslovacia.

Conducerea P.C.C. a afirmat Ia 
plenara din mai și din nou în aceste 
zile că este conștientă de dificultă
țile ce decurg din existența tendin
țelor sus-amintite, considerînd totoda
tă că nu există nici un temei ca ac
tuala situație să fie calificată drept 
contrarevoluționară sau să se facă 
afirmații despre un pericol direct la 
adresa bazelor orînduirii socialiste. 
Conducătorii partidului și statului 
cehoslovac și-au reafirmat hotărîrea 
de a lupta neșovăitor pentru a zădăr
nici planurile forțelor de dreapta și 
antisocialiste, pentru a asigura, în 
interior, neîntrerupta dezvoltare so
cialistă a Cehoslovaciei, iar, în ex
terior, pentru a întări prietenia și 
alianța frățească cu țările 
liste. Ei au subliniat că în pre
zent partidele comuniste 
pot sluji interesele socialismului în 
Cehoslovacia, manifestîndu-și încre
derea în conducerea Partidului Co
munist, acordînd un sprijin deplin 
politicii sale. Este o cerință cu totul 
îndreptățită și nu există nici un temei 
pentru a pune la îndoială dreptul 
Partidului Comunist din Cehoslovacia 
și al conducerii sale de a se bucura 
de această încredere. Comuniștii, în
tregul popor român împărtășesc pe 
deplin cuvintele rostite joi seara da 
tovarășul Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C.C. : „Soarta 
socialismului se află în Cehoslovacia 
în mîini bune, căci acestea sînt mîi- 
nile poporului nostru".

Partidul Comunist Român, a cărui 
poziție a fost reafirmată cu clari
tate în'aceste zile, manifestă deplină 
încredere în partidul frățesc ceho-

socia-
frățești

(Continuare în pag. a Vil-a)
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FAPTUL Sint bine valorificate Construcții

DIVERS resursele terapeutice noi
la Bîrlad

Omenie ale stațiunilor balneare?

Carențe in organizarea
unor servicii

Cu numai cîteva zile în urmă 
relatam ia această rubrică sub ti
tlul „Fără inimă !“ o scenă vă
zută la camera minorului de la 
Inspectoratul miliției municipiu
lui București. Micuța Marioara 
Stoian fusese abandonată de 
mama ei. Printr-o scrisoare, în
vățătoarea Xenia Em. Sava din 
comuna Vetrișoara, județul Vas
lui, nc solicită ajutorul pentru 
a adopta fetița. Intre timp, mul
te scrisori cu aceeași rugăminte 
s-au primit și la miliție. In plus 
s-au prezentat și solicitant! pen
tru același lucru. Adoptarea fe
titei este o chestiune care de
pinde de autoritatea tutelară de 
pe lingă Consiliul popular al 
sectorului 4 din Capitală. Reți
nem însă valoarea socială a 
reacției declanșate. Gestul atîtor 
oameni care vor să o 
Marioara dovedește 
dinea omeniei. Avem 
inimă I

crească pe 
pramptitu- 
oameni de

Test de
solicitudine

Care este gradul de solicitu
dine a bucureșteanului ? N-avem 
pretenția de a da un răspuns 
complet și definitiv. Ne rezu
măm' la rezultatele unui sondaj 
făcut pe stradă, ieri.

50 de proprietari particulari de 
mașini au fost solicitați să trans
porte la spital o bolnavă; 10 au 
acceptat, 40 s-au scuzat.

50 de bărbați au fost solici
tați de uft ofițer de miliție să-l 
ajute la imobilizarea unui huli
gan ; 35 s-au oferit, 15 au re
fuzat.

Două direcții de solicitudine. 
Firește, nu dau o imagine 
ansamblu, in schimb ne oferă 
subiect asupra căruia e bine 
mediteze fiecare.

de 
un 
să

prezinte 
păgubașul

în dimineața zilei de 10 iulie, , 
mai mulți cetățeni care . treceau 
prin dreptul stației de tramvai 
Autobaza I.R.T.A., situată pe 
șoseaua Chitila, au auzit pe un 
sătean plîngîndu-se că un infrac
tor i-a furat din buzunar o sumă 
importantă de bani, în timp ce 
călătorea cu tramvaiul 10. Cetă
țenii n-au rămas nepăsători. Ei 
s-au solidarizat și, plecînd în 
căutarea hoțului, au reușit, în 
cele din urmă, să-l identifice și 
să-1 aducă la organele de miliție. 
Asupra lui s-a găsit întieaga 
sumă furată. între timp însă, pă
gubașul s-a pierdut de cetățenii 
care l-au urmărit și l-au prins pe 
infractor. își va găsi banii la In
spectoratul miliției municipiului 
București. Cei ce l-au ajutat sînt 
anonimi. Cetățeni de pe stradă.

Verificați
mașina ? »

cir-O sursă de accidente de 
culație o constituie neverificarea 
stării tehnice a autovehiculelor. 
Iată dovada. Autocamionul nr. 
2I-Ag-2157 de la autobaza de 
transport Cîmpulung Muscel a 
pornit în cursă pe șoseaua Cim
pulung—Curtea de Argeș, trans- 
portînd 24 de muncitori fo
restieri. Retezinduse ștuțul trom
pei diferențialului, mașina s-a 
răsturnat. Accidentul s-a soidat 
cu 5 morți și .16 grav răniți. Și 
totul din vina celor ce aveau o- 
bligația de a verifica autovehi
culul înainte de plecare în cursă. 
Neglijența aceasta a avut un 
tragic deznodămînt. S-a dispus o 
anchetă. De prisos să mai de
monstrăm că siguranța circula
ției depinde în mare măsură de 
starea tehnică a mașinii.

Mister și tîlc
O echipă de revizori de la 

I.V.L.F. Argeș s-a deplasat la 
centrul de legume și fructe din 
Curtea de Argeș pentru a veri
fica gestiunea unor achizitori și 
vînzători suspectați de necinste. 
Intre aceștia se afla și gestiona
ra Elena Soare, căreia i s-a des
coperit o lipsă în gestiune de 
35 000 lei. Dar, stupoare ! Echi
pa de revizie s-a întors la Pitești 
așa cum a plecat. Adică, cu mîna 
goală. Actele de casă (fișele a- 
nalitice ale magazinelor, proce
sele verbale de constatare, care 
trebuiau să justifice soarta unor 
valori de 5 milioane lei, între 
care și actele gestionarei aminti
te) au dispărut. Ele se aflau în 
grija contabilului șef Ion Enache. 
I.V.L.F. Argeș. în loc să tragă 
la răspundere pe contabilul in
corect, i-a desfăcut frumușel 
contractul de muncă. Și astfel 
dispariția actelor a rămas învă
luită în mister. Nu-i cu ochi și 
cu sprîncene ?

Rubrică redactată de i
Ștefan ZIDARIJĂ
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Tara noastră dispune de 30 de sta
țiuni de tratament, cunoscute atît 
pe plan intern cît și international 
pentru efectul tămăduitor al izvoa
relor de ape minerale si al nămo
lurilor. Capacitatea actuală de ca
zare însumează aproape 24 000 de 
paturi în vile și sanatorii, stațiunile 
găzduind anual aproximativ 400 000 
de bolnavi, ceea ce reprezintă o 
creștere de circa 10 000 de locuri în
tr-un singur an. In general, se 
poate afirma că există condițiile ma
teriale necesare pentru obținerea 
unor indici înalți de eficacitate.

Aflîndu-ne în plin sezon de vară, 
cînd stațiunile balneo-climaterice se 
bucură de o solicitare maximă, am 
socotit util să ne interesăm cum este 
folosită baza de tratament existentă, 
dacă de posibilitățile asigurate în 
acest domeniu beneficiază intr-ade
văr cei ce au cea mai mare nevoie.

Stațiunile balneare au. fiecare în 
parte, un 
în aceste 
ajungă. în 
ău efectiv 
lucrurile __ _____  _________
astfel. în momentul de față, biletele 
de tratament sînt acordate fie de că
tre U.G.S.R., prin sindicatele de în
treprinderi și instituții, fie prin 
O.N.T. ; aceste bilete ar trebui să 
fie însoțite. în mod obligatoriu, și de 
un aviz medical. Dar pentru că de 
foarte multe ori avizul medical lip
sește, se poate constata că în sta
țiuni vin foarte multi „bolnavi" să
nătoși tun sau, ceea ce este și mai 
grav, pacienți cu afecțiuni pentru 
care o cură în stațiunea respectivă 
este contraindicată. Să cităm doar 
cîteva exemple. Elena Luca de la 
I.C.SA.M.-București, căreia medicul 
i-a recomandat o stațiune cu profil 
reumatologie, a primit de la comite
tul sindicatului din întreprindere un 
bilet de odihnă. In schimb, lui An
ton Neguțoi, care ceruse un bilet 
pentru odihnă, i s-a dat unul la 
natoriul de nevroze din Sinăia. 
folosește o asemenea 
rocratică ?

Superficialitatea în 
letelor de tratament 
tăti și în triajul balnear. Cînd se 
prezintă în stațiune, bolnavul tre
buie să aibă fisa medicală comple
tată cu rezultatul analizelor necesa
re. Dar aceste indicații nu se res
pectă. In stațiunea Sîneeorz-băi. de 
exemplu, aproximativ 10 la sută din
tre bolnavi vin fără fisa medicală 
completă, la Bazna 5 la sută etc. 
Această practică duce la supraaglo
merarea cadrelor medicale, la în
cărcarea laboratoarelor din stațiuni 
cu analize pentru care nu sînt în
zestrate si care nu cad în sarcina 
lor.

în legătură cu aspectele semnala
te, mai multi medici bălneologi au 
subliniat necesitatea eliminării d»fi7 
nitive a practicii distribuției întîm- 
plătoare a biletelor. Pentru folosi
rea cît mai judicioasă a capacității 
stațiunilor, cît . și pentru obținerea 
unor rezultate terapeutice optime se 
impune ca. în ce privește trimite
rile. medicul specialist balneolog de 
policlinică, specialistul de boli in
terne din spital sau specialistul reu
matolog să aibă cuvîntul hotărîtor.

■ Dacă trimiterile s-ar face cu toată 
atenția și seriozitatea, triajul 
near ar fi o operațiune simplă, 
ar lua puțin timp medicului 
ceea ce este mai important, 
scuti pe pacient de așteptare si 
înlesni începerea tratamentului chiar 
din prima zi a venirii în stațiune. 
Modul de utilizare a stațiunilor, or
ganizarea acestora pentru recupera
rea cît mai deplină a forței de mun
că preocupă în mod serios Minis
terul Sănătății. S-a ajuns astfel la 
concluzia că numai printr-o justă 
selecționare a celor trimiși la tra
tament. în funcție de forma si sta
diul bolii — mai precis, de alege
rea momentului trimiterii atunci 
cînd recuperarea funcțională si con
solidarea tratamentului medicamen
tos sau chirurgical sînt posibile — 
pot conferi curei balneare conținu
tul științific și eficacitatea dorită.

In cursul vizitei pe care am fă- 
cuț-o în mai multe stațiuni balnea
re ne-am interesat. în continuare, de 
felul în care sînt folosite băile, iz
voarele și alte mijloace care stau 
la dispoziția celor veniți să-și în
grijească sănătatea. De la bun în
ceput trebuie spus că toți acei cu 
care am stat de vorbă au tinut să 
sublinieze priceperea 
personalului medical 
aplicarea diferitelor 
proceduri, urmărirea 
luției stării lor de sănătate. Din dis
cuții s-au desprins însă și o serie 
de deficiente care, deși la prima 
vedere pot părea secundare, au o 
influentă directă asupra desfășurării 
activității balneare. Teodor Oprea, 
salariat la P.T.T.R. Oradea, pe care 
l-am întîlnit la Bazna. ne semnala 
faptul că lipsa energiei electrice și 
a apei potabile, zile în șir, fac im
posibilă aplicarea unor proceduri. 
Este interesant de calculat cite zile 
se pot pierde, din cele 18 cît repre
zintă o serie de tratament, din di
ferite cauze : o zi la sosire și una 
la plecare, duminicile, pentru că nu 
se fac tratamente, plus „accidentele" 
provocate de lipsa apei sau a lu
minii electrice. Firește, eficacitatea 
tratamentului scade proportional cu 
numărul procedurilor „sărite". Oc
tavian Popovici, laborant din Bucu
rești. ne atrăgea atenția asupra al
tor aspecte. „La băile saline, ne 
spunea dînsul, nu există o sală de 
așteptare. Oamenii stau în soare sau 
în ploaie, după starea vremii, și 
înainte, și după baie. Cabinele nu 
sînt înzestrate cu grătare de lemn 
și cuiere pe 
Le agăti pe 
ori, cad pe 
îmbraci ude. 
tismul nu se 
reci...". Despre starea proastă a in
stalațiilor de băi și necesitatea ca 
ele să fie recondiționate și dezvol
tate pe măsura cerințelor, ne-a vor
bit și Maria Laurențiu, medic în a- 
ceastă stațiune. Dînsa a adăugat că 
defectele de pe rețeaua electrică

nu numai amintitele ne- 
ci chiar pagube, întrucît 
de

profil bine definit. Logic, 
stațiuni 
primul 
nevoie

nu se

ar trebui deci să 
rînd, bolnavii care 
de tratament. Dar 
petrec întotdeauna

repartizare
sa- 
Cui 
bi

bi-distribuirea 
creează dificul-

si răbdarea 
si auxiliar în 
tratamente si 
atentă a evo-

provoacă 
ajunsuri. 
aparatele 
adesea.

întrucît
vizau aspecte ...
adresat și directorului stațiunii. „In 
1968, în stațiune se efectuează lu
crări de construcții, amenajări și 
dotări în valoare de circa 4 mili
oane lei. din care 650 000 lei sînt 
destinați dezvoltării bazei de trata
ment — ne-a spus dînsul. Unele îm
bunătățiri se vor produce, desigur. 
Dar nu în raport cu cerințele. Sta
țiunea noastră este foarte solicita
tă. Cu regret trebuie să recunosc 
că nu sîntem capabili să oferim bol
navilor condițiile de tratament co
respunzătoare. Această situație, cred, 
se datoreste faptului că. în ultimii 
ani. baza de tratament nu 
aflat în atentia instituțiilor 
de resort".

Si la Sîngeorz-băi, după 
relatează medicul primar balneolog 
Traian Șandor, s-a pus și continuă 
să se pună accent, în primul rînd, 
pe mărirea spațiului de cazare. Foar
te bine. Este nevoie de locuri mul
te, dată fiind afluența crescîndă de 
pacienți în această stațiune. Dar de 
ce vin oamenii la Sîngeorz ? Evi
dent, pentru cura de ape minerale, 
pentru tratament în 
s-ar cuveni 
spațiului 
comitent 
tament ? 
lucrează 
cu 600 de locuri si urmează să în
ceapă un altul, cu 900 de locuri. 
Ambele vor avea bază de tratament 
proprie, la dispoziția exclusivă a a- 
celora care vor locui în respective
le pavilioane. Pentru cei care vor 
fi cazați în vilele existente, se pre
vede ca. după 1970. să se constru
iască un complex balnear. Poate că 
ar merita studiată posibilitatea a- 
propierii datei intrării lui în func
țiune. In același . timp, se cer crea
te condiții pentru aplicarea de tra
tamente asociate, factorii naturali 
permițînd și cura externă. Dar băi 
nu se pot face pentru că lipsesc ca
binele. In schimb, asemenea cabine se 
găsesc la Valea Vinului, o stațiune 
fără profil balnear. Fosta întreprin
dere balneo-climaterică a regiunii 
Cluj, nu se știe din ce rațiune, a a- 
menajat acolo, cu doi ani în urmă, 
cabine avînd o capacitate de circa 
400 de băi zilnic, pentru reuma
tism. După cum e lesne de presu
pus. ele sînt nerentabile, cheltuin- 
du-se pentru întreținerea lor cu

fizioterapie se strică

cele mai multe observații 
gospodărești. ne-am

s-a prea 
centrale

cum ne

general. Nu 
atunci ca dezvoltarea 

cazare să se facă con- 
aceea a bazei de tra- 
prezent, în stațiune se

de
cu
In
la construcția unui pavilion

stațiunilor balneare într-un singur 
sens — al spațiului de cazare — a 
ieșit în mod clar în evidentă și cu 
prilejul consfătuirii anuale a cadre
lor de conducere din stațiuni. Si a- 
tunci. cei mai multi dintre direc
tori erau preocupați. în principal, 
de mijloacele de extindere a ca
zării, uitînd cu desăvîrșire că ra
țiunea de a fi a stațiunilor balnea
re sînt resursele naturale de trata
ment — ape minerale, nămoluri etc. 
— a căror valorificare și utilizare 
cît mai eficientă trebuie organizată.

Eficienta curei balneare nu este 
rezultatul doar al tratamentului, ci 
al unui întreg complex de factori 
și activități. Aceasta capătă o im
portanță deosebită mai cu seamă în 
stațiunile cu profil de boli nervoa
se, unde liniștea, de pildă, face par
te integrantă din tratament. Din pă
cate însă, ea lipsește tocmai acolo 
unde este mai necesară.

In multe cazuri, cura balneară se 
cere prelungită și dincolo de hota
rele concediului. Medicii, cît și pa- 
cienții 
ne-au 
apelor 
lierea 
proprietățile.
„Apemin" îmbuteliază doar 7 000 li
tri pe zi. cu toate că debitul izvoa
relor de aici este foarte mare, iar 
capacitatea de îmbuteliere dublă. 
Făcînd doar un calcul sumar, re
zultă că cea mai mare parte a a- 
cestei miraculoase ape. care ar fi o 
adevărată binefacere pentru suferin
zii digestivi, se irosește pur si sim
plu. Ne-am interesat cum se expli
că acest paradox. Ni s-a spus că 
de vină este comerțul care cere. în 
special, ape minerale ce pot fi aso
ciate cu vinul. Prin intermediul Mi
nisterului Sănătății, medicii specia
liști din fiecare localitate, care cu
nosc, în mare, numărul bolnavilor 
ce ar putea beneficia de cura de ape 
minerale la domiciliu, ar trebui să 
determine organizațiile comerciale să 
comande întreprinderii „Apemin" 
cantitățile necesare.

La valorificarea cît mai intensă a 
inepuizabilelor resurse terapeutice 
naturale de care dispun stațiunile 
noastre balneare — în special cele 
situate la distante mai mari de 
București — o contribuție mult mai . 
mare ar trebui să aibă Institutul de 
balneologie și fizioterapie. profilul 
multora dintre ele putînd fi com
pletat și lărgit. La rîndul lor. con
siliile populare județene ar trebui 
să-șj îndrepte , atenția cu mai multă 
stăruință ,spre punerea în valoare a

La 
cent 
partamente din cvartalul 
mii 
tul 
230 
vin 
de 
ultimii ani în acest oraș. De 
asemenea, în peisajul munici
piului Bîrlad își anunță pre
zența noi edificii social-cultu- 
rale. Astfel, în afara noului 
local al poștei și telefoanelor, 
pus la dispoziția publicului cu 
cîteva zile în urmă, locuitorii 
vechiului oraș moldovean 
vor beneficia în curînd de un 
dispensar cu centru stomato
logic, care va deservi două 
circumscripții medicale, iar 
oaspeții vor putea fi găzduiți 
într-un modern hotel cu 150 
de locuri. Pe agenda obiecti
velor de perspectivă imediată 
se mai află înscrise construc
ția unui spital cu 500 de pa
turi, a policlinicii și a unei 
creșe.

Bîrlad au fost date re
in folosință primele a- 

‘ „E- 
Gîrleanu". Pînă la sfîrși- 
anului, aici se vor muta 
de familii. Noile locuințe 
să se adauge celor 2 200 

apartamente construite în

pentru populație

din Sîngeorz-băi. de pildă, 
sesizat lipsa din magazine a 
Hebe. care suportă îmbute- 

și păstrarea fără să-si piardă 
Totuși, întreprinderea

Modernizarea

unor drumuri

bănățene

mult mai mult decît se realizează. acestor comori-cu care natura ă- în- 
Ambele aspecte, care, probabil? nu ’ zestratf tară noastră. Sînt eforturi 

care trebuie conjugate și care se cer 
făcute în interesul apărării sănătă
ții populației.

Rodica ȘERBAN 
Radu ANASTASIU

sînt singurele de acest fel, ar me
rita analizate de către forurile cen
trale de resort în colaborare cu cele 
locale, stabilindu-se măsuri corespun
zătoare.

Amintita tendință de dezvoltare a

Constructorii de drumuri din 
județele Arad, Timiș și Ca- 
raș — Severin au modernizat 
noi trasee de mare trafic sau 
interes turistic. Intre 
se află o nouă 
ruta Lugoj — Ilia, 
lucrări 
ajunge 
pînă la 
traseele 
mică și 
Vașcău, 
vița — 
crările sînt în avans față de 
plan. Paralel se execută lu
crări de asfaltare a drumului 
Reșița — Văliug, care va des
chide acces turismului auto
mobilistic spre muntele Seme- 
nic. Timișoara — Lipova, cu 
legătură la drumul național 
Arad — București — Con
stanța ; Timișoara — Buziaș 
— Lugoj și altele.

acestea 
secțiune pe 

ale cărei 
de modernizare vor 

în cursul acestui ' an 
Făget, precum și pe 
de importanță econo- 
turistică Hălmagiu — 
Arad — Oradea. Ora- 

• Moldova Nouă. Lu-

Este un fapt cunoscut : atunci cînd 
unul din bunurile de folosință 
curentă sau îndelungată, care a- 
sigură confortul și cerințele de 
civilizație ale omului modern, se 
depreciază — într-un cuvînt, devine 
impropriu bunei folosiri — cetățea
nul apelează la atelierele cooperației 
meșteșugărești. Pe măsură ce aceste 
bunuri se înmulțesc, se diversifică, 
devin mai accesibile cumpărătorilor, 
legătura între atelier și cetățean se 
strînge, solicitările devin mai insis
tente, mai variate. Acesta este un 
fenomen normal, obiectiv. Iar dacă 
cerințele sînt în creștere, devine clar 
că și posibilitățile de a le satisface 
trebuie să crească. Este stabilit în 
realitate acest echilibru ? în unele 
compartimente ale rețelei de deser
vire — da. Cooperația meșteșugăreas
că a construit și a dat în folosință 
numeroase ateliere de reparat și în
treținut televizoare, aparate de radio, 
frigidere, mașini de spălat, ateliere 
de Croitorie și cizmărie, de tricotaje 
și multe, multe altele. Desigur, în 
aceste sectoare mai sînt destule de 
făcut. E încă nevoie — mai ales în 
orașele mici — de noi ateliere, e ne
cesară diversificarea serviciilor.

Pornind de la o seamă de deficien
țe semnalate de cetățeni și în scopul 
îmbunătățirii activității în general, 
comitetul executiv al UCECOM, 
întrunit recent într-o ședință de lu
cru, a analizat activitatea a două 
sectoare de deservire : de întreținere 
și reparare a autoturismelor (auto- 
service) și de spălătorie, curățătorie 
chimică și vopsitorie. Adică tocmai a 
acelor compartimente de larg interes 
cetățenesc, foarte solicitate în ultima 
vreme și care prezintă serioase ră- 
mîneri în urmă față de cerințele 
crescînde ale populației.

Cine nu știe, de pildă, că, adesea, 
din cauza numărului redus de unități, 
pentru a-ți vopsi ori curăța un obiect 
trebuie să aștepți cu lunile ? Că, du- 
cînd un autoturism la reparat, nu 
ești niciodată sigur cînd va fi gata ? 
Sînt lucruri cunoscute și nu vom 
insista asupra lor. în însemnările de 
față ne vom opri asupra unora din 
cauzele care au determinat rămîne- 
rea în urmă.

Dar mai întîi să facem o preci
zare : de coordonarea activității aces
tor două sectoare se ocupă nu numai 
UCECOM, ci și Comitetul de stat 
pentru problemele administrației lo
cale. In felul acesta se naște 
spontan — să zicem — o emu
lație între unitățile celor doi tutori. 
Așa ar trebui să fie. Dar în reali
tate ?

Să luăm, de pildă, sectorul de re
parații și întreținere a autoturisme
lor. Pentru dezvoltarea acestui sec
tor, în perioada 1966—1970 s-au a- 
locat consiliilor populare peste 100 
de milioane de lei. Din acestea tre
buie construite, treptat, 33 de stații 
auto-service, care au fost planifi-
cate .pentru întreaga perioadă. Care 
sînt rezultatele ? în doi ani (1966—

Foto : M. CiocNoi modele de căsuțe pentru camping

1967)' s-au realizat doar 5 unități 
auto-service. Este, trebuie să recu
noaștem, uiî număr insuficient. La 
rîndul său, construing doar 8 uni
tăți, nici cooperația nu s-a extins 
cît se cuvenea. Ii lipseau fondurile? 
Nu. Fonduri are. Dar n-a primit a- 
probarea organelor locale ! Coope
rativa „Automecanica" — Bucu
rești a solicitat să i se permi
tă construirea unor noi stații auto- 
service. N-a primit avizele necesare 
decit abia de curînd, deși le soli
cită de multă vreme. La Cluj, 
fostul sfat popular orășenesc a 
avizat extinderea stației auto 
abia după un an și jumătate de la 
primirea cererii înaintate de către 
Uniunea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești.

Iată ce situație paradoxală : 
UCECOM, care are fonduri și a 
cărui rațiune de a fi este tocmai 
prestarea serviciilor către populație, 
întîmpină greutăți în extinderea mai 
operativă a stațiilor auto-service în
trucît avizele întîrzie, iar între
prinderile locale au dreptul de a 
construi dar, practic, nu-și pot ex
tinde prea mult activitatea datorită 
fondurilor limitate 1 Socotim că ar 
trebui mai bine analizată actuala 
organizare, încît extinderea respon
sabilităților să nu ducă la limitarea 
artificială a posibilităților de dez
voltare a sectorului, ci dimpotrivă.

Pentru redresarea și îmbunătăți
rea activității, UCECOM preco
nizează construirea, din fonduri pro
prii, a unor noi stații auto-service 
și extinderea unora din cele existen
te. Dar pentru ca propunerile să de
vină realitate, consiliile populare

care să-ti pui hainele, 
unde poți și. de multe 
jos, în apă. încît le 
Or, se știe că reuma- 
tratează cu cataplasme

de 
este 

de 
sînt 
me-

sînt chemate să avizeze Ia timp 
construirea acestor noi unități, iar 
UCECOM, prin descoperirea și uti
lizarea rațională a resurselor locale 
disponibile, să asigure baza mate
rială necesară.

Care este situația în sectorul 
spălat-curățat și vopsit ? Ea 
ilustrată în mod pregnant 
încasările realizate și care 
pur și simplu derizorii: în
die 2,07 lei pe cap de locuitor 
într-un întreg trimestru 1 Din 39 de 
județe, 26 sînt sub această medie, 
iar din acestea, 12 încasează sub un 
leu. S-ar putea crede că sumele în
casate pentru spălătorie, curățătorie, 
vopsitorie sînt atît de mici pentru că, 
pur și simplu, populația nu apelează 
la serviciile acestor unități. Este, 
știm cu toții, o ipoteză falsă. Cerin-. 
țele sînt foarte mari, dar nu li se 
răspunde pe măsură. Vreme îndelun
gată, rețeaua unităților de acest fel 
aparțlnînd UCECOM n-a fost extin
să sau modernizată. Motivul ? Nu 
se știa cui îi va reveni sarcina dez
voltării acestui sector — coopera
ției sau industriei locale. Abia în 
urmă cu un an (după mai bine de 
6 ani de discuții) lucrurile au fost 
lămurite.

Anul trecut, cooperația meșteșugă
rească a efectuat numeroase lucrări 
de amenajare a unităților existente, 
s-au creat spații noi, s-au instalat 
utilaje moderne. Operații bine venite 
și așteptate de către cetățeni ; dar, 
din păcate, încă insuficiente. Situația 
este cu atît mai nesatisfăcătoare, cu 
cît unitățile din 9 județe, care tre
buie preluate de către industria lo
cală, n-au fost afectate nici de mo
dernizări și nici de extinderi. Din 
simplul motiv că nu aparțin nimănui, 
fiind practic, pînă la predarea lor, 
în custodia cooperației meșteșugă
rești. Dar de ce nu le ia industria 
locală ? Nu are fonduri pentru a le 
cumpăra ! Deci, povestea se repetă : 
în timp ce cooperația are unitățile, 
are fonduri, n-are... dreptul de 
a le organiza pentru că sînt situate 
în „zona" industriei locale, iar aceas
ta nu le preia și nu le organizează 
pentru că nu dispune de bani.

O altă cauză care frînează dezvol
tarea activității sectoarelor analizate 
este lipsa acută de cadre calificate. 
Preocuparea redusă din anii trecuți 
pentru pregătirea acestor cadre își 
arată din plin efectele. La ora ac
tuală, cînd mulți dintre lucrătorii 
vechi, buni meseriași, au ieșit la pen
sie sau sînt pe cale să iasă, aproape 
că nu are cine să le ia locul, unele 
ateliere fiind în situația de a rămîne 
fără lucrători.

Ce se prevede pentru redresarea 
situației ? Spicuim din planul de mă
suri al sectorului de spălătorie, cu
rățătorie chimică și vopsitorie, plan 
adoptat în amintita ședință a comi
tetului executiv : „Pentru pregătirea 
cadrelor necesare dezvoltării activi
tății de spălat, curățat, vopsit, Direc-, 
ția personal-învățămînt va asigura : 
a) școlarizarea a cel puțin 5 (cinci) 
lucrători trimestrial la cursurile de 
ridicare a calificării ; b) organizarea 
unui curs de specializare pentru 30 
de cooperatori, cu durata de 3 luni ;
c) ridicarea calificării mecanicilor în 
unitățile producătoare de utilaje ;
d) școlarizarea a 10 elevi la școala 
de maiștri a M.I.U.". Măsuri, dacă 
ținem cont de necesități, cu totul 
insuficiente, determinate de capaci
tatea încă redusă de școlarizare. S-a 
prevăzut însă, în compensație, pre
gătirea la locul de muncă a încă 
96 de lucrători. In condițiile 
date, cum vor fi satisfăcute ce
rințele mereu crescînde ale cetă
țenilor, cum vor putea fi acoperite 
locurile eliberate prin ieșirea la pen
sie a vechilor lucrători și, mai ales, 
locurile din noile unități ? Iată pro
bleme esențiale, la care dezbaterile 
organizate de UCECOM ar fi tre- . 
buit să aducă o dezlegare ; din păcate 
însă, aceasta nu se întrezărește.

Pentru înlăturarea cît mai rapidă 
a neajunsurilor din cele două sec
toare. este necesar să se stabilească 
neîntîrziat și cît mai precis baza de 
colaborare dintre industria locală și 
cooperația meșteșugărească, asigu- 
rîndu-se în primul rînd cheltuirea 
eficientă a fondurilor cu această des
tinație prin construirea și reamena- 
jarea unui număr cît mai mare de 
unități, grăbirea producerii și asimi
lării utilajelor necesare, pregătirea 
unui număr suficient de lucrători. 
Sînt condiții absolut necesare pentru 
ca serviciile prestate să corespundă 
pe deplin' cerințelor cetățenilor.

Cotele oficiale de „risc comercial
acopera risipa

George POPESCU

Măsuri privind 
îmbunătățirea 

asistenței medicale
V

(Urmare din pag. I)

mii" pentru buzunarul propriu al 
gestionarilor, șefilor de maga
zine. Cît de mari sînt „econo
miile" ? Sute de mii de lei pe orga
nizație comercială ! Aceste cifre, ra
portate la cantitățile de marfă ce se 
perindă zilnic prin mii și mii de 
unități, îndreptățesc aprecierea că, 
într-o sumedenie de cazuri, pierde
rile normale nu sînt altceva decît 
fisuri prin care se scurg valori mate
riale considerabile.

Am insistat poate prea mult asu
pra sectorului alimentar. Mai ales 
că în alte compartimente ale comer
țului „pierderile normale" stabilite 
încurajează risipa într-un mod și 
mai evident. Să ne oprim, de pildă, 
asupra „riscului" în comerțul cu 
combustibil. Iată ce stipulează o 
anexă la ordinul nr. 29 din 1964 al 
Ministerului Economiei Forestiere : 
„Pierderile în greutate ale combusti
bilului solid provin din : a) pierderi 
de transport; b) pierderi prin 
manipulare ; c) pierderi prin uscare. 
Deoarece în cazul lemnelor nu avem 
de-a face cu spargeri, ciooniri, zdro
biri și alte asemenea fenomene fi
zice, care duc realmente la degra
darea mărfii, ne întrebăm : de ce

sînt totuși atît de mari, și în acest 
caz, coeficienții de pierderi admise ?

Dar pierderile nu se opresc aici. 
Sosite cu acel 1 la sută pierdere de 
transport, nici nu apucă bine să fie 
aranjate în depozitele „Combustibi
lului", că lemnele se aștern iar pe... 
scăzute. Scad, scad mereu ! Pe 
ploaie, pe vînt sau pe căldură, pe 
timp de viscol, de îngheț sau de • 
ninsoare, ba chiar atunci cînd e la- 
poviță, cînd orășeanul cumpără com
bustibilul îmbibat cu apă și noroi — 
pe orice vreme — lemnul... pierde 
din greutate. Cît ? Depinde de peri
oada de depozitare. După instruc
țiunile forurilor de resort din M.E.F., 
pierderile admise în depozitele de 
combustibil ar evolua astfel (vorbim 
de specii moi) : o mie kg de lemne 
ar pierde din greutate, pe timp de 
vară și după 10 zile de depozitare, 
2 la sută, după 20 de zile — 4,5 la 
sută ; după 60 de zile — 16,5 la sută, 
ca după alte 120 de zile pierderea să 
salte la 18,5 la sută ș.a.m.d. Nici 
iarna, cum spuneam, pe lapoviță și 
pe ninsoare, lemnele nu încetează să 
scadă. Ce-i drept, pe asemenea vre
me scad mai puțin, dar scad.

Ce mai putem spune ? Experien
țele pentru determinarea pierderilor 
„normale", la combustibilii solizi, au 
fost efectuate, se pare, numai înăun
trul unui răstimp de 120 de zile. De

nu se merge mai departe ? Cinece _
știe ce surprize am avea. Te pome
nești că după 7—8 luni de depozita
re, dintr-o tonă de bușteni n-ar mai 
rămîne decît două-trei legături de 
vreascuri !

Dar să ne oprim puțin : cu plusul 
de lemne rezultat din aceste atît 
de 
te, ce se alege ? O parte sînt vîndu- 
te,

lemne rezultat din aceste atît 
indulgente nonme de perisabilita-

iar contravaloarea e încasată de 
șefii de depozite. E, conform in
strucțiunilor, un drept al lor, cva- 
silegal. O altă parte din plusuri le 
„aranjează" băieții, camionagiii. To
tuși, instrucțiunile rămîn în vigoare, 
în pofida 
făcute de 
monstrat 
exagerată 
în urmă cu ani, pierderile „normale' 
la combustibil. Risipa s-a cuibărit te
meinic în acest sector comercial, atît 
de temeinic, încît — să dăm numai 
un exemplu — „Combustibilul" 
București își permite să înregistreze 
din... comercializarea lemnelor zeci 
de milioane de lei pierderi !

Risipa, și așa destul de mare, ia 
uneori proporții negîndite. Ca, de 
exemplu, în cazul manipulării, trans
portării și comercializării sticlăriei. 
Ce e drept, în acest sector normele 
de risc nu sînt exagerat de mari. 
Totuși, la capitolul „pierderi" se în-

evidenței, a experiențelor 
către experți care au de- 
negru pe alb indulgența 
cu care au fost stabilite,- -• - ,«

registrează sume considerabile. A- 
ceste pierderi neprevăzute provin, 
mai cu seamă, de la transporturi. E 
o adevărată calamitate ! Deși poartă 
pe ele inscripția „fragil", vagoanele 
C.F.R. transportînd lăzile cu sticlă
rie circulă între producători și be
neficiari cu mers normal. Urmarea ? 
Direcția generală de specialitate din 
Ministerul Industriei Ușoare ne-a 
dat o veste electrizantă : din cauza 
mersului „normal", vagoanele C.F.R. 
transformă în chisăliță aproape 5 la 
sută din producția totală de sticlă ! 
Cine suportă pagubele ? Ca și în alte 
multe cazuri, răspunderea este di
fuzată, adevărații vinovați nu ies la 
iveală. In final, daunele, risipa sînt 
suportate de stat, de avutul obștesc, 
sub paravanul atit .de lesne acoperi
tor al „riscului" comercial.

...In drumul ei de la producător 
spre magazin, marfa suferă -uneori 
diverse transformări. De aceea, în 
mod obiectiv au fost stabilite cote 
de pierderi. Dar aceste cote, poate 
corespunzătoare la vremea lor, ar 
trebui revizuite radical și în toate 
domeniile vieții comerciale, încît ele 
să fie oglinda fidelă a pierderilor 
reale, care trebuie compensate, și nu 
o acoperire a risipei și a cîștigurilor 
fără muncă.

în scopul îmbunătățirii asisten
ței medicale. Ministerul Sănătății a 
introdus sistemul de rotație în ac
tivitatea medicilor din spitale și 
unități ambulatorii. Astfel, în ca
drul spitalelor unificate de pe te
ritoriul țării, activitatea medicilor 
din secțiile cu paturi, cît și a ce
lor din cabinetele de consultații 
din policlinici se va desfășura prin 
rotație, în mod succesiv, încît fie
care medic de policlinică să lu
creze periodic 3—6 luni în spital 
și invers.

Este prevăzut, de asemenea, ca 
în localitățile unde cabinetele din 
policlinici nu au cadre suficiente, 
asistența medicală să fie asigu
rată prin rotație de către medicii 
din secțiile de specialitate ale spi
talelor. în spitalele clinice din cen
trele universitare vor fi incluse în 
sistemul de 
dactice din 
de bază.

Timpul de
din policlinici este de 7 ore zilnic. 
La stabilirea programului de mun
că se va urmări asigurarea asis
tenței de specialitate în tot cursul 
zilei, și mai ales în perioadele de 
maximă solicitare, ținîndu-se sea
ma și de programul întreprinderi
lor, de consultațiile la domiciliu 
etc. în localitățile mici, programul 
de lucru se va fixa în funcție de 
solicitările populației.

rotație și cadrele di- 
specialitățilo clinice

muncă al medicilor
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Cînd directorul 
patronează rebuturile

anchetă la fabrica de rulmenți din Bîrlad

Ne aflam, cu cîtva timp în urmă, 
în biroul inginerului Mircea Simovici, 
directorul Fabricii de rulmenți din 
Bîrlad. Pe masa sa de lucru, un dosar 
destul de pîntecos, al cărui conținut 
consta în cîteva mii.de fișe de rebut, 
care își așteptau rîndul la semnat. Și 
tovarășul director semna, semna de 
zor. Aproape că nu mai avea timp să 
se uite asupra conținutului valoric al 
fiecărei fișe. îndeplinea o formalitate: 
trebuia să „oficializeze" pierderile din 
rebuturi, în detrimentul economicită
ții producției. în același mod au mai 
fost semnate și alte mii de fișe în 
lunile anterioare.

Dacă în anul trecut, pierderile din 
rebuturi au fost de circa 5 milioane 
lei, anul acesta, numai în cinci luni, 
s-a atins două treimi din valoarea res
pectivă. Așadar, mergîndu-se în acest 
ritm, există proasta perspectivă ca, 
pînă la sfîrșitul anului, să se înregis
treze o pierdere de două ori mai 
mare decît în anul trecut. Și totuși, 
după cum s-a văzut, aceste pierderi 
sînt legalizate de conducerea fabricii 
cu multă ușurință. Ușurința aceasta 
este camuflată ingenios de așa-zisele 
cauze „obiective", care se aruncă me
reu în ochii celor neavizați. E drept, 
uneori fabrica întîmpină greutăți în 
aprovizionarea ritmică cu materie pri
mă și materiale, că unele mașini au 
o uzură destul de ridicată. Dar o an
chetă întreprinsă la fața locului evi
dențiază cu totul altă situație. Mun
citori, cadre de specialiști de aici 
au accentuat că aproape 80 la sută 
din piesele rebutate se datoresc ne
glijenței, nerespectării proceselor teh
nologice, indisciplinei în muncă.

— La forjă, de exemplu, ne relata 
ing. Jean Baichis, șef adjunct al ser
viciului C.T.C., din cauza neînlăturării 
țunderului de pe barele de oțel, se 
rebutează cu regularitate loturi în
tregi de cămăși pentru rulmenții Și 
rebuturile cresc. O cifră este grăitoare 
în acest sens. Dacă anul trecut va
loarea medie pe o lună a pieselor re
butate la forjă a fost de 160 000 lei, 
anul acesta ea a depășit suma de 
220 000 lei. în același ritm crește pro
centul de rebuturi și în secțiile strun- 
gărie și rectificare.

— Cele mai multe rebuturi, ne spu
nea Ion Ielisei, șeful secției forjă, se 
produc în schimburile de după- 
amiază. Și aceasta datorită faptului că 
oamenii nu sînt suficient suprave- 
gheați să regleze mașinile în mod co
respunzător, să folosească rațional 
S.D.V.-urile, cu alte cuvinte să mun
cească cu mai multă răspundere.

Aprecierile sînt edificatoare asupra 
amploarei cauzelor de ordin subiectiv, 
intern, a neajunsurilor proprii care 
mențin și amplifică rebuturile. Dintre 
ele, insistăm asupra neasigurării unei 
asistențe tehnice corespunzătoare, 
care se resimte nu numai la secția 
forjă. Această sarcină, în cel mai bun 
caz, este lăsată de cele mai multe ori 
pe seama maiștrilor. Din cei 90 de 
ingineri care lucrează în întreprindere, 
în schimbul de noapte acordă asisten
ță tehnică doar unul singur. Mai 
intervine o altă cauză, formulată chiar 
de directorul fabricii: „La noi, oa
menii luptă pentru plan. Nu intere
sează în ce condiții și cu ce preț se 
realizează".

De multă vreme nu am mai auzit 
o asemenea afirmație și nu am mai 
întâlnit o asemenea concepție. Oare 
„producția cu orice preț" este de na
tură să îmbunătățească activitatea e- 
conomică-financiară a fabricii ? Con
ducerea ei, comitetul de direcție de 
aici se pot declara, în continuare, 
de acord cu neglijarea consecințelor 
acestei concepții ? Nu putem crede 
că la fabrica din Bîrlad nu sînt cu
noscute exigențele eficienței econo
mice, care pun pe prim plan roadele 
finale, acumulările și beneficiile ce se 
obțin din îndeplinirea sarcinilor de 
producție cantitative. Mai de grabă 
este vorba de neglijarea anumitor la
turi ale eficienței producției, mai bino 
zis a necesității de a obține numai 
produse de bună calitate — confir
mată și de faptul că s-au primit, în 
această perioadă, 33 de reclamații, 
prin care beneficiarii acuză caracte
risticile necorespunzătoare a mii de 
rulmenți. Greu tribut 1 Și nu-i de mi
rare cînd însăși rezolvarea aces
tor reclamații este privită cu o seni
nătate angelică, atît de conducerea 
întreprinderii cît și de organizația de 
partid. „Pentru noi nu constituie o 
problemă soluționarea reclamațiilor, 
ne spunea ing. Ion Berlea, secretând 
comitetului de partid. Retragem rul
menții necorespunzători și trimitem 
alții în loc". Dar cum rămîne cu chel
tuielile de transport și cu consecințele 
neonorării la vreme a contractelor ? 
Le suportă acei care își permit să 
„teoretizeze" pierderile ? Nicidecum 1 
Ele sînt trecute în prețul de cost și 
așa grevat de pierderile din rebuturi.

Din anchetă s-a desprins că nu e- 
xistă o suficientă preocupare din par
tea conducerii întreprinderii nici pen
tru continua ridicare a calificării și 
specializării muncitorilor. Referitor la 
aceasta, ing. Gheorghe Mocranschi, 
șeful secției strungărie, ne spunea :

— Avem destui tineri care nu s-au 
încadrat încă în ritmul producției. 
Unii sînt insuficient calificați. Se sim
te nevoia unei îmbunătățiri a activi
tății pentru ridicarea calificării și spe
cializării. Elocvent în această direc
ție este faptul că în anul trecut cursu
rile au fost frecventate doar de 400 
de muncitori din cei peste 3 000 exis- 
tenți în fabrică.

Dar eforturile scăzute în domeniul 
calificării și specializării oamenilor se 
împletesc aici cu încălcarea unor nor
me ale disciplinei de producție, cum 
ar fi nerespectarea indicațiilor date de 
maiștri, organizarea defectuoasă a lo
cului de muncă — care constituie 
tot atîtea cauze ale menținerii rebu
turilor. Astfel, numai în primul se
mestru, datorită neritmicității și insu
ficientei cunoașteri de către unii mun
citori și chiar maiștri a modului de 
funcționare a noilor utilaje, au fost 
înregistrate circa 100 000 ore-mașină 
întreruperi accidentale. în acest răs
timp s-ar fi putut realiza mari can
tități de rulmenți. Risipă de timp, 
risipă de metal și aceasta cu toate că 
studiile întreprinse în cadrul acțiunii 
de organizare științifică a producției 
și a muncii au relevat posibilități de 
combatere a rebuturilor. Măsurile cu
prinse în aceste studii au rămas însă 
pe hîrtie, iar în loc de economii, con
sumurile specifice au fost serios de
pășite.

în cursul investigațiilor, toți fac
torii de conducere din fabrică au re

cunoscut că nu se acționează cu des
tulă răspundere pentru înlăturarea ri
sipei de metal, a cărei cauză princi
pală o constituie rebuturile. Este oare 
suficientă această simplă... recunoaș
tere ? în plus, în fabrică ni s-a vor
bit de necesitatea unei reglementări, 
potrivit căreia fiecare muncitor, teh
nician sau inginer să simtă răspunde
rea directă, materială pentru rebutul 
comis. Desigur, o asemenea regle
mentare este necesară. Dar există oare 
vreo lege care să permită risipa ? Și 
dacă nu, de ce directorul întreprinde
rii oficializează pierderile din rebu
turi ? Poziția aceasta — de a tolera 
încălcarea tehnologiilor de fabricație, 
a disciplinei în muncă, slaba califi
care și specializare a muncitorilor, cli
matul de lîncezeală a opiniei de 
masă împotriva celor care risipesc 
metalul — se impune grabnic înlătu
rată. De ce forul de resort din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini se abține și nu aplică, în- 
tr-adevăr, măsurile operative nece
sare ?

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"

Un nou tip 
de război 
de țesut 
de fabricație 
românească

S-au încheiat cu succes 
probele de omologare ale 
unui nou tip de râzboi de țe
sut, realizat de constructorii 
de mașini de la uzina „Uni
rea" din Cluj. Noul tip de 
râzboi, avînd o lățime de 
lucru ce depășește 2 metri, 
poate fi utilizat pentru ob
ținerea stofelor fine, din fire 
cardate sau pieptănate, în- 
tr-o largă gamă de grosimi, 
de la stofele pentru rochii, 
la stofele pentru paltoane 
bărbătești. Viteza de lucru 
atinge 140 de bătăi pe mi
nut, ceea ce înseamnă, după 
aprecierea ing. Dumitru 
Marfievidi, constructor-șef, 
cel mai de seamă succes 
înregistrat pînă acum de u- 
zina clujeană.

(Agerpres)

Faima podgoriilor 
Vrancei

(Urmare din pag. I)
tinate altor zone ale țării 
sau străinătății și nu pod
goriei în care ne desfășu
răm activitatea. Așa se 
face că la înființarea noilor 
plantații s-au folosit soiuri 
care nu sînt potrivite aces
tei zone. De exemplu s-au 
introdus soiurile Trami- 
ner, Muscat Ottonel și al
tele, care dau producții in
ferioare din punct de ve
dere cantitativ. S-a ajuns

la un mozaic de soiuri care 
a degradat specificul pod
goriilor de aci. Toate a- 
cestea se datoresc deficien
telor care au existat și 
există în producerea ma
terialului săditor și mai 
ales în repartizarea lui de 
către organele agricole". 
Stațiunea experimentală 
viticolă Odobești nu a se
sizat la timp defecțiunile 
care se întîmplă în extin
derea plantațiilor. Toate 
acestea s-au întîmplat sub 
ochii cercetătorilor.

Investiții pentru... 

aguridă și^ oțet

Foto ; M. Andreescu

LA COMBINATUL DE FIBRE ARTIFICIALE BRAILA

în secjia tratamente termice de la uzina „Tractorul" Brașo'
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Străduințele colectivului pentru 
ridicarea calității produselor
Cu mai bine de un an în urmă, 

consemnam într-un articol publicat 
în „Scînteia" un fapt îmbucurător. 
Prin eforturile stăruitoare ale co
lectivului Combinatului de fibre ar
tificiale Brăila, conjugate cu spriji
nul forurilor de resort din Ministe
rul Industriei Chimice si al organe
lor locale de partid, după doi ani 
de la punerea în funcțiune a unită
ților de bază producția intrase în- 
tr-o cadență normală, parametrii ca
litativi se realizau progresiv. în- 
scriindu-se în imediata apropiere a 
normelor stabilite prin proiect. Cum 
au evoluat lucrurile de atunci ? Am 
fost din nou la fabrica de rețele 
cord, unitate a cărei producție pen
tru a fi pusă la punct a cerut o 
muncă perseverentă din partea spe
cialiștilor combinatului.

O problemă esențială care trebuia 
rezolvată a fost asigurarea conti
nuității procesului de producție, în 
primul rînd prin lichidarea între
ruperilor în alimentarea cu energie 
electrică. Prin crearea unor surse 
suplimentare de alimentare cu ener
gie electrică, întreruperile au fost 
înlăturate. S-au luat, totodată, măsuri 
energice pentru asigurarea pieselor 
de schimb. în răstimpul de care 
aminteam, au fost asimilate și pro
duse în tară aproape 200 tipuri de 
piese de schimb. Simultan s-a ac
ționat pentru recrutarea si pregă
tirea cu multă seriozitate a cadre
lor. pentru îmbunătățirea asistentei 
tehnice ne schimburi. S-a ajuns 
astfel ca. în ultimul trimestru al 
anului trecut, să funcționeze în per
manentă. asa cum era înscris în 
proiect. 48 mașini de filat. Volumul 
anual al producției planificate a fost 
realizat în proporție de 102 la sută, 
ceea ce a reprezentat o creștere de 
aproape 35 la sută fată de anul pre
cedent. Si în primul semestru din 
acest an. deși planul a fost sporit 
în comparație cu anul trecut, el a 
fost realizat si depășit. Sînt fapte 
care demonstrează că tehnologia fi
relor si rețelelor cord a început să 
fie stăpînită de către tînărul colec
tiv al combinatului brăilean.

Pe o linie mereu ascendentă s-a 
înscris si calitatea produselor. Cri
teriul principal de apreciere a cali
tății este rezistenta firului de cord 
la rupere (în proiect se prevede o 
sarcină de rupere de 16 kg pe fir). 
De la 14,4 kg pe fir sarcină de ru
pere realizată în primul trimestru 
al anului trecut, s-a ajuns la sfîrși
tul anului la 14,9 kg, iar în luna 

! iunie a.c. la 15,3—15,5 kg. Semnifi
cativ este faptul că, din totalul pro
ducției de rețele cord livrată fabri
cilor de anvelope de cauciuc din

tară, 95 la sută sînt în prezent reali
zate din fire de supercord, față de 
numai 34 la sută în primul trimes
tru al anului trecut.

— Dar problema principală este 
să realizăm fire și apoi rețele de 
super-supercord, adică cu o re
zistență la rupere a firului de mi
nimum 16 kg — ne spune directorul 
tehnic al combinatului, ing. Teodor 
Antonescu. Creșterea progresivă a 
rezistentei firului, comparativ cu 
creșterea volumului producției, nu 
ne satisface încă. Mai avem anumite 
greutăți pe care sîntem . hotărîți să 
le depășim în scurt timp.

tribuna 
experienței 
înaintate

Din graficele zilnice care consem
nează calitatea producției, aflăm că 
la multe mașini de filat se atinge 
timp de ore și chiar în schimburi 
întregi rezistenta la rupere a firu
lui de cord prevăzută în proiect. Cu 
alte cuvinte, se realizează treptat 
super-supercord, dezideratul între
gului colectiv. Ce determină totuși 
revenirile la o calitate mai scăzută ? 
Tocmai spre elucidarea și înlătura
rea cauzelor care diminuează rezis
tența firului este concentrată în 
prezent atenția specialiștilor din 
combinat. După nenumărate și mi
găloase analize de laborator s-a con
statat că viscoza — materia primă 
pentru firele cord — obținută din 
celuloză de diferite proveniențe, are 
un conținut inconstant de acizi. 
Drept consecință, în baia de coagu
lare a mașinii de filat se produce 
o reacție chimică bruscă. Au fost 
necesare sute si chiar mii de deter
minări pentru a se stabili o rețetă 
de preparare a unei viscoze cu pro
prietăți optime. Dar cînd aceasta a 
fost elaborată. au intervenit alți 
factori care acționau contradictoriu. 
Un conținut m fier mai mare al 
sodei caustice, aproape de nedeter
minat în condiții obișnuite de labo
rator, provoca în baia de coagulare 
a firelor aceeași reacție bruscă. S-a 
solicitat, prin delegați competent!, 
unităților producătoare (și s-a obți
nut în mare parte) sodă caustică cu

o puritate corespunzătoare. Au fost, 
de asemenea. luate măsuri supli
mentare de dedurizare a apei, prin 
instalarea unor noi filtre.

„Ștacheta" înaltei calități este ast
fel asaltată pas cu pas. Deocamdată, 
ea a fost trecută cu succes de că
tre statia pilot a combinatului, la 
a cărei funcționare — tot mai efi
cientă în ultimul timp — își aduc 
contribuția cei mai buni specialiști. 
Rezultatele obținute aici sînt apli
cate în secțiile de fabricație. Ele se 
evidențiază cu fiecare zi într-o cali
tate mereu mai bună. Dar la fabri
ca de rețele cord s-au luat și alte 
măsuri importante care converg 
spre realizarea parametrilor cantita
tivi și calitativi proiectați. Multe 
din aceste măsuri au izvorît din 
efervescenta creatoare declanșată 
de acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii.

Concludente sînt în acest sens 
cîteva exemple. De mai multă vreme 
s-a constatat o risipă nejustificată 
de viscoză. Fată de volumul produc
ției. mereu în creștere, de altfel, 
cantitatea deșeurilor era ridicată, 
ceea ce însemna bani irosiți. Ofensi
va împotriva acestei stări negative 
de lucruri, parte integrantă a luptei 
pentru creșterea eficientei economi
ce a producției, a început încă de 
anul trecut. Concluzia la care s-a 
ajuns, din studiile făcute, a fost că 
trebuie să se lucreze cu așa-zisă vis
coză economică. Adică să fie pre
parată atîta viscoză cîte mașini sînt 
în funcțiune, tinîndu-se cu rigurozi
tate seama de indicii optimi de uti
lizare a mașinilor, de programele 
de revizie, de parametrii calitativi 
ai producției. în felul acesta, în luna 
mai si în prima jumătate a lunii iu
nie a.c.. consumul specific de celu
loză pentru prepararea viscozei pe 
tona de rețele cord a scăzut de Ia 
1,28 tone la 1,10 tone, adică la atît 
cît prevede proiectul. De asemenea, 
prin înlăturarea cu atentie a firelor 
slab torsionate sau a firelor acide, 
care duceau la declasarea rețelelor 
cord, deșeurile au fost reduse cu 
67 la sută. Sînt rezultate de necon
testat.

Măsurile tehnice și organizatorice 
determinate cu migală și apoi apli
cate cu perseverentă sînt un indiciu 
care demonstrează că întregul co
lectiv al combinatului brăilean este 
hotărît să obțină rezultate cît mai 
însemnate în ridicarea calității pro
duselor. în creșterea eficientei în
tregii activități economice.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"

Sînt și alte exemple care 
vin să întărească afirma
țiile directorului stațiunii 
de la Odobești că, în pod
goriile județului Vrancea, 
în acțiunea de refacere a 
viticulturii nu s-a ținut 
seama de condițiile natu
rale locale, de tradiția exis
tentă și de experiența acu
mulată de podgoreni de-a 
lungul anilor. La Ivești, 
unde se obțin vinuri negre 
de bună calitate, s-au plan
tat 10 hectare cu material 
săditor din soiul Codarcă 
adus din Banat. Rezulta
tul ? Strugurii nu se coc, 
iar vinul rezultat nu e 
băubil. La Panciu — pod
gorie renumită pentru 
strugurii de masă — s-a 
oprit plantarea soiului 
Chasselas auriu, cultivat 
aici de ani de zile cu bune 
rezultate. S-au extins în 
schimb soiul Afuz-Ali și 
cîteva soiuri de import 
care nu ajung la maturi
tate. Oare pentru aguridă 
și oțet se fac noile plan
tații ? *

Toate acestea își găsesc 
explicația în aceea că ma
terialul săditor viticol nu 
a fost produs în cadrul a- 
cestor podgorii. Ani de 
zile cooperativele agricole 
și întreprinderile agricole 
de stat și-au procurat vița 
de vie altoită din zone cu 
condiții fundamental dife
rite cum sînt Banatul și 
Dobrogea, fiind la discre
ția unor organe centrale 
care trebuiau să dea re
partițiile necesare. Si, ca 
un făcut, toate resturile, un 
amalgam necorespunzător 
de soiuri au ajuns aci. Or
ganele agricole au urmărit 
mai mult realizarea canti
tativă a planului de plan
tări, în dauna calității, obli- 
gînd cooperativele agricole 
să accepte orice soiuri. La 
cooperativele agricole din 
Tîmboieșți, Urechești și 
altele, în plantațiile tinere 
sînt cîte 10—11 soiuri între 
care multe necorespunză
toare pentru condițiile a- 
cestei podgorii. Așa sînt 
soiurile Codarcă, Creață de 
Banat, Ezerjo care nu au 
ce căuta în podgoriile 
Vrancei.

Se pune întrebarea : nu 
se putea produce pe plan 
local material săditor vi
ticol corespunzător cerin
țelor ? Experiența arată că 
da. La cooperativa agricolă 
din Tîmboieșți se altoiesc, 
în fiecare an, sute de mii 
de vițe. Cantități însem-

nate de material săditor 
a asigurat și stațiunea ex
perimentală viticolă Odo
bești. Ele au fost însă in
suficiente față de ne
voile județului. Acesta 
este efectul concepției 
greșite a unor spe
cialiști din Institutul de 
cercetări pentru viticultu
ră și vinificație și de la 
fostul consiliu agricol re
gional Galați, potrivit că
reia în podgoriile din 
Vrancea nu se poate pro
duce material săditor viti
col de calitate. Dar rezul
tatele unităților de care 
am amintit infirmă aceas
tă părere. Există o solu
ție în această privință ? 
Desigur că există. Dacă 
stațiunile experimentale 
cerealiere au ca sarcină să 
asigure semințe din soiuri 
superioare, cele zootehnice 
să livreze animale de rasă, 
tot așa și stațiunea experi
mentală viticolă de la Odo
bești va trebui să se ocupe 
de producerea materialului 
săditor viticol. Bineînțeles, 
în această acțiune trebuie 
să acorde un sprijin sub
stanțial direcția agricolă 
județeană. După curii a'râtă 
cercetătorii de la stațiunea 
experimentală Odobești, di
recției agricole i-ar reveni 
sarcina de a stabili numă
rul de vițe altoite ce sînt 
necesare, de a asigura al
toi! și portaltoii, de a 
fixa unitățile care să orga
nizeze pepiniere, urmînd ca 
toată acțiunea să fie coor
donată de specialiștii din 
cadrul stațiunii. Un înce
put în organizarea acestei 
acțiuni s-a făcut. Lucrurile 
trebuie însă impulsionate 
deoarece s-au constatat 
deficiențe în această pri
vință. După cum am fost 
informați la direcția agri
colă a județului Vrancea, 
în primăvară, la Doaga a 
luat ființă o pepinieră in- 
tercooperatistă pentru pro
ducerea materialului sădi
tor viticol. Altoitul a înce
put cu întîrziere deoarece 
abia la 1 martie Consiliul 
Superior al Agriculturii 
a dat aprobarea necesară. 
Se impune deci ca atît or
ganele locale, cît și cele 
centrale să privească cu 
toată răspunderea proble
ma producerii materialu
lui săditor viticol, ca fiind 
o condiție a refacerii, pe 
baze noi, științifice a viti
culturii din județul Vran
cea.

tiva de dezvoltare a aces
tora. Parcelele fiind disper
sate, distanța dintre rîn
duri necorespunzătoare, 
mecanizarea lucrărilor de 
întreținere este îngreunată, 
iar în unele locuri chiar 
imposibilă.

în întreprinderile de 
mecanizare a agriculturii 
din județ au fost reparti
zate un număr însemnat de 
tractoare cu gabarit re
dus, specifice pentru lu
crările în viticultură. Dar, 
așa cum am aflat, mare 
parte din aceste tractoare 
„s-au făcut praf". Din ce 
cauză ? Cu ele nu au lucrat 
permanent tractoriști bine 
calificați, ci oameni luați 
Ia întîmplare de pe trac
toarele obișnuite. Multe 
din aceste utilaje, deosebit 
de valoroase, au fost dis
truse în scurtă vreme. Spe
cialiștii din unități au fă
cut propunerea ca o dată cu 
înființarea întreprinderilor 
de mecanizare a agricultu
rii să se creeze secții spe
cializate pentru lucrările 
care se execută în viticul
tură încadrate cu mecaniza
tori calificați pentru a- 
ceste lucrări.

Bineînțeles, neefectuarea 
lucrărilor de întreținere la 
vii nu se datorește în ex
clusivitate și nici în pri
mul rînd lipsei de preocu
pare pentru extinderea me
canizării, ci mai ales defec
țiunilor în organizarea 
muncii în unele cooperati
ve agricole, lipsei unui sis
tem adecvat și eficient de 
cointeresare materială a 
cooperatorilor care lucrea
ză în acest sector. Așa sînt 
cooperativele agricole Ja
riștea, Panciu, Clipicești și 
altele unde lucrările de în
treținere se fac cu întîrziere,

Rodul viilor

în unele plantații via nu e 
legată pe spalieri sau araci, 
ceea ce are, desigur, se
rioase urmări negative a- 
supra producției. Un efect 
pozitiv pentru remedierea 
acestor neajunsuri l-a avut 
recenta hotărîre a Consi
liului de Miniștri privind 
sporirea prețurilor de achi
ziționare a strugurilor. Ve
niturile cooperativelor a- 
gricole din județ, socotite 
la producția planificată, 
vor spori în urma aplicării 
acestei hotărîri cu 64 mi
lioane, iar valoarea zilei 
muncă va crește în unele 
unități cu peste 10 lei. Ca 
urmare, de pe acum se 
constată serioase îmbună
tățiri în participarea la 
muncă ; lucrările de sezon 
s-au executat mai bine, 
ceea ce va duce la crește
rea producției și a venitu
rilor.

Deficiențele care s-au 
manifestat în viticultura 
județului Vrancea se da
toresc în ultimă instanță, 
așa cum a reieșit, negli
jării ei aproape totale de 
către organele de partid și 
de stat din fosta regiune' 
Galați, cu toate că aceas
tă ramură are o impor
tantă pondere nu numai 
în economia locală dar și 
a întregii țări — din pod
goriile acestei zone obți- 
nîndu-se circa 10 la sută din 
producția totală de stru
guri și vin.

în fosta regiune Ga
lați se auzea spunîndu-se 
referitor la viticultură : 
„plouă nu plouă, via tot dă 
ceva producție; dacă nu 
10 000 kg struguri la ha, 
6 000 kg se obțin și tot sîn
tem fruntași pe țară". Mai 
e de mirare atunci că viti
cultura Vrancei a ajuns în 
situația în care se află ?

depinde nu

numai de munca podgo

renilor ci^ de activitatea 

organelor locale

De ce nu se extinde me

canizarea lucrărilorin w/ ?
Nivelul scăzut al pro

ducțiilor de struguri care 
se obțin în unele coopera
tive agricole din județul 
Vrancea se datorește în 
principal neexecutării la 
timp a lucrărilor de între
ținere. Am reținut în a- 
ceastă privință părerea 
tov. ing. Mihai Danielescu, 
președintele cooperativei 
agricole din Vîrteșcoi: 
„Lucrările în viticultură 
necesită numeroase brațe 
de muncă. Insă la noi, 
paralel cu extinderea plan
tațiilor, din diverse motive 
a scăzut și numărul celor 
care participă la lucru. 
Problema se poate rezolva, 
cel puțin în parte, dacă ne 
ocupăm mai intens de me
canizarea principalelor lu
crări care se execută în 
viticultură". într-adevăr, 
prin mecanizare se poate 
asigura efectuarea la timp 
a unor lucrări în viticul
tură, suplinindu-se lipsa 
brațelor de muncă. Aratul, 
prășitul, aplicarea îngră
șămintelor, stropitul și alte 
lucrări se pot mecaniza in
tegral. „Prin extinderea a- 
cestor lucrări, spune tov. 
Constantin Cara, directo
rul întreprinderii agricole 
de stat Odobești, s-ar pu
tea economisi anual la hec
tarul de viță de vie pe rod 
circa 1 800 lei, înlocuindu-se 
bineînțeles munca manua
lă. Socotind la suprafața 
de vie a unității, rezultă o 
economie anuală de 3 mi
lioane lei". Desigur, pînă 
nu de mult n-au existat

utilaje pentru mecaniza
rea lucrărilor în viticul
tură. Dar iată că acum au 
început să fie livrate a- 
griculturii asemenea uti
laje, iar în viitor ele vor 
fi din ce în ce mai 
multe. Unitățile agricole 
din județul Vrancea, cul
tivatoare de vii, nu sînt 
însă în măsură să le fo
losească. Tov. Gorun San
du Viile, directorul stațiu
nii de la Odobești, ne fur
nizează explicația acestei 
situații: la stabilirea dis
tanțelor de plantare între 
rîndurile de viță de vie nu 
s-a ținut seama de posibili
tățile de mecanizare. „Am 
fost la Jariștea, spunea ing. 
Sandu Viile, și le-am spus : 
de ce plantați așa ? Mi-au 
răspuns că așa s-a hotărît. 
Orice încercare de a-i de
termina să planteze via în 
rînduri cu distanțe mai 
mari a fost zadarnică. De 
la Vîrteșcoi, pe o distanță 
de 10 km, se puteau face 
rînduri drepte, unde lucră
rile se puteau mecaniza in
tegral. Dar fiecare coopera
tivă agricolă a plantat ast
fel îneît nu se poate lu
cra mecanizat". Este încă o 
dovadă că organele agri
cole, desinteresîndu-se în 
general de soarta viticul
turii, nu au acordat aten
ția cuvenită modului în care 
se fac plantațiile. Datorită 
lipsei proiectelor de or
ganizare a teritoriului pe 
unități și pe podgorii^ în 
efectuarea plantațiilor nu 
•-a avut în vedere perspec

în urma analizei care s-a 
făcut la Secretariatul Co
mitetului Central al par
tidului privind situația a- 
griculturii județului Vran
cea, s-a indicat Consi
liului Superior al Agricul
turii, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție ca împreună cu 
organele județene să în
tocmească un plan con
cret privind dezvoltarea vi
ticulturii județului. Acest 
plan urmează să prevadă 
executarea studiilor de an
samblu pentru sistematiza
rea teritoriului în zona vi
ticolă ; delimitarea perime
trului viticol al comunelor 
și unităților unde se pot 
extinde plantațiile noi 
pînă în 1980 ; elaborarea 
proiectelor de înființare a 
plantațiilor noi și a lucră
rilor antierozionale ; eșa
lonarea acțiunii de defri
șare a viilor în declin și 
înființarea de noi planta
ții ; stabilirea pînă la 
1 august a rețelei de uni
tăți agricole specializate în 
producția de material să
ditor viticol precum și a 
fondurilor necesare astfel 
ca anual să se producă cel 
puțin 6 milioane vițe al
toite pentru nevoile jude
țului ; confecționarea de 
spalieri din beton prin or
ganizarea de ateliere inter- 
cooperatiste etc. Acestea 
sînt măsuri care, fără în
doială, vor determina re
dresarea viticulturii acestei 
zone, creșterea rapidă a 
potențialului ei de produc
ție. Cu o condiție însă, și 
anume ca organele locale 
de partid și de stat, cu 
sprijinul substanțial al or
ganelor centrale, să treacă 
de îndată la aplicarea 
practică a acestor măsuri, 
ocupîndu-se concret și o- 
perativ de rezolvarea tutu
ror problemelor ce se ivesc 
în această acțiune. Este im
portant de subliniat acest 
lucru întrucît se constată 
că și acum direcția agri
colă, căreia îi revine prin
cipala răspundere în apli
carea măsurilor de dezvol
tare a viticulturii, ca și ce
lelalte organe județene, 
continuă să folosească ve
chile metode de muncă bi
rocratice, formale, cu to
tul neeficiente. Direcția a- 
gricolă desfășoară o slabă 
activitate cu cadrele teh
nice din agricultură. Aces
tea nu sînt antrenate în 
studierea și rezolvarea 
problemelor pe care le ri
dică agricultura, nu sînt 
consultate atunci cînd se 
stabilesc diferite măsuri. 
Organele agricole județene 
muncesc după un stil de 
muncă învechit, caracteri
zat printr-o tutelare mă
runtă a unităților agricole.

pierzîndu-se din raza de 
activitate problemele mari, 
care urmau să fie rezol
vate. Cum se explică 
această situație ? „Specia
liștii direcției agricole — 
ne spunea tov, Nicolae Su- 
ditu, director adjunct al a- 
cestei direcții, care se ocu
pă de problemele produc
ției vegetale, nu pot să 
răspundă de sectorul lor 
de activitate, fiind țintuiți, 
pe timpul campaniilor a- 
gricole (și în agricultură 
numai iarna nu sînt „cam
panii"), într-o comună, pro
blemele viticulturii pentru 
a căror rezolvare sînt an
gajați fiind complet negli
jate".

Biroul comitetului jude
țean de partid nu a 
depus suficiente eforturi 
pentru a imprima în ac
tivitatea organelor jude
țene care au sarcini în 
legătură cu agricultura, 
și, în primul rînd în 
activitatea sa proprie, 
un stil de muncă nou, 
caracterizat prin operati
vitate și înaltă răspundere 
în rezolvarea problemelor. 
Sîntem informați că în 
ultimele, zile biroul co
mitetului județean de 
partid a analizat modul 
în care sînt folosiți specia
liștii și a hotărît ca fiecare 
dintre ei să răspundă nu 
de o comună ci de bunul 
mers al tuturor acțiunilor 
din sectorul lui de activi
tate, pentru ca nici o ra
mură a agriculturii și mal 
ales viticultura să nu fie 
neglijată. Bineînțeles, vor 
trebui luate măsuri, în con
tinuare pentru îmbunătă
țirea activității direcției 
agricole. Directorul ei, tov. 
Scărlătescu, se complace în 
a desfășura o muncă mă
runtă, care a dus la scăpa
rea din cîmpul de preocu
pări a problemelor ma
jore ale agriculturii jude
țului.

Din analiza efectuată s-a 
desprins clar necesitatea 
ca direcția agricolă și 
uniunea cooperatistă, acti
viștii și specialiștii acestor 
organe să desfășoare o ac
tivitate concretă axată pe 
rezolvarea multiplelor sar
cini pe care le ridică agri
cultura județului, urmă
rind îndeaproape îndepli
nirea integrală, la termen, 
a măsurilor de dezvoltare 
a viticulturii stabilite pe 
baza indicațiilor conducerii 
partidului, astfel ca pod
goriile Vrancei să-și re- 
dobîndească renumele de 
mari producătoare de vi
nuri și struguri de cea mai 
bună calitate.

mii.de
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Participarea conștientă și creatoare 
a maselor la edificarea noii societăți, 
la făurirea bunurilor materiale și 
spirituale, este un principiu funda
mental ce ține de însăși esența orîn- 
duirii socialiste.

Fenomenul cultural, integrat orga
nic în profilul actual al satului nos
tru socialist, la cea mai sumară ana
liză își dezvăluie o profundă com
plexitate ce rezidă atît în esența 
sa cît și în multitudinea implicații
lor pe care le are în toate domeniile 
vieții sociale.

S-a acreditat într-o perioadă nu 
prea îndepărtată ideea că acest fe
nomen s-ar reduce sau ar consta în 
principal dintr-un ansamblu de mă
suri menit să difuzeze cunoștințe în 
mase, respectiv să mijlocească con
tactul acestora cu valorile cultural- 
științifice și artistice. O asemenea 
idee a dus în mod inevitabil 
la absolutizarea, în procesul de ri
dicare culturală a satului, a rapor
tului educator-educat, simplificînd 
vulgar acest proces. Din păcate, 
această idee n-a rămas doar 
în planul tezelor teoretice. Ea 
s-a materializat oarecum în în
săși organizarea activității cultu
rale, în stabilirea ariei tematice a 
acestei activități. Ce altceva a în
semnat tendința de stabilire de la 
centru, de la nivelul fostelor regiuni 
și raioane, a titlurilor de conferințe, 
a temelor de manifestări, a acțiuni
lor culturale, în ultimă instanță 
obligatorii pentru fiecare cămin cul
tural — decît o consecință logică de 
ordin practic a ideii de care pome
neam mai sus. In mod treptat — 
într-un număr mare de localități că
minul cultural, care pe baze obiec
tive se profila ca centru al vieții 
spirituale a satului, dintr-un instru
ment propriu de ridicare și afirmare 
spirituală, de autoeducare și instrui

> t
(Urmare din pag. I)

Construirea robotului a fost 
sugerată și stimulată de puter
nicul interes manifestat de elevi 
pentru știința și tehnica mo
dernă. Din toamna anului 1963 
și pini acum, elevii brașoveni 
au construit peste douăsprezece 
mașini — primele extrem de 
simple; apoi nouă aparate 
electronice, care îndeplinesc 
șaptesprezece funcții diferite 
acoperind întregul domeniu 
al cunoștințelor unui elev 
de liceu. Dar oferind și 
ceva în plus. Elevilor real
mente pasionați li se des
chide perspectiva asupra u- 
nor probleme studiate în primii 
ani de învățămînt tehnic supe
rior. De la strădania realizării 
independente a unor calculatoa
re și pînă la participarea la 
simpozioane științifice pentru 
elevi sau chiar la cercul peda
gogic al profesorilor nu e si nu 
a fost, pentru acești elevi bra
șoveni. o distanță prea mare. 
Si nu e de mirare că. vizitînd 
cercul, acad. Gr. Moisil nu a 
avut decît cuvinte de laudă 
pentru ..pionieratul" lor plin de 
fantezie.

Poate că nu e atît de greu 
să creezi un astfel de cerc, cît 
să-l fad să funcționeze ani în 
șir, formînd, dezvoltînd cu tact 
și discernămînt pedagogic spiri
tul științific, inteligența crea
toare a zeci de tineri. Căci, nu 
ne îndoim, ideea a încolțit in 
mintea multor cadre didactice. 
Ea a fost însă finalizată aici 
pentru că, la pasiunea si Pre
gătirea profesorului, s-au adău
gat și te?iacitatea acestuia de a 
depăși faza frămîntărilor și 
discuțiilor.

Profesorul L. Muransky, ini
țiatorul cercului brașovean, in
dică însă o dificultate materială 
(tehnicienii sint......... realiști"),
care poate impieta grav : greuta
tea în procurarea materialelor 
necesare (relee, rezistente, con
densatori, semiconductori, apa
rate universale de măsurători 
electrice de mai mare precizie). 
Cred însă că aici se potrivește 
zicala „scumpul mai mult pă
gubește". Ar exista, de pildă, 
posibilitatea patronării efective, 
neformale a cercurilor de către 
diverse întreprinderi. In multe 
uzine se găsesc diverse mate
riale care nu mai îndeplinesc 
parametrii tehnico-funcționali 
ceruți de procesul de producție, 
dar care ar reprezenta adevă
rate comori pentru aceste 
cercuri.

Cît privește asigurarea unei 
îndrumări științifice corespun
zătoare ar fi necesar ca, o dată 
cu stimularea interesului profe
sorilor de liceu, să se stabi
lească legături mult mai strinse 
intre aceste cercuri și — acolo 
unde există — institutele de în
vățămînt superior tehnic.

Discuțiile purtate la Consfă
tuirea pe țară a V.T.C. — 
prin insistenta cu care au 
subliniat valoarea cercurilor 
tehnice și științifice moderne 
(cibernetica, electronica) — au 
arătat că ele nu sînt nici pe 
departe „un joc de-a...“, ci 
constituie climatul cel mai pro
pice pentru experimentul teh
nic, pentru însușirea stilului 
muncii științifice. Sînt autentice 
pepiniere de cultivare a apti
tudinilor. de pregătire precoce 
a tehnicienilor și inginerilor de 
mîine. Căi sigure de orientare 
profesională, o modalitate certă 
de a forma temeinic „generația 
științei".

PRIVIND
CĂMINULUI

re a maselor, așa cum a fost con
ceput inițial, s-a transformat într-un 
mijloc de acțiune educativă exteri
oară, oare pornea în mod practic la 
stabilirea obiectivelor și scopurilor 
sale, aproape în exclusivitate, de la 
capacitatea de modelare a conștiin
ței omenești, și într-o foarte mică 
măsură de la potentele creatoare ale 
acesteia.

Chiar în domeniul mișcării artis
tice de amatori, parte integrantă a 
activității culturale, care prin însăși 
esența ei solicită participarea activă 
a oamenilor în calitate de creatori 
de bunuri șl valori artistice, s-au 
resimțit pe alocuri consecințele a- 
cestei concepții. Planificarea din 
afară a organizării unor formații ar
tistice de diverse genuri în toate 
sau în majoritatea localităților să
tești, programarea mecanică a unui 
anumit număr de spectacole pentru 
toate formațiile de amatori, în dife
ritele etape ale competițiilor repu
blicane sau locale, așa-zisa coordo
nare a repertoriului în cadrul fos
telor raioane de către comitetele de 
cultură și artă respective, n-au re
prezentat în ultimă instanță altceva 
decît alte consecințe ale aplicării a- 
celeiași idei. Iată de ce din multitu
dinea genurilor de artă, mișcarea de 
amatori va trebui să promoveze de 
acum înainte nu numai pe acelea în 
care factorul interpretare joacă 
rol hotărîtor ; este necesar ca diver
sele domenii ale artei populare în 
care se exprimă viu șl pregnant po
tența creatoare de frumos a țăranu
lui nostru să-și facă simțită pre
zența într-o măsură mult mai pu
ternică în cadrul mișcării de ama
tori. Cu prilejul expozițiilor republi
cane, creația artistică populară cu 
gama variată a formelor ei de ex
presie au un cîmp larg de afirmare ; 
dar acesta nu poate fi numai un 
proces spontan, el are nevoie de 
sprijin și stimulent. Mai mult, chiar 
în acele laturi ale mișcării artistice 
de amatori care au cunoscut o am
ploare deosebită — mișcarea corală 
sau coregrafică — este momentul să 
curmăm definitiv intervenția măsu
rilor administrative care deschise
seră un cîmp larg de acțiune 
pentru îndrumători incompetenți, 
știrbind autenticitatea creației artis
tice populare, fenomen sesizat nu 
o dată de cercetători și specialiști în 
presa noastră. Nu în puține cazuri 
asemenea stări de fapt au limitat 
sensibil cadrul de afirmare a iniția
tivei locale, punîndu-și în același 
timp implicit amprenta asupra ra
portului între populația sătească și 
viața , cultural-artistică din mediul 
rural.

Cine a luat parte în mod nemij
locit la evoluția vieții culturale în 
satele patriei noastre în anii de la 
eliberare, nu poate să nu sesizeze 
un fenomen care s-a manifestat cil 
deosebită pregnanță. începuturile or
ganizării rețelei de instituții cultura
le din mediul rural au fost marca
te de un entuziasm molipsitor al 
maselor de țărani, manifestat în or
ganizarea căminelor, in amenajări 
și construiri de sedii, în participarea 
intensă la diverse acțiuni cu ca
racter cultural-artistic. Este semni
ficativ în această privință faptul că 
numeroase cămine culturale care 
dispun în prezent de sedii co
respunzătoare sînt rezultatul con
tribuției voluntare a cetățenilor, al 
muncii lor patriotice, al conștiinței 
lor că își făuresc cu sprijinul parti
dului și statului propriile instru
mente de satisfacere a cerințelor 
culturale, de afirmare spirituală. 
Este o mișcare de masă spre cultură, 
generată obiectiv de noua orîpd nre 
din care exploatarea a fost înlătu
rată pentru totdeauna.

Din păcate, în contextul unei 
politici de administrare culturală, 
desfășurată nu întotdeauna de oa
menii cu pregătirea și vocația nece
sare. căminele culturale s-au exte
riorizat colectivităților respective, 
acționînd asupra acestora dinafară, 
interesul maselor pentru viața cultu
rală a satului concentrată la cămin 
a ălăbit ca intensitate. Pentru a re
învia atmosfera entuziastă, noii di
rectori de cămine culturale au da
toria să revitalizeze viața așezămin
telor de cultură printr-o infuzie de 
prospețime a conținutului activității. 
Observarea vieții satului din interio
rul ei, ascultarea cu înțelegere și 
solicitudine a tuturor necesităților și 
dorințelor localnicilor, urmate ope
rativ de manifestări a căror origina
litate rezultă tocmai din ancorarea 
lor nemijlocită în mijlocul realității 
constituie cele mai sigure mijloace 
pentru a plasa căminul cultu
ral în circuitul zilnic de interese al 
țăranului. în acest fel, vom putea 
elimina definitiv din vocabularul 
nostru noțiunea de „mobilizare", 
contrară faptului atît de evident că 
activitatea culturală nu constituie o 
obligație, ci o condiție de existență 
definitorie pentru modul de viață so
cialist.

Un alt aspect al temei pe care o 
discutăm, cu implicații d’recte asu
pra participării conștiente a ma
selor de țărani la activitatea că
minului cultural, este strîns le

gat de un element specific proce
sului educativ. Este cunoscut că e- 
ducația și autoeducația sînt două la
turi inseparabile ale formării și dez
voltării personalității umane. Omul 
ca obiect al educației nu suportă 
pasiv influențele modelatoare exte
rioare. în procesul de educație el 
este în același timp educatorul pro
priei personalități și aceasta cu atît 
mai mult, cu cît tendința spre dez
voltare, spre desăvîrșire, are un ca
racter conștient. Or, în activitatea 
căminelor culturale de la sate prin
cipiul autoeducației a fost și este 
încă promovat cu destulă timiditate.

Experiența dobîndită de noi de-a 
lungul acestor ani demonstrează că 
așezămintele rurale nu trebuie să-și 
mai reducă activitatea numai la ma
nifestări de masă — conferințe, pro
grame artistice, spectacole cinemato
grafice — în cadrul cărora oamenii 
să ia parte de cele mai multe ori 
ca spectatori pasivi, receptînd din 
aceste manifestări, ceea ce potrivit 
intereselor și gradului de cultură, 
are o rezonanță în registrul lor inte
lectual sau afectiv. Educația etică și 
estetică a marelui public se poate 
ridica la nivelul așteptat doar în mo
mentul în care participantul la ac
țiunile culturale își asumă un rol ac
tiv în cadrul manifestării, cînd de
vine nu numai „consumator" ci și 
„creator" de cultură. Mutațiile pe 
plan spiritual se vor realiza atunci 
cu mai multă ușurință, vor avea o 
profunzime sporită, o putere de in
fluențare incomparabil mai puterni
că. Concret, acest deziderat poate fi 
atins prin forme de activitate cul
turală organizate pe grupe mai re- 
strînse de interese spirituale în ca
drul colectivității sătești, cercuri de 
o mare diversitate din punctul de 
vedere al conținutului, în cadrul că
rora este solicitată permanent pre
zența activă a populației.

In aceasță privință, nu trebuie 
pierdut din vedere faptul că mij
loacele de comunicație în masă a 
căror extindere ia o amploare din 
ce în ce mai mare, obligă la o recon
siderare a modalității specifice de 
acțiune educativă a căminelor cultu
rale. Cartea, radioul, filmul, televi
zorul, pătrund astăzi masiv în viața 
satului. Aceste mijloace care pun 
omul în situația unui consumator de 
bunuri spirituale trebuie să devină 
niște „aliat!" permanenți ai cultu
rii. Cercetările sociologice au arătat 
că „mass-media" reprezintă o mo
dalitate de prim rang în determina
rea unei atitudini active a maselor 
în procesul de educație și că nu 
poate să existe sector al vieții spi
rituale în care intervenția sa să nu 
ducă la niște salturi calitative spec
taculoase. Iată, așadar, un domeniu 
care se cere abordat neîntîrziat cu 
toată grija. Concluzia ce se desprin
de este că incluzînd organic mijloa
cele de comunicație în masă, în 
propria sa activitate, căminul cultu
ral este chemat să ofere un cadru 
mult mai larg de manifestare a 
populației în procesul educativ, pro- 
movînd acele forme de muncă ce 
solicită la maximum interesele, 
preocupările, înclinațiile și aptitu
dinile oamenilor. Ne referim în acest 
caz nu numai la cercurile de cul
tură generală, artistice, sau tehnice, 
ci și la activitatea de club, la ma
nifestările cu caracter distractiv sau 
cele legate de tradițiile cultural- 
artistice locale.

De o excepțională însemnătate 
pentru amplificarea și îmbogățirea 
continuă a vieții spirituale a satu
lui nostru socialist este și modul în 
care masele de țărani iau parte ne 
mijlocit la conducerea și organizarea 
căminelor culturale ca centre ale ac
tivității cultural-educative și artisti
ce din comune în condițiile noii îm
părțiri administrativ-teritoriale a 
țării. Experiența internațională și 
mai ales propria noastră experiență, 
ne arată că și în această privință 
există încă multe disponibilități ne
valorificate.

Astfel, normele de organizare și 
funcționare a căminului cultural vor 
trebui să favorizeze o prezență mai 
activă, o cointeresare directă a 
populației sătești la îmbunătățirea 
continuă și dezvoltarea ansamblului 
de mijloace locale pentru satisface
rea cerințelor ei spirituale în con
tinuă creștere. Condițiile obiective și 
subiective ale satului nostru con
temporan și mai ales perspectivele 
lui de dezvoltare fac posibilă și ne 
cesară reconsiderarea însăși a defi
niției căminului cultural. El trebuie 
să fie conceput nu numai ca un in
strument de educare și instruire, ci 
și ca un mod propriu de organi
zare a populației de la sate pe pla
nul vieții spirituale. în această lu
mină, bazate pe asocierea largă a 
oamenilor muncii din mediul rural, 
căminele culturale vor îmbina ac
țiunea de pătrundere sistematică la 
sate a celor mai înalte valori cultu- 
ral-științifice și artistice cu stimu
larea și promovarea potentelor crea 
toare de frumos ale poporului nos
tru, într-un proces unic și neîntre
rupt de ridicare spirituală a țărăni
mii cooperatiste.

Florian BANC

o Minunile doamnei Venus : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2478 — orele 17,30 și seria 2479 — 
orele 20,15).
e Aventurierii : PATRIA — 10; 12,45; 16; 18,45; 
21,15, BUCUREȘTI — 14; 16,30; 19; 21,15, GRĂDINA 
DOINA — 20,30, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30. 
e Duelul lung : FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,30, FEROVIAR — 9—16,30 
în continuare ; 19; 21,30, EXCELSIOR — 8; 10,30; 
13; 15,30; 18; 20,30, MODERN — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30.
a piramida Zeului Soare : REPUBLICA — 9; 11,30; 
14; 16,15; 18,45; 21,13, STADIONUL DINAMO —
20,30.
O Taffy și vinătorul : CINEMATECA : 10; 12; 14; 
16,30; 18,45; 21, CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,30, CIRCUL DE STAT 
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
0 Domnișoarele din Rochefort : VICTORIA — 8,45; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
0 O lume nebună, nebună, nebună : LUMINA — 
9,30—15,45 în continuare ; 19,15.
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(Urmare din pag. I)

gol al istoriei, care a 
înghițit în păpurișul, 
fufele și iarba ei, înal
tă pînă la brîu, pe 
surghiuniții nemaipo
menitei tragedii din 
1907. „Aici, nu exis
tă nimic — am 
scris în seara acelei 
zile pe terasa unei bo
degi din Galați, sub 
frunza teilor — eici nu 
există 
iarbă, 
apă, 
fici, apă, cîfeva așezări 
în pustietate și ceva 
mai încolo un fintirim 
bătrîn, cu cruci vopsite, 
roșii, verzi, sinilii, cu 
nume românești dăl
tuite în ele — și tot 
aici, pe aceste melea
guri, vor fi în 1970 : 
4 milioane tone de 
oțel. Fantastic I"

Cred că nu e cazul 
să mai amintim ce s-a 
scris despre momen
tul genezei noii reali
tăți industriale româ
nești, cînd nu exista 
încă decît hotărîrea, un 
vis, și pustietatea par
că fără sfîrșit, iar în 
urma ei, în timp, acel 
1940, delirantul rea
lism țipînd după trans
formări din „O sută 
șaptezeci și cinci de 
minute la Mizil", și, 
mai înapoi în timp, 
1907... Stăteam mișcat 
în acea pustietate — 
țin minte — bătea vîn- 
tul și cernea ploaia, și 
am încercat să-mi ima
ginez ziua de astăzi, 
cînd m-am întîlnit cu 
visul devenit realitate. 
Am scris atunci la Ga
lați, cîteva poezii. Ver
suri, imagini — ca
re-mi sînt atît de dragi 
— din suflul, intensi
tatea și ritmul cărora 
s-au înălțat păsările ar
gumentelor convin
gătoare : nu sînt străin 
aici, patria mea e nu

nimic, numai 
apă, păpuriș, 

copaci singura-

numai zona vestică de 
dincolo de 
pămîntul meu 
întreaga țară, 
aminte de 
meu maestru, 
atît de tragic,
Gâbor, redactorul re
vistei „Korunk", care 
scria încă în 1936 că, 
muncitorii, țăranii și 
chiar și burghezia ma
ghiară din țara asta au 
trecut din 1918 prin 
transformări sociologi
ce și sufletești funda
mentale, că toate mo
mentele reale ale e- 
xistenței acestora sînt 
determinate 
tența lor în 
Intr-adevăr, 
realitate din 
este cadrul social-poli
tic, etic și estetic în 
care scriitorii noștri 
maghiari pot să des
copere și să surprindă 
nu numai realitatea ex
terioară a faptelor, ci 
și adevărul concret 
uman.

Carpafi, 
natal, ci 
Mi-aduc 
neuitatul 

săvirșit 
Gaâl

de exis- 
România. 

această 
România

mine tainică, dar atît 
de exactă, a mecanis
mului al cărui sens sa 
poate concentra într-un 

oțelul, 
ofelu-

* singur cuvînt : 
Am văzut forța 
lui clocotind pentru 
independența 
scurgîndu-se ca lava 
și întărindu-se 
imense cochile. Și am 
văzut acei opt sau zece 
mii de oameni din 
tribunei, primind 
partea conducerii 
bite a partidului 
conducere unită 
bucuria, cu qriiurile, cu 
aspirațiile și cu visu
rile întregului popor 

încheadevărul

țării,

în

fața 
din
iu-

cu
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Problemele dialogului dintre 
artă și public dobîndesc — rapor
tate la cinematografie — o în
semnătate aparte. Nu numai pen
tru că filmul este prin excelență o 
„artă de public", destinată unui 
consum imediat, ci, mai ales, pen
tru că funcția socială a cinemato
grafului implică, o dată cu clarita
tea și bogăția conținutului de idei, 
atractivitatea, capacitatea operei 
de a convinge și de a exercita o 
influență directă, nemijlocită asu
pra spectatorilor.

în cadrul actualei discuții des
pre filmul artistic s-a insistat, de 
mai multe ori, asupra rolului ci
nematografiei în procesul de edu
care patriotică, etică și estetică a 
marelui public. Acest rol esențial 
presupune, evident, lărgirea ori
zontului tematic al creației, abor
darea îndrăzneață a problemelor 
mari ale epocii noastre, investiga
rea aprofundată a realității, a ra
porturilor dintre oameni, dintre in
divid și societate. Importanța „mi
zei" fiecărui film este decisivă 
pentru afirmarea unei cinemato
grafii naționale. Dar eficiența crea
ției depinde de măsura în care im
pulsurile ei sînt recepționate șl 
descifrate de spectatori.

Nu este vorba, aici, despre o 
„accesibilitate" înțeleasă simplist. 
Unele filme româ
nești pe teme ac- .............. .

I tuale au plătit tri
but

I astfel
I plism,

descriptiv și edul- ,
I corat realitatea, CESHQiTSW
I oamenii, conflicte

le. In același
I timp, cinemato- SMSssssaasBEMB
I grafia actuală ofe

ră exemplul a numeroase filme care, 
I chiar dacă sînt realizate într-o 
I manieră poate mai puțin obișnuită, 

au trecut rampa datorită actualită- 
I ții incandescente a mesajului lor, 
I transmis cu o vibrație care s-a co

municat și spectatorilor. „Hiroșima, 
I dragostea mea* este unul dintre 
I acestea. „Fragii sălbatici* este un 
| altul. Filmele care oglindesc viața 
, în mod complex, făcînd apel la 

sensibilitatea, dar și la inteligența 
I spectatorilor, care acționează ca 

un catalizator al gîndirii au o 
audiență din ce în ce mai largă, 

I opțiunea publicului nu ocolește 
nici filmul de artă. „Accesibilita
tea" despărțită de acoperirea în 

j valoare artistică devine, tot mai 
mult, o noțiune perimată. Produ
cător, autor și interpret al unor 

| filme cu largă respirație umanistă, 
Kirk Douglas ne spunea, cu prile
jul unui interviu, că premisele suc
cesului în creația cinematografică 
rezidă în gradul de interes al te- 

Imei, al poveștii și în sinceritatea 
realizatorului (talentul acestuia 
fiind de la sine înțeles) ; dar fil
mul — observa cunoscutul ci- 

I neast — trebuie să-l țintuiască pe 
spectator în fotoliu, să-l captiveze, 
altminteri ideile cele mai gene- 

5 roase rămîn literă moartă.
de la ideea sincerității, a 

I tății artistice, profesionale 
I rului de film, credem că 
1 tatea operei de artă cinematogra- 
! fică este condiționată de măsura 
j în care realizatorul crede în tema, 

personajele, conflictele pe care le 
] aduce pe ecran. Forța de comuni

care și de convingere a unui film, 
1 miza lui sînt expresia nevoii lăun- 
j trice a creatorului de a afirma ple

nar o idee, de a-i face pe specta- 
‘ tori părtași la frămîntările sale, de 
I a căuta împreună cu ei răspun

suri la întrebări arzătoare. Această
‘ nevoie irezistibilă a cineastului de 
| a se exprima determină și elocven

ța limbajului artistic, alegerea mij- 
' loacelor necesare transfigurării 
I unice și nerepetabile a unui con

ținut de viață încărcat de semni- 
‘ ficații, mărturie a unei epoci și a 
I unui mediu social determinant.

Originalitatea acestor filme reflec- 
> tă originalitatea conținutului lor, a 
I personalității realizatorilor respec

tivi, și exclude de regulă orice ex
crescențe formale.

I Noțiunea de originalitate este 
implicată întotdeauna în discuțiile

> despre afirmarea unui talent, des- 
1 pre succesul de prestigiu a unei 

creații, despre dezvoltarea unei 
I școli naționale. Niciodată, însă, ar- 
; tistul autentic nu consideră origi

nalitatea un scop al artei lui. Dacă 
I un artist profund original cum este 
I Liviu Ciulei ne-a spus că, de fapt,

„nu crede în originalitate", el n-a 
I urmărit cîtuși de puțin să facă un. 
i paradox. Realizatorul „Pădurii 

spînzuraților" a precizat că, după 
I părerea sa, obsesia, căutarea ori- 
I ginalității condamnă la sterilitate, 

adăugind că el crede în cunoaș- 
I tere, în informare, în cultură, în 
I meditația intelectuală asupra vie

ții și a artei pe care o slujești, 
asupra responsabilității actului 
creator. Și dacă privești peisajul 

I cinematografiei noastre în perspec- 
I tiva sarcinilor dezvoltării filmului 
I românesc, nu se poate să nu sub

scrii la aceste păreri.
In multe filme ale anilor trecuți 

I am asistat la „reinventarea bici
cletei", la încercarea de a se com- 

I pensa prin artificii de formă ca- 
I rențe de substanță imposibil de 

compensat. Un fenomen mult mai 
I dăunător afirmării școlii naționale

l-a constituit însă transplantarea 
arbitrară a sugestiilor unor iilme 
străine, concesiile făcute unor 
mode a căror presiune — stîrnind 
vii reacții și controverse — se face 
simțită în cinematografia apu
seană. Ingerințele cinematografu
lui comercial se reflectă pe ecra
nele lumii prin puzderia de filme 
care fac apologia sexualității, a 
violenței gratuite — mizînd pe gus
turile și pe instinctele primare ale 
unui public subevoluat. In același 
timp, există cineaști de renume 
care analizează aspecte specifice 
lumii occidentale — problema alie
nării omului de pildă — realizînd 
capodopere ; preocupările unor 
mari artiști ca Antonioni, Bunuel sau 
Bergman exprimă un climat social, 
etic, psihologic particular. Să cău
tăm oare în opera și în temele a- 
cestor maeștri cheia succesului de 
prestigiu pe care-1 dorim ?

O anume predilecție pentru si
tuații absconse, pentru o neclari
tate voită, nebulozitatea unor ca
ractere (menită parcă să ascundă 
niște misterioase zbateri lăuntrice 
care de fapt nu există), ca și arti
ficialitatea sofisticată a atmosfe
rei, a descrierii de mediu din mai 
multe filme ale ultimilor ani stau 
mărturie tendinței spre o moderni

tate de suprafa- 
m,bimhbw»—« ță, neconvingă

toare sub raportul 
sugestiei artistice 

} și cu totul disto
nantă — ca solu
ție — cu datele 

JCSraffiC© realității noastre;
** și nu „inaccesibi-

litatea" filmelor 
ffiSEWssEZEBMa1 respective sau

lipsa de receptivi
tate a publicului explică insuccesul, 
ci faptul că ele au fost construite 
pe premise false, de împrumut. 
Confruntarea cu operele de valoare 
create pe alte meridiane se cere 
făcută nu imitînd sau supralicitînd 
modalitățile care le sînt proprii ; 
nu te poți confrunta cu Godard 
„făcînd' ca Godard și aliniindu-te 
gusturilor pe care le reprezintă și 
cărora le răspunde cineastul fran
cez. In concertul cinematografiei 
actuale, filmul românesc trebuie să 
dea replica sa specifică, o replică 
modernă desigur, corespunzătoare 
realităților, climatului, gusturilor, 
spiritualității acestui popor, cu 
alte cuvinte o replică originală în 
forma și în substanța ei. Studierea 
experienței artei cinematografice 
și în primul rînd a capodoperelor 
ei este strict necesară oricărui 
cineast. Sinteza, asimilarea, folosi
rea selectivă a cuceririlor ei este 
firească și inevitabilă. Operarea 
acestei selecții presupune însă 
maturitatea artistică, deschiderea 
spre cultură și spiritul de respon
sabilitate despre care vorbea Li- 
viu Ciulei, presupune parcurgerea 
distanței care desparte meșteșugul 
de creația artistică.

In pofida unor cîștiguri de ordin 
profesional, evidente chiar și în 
unele filme discutabile în esența 
lor, producția ultimilor ani a adus 
o contribuție destul de puțin sub
stanțială la conturarea unei școli 
naționale. ~ 
citar este, 
consacrat 
cate, aici, 
manifestat 
a creației, 
politică cinematografică 
neață și clară, întemeiată pe cri
terii de valoare respectate riguros, 
capabilă să stimuleze abordarea 
responsabilă a unor teme esențiale 
și uneori dificile ale realității. Este 
de la sine înțeles că revirimen
tul profund de care depinde dez
voltarea filmului românesc cere 
eliminarea oricăror anacronisme 
existente în organizarea și în pro
cesul efectiv al creației și produc
ției cinematografice, investirea re
gizorului — autor al operei de 
artă cinematografică — cu respon
sabilități corespunzătoare funcției 
sale. Acesta este, de altminteri, 
sensul unui complex de măsuri 
luate în ultima vreme. Dar lucrul 
principal rămîne, din punctul de 
vedere al creației regizorale, pe 
lîngă talent, credința autorului în 
ideile și în finalitatea fiecărui film, 
febra și sinceritatea artistică — 
antidot al oricăror concesii sau 
abdicări. Dacă este adevărat că o 
cinematografie națională nu se 
poate constitui producînd filme mi
nore, evitînd dezbaterea artistică 
a problemelor actuale de largă re
zonanță, la fel de adevărat este că 
regizorul se numără printre factorii 
cei dintîi chemați să îmbogățească 
cu răspundere și inițiativă orizon
tul de teme și de idei al creației. 
Drumul spre public al filmului ro
mânesc, dezvoltarea generală a 
artei noastre cinematografice im
pun această contribuție a cadre
lor regizorale, ca singura cale 
spre o originalitate autentică, im
pun instaurarea unui climat pro
pice manifestării pasiunii crea
toare, a pasiunii pentru adevăr și 
cunoaștere.

gat în acest oțel. 
Opt, 
muncitori. Bărbați 
femei. Toți tineri, toți 
ca oțelul pe care în 
urmă cu un ceas îl pri
visem revărsîndu-se. Și 
toate acestea aici, 
unde cîndva nu exista 
decît o pustietate stră
veche, golul pe care 
mai apucasem să-l văd 
în ultimele lui clipe.

Prezenta pagină de 
jurnal despre Galați nu 
e deci decît o conti
nuare organică a ve
chiului meu jurnal, a 
acelui moment al ge
nezei consemnat în 
1960. O pagină de 
jurnal ce exprimă sen
timentele unuia dintre 
cei care au avut marea 
bucurie ca, însoțin- 
du-i pe conducătorii 
de partid și de stat în 
vizita de lucru la fî- 
năra cetate a siderur
giei românești, să poa
tă cunoaște îndeaproa
pe, dintr-o perspectivă 
cuprinzătoare, modul 
în care prind viață o- 
biectivele noastre — 
visul țării socialiste. O 
dată cu aceasta s-a 
consolidat și mai mult 
un simțămînt profund : 
bucuria socialistă 
mîndria patriotică.

zece mii d©
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<<

al
din Bucu-

ale locuinței taranești»

Am citat atunci, în 
jurnalul meu din mai 
1960, ceea ce scrisese, 
tot In. 1936, Romain 
Rolland în revista „Eu
rope" despre visul le
ninist, despre raportul 
răscolitor dintre vis și 
faptă.

Iar acum cîfeva zile, 
într-o fierbinte după- 
amiază de iulie, m-am 
întîlnit cu înfăptuirea 
visului, cu visul pe 
care l-a consemnat a- 
cest ziar, în dimineața 
zilei de 19 » lunii mai 
1960, într-un comunicat 
laconic, de opt rînduri. 
Am văzut deci oțelul. 
Am văzut fețele și miș
cările constructorilor și 
a celor ce făuresc 
oțelul. Am văzut mo
numentala, fascinanta 
decorație abstractă, cu 
motive industriale, 
perfect adecvată, și în 
ea mișcarea pentru

tocmai unui 
de sim- 

ilustrînd

EXPOZIȚIA „VALORILE ARTISTICE
V

In pavilionul central 
Muzeului satului 
rești s-a deschis vineri la a- 
miază — in prezența unor ar
tiști plastici, muzeografi și 
cercetători din institutele de 
specialitate ale Academiei — 
expoziția cu tema „Valorile 
artistice ale locuinței țără
nești". Rod al cercetărilor și 
achizițiilor efectuate de spe
cialiștii Muzeului satului, ex
poziția include sute de piese 
originale de mobilier, țesături, 
covoare, scoarțe, vase din ce
ramică neagră și smălțuită,

lăzi de zestre, fețe de masă 
cu motive naționale, ștergare 
din borangic, covoare oltenești 
bogat ornamentate, piese ce 
reprezintă tradiții artistice și 
fantezia creatoare a poporului 
român. In cuvintul de deschi
dere, Gheorghe Focșa, direc
torul Muzeului satului, a sub
liniat că actuala expoziție con
sacrată valorilor artistice exis
tente în locuințele țărănești 
relevă modul de utilizare a 
creației artistice casnice în de
corarea interioarelor de astăzi 
existente la orașe și sate.

t V
Pornind 
sinceri- 
a auto- 
viabili-

PROGRAMUL I
17.30 — Pentru copii : „Lanterna magică".
18,00 — Stadion — emisiune de actualitate sportivă.
18.30 — Mult e dulce șl frumoasă. Emisiune de limbă română.
19,00 — Pentru școlari. „Cupa de ciocolată".
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — 3 ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R. — Montaj.
20.10 — Tele-enciclopedla. In cuprins : LASER ; IUDO ; TRAULER ; ELE

MENTE.
21.10 — Filmul serial „Campionii".
22,00 — Spectacolul de închidere a celui de-al IV-lea Concurs internațional 

de balet „Varna ’68". Transmisiune in direct.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II
20,00 — Reportaj în Țara Bîrsel.
20.10 — Mlcro-foileton dramatic. „Harpagon ’68" de Paul Ioachlm.
20.30 — Orchestre de muzică ușoară. Formația Cornel Popescu.
20,45 — Telejurnal.
21,00 — Bis... pe 16 mm.
22,00 — Roman-foileton „Lagardăre" (I). Film după romanul „Micul pari

zian" de Paul Ffeval.
23,00 — închiderea emisiunii.

Domeniul cel mai defi- 
cum s-a mai spus, cel 
actualității. Pot ii invo- 
neajunsurile care s-au 

în orientarea ideologică 
iaptul că n-a existat o 

îndrăz-

9; 11,15; 13,30; 16;• Prietenele : CENTRAL —
18,30; 21.
© Jenia, Jeniclka șl Katlușa : UNION
20.30, Desene animate — 18.
o Un bărbat și o femele : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,30, 20,45.
O Program pentru copil : DOINA — 9; 10.
e Prin Kurdlstanul sălbatic : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30, AURORA — 8,30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,30.
O Oscar : ÎNFRĂȚIREA : 15,30; 18; 20,30.
o Freddy, lovește tu întîl : BUZEȘTI — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30, UNIREA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,30.
o Ce noapte, băieți ! : DACIA — 8—16,30 în conti
nuare ; 18,45; 21.
e Vicontele plătește polița : BUCBGI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20,30, TOMIS
— 9—15,45 în continuare ; 18,15, la grădină — 20,30. 
O Un dolar găurit : LIRA — 15,30; 18, la grădină
— 20,30, MOȘILOR — 15; 17,30; 20, la grădină —
20.30,
0 Inimă nebună... nebună de legat : DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20, VIITORUL — 15,30; 18;
20.30, VITAN — 16; 18,15; 20,30, la grădină — 20,30. 
o Nebunul din laboratorul nr. 4 : CIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 9—15 în continuare ; 
19,15, la grădină — 20,30.
• Alegere de asasini : MELODIA — 9; 11,15; 13,30;

15,30;

o;

16; 18,30; 20,45, GLORIA
18,15; 20,30, FLAMURA — 8—13,30 In continuare ; 
16; 18,15; 20,30.
q Studiu despre, femei : FLOREASCA — 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30.
o Hlroșima, dragostea mea : VOLGA — 9—15,30 In 
continuare ; 18,15; 20,30.
• Cei șapte samurai : GRADINA PROGRESUL 
PARC — 20,30.
o întoarcere în lumea sunetelor — Monumente 
ale schitului din munții Rila — Cuvintul vindecă : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Sînt șl eu numai o femeie : PACEA — 15,45; 
18; 20,15.
• Loana : PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.

MffiaaraaMwsBMSHSBSsssiaBiansinBasHKS
• Teatrul „Ion Creangă" (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Regele Cerb — 20.
0 Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) : „Boema 
Palace" — 20.
0 Ansamblul „Perlnița" (în sala Savoy a teatrului 
„C. Tănase") : Varietăți folclorice — 19.

*' D. COSTIN
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Ei vin in locuri unde e o neclintire de începuturi, unde timpul se 
rotește încet în miezul copacilor și trecerea lui rotunjește îndelung pie
trele în apă; ei se așează la marginile unor localități în care vremea 
pare nepăsătoare, avînd, parcă, drept singur scop degradarea și nimici
rea. Și aduc cu ei ritmul timpului nostru; aglomerarea, trepidația, graba 
racordează acele locuri și localități la impulsul, parcă electric, al zilei 
de azi, modijică repere vechi și întemeiază teritorii ale progresului, ale 
necontenitei civilizări. Ei sînt constructori. Ei continuă poate una din 
cele mai vechi meserii de pe aceste meleaguri, căci în legenda nașterii 
noastre intră romanii, marii constructori de acum cîteva milenii, cei 
care împînzeau locurile prin care treceau cu drumuri, apeducte, băi, 
castre de apărare. Purtăm în noi nostalgia duratei, vrem să lăsăm 
urme trainice și să ne semnalăm viitorului, plini de fervoare, poate toc
mai fiindcă această aspirație a fost de atîtea ori vitreg întreruptă.

Construcțiile României socialiste se ridică adesea și pe meleaguri, 
cu ecou în istorie și în baladă, reînnodînd un fir de continuitate : Ar
geșul sutelor de mii de kilowați și-a pus temeliile pe locuri legate de 
jertfa Meșterului Manole ; chimia Moldovei începea, cu puțini ani în 
urmă, intr-un Borzești cu silabe fremătătoare în amintire, ca frunzișul 
stejarului de demult; la Porțile de Fier, nu departe de vastul șantier al 
hidrocentralei, se mai văd încă urme ale vestitului pod, vechi de aproa
pe două milenii...

Construim deopotrivă pe teritorii sihastre, dar și pe bătrîne locuri 
de luptă și de împliniri din trecut și de aceea meseria de constructor, 
nu numai prin numărul mare al celor care o practică astăzi, a devenit 
o meserie de masă, o dovadă a dragostei de patrie.
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Omagiu constructorilor de la Porfile de Fler
asa

ușoare (în realitateDe sus, dintr-un balcon în care urcă ne
liniștitele zgomote ale bulevardului, gî- 
fîit, goană continuă, scurte-rare, clac- 
soane, frîne bruște, cărora le-aș putea 
reconstitui urma apăsată, ușor curbată, 
chiar dacă n-aș vedea-o, numai după ți
pătul cauciucului frecat de asfalt, zăngă- 
nitul fierului cărat de camioane grele, 
clinchet amplificat imens, nepierzîndu-și, 
totuși, o oarecare muzicalitate modernă, 
— de sus, din balcoanele etajului 4, pri
vesc Dunărea la Turnu-Severin. Din al
bul sclipitor de dimineață o văd trecînd 
în albastru și seara în culoarea răcoroa
să a oțelului, sub soarele în apus ; ver
dele malului cred că foșnește ca hîrtia, 
aspru, uscat de arșiță ; în unele locuri 
firul apei e întrerupt de teritorii de gal
ben, de sec, născute de vara fierbinte pe 
fluviul scăzut. îmi trebuie în fiecare zi 
aceste minute de lărgime, cîteva, spre 
a mă pune de acord cu adevăratul pei
saj, grandios în dimensiune, cel care, de 
fapt, mă atrage aici: șantierul sistemului 
hidroenergetic și de navigație Porțile de 
Fier.

Sub balcon, acoperișurile de țiglă ale 
clădirilor vechi coboară în trepte de cu
loare, singurele repere de înălțime — în 
afară de blocurile recent construite — 
clădirea teatrului și turnul de apă, biza
rerie cu aspect medieval, cu zorele la in
trare și biciclete rezemate de zidul ce
nușiu, deși cadrul ar cere, pentru ar
monie completă, niște cai. îmi trebuie în 
fiecare zi aceste minute de lărgime,~ de 
punere în climat — aș zice — fiindcă în 
șantier, așa cum este el acum, domină 
o senzație de înălțime, de mare spațiu, 
pe care, poate ca pieton, urmînd firul 
cuminților străzi ale orașului, n-aș pu
tea s-o capăt. Iar Dunărea o privesc nu 
doar din necesități de peisaj, nu spre a 
descrie, ceea ce, oricum, este, ci pentru 
că vreau să mi-o întipăresc în minte 
înainte de aventura ei spectaculoasă, de 
peste un an.

Căci peste un an ea va trebui să trea
că prin ecluze urcînd și coborînd la co
mandă, disciplinată, și tot atunci va da 
măsura puterii ei întărîtate, fiindcă ur
mează devierea apei în faza II—III pen
tru închiderea fluviului, etapă de mare 
greutate și răspundere în desfășurarea 
lucrărilor.

O văd acum — puțină, lenevită de căl
dură ; cum va fi la anul ? Calcule aten
te, creșteri si descreșteri semnalate șl 
studiate cu grijă, întocmirea unei ade
vărate „istorii" a evenimentelor care 
l-au modificat debitul (măsurătorile au 
în. vedere nu mai puțin de un secol în 
urmă), arșița soarelui, ploile, marile vi
ituri, căldura, vîntul și răcoarea au fost

de Tita CHIPERde Tita CHIPER
socotite și comparate pe o perioadă de 
o sută de ani — în dorința de a preveni 
surpriza, de a pune la îndemîna con
structorilor datele cît se poate mai exac
te asupra fluviului care trebuie stăvilit.

Și totuși... cum va fi Dunărea la anul ?
Chiar nerostită, întrebarea își taie drum 

pînă și la cei mai „tehnici" factori, măcar 
pentru a fi repede alungată ea li se pune 
pînă si foarte calmilor, care doresc să 
imprime șantierului o notă de perfectă 
rigoare, de previzibilitate maximă. O- 
chiul-martor, privirea neprevenită a 
oaspetelui scrutează cu admirație gradul 
de mecanizare al șantierului, marile ma
carale, utilajele complicate care formea
ză un univers cunoscut, manevrabil, pe 
care constructorii sînt stăpîni. Dar mer
sul înaltelor macarale poate fi periclitat 
de, un vînt cu viteză de 15 metri pe se
cundă ; dar cîteva grade toride în plus 
pot îngreuna turnarea betonului; dar 
căldura soarelui, ajunsă zăduf, încinge 
metalul, ansamblele de ordinul tonelor 
cu care lucrează montorii... Poate e o 
senzație încercată mai mult de cel din 
afară, ei, constructorii, fiind îndeobște o- 
bișnuiți cu atari greutăți, care sînt cu
prinse în însăși natura meseriei^ lor, în- 
tr-atît de intim legate de ea, încît aproa
pe că n-ar trebui să le mai ia în seamă. 
Ele impresionează din afară tocmai fiind
că efortul calificat al constructorilor, gra
dul de tehnicitate al șantierului pare să 
excludă, aproape de la început, orice îm
potrivire a elementelor. Numiți într-o 
clipă de entuziasm, poate prea aprins, 
„demiurgii de la Porțile de' Fier" (denu
mire pe care ei o ironizează cîteodată), 
constructorii (să le spunem mai bine așa, 
e mai exact), cei care dau un nou re
lief hărții, abat ape, întind line oglinzi 
de lacuri, sparg stînca și o adaptează ne
cesității, punînd-o în operă, depind încă, 
chiar dacă într-o din ce în ce mai mică 
măsură, de capriciile naturii pe care vor 
s-o modifice, s-o prefacă prin muncă, 
într-un univers umanizat.

Cineva, un tînăr inginer, spunea că la 
hidrocentrale se lucrează cu elementul 
cel mai cinstit al naturii — apa — cel mai 
limpede, mai clar, aparent mai ușor de 
supus ; pămîntu-1, pietrișul, stînca dură 
i se păreau mai închise în ele însele, 
mai tainice și gata de împotrivire, dar 
rezistența -lor, capacitatea de a produce 
surprize poate fi calculată mai exact,

ele își păstrează o anumită fermitate și 
în adversitatea greoaie, oarbă ; apa, însă, 
se strecoară, se prelinge încet, răbdător, 
la un moment dat neînsemnata picătură 
și valul uriaș pot fi la fel de nesupuse, 
de periculoase. Mă gîndesc lă Dunăre din 
această perspectivă. O văd albăstrind 
planșele tehnice din birouri, desenată 
ideal, cu maluri exacte, de peniță cu 
tuș, și îmi imaginez cum apare ea în 
mintea constructorilor, nu acum, blîndă 
și lenevită de căldură, ci mare, tulbure, 
nelăsîndu-se învinsă, cum poate fi cîte- 
odată, cum poate fi chiar la anul... Pre
vederile pentru închiderea fluviului și-au 
luat, ca măsură de siguranță, o Dunăre 
cu un debit de 5 000 pînă la 7 000 de 
metri cubi pe secundă ; iar pregătirile 
— una cu 9 000 mc. Asta ar însemna o 
Dunăre de două, poate de trei ori mai 
mare și mai iute decît cea obișnuită, 
căreia constructorii vor să fie gata a-i 
face față. în albia redusă curge acum 
un fluviu molcom, pe care vasele, lune- 
cînd lung, taie cărări albe, de spumă.

Oamenii de la Porțile de Fier sînt fața 
văzută a efortului, a pregătirilor și gri
jii pentru lucrare. Amploarea construc
ției, cantitățile de beton și de fier, marile 
alcătuiri de metal, elementele de 
utilajele perfecționate nu pot fi 
țite de un cadru mai larg, în 
integrează și din care își trag 
și desăvîrșirea : întreaga țară. Repetînd 
parcă mișcarea rîurilor care își aduc 
apele în albia Dunării, întreprinderi, la
boratoare de cercetări, exploatări fores
tiere și uzine din toată România asigură 
existența și progresul acestui vast șan
tier hidroenergetic, mîndrie națională, 
probă de maturitate tehnică și profesio
nală. La București, în ' 
tufului de studii și 
nice, niște specialiști „se joacă cu Du
nărea", fac probe și încercări la scară 
redusă, iscă obstacole, înregistrează for
midabila reacție a fluviului miniatural 
căreia i se creează o cădere — echiva
lentă, la scară, cu cea reală, bănuită a 
fi de circa 5 m. Blocurile de beton, care 
vor avea cam 25 000 kg fiecare și vor 
trebui azvîrlite în Dunăre, la un interval 
de 40—50 de secunde unul după altul, în 
laboratoare ar putea fi luate drept niște 
cuburi bune de joacă, delicate, cu care 
oamenii serioși par să-și consume un 
rest de copilărie. Dar dac-ar fi cu cîțiva 
milimetri mai mici, cu cîteva grame mai

montaj, 
despăr- 
care se 
puterea

laboratoarele Insti- 
cercetări hidroteh-

cu cîțiva metri 
și cu cîteva tone în minus), blocurile ar 
fi împinse de apă, spălate, măturate cu 
o forță copleșitoare, iar efortul inutil. 

La București — în laboratoare — s-a 
petrecut de mult, de multe ori, ceea ce, 
în fapt, se va întîmplă la anul la Porțile 
de Fier : înaintînd din două părți, digul 
va îngusta albia Dunării; presiunea, vi
teza apei vor crește, iar ultimii 80 de 
metri de zăgaz vor trebui statorniciți în 
condiții de maximă încordare : camioane 
uriașe, de 27 de tone, vor 
Dunăre, în ceva mai puțin de un minut, 
blocuri grele, solide, capabile să închidă 
cursul fluviului; se așteaptă o creștere 
a apei pînă la 4—5 m pe verticală — ade
vărată cascadă — pe care constructorii 
trebuie să o potolească, 
sub beton ; 
blocurilor, 
care se toarnă pe șantier, și 
cade a fi cu nimic mai prejos decît stîn- 
cile născute în îndepărtate ere geologice. 
Cite să fie necesare pentru a zăgăzui furia 
Dunării? Pentru această închidere de flu
viu unică în lume — ținînd seama de de
bit și cădere — cantitățile sînt luate cu 
grijulie aproximație, constructorii fiind 
gata să pregătească chiar un stoc supra- 
normativ (poate singurul stoc supranor- 
mativ admis pe șantier, pentru care ni
meni nu le-ar aduce vreo vină). La în
chiderea adevărată a Dunării, oamenii de 
la Porțile de Fier vor fi fața văzută, vic
torioasă, a unui lung șir de eforturi, de 
calcul, de inteligență, de răspundere pen
tru siguranța și calitatea lucrărilor.

Abnegația, dăruirea sînt colective : Por
țile de Fier e un nume generic pentru 
strădaniile unui întreg popor. în ultimii 
ani, Uzina constructoare de mașini din 
Reșița și-a modificat hale de produc
ție, și-a adus utilaje nemaicunoscute 
pînă acum; a specializat oameni pentru 
turbinele de 178 de megawați, care se 
lucrează pentru hidrocentrală. Spuse, toa
te acestea nu evadează din cuvînt, nu se 
impun cu putere de șoc: dar trăite, exis
tente, reprezentate cu ajutorul comparații
lor ele impresionează și tulbură. Reșița a 
făcut un salt admirabil în cutezanță: 
de la turbine de 5.5 megawați, la cele 
de 23 megawați (instalate la hidrocen
trala Vaduri, pe Bistrița), pînă la cele 
ce se lucrează acum. Hunedoara trimite 
Porților de Fier fierul care transformă 
metafora în realitate: vagoane întregi, că- 
rînd între 160—300 de tone (în zile de 
vîrf), aduc pentru centrală, ecluză și pi
lonii de pod un material de bună calitate, 
laminat în exclusivitate pentru cei de la 
Dunăre.

Păienjenișul de fier pe care îl văd îm- 
pînzind centrala, cele 4—5 000 de tone in-

să 
sub greutatea 

sub veritabile

arunca în

o supună 
și puterea 
stînci — 

care nu se

trate în lucrare numai într-o singură lună 
asigură statornicia operei — și această 
statornicie vine de la Hunedoara, gigan
tul de metal ajungînd părtaș la desă
vîrșirea celui hidrotehnic. Pentru 
la Porțile de Fier, două fabrici 
ment din țară, cea din Brașov 
din Medgidia, livrează două tipuri 
ciment special: unul rezistent la 
necesar pentru betonul de temelie, și 
altul capabil să suporte, fără să se degra
deze, înghețurile și dezghețurile. Fabricile 
trebuie să hrănească acest an al betonu
lui — fiindcă întreaga cantitate ce se va 
turna în acest an însumează peste 500 000 
metri cubi de beton — după un calcul per
sonal — cam a treia parte din volumul to
tal al barajului de la Bicaz. Cele 12 silo
zuri ale șantierului, cu o capacitate totală 
de 6 000 de tone de ciment, nu satisfac, pli
ne vîrf,., decît cerințele unei săptămîni de 
lucru. în fiecare zi, în mica gară Gura 
Văii, marfare lungi, cu șiruri de vagoane, 
care parcă te îndeamnă să le numeri, mi- 
rîndu-te cîte trec, aduc sute de tone de ci
ment, mii de metri cubi de lemn, cantități 
impresionante de oțel-beton. Drumul ci
mentului se urmărește din Capitală, dru
mul metalului — din șantier, iar drumul 
lemnului...

Aflu astfel una din cele mai frumoase 
vești de solidaritate, o întîmplare care, 
chiar dacă s-ar fi petrecut numai o sin
gură dată, înfățișează emoționant interesul, 
dragostea cu care sînt așteptate rezulta
tele construcției. Delegații care au ur
mărit drumul lemnului au dus în cîteva 
unități forestiere fotografii cu creșterile 
lucrării și se spune că în pădurile bu- 
covinene oamenii Porților de Fier au 
mulți admiratori fervenți. Pentru unele 
cofraje mai dificile de la centra
lă este necesar un lemn special, 
pe care îl trimit suporterii forestieri ai 
lucrărilor de la Dunăre. Metalul, cimen
tul, mașinile, calea ferată, lemnul își 
vor avea partea de glorie și de strălucire 
în lumina pornită de la Porțile de Fier, 
anonimă poate, dar nu mai puțin dura
bilă. Tocmai acest spirit de glorie a ano
nimatului, dacă îl pot numi astfel, oprește 
cît poate exuberanta peniței, evită adjec
tivele de cerneală care n-ar fi capabile să 
comunice nimic din temperatura reală a 
faptelor. Oricît de mare, de dificil, de ui
mitor în proporții și neîngăduind compa
rația, din pricina unicității, șantierul hi
drocentralei Porțile de Fier trebuie să 
fie construit și să producă. Orice gest, cît 
ar fi de spectaculos, de eroic în sine, nu 
poate fi contemplat în afara necesității, 
rupt din întreg și admirat în parte.

Oricare nume de constructor, ales spre 
a fi adus la cunoștința publică, plătește 
tribut parțialității, fiindcă progresul și 
calitatea operei nu se pot datora doar 
cîtorva, oricît de buni. Pentru mine, eroul 
despre care mi s-a vorbit cel mai aprins 
n-are nume, nu fiindcă nu i-aș fi căutat, 
ci fiindcă nu-1 mai știau nici cei care 
mi-au povestit despre el. Se închidea 
batardoul, Tatrele, mari camioane de 
transport, basculau stînci într-un ritm 
infernal, la 30 de secunde fiecare, un 
inginer, cățărat pe lama unui buldozer 
cerceta fața fluviului, să vadă dacă mai 
trebuie azvîrlită piatră, buldozerul tre
pida, omul stătea în echilibru precar, 
scăldat de fiecare trombă de apă ; era 
zi, și se făcea seară, și noapte, și se 
muncea la lumina reflectoarelor, și ni
meni nu se plîngea, nu obosea ; stăteau 
acolo proiectanți șl ingineri din condu
cerea șantierului, cu sufletul la gură 
stăteau, pînă ce la un moment dat un 
șofer a deșertat mașina, stînca s-a oprit, 
gata, și oamenii l-au înconjurat pe acel 
șofer, l-au îmbrățișat și i-au strîns mîi- 
nile ; pe el îl dureau brațele strîngînd 
atîtea palme întinse, dar el era atunci 
eroul, simbolul victoriei lor asupra ma
teriei, creatorul momentului, de izbîndă. 
Nu i se mai știe numele, cel puțin cei 
care mi-au vorbit de el nu-1 mai știau ; 
eu nu l-am căutat fiindcă nu doream să 
pun un nume pe o.figură, mai degrabă 
simbolică. De altfel, am aflat despre 
aceeași împrejurare de muncă niște amă
nunte care plasează realul în zona tulbu
rătoare a poveștilor, a incredibilului su
perb, răspunzînd cine știe cărei nevoi 
de a descifra în prezent elemente de 
legendă. Se spune că în fiecare mașină 
de piatră, lîngă șofer, stătea Cîte o fată 
foarte frumoasă, parcă nemaiîntîlnită pînă 
atunci pe aici, „un înger", zicea cel care 
mi-a spus, „lîngă care viața era nemai
pomenită". Ce rost aveau fetele — dacă 
au fost, în adevăr, în acele mașini, cine 
le chemase în șantier, unde au dispărut 
atît de frumoasele fete, de nu le-a mai 
văzut nimeni pe aici ? întrebările ar fi 
fost de prisos, asemenea întîmplări nu 
se rețin pentru sîmburele lor de real, ci 
pentru fantasticul născut de mediul cel 
mai pozitiv, mai dur, proiecție de puritate 
și de frumos a șantierului. Dar în peri
metrul realului „demiurgii" (pe drept, ei 
ironizează această denumire) se mișcă 
firesc, refuză grandilocvența atributelor, 
și li se întîmplă cam ceea ce se întîmplă 
mai tuturor : muncesc, se maturizează sau 
îmbătrînesc, suferă, se ceartă, n-au timp 
sau îl irosesc, fac copii, petrec, au sco
puri imediate, unele părînd naive (cum e 
„cercul filateliștilor" de la grupul de 
șantiere), proiectează concedii sau le pre
lungesc în povestiri după ce le-au con
sumat în fapt, se contrazic - sau se aliază 
în preferințele pentru muzică, pentru 
lecturi sau pentru sport, mai ales. Munca 
se desfășoară într-un ritm alert (volu
mele lucrării sînt mari — termenele 
stricte), dar stînd de vorbă cu construc
torii nu se evidențiază nici îngrijorarea, 
nici țanțoșa laudă ; egalul calm — atît de 
mult dorit să devină o realitate a fiecărei 
zile și etape de lucru — nu poate să-și 
găsească încă locul, dar e o aspirație 
a multora care vor să instaureze în cel 
mai mare șantier hidroenergetic al țării 
un puls de ceas — neîntrerupt, harnic, 
eficient, fără salturi spectaculoase sau 
bruște căderi de avînt. Experiența celor
lalte îndepliniri se traduce aici și acum 
prin gradul de pregătire, în timp și de 
calitate, a închiderii fluviului: operația 
propriu-zisă va fi rapidă : puțin timp va 
examina tot timpul de la începutul lu
crărilor, un singur rezultat va califica 
toate rezultatele cîștigate în etape. La 
Porțile de Fier va fi un examen al Bi- 
cazului, ăl Argeșului, al celor 12 Bistrițe, 
al Firizei, al tuturor șantierelor de pînă 
acum. Neexclusă, emoția e deopotrivă 
a veteranilor ca și a mai tinerilor con
structori. Ca Dunărea, rîurile, Porțile de 
Fier au adunat oameni de pe toate șan
tierele, experiențe și vîrste deosebite, 
profesii și calificări variate.

Aș îndrăzni să spun că are și „larii" ei, 
figuri neprezente dar vestite, severe eta
loane de experiență și calificare spre care 
mulți dintre constructori aspiră. Cineva 
de la șantierul 2 Porturi, nou în „ener
gie", a aflat de la directorul tehnic al 
hidrocentralei, inginerul Ștefan Fințes- 
cu, despre una din gloriile vechilor șan
tiere, despre inginerul Ion Rusmănică. 
Cînd spun că l-am cunoscut și eu, inter
locutorului, ing. Pavel Meszaros, i se des
chide privirea într-o cercetătoare curio
zitate : într-adevăr, era atît de formida
bil încît e de neuitat ? Mereu se vorbește 
aici despre el. Pe Tudor Moraru, miner 
întîlnit de la Bicaz începînd pe toate 
șantierele I.C.H., îl regăsesc la lotul Cen
trală 2. Reluăm discuția de la „ultimul 
front" pe care ne-am văzut: galeria Ro
tunda, hidrocentrala Argeș. Acum e aici, 
detașat de la Lotru pînă la mijlocul a- 
nului viitor, executînd niște puțuri pentru 
sprijinirea malului dinspre Dunăre : din 
vechea echipă nu prea mai are oameni, 
au fost și s-au întors la Lotru ; a califi
cat alții noi, dintre care îmi recomandă 
pe Petru Constantin, Ion Ciontu, Ion 
Badea — toți de prin partea locului —, 
dar stăruie deosebit asupra lui Petru 
Constantin, care arată mare interes față
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de lucrări, va fi atașat de viitoarele șan
tiere, nu e dintre acei care „la un geam 
se angajează, la altul se lichidează" (la
pidară definiție a fluctuației ! n.n.). Tudor 
Moraru mă asigură că tînărul recent ca
lificat „are înclinație spre munca în sub
teran" și îmi vorbește despre minerit ca 
despre o vocație ; a, nu știu eu, 
apucat pe marii mineri (probabil 
unii pensionari, alții dispăruți, al 
nume se aude aici, la Porțile de 
nu-i cunosc, am scris doar despre 
doi; a, nu, nu l-am întîlnit pe „î 
Gruber" (îl pronunță cu o reverență în 
voce, cum aș pronunța eu numele unui 
clasic al literaturii), „marele, bătrînul 
Gruber" stătea pe un buștean de armă
tură, cu pipa stinsă între dinți și chema 
cîte un tînăr miner, ucenic, să-i aprindă 
pipa cu lopata...... Vai — zicea — leneș
mai ești, dacă ai munci cum trebuie, 
lopata ar fi înroșită ca jarul și mi-aș pu
tea aprinde pipa" ; rămîne puțin gînditor
— a evocat o figură pe care o admiră, 
a chemat pentru o clipă, un mare tip al 
meseriei sale, în auzul celor de față, u- 
nul sever, capabil să ofere un exemplu 
de conștiinciozitate față de muncă, dusă 
într-o epocă grea, cu infinit mai puține 
condiții și avantaje. Maistrul Alexandru 
Alboaia (Bicaz-Argeș) aduce și el cîteva 
nume de oameni devotați în întregime 
construcției : Vasile Dănilă, șef de echi
pă la betoane, fost și la Argeș, Constan
tin Căldare, fierar betonist venit de la 
Ișalnița, Iulian Dodan, tot fierar, lucrînd 
la centrală la turbinele 3—4. Inginerul 
Marcel Druță de la șantierul baraj îmi 
recomandă cîțiva șoferi: pe cel care apro
vizionează punctele de lucru cu fier be
ton, Dumitru Fîntînă, pe veteranul Ște
fan Mihart, aducătorul oxigenului, care 
vine cu tot felul de idei bune de organi
zare, „atent la tot ce se întîmplă în jur", 
pe Ștefan Chiriță și Mihai Albeanu. La 
șantierul 2 Porturi m-am dus cu suficien
tă timiditate, întrucît nu cunoșteam pe 
nimeni — așa credeam — și diversitatea 
lucrărilor executate, deja sau în curs de 
a fi, era cu totul nouă pentru mediul 
hidrocentralelor.

Oamenii porturilor vor face derocările 
sub apă, aducînd fundul Dunării la cota 
din proiect, lucrări unice, pentru că nu 
s-au mai executat atari operații la a- 
ceastă viteză de curenți, vor ridica blocul 
de comandă dintre ecluză și malul nos
tru și partea de construcție a stațiilor de 
transformare, vor începe dragaje în albia 
Dunării. Există pentru asta și o adevărată 
flotă, cu drăgi și remorchere, al cărei șef, 
inginerul Radu Mihalcea, cîștigat pe par
curs de „imarinăirie" (la origine, se pare, 
mecanic) conduce cu multă competență pe 
marinarii din subordine (ei, adevărați). Și 
tot la „porturi" există și o tradiție a 
execuțiilor de calitate, pe care oameni 
ca maistrul Varadi Iosif, electricianul Vir
gil Gălan (nu s-a schimbat de loc de la 
Bicaz, parcă peste el nu trece vremea), 
maistrul constructor Ion Bening și alții 
o certifică deplin, cu fiecare lucru ieșit 
din mîinile lor. Cel mai nou sector al 
hidrocentralei s-a încadrat în specificul 
șantierului, în esență, prin modul colegial 
și prompt în care colaborează cu con
structorii.

Căci există, dincolo de deosebirile de 
muncă, dincolo de termenele fiecărei ope
rații, chiar dincolo de obișnuitele fric
țiuni, un spirit al șantierului, o legătură 
de neconfundat între oamenii trecînd îm
preună aceleași greutăți, vibrînd la ace
leași victorii. Chiar noilor veniți li se 
transmite ceea ce unii credeau a fi in
transmisibil — vraja, misterul șantierului, 
acea stare 
să vezi în 
jin, 
legere. 
meni 
nari tineri, neasemănători celor pe care 
i-am văzut cîndva la Bicaz, dar, ciudat, 
am senzația că îi știu de undeva, cum 
se întîmplă uneori, cînd ți se pare că îi 
cunoști pe toți din jur și ai un surîs je
nat ca nu știi de unde, dar — hotărît — 
nu-ți sînt străini.

Nume noi, fără rezonanță, pentru me
moria mea de șantier : Dan Predoiu, 
Caius Pîrvulescu, Mihai Cojocar, Mihail 
Ștefan, Adolf Horac... nu-i știu de nică
ieri, nici unul n-a fost la Bicaz, parcă 
numai unul la Argeș, la Firiza n-am fost 
eu... și totuși discuția începe repede, 
prietenos, fără reticențe, descoperim cu- 
noscuți comuni, ne amuzăm de întîmplări 
de care știm din auzite, fiecare pe alte 
căi; ceea ce credeam a fi propriu nu
mai Bicazului se transmite. Inedit e doar 
cadrul, alta e doar vîrsta, a lor, tinere
țea de șantier, ușor de recunoscut chiar 
pe figuri noi. Dar pe figurile vechi ? Cu 
tot timpul extrem de calculat de care 
dispune șeful șantierului „Electromontaj", 
ing. Decuseară, rămîne suficient timp, 
fie și între două rînduri notate grăbit, 
pentru noi uimiri, chiar dacă, atunci e 
vorba de montori, credeam că nu mai pot 
adăuga nimic admirației mele de pină 
acum. Văzusem ceva din lucrările lor. 
la ecluză și la două turbine, auzisem că 
aici s-au adunat iarăși mulți 
oamenii preciziei, aspiranții la 
fecțiunea lucrului făcut, știam că e 
la Porțile de Fier maistrul Gheor- 
ghiță, că îl găsesc pe Mihai Bendic 
și pe Ștefan Venter — pentru mine nume 
de faimă — mi se vorbise de cîțiva sudori 
formidabili, Angheluță, Bedreagă, Vinti- 
lescu. Marele volum de echipament (final 
cîteva zeci de mii de tone), dimensiunile 
sale neobișnuite, poarta aceea cu nume 
straniu — poarta plană de la capul inter
mediar al ecluzei — de care auzeam pri
ma oară — nu mi s-au părut, la început, 
aproape de loc uimitoare; firesc, pe un 
mare șantier echipamentul electric și e- 
nergetic trebuie să aibă proporții im
presionante. Dar aici se va monta — așa 
cum ne spun specialiștii de pe șantier — 
cea mai mare turbină Kaplan din lume ; 
dar aici va fi cea mai grea poartă plană 
care s-a făcut cîndva în tehnică ; dar aici 
vor fi instalate servomotoare cu cursa cea 
mai lungă ce s-a realizat vreodată ; dar 
aici, prima instalație de ecluză din Româ
nia, va fi și una din cele mai mari din 
lume...

Și aici intrăm în minunatul univers al 
preciziei, cealaltă față a vastului șantier. 
Cantități uriașe și toleranțe mici, mii de 
tone montate, la milimetru. Nu e nici
decum o expresie figurată : la unele ghi
daje pe o lungime de 47 de m se admite 
o toleranță de verticalitate de +5 mm 
—2 mm. O vană rapidă are circa 270 
de tone. Se montează cu ajutorul a două 
macarale-capră de cîte 150 de tone fie
care, Căile de rulare ale vanelor rapide 
au, luate împreună, 26 de tone. La insta
larea lor, toleranța permisă este de 
+1 mm — 0. Minus zero milimetri — 
poate că asta înseamnă perfect. Pentru 
măsurarea verticalității și nlaneității pri
mului canat de la poarta buscată, pen
tru ca să nu se producă nici o defor
mare a porții în timpul sudurii, în anu
mite dimineți, la o anumită temperatu
ră și la o anumită oră (5) se fac măsu-,. 
rători de precizie, controale cu aparate 
de mare fidelitate. „La loturile conduse 
de ing. Megulete și Valeriu Perșinaru 
o să vă conducă cineva — mi se spune
— un inginer nou de la noi, tovarășul 
Botezata".

Aștept puțin, în cadrul ușii deschise 
apare... „elevul Botezata Ion, din clasa a 
IX-a a liceului seral din Bicaz, unul din 
fruntașii clasei, este zidar pe șantierul 
construcții și instalații". Era un reportaj 
pe care îil scriam în ziarul ..Constructo
rul hidrocentralei", în 1956. Cine din cei 
despre care scriu azi îmi va produce 
emoția abia stăpînită pe care mi-o pro
duce tovarășul inginer Ion Botezatu, cu 
care cobor în centrală, spre temeliile lu
minii viitoare, de la Porțile de Fier? Va 
fi unul, vor fi mai mulți, și n-aș vrea 
să uit pe nimeni.
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să simți o certitudine de înțe- 
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pentru celebrul zgîrîie-nor Empire State 
Building, Centru! Rockefeller și renu
mitul hotel Waldorf Astoria. Pentru o 
remunerație totală de aproximativ 
15 000 dolari anual, ei au construit po
dul Golden Gafe din San Francisco.

Alte grupuri de indieni trăiesc din 
vînzări și au devenit unelte ale agenții
lor de turism. In rezervația Caughna- 
waya, la granița canadiană, ei oferă tu
riștilor păpuși în port tradițional. Alții 
au fost încurajați să construiască sate

trăsură trasă de cai ei își duc morții 
înapoi în rezervație, la 600 de km.

In ultimul timp, dornici de a ieși din 
mizeria rezervațiilor, tot mai mulți in
dieni tineri caută să se stabilească în 
orașe, să se integreze în „lumea nouă”. 
Ei încearcă să devină oameni, cu drep
turi depline în S.U.A., fara care le-a 
recunoscut cetățenia americană de-abia 
în 1924. „No, vorbim și azi limba noas
tră — mi-a spus Maroni Timoimboo, 
un indian shosliohe, de 80 de ani, din

P Orășelul Jay din Oklahoma. Nu-mi 
venea să cred că mă aflu în plin secol 
douăzeci. Un șir lung de indieni din tri
bul Cherokee, cu fefe întunecate, îna
intau tăcufi spre centrul orașului. La 
brîu le străluceau revolvere încărcate 
și cujite. In faja judecătoriei s-au oprit 
și s-au așezat la umbra pomilor și a 
caselor 400 de cherokeezi, așteptînd ver
dictul împotriva fratelui lor de trib, John 
Chewie'. In semn de protest față de 
restricțiile la care sînt supuși indienii 
de către albi, acesta a vmat fără per
mis de vînătoare și în afara sezonului. 
Pentru acest lucru a fost arestat. Vă- 
zînd însă figurile hofărîte și dîrze ale 
indienilor și armele cu care veniseră, 
judecătorii au fost nevoiji să-l elibe
reze pe Chewie.

Nu este un fapt izolat. Am aflat că 
asemenea episoade au loc destul de 
des, în ultima vreme, în Statele Unite. 
Nu de mult, indienii yakima din statul 
Washington au pescuit cu năvoade în 
rîu, deși era interzis. Au fost aresta|i 
12 indieni. După acest incident bărba
ții comunităfii indiene i-au păzit pe 
pescari de poliție cu mîna pe trăga
ciul puștii încărcate. La Mclaughlin și 
Mission, în statul Dakota de sud, între 
indieni și albi au avut loc incidente 
violente. Poliția a folosit bastoane de 
cauciuc și gaze lacrimogene, La Dun
seith, Dakota de nord, unde indienii 

, au demonstrat pe străzi, au avut loc 
; incidente asemănătoare. Venind să scriu 
j despre urmașii primilor locuitori ai A- 

mericii am constatat că numai prospec
tele turistice mai prezintă imagini ale 
vieții lor tradiționale.

Azi, indienii nu mai sînt îmbrăcați 
In portul lor tradițional. De multe ori 

. numai trăsăturile aspre ale obrajilor 
proeminenți ai indienilor mai aduc a- 
minfe de vechea lor istorie. Hainele lor 
sint sărăcăcioase, mersul tărăgănat, iar 
în privire mîr.dria a făcut loc tristeții. 

, Aproximativ o treime din cei 600 000 
de indieni americani cîți au mai rămas 
trăiesc în 300 de rezervații. „Rezerva
țiile nu sînt altceva decît o grădină 
zoologică’ — mi-a spus Clyde Jo
seph Benally, un indian navaio din 
Montezuma Creek (statul Utah). Sînt 

i împrejmuite și vizitatorii se perindă pa 
lîngă gard privindu-i pe locatarii țar- 

; cului. Dinfr-o jumătate de continent, 
care le aparținuse odinioară le-a mai 
rămas un teritoriu de 200 000 de kilo
metri pătrați. Iar din această suprafață 
numai șase la sută este pămînf arabil. 
Indienii nu sînt însă stăpîni nici peste 
acest teren. El este administrat de „Bi
roul pentru probleme indiene” din Wa
shington care îl dă în folosință și tri
mite celor fără mijloace de existență o 

' alocație lunară în bani și alimente.
Albii au înjosit această populație făcînd 
din oameni dîrji și cu putere de muncă 
ființe amorfe care trăiesc din milă.

; Indienii sînt în majoritate mai săraci 
' decît concetățenii lor negri, care duc o 

existență mizeră în slums-urile din New 
I York și Chicago. Aproape 90 la sută 

din familiile pieilor roșii trăiesc în con
diții calificate chiar de biroul de la 
Washington drept „șocante". „Indienii 

i au fost alungați în cele mai vitrege părți 
i ale statului” — scria „New York Ti

mes". in urma unor cercetări, aufori- 
' tățile S.U.A. au constatat că indienii 
!■-sînt „cea mai săracă, cea mai bolnavă 
| și cea mai incultă grupare etnică din 
I r America". Ei sînt nevoiți să doarmă în 
■ vagoane vechi de cale ferată, în case 
! de carton presat sau remorci de cami- 
| oane. Lîngă o rezervație am văzut un 
I vagon al companiei de căi ferate „Great 
) 7 Northern Railway”. In acest vagon a 
i. locuit o familie de indieni împreună cu 
i trei pisici și doi clini o iarnă întreagă 
1 avînd în interior o temperatură sub 
| zero grade. Familia continuă să locu

iască și în prezent tot acolo, in re
zervația Turtle-Mountain, pieile roșii 
trăiesc în condiții pe care chiar ziarul 
„New York Times" le-a calificat drept 

I „necorespunzăfoare nici pentru porci". 
1 81,6 la sută din locuitorii rezervațiilor

— se arată într-un raport al guvernu- 
' lui asupra condițiilor de viață a 42 506 

de indieni din unsprezece state fede
rale — trebuie să-și aducă apa de băut 
„de la o distanță de peste 2 kilome
tri", iar adesea această apă este infec- 

i tată.
I Printre indieni cazurile de TBC sînt 

de opt ori mai frecvente iar cele de 
meningite de douăzeci de ori decît în 
rîndul populației albe, in medie, vîrsta 
maximă este la indieni de 43 de ani, 
în timp ce cea a albilor este de 70. 
Din 1 000 de nou-născuți mor peste 
40. Aproape jumătate din indienii ame
ricani nu au de lucru, șapte din zece 
sînt analfabeți. in rezervația Blackfoot 
din /Aontana 72,5 la sută nu au de lu
cru, iar în Nev/ Mexico sînt angajați 
doar 3 000 din 13 000. Am intrat în- 
tr-una din casele de carton gudronat 
din rezervația Blackfoot. 1nfr-o singură 
încăpere trăia o familie cu opt copii. 
Tatăl nu avea de lucru. Aveau un sin
gur pat. Șapte dintre copii dormeau pe 
jos, iar cel mai mic cu părinții în pat. 
Atunci cînd găsesc de lucru ca culegă
tori de fructe sau servitori, sint adesea 
mai prost plătiți decît colegii lor negri.

In urma creșterii mișcării revendica
tive a indienilor, președintele a cerut 
Congresului 500 milioane dolari pentru 
a scoate vechea populație a Americii 
din mizerie. Indienii nu cred că Wa
shingtonul dorește sincer să-i ajute. Ne
poții mai păstrează vii în minte sce
nele de masacru despre care le-au po
vestit bunicii. Neîncrederea cu care pri
vesc azi indienii pe urmașii cuceritori
lor albi este la fel de mare ca și sără
cia lor. Prea des albii au rupt înțele
gerile stabilite cu pieile roșii. Printr-un 
decret dat încă din 1787, guvernul 
S.U.A. promitea : „pămîntul și proprie
tățile indienilor nu le vor fi niciodată 
luate fără acceptul-lor". Această promi
siune nu a fost niciodată respectată. 
Dar indienii nu au uitat-o. Cînd de 
curînd Ministerul de Interne a interzis 
participanților la marșul săracilor să 
stea peste termenul stabilit în „orășelul 
speranțelor" de pe rîul Potomac, căpe
tenia indienilor, George Crow Flies 
High, i-a sfătuit să rămînă pe loc, căci, 
a spus ei, „porțiunea aceasta este de 
fapt proprietatea indienilor, albii au 
luat-o fără consimfămîntul nostru".

„Noi, indienii, am încercat degeaba 
să ne păstrăm casele, familia și pămîn- 
ful" — mi s-a plîns căpetenia tribului 
„picior negru”, Walter Wetzel. „Acum 
trebuie să luptăm”. „Pregătim o răs
coală" — mi-a destăinuit șeful indieni
lor ponga, Clyde Warrier. „Chiar așa 
de încălzite nu sînt spiritele — mi-a 
spus Georgia Gehringer, o învățătoare 
din rezervația Navaio. Exaltați există 
peste tot. Dar este într-adevăr timpul 
ca, în sfîrșit, să se ia măsuri pentru 
îmbunătățirea vieții indienilor".

in orașe, trăiesc azi 198 000 de in
dieni. La New York, indienii mohawk 
sînt renumiți pentru îndemînarea și hăr
nicia lor. Tocmai ei au montat schelele
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din corturi, în stilul vestului sălbatic, 
pentru a aduce turiștilor aminte, contra 
dolari, de vremurile trecute. Unii își 
dau jos, la ocazii, hainele sărăcăcioase 
și intră în cele tradiționale, cu pene, 
pentru a dansa dansurile strămoșilor lor 
și pentru a recita legende în fața vizi
tatorilor. Magazinele lor de amintiri 
oferă fineturi, ulei din venin de șarpe 
bun pentru întărirea mușchilor, pene co
lorate și mocasini lucrați „manual”.

Dar în ciuda noilor lor îndeletniciri, 
ei nu s-au pv*ut elibera total de tra
diții și obiceiuri. Niciodată pînă acum 
un indian mohawk din New York 
nu a fost îngropat în acest oraș. Pe o

rezervația Washakie (Utah). „Dar avem 
20 de nepoți și șapte strănepoți care 
nu mai vorbesc limba noastră. Nici nu 
mai putem să ne înțelegem cu ei".

in ultima vreme o serie de firme și 
concerne americane s-au gîndit să se 
folosească de dibăcia indienilor. 100 de 
firme și-au deschis sucursale în apro
pierea rezervațiilor. Urmașii renumite
lor căpetenii Red Cloud, Crazy Horse, 
Black Eik, Young Man of Whose Morses, 
They are Afraid pregătesc într-o fabri
că de lîngă rezervația Pine Rodge, cîr- 
lige de pescuit. Indieni pueblo, cu 
mîini foarte abile, lucrează îh orașul 
atomic Los Alamos (Noul Mexic) și ca

mecanici de precizie la firme electro
nice. Femeile navaio, angajate ale fa
bricii Fairchild Camera and Instru
ment Corporation din Shiprock (Ari
zona) cos simbolul fabricii pe perdele 
și alte obiecte, in rezervația Navaio, 
pieile roșii construiesc părți de ra
chete pentru „General Dynamics Cor
poration".

Dar majoritatea indienilor nu înțeleg 
modul american de viață și nu pot să 
se încadreze în el.

O fabrică din Greenwood, Missouri, 
a inițiat un stil de muncă mai adecvat 
indienilor. Angajații ei — Yankton 
Siuox — pot lucra cînd vor și pot pleca 
cînd obosesc. Dacă î' cheamă pădurea 
și vor să plece la vînătoare nu au ne
voie de concediu. La sfîrșitul lunii pri
mesc salariu pentru cît au muncit. Mulți 
bani nu primesc niciodată. Mai bine 
trăiesc triburile în ale căror rezervații 
vin turiști sau concerne în căutare de 
bogății. Astfel, siuoxii de pe malul rîu- 
lui Cheyenne administrează o firmă te
lefonică, o spălătorie, o popicărie și 
două magazine..

Indienii moqwakie din Alaska au 
reușit să cîștige ceva bani, după ce din 
pămîntul lor a început să țîșnească pe
trol. Dar cîie eforturi au fost necesare 
pentru păstrarea acestei bogății I Sute 
de comercianți au năvălit aici pentru a 
pune stăpînire pe rezervele de țiței. In
dienii au căutat să se apere de asal
tatori cu anunțuri în ziar : „Niciodată nu 
am avut atîția prieteni ca acum, au 
scris ei. îi iubim pe toți, dar îi rugăm 
să nu viziteze așezarea noastră fără au
torizația consiliului celor băfrîni. Agenți 
comerciali și negustori de tot felul, vă 
rugăm să nu uitați că scalpul pe care 
îl salvați pe această cale este proprie
tatea dumneavoastră". Dar nici teama 
de a-și pierde scalpul nu i-a oprit pe 
căutătorii de dolari. Căpeteniile indie
nilor au închis aeroportul local. Puteau 
ateriza numai cei invitați de ei. Cazul 
acestui grup de indieni, care au reușit 
să-și apere interesele, este o excepție 
căci pentru marea majoritate a indie
nilor americani, șansele sînt foarte limi
tate. Pentru urmașii lui Winnetou a ră
mas doar speranța. Speranța că într-o 
zi vor fi ajutați de cei ai căror strămoși 
sînt răspunzători de soarta lor tristă.

în interiorul unei locuinfe de indieni

Pentru început, două sec
vențe din Bruxelles.

Prima, celebra fîntînă de 
pe rue de l’Etuve, Manne- 
ken-Pis. O statuie de bronz
— operă a lui Dequesnoy, 
datînd din 1619 — înfățișează 
un băiețel dolofan, gol ca 
un înger, ingenuu și ireve
rențios (doar e vorba de o 
cișmea I). Personajul cel mai 
popular al bruxellezilor și 
obiectul simpatiei vizitatori
lor străini. Dovadă : numărul 
incalculabil de costume pri
mite ca ofrandă de la oaspeți 
vestiți și de la anonimi de 
pretutindeni, costume cărora 
el le preferă... nuditatea. 
Fidel spiritului optimist al lo
cuitorilor, el a devenit un fel 
de simbol al Bruxelles-ului.

A doua secvență — „Ato- 
miumul" — celebrul pavilion, 
păstrat intact de la Expozi
ția mondială din 1958. Opt 
sfere de oțel sînt unite prin 
niște țevi și ridicate la 100 m 
înălțime. E singura clă
dire din lume ce repro
duce structura atomului, 
înseamnă a fi subiectiv dacă 
consideri că această con
strucție, impunătoare, dar 
prozaică, merită mai curînd 
valoarea de simbol pentru 
Bruxelles, pentru Belgia ? 
Nu cred, pentru că mi-a ră
mas în minte o figură de 
stil, pe care am citit-o într-o 
carte scrisă de un distins 
popularizator al frumuseți
lor țării sale, Haulot:

— „Ce e Belgia la era 
atomului ?“ — întreabă auto
rul.

Iar răspunsul venea simplu 
și concis :

— „Un atom !“
Firește, comparația cu a- 

tomul este sugerată, înainte 
de toate, de întinderea redu
să a teritoriului — 30 502 km2
— cum puține țări mai au 
pe mapamond. Dar caracte
ristic pentru atomul din 
fizică e tocmai că în mi
nuscula lui entitate se con
centrează forțe și energii 
nebănuite, inepuizabile po
tente. Așișderea, mica Belgie 
tezaurizează valori inestima
bile ale culturii și civilizației, 
forța capacităților creatoare 
ale unui popor talentat și 
original.

Ca și în structura atomu
lui fizic, compus din neu
troni gravitînd în jurul pro
tonului, Belgia ni se defi
nește prin vestite centre ur
bane — orașe de veche tra
diție istorică și de intensă 
trepidație modernă — dispu
se inelai- în jurul nucleului
— Bruxelles-ul și aglomera
ția bruxelleză. Din aceste 
centre, pe pelicula amintirii 
mai vii sînt:

BRUGES, oraș de stră
lucitoare înflorire medie
vală în perioada 1300—1500. 
Cu cerul său misterios, in 
lumina crepusculară, cu 
canalele sale pe care a- 
lunecă, pe sub poduri, barca

Insule de viață 
modernă în 
deșertul milenar
Sahara. Orice școlar sîrguincios 

știe că este vorba de un imens de
șert, ce se întinde pe o parte în
semnată a teritoriului Algeriei, 
Marocului, Mauritaniei, Maliului, 
Nigerului, Libiei, Tunisiei. Supra
fața Saharei este de 2 milioane km 
pătrați, dar în cuprinsul ei trăiesc 
numai vreo 600 000 de locuitori. 
Practic, nu plouă niciodată în cea 
mai mare parte a regiunii; mai 
mult, vînturi foarte puternice usu
că din cînd în cînd rarele culturi, 
acoperindu-le cu nisip. Schimburile 
sînt slabe, activitatea umană fiind 
concentrată în oaze, unde o econo
mie naturală, foarte precară, asi
gură locuitorilor resurse alimen
tare, cel mai adesea sub minimul 
vital. Dacă acestor realități li se 
adaugă structurile sociale înapoia
te, atunci se înțelege că apariția 
bruscă a unei mari exploatări pe
troliere a fost de natură să răvă
șească profund economia regiunii 
și viata oamenilor. Exploatări de 
acest gen au apărut în Sahara al
geriană.

Sahara algeriană cunoaște astăzi 
toate contradicțiile juxtapunerii a 
două lumi diferite. Paradoxale sînt 
într-adevăr imensele bogății ale 
subsolului, comparate cu sărăcia 
locuitorilor, uniforma futuristă a 
sondorilor cu cască și veșmintele 
nomazilor, existența în adîncurile 
solului a unor întinderi considera
bile de apă, în timp ce la supra
față se întinde nisipul arid, lipsit 
de orice vegetație. In jurul unui 
izvor din Sahara, un hectar de te
ren cultivat întreține viața a 20 de 
familii. Se întîlnesc și oaze unde 
uneori cinci proprietari își împart 
recolta unui singur palmier.

Bogățiile subsolului saharian nu 
constituie o descoperire recentă. 
Ele au fost identificate cu mult 
înaintea primelor exploatări, dar 
dificultățile de exploatare și ab
sența infrastructurii descurajau pe 
cei interesați. De-abia în 1956 ad
ministrația colonială a pus în ex
ploatare rezervele de hidrocarburi 
din Sahara, fără ca prin asta să 
se înregistreze însă vreo schimbare 
pozitivă în favoarea populațiilor 
locale. Investițiile considerabile în 
sectorul petrolier au fost însoțite 
de o însemnată • dezvoltare a infra
structurii, însă numai pentru a 
servi exploatările și nu nevoile 
centrelor populate. Lucrările de 
cercetare și exploatare petrolieră 
au dus la crearea a trei mari zone 
industriale ale căror rezerve de 
țiței sînt evaluate la 730 de mili
oane tone ; volumul producției lor 
este actualmente de peste 30 de 
milioane tone anual.

Și după cucerirea independenței 
lumea petrolului a constituit o pe-

de P. CHICH
publicist, profesor la Universitatea 

din Alger

rioadă un fel de insulă în țară, la 
care statul algerian nu avea acces. 
Primii ani ai independenței au fost 
folosiți pentru elaborarea unei po
litici petroliere naționale și pentru 
cunoașterea „dedesubturilor aface
rii". în prezent, statul algerian par
ticipă activ la exploatarea și valo
rificarea bogățiilor subsolului, ur
mărește ca potențialul economic 
să servească dezvoltării multilate
rale a țării și creșterii nivelului de 
trai al populației. Se urmărește 
totodată un țel politic : acela de 
a obține consolidarea unității na
ționale și de a face să dispară ine
galitățile regionale dintre Nord și 
Sud, dintre zonele aride și cele 
fertile.

Dezvoltarea industriei petroliere 
nu are loc fără ivirea unor proble
me sociale. Exploatările petroliere 
nu asigură decît în mică măsură 
locuri de muncă. Mii de saharieni 
au participat la lucru în perioada 
de început a exploatărilor; după 
cîteva luni, ei s-au văzut însă din 
nou fără angajamente. Poate că ni
meni nu știe mai bine decît ro
mânii că industria petrolieră cere 
cadre și tehnicieni de înaltă spe
cializare, ceea ce nu este cazul 
populațiilor din regiune. Proaspeții 
șomeri, nemaivoind să se întoarcă 
la modul lor de viață de odinioară, 
au îngroșat rîndurile celor care în
cearcă să se instaleze în orașele 
din nordul Algeriei. S-a asistat, de 
asemenea, la o scădere a venituri
lor agricole, datorită reducerii re
surselor de apă în numeroase oaze. 
Nu este de mirare, deci, că un nu
măr apreciabil de saharieni trăiesc 
încă doar datorită ajutorului primit 
din partea guvernului: Totuși, în 
Sahara lucrurile nu vor rămîne în
totdeauna în această stare. Guver
nul algerian ia din ce în ce mai 
multe măsuri pentru a o schimba și 
unele soluții încep să fie schițate.

Pentru populația din Sahara pro
blema majoră nu este cea a petro
lului, ci a unui lichid mult mai 
prețios : APA. Acest lichid este și 
a fost dintotdeauna aici adevăra
tul miracol. De cită ingeniozitate 
au dat dovadă saharienii de-a lun
gul veacurilor pentru a face să 
țîșnească apa, fie prin puțuri, iz
voare arteziene, sau cu ajutorul 
lungilor galerii „foggara", care fac 
ca lichidul să iasă la suprafață pe

baza principiului vaselor comuni
cante.

Apă există în Sahara și poate, 
mai mult decît petrolul, ea este ca
pabilă să transforme atît pămîntul 
cît și oamenii. La o adîncime me
die de 1 500 metri se întinde sub 
nisipurile deșertului o pînză de apă 
de 600 000 metri pătrați. Sistemul 
hidraulic saharian are un mare vii
tor. Guvernul a inițiat construirea 
unor baraje la sud-est și sud-vest 
de Oued R’Hir și în regiunea Be- 
char. într-un viitor apropiat, iri
gația este chemată să redea culti
vării suprafețe crescinde de pă- 
mînturi aride. Există de pe acum 
numeroase proiecte care urmează 
să fie realizate în cadrul unui plan 
de ansamblu. Astfel, pe axa Timi- 
moun — Adrar, pe care se înșiră 
aproximativ 250 de oaze, se preco
nizează transformarea a 871 de 
puțuri într-un sistem de irigație 
mult mai rațional, care va evita 
pierderile de apă (actualmente de 
la 30 la 40 la sută), prin folosirea , 
motopompelor. Prezența apei în 
cantitate suficientă și îmbunătăți
rea posibilităților de comercializare 
a produselor vor avea ca rezultat 
un salt în agricultura oazelor, iar 
pentru populația din zona aridă 
apa va însemna redeșteptarea, 
după inerția preistorică în care s-a 
aflat de-a lungul a zeci și zeci de 
generații.

O dată cu rezolvarea problemei 
apei, populația sahariană va fi an
trenată la valorificarea și a altor 
bogății din subsolul deșertului. în 
regiunea occidentală au fost găsite 
zăcăminte miniere de mare va
loare, în special de mangan. Zona 
Tindouf ascunde, pe de altă parte, 
unul din cele mai bogate zăcămin
te de minereu de fier din lume cu 
un înalt conținut metalic și ale 
cărui condiții de exploatare la su
prafață sînt deosebit de favorabile. 
Viitorul populațiilor sahariene re
zidă, de asemenea, în posibilitățile 
de creare a unor mici unități de 
producție, ca cele de artizanat, le
gate de activitățile industriale din 
nordul Algeriei. Perspective încu
rajatoare oferă totodată turismul, 
care începe să se manifeste și în 
favoarea Saharei.

Interesul pentru Sahara se con
jugă cu cel pentru viitorul modern 
al Algeriei. Valorificarea multilate
rală a Saharei constituie, fără în
doială, o operă dificilă și de mari 
proporții care în anii următori 
trebuie să mobilizeze energiile al
geriene. Iar această viitoare trans
formare a deșertului nu apare ca 
o utopie, ci ca o mare acțiune, pe 
măsura dorinței Algeriei de a de
veni un stat modern.

SIMBOLURILE SFERELOR
DE OȚEL DE LA
MtÂ BRUXELLES-ULUI

si visează nostalgic lebedele, 
în apele cărora se oglindesc 
venerabilele ziduri ale pa
latelor sale, Bruges aminteș
te de Veneția dogilor, de 
centrul Stockholmului sau 
de Hangcioul Chinei. Tur
nul catedralei Saint-Sau- 
veur și mai ales bef- 
froi-ul (turnul comunal), 
cel mai înalt din Flandra — 
monumente în piatră de o 
măreție impresionantă — 
amintesc de perioada cînd 
Bruges-ul era antrepozitul 
orașelor hanseatice, portul 
în care acostau navele tutu
ror țărilor maritime. Glo
ria orașului s-a stins a- 
tunci cînd, în secolul XVI, 
nisipurile au împotmolit 
brațul maritim ce îl lega de 
centrele lumii. Dar imaginea 
„Bruges-la-Morte“, sugerată 
de poeți și ilustrată de pic
tori, este neverosimilă, căci 
fala lui trăiește și azi prin 
capodoperele maeștrilor șco
lii de la Bruges — Van Eyck, 
Memling — prin „mîinile 
îndemînatice" ale femeilor 
care au dus pînă în zilele 
noastre faima dantelelor de 
Bruges. Prin deschiderea 
unui nou canal maritim și 
amenajarea unui nou bazin 
industrial, Bruges își reocupă 
locul printre orașele active 
ale Belgiei.

Să poposim la GÂND, oraș 
modern cu 160 000 de locui
tori. Vechii capitale politice 
a Flandrei, fabricarea și co
merțul cu postav i-au hără
zit, în evul mediu, o pros
peritate excepțională, în
tregită prin avîntul indus
triei inului, în secolul XVII, 
prin aceea a bumbacului, 
mai ales după ce Lievin 
Bauwens introducea clan
destin, în 1805, cu prețul 
vieții, planurile lui „Mull 
Jenny" — primul război me
canic de țesut. Industria se 
impune în așa măsură îneît 
pînă și venerabilul Chateau 
des Comtes avea să adăpos
tească o filatură și locuin
țele muncitorești.

Este poate aici locul să 
amintim de acel recu
noscut „le goflt du travail" 
(hărnicie) care a făcut faima 
cultivatorilor de in, a dan-

telierilor, a țesătorilor, a 
diamantierilor și, în zilele 
noastre, a minerilor și 
oțelarilor belgieni. Pe ei i-a 
cîntăt cu patos poetul na
țional Emile Verhaeren în 
magistralul poem „Efortul" :

„...Aceste brațe veșnic fier- 
bînd neobosite / Brațe și 
mîini prin spații întinse și 
unite / Să-ntipărească-a- 
dînc în natura-n mlădiere / 
Semnul pe care-1 pune pu
terea omenească / Pe munți, 
pe mări, pe cîmpuri, din nou 
să le croiască / După-un vis 
și-o altă vrere !“.

Și pentru că ne găsim la 
Gând, să menționăm că, în 
piața Vendredi — martoră 
de-a lungul secolelor a multe 
răscoale împotriva împilării 
și dominației străine — clă
dirile Voornit evocă și azi as
pre bătălii duse de masele 
muncitoare belgiene pentru 
drepturi sociale și condiții 
mai bune de muncă și trai.

Ceea ce individualizează 
LlEGE-ul, următoarea noas
tră haltă, sînt uriașele sale 
furnale, tumultuoasele lami
noare, fabricile sale de 
sticlă și de arme. La Liege 
s-a născut prima locomotivă 
din lume, fabricată pe con
tinent, aici s-a folosit pentru 
prima oară procedeul Be
ssemer pentru fabricarea 
oțelului. Vizitînd Muzeul 
sticlăriei, rămîi impresionat 
de varietatea produselor, de 
puritatea cristalelor pe care 
tradiția și îndemînarea 
muncitorilor genului le-a 
fabricat și le fabrică, după 
cum la Muzeul armelor de 
foc am văzut cele mai ca
racteristice și mai reușite 
exemplare ale genului, pe 
care, firește, îți e plăcut cînd 
le știi la... muzeu.

Bazinul liăgeois e unul din 
cele 5 mari bazine de unde 
se extrage cărbunele, prima 
avuție a economiei belgiene. 
E adevărat că concurența 
străină pune probleme com
plexe dezvoltării acestei ra
muri, antrenînd necesitatea 
continuei ridicări a produc
tivității și închiderea a 
numeroase mine, ceea ce dă 
peisajului industrial o notă 
de stagnare.

Atomiumul dominâ platoul Heysel de lîngă Bruxelles

Belgia e țara care, cu ex
cepția Luxemburg-ului, pro
duce cel mai mult oțel pe 
cap de locuitor — 8Î0 kg,
față de 528 în S.U.A., 413 în 
Anglia și 367 în Franța.

Firesc este să spunem nu 
numai că Belgia produce, 
dar și că exportă. Tributară 
în mare măsură pieței inter
naționale pentru o serie de 
materii prime, ea nu menține 
cadența dezvoltării decît 
dacă exportă anual 40 la 
sută din produsul național.

Referirea la schimburile 
comerciale belgiene ne o- 
bligă, în primul rînd, la o 
escală la ANVERS, cel de-al 
4-lea port al lumii. Mare 
tîrg internațional al Nordu
lui, metropolă a diamantelor, 
Anvers-ul se mîndrește cu 
faptul de a fi deschis prima

bursă internațională a Euro
pei.

în prezent, cel puțin 250 
de linii maritime, care în
văluie în rețeaua lor întregul 
glob, își dau întîlnire la 
Anvers. Portul are o mișca
re de intrare de peste 18 500 
de vase pe an, manipulînd 
circa 55 milioane de tone. 
Cea mai actuală preocupare 
a, administrației e „con- 
teinerizărea", adică adapta
rea portului la expedierea 
automată a mărfurilor gata 
ambalate în conteinere cu 
o perfectă izolare, direct în 
calele frigorifice ale vaselor.

Este o caracteristică a dez
voltării economiei belgiene 
că industriile moderne, care 
au fost instalate în Belgia în 
cursul ultimilor zece ani. au 
fost dislocate în regiunile 
dispunînd de comunicațiile

B H
cele mai comode cu portul 
Anvers, adică în nord. în 
schimb, în sud, industria a 
rămas în genere bazată pe 
activități tradiționale si bate 
pasul pe loc. Corespunză
tor, numărul de muncitori 
ocupați a crescut în propor
ție de 20—30 la sută în 
ultimii zece ani în provin
ciile nordice și a scăzut în
tre 7—10 la sută în provin
ciile Liege și Hainaut. Poate 
numai printr-o coincidență, 
linia care marchează această 
discrepanță de dezvoltare 
economică corespunde, a- 
proximativ, cu linia celor 
două comunități — flamandă 
și walonă ; dar cert este că 
sfera complicatei probleme 
lingvistice este concentrică 
cu numai puțin complexa 
problemă a dezvoltării eco
nomice uniforme a regiuni
lor țării.

Și cu aceasta intrăm în 
nucleul însuși — BRU
XELLES. Vestigiile trecutu
lui le regăsești în vestita 
Grand’ Place, care cu cele pa
truzeci de clădiri ce o de
limitează alcătuiește unul 
dintre cele mai admirabile 
ansambluri arhitectonice din 
lume. Cu dantela lor de 
piatră și aur, piesele princi
pale — monumentalul Hotel- 
de-Ville, Maison du roi, bi
serica St. Nicolas — piața 
capătă în iluminația noc
turnă o aureolă feerică.

Dar, fapt semnificativ, 
Vieux Bruxelles, orașul ve
chi, cu străzi înguste și că
suțe pitorești, dispare trep
tat, făcînd loc urbanisticii 
unei metropole moderne, cu 
vaste magistrale și largi 
bulevarde, cu lungi pasaje 
subterane, cu o nouă pers
pectivă de construcție: 
blocUrile-turn.

Capitala belgiană este cen
trul unei intense activități 
intelectuale, științifice și ar
tistice. Aci își au sediul 
Universitatea liberă, un nu
măr de facultăți și institute, 
Biblioteca Regală, posesoare 
a unor colecții celebre, Mu
zeul cinematografic, Palais 
des Beaux-Arts, Theâtre de 
la Monnaie, reputat pentru 
calitatea spectacolelor sale 
de operă.

în capitală și în țară se 
dezvoltă o rețea de centre 
de cercetări științifice și 
studii, cu rezultate de am
ploare universală în do
meniul medicinei, al științe
lor naturale, în aerodina
mică, în meteorologie și stu
diul mareelor — în lucrările 
hidraulice.

Am vorbit alegoric despre 
Belgia și atom ; e cazul să 
spunem că „Atomiumul" nu 
este numai un simbol, ci de
vine tot mai mult o reali
tate. „Centre de la Mol" a 
construit succesiv trei reac
toare și experimentează sis
temul de reactoare hidrau
lice „Vulcain", consacrat

cercetărilor în privința pro
pulsării nucleare a navelor 
comerciale.

Centru politic al țării, 
Bruxelles concentrează ca 
într-un focar aspectele di
verse ale unei dezvoltări 
complexe, care — s-o re
cunoaștem — nu are loc în
tr-un mod lin, ci cunoaște, 
inerent, dificultăți, contra
dicții, convulsii. Problema 
reconversiunii permanente a 
economiei la exigențele dez
voltării moderne și ale unei 
conjuncturi grevate de o 
aspră luptă de concurență, 
problema mijloacelor finan
ciare pentru scopuri civile, 
problema discrepanțelor e- 
conomice dintre regiuni sînt 
obiectul preocupărilor foru
rilor de resort. Și este 
demn de reținut că declara- 
ția-program a noului guvern, 
la capătul crizei de 132 de 
zile, consideră „moderniza
rea" pe toate planurile drept 
principala deviză.

Multiple afinități — de 
origine, de limbă, de dezvol
tare istorică — au favorizat 
simpatia și apropierea reci
procă între Belgia și Româ
nia. într-un moment cînd 
noi, în România, evocăm e- 
venimentele revoluționare 
de la 1848, merită amin
tit că însemnate figuri de 
revoluționari români pașop
tiști ca C. A. Rosetti, Cezar 
Boliac și alții, îndată după 
înfrîngerea răscoalei, și-au 
găsit refugiu în Belgia ; la 
Bruxelles ei au publicat re
vistele „La Râpublique Rou- 
maine" și „L’Etoile du Da
nube", în care au militat pen
tru ideile revoluționare ale 
vremii. Pe plan economic, în 
ultimele decenii ale secolului 
trecut, Belgia ajunsese pe 
primul loc în comerțul exte
rior al României. Aceste 
vechi tradiții sînt conti
nuate și amplificate în 
noile condiții internaționale, 
pe o bază sănătoasă, aceea 
a respectului și stimei re
ciproce; a egalității, respec
tului independentei și suve
ranității, avantajului reci
proc.

Din peisajul Anvers-ului 
face parte tot mai frecvent 
prezența cargourilor româ
nești „Suceava", „Craiova" 
și altele, care descarcă și în
carcă mărfuri ce formează 
obiectul schimburilor pre
văzute de acordurile comer
ciale semnate de Belgia și 
România.

Dacă Belgia a fost com
parată cu un atom și dacă 
România este un altul, nu 
ne putem dori decît ca ener
giile potențiale pe care amin- 
două le conțin să irumpă 
cu toată forța și să acționeze 
cu tot elanul spre binele șl 
prosperitatea fiecăruia din
tre cele două popoare, ala 
păcii, progresului și civiliza
ției contemporane.

Ion FÎNTINARU j
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Cronica zilei VIZITELE DELEGAȚIEI
RECEPȚIE CU PRILEJUL 

ZILET NAȚIONALE 
A BELGIEI

aCu prilejul sărbătorii naționale 
Belgiei, ambasadorul acestei țări 
la București, Jan Adriaenssen, a 
oferit vineri seara o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au participat Adrian Dimitriu, 
ministrul Justiției, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai condu
cerii unor ministere și instituții 
centrale, oameni de știință și cul
tură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Zenen Buergo. însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Cubei la Bucu
rești.

Vineri, oaspeții cubanezi au ple
cat spre Baia Mate. Săptămîna vii
toare, ei vor vizita orașul Craiova 
și șantierul 
getic și de 
de Fier.

Sistemului hidroener- 
navigație de la Porțile

★
de specialiști iranieni, 
Nasser Golesorkhi, mi- 

a făcut o

AFRICANE (T.A.N.U.)

viața internațională

la cea de-a 35-a ședință
1 ,

A 20-a aniversare a Tratatului româno - cehoslovac

Cocteil oferit de ambasadorii

★
După vizitarea unor schele petro

liere și rafinării de pe Valea Pra
hovei, a institutelor tehnice de în- 
vățămînt superior din centrele uni
versitare Brașov și Ploiești, dele
gația cubaneză, condusă de Ma
nuel Gutierez Vega, adjunct al mi
nistrului minelor, metalurgiei și 
combustibililor — care se află în 
țară la invitația Ministerului învă- 
țămîntului — s-a înapoiat în Ca
pitală. Conducătorul delegației cu
baneze și conf. univ. Traian Pop, 
adjunct al ministrului învățâmîn- 
tului, au semnat un document care 
consemnează discuțiile purtate și 
înțelegerile intervenite cu privire 
la învățămîntul superior, profesio
nal și tehnic din cele două țări. La 
semnare, care ă avut loc la Mi
nisterul învățămîntului, au asistat 
acad. Ștefan Bălan, ministrul în
vățămîntului, funcționari superiori 
din același minister și din Ministe
rul Afacerilor Externe precum și

Delegația 
condusă de 
nistrul resurselor: care 
vizită în țara noastră, a părăsit vi
neri seara Capitala

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, erau prezenți Mihai Suder, mi
nistru) economiei forestiere, și Sol- 
tan H V. Sanandaji. ambasadorul 
Iranului la București.

★
Vineri a sosit în Capitală Ham- 

zah Atmohandojo. noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Indonezia în Republica 
Socialistă România.

(Agerpres)

Delegația Uniunii Naționale A- 
fricane (T.A.N.U.) din Tanzania, a- 
flată în țara noastră, a vizitat 
Bucureștiul. noile construcții ale o- 
rașiilui. precum și muzeul de isto
rie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România.

Delegația a avut întîlniri la sec
țiile Organizatorică și Internațio
nală ale C.C. al P.C.R., Institutul 
de studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R. și Con
siliul Central a) U.G.S.R. Intîlni- 
rile s-au desfășurat într-o atmosfe
ră cordială.

ȘTIRI»

SPORTIVE
Disputată ieri după-amiază pe șo

seaua București—Pitești, proba con
tratimp pe echipe (100 km) din ca
drul competiției cicliste „Cupa Bucu
rești" s-a încheiat cu victoria selec
ționatei României. Formația alcătui
tă din Emil Rusu, Constantin Gri- 
gore, Vasile Tudor și Constantin- 
Ciocan a realizat timpul de 2h20’10”. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
echipele : Ungariei — 2h21'38" ; Ir
landei — 2h22’04” ; Belgiei 2h24’23” ; 
Danemarcei — 2h28’50” ; Poloniei — 
2h31’17” și Bulgariei — 2h35’04”. Du
minică se desfășoară proba indivi
duală de fond (150 km).

Pe terenurile Progresul din Ca
pitală au continuat întîlnirile preli
minare din grupa românească a 
„Cupei Galea" la tenis. Echipa Ro
mâniei a învins' cu 5—0 formația 
R.D. Germane. In ultimele două 
partide de simplu, Codin Dumitrescu
1- a întrecut cu 6—3, 6—4, pe Botho 
Schneider, iar Dumitru Hărădău a 
dispus cu 6—2, 6—4 de Peter Weiss.

Selecționata Turciei a cîștigat cu 
3—2 meciul disputat cu reprezenta
tiva Elveției. In partida de dublu, în
treruptă joi, cuplul Jacques Michod- 
Michel Burgener (Elveția) a învins cu
2— 6, 6—4, 6—1, 1—6, 6—2 perechea
Remzi Aydin-Beyazit Ambar (Turcia), 
în partidele de simplu s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Aydin
(Turcia)-Michod (Elveția) 6—3,_ 6—2 ; 
Burgener (Elveția)-Ambar 
10—8 8—6.

Astăzi cu începere de la 
vor desfășura meciurile 
Turcia și R. D. Germană-Elveția.

(Turcia)

ora 15 se 
România-

S-AU ÎNCHEIAT PRELIMINA
RIILE CAMPIONATULUI MON
DIAL STUDENȚESC DE ȘAH. în 
ultimul tur, reprezentativa Româ
niei a învins cu 3—1 echipa Brazi
liei, obținînd calificarea pentru tur
neul final. In clasamentul primei 
grupe, pe primul loc s-a clasat echi
pa U.R.S.S., urmată de România, 
Israel, Brazilia și Italia.

Participanții la raliul Dunării au 
intrat în țară vineri noaptea prin 
punctul de frontieră Borș.

Competiția deosebit de dificilă a 
solicitat 
nice și 
Cursa 
ploaie 
timpul de la Freistadt (Austria) pînă 
la Brașov. Datorită acestui fapt cla
samentul general a suferit de la o 
probă specială la alta modificări 
esențiale și s-au înregistrat nume
roase abandonări. Echipajul condus 
de Staelpelaere aflat printre cele 
trei care au reușit să termine raliul 
Safari, cel mai greu din lume, a 
abandonat. A părăsit, de asemenea, 
competiția și cuplul Roser-Loibneg- 
ger pe locul 3 constant de la Viena 
pînă la Cheia.

Echipajele românești au avut o 
comportare bună. In proba specială 
de la Toplița, echipajul Puiu Aurel 
— Max Heitz a ocupat locul 3. 
Echipa țării noastre a rămas singura 
în raliu împreună cu „Awe Wart
burg".

în clasamentul general conducea 
pînă la ora 20,00 echipajul condus 
de finlandezul Toivonen, urmat de 
cuplul Poltinger-Merinsky, (Austria) 
Bennier-Urbanek, (Austria) Levy- 
Gomoll (R.D.G.), Markowski-Dalka și 
Weiner-Karel (Polonia).

la maximum resursele teh- 
fizice ale automobiliștilor. 
s-a desfășurat în plus pe o 
torențială care a căzut tot

Au mai rămas de disputat doar 
două etape în TURUL CICLIST AL 
FRANȚEI și numele învingătorului 
stă încă sub semnul întrebării. Dife
rența dintre actualul purtător al tri
coului galben, belgianul Van Sprin- 
gel, și al 7-lea clasat, recordmanul 
mondial al orei, Ferdinand Bracke 
(Belgia), este de numai 1’56”, astfel 
că probabil semietapa contracrono- 
metru individual Melun — Paris 
(55 km) va decide duminică soarta 
cursei. Etapa de ieri, a 20-a, Sallan- 
ches — Besanqon (242,500 km) a re
venit belgianului Huysmans în 
6h 56’02”. Astăzi are loc penultima 
etapă Besanțon — Auxerre (242 km).

o în turneul profesionist de tenis 
de la Inglewood. AUSTRALIANUL 
ROD LA.VER L-A ÎNVINS CU 7—5. 
6—2 PE COMPATRIOTUL SĂU. 
ROY EMERSON. Pancho Gonzales a 
cîștigat cu 8—6, 1—6, 7—5 în fața lui 
Ken Rosewall.

LOTO
tragerea din 19 iulie 1968

81 54 1 28 86 59 73 83 22 4 20 46 
Fond de premii: 831 724 lei.

Cu prilejul celei de-a 14-a ani
versări a semnării Acordurilor de 
la Geneva cu privire la Vietnam, 
la Uzina de mecanică fină din Si
naia a avut loc vineri după-amiază 
o adunare la care au luat parte 
numeroși muncitori, tehnicieni, in
gineri și funcționari ai întreprin
derii, reprezentanți ai tinerilor 
vietnamezi ce se specializează în 
țara noastră.

Adunarea a fost deschisă de Con
stantin Neagoe, secretarul Comite
tului de partid al uzinei. Luînd 
cuvîntul. Aurel Boghici, directo
rul uzinei, a arătat că poporul 
român își exprimă și de această 
dată solidaritatea frățească cu Re
publica Democrată Vietnam, cu 
Frontul Național de Eliberare și 
își manifestă hotărîrea de a ajuta 
poporul vietnamez pe plan mate
rial, politic și moral pînă la obți
nerea deplină a victoriei.

Partidul și guvernul tării noas
tre susțin cu consecvență poziția 
în patru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam și programul politic al 
Frontului Național de Eliberare — 
a spus vorbitorul. Principiile ele
mentare ale dreptului internațional 
impun lichidarea oricărui amestec 
în treburile altei țări și cu atît mai 
mult a actelor de agresiune, indi
ferent de forma pe care o îmbra
că. Am fi bucuroși să se ajungă 
la rezultate pozitive în cadruTtra^ 
tativelor care au loc la Paris 
între S U.A. și R D Vietnam, 
creîndu-se astfel condiții pentru 
rezolvarea definitivă a problemei 
vietnameze, prin încetarea defini
tivă a bombardamentelor asupra 
Republicii Democrate Vietnam, 
prin asigurarea dreptului poporu
lui vietnamez de a-și rezolva pro
blemele interne fără nici un ames
tec din afară.

A luai apoi cuvîntul Hoang Tu, 
ambasadorul Republicii Democra
te Vietnam la București, care, 
după o amplă trecere în revistă 
a succeselor dobîndite de poporul 
sud-vietnamez în lupta sa dreaptă 
dusă împotriva agresorilor ameri
cani, a spus :

Statele Unite ale Americii au 
încălcat grosolan și în mod siste
matic prevederile acordurilor de 
la Geneva. Imperialiștii americani 
susțin că acționează în Vietnam 
în virtutea angajamentelor, pro- 
cedînd ca și cum ar exista două 
Vietnamuri. In realitate nu există

decît o singură țară, Vietnamul 1 
Acordurile de la Geneva din 1954 
au consemnat acest fapt. în lupta 
sa dreaptă împotriva agresiunii 
americane, poporul nostru se 
bucură întotdeauna de solidarita
tea și sprijinul prețios al partidu
lui, guvernului și poporului frate 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și alți conducători de par
tid și de stat români au reafirmat 
în repetate rînduri solidaritatea 
deplină și sprijinul ferm, hotărît, 
acordat luptei noastre din punct de 
vedere moral, material, politic și 
diplomatic, pînă la victoria finală. 
Acordul cu privire la ajutorul eco
nomic și militar suplimentar pe 
anul 1968 dat Vietnamului și acor
dul cu același profil pentru anul 
1969, semnat în iunie a.c., consti
tuie noi mărturii strălucite ale soli
darității combatante și ale rela
țiilor de colaborare frățească în 
continuă dezvoltare existente între 
țările noastre.

în încheiere, participants la 
adunare au vizionat filmul viet
namez „Pe malul rîului Ben Hai".

(Agerpres) 
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TELEGRAME

Cu prilejul celei de-a XlV-a 
aniversări a semnării Acordurilor 
de la Geneva din 1954 cu privire 
la Vietnam, Comitetul național de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez. Liga română de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa,. Uniunea Generală a Sin
dicatelor, Uniunea Tineretului Co
munist, Uniunea Asociațiilor Stu
denților din România, Consiliul 
Național al Femeilor, Comitetul 
național pentru apărarea păcii, 
Asociația juriștilor și Uniunea Zia
riștilor din țara noastră au trimi3 
telegrame de solidaritate organi
zațiilor similare din Republica De
mocrată Vietnam.

De asemenea, Comitetul național 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez a trimis o telegramă de 
solidaritate Comitetului Central al 
Frontului național de eliberare din 
Vietnamul de sud.

(Agerpres)

Evenimentul semnării Acordurilor 
și a Declarației finale a conferinței 
de la Geneva privind restabilirea pă
cii în Indochina este evocat în fie
care an, în această zi de 20 iulie, ca 
un moment memorabil în cronica 
luptelor pentru eliberare națională. 
Scurgerea anilor relevă cu pregnan
ță însemnătatea sa istorică, confefin- 
du-i totodată noi semnificații.

Actul solemn de la 20 iulie 1954 
prin care popoarelor vietnamez, lao
țian și khmer le era garantată „su
veranitatea, independența, unitatea 
și integritatea teritorială" marca 
sfîrșitul unui război pustiitor, des- 
chizînd în fața poporului vietnamez 
și a celorlalte popoare din fosta 
Indochină perspectiva de a se con
sacra muncii pașnice, constructive, de 
a-și înfăptui năzuințele lor funda
mentale. Statele semnatare ale A- 
cordurilor se angajau „să se abțină 
de la orice ingerință în treburile lor 
interne".

Evoluția faptelor a arătat însă că 
drumul spre afirmarea voinței aces
tor popoare în virtutea prerogative
lor ce le fuseseră recunoscute de fo
rumul internațional era presărat cu 
numeroase obstacole, că el avea să 
fie minat. Acțiunea de minare a în
ceput chiar atunci, în acel sfîrșit de 
iulie. După cum se știe, Statele Uni
te, participante la tratative, nu și-au 
pus semnătura pe acordurile amin
tite. Este adevărat că reprezentan
tul american a prezentat la Geneva 
o declarație separată în care expri
ma angajamentul țării sale de a nu 
împiedica aplicarea acordurilor, dar 
la numai cîteva ore de la semnarea 
Declarației finale, președintele de a- 
tunci, Eisenhower, afirma că „Sta
tele Unite nu sînt legate de hotărî- 
rile luate la conferință". Această a- 
parentă contradicție între declarația 
șefului Casei Albe și a reprezentan
tului său la Geneva este lămurită de 
însăși desfășurarea evenimentelor: pe 
de o parte se anunța oficial că Wa
shingtonul nu va împiedica pune
rea în aplicare a prevederilor aces
tor documente internaționale; pe de 
altă parte, nesemnîndu-le, S.U.A. își 
rezervau o portiță pentru infiltrarea 
în Asia de sud-est în tentativa de 
a-și instaura dominația în această 
regiune a lumii.

Au trecut 14 ani. „Portița" spre 
Vietnamul de sud a fost lărgită an 
de an pentru introducerea a noi și 
noi eșaloane militare, mergîndu-se

pînă la o invazie deschisă. Statele 
Unite au declanșat agresiunea ar
mată împotriva poporului vietnamez.

Simpla citare a unora din prin
cipalele prevederi ale Acordurilor 
de la Geneva arată cu elocvență 
că ele au fost nesocotite de Statele 
Unite, care le-au încălcat punct cu 
punct încă de la început. Astfel, li
nia de demarcație provizorie dintre 
cele două părți ale Vietnamului, 
stabilită de-a luwgul paralelei 17 
(art. 1) a fost transformată într-o 
graniță permanentă ; alegerile gene
rale prevăzute pentru iulie 1956 și 
care trebuiau să pregătească reuni-

Comitetul Executiv a examinat 
rapoartele Comisiilor Permanente 
C.A.E.R. pentru industria de petrol 
și gaze și pentru metalurgia nefe
roasă cu privire la activitatea des
fășurată și activitatea lor de viitor.

Comitetul Executiv a relevat că 
Comisia pentru industria de petrol 
și gaze a desfășurat o activitate po
zitivă pentru adîncirea colaborării 
dintre țările membre ale C A.E.R. 
în domeniul industriei de petrol și 
gaze, care a contribuit la dezvolta
rea în continuare a acestor ramuri 
industriale în fiecare țară în parte. 
S-a lărgit, totodată, colaborarea în 
domeniul lucrărilor de prospecțiuni 
și explorări geologice pentru țiței 
și gaze. Continuă să se dezvolte în 
ritmuri susținute industria de pre
lucrare a țițeiului, ceea ce a permis 
să se satisfacă într-o mai mare mă
sură necesarul țărilor membre în 
produse petroliere.

Examinînd raportul Comisiei 
pentru metalurgia neferoasă, Comi
tetul Executiv a menționat că co
laborarea dintre țările interesate 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
metalurgiei neferoase se dezvoltă 
cu succes, ceea ce contribuie la ex
tinderea capacităților de producție 
ale acestor țări, precum și la creș
terea productivității muncii în în
treprinderile metalurgiei neferoase, 
în cadrul Comisiei 
colaborarea țărilor 
C.A.E.R. și R.S.FI. 
producției de metale neferoase și 
semifabricate din aceste metale, 
ceea ce duce la încărcarea mai de
plină în mod reciproc a capacită
ților de producție din țările respec
tive. în cadrul Comisiei se desfă
șoară, de asemenea, coordonarea 
celor mai importante cercetări 
științifice și tehnice, precum și co
laborarea în proiectarea de mașini 
unicale și utilaje specifice pentru 
metalurgia neferoasă.

Comitetul Executiv a adoptat ac
tivitatea desfășurată de comisiile 
permanente C.A.E.R. pentru indus
tria de petrol și gaze și pentru me
talurgia neferoasă și recomandări 
îndreptate spre dezvoltarea în 
continuare a colaborării țărilor în 
aceste ramuri S-au examinat tot
odată unele probleme organizato
rice privind pregătirea și desfășu
rarea celei de-a XXII-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc și, de asemenea, s-au adop
tat acțiunile legate de cea de-a 
XX-a aniversare ă C.A.E.R.

La ședința Comitetului Executiv 
aij fost examinate și alte probleme 
ale colaborării economice și t.ehni- 
co-științifice. .

____ __  „ - . iȘedința Comitetului Executiv s-a 
sută schimburile de mărfuri pre- desfășurat într-o atmosferă de prie- 
văzute pentru’ anul 1968 în acor- tenie și' înțelegere'reciprocă, 
durile de lungă durată

In zilele de 1G și 18 iulie 1968 
a avut 
treizeci 
tetului 
Ajutor 
ședință

loc la Moscova cea de-a 
și cincea ședință a Comi- 
Executiv al Consiliului de 

Economic Reciproc. La 
au participat reprezentan

ții țărilor membre ale C.A.E.R. în 
Comitetul Executiv : T. Țclov, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Bulga
ria, F. Hamouz, vicepreședinte al 
Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, G. Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, 
D. Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Mongole, P. Jarosze- 
wiez. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Gh. Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, A. 
Apro, vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, M. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socia
liste.

La ședința Comitetului Executiv 
a participat, în conformitate cu 
Convenția dintre C A E.R. și Gu
vernul Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia cu privire la par
ticiparea R.S.F.I. la lucrările orga
nelor Consiliului. V. Gainovici, re
prezentantul Iugoslaviei, șeful Mi
siunii Permanente a R.S.F.I. de pe 
lîngă C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de A. Apro, repre
zentantul Republicii Populare Un
gare, vicepreședinte al Guvernului 
Revol tiționar Munci toresc-Țără- 
nesc Ungar.

Comitetul Executiv a examinat 
problema prezentată de Comisia 
Permanentă C A.E.R. pentru comerț 
exterior referitoare la rezultatele 
îndeplinirii protocoalelor privind 
livrările reciproce de mărfuri în
tre țările membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I. pe anul 1967, precum și re
zultatele tratativelor și încheierii 
protocoalelor comerciale pe anul 
1968 îndeosebi problemele lărgirii 
comerțului reciproc între țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. Cu 
această ocazie, Comitetul 
a releva! că schimburile 
furi ale țărilor membre C.A.E.R. 
din comerțul lor reciproc 
cut în anul 1967 față de anul 1966 
cu 9,9 la sută, iar volumul livrări
lor reciproce, convenit între țările 
membre ale C.A.E.R., conform pro
tocoalelor pe anul 1968, depășește 
cu 11,4 la sută volumul livrărilor 
reciproce de mărfuri față de pro 
tocoalele pe anul 1967 și cu 7 la

României h Praga

Executiv 
de măr-

au eres-

se realizează 
membre ale 
in domeniul

ÎNTOARCEREA TOVARĂȘULUI

GHEORGHE RADULESCU

DE LA MOSCOVA
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Moscova, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. care a participat la cea de-a 
II-a sesiune a Comisiei interguver- 
namentale româno-sovietice de co
laborare economică și la cea de-a 
treizeci și cincea ședință a Comi
tetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
miniștri, membri ai conducerii 
unor instituții centrale economice, 
precum și I. S. Ilin, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

dens populate, dlstrugînd obiective 
industriale, culturile agricole, trans- 
formînd în ruine școli, spitale, pa
gode.

Intensificării războiului de agre
siune dus de Statele Unite, poporul 
vietnamez îi răspunde printr-o mo
bilizare maximă a tuturor forțelor 
sale înscriind pagini de eroism le
gendar în încleștarea cu dușmanul. 
Recent, unitățile antiaeriene ale Ar
matei Populare Vietnameze au smuls 
de pe cerul Vietnamului de nord cel 
de-al 3 000-lea avion american. A 
fost al 3 000-lea doar pentru cîteva 
clipe; vajnicii apărători ai cerului

CAUZA POPORULUI
VIETNAMEZ
VA TRIUMFA

ficarea tării au fost sabotate de re
gimul militarist înscăunat la Saigon. 
Prin articolul 16 al Acordurilor de la 
Geneva „se interzice introducerea 
în Vietnam de trupe străine" iar 
prin articolele 17, 18 este interzisă 
introducerea „oricărui tip de arma
ment, muniții și alte materiale de 
război"...... ,este interzisă crearea de
noi baze militare". Pentru toată lu
mea este cunoscut că, în încercarea 
de a îngenunchea poporul vietnamez, 
de a-i impune rînduielile care 
sînt lor pe plac, Statele Unite 
deplasat în Vietnamul de sud 
uriașă mașină de război, însoțită 
un corp expediționar de peste

le 
au 

o 
de 

0 
jumătate de milion de militari. Viet
namul de sud este împînzit de baze 
militare americane. Ețe aproape patru 
ani aviația americani bombardează 
cu înverșunare teritoriul Republicii 
Democrate Vietnam, lovind centre

vietnamez au doborît de atunci alte 
zeci de avioane inamice. Răspunzînd 
chemării Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, poporul din Republica 
Democrată Vietnam dă lovituri pu
ternice agresorului, reușind, totoda
tă, ca în condițiile grele ale războiu
lui, să obțină rezultate 
în producția industrială 
asigurînd desfășurarea 
întregii vieți sociale.

Si în Vietnamul de sud, pe măsură 
ce se intensifică războiul de agre
siune. pierderile 
din ce în ce mai mari. Suscită încă 
vii comentarii în presa internaționa
lă hotărîrea americană de a abando
na baza militară de la Khe Sanh. 
Indiferent de denumirea eufemistică 
pe care Washingtonul a dat-o ope
rației — „evacuare", „retragere" etc. 
— căderea bazei de la Khe Sanh 
constituie un nou eșec al agresori
lor si, totodată, o importantă vic-

remarcabile 
si agricolă, 
normală a

americane devin

torie a Frontului Național de Elibe
rare. a tuturor luptătorilor pentru 
libertate din Vietnamul de sud.

După cum dovedesc faptele, con
tinuarea agresiunii de către Statele 
Unite nu face decît să agraveze im
pasul în care ele se află în Vietnam, 
evidențiind zădărnicia tuturor în
cercărilor lor de a îngenunchea 
poporul vietnamez. Pentru ieșirea 
din acest impas există o singură 
cale, aceea reafirmată în repetate 
rînduri de guvernul R.D. Vietnam, 
de reprezentanții lui la convorbirile 
oficiale de la Paris : încetarea de
finitivă și necondiționată a bombar
damentelor și a tuturor actelor de 
război asupra Vietnamului de nord, 
ceea ce ar netezi calea spre o solu
ționare pașnică a problemei vietna
meze.

„Situația din ultimii 14 ani — 
arată în memorandumul M.A.E.
R. D. Vietnam — a demonstrat
S. U.A. sînt agresorul în Vietnam 
sabotorul acordurilor de la Gene
va din 1954, iar poporul vietnamez 
este victima agresiunii și luptă pen
tru înfrîngerea agresorilor și apăra
rea principiilor fundamentale 
acestor acorduri".

în lupta sa dreaptă pentru 
atîrnare, pentru apărarea ființei 
naționale, poporul vietnamez 
bucură de simpatia și sprijinul 
turor forțelor progresiste, al 
poarelor iubitoare de pace din 
treaga lume.

Așa cum a arătat zilele trecute 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „țara 
noastră, întregul popor român și-a 
exprimat și își exprimă solidaritatea 
deplină cu poporul vietnamez, care 
își apără independența națională 
împotriva agresiunii imperialiste. Noi 
dorim din toată inima ca Republica 
Democrată Vietnam, ca poporul viet
namez să obțină succese în această 
luptă eroică. Am fi bucuroși să se 
ajungă la rezultate pozitive în ca
drul tratativelor care au loc la Paris 
între Statele Unite ale Americii și 
Republica Democrată Vietnam, cre
îndu-se astfel condiții pentru re
zolvarea definitivă a problemei viet
nameze, prin încetarea definitivă a 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam, prin asigurarea dreptului 
poporului vietnamez de a-și rezolva 
problemele interne fără nici un a- 
mesteo din afară".
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Dumitru ȚINU

PRAGA 19 — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, transmi
te : Cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socialis
tă România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, ambasadorul Româ
niei la Praga, Ion Obradovici, a 
oferit vineri seara un cocteil în 
saloanele ambasadei.

Au participat O. Cernik, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.C., pre
ședintele guvernului cehoslovac, J. 
Smrkovsky, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., președintele Adu
nării Naționale Cehoslovace, Fr.

Kriegel, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C., președintele C.C. al Fron
tului Național, O. Sik și Fr. Ha- 
mouz, vicepreședinți ai guvernului, 
J. Hajek, ministrul afacerilor ex
terne, M, Dzur, ministrul apărării 
naționale, Fr. Vlasak, ministru și 
președinte al Comisiei de Stat a 
Planificării, și alți membri ai gu
vernului cehoslovac, reprezentanți 
ai instituțiilor centrale, oameni de 
știință și cultură din capitala ceho
slovacă, membri ai corpului di
plomatic din țări socialiste acredi
tați la Praga, ziariști.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Constituirea Comitetului
de organizare a Asociației de prietenie

cehoslovaco - română
PRAGA 19. — Corespondentul

Agerpres, E. Ionescu, transmite: 
La sediul Asociației cehoslovace 
pentru relații internaționale a 
avut loc vineri dimineața ședința 
de constituire a Comitetului de or
ganizare a Asociației de prietenie 
cehoslovaco-română.

Președinte al comitetului a fost 
ales Jozef Macurek, membru co
respondent al Academiei Ceho
slovace de Științe, director al In
stitutului de istorie a țărilor socia
liste europene de pe 
demia Cehoslovacă de

In aceeași zi, Ion 
ambasadorul României 
primit o delegație a Comitetului de 
organizare a Asociației de prietenie 
cehoslovaco-română. Cu acest pri
lej a avut loc o discuție caldă, 

. prietenească. Delegația a înmînat 
ambasadorului român o scrisoare 
adresată conduceri de partid și de 
stat din Republica Socialistă Româ
nia, în care se aduce la cunoștință 
constituirea Comitetului de organi
zare a Asociației de prietenie

cehoslovaco-română și se subli
niază însemnătatea acestei noi or
ganizații pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre popoarele 
celor două țări.

lîngă Aca- 
Științe. 
Obradovici, 
la Praga, a

Waldeck Rochet 
a sosit la Praga
PRAGA 19 (Agerpres). — Agen

ția C.T.K. anunță că, la invitația 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Wal
deck Rochet, secretar general al 
Partidului Comunist Francez, a so
sit vineri la Praga, într-o scurtă 
vizită

La aeroport, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de F. Kriegel, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., președin
tele C.C. al Frontului Național, Jo- 
zef Lenart, secretar al C.C. al P.C.C.. 
și alți reprezentanți ai C.C. al 
P.C.C.

încredere
a;.. -

(Urmare din pag. I)

slovac, în conducerea sa, în 
capacitatea lor de a asigura con
ducerea operei de construcție 
socialistă; în clasa muncitoare 
cehoslovacă, cu vechile ei tradiții 
revoluționare, în poporul cehoslovac, 
angajat în opera de construcție a 
socialismului. Această operă este ire
versibilă ; un popor care prin lupte 
grele și-a cucerit independența, a 
răsturnat jugul exploatării, a de
venit stăpînul propriilor sale destine 
nu cedează cu nici un preț mărețele 
sale cuceriri ! Iată de ce — așa cum 
a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— „poporul nostru, Partidul Comu
nist Român nu împărtășesc părerea 
acelora care manifestă îngrijorare 
față de ceea ce se întîmplă în Ceho
slovacia și care consideră că trebuie 
să sc intervină în procesele de per
fecționare a societății socialiste ce 
au loc în Cehoslovacia. Noi avem 
deplină încredere în Partidul Comu
nist Cehoslovac, în clasa muncitoare, 
în țărănimea, în intelectualitatea, în 
popoarele ceh și slovao și sîntem 
convinși că sub conducerea partidu
lui lor comunist, a conducerii de 
partid și de stat, vor ști să edifice 
socialismul în Cehoslovacia, cores
punzător năzuințelor și aspirațiilor 
lor".

Tendințele de amestec din afară 
trezesc o îngrijorare serioasă în 
rîndul partidului și poporului nos
tru. P.C.R. a considerat și con
sideră că dezvoltarea încrederii 
și colaborării între partidele comu
niste, între statele socialiste, nu poa
te fi promovată decît prin respecta
rea strictă a principiilor internațio
nalismului socialist, ale independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, colaborării și într-aju- 
torării tovărășești. De aci decurge 
că solutionarea propriilor probleme 
este un drept și o obligație impres
criptibilă a fiecărui partid și orice 
amestec, orice ingerință sînt inad
misibile. Viața a demonstrat nu o 
dată ce consecințe 
toare poate avea 
comunistă practica 
cutia unor foruri 
arogă dreptul de a judeca situația 
internă din alte partide și țări. In 
cazul concret al Cehoslovaciei, ase
menea practici, imixtiunile de orice 
natură în treburile sale interne nu 
pot contribui la soluționarea proble
melor, ci din contră, aduc apă la 
moara acelora care tind să complice 
și mai mult situația din Cehoslovacia. 
Partidul nostru împărtășește deplin 
punctul de vedere exprimat de con
ducerea partidului cehoslovac și anu
me că „orice presiune în scopul de 
a impune partidului alte acțiuni, 
adică de a-i impune să rezolve prin
cipalele probleme ale politicii la un 
alt forum și într-o altă perioadă 
decît la cel de-al XIV-lea congres, 
o considerăm primejdia principală 
pentru consolidarea cu succes a ro
lului conducător al partidului în 
R. S. Cehoslovacă".

în același timp, asemenea mani
festări nu ar putea avea decît 
urmări negative asupra relațiilor din
tre Cehoslovacia și alte țări socia
liste, asupra situației din mișcarea

profund dăună- 
pentru mișcarea 
punerii în dis- 
externe, care-și

comunistă — și așa destul de com
plicată — asupra vieții internațio
nale în ansamblu. După părerea 
partidului nostru, cea mai arzătoa
re cerință a momentului actual este 
de a nu se întreprinde nimic ce ar 
putea să ascută divergențele și să 
alimenteze disensiunea, de a se ma
nifesta încredere neslăbită în forța 
și capacitatea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, în conducerea sa 
aleasă în mod democratic, în forța 
și capacitatea clasei muncitoare, a 
popoarelor ceh și slovac de a re
zolva problemele țării lor în mod 
suveran, conform năzuințelor po
porului cehoslovac de dezvoltare a 
orînduirii sale socialiste. Aceasta 
este calea corespunzătoare interese
lor vitale ale Cehoslovaciei socia
liste, intereselor dezvoltării relații
lor frățești între țările socialiste — 
relații bazate pe încredere și stimă 
reciprocă între partide, între condu
cerile acestora — intereselor întă
ririi unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
sporirii în lume a forței de atracție 
a ideilor socialismului.

Recent, conducerea P.C. din Ceho
slovacia a propus conducerilor parti
delor comuniste frățești să poarte cu 
ele convorbiri bilaterale. Partidul 
Comunist Român salută o asemenea 
propunere, deoarece întîlnirile bila
terale între conducerile partidelor 
comuniste frățești, desfășurate în 
spirit de încredere și stimă, dau po
sibilitatea schimbului de păreri și 
experiență, oferă terenul unei largi 
și corecte informări reciproce, con
tribuie la realizarea bunei înțelegeri 
între partide.

Manifestările care au avut loc 
în aceste zile în România și în Ceho
slovacia, cu prilejul aniversării a 20 
de ani de la semnarea Tratatului 
româno-cehoslovac au scos puter
nic în evidență forța și vitalitatea 
legăturilor de prietenie, alianță și 
colaborare dintre popoarele noastre. 
Poporul nostru asigură poporul ceho
slovac de toată solidaritatea, de în
tregul său sprijin activ.

Opinia publică din țara noastră 
constată cu satisfacție că poziția 
P.C.R., cuvintele conducerii de par
tid și de stat, sentimentele exprima
te de oamenii muncii din România 
au avut un larg ecou în Ceho
slovacia prietenă, fiind apreciate ca 
un puternic sprijin frățesc.

Se poate, de asemenea, constata cu 
satisfacție că numeroase alte partide 
frățești își exprimă — în rezoluții 
ale organelor de conducere, în de
clarații, în presă — simpatia și so
lidaritatea față de acțiunile între
prinse de Partidul 
Cehoslovacia.

în țara noastră se 
vingerea că întregul 
slovac, unindu-se tot 
jurul conducerii de partid și de stat, 
își va realiza obiectivele fixate în 
programul de acțiune elaborat de 
P.C.C., va înainta ferm pe calea 
dezvoltării multilaterale a patriei, 
corespunzător aspirațiilor sale fun
damentale, intereselor cauzei socia
lismului, a unității țărilor socialiste, 
a tuturor forțelor antiimperialiste în 
lupta pentru progres și pace. Din 
toată inima, îl dorim succes !

Comunist din

nutrește con- 
popor ceho- 

mai strîns în



PLENARA C. C. AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA
PRAGA 19. — Trimișii Agerpres, 

R. Căplescu și Eugen Ionescu, 
transmit: în sala spaniolă a Hra- 
dului din Praga a avut loc vineri 
ședința plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, consacrată examină
rii și dezbaterii punctului de ve
dere al Prezidiului C.C. al P.C.C. 
în legătură cu scrisoarea celor 
cinci partide comuniste și munci
torești întrunite la Varșovia. La 
ședința plenară au luat parte pre
ședintele Republicii, Ludvik Svo
boda, membri ai Comisiei Centra
le de Revizie și Control a P C.C., 
miniștri comuniști și alți invitați. 
Au luat parte, de asemenea, re
prezentanți ai delegaților la cel 
de-al XlV-lea Congres extraordinar 
al partidului, aleși în cadrul con
ferințelor regionale ale P.C.C. și 
a P.C. din Slovacia.

Cuvîntarea lui A. Dubcek
Luînd cuvîntul, Alexander Dubcek, 

prim-secretar al C.C. al P.C.C., a de
clarat că Prezidiul C.C. al P.C.C. a 
convocat această plenară deoarece, în 
legătură cu consfătuirea celor cinci 
partide frățești de la Varșovia, 
s-au ridicat probleme politice serioa
se, față de care întregul partid, Co
mitetul Central trebuie să adopte o 
poziție. Prezidiul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia a găsit de cuviință să 
invite la actuala plenară pe reprezen
tanții delegațiilor din toate regiunile, 
care au obținut mandatul întregului 
partid, a spus A. Dubcek. Apoi, A. 
Dubcek a înfățișat, în ordine cronolo
gică, desfășurarea convorbirilor cu 
partidele frățești și, în primul rînd, cu 
P.C.U.S., cu privire la eventualele îri- 
tîlniri și acțiunile Prezidiului C.C. 
al P.C.C. din ultimele zile.

„Metoda cu ajutorul căreia lichi
dăm neînțelegerea — a spus vorbi
torul — trebuie să fie aceeași cu cea 
pe oare o folosim între noi : discuții 
tovărășești deschise, schimb de pă
reri, interesul comun în căutarea ade
vărului". „Partidul nostru a respectat 
în mod consecvent principiile interna
ționalismului proletar. în tot timpul 
existenței sale, el nu a oferit nici un 
motiv pentru a i se putea reproșa ati
tudini prin care s-ar fi desolidarizat 
de alianța mișcării muncitorești in
ternaționale".

„Alianța cu P.C.U.S. și partidele 
frățești, alianța și prietenia popoarelor 
noastre cu popoarele U.R.S.S. și ale 
țărilor socialiste constituie interesul 
principal al poporului nostru. Nu ne 
putem închipui că construirea socia
lismului, suveranitatea și securitatea 
noastră de stat și națională ar putea 
să fie bazate pe alte principii decît 
pe principiile alianței frățești și prie
teniei profunde dintre statele și 
partidele noastre".

„Această poziție verificată în de
cursul istoriei ne dă astăzi dreptul să 
subliniem că o componentă insepa
rabilă a internaționalismului proletar 
o constituie, de asemenea, principiul 
potrivit căruia fiecare partid, în adop
tarea hotărîrilor privind acțiunile în
treprinse în construirea socialismului, 
trebuie să pornească de la condițiile 
propriei sale țări. Socialismul ar fi o 
simplă abstracție dacă în el nu ar fi 
cuprinse tradițiile, experiența istorică 
și modul de gîndire al poporului care 
construiește regimul nou, drept, so
cialist".

Din însărcinarea Prezidiului C.C. 
al P.C.C., referatul introductiv a 
fost prezentat de tovarășul Ale
xander Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C.C.

Toți membrii Comitetului Central 
care au luat cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor au aprobat pe deplin 
poziția Prezidiului Comitetului 
Central în legătură cu scrisoarea 
celor cinci partide comuniste și 
muncitorești.

După dezbateri, Comitetul Cen
tral a adoptat în unanimitate, prin 
aclamații, o rezoluție în care se 
exprimă sprijin deplin față de 
răspunsul Prezidiului C.C. al P.C.C. 
la scrisoarea celor cinci partide, 
în rezoluție se spune: „De acord 
cu punctul de vedere al Prezidiu
lui, Comitetul Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia are 
o părere identică asupra faptului 
că este imposibil ca în examinarea

„Sîntem ferm hotărîți să continuăm 
politica începută de la plenara din 
ianuarie a Comitetului Central. Am 
plătit și plătim prea scump practica 
anilor trecuți", a spus A. Dubcek.

Raportorul a enumerat cunoscutele 
măsuri ale partidului și guvernului, 
luate în conformitate cu programul de 
acțiune și cu spiritul plenarei din ia
nuarie. înfăptuirea lor, firește, nu a 
putut și nu se va putea desfășura 
nici în viitor fără greutăți și greșeli 
și fără eventuale atitudini extremiste". 
Dar factorul hotărîtor în evoluția din 
Cehoslovacia îl constituie „mișcarea 
socialistă".

„Nu putem și nu dorim să ne în
toarcem la situația pe care partidul 
nostru a condamnat-o odată pentru 
totdeauna. Singura alternativă a acti
vității noastre viitoare o constituie 
realizarea consecventă a sarcinilor 
programului de acțiune, cu alte cu
vinte mersul înainte. Revenirea la ce 
a fost în trecut ar crea o situație în 
care oamenii noștri s-ar îndepărta 
într-adevăr de partid și am pomi pe 
calea discreditării socialismului în țara 
noastră. Cu siguranță că în acest 
mod nu am ajuta mișcarea muncito
rească internațională".

A. Dubcek a subliniat din nou că 
partidul nu va acționa de pe poziții 
de forță împotriva libertății presei și 
a cuvîntului, dar el așteaptă din 
partea ziariștilor să manifeste „depli
nă răspundere politică și de stat". El 
a subliniat, de asemenea, marea răs
pundere pe care o au organele Fron
tului Național, persoanele cu funcții 
de conducere, comuniștii și membrii 
celorlalte partide politice.

Analizînd contradicțiile din interio
rul partidului, ivite după plenara din 
ianuarie a C.C. al P.C.C., vorbitorul 
a relevat că plenara din mai a scos 
în evidență nu numai primejdia ten
dințelor antisocial is te pentru politica 
partidului, dar și primejdia care o 
amenință din partea tendințelor con
servatoare și sectariste. în situația ac
tuală complexă, noi nu putem ex
clude nici eventualitatea că aceste 
forțe conservatoare, sectariste, să în
cerce să folosească scrisoarea celor 
cinci partide pentru a provoca sci
ziune în partid și a distruge tactica 
și țelurile politice adoptate. Trebuie 
și astăzi să luăm în această privință 
o poziție clară, a spus A. Dubcek, 
chemîndu-i pe participanții la plenară 
să se pronunțe împotriva acestei e- 

problemelor de interes comun 
cineva să se limiteze doar la un 
schimb de scrisori între partide 
frățești și consideră că sînt nece
sare, de asemenea, convorbiri di
recte și reciproce între ele. Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia consideră, 
totodată, că contacte bilaterale, 
în care reprezentanții partidelor 
frățești vor avea posibilitatea să se 
familiarizeze mai îndeaproape cu 
situația din această țară, vor crea 
condiții mai potrivite și pentru o 
eventuală întîlnire a tuturor par
tidelor comuniste și muncitorești 
interesate11.

Comitetul Central își reînnoiește 
eforturile tinzînd spre dezvoltarea 
orientării fundamentale a politicii 
externe a Cehoslovaciei, care con
stă în relații prietenești cu aliații 
săi, cu Uniunea Sovietică și țările 
socialiste, pe baza solidarității in

ventualități cu același curaj și cu 
aceeași hotărîre cu care trebuie să se 
pronunțe împotriva oricăror încercări 
ale forțelor de dreapta și împotriva 
încercărilor de a încălca linia plena
rei din mai a C.C. al P.C.C. de pe 
poziții de stînga, sectariste.

A. Dubcek a chemat participanții 
la plenară să chibzuiască bine asu
pra propunerii privind convocarea 
consfătuirii partidelor comuniste din 
țările europene, deoarece multe parti
de comuniste consideră că în această 
problemă trebuie la început să se 
pronunțe P. C. din Cehoslovacia. Pre
zidiul C.C. al P.C.C. va discuta ini
țiativa franceză după informațiile pe 
care le va furniza Waldeck Rochet 
asupra convorbirilor sale de la Mos
cova. P.C.C. are nevoie de timp su
ficient și de liniște pentru a se achi
ta nestingherit de sarcinile sale. La 
adunările membrilor de partid din 
august va avea loc o discuție pre
mergătoare congresului asupra pro
gramului celui de-al XlV-lea Con
gres. Conducerea partidului va oferi 
materiale pentru această discuție.

„Rolul conducător al partidului de
pinde în mod practic de succesul 
pregătirii Congresului al XlV-lea, de 
măsura în care vom ști să asigurăm 
ofensiva politică a partidului în pe
rioada complexă care ne așteaptă. 
Pornim de la faptul că o mișcare 
complexă, contradictorie, cum este 
evoluția noastră de după ianuarie, 
poate să o cunoască cel mai bine 
și să o desfășoare în mod practic nu
mai partidul care trăiește în mijlocul 
acestei revoluții, care stimulează a- 
ceastă mișcare și continuă să stimu
leze desfășurarea ei".

„Nu vrem să ne erijăm în oameni 
care nu greșesc. Prezidiul C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia a căutat prin 
poziția sa să arate în modul cel mai 
obiectiv o serie din greutățile noas
tre... Căutăm noi abordări și nu ne 
reușește totul după cum am dori, cu 
atît mai puțin am dori să prezentăm 
abordarea noastră ca un „model" 
pentru oricine".

„Poziția față de scrisoarea partide
lor frățești este concretă, calmă și 
justă. Opinia publică acceptă această 
poziție, după cum atestă pozițiile ple
narei C.C. al P.C. din Slovacia, comi
tetelor regionale și raionale ale parti
dului, rezoluțiile care s-au primit". 
„Noi, membrii conducerii partidului, 

ternaționale, respectului reciproc, 
suveranității, egalității și neames
tecului. înțelegerea reciprocă și în
tărirea unității și colaborării între 
partidele frățești, pentru care Co
mitetul Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia este 
hotărît să facă tot ce-i stă în pu
tință, vor fi un sprijin pentru for
țele socialismului din această țară 
și vor spori cu siguranță autorita
tea tuturor forțelor socialiste re
voluționare și democratice din 
lume — subliniază rezoluția.

Oldrich Cernik, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., care a 
prezidat lucrările plenarei, a făcut 
cunoscut că pe adresa plenarei au 
sosit 1 700 de rezoluții și scrisori 
ale oamenilor muncii în sprijinul 
poziției Prezidiului C.C. La Hradul 
din Praga au sosit, în același scop, 
numeroase delegații din între
prinderi.

ne dăm seama în fiecare zi, în activi
tatea noastră, că nu am fi capabili să 
stăm în fruntea poporului nostru 
dacă nu ne-am fi contopit prin în
treaga noastră ființă cu dorințele și 
aspirațiile poporului nostru și nu 
le-am fi pătruns și dacă nu am ști să 
le îmbinăm cu interesele mișcării co
muniste internaționale".

în discuțiile cu partidele frățești, 
a spus în continuare A. Dubcek, „nu 
vedem nici o primejdie pentru unitate, 
nici o dezbinare a comunității socia
liste. Spre aceste urmări tragice ar 
putea duce metodele nejuste de rezol
vare a diferitelor poziții și nu înseși 
pozițiile diferite".

„Experiența istorică ne-a arătat tu
turor din comunitatea socialistă că 
rezultatele unor astfel de metode 
nejuste sînt foarte dăunătoare nu nu- 
numai pentru fiecare țară și partid în 
parte, dar și pentru întreaga comu
nitate socialistă. De aceea dorim chiar 
de la bun început să contribuim în 
mod practic la evitarea unor astfel de 
urmări".

„Respingem cu hotărîre și vom res
pinge eventualele tendințe de a folosi 
poziția noastră în scopul atitudinilor 
și isteriei antisovietice. Declarăm din 
nou că din partea noastră vom face 
totul pentru ca relațiile de prietenie 
dintre partidul nostru și P.C.U.S., 
dintre popoarele noastre și popoarele 
U.R.S.S. să se dezvolte și să se întă
rească pe baza principiului de la egal 
la egal, pe baza principiului respectă
rii sentimentului de adîncă prietenie 
între popoarele noastre".

„Cu aceeași energie vom tinde spre 
dezvoltarea colaborării economice, de 
stat, militare și politice,'cu țările lagă
rului socialist, în cadrul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și al Trata
tului de la Varșovia. Partidul nostru 
s-a situat pe aceste poziții în trecut, pe 
aceste poziții el se situează și în pre'- 
zent. Noi, ca internaționaliști, sîntem 
vital interesați în colaborarea frățească 
cu toate țările socialiste și nici recenta 
întîlnire a celor cinci partide frățești 
de la Varșovia nu ne poate abate de 
la acest principiu".

A. Dubcek a subliniat că „vom res
pecta și vom apăra suveranitatea noas
tră, dar paralel cu aceasta vom tinde 
în mod activ și nu pasiv spre o co
laborare rodnică și neformală, multi
laterală cu țările socialiste și cu parti
dele comuniste — marxist-leniniștii nu 
pot acționa altfel".

MAROC

CREAREA 
PARTIDULUI 
ELIBERĂRII 

Șl SOCIALISMULUI
RABAT 19 (Agerpres). — în 

Maroc a fost creat un nou partid 
politic, denumit Partidul Eliberă
rii și Socialismului. Noua organi
zație politică, se arată într-o de
clarație dată publicității joi la 
Rabat, „își exprimă atașamentul 
față de tradițiile revoluționare ale 
poporului marocan și își va baza 
activitatea pe concepția socialis
mului științific. Țelurile sale sînt 
eliberarea deplină din punct de 
vedere politic și economic a țării, 
realizarea progresului material, 
social și moral al poporului maro
can, prin înfăptuirea unor refor
me structurale, mobilizarea mase
lor populare pentru a aduce țara 
Ja socialism, pe căi corespunzînd 
realităților naționale. Aceste trans
formări, necesare în vederea eli
minării feudalismului, colonialis
mului și tuturor formelor de neo
colonialism, trebuie înfăptuite în 
condițiile unei democrații de
pline11.

Pe plan internațional, noul par
tid își exprimă sprijinul față de 
lupta popoarelor lumii împotriva 
imperialismului și reacțiunii, pen
tru democrație, pace și socialism, 
solidaritatea cu mișcarea muncito
rească internațională.

Secretar general al partidului — 
care a primit din partea guvernu
lui marocan autorizația de a func
ționa în mod legal — a fost ales 
Aii Yata, cunoscut militant politic 
progresist.

Dedarația C.C al F.N.E. 
din Vietnamul de sud

HANOI 19 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., citind 
postul de radio Eliberarea, în zilele 
de 11, 12 și 13 iulie a avut loc o 
ședință lărgită a Prezidiului Comite
tului Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. în 
cadrul acestei ședințe, președintele 
Prezidiului C.C. al F.N.E., Nguyen 
Huu Tho, a prezentat raportul „Situa
ția generală și sarcinile noastre ime
diate", iar Tran Nam Trung, vice
președinte al Prezidiului, a prezentat 
raportul cu privire la situația politică 
și militară din țară.

In cadrul dezbaterilor care au avut 
loc pe marginea rapoartelor prezen
tate, participanții la ședință au subli
niat că „de la începutul primăverii, 
în cele două ofensive generale ale 
poporului și forțelor armate populare 
din Vietnamul de sud au fost obținute 
victorii strategice multilaterale. Impe
rialiștii S.U.A. și acoliții lor întîmpină 
dificultăți uriașe în domeniul militar, 
politic, economic, financiar și social. 
Forțele militare și politice ale armatei 
și poporului din Vietnamul de sud 
sînt în permanentă creștere, puterea 
revoluționară a poporului a fost instau
rată în numeroase regiuni eliberate. 
Programul politic și politica Frontului, 
îndreptate spre unificarea întregului 
popor, în lupta împotriva agresiunii 
S.U.A., pentru salvarea patriei, ca
pătă pe zi ce trece o aprobare tot 
mai mare. Victoriile armatei și poporu
lui Vietnamului de sud sînt strîns 
legate de solidaritatea generală, de

GRECIA Critici 

la adresa 
proiectului 
de constituție

ATENA 19 (Agerpres). — Cotidia
nul atenian „Akropolis" a publicat 
un editorial în care este criticat pro
iectul de constituție elaborat de co
misia celor 20 de juriști, sub direc
ta îndrumare a guvernului Papado
poulos. Acesta este primul articol 
critic la adresa politicii interne a 
guvernului, apărut în presa greacă 
după lovitura de stat de la 21 apri
lie 1967. Printre altele, ziarul enu
mera prevederile care ar constitui 
obstacole în calea funcționării de
mocratice a vieții sociale, ca de pil
dă interzicerea temporară sau defi
nitivă a editării unor publicații în 
cazul în care în cursul unui dece
niu vor fi de trei ori condamnate 
pentru încălcarea legii presei, ex
cluderea din parlament a unui par
tid sau a unei alianțe de partide în 
cazul în care nu a obținut un anu
mit procent de voturi în alegeri, li
mitarea alegerii aceluiași deputat în 
parlament la nu mai mult de trei 
legislaturi consecutive, interzicerea 
numirii demnităților în posturi minis
teriale etc.

★
Zece ofițeri superiori greci, care au 

fost arestați săptămîna trecută, vor fi 
deportați în diferite insule din Ma
rca Egee, a anunțat un purtător de 
cuvînt al guvernului de la Atena. O- 
fițerii au fost arestați în baza unor 
acuzații neprecizate de „activități ile
gale".

sprijinul și ajutorul uriaș al prietenilor 
clin toate cele cinci continente".

★
HANOI 19 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. a dat publicității o declarație 
a Comitetului Central ai Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud în legătură cu cea de-a 14-a ani
versare a semnării acordurilor de la 
Geneva cu privire la Vietnam. După 
cum se subliniază în declarație, 
„realitatea ultimilor 14 ani atestă în 
mod elocvent că imperialiștii S.U.A. 
sînt agresori în Vietnamul de sud, în
calcă independența, pacea și unitatea 
Vietnamului, acordurile de la Geneva 
din 1954, amenință pacea din Asia și 
din lumea întreagă. Poporul vietna
mez nu are altă alternativă decît să 
ducă un război de rezistență împotriva 
agresorilor pentru unificarea patriei, 
pentru obținerea independenței și a 
drepturilor naționale".

în declarație se subliniază că ho- 
tărîrea poporului și a forțelor armate 
populare de eliberare din Vietnamul 
de sud de a obține drepturile lor na
ționale — independența, democrația, 
pacea, neutralitatea și prosperitatea — 
de a realiza unificarea pașnică a patriei 
este o hotărîre pe care nimic nu o va 
putea schimba. Declarația exprimă 
sincere mulțumiri guvernelor, popoare
lor și organizațiilor democratice, tutu
ror celor cărora le sînt scumpe pacea 
și dreptatea, pentru ajutorul acordat 
care însuflețește și sprijină poporul 
din Vietnamul de sud în intensificarea 
ofensivei generale pentru eliberarea 
Sudului și apărarea Nordului.

PREZENTAREA SCRISORILOR 
DE ACREDITARE DE CĂTRE 

AMBASADORUL 
ROMÂNIEI ÎN NIGERIA

LAGOS 19 (Agerpres). — Gheor- 
ghe Iason, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Federală Nigeria, a prezentat scri
sorile de acreditare șefului guver
nului militar federal și comandant 
suprem al forțelor militare ale Re
publicii Federale Nigeria, general- 
maior Yakubu Gow.on.

Ambasadorul român a fost însoțit 
de membri ai ambasadei

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între șeful 
guvernului militar federal și am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia a avut loc o convorbire cor
dială.

Constituirea 
noului guvern 
irakian

BAGDAD 19 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad a anunțat consti
tuirea unui nou guvern irakian ca 
urmare a loviturii militare de stat ce 
a avut loc la 17 iulie. în postul d« 
prim-ministru a fost numit Abdel Ra
zak al-Naif, considerat ca avînd le
gături strînse cu noul președinte al 
Irakului, Ahmad Hassan al-Bakr. Fos
tul ambasador irakian la Beirut, dr. 
Nashr Hani, a primit portofoliul a- 
facerilor externe, iar în funcția de 
ministru al apărării a fost desemnat 
Ibrahim Abdul Rahman Daoud. Din 
noul guvern irakian fac parte 27 do 
miniștri.

într-o declarație transmisă la ra
dio și televiziune, primul ministru 
Abdel Razak al-Naif a afirmat că 
guvernul său va căuta să realizeze u- 
nitatea națională și va rezolva pro
blema minorității kurde într-o ma
nieră „care va menține unitatea te
ritoriului irakian". El a adăugat că 
regimul va ooopera cu țările arabe 
„pe orice cale constructivă" și va 
acorda o atenție specială îmbunătă
țirii situației economice a țării.

Manifestație în bazinul carbonifer 
Ruhr (R. F. a Germaniei) împotriva 

concedierilor

SPRIJIN UNANIM FAȚA DE POZIȚIA 

PREZIDIULUI C. C. AL P. C. C.
PRAGA 19 (Agerpres). — După 

cum informează agenția C.T.K., pe 
adresa Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia 
continuă să sosească numeroase 
rezoluții, declarații, scrisori și te
legrame din toate colțurile țării, 
în care comuniștii — muncitori, 
țărani, intelectuali, militari etc. — 
își exprimă în unanimitate acordul 
față de activitatea Prezidiului C.C. 
al P.C.C. și poziția adoptată în le
gătură cu scrisoarea participanți- 
lor la întîlnirea de la Varșovia.

Colectivele de muncă de la Uzi
na metalurgică „C.K.D.11 din Praga 
și de la Uzina „Skoda" din Plzen 
au adoptat o rezoluție în care își 
exprimă sprijinul deplin pentru 
conducerea partidului comunist și 
aprobă poziția Prezidiului C.C. al 
P.C.C. Scrisori în care își ex
primă sprijinul pentru C.C. al 
P.C.C. și aprobă poziția Prezi
diului C.C. al P.C.C. au fost, 
de asemenea, adresate de co
muniștii din Karlovy Vary, Hebe 
Sokolovo, Marianske Lazne, lucră
torii de la radio Kosice, comuniștii 
și lucrătorii de la Ministerul Cul
turii și Informațiilor, oamenii 
muncii de la Combinatul chimic 
„Wilhelm Pieck11, comuniștii din 
aparatul C.C. al Uniunii femeilor 
din Cehoslovacia, reprezentanții 
Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Tineretului din Ceho
slovacia, reprezentanții Consiliului 
Central al tineretului sătesc etc.

într-o rezoluție adoptată de Co- 
jnitetul orășenesc Praga al P.C.O. 

se exprimă acordul cu poziția Pre
zidiului C.C. al P.C.C. în legătură 
cu scrisoarea celor cinci partide 
comuniste și muncitorești. Se sub
liniază îndeosebi partea din răs
punsul Prezidiului C.C. al P.C.C. 
în care se relevă dreptul partidu
lui și al poporului cehoslovac de 
a rezolva în mod suveran proble
mele interne ale dezvoltării socia
lismului. într-o declarație adresată 
conducerii partidului, activul or
ganizațiilor de bază din Slovacia 
de sud împărtășește politica C.C. 
al P.C.C. în frunte cu A. Dubcek 
și, în numele tuturor comuniștilor, 
exprimă sprijinul deplin pentru 
această politică. Comuniștii — se 
arată în scrisoare — nu vor per
mite nimănui să oprească procesul 
de democratizare din Cehoslovacia 
socialistă sau să abuzeze de acesta.

La rîndul său, plenara Comite
tului pe întreaga armată al P.C.C., 
ales la conferința comuniștilor din 
armata populară, a adoptat o re
zoluție în care afirmă „sprijinul 
deplin față de poziția chibzuită a 
Prezidiului C.C. al P.C.C. în rezol
varea actualei situații complexe 
din țară11. într-o declarație co
mună adresată conducerii par
tidului, reprezentanții secțiuni
lor cehe ale uniunilor de crea
ție exprimă sprijinul deplin pen
tru forțele progresiste din partid, 
guvern și Frontul Național în e- 
forturile lor pentru dezvoltarea 
continuă a procesului de democra
tizare, pentru apărarea suverani
tății țării.

Linia P. C.
din Cehoslovacia 

apreciată și salutată 
de P.C. din Austria

VIENA (Agerpres). — într-un in
terviu acordat ziarului „Volks- 
stimme", Friedl Fiirnberg și Franz 
West, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Austria, care 
au făcut o vizită în R. S. Ceho
slovacă, au declarat că în timpul 
vizitei au ajuns la concluzia că 
„conducerea partidului frate ceho
slovac este pe deplin hotărîtă să 
continue pe calea dezvoltării pe 
mai departe a democrației socia
liste, cale care, după cum se știe, 
a fost apreciată și salutată chiar 
de la început de Partidul Comu
nist din Austria". Deși există u- 
nele obstacole, au spus ei, acestea 
pot fi depășite în cadrul unui 
schimb de păreri ce se poate des
fășura cu succes numai în inte
riorul țării ; amestecul din afară 
nu poate decît să îngreuneze și să 
complice situația. De aceea — se a- 
rată în continuare în interviu — 
ne menținem părerea că mișcarea 
comunistă internațională are obli
gația morală să sprijine conduce
rea Partidului Comunist din Ceho
slovacia. în încheierea interviului, 
ei au subliniat că recenta lor vi
zită la Praga, convorbirile purta
te cu tovarășii cehoslovaci le-au în
tărit convingerea că drumul pe 
care merge actuala conducere a 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia are o perspectivă bogată 
și complexă, care merită încrede
rea partidelor frățești.

agențiile de presă transmit:
Comitetul de luptă al uni

versității Kiushu a adresat 
ambasadorului S.U.A. in Ja
ponia o notă în care cere e- 
vacuarea imediată a bazei 
aeriene de lingă Fukuoka 
și se pronunță pentru denunțarea tra
tatului de securitate japono-american.

Norvegia, Danemarca, Sue
dia și Finlanda au semnat o 
înțelegere privind acordarea unui 
ajutor comun țărilor în curs de dez
voltare. Va fi creat un comitet mi
nisterial care va examina principale
le probleme privind proporțiile și pro
gramul acestui ajutor.

Franța a pierdut aproape 
un miliard de franci (200 
milioane dolari) din rezervele sale de 
aur și devize în cursul săptămînii do 
la 4 la 11 iulie, în ciuda ridicării 
taxei de scont de la 3,5 la 5 la 
sută și a întăririi controlului asupra 
schimburilor, anunță agenția France 
Presse.

Un zăcămint de petrol, 
care ar putea fi unul dintre cele 
mai importante din lume, a fost des
coperit în largul coastelor Alaskăi. 
Studiile preliminare au arătat că re
zervele de petrol din această re
giune ar putea să se ridice la 5 pînă 
la 10 miliarde barili.

Sosirea Iui James Earl Ray, 
asasinul prezumtiv al pastoru
lui Martin Luther King, la în
chisoarea orașului Memphis 
(S.U A) a fost însoțită de mă
suri excepționale de securitate. 
Ray a fost îmbrăcat într-o vestă 
de protecție contra gloanțelor. 
De la aeroport la închisoare el 
a fost transportat într-un vehi
cul blindat, escortat de 6 auto
mobile ale poliției.

La Panmunjon a avut loc 
o întrunire a secretarilor Comisiei 
militare de armistițiu din Coreea. Cu 
această ocazie, partea nord-coreeană a 
protestat energic împotriva violării A- 
cordurilor de armistițiu din Coreea 
de către partea americană, care a în
treprins diferite „acțiuni ostile" în 
zona demilitarizată.

Studenții din Istanbul au 
continuat acțiunile de protest 
împotriva vizitei unităților flotei a 
6-a americane. Rectorul Universității 
tehnice din Istanbul și consiliul pro
fesoral și-au prezentat demisia auto
rităților municipale.

tn Uniunea Sovietică a fost 
plasat pe orbită un nou satelit 
din seria Cosmos — „Cosmos 233" 
— destinat continuării cercetărilor 
spațiului cosmic.

Galileo Galilei urmează să 
fie ,,reabilitat'’ oficial de biseri
ca catolică. La o sesiune a laurea- 
ților premiului Nobel pentru fizică, 
care s-a desfășurat recent la Lindau 
(R.F.G.), cardinalul Vienei, Franz 
Konig, a anunțat intenția Vaticanului 
de a „proceda la o rezolvare clară 
și sinceră a cazului Galilei".

H G O 0 E

în Yemen s-a hotărît crea
rea unei comisii pentru ela
borarea unei constituții per
manente a țării. De asemenea, 
a fost luată o hotărîre privind în
ființarea trupelor de grăniceri și a 
serviciilor vamale.

Liderii Partidului Liberat 
Democrat din Japonia au ho
tărît să convoace Dieta într-o sesiune 
extraordinară de 7 zile, în cadrul că
reia să fie discutate probleme privind 
structura conducerii Camerei Consi
lierilor pentru care au avut loc ale
geri la 7 iulie.

Poliția guatemaleză a anun
țat că în ultimele două zile au fost 
arestate cîteva persoane care au plasat 
bombe cu explozie întârziată în apro
piere de Palatul național, de clădirea 
poliției și în grădina ambasadei bra
ziliene la Ciudad de Guatemala.

Guvernul R. F. a Germaniei 
a acordat Israelului un ajutor 
economic în valoare de 
milioane mărci. Ministerul da 
Externe vest-german anunță că, în 
acest sens joi, la Bonn a fost sem
nat un acord între cele două țări.
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