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într-un cadru solemn, la Fraga s-a semnat Tratatul de prietenie, GOSPODĂRIREA
colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România 

și Republica Socialistă Cehoslovacă

0 NOUĂ PAGINĂ ÎN CRONICA RELAȚIILOR 
FRĂȚEȘTI ROMĂNO-CEHOSLOVACE

PR AGA 16 (Agerpres). — La 
încheierea convorbirilor oficiale 
între delegațiile de partid și de 
stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Socialiste Ce
hoslovace, vineri la prînz, la Hra- 
dul din Praga a avut loc solemni
tatea semnării Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
între Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Ceho
slovacă.

La solemnitate au luat parte 
membrii celor două delegații.

Cuvîntările rostite de tovarășii |

Ludvik Svoboda și Nicolae Ceaușescu >
la semnarea tratatului |

Entuziastul miting de uzine

TRACA 16. Trimișii spe
ciali Agerpres, Romulus Că- 
plescu și Eugen Ionescu, trans
mit : Vineri la prînz, membrii 
delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Alexander Dub- 
cek, Oldrich Cernik și alți 
conducători de partid 1 și de 
stat cehoslovaci, au fost oas
peții uzinelor „Avia“, situate 
în regiunea de centură a Pra- 
găi.

Este o zi splendidă de vară. 
Pe traseul spre vechea citade
lă a muncitorimii pragheze, 
numeroși cetățeni au ținut 
să-și manifeste din nou bucu
ria de a saluta pe solii po
porului român.

Gazdele au făcut o caldă și 
entuziastă primire oaspeților 
dragi. Intrarea în uzină era 
străjuită de drapelele de stat 
ale României și Cehoslova
ciei. Pe o uriașă pancartă ro
șie este înscrisă în limbile ro
mână și cehă urarea: „Bine 
ați venit, dragi prieteni ro
mâni" — „Vitame vas, drazi 
rumunske pratele". O mare 
mulțime de muncitori, aflați 
în piața din fața întreprinde
rii, ovaționează îndelung.

In întîmpinarea conducăto
rilor români și cehoslovaci au 
venit ministrul industriei gre
le, Josef Krejci, și Karel No
votny, directorul general al 
trustului auto din Cehoslova
cia, membri ai conducerii uzi
nei. Un grup de tinere oferă 
oaspeților buchete de garoafe 
roșii. Cei doi conducători 
string cu căldură mîinile întin
se din mulțime. Se scandează 
„Trăiască Ceaușescu", „Trăias
că Dubcek", „Trăiască priete
nii români".

Persoanele oficiale române 
și cehoslovace pătrund în in
cinta uzinei. Pe un platou se 
află amenajată o expoziție în 
aer liber, care înfățișează roa
dele muncii harnice a colecti
vului de la „Avia". Directo
rul general al uzinelor, Josef 
Mouka. adresează un cuvînt de 
salut după care prezintă as
pecte din activitatea colectivu
lui. Uzina, care va împlini în
(Continuare în pag. a II a)

Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Cehoslovacă a fost 
semnat din partea română de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Din pai tea cehoslovacă tratatul a 
fost semnat de tovarășul Ludvik 
Svoboda.

După semnarea tratatului cei doi 
președinți își string călduros mîi
nile, se îmbrățișează. Apoi tovară
șii Ludvik Svoboda și Nicolae 
Ceaușescu au rostit cuvîntări.

Cuvîntarea tovarășului
Alexander Dubcek

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășe Maurer, 
Stimați prieteni români, 
Tovarășe și tovarăși,

Permiteți-mi mai întîi să salut 
în mijlocul nostru în modul cel 
mai călduros pe oaspeții noștri 
dragi, delegația de partid și 
de stat a Republicii Șocialiste 
România, pe secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, pe președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și pe ceilalți tovarăși ro
mâni. Am dori ca și aici în fabrica 
dumneavoastră să se simtă bine, 
să poată spune că au fost primiți 
ca niște prieteni cu adevărat apro- 
piați, ca aliați, ca tovarăși Să 
vadă astfel că popoarele noastre nu 
au uitat că pentru eliberarea lor de 

sub jugul nazist a fost vărsat și 
sîngele a mai mult de 13 000 de 
soldați români, care au luptat pe 
teritoriul țării noastre alături de 
Armata sovietică

Așa după cum știți, cu cîteva ore 
înainte, reprezentanții Republicii 
Socialiste România și ai Republicii 
Socialiste Cehoslovace au semnat 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală Am dori ca to
varășii români să se simtă aici, 
între dumneavoastră, între munci
tori, ca între aceia care reprezintă 
o garanție hotărîtoare a alianței 
încheiate.

Dorim să se convingă că noul 
tratat cehoslovaco-român nu este 
numai o problemă a guvernelor, dar 
și a popoarelor țărilor noastre. In 
aceasta constă înainte de toate 
trăinicia lui.

Dorim ca prietenii noștri să fie 
convinși că în fiecare clipă ne vom 

(Continuare în pag a H a)

Dragă tovarășe Dubcek, 
Dragă tovarășe Cernik, 
Stimați tovarăși și prieteni,

Permiteți-mi, înainte de toate, să 
dau expresie satisfacției noastre, a 
delegației de partid și de stat a 
României, de a ne întîlni cu colec
tivul uzinei dv., de a ne afla în 
mijlocul unor prieteni și tovarăși 
apropiați. Vă mulțumim din inimă 
pentru ospitalitatea tovărășească cu 
care ne-ați primit.

Folosim acest prilej pentru a a- 
dresa, de asemenea, vii mulțumiri 
locuitorilor orașului Praga care 
ne-au întâmpinat cu deosebită căl
dură prietenească, întregului popor 
al Cehoslovaciei frățești care — 
prin presă, scrisori și telegrame 
trimise delegației — a salutat vizi
ta noastră cu manifestări pline de 
cordialitate la adresa României so
cialiste. a partidului și poporului 
nostru. în toate aceste manifestări, 
noi vedem expresia sentimentelor 
reciproce de stimă și solidaritate 

frățească ce leagă partidele și po
poarele noastre. Folosim acest pri
lej pentru a vă transmite dv. și 
prin dv. tuturor locuitorilor ora 
șului Praga, popoarelor Cehoslova
ciei socialiste salutul tovărășesc al 
comuniștilor, al clasei muncitoare 
și al întregului popor român, care 
acordă o înaltă prețuire prieteniei 
și alianței cu popoarele Cehoslova
ciei socialiste.

Ne-a făcut o deosebită plăcere 
să vizităm uzina dv., să cunoaș
tem munca și preocupările colecti
vului uzinei „Avia", realizările 
pe care le-ați obținut. Știm că 
întreprinderea în care lucrați o- 
cupă un loc important în cadrul in
dustriei constructoare de mașini a 
Cehoslovaciei, că dispune de mari 
posibilități de a se dezvolta, de 3 
spori și moderniza producția. Ne 
bucură faptul că între uzina dv. și 
uzina de autocamioane din Brașov 
sînt relații de colaborare și sîntem 

(Continuare în pag. a II a)

RAȚIONALA 
LEMNULUI- 
problemă a întregii

Victor CHIRIBĂU
adjunct al ministrului economiei forestiere

I
 Pădurea, una din componentele principale ale avuției naționale, furnizează materia primă pentru mai multe sectoare industriale ale economiei. In paralel cu acest important rol de furnizor al unei materii prime de deosebită însemnătate, pădurea influențează mediul înconjurător. în special din punctul de vedere al climatului. solului și regimului apelor, motive suplimentare, de evidentă stringență, care obligă la valorificarea rațională a potențialului de masă lemnoasă. Analizînd lucrurile prin această prismă, lucid și realist, apar cu claritate și sarcinile referitoare la protejarea pădurii, la economisirea resurselor sale. Greșite sînt părerile care susțin că potențialul forestier ar ti nelimitat. Corespunzător cerințelor crescînde ale economiei naționale, este strict necesară o raționalizare severă a consumului de material lemnos — prevedere esențială a planului de stat pe acest an.Firește, mai întîi, această sarcină a revenit și revine cu precădere Ministerului Economiei Forestiere, titularul răspunderii pentru transpunerea în practică u politicii valorificării superioare și/rationale a produselor K* pădurii. în ai,est scop, an de an s-âuadoptat măsuri noi care au asigurat reducerea procentului de pierderi si consumul tehnologic în exploatări, a consumului de lemn în instalațiile așa zise pasagere, precum și creșterea indicilor de utilizare a masei lemnoase, a valorii produselor obținute dintr-un metru cub de material lemnos exploatat. De pildă. în perioada 1960—1968. consumul tehnologic și pierderile în procesul de exploatare au scăzut de la 7.4 la sută la 3,8 la sută, ceea ce echivalează cu economisirea a 877 000 m.c. la nivelul anului curent. Concomitent, indicele de utilizare a masei lemnoase, ca lemn pentru folosințe industriale, a crescut de la 57,8 la sută la 71,5 la sută. Tn aceeași perioadă, consumul de lemn în instalațiile pasagere necesare procesului de exploatare a scăzut de peste trei ori. reducîndu-se considerabil și ponderea rășinoaselor prin folosirea mai intensă a esențelor mai puțin valoroase. Valoarea produselor obținute dintr-un metru cub de lemn s-a emnlificat în nerioada la care ne referim, pe întreaga ramură a economiei forestiere, de a- nroape două ori. iar producția globală a sporit cu 208 Ia sută în condițiile în care volumul masei lemnoase dat în exploatare a crescut numai cu 15 la sută. Aceste proporții vorbesc convingător despre modul în care întreprinderile ministerului privesc sarcina de a gospodări si a valorifica superior lemnul.Aceleași aprecieri pozitive sînt valabile și în dustrializare dezvoltat în de cheresteas-a diminuat treptat, țara noastră situîndu-se pe un Ioc bun în comparație cu alte rezultate pe plan mondial. Datele sînt concludente și merită prezentate. în acest sens, consumurile specifice de cherestea răși- noase. La mobila corp, la 1 milion lei producție, consumul a scăzut de 

cazul sectorului de in- a lemnului, puternic ultimii ani. Consumul la principalele produse

la 89,0 m.c. în anul 1960, la 21,0 m.c. în anul 1968. la producția de 1 000 m* uși-ferestre cu circa 15 la sută, la ambalaj pentru mobilă export de la 66 m.c. pe 1 milion lei producție la 26 m.c. iar la fabricarea platformelor și remorcilor auto consumul specific în m.c. pe bucată s-a redus cu circa 40 la sută. înregistrarea unor asemenea rezultate se datorează și dezvoltării producției de înlocuitori ai cherestelei cum sini placajul, plăcile aglomerate și cele fibrolem- noase. Acești înlocuitori au permis ca în acest an să se economisească circa 2 milioane m.c. cherestea. în echivalent. De altfel, pînă la sfîrșitul cincinalului producția de cherestea
(Continuare In pag. a Vll-a)

In Editura politică 
a apărut :

NICOLAE 
CEAUSESCU 

Cuvîntare la adunarea 
festivă din Capitala cu 
prilejul absolvirii pro
moției 1968 a Acade
miei Militare Generale 
și acordării gradului de 
ofițer absolvenților șco

lilor militare
— 14 august 1968 — 

(Lucrarea a fost editată In
tr-un tiraj de masă)

In Lunca Prutului 

VASTE iii DE 
HIDROAMELIORAȚIIVASLUI (corespondentul „Scînteii"). — în Lunca Prutului, pe porțiunea de teren cuprinsă între localitățile Bumbăta și Albița din județul Vaslui, se execută mari lucrări de hidroameliorații. Un dig construit încă din anul trecut, de-a lungul Prutului, pe o distanță de aproape 70 de km, apără de inundații o suprafață de 18 650 ha de teren și un mare număr de sate. Anul a- cesta se execută un mare volum de lucrări de desecări, defrișări și destufizări, se amenajează trei stații de pompare reversibile și se construiesc 7 baraje pentru atenuarea viiturilor. Valoarea lucrărilor se ridică la circa 50 milioane de lei. Angajamentul constructorilor prevede ca toate cele 7 baraje să fie date în exploatare la începutul lunii septembrie, cu patru luni mai devreme față de prevederile planului. Eforturi însemnate se depun în lucrările de desecări. Rețeaua de canale măsoară peste 250 km, iar numărul podețelor aflate în construcție se ridică la peste 200. A fost executat pînă acum un volum de terasamente de 2,3 milioane metri cubi de pămînt, s-au turnat aproape 4 000 mc de betoane, iar la cele trei stații de pompare lucrările sînt în a- vans cu 10—15 zile față de grafice.
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ENTUZIASTUL MITING DE LA UZINELE „AVIA" DIN PRAGA
Cuvîntarea tovarășului 

Alexander Dubcek
(Urmare din pag. I) 

ține cuvîntul dat. Se spune despre 
prietenie că este o problemă de 
inimă. Cred că nu subapreciez cu 
nimic acest simțămînt omenesc, 
dacă spun că este și o problemă 
de înțelepciune și, în cazul în care 
este vorba despre relațiile dintre 
diferite popoare, și o problemă 
de mare răspundere. Aceasta este 
o expresie concretă a poziției noas
tre internaționale pe care o adop
tăm față de toate popoarele și cu 
atît mai mult față de popoarele ță
rilor socialiste.

Prin semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală cu Republica Socialistă Ro
mânia crește numărul actelor noas
tre de alianță cu țările socialiste. 
Astfel de tratate au fost încheiate 
nu de mult de Republica Socialistă 
Cehoslovacă cu Uniunea Sovietică, 
Republica Populară Polonă, Repu
blica Democrată Germană, Repu
blica Populară Bulgaria și Repu
blica Populară Ungară. Prin aceas
ta ne exprimăm apartenența la co
munitatea țărilor socialiste, ne ex
primăm convingerea, rezultată din 
o apreciere reală a poziției țării 
noastre în Europa, că atît dezvol
tarea multilaterală a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, precum și 
securitatea, suveranitatea și inde
pendența ei, pot fi garantate numai 
prin unitate și colaborare cu cele
lalte țări socialiste.

Aceste probleme au constituit 
principalul conținut al convorbiri
lor cu oaspeții noștri români. 
Putem spune cu deplină satis
facție că, atît partidul nostru, cît 
și Partidul Comunist Român sînt 
gata să facă totul — în prezent și 
în viitor — pentru unitatea și co
eziunea țărilor socialiste, să con
tribuie la întărirea păcii în lume, 
la dezvoltarea colaborării cu dife
rite popoare, și prin aceasta și la 
formarea treptată a sistemului 
securității colective în Europa.

Străduința de a întări relațiile 
dintre partidele comuniste și mun
citorești, dintre statele socialiste a 
fost ideea de bază cu care ne-am 
așezat la masa convorbirilor cu 
tovarășii sovietici la Cierna nad 
Tisou, la consfătuirea reprezentan
ților celor șase partide comuniste 
și muncitorești de la Bratislava. 
Rezultatele acestor întâlniri au con
tribuit la întărirea unității țărilor 
socialiste și la lărgirea colaborării 
lor, reciproce, precum și la întări
rea unității întregii mișcări'comu
niste internaționale.

Convorbirile cu delegația Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Tito, și cu 
delegația Partidului Socialist Unit 
din Germania, în frunte cu tova
rășul Ulbricht, precum și actuala 
vizită a delegației de partid și de 
stat române, condusă de tovară
șul Geaușescu, constituie o contribu
ție importantă la cauza comună a 
țărilor socialiste și a tuturor for
țelor revoluționare mondiale.

Aceasta are o importanță cu to
tul deosebită pentru țara noastră, 
pentru a ne putea concentra asu
pra înfăptuirii cu competență a sar
cinilor cuprinse în programul de 
acțiune al partidului, pentru a ne 
putea continua drumul început în 
ianuarie.

Nu trebuie să ne abatem cu ni
mic de la aceasta, sîntem răspun
zători în fața partidului nostru și a 
poporului nostru și vom continua 
și de acum înainte să mergem în 
această direcție.

Actualmente în centrul atenției 
noastre stă pregătirea Congresului 
al XIV-lea, for care va treimi să 
confirme politica noastră pe care o 
vom menține constant și Consec
vent. Succesul întregii politici de 
după ianuarie trebuie să fie confir
mat în perioada următoare, în pri
mul rînd de rezultatele economiei 
naționale. Aprofundăm democrația 
socialistă, și poporul o salută, pen
tru ca interesul, activitatea și bogă
ția de idei a societății să fie folosi
te pe deplin pentru a aduce unui 
real cerc larg de oameni rezultate 
bune, pentru a rezolva în mod 
optim problemele vieții oamenilor, 
să introducem sentimentul sigu
ranței, încrederea în actualitate și 
în viitor. In acest sens, în domeniul 
economic avem nevoie de două 
lucruri: pe de o parte ca organele 
centrale să rezolve și să clarifice 
în cel mai scurt timp direcțiile 
principale ale dezvoltării inten
sive a economiei naționale, iar pe

ÎNTÎLNIRI ALE DELEGAȚIEI 
DE PARTID Șl DE STAT ROMÂNE

PRAGA 16 (Agerpres). — _ In 
cursul după-amiezii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
membri ai delegației de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Ro
mânia au primit vizita unei dele
gații a Uniunii cehoslovace a luptă» 
torilor antifasciști.

Președintele uniunii, Frantisek 
Blaha, a predat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj în ' care este 
evocată îndelungata tradiție de 
luptă comună a popoarelor Româ
niei și Cehoslovaciei împotriva asu
pririi sociale și naționale, pentru 
libertate, lupta antifascistă comună. 
Mesajul exprimă dorința dezvol
tării mai departe a relațiilor de 
colaborare și cooperare socialistă 
între cele două țări frățești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mulțumind pentru caldele aprecieri 
la adresa României socialiste, a 
Partidului Comunist Român și a 
poporului nostru, a subliniat pu

de altă parte, fiecare uzină și în
treprindere, colectivele lor să 
contribuie în mod activ și cu ini
țiativă la rezolvarea problemelor 
economiei noastre naționale.

Deviza cea mai de preț pe care 
o avem în înfăptuirea proiectelor 
noastre constă în sprijinul acordat 
de majoritatea covîrșitoare a 
poporului noii politici a partidului 
nostru, sprijin pe care în activi
tatea noastră îl simțim și care ne 
dă siguranța necesară. Acest lucru 
l-am simțit și din partea uzinei 
dumneavoastră.

Permiteți-mi, stimate,, tovarășe și 
tovarăși, ca, folosindu-mă de aceas
tă ocazie, să vă mulțumesc cordial, 
din însărcinarea Prezidiului Comi
tetului Central al P.C. din Ceho
slovacia. Știți că nu toate treburile 
reușesc la toată lumea, dar, vă spun 
sincer, ne simțim mai în siguranță 
atunci cînd vă vedem pe voi, po
porul vostru, care sprijiniți atît de 
spontan cauza noastră. Altfel nici 
nu s-ar putea.

Nu ascundem că evoluția noastră 
internă provoacă și unele dificul
tăți cărora trebuie să le facem 
față. Desigur, cunoașteți poziția 
Prezidiului C.C. al P.C.C. publicată 
cu citeva zile în urmă, care atrage 
atenția asupra pericolului unor ac
țiuni stihinice în timpul cărora nu 
au lipsit nici invective extremiste 
împotriva P.C.C. și împotriva con
strucției noastre socialiste. Au apă
rut și insulte la adresa milHiei 
populare, cu toate că știm că mili
ția populară la adunarea sa în ac
tivul central s-a pronunțat fără e- 
chivoc pentru politica nouă, pentru 
linia începută de partidul nostru în 
ianuarie. Este cu atît mai surprin
zător că cererile de desființarea 
miliției populare sînt prezentate de 
autorii lor drept un sprijin pentru 
politica noii conduceri a partidului.

Sînt convins că toți cei care 
fac parte din rîndurile miliției 
populare sînt în perioada actuală 
cu adevărat buni apărători ai pro
cesului nostru de democratizare. 
Avem nevoie în patria noastră și 
de ordine. Avem nevoie de or
dine pentru a lărgi orizontul 
construcției noastre socialiste, al 
procesului nostru de democratiza
re. Și tocmai de aceea, toate celelal
te organe și instituții ale noastre tre
buie să se preocupe de ordinea, sub 
toate aspectele, din țara noas
tră. Iar eu cred că așa este 
bine, și orice om al muncii do
rește acest lucru. îi» caz con-, 
traț, totul s-ar întoarce împotriva 
a ceea ce urmărim, împotriva . e- 
forturilor procesului nostru de de
mocratizare. Fenomenele negative 
pe care le întîlnim în unele 
locuri în Praga, și mai ales dacă 
ele ar continua, au o influență ne
gativă asupra procesului de demo
cratizare, provoacă neliniște în rin- 
dul locuitorilor Pragăi.

Este o chestiune a noastră co
mună, o chestiune a tuturor oame
nilor cinstiți de a lua poziție îm
potriva oricărei lipse de rațiune, 
care ar putea avea urmări nefaste, 
ar putea dăuna tocmai acelor idei 
la care popoarele noastre au aderat 
spontan după ianuarie.

Tovarăș» și tovarăși,
Stimați prieteni,
Nici un stat — nici chiar un 

stat mare — nu poate să-și bazeze 
politica sa externă pe concepții 
subiective, nefondate. Cu atît măi 
puțin noi. Dacă dorim ca dezvol
tarea viitoare a economiei naționale 
să se sprijine pe baze solide și 
permanente, trebuie să ne bizuim 
în primul rînd pe colaborarea eco
nomică cu țările socialiste, pe di
viziunea muncii, specializare și co
laborare, bine chibzuite și avanta
joase pentru toți.

Nu ascundem, firește, că stadiul 
actual al colaborării economice a 
țărilor socialiste nu corespunde 
imaginii noastre ca și Imaginii pe 
care o au despre ea majoritatea 
țărilor socialiste. Considerăm cu 
toții că nivelul scăzut al diviziunii 
internaționale socialiste a muncii 
nu contribuie suficient la creșterea 
eficienței economiilor naționale ale 
țărilor socialiste. Cu alte cuvinte, 
dacă trebuie să rezolvăm pro
bleme ale economiei noastre națio
nale nu ■ înseamnă că trebuie să 
schimbăm orientarea noastră în 
dezvoltarea colaborării economise 
cu statele socialiste, ci, dimpotrivă, 
trebuie să facem totul ca această 
colaborare să ajungă la nivelul 
cerut de epoca revoluției tehnico- 

ternicele sentimente de solidaritate 
ale comuniștilor români, ale între
gului popor față de comuniștii 
cehoslovaci și popoarele Ceho
slovaciei socialiste.

Membrii delegației române au 
primit, de asemenea, o delegație a 
Asociației de prietenie cehoslovaco- 
române.

Președintele Comitetului de or
ganizare al asociației, J. Macurek, 
a înmînat delegației noastre un 
mesaj de prietenie și fotocopii ale 
unor documente privitoare la scurta 
prezență și activitate a lui Mihai 
Viteazul la Praga și un studiu des
pre regimentul Armatei române 
care a staționat pe teritoriul Ceho
slovaciei în anul 1918.

Mulțumind pentru cuvintele de 
salut rostite și pentru darul oferit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat largile posibilități ale dez
voltării colaborării și prieteniei 
dintre România și Cehoslovacia în 
folosul ambelor noastre popoare. 

științifice. Tocmai de aceea tre
buie să căutăm împreună, atît în ca
drul C.A.E.R., cît și în tratatei® bi
laterale pe care le încheiem cu ță
rile socialiste, o rezolvare a pro
blemelor amintite. In ceea ce pri
vește convorbirile noastre actuale 
cu reprezentanții Republicii Socia
liste România, cred că putem de
clara cu satisfacție un lucru — s-au 
prezentat o serie întreagă de pro
puneri pentru lărgirea substanțială 
a relațiilor noastre economice re
ciproce.

Sînt bucuros că și uzina dum
neavoastră promovează, din pro
prie inițiativă, de acord cu orga
nele și instituțiile noastre centrale, 
relații de colaborare cu uzinele fră
țești din Republica Socialistă Ro
mânia.

Un al doilea cerc de probleme 
despre care am discutat cu tova
rășii noștri români și care au pen
tru țara noastră o importanță vi
tală l-au format problemele secu
rității celor două țări ale noastre. 
Concluziile sînt cuprinse în trata
tul pe care l-am semnat astăzi.

Din ianuarie a.c am subliniat 
de mai multe ori că alfa și omega 
politicii partidului nostru trebuie 
să fie caracterul ei rațional și rea
list. Dacă acest lucru este valabil 
în general, el este cu atît mai va
labil în tot ce se referă la secu
ritatea republicii noastre socialiste. 
Toți cunoaștem —■' iar Miinchen-ul 
a fost 9 mărturie crudă — că sin
guri nu sîntem capabili să apărăm 
țara noastră în cazul unei agre
siuni imperialiste.

De aceea, în interesul vîtal al 
poporului nostru, considerăm drept 
o cauză primordială întărirea prie
teniei noastre cu Uniunea Sovie
tică și cu popoarele ei, prietenie care 
a prins rădăcini adinei în con
știința popoarelor noastre. Același 
lucru este valabil și pentru Trata
tul de la Varșovia, a cărui existență 
reprezintă o garanție eficace a 
securității comunității socialiste 
împotriva atacului dușmanului din 
exterior. Din aceste considerente 
sîntem și vom rămâne un membru 
de nădejde al tratatului.

Țara noastră este vital interesată 
în apărarea păcii, în înlăturarea 
unui conflict armat, în primul rînd 
pe continentul european. De aceea, 
nimeni nu st poate mira că ur
mărim cu deosebită precauție tot 
ceea ce ar putea crea primejdia 
unui război în Europa, în primul 
rînd tot ceea ce se petrece în 
R.F.G,; Nu vrem să supraapreciem 
sau șă subapreciem nimic, și ctț 
atît mai mult ceva care, odată, în 
anii ’30 a avut urmări tragice. Vom 
lua atitudine fermă și constantă 
împotriva renașterii evidente a 
militarismului și revanșismului în 
R.F.G. și, concomitent, vom acorda 
sprijin acelor forțe democratice din 
R.F. a Germaniei care doresc ca 
R.F.G. să fie un stat democrat, 
iubitor de pace și să trăiască în 
liniște, să aibă relații bune cu ve
cinii săi.
’ O parte componentă a politicii 

noastre o formează sprijinul acor
dat Republicii Democrate Germa
ne ca stat suveran, a cărui exis
tență are o importanță deosebită 
pentru apărarea păcii în Europa.

Nu mai puțin ne neliniștește și 
politica agresivă a celei mai mari 
puteri capitaliste — S.U.A., care se 
manifestă atît de brutal în Viet
nam. Nu avem nici un fel de ga
ranții că această politică nu se va 
transfera și în alte regiuni ale lu
mii, inclusiv în Europa.

Tocmai de aceea, credem că po
litica externă promovată de parti
dul nostru se va bucura de spriji
nul deplin al poporului și că fiecare 
pas făcut în politica externă va 
fi înțeles. Pe de o parte dorim — 
atît timp cît va exista N.A.T.O. — 
să contribuim pozitiv Ia întărirea 
Tratatului de la Varșovia, iar pe 
de altă parte, printr-o politică acti
vă, să sprijinim realizarea ideii 
unui sistem de securitate colectivă 
în Europa, să depunem toate efor
turile pentru normalizarea rapor
turilor pe continentul nostru, în 
primul rînd pentru rezolvarea pro
blemei germane.

Stimați tovarășe și tovarăși,
în încheiere sînt bucuros să mă 

adresez scumpilor noștri oaspeți 
români. ,

Aș vrea ca în numele meu, în 
numele întregului partid, în nu
mele dumneavoastră al celor pre- 
zenți, să-i asigur că vom respecta 
toate obligațiile, în cel mai mic 
amănunt, pe care ni le-am asumat 
față de Republica Socialistă Ro
mânia.

Vă rugăm, prieteni români, vă 
rugăm tovarășe Ceaușescu, să 
transmiteți întregului popor român 
sincerele noastre mulțumiri pentru 
prietenia, simpatia și sprijinul in
ternaționalist pe care ni le acordați. 
Vă vom răspunde cu aceeași în
credere.

Dăm o înaltă apreciere operei pe 
care Partidul Comunist Român și 
poporul român au realizat-o în ul
timii ani în construirea socialis
mului în țara lor. Din proprie ex
periență ne putem imagina cîtâ 
abnegație și dîrzenie au fost ne
cesare pentru ca România să devi
nă o țară modernă, cU o industrie 
dezvoltată așa cum este astăzi.

Vă rugăm să transmiteți poporu
lui țării dumneavoastră urările 
noastre sincere de noi succese în 
construirea societății socialiste. în 
tot ceea ce face pentru îmbunătă
țirea vieții omului.

Stimați tovarășe și tovarăși,
încă o dată vă mulțumesc din 

inimă pentru primirea fierbinte, 
pentru poziția voastră fermă în 
sprijinul înfăptuirii politicii noas
tre.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 

convinși că ele se vor dezvolta și 
mai mult în viitor.

Adresîndu-vă caldele noastre fe
licitări pentru rezultatele bune ob
ținute, vă urăm din inimă să do- 
bîndiți, în continuare, noi succese, 
să aduceți o contribuție tot mai în
semnată la progresul economiei 
Cehoslovaciei, la înflorirea țării dv.

Dragi tovarăși»

Convorbirile pe care le-am pur
tat în aceste zile — într-o atmos
feră de deplină înțelegere și uni
tate frățească — cu tovarășii 
Dubcek, Svoboda, Cernik și cu cei
lalți conducători al partidului și 
statului dv,, au scos în evidență 
hotărîrea partidelor și țărilor noas
tre de a lărgi colaborarea dintre 
ele, de a întări și dezvolta pe 
toate planurile alianța și colabo
rarea româno-cehoslovacă. Trata
tul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, pe care l-am semnat 
astăzi, asigură toate condițiile pen
tru a intensifica colaborarea în do
meniile politic, economic, cultural, 
tehnico-științific dintre țările noas
tre. Doresc să subliniez că relațiile 
dintre popoarele noastre au cunos
cut dintotdeauna o evoluția pozi
tivă. Ne leagă o prietenie sinceră 
și fructuoasă, cu adînci rădăcini în 
trecut Popoarele noisjrtre au nutrit 
în decursul întregii lor istorii, sen
timente de înțelegere și prețuire re
ciprocă, s-au tntrajutorat moral și 
material în momente de cumpănă, 
au luptat pentru idealuri asemănă
toare — libertate și progres, eocial, 
independență și suveranitate națio
nală. Astăzi, popoarele noastre se 
simt alături ca frați și tovarăși, 
unite prin comunitatea ideologiei 
marxlst-lenîniste, a orînduiril so
ciale, a scopurilor și aspirațiilor 
lor către socialism, progres și coo
perare internațională.

După cum vă este cunoscut, po
porul român a întîmpinat încă de 
la început cu deplină înțelegere și 
caldă simpatie ampla activitate p? 
care o desfășoară oamenii muncii 
din Cehoslovacia, sub conducerea 
partidului comunist, cursul înnoi
tor care s-a. conturat, o dată cu ple
nara din ianuarie. în timpul scurt 
de cînd ne aflăm pe teritoriul

treprinderilor, înființarea comitete
lor de direcție ca organe delibera
tive, din care fac parte și repre
zentanți ai salariaților, au creat 
condiții mai bune ca muncitorii, 
tehnicienii, inginerii să participe 
nemijlocit la conducerea fiecărei 
unități industriale, la soluționarea 
problemelor activității lor tehnico- 
economice.

Ne preocupăm, de asemenea, în 
mod stăruitor de dezvoltarea agri
culturii și a celorlalte ramuri ale 
economiei. Acordăm o deosebită a- 
tenție progresului științei, culturii, 
învățămîntului — într-un cuvînt, 
depunem eforturi perseverente-, pe 
toate planurile, ca în întreaga țară 
să se desfășoare larg creația ma
terială și spirituală a. poporului 
mân, să crească nivelul său 
viață

Partidul 
adoptat în 
samblu de 
nâtățirii tuturor formelor și meto
delor de conducere a vieții sociale 
și de lărgire a democrației socia
liste, a întăririi legalității și pro
movării largi a principiilor de e- 
chitate în întreaga noastră socie
tate. în această activitate multila
terală pentru perfecționarea vieții 
economice și sociala se întăresc 
legăturile partidului cu masele, 
cresc prestigiul și autoritatea sa în 
societate, se manifestă în practică 
rolul său de forță politică condu
cătoare a întregului popor pe dru
mul socialismului și comunismului.

Militînd cu consecvență pentru 
dezvoltarea economiei, științei, 
culturii, pentru perfecționarea rela
țiilor sociale. România își aduce 
din plin contribuția la întărirea 
forțelor socialismului, la creșterea 
influenței și prestigiului lor în 
lume.

Dezvoltarea prieteniei și colabo
rării cu Uniunea Sovietică, cu Ce
hoslovacia cu toate țările socia
liste se află în centrul activității 
internaționale a partidului și po
porului nostru, care nu-și precupe
țesc eforturile pentru a contribui 
la consolidarea unității țărilor so
cialiste. a partidelor" comuniste și 
muncitorești.

Țara noastră lărgește colaborarea 
CCh'bsîoVăciei, ne-am convins încă c” toate țările socialiste, ii parte'
o dată ca destinele socialismului se activă la Consiliul de Ajutor F.co-
află în mîini sigure, că popoarele 
ceh și slovac urmează cu încrede
re partidul lor comunist, asigurînd 
consolidarea și dezvoltarea conti
nuă a cuceririlor lor revoluționare. 
Această părere și încredere ne-am 
format-o privind pe muncitorii șî 
intelectualii din Praga cu care 
ne-am întîlnit, fețele lor, dîrzenia 
și încrederea pe care am văzut-o 
în forțele lor, și hotărîrea de a în
făptui. politica partidului lor. Ne-a 
întărit această convingere întîlni- 
rea cu dv„ privirile dv. zîmbi- 
toare, felul în care ați primit pe 
primul secretar al Comitetului Cen
tral al partidului, care conduce 
ferm opera de înfăptuire a progra
mului elaborat de partid.

Avem deplină încredere că mun
citorii din Cehoslovacia, intelectua
lii, țărănimea, uniți în jurul parti
dului lor, vor ști să înlăture unele 
greutăți temporare și să asigure 
făurirea socialismului și comunis
mului în Cehoslovacia,

Hotărîrile plenarelor din acest 
an ale Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia, 
programul de acțiune elaborat în 
vederea dezvoltării construcției so
cialiste și lărgirii democrației, a li
chidării unor deficiențe și anomalii 
din trecut, deschid perspective noi, 
fertile progresului general al Ceho
slovaciei, fructificării mai largi a 
marilor avantaje pe care le oferă 
noua orînduire. Sînt încredințat că, 
sub conducerea partidului comu
nist, popoarele ceh și slovac vor 
îndeplini cu succes obiectivele și 
sarcinile etapei actuale de dezvol
tare a țării, vor asigura făurirea 
noii societăți, în concordanță cu 
năzuințele lor, cu condițiile și tra
dițiile Cehoslovaciei, cu interesele 
generale ale socialismului.

Ca buni prieteni și tovarăși, noi 
vă urăm deplin succes în efortu
rile pentru dezvoltarea multilate
rală a Cehoslovaciei socialiste și 
vă asigurăm și cu acest prilej de 
solidaritatea și sprijinul internațio
nalist frățesc al comuniștilor din 
România, al întregului popor ro
mân.

Stimați tovarăși.

Permiteți-mi să relev, pe scurt, 
cîteva dintre preocupările actuale 
ale muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor din România, ale po
porului român. în prezent, oamenii 
muncii din țara noastră sînt an
gajați cu toate forțele lor în lupta 
pentru realizarea programului de 
desăvîrșire a construcției socialis
te, elaborat de Congresul al IX-lea 
și dezvoltat de Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Ro
mân. Elaborarea unei noi struc
turi de organizare a industriei, în 
cadrul căreia se acordă largi atri- 
buțiuni, competențe și responsabi
lități centralelor industriale și în

ro
de

Comunist Român a 
ultima perioadă un an- 
măstiri în scopul îmbu-

nomic Reciproc — printre fonda
torii căruia se numără. Ca membră 
a Tratatului-de la Varșovia, Româ
nia acordă o mare atenție bunei 
pregătiri și înzestrări a forțelor 
sale armate, colaborării acestora cu 
armatele celorlalte țări participan
te la tratat.

Poporul nostru își afirmă în mod 
ferm solidaritatea deplină cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, a- 
cordîndu-i sprijin și ajutor politic, 

.moral și material. Cerem cu toată 
hotărîrea încetarea bombardamen
telor asupra Republicii Democrate 
Vietnam, curmarea definitivă a 
agresiunii, respectarea dreptului 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

Profund atașată cauzei libertății 
popoarelor, țara noastră sprijină 
cu adîncâ sipipatie și 
lidaritate lupta lor 
națională, împotriva 
imperialiste, pentru 
consolidarea independenței.

Astăzi, răspunderea pentru asigu
rarea păcii mondiale revine tutu
ror statelor, indiferent de mărimea 
și potențialul lor, deoarece toate 
popoarele sînt interesate în crearea 
condițiilor pentru continua lor pro
pășire și dezvoltare. Această res
ponsabilitate comună a popoarelor 
pentru destinele omenirii își gă-

spirit de so- 
de eliberare 

dominației 
cucerirea și

Mesajul muncitorilor de la uzinele „Âvia"
„Stimate tovarășe președinte, sti

mați tovarășe și tovarăși, dragi 
oaspeți,

Apreciem foarte mult vizita re
prezentanților Partidului Comunist 
Român, în frunte cu secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca și a reprezentanților conducerii 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, în frunte cu tovarășul Ale
xander Dubcek. Apreciem această 
vizită mai ales pentru că ea expri
mă marele sprijin acordat de po
porul român popoarelor din Ceho
slovacia în drumul lor spre demo
cratizarea întregii societăți, proces 
care se desfășoară începînd din 
luna ianuarie a acestui an.

în același timp, vizita de astăzi 
ne obligă să facem totul pentru 
realizarea țelurilor exprimate în 
programul de acțiune al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia și al 
guvernului cehoslovac. Am luat a- 
cest angajament cu răspunderea 
deplină față de noi înșine, față de 
toți concetățenii și prietenii noștri 
din celelalte țări vecine, față de 
partidele comuniste și muncitorești, 
in legătură cu aceasta am dori 
să vă rligăm, stimate tovarășe 
Ceaușescu, să transmiteți poporului 
român că majoritatea hotărîtoare 
a muncitorilor din Cehoslovacia și, 

sește expresia în rolul crescînd al 
țărilor mici și mijlocii, în soluțio
narea problemelor majore ale păcii 
și securității internaționale.

Ca țară europeană, România acti
vează pentru dezvoltarea relațiilur 
între toate statele continentului, 
pentru asigurarea unui climat de 
înțelegere și securitate. Ne pronun
țăm pentru lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mondial, 
inclusiv pentru declararea Dictatu
lui de la Munchen nul și neavenit 
din chiar momentul nașterii sale, 
Una din condițiile esențiale ale 
securității europene este abordarea 
realistă a schimbărilor postbelice, 
asigurarea inviolabilității granițe
lor existente, inclusiv a frontierei 
Oder-Neisse șî recunoașterea exis
tenței celor două state germane t 
Republica Democrată Germană — 
stat socialist prieten și aliat — și 
Republica Federală a Germaniei, 
în rezolvarea problemelor majore 
ale contemporaneității se impune 
tot mai evident rolul țărilor socia
liste, al partidelor comuniste și 
muncitorești.

O condiție fundamentală pentru 
consolidarea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste este res
pectarea independenței fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stă
tător politica sa, în conformitate 
cu cerințele legilor generale ale 
revoluției și construcției socialiste 
și potrivit condițiilor și particula
rităților proprii ale țării respective.

După părerea noastră, atunci 
cînd apar deosebiri de păreri în
tr-o problemă sau alta, acestea tre
buie rezolvate prin discuții tovără
șești, cu răbdare și înțelegere, d® 
la partid la partid, de la condu
cere la conducere, în spirit con
structiv, dîndu-se ascultare glasu
lui rațiunii, intereselor popoarelor 
țărilor socialiste.

Atunci cînd se merge pe această 
cale, cînd se manifestă înțelegere 
și respect față de pozițiile și inte
resele fiecăreia dintre părți, se poa
te ajunge Ia eliminarea încordării, 
la îmbunătățirea raporturilor din
tre partide — acordurile la care 
s-a ajuns în urma întîlnirilor de la 
Cierna nad Tisou și Bratislava con
stituind o confirmare în această 
privință

în prezent, cînd în mișcarea co
munistă și în relațiile dintre țării® 
socialiste s-au acumulat atîtea di
vergențe. considerăm esențial — 
ca una din cele mai arzătoare ce
rințe — să nu se întreprindă nimic 
ce ar adăuga noi elemente de ten
siune, nimic ce ar putea spori în
cordarea. să se facă totul pentru 
a se ajunge la înțelegere, pentru 
unitate și colaborare.

Sîntem încredințați că întîlnirile 
cu conducătorii partidului și statu
lui cehoslovac, înțelegerile la care 
s-a ajuns vor contribui la întări
rea prieteniei, Ia dezvoltarea co
laborării dintre partidele și țările 
socialiste, vor aduce o contribuție 
constructivă la unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești, la întărirea forțelor 
socialismului și asigurării păcii în 
lume.

în încheiere permiteți-mi, dragi 
tovarăși, să vă mulțumesc încă 
o dată pentru căldura sentimentelor 
cu care ne-ați primit și să vă adre
sez urarea fierbinte de a obține 
noi ți mari succese în activitatea 
dumneavoastră, în înflorirea Ceho
slovaciei socialiste și asigurarea 
păcii. Vă doresc din toată inima 
multă sănătate și fericire dum
neavoastră și familiilor dumnea
voastră 1 

în special, din întreprinderea noas
tră, are o încredere deplină și 
sprijină politica actuală a condu
cerii progresiste a partidului, în 
fruntea căreia se află tovarășul 
•Dubcek; și să exprimați mulțumi
rile noastre poporului român pen
tru simpatia, ajutorul internaționa
list pe care l-a acordat, mai ales în 
ultimul timp, Cehoslovaciei.

Sîntem o întreprindere cu o is
torie îndelungată, cu tradiții în pro
ducție și muncitorești. Ne dăm sea
ma cu atît mai mult de necesitatea 
rezolvării consecvente a probleme
lor noii dezvoltări sociale. Am dori 
să transformăm întreprinderea 
noastră într-o uzină modernă și a- 
vansată, în care să fie realizate cît 
mai curînd intențiile programului 
de acțiune. Am dori, de asemenea, 
câ munca noastră să contribuie la 
dezvoltarea economică a întregii 
noastre republici.

Vă rugăm să primiți, ca expre
sie a prieteniei noastre, cadoul pe 
care muncitorii acestei uzine îl o- 
feră muncitorilor din Republica So
cialistă România, un camion „Fra
ga" de 5 tone, produs al întreprin
derii noastre de stat“.

Ultimele cuvinte sînt salutate cu 
aplauze puternice și urale de cei 
prezenți.

*

Mulțumind muncitorilor și con
ducerii uzinelor „Avia" pentru

c
(Urmare din pag. I)

eurînd jumătate de veac, a 
produs avioane de diferite ti
puri pînă în I960, Cînd, schim- 
bîndu-și profilul, a trecut la 
producția de autocamioane d® 
tonaj mijlociu. Concomitent, 
uzina produce motoare și elice 
de avioane

Oaspeții se interesează de 
caracteristicii® tehnice ale" 
noilor variante de autocamioa
ne „Praga”, marcă cunoscută 
în multe țări ale lumii, pre
cum ți de alte eîteva tipuri 
de auto-utilitare, vizitează in
teriorul acestora. Directorul 
general arată că încă în acest 
an. pe porțile fabricii vor 
ieși primele 200 de autocami
oane de tip „Avia“-a 30 F*. 
produse pe baza licenței fran
ceze Renault-Saviem de 1,5 și 
3 tone. El informează că în 
prezent sînt în curs trata
tive cu Uzinele de autocamioa
ne. „Steagul Roșu” din Brașov 
pentru explorarea posibilități
lor cooperării în producție în
tre cele două întreprinderi. 
Sîntem siguri — spune directo
rul — că stabilirea unei ast
fel de cooperări va fi folosi
toare popoarelor noastre, va 
contribui la întărirea priete
niei dintre ele.

Tovarășii Nicolae Ceaușescn, 
Alexander Dubcek ți celelalte 
persoane care îi însoțesc pri
mesc explicații privind planu
rile de extindere a uzinelor. în 
prima etapă, pînă în 1970. în 
acest scop vor fi investite 100 
de milioane de coroane. Dato
rită acestora — în decurs de 
trei ani — producția urmează 
să sporească de aproape două 
ori.

Se vizitează în contingiite 
două din principalele secț’ii ale 
uzinelor — secția mecanică și 
.cea pentru motoare de avi
oane — unde oaspeții urmă
resc faze ale procesului d® 
producție, se întrețin cordial 
cu muncitorii.

Este ora 13.30. Conducătorii 
români și cehoslovaci urcă la 
tribuna amenajată într-una 
din curțile interioare ale uzi
nelor^ Deasupra tribunei, stea
guri tricolore românești și ce
hoslovace încadrează lozinca 
scrisă în limbile celor două 
țări „Trăiască prietenia dintre 
poporul român și poporul ceho
slovac". Din mii de piepturi ră
sună urale, lozinci în cinstea 
prieteniei între cele două țări 
fi popoare.

Președintele comitetului d® 
partid el întreprinderii. Vaclav 
Holân, deșchide mitingul prie
teniei româno-cehoslovace, a- 
dresînd un călduros cuvînt de 
•alut oaspeților.

Întîmpinat cu aplauze pu
ternice, ia cuvîntul tovarășul 
Alexander Dubcek.

Primit cu puternice aplaude, 
tovarășul Nicolae Ceaușesuu 
rostește o cuvintare. Cuvântă
rile ctlcr doi conducători au 
fost subliniate în repetate rîn- 
duri de aplauze și ovații pu
ternice

în încheierea mitingului, 
muncitorul Jan Kettner dă ci
tire, în numele întregului co
lectiv al uzinelor, unui mesaj 
adresat delegației de partid și 
de stat române.

frumosul dar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a 8rătat că acesta con
stituie un simbol al solidarității 
frățești între cele două state socia
liste, între cele două popoare. în 
numele delegației române, el a in
vitat un grup de muncitori, tehni
cieni și ingineri ai uzinelor să vi
ziteze România. Invitația a fost pri
mită cu îndelungi aplauze.

Vizita la uzinele „Avia“, care 
s-a transformat înt.r-o adevărată 
sărbătoare a prieteniei româno- 
cehoslovace, ia sfîrșit. Oaspeții își 
iau rămas bun de la vrednicii 
muncitori ai întreprinderii, care 
i-au primit cu multă căldură în 
mijlocul lor, exprimînd în acest fel 
sentimentele nutrite de întregul po
por cehoslovac față de poporul 
frate român.

„La revedere, dragi prieteni ro
mâni. transmiteți salutul nostru 
oamenilor muncii din România fră
țească". Cu această urare, muncito
rii de Ia „Avia“ se despart de înal- 
ții oaspeți cu convingerea că a- 

zi a î-.Tris o nouă filă în 
letopisețul unei străvechi prietenii, 
căreia socialismul i-a deschis noi 
perspective, conferindu-i trăinicia 
indestructibilă, determinată de țe
luri și aspirații comune.
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Solemnitatea semnării Tratatului de prietenie,
colaborare si asistentă mutuală

9 9

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu televiziunii din Praga

Cuvîntarea tovarășului

Ludvik Svoboda

Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe președinte al 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România,

Scumpi prieteni români, 
Tovarășe și tovarăși,

Prin semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socia
listă Cehoslovacă și Republica So
cialistă România am pus bazele 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două state socialiste ale noastre 
pentru următoarele două decenii.

în felul acesta am îndeplinit 
voința popoarelor țărilor noastre 
de a trăi în pace, de a se ajuta re
ciproc și de a colabora strîns în 
toate domeniile vieții sociale.

Acest nou tratat de alianță al 
nostru reia o tradiție îndelungată 
a relațiilor de prietenie dintre po
poarele Cehoslovaciei și României, 
ale cărei rădăcini se pierd în tre
cutul îndepărtat.

Solidaritatea și colaborarea po
poarelor celor două țări în lupta 
împotriva fascismului, solidaritate 
care s-a născut încă în anii antebe
lici, a fost pecetluită prin lupta 
comună pentru libertate și inde
pendență națională. Dăm o înaltă 
apreciere participării luptătorilor 
români la insurecția armată din 
Slovacia și la eliberarea patriei 
noastre Un conținut nou și mult 
mai profund au căpătat relațiile 
noastre în perioada transformărilor 
revoluționare din cele două țări 
ale noastre.

Nu de mult am sărbătorit îm
preună cea de-a XX-a aniversare 
a încheierii primului nostru tratat 
de alianță de după război. în de
cursul, acestor ani, forțele progre
siste' ale popoarelor noastre au pus, 
sub conducerea partidelor comu
niste, baze solide ale dezvoltării 
socialiste interne în țările lor și au 
creat garanțiile necesare pentru 
securitatea lor internațională.

Tocmai în acest sens — așa cum 
am constatat de comun acord în 
convorbirile noastre — tratatul de 
alianță cehoslovaco-român de după 
război a jucat un rol pozitiv și ac
tiv de o deosebită importanță.

Astăzi putem declara cu toată 
răspunderea că în acești ani s-a dez
voltat larg și fructuos o colaborare 
reciproc avantajoasă între țările 
noastre în domeniul politic, econo
mic, cultural și tehnico-științific, 
s-au lărgit relațiile directe între 
popoarele noastre, s-au întărit re
lațiile de prietenie.

Acestea sînt rezultate bune și fo
lositoare, care ne umplu de bucu
rie. Condițiile deosebite ale evo
luției actuale cer însă ca și colabo
rarea noastră să se perfecționeze 
în /continuare, să se ridice la un 
nivel nou, superior; în special în 
domeniul economic și în sectorul 
dezvoltării tehnico-științifice aceas
tă necesitate este deosebit de ar
zătoare.

Noul Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală pe care 
tocmai l-am semnat dă acestor 
perspective un conținut real în 
noile condiții ale situației actuale 
internaționale. El îmbogățește rela
țiile noastre cu noi elemente care 
reies din nivelul la care s-a ajuns 
în construirea socialismului în cele 
două țări și stabilește principiile 
dezvoltării lor în continuare.

Sîntem ferm convinși că trata
tul va servi intereselor popoarelor 
noastre și va fi concomitent, o con
tribuție comună la întărirea în 
continuare a forței și unității în
tregii comunități a țărilor socia
liste.

în tratat ne-am exprimat poziția 
față de problemele actuale ale evo
luției europene și mondiale, ne-am 
exprimat hotărîrea de a contribui 
în mod eficient la întărirea păcii 
și securității între popoare.

Popoarele Gehoslovaciei vor să 
trăiască în pace și prietenie cu toa
te țările, vor să dezvolte cu ele o 
colaborare reciproc avantajoasă și 
pe bază de egalitate în drepturi. 
Eforturile noastre de pace le spri
jinim pe garanțiile sigure ale secu
rității republicii noastre socialiste 
consfințite în alianța noastră cu 
Uniunea Sovietică și celelalte state 
membre ale Tratatului de la Var
șovia.

Noul Tratat de alianță cehoslova
co-român reprezintă un pas comun 
al nostru spre dezvoltarea fruc
tuoasă în continuare a acestor a- 
lianțe în interesul păcii și secu

PRAGA 16 (Agerpres). — La 
Hradul din Praga s-au încheiat 
vineri la prînz convorbirile ofi
ciale dintre delegațiile de partid 
și de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

La convorbiri, din partea ro
mână au participat tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, Ion Gheorghe 
Maurer membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 

rității tuturor popoarelor, în pri
mul rînd din Europa.

Poziția noastră geografică în în
săși inima acestui continent deter
mină interesul nostru sincer și 
constructiv de normalizare a ra
porturilor în Europa pe baza re
cunoașterii generale a realităților 
postbelice, cit și interesul pentru 
dezvoltarea unei colaborări efi
ciente între toate statele europene, 
în acest sens vrem să acționăm 
activ, salutăm fiecare inițiativă po
zitivă și rațională și vrem să spri
jinim toate tendințele și forțele 
constructive care luptă pentru 
pace.

Atîta timp însă cît pacea este 
amenințată din partea imperialis
mului, atîta timp cît există forțe 
militariste și revanșiste în Germa
nia vestică vecină și care prezintă 
cunoscutele lor planuri și pretenții 
și atîta timp cît nu va fi creat un 
sistem eficace de securitate colecti
vă în Europa — trebuie, în inte
resul popoarelor noastre, să întă
rim capacitatea de apărare a țării, 
să ne îngrijim ca alianța de apă
rare a statelor membre ale Trata
tului de la Varșovia să fie din toate 
punctele de vedere la înălțimea 
sarcinilor și necesităților situației 
actuale.

Experiența istorică proprie ne 
oferă în acest sens suficiente în
vățăminte.

O mare importanță pozitivă a 
noului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală cu Repu
blica Socialistă România o vedem 
în faptul că el creează O baza sigu
ră pentru dezvoltarea în continuare 
a relațiilor noastre reciproce.

în timpul tratativelor — și acest 
lucru aș vrea să-l subliniez în mod 
deosebit — s-a manifestat voința 
bilaterală, comună de a dezvolta 
relațiile de prietenie și colaborare 
reciproc avantajoasă dintre repu
blica noastră și Republica Socialis
tă România pe baza respectului 
reciproc, egalității în drepturi, 
respectării suveranității de stat și 
a solidarității internaționaliste. 
Salutăm această evoluție și îi ofe
rim întregul sprijin în spiritul ce- 
lor mai bune tradiții de prietenie 
care leagă popoarele țărilor noas
tre.

Prietenia noastră și-a găsit expri
marea și în ultimele săptămîni în 
manifestările spontane de încrede
re și simpatie pe care Cehoslovacia 
le-a primit din partea țării dum
neavoastră.

Apreciem foarte mult acest spri
jin din partea Partidului Comunist 
Român, a guvernului și a întregu
lui popor român. îl apreciem ca o 
mărturie a solidarității și bunăvoin
ței de a înțelege conținutul profund 
socialist al evoluției actuale de la 
noi.

Procesul de renaștere din Ceho
slovacia este expresia unor necesi
tăți stringente ale patriei noastre 
socialiste și a voinței popoarelor ei. 
Tocmai de aceea el se desfășoară 
printr-o activitate nemaiîntîlnită 
a poporului și a manifestărilor pa
triotismului creator. Procesul duce 
la întărirea republicii noastre, a 
bazelor sale socialiste, la aprofun
darea rolului conducător al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia j 
este îndreptat spre întărirea uni
tății tuturor țărilor socialiste și a 
alianței noastre cu ele. Toate aces
tea sînt demonstrate de rezultatele 
serioase pe care le-a adus procesul 
și sînt convins că el va aduce și 
altele. Este vorba de o democrati
zare a vieții noastre, de organizarea 
justă a statului nostru în forma 
unei federații, de măsuri economi
ce noi și .sănătoase.

Acestea sînt și rezultatele unor 
tratative reușite ale noastre cu ță
rile socialiste.

Scumpi prieteni români,
Permiteți-mi în încheierea aces

tei solemnități, cînd prin semnarea 
noului tratat am cimentat din nou 
relațiile noastre de prietenie și 
alianță, să vă exprim dumnea
voastră. reprezentanților poporului 
român frățesc, dorința cea mai 
sinceră ca republica dv. socialistă 
să înflorească în continuare, să 
aveți multe succese în opera dv. 
de construire socialistă a țării și 
de întărire a autorității sale inter
naționale. Din toată inima urăm 
poporului român, prietenului și 
aliatului nostru, fericire, bunăstare 
și realizarea tuturor aspirațiilor 
lui.

Încheierea convorbirilor oficiale
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C al PC.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Gheor
ghe Stoica, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor

Stimate tovarășe președinte al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Svoboda,

Stimate tovarășe Dubcek, 
Stimate tovarășe Cernik, 
Dragi tovarăși, prieteni,

îngăduiți-mi să exprim, în ca
drul acestei solemnități, profunda 
noastră satisfacție că, reînnoind 
Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Româ
nia și Cehoslovacia, înscriem o 
nouă pagină în cronica relațiilor 
de trainică solidaritate frățească 
dintre popoarele noastre. Noul tra
tat ține seama de realizările pe 
care cele două țări le-au obținut 
în făurirea noii orînduiri sociale, 
de stadiul și perspectivele dezvol
tării colaborării reciproce în toate 
domeniile, de caracteristicile ac
tuale ale situației în Europa și în 
lume.

Forța tratatului pe care l-am 
semnat rezidă în legăturile istorice 
dintre poporul român și popoarele 
Cehoslovaciei, în comunitatea de o- 
rînduire și de țeluri, în voința ce
lor două țări de a merge înainte, 
umăr la umăr, împreună cu cele
lalte. state socialiste, în lupta pen
tru socialism și pace. Ne este deo
sebit de plăcut să evocăm cu acest 
prilej îndelungata și bogata tradi
ție a prieteniei româno-cehoslovace, 
făurită în lupta pentru apărarea 
ființei naționale a Dopoarelor noas
tre, pentru înfăptuirea înaltelor lor 
aspirații de libertate și neatîrnare. 
Forțele revoluționare, partidele co
muniste din cele două țări au fost 
dintotdeauna solidare în lupta îm
potriva reacțiunii și exploatării, 
și-au acordat sprijin și ajutor. Ac
tul de trădare de la Miinchen a 
fost întîmpinat cu puternice mani
festări de protest din partea mase
lor muncitoare, a întregii opinii 
progresiste din România. Prietenia 
și alianța româno-cehoslovace an 
fost, pecetluite prin jertfele de 
sînge ale Armatei române și deta
șamentelor de partizani cehi și 
slovaci care, împreună cu Armata 
sovietică, au luptat eroic pentru iz
gonirea cotropitorilor hitleriști și 
înfrîngeria fascismului.

Avînd rădăcini adinei. în trecu
tul istoric, ridicate pe o treaptă su
perioară în condițiile construirii so
cialismului. relațiile româno-ceho
slovace — întemeiate pe principiile 
internaționalismului socialist și ale 
întrajutorării tovărășești, pe res
pectarea independenței și suvera
nității naționale, a egalității în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne — s-au dezvoltat 
continuu în cadrul favorabil creat 
de Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală încheiat în 
urmă cu 20 de ani.

Dezvoltarea construcției socialis
te în România și Cehoslovacia am
plifică posibilitățile de colaborare 
bilaterală, a căror expresie o con
stituie prevederile noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, pe care l-am semnat as
tăzi. Există toate premisele ca a- 
ceste posibilități să se materializeze 
în lărgirea continuă a schimburilor 
comerciale, în dezvoltarea cooperă
rii în domeniul industriei și agri
culturii, al culturii șl științei — 
în forme cît mai variate, reciproc 
avantajoase.

Consfințind hotărîrea noastră 
fermă de a întări prietenia și a- 
lianța frățească româno-cehoslova- 
că, cooperarea multilaterală în fo
losul ambelor țări, noul tratat con
stituie totodată un legămînt tovără
șesc de unire a eforturilor și con
tribuției noastre la cauza unității 
și coeziunii țărilor socialiste.

După cum se prevede și în tra
tat, țările noastre vor depune efor
turi pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie între toate ștatele so
cialiste, pentru întărirea unității 
lor, în interesul socialismului și 
păcii.

Profund atașată cauzei păcii și 
cooperării internaționale, România 
dezvoltă relații de bună înțelegere 
cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială. Viața arată 
că îmbunătățirea climatului inter
național, așezarea raporturilor 
dintre state pe fundamentul prin
cipiilor independenței, egalității, 
respectului și avantajului reciproc 

externe, Ion Obradovici, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Praga

Din partea cehoslovacă la con
vorbiri au participat tovarășii i 
Ludvik Svoboda, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, A- 
lexander Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P C.C., Oldrich Cernik, 
membru al Prezidiului C.G. al 
P.C.C. și președintele guvernului 
cehoslovac, Frantisek Kriegel, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C. și președintele C.C al Fron
tului Național, Ondrei Klokocz, 
membru al C.C. al P.C.C., mem

reprezintă o condiție esențială a 
eliminării surselor de tensiune și 
conflicte, a realizării securității 
popoarelor. Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, 
semnat astăzi, reafirmă hotărîrea 
țărilor noastre de a-și aduce și în 
viitor contribuția la asigurarea 
păcii și securității, la soluționarea 
pașnică a problemelor internațio
nale litigioase, la înfăptuirea de
zarmării generale. El dă glas voin
ței celor două țări de a continua 
eforturile pentru lichidarea defi
nitivă a colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru crearea con
dițiilor ca fiecare popor să-și poa
tă exercita efectiv și deplin drep
tul sacru de a decide în mod su
veran asupra destinelor și căilor 
dezvoltării sale.

Desfășurarea evenimentelor in
ternaționale relevă existența unor 
posibilități favorabile pentru in
tensificarea acțiunilor îndreptate 
spre realizarea unui climat de co
laborare și securitate pe conti
nentul nostru. Devine tot mai clar 
că pentru înfăptuirea acestui de
ziderat major este necesar să se 
pornească de la realitățile con
crete apărute pe continentul nos
tru în perioada postbelică, de la 
existența celor două state germane 
— Republica Democrată Germană, 
țară socialistă frățească, și Repu
blica Federală a Germaniei —, de 
la recunoașterea granițelor stabi
lite după încheierea războiului, 
inclusiv a frontierei Oder—Neisse. 
Țara noastră se pronunță hotărît 
pentru lichidarea reziduurilor ce
lui de-al doilea război mondial și 
consideră dictatul de la Miinchen 
din 1938, impus prin folosirea for
ței împotriva Cehoslovaciei și prin 
încălcarea grosolană a dreptului 
internațional, nul și neavenit chiar 
din momentul nașterii sale.

Pătrunse de înaltă grijă și res
ponsabilitate pentru cuceririle re
voluționare ale propriilor popoare, 
pentru cauza generală a socialis
mului și securității internaționale, 
țările noastre nu pot să nu țină 
seama de existența primejdiilor la 
adresa păcii, întreținute de politi
ca cercurilor agresive , imperialiste. 
Statul nostru acordă toată atenția 
pregătirii și înzestrării în bune con
diții a forțelor sale armate, dez
voltării potențialului său de apăra
re, văzînd în aceasta una din în
datoririle sale supreme față de po
porul român și, în același timp, un 
aport direct la întărirea forței 
sistemului mondial socialist.

Ca membră a Tratatului de la 
Varșovia, România va acționa în 
așa fel îneît să fie gata în orice 
moment ca în cazul unei agresiuni 
imperialiste să-și îndeplinească da
toria.

Noul tratat dă expresie hotărî- 
rii statelor noastre de a dezvolta 
colaborarea în scopul apărării cu 
fermitate a independenței și inte
grității lor teritoriale, împotriva 
politicii agresive a cercurilor im
perialiste, pentru înfăptuirea pas 
cu pas a unei reale securități pe 
continentul nostru.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, să 
exprim și cu acest prilej sentimen
tele de simpatie și încredere cu 
care poporul român privește activi
tatea ce se desfășoară în prezent 
în Cehoslovacia, din inițiativa și 
sub conducerea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, pentru per
fecționarea vieții de stat și sociale, 
dezvoltarea democrației socialiste 
și progresul întregii societăți ceho
slovace.

In încheiere, doresc să afirm 
încă o dată convingerea partidului 
și guvernului țării noastre, a po
porului român, că traducerea în 
viață a noului tratat va contribui 
la adîncirea prieteniei și colaboră
rii româno-cehoslovace, la unitatea 
țărilor socialiste, la cauza generală 
a socialismului și păcii în lume.

Exprim cele mai calde felicitări 
conducerii de partid și de stat a 
Cehoslovaciei cu acest prilej. Vă 
urăm, dragi tovarăși, multe și mari 
succese în activitatea dumneavoas
tră, consacrată cauzei poporului 
cehoslovac, construirii socialismu
lui.

Urăm poporului Cehoslovaciei 
multă fericire.

bru al Prezidiului C.C. al P.G. din 
Slovacia și președintele Consiliului 
Național Slovac, Cestmir Cisar. 
secretar al C.C. al P.C.C și pre
ședintele Consiliului Național Ceh. 
Jîri Hajek, ministrul afacerilor ex
terne, Bohuslav Kucera, președin
tele Partidului Socialist din Ceho
slovacia, Antonin Pospisil, p’eșe- 
dintele Partidului Popular, Kgrel 
Kurka, ambasadorul Republicii 
Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate, 
prietenie și înțelegere reciprocă.

Răspunzind invitației televiziunii 
din Praga, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat vineri seara 
următorul interviu:

întrebare: In cadrul conferinței 
de presă de astăzi v-au fost puse 
multe întrebări, așa că nu o să mai 
insistăm. Vizita dv. în Cehoslovacia 
se apropie de sfîrșit. în legătură 
cu aceasta, aș vrea să întreb cum 
apreciați dv. această vizită în 
Cehoslovacia sau. cu alte cuvinte, 
cum v-a plăcut la noi ?

Răspuns : Așa cum am mai spus 
și la întîlnirea de astăzi cu oa
menii muncii, vizita delegației ro
mâne în Cehoslovacia a constituit 
o manifestare a prieteniei și soli
darității -frățești dintre partidele 
și popoarele noastre. Am putut să 
constatăm cu satisfacție încrederea, 
aș putea spune unanimă, a poporu

CONFERINȚA OE PRESA
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Ieri, la Praga a avut loc o conferință de presă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, conducătorul delegației de partid și de stat române, aflată în vizită în R. S. Cehoslovacă. în cadrul conferinței de presă, ziariștii prezenți au pus numeroase întrebări privind vizita delegației române și rezultatele ei, evoluția relațiilor româno- cehoslovace, colaborarea statelor socialiste și principiile care le guvernează, precum și unele aspecte actuale ale vieții internaționale.Răspunzind la întrebările puse în legătură cu caracterul și rezultatele vizitei în Cehoslovacia a delegației române, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Am venit în Cehoslovacia animați de cele mai sincere sentimente de prietenie și solidaritate față de partidul comunist și de poporul cehoslovac. După cum am arătat și la întîlnirea cu muncitorii și inginerii de la uzinele „Avia“, am rămas deosebit de impresionat de manifestările călduroase cu care ne-au întîmpinat cetățenii Pragăi ; în acestea noi am văzut o expresie a prieteniei româno-cehoslovace. Totodată, vizita noastră ne-a întărit convingerea că întregul popor cehoslovac sprijină politica Partidului Comunist din Cehoslovacia, a conducerii sale, de reînnoire a construcției socialismului în Cehoslovacia.Răspunzind la întrebarea dacă se poate considera că în Cehoslovacia se constată o intensificare a fenomenelor antisocialiste, conducătorul delegației române a spus : Cred că dumneavoastră cunoașteți mai bine situația din Cehoslovacia. Din discuțiile cu conducătorii partidului și statului cehoslovac, din ceea ce ați scris chiar dumneavoastră în presă, a reieșit că unele manifestări antiso- cialiste au existat. La ele s-a referit, de altfel, în cuvîntul său, tovarășul Dubcek la întîlnirea pe care am avut-o. Noi apreciem că esențial este faptul că acestea nu sînt decît manifestări izolate, că ele nu pot pune în pericol cuceririle socialiste ale poporului cehoslovac, că acest popor în frunte cu partidul său comunist conduce ferm întregul proces de înnoire în Cehoslovacia. De aceea noi avem deplină încredere în poporul cehoslovac și în partidul său comunist.în legătură cu convorbirile româno-cehoslovace, cu noul tratat de prietenie încheiat între cele două țări, cu perspectivele colaborării lor în viitor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Discuțiile avute cu conducerea de partid și de stat din Cehoslovacia au evidențiat unitatea de vederi asupra tuturor problemelor privind dezvoltarea colaborării dintre partidele și țările noastre, precum și colaborarea internațională. Apreciem că aceste convorbiri au contribuit la dezvoltarea relațiilor între partidele și statele noastre și la unitatea țărilor socialiste în general. Tratatul de prietenie și colaborare semnat astăzi de România și Cehoslovacia reprezintă o reînnoire a tratatului de acum 20 de ani. El este chemat să asigure o dezvoltare pe baze noi a colaborării dintre popoarele noastre. Această colaborare are, de altfel, tradiții vechi și corespunde atît intereselor României și ale Cehoslovaciei, cît și intereselor socialismului în general.Răspunzind la o întrebare referitoare la concepțiile conducerii de partid și de stat române privind principiile fundamentale ale relațiilor dintre statele socialiste, șeful delegației române a spus : Principiile care stau la temelia colaborării dintre țările socialiste pornesc de la baza comună a marxism-leninismu- lui și a internaționalismului proletar, a egalității în drepturi, suveranității, independenței naționale, întrajutorării și avantajului reciproc. Acestea constituie baza dezvoltării colaborării dintre țările socialiste.La întrebarea unui ziarist privind relațiile din cadrul C.A.E.R., precum și din cadrul Tratatului de la Varșovia, șeful delegației române a spus: Colaborarea între țările socialiste în cadrul C.A.E.R. reprezintă o bază bună pentru dezvoltarea fiecărei țări socialiste, pentru realizarea de către fiecare din aceste țări a unei dezvoltări economice și sociale conforme condițiilor sale și intereselor naționale, în cadrul intereselor generale ale statelor socialiste. Apreciem, de asemenea, că colaborarea în cadrul Tratatului de la Varșovia corespunde intereselor tuturor țărilor socialiste. Atîta timp cît va exista Tratatul Atlanticului de Nord, această colaborare în cadrul Tratatului de la Varșovia o vom desfășura. In cuvîntarea pe care am ținut-o înainte de a veni în Cehoslovacia am expus punctul de vedere al Partidului Comunist Român în aceste probleme. Considerăm — a arătat mai departe conducătorul delegației române — că trebuie să acționăm în așa fel îneît fiecare armată a fiecărei țări socialiste să devină cît mai puternică și să fie în stare, dacă va fi nevoie vreodată, să acționeze cu întreaga sa capacitate de luptă, deși noi, știți bine, luptăm pentru pace și am dori să nu ajungem să folosim armata.La întrebarea: „Nu credeți că ar fi bine ca în cadrul Tratatului de la Varșovia să se lămurească cînd e necesar să se vină în ajutorul unei 

lui muncitor din Praga în politica 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, în conducerea sa.

întrebare: Cum ați apreciat pri
mirea ce vi s-a făcut în Ceho
slovacia ?

Răspuns: Primirea făcută de da- 
menii muncii a fost deosebit de 
călduroasă. Noi vedem în aceasta 
o expresie a relațiilor tradiționale 
de prietenie dintre popoarele noas
tre, o manifestare a solidarității 
lor în lupta pentru socialism și 
pentru pace.

întrebare : Presa noastră a subli
niat că dv., tovarășe președinte, 
sînteți un prieten sincer al Ceho
slovaciei. Televiziunea are multe 
milioane de spectatori. Dacă ați 
dori să le spuneți ceva cu privire 
la încheierea vizitei.

Răspuns: In primul rînd, vreau

țări?", tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: Tratatul este foarte clar în această privință și nu e nevoie de nici o lămurire. El este creat pentru a face față unui atac din afară al unei țări imperialiste împotriva unui stat membru al tratatului.Răspunzind la întrebarea : „Care a fost cauza că România, ca membră a Tratatului de la Varșovia, nu a fost invitată la întîlnirile de.la Dres- da și Varșovia ?“, conducătorul delegației române a spus : Cel mai bine ar fi să-i întrebați pe cei care au participat la aceste consfătuiri. Noi nu le considerăm ca consfătuiri ale organizației Tratatului de la Varșovia, ci ale unor state care sînt membre ale acestei organizații.Un șir de întrebări s-au referit Ia concepția partidului nostru privind relațiile între partidele comuniste. Unul din ziariști a remarcat că P.C.R., statul nostru sînt singurele care întrețin relații bune cu toate partidele și statele din Europa și de pe alte continente și a întrebat cum s-a putut realiza aceasta.Să știți — a spus conducătorul delegației române — că nu există nici un secret. P.C.R. pornește de la faptul că între comuniști trebuie să existe relații de colaborare, că nici un partid nu trebuie să se amestece în treburile altor partide și că problemele asupra cărora sînt puncte de vedere deosebite trebuie lămurite pe baza discuțiilor tovărășești, acționîndu-se în comun asupra a ceea ce se ajunge la concluzii comune. Pe această cale putem asigura unitatea de luptă nu numai a comuniștilor, ci și a tuturor forțelor antiimperialiste. Colaborarea între partidele comuniste — a spus șeful delegației române — trebuie să pornească de la concepția științifică despre dezvoltarea societății omenești, de la analiza desfășurării vieții sociale pe baza materialismului dialectic și'istoric, care constituie baza filozofiei marxist-leninis- te. Cu aceasta cred că am răspuns și la ceea ce trebuie făcut în viitor: de a analiza dezvoltarea epocii contemporane pe baza concepției mate- rlalist-dialectice și. istorice, nu pe bază de citate, ci prin studierea condițiilor din societatea actuală, din e- poca în care trăim și de a trage concluzii practice pentru activitatea de transformare a societății.Unul din ziariștii prezenți a pus întrebarea dacă România ar participa la o eventuală întîlnire în trei cu alte țări socialiste din Europa.Răspunzind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat: în Europa există nouă state socialiste, care au a- ceeași concepție despre dezvoltarea relațiilor dintre ele. Există anumite deosebiri în felul în care să fie înfăptuite mai bine principiile respective. România nu este partizana unei consfătuiri în trei sau în patru, con- siderînd că elaborarea și precizarea în practică a principiilor relațiilor dintre toate țările socialiste din Europa trebuie să fie rezultatul activității comune a tuturor acestora.Răspunzind la o întrebare privind caracterul și necesitatea tratativelor bilaterale dintre țările socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Considerăm că tratativele bilaterale reprezintă mijlocul cel mai bun pentru clarificarea problemelor privind dezvoltarea colaborării între țările socialiste. Am constatat că acest punct de vedere este împărtășit și de conducătorii de partid și de stat din Cehoslovacia.La întrebarea dacă P.C.R. va participa la consfătuirea din noiembrie de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești, a fost dat următorul răspuns : îmi cereți să vă spun un lucru asupra căruia P.C.R.
Dejun oferit de tovarășul 

Alexander Dubcek
PRAGA 16 (Agerpres). — Ale

xander Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, a oferit vineri un 
dejun, la Hradul din Praga, în 
onoarea secretarului general al C.C. 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte membrii celor 
două delegații, reprezentanți de

Recepție oferită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, con
ducătorul delegației de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Ro
mânia, a oferit vineri seara, în sa
loanele Palatului Cernin din Pra
ga, o recepție în cinstea președin
telui Republicii Socialiste Ceho

să mulțumesc presei cehoslovace 
pentru’ această afirmație. Țin să 
declar că de fapt eu nu fac altceva 
decît să exprim sentimentele de 
prietenie ale poporului român. în
cerc să fiu la înălțimea acestor 
sentimente pe C3re poporul român 
le nutrește față de poporul ceho
slovac.

Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a ura din toată inima po
porului frate cehoslovac succese 
tot mai mari în munca pentru dez
voltarea patriei sale, pentru fău
rirea vieții noi, corespunzătoare 
condițiilor economice, sociale, isto
rice din Cehoslovacia, să urez ca 
prietenia dintre partidele și popoa
rele noastre să se dezvolte conti
nuu, ca aceasta să contribuie la 
întărirea prieteniei și colaborării 
între toate țările socialiste.

încă n-a hotărît. Noi considerăm că consfătuirile internaționale ale partidelor comuniste își au importanța lor în măsura în care contribuie la întărirea unității, la unirea tuturor forțelor antiimperialiste. Pornind de la aceste considerente, vom stabili și poziția noastră — dacă vom participa sau nu la consfătuire. Participăm însă la pregătirile ce se fac.La o întrebare în legătură cu aprecierile făcute asupra întîlnirii de la Bratislava și dacă P.C.R. ar fi dispus să-și pună semnătura pe declarația celor șase partide comuniste și muncitorești care au participat Ia această întîlnire, conducătorul delegației române a spus : Ziarul „Scîn- teia“ a precizat poziția partidului nostru în sensul că noi considerăm pozitiv faptul că la întîlnirea de la Cierna nad Tisou și la cea de la Bratislava s-a ajuns la hotărîrea comună de încetare a polemicii și de a se păși pe calea normalizării relațiilor și întăririi unității între partidele care au participat la aceste întîlniri. în ce privește semnătura, noi nu obișnuim să o punem pe documente la elaborarea cărora nu am luat parte.La întrebarea unui ziarist: „în legătură cu faptul că la Bratislava nu s-a mai vorbit deloc despre scrisoarea celor cinci de la Varșovia adresată P.C.C., cum priviți dv. a- ceastă situație ?“ — tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns ; O privim pozitiv.Consider — a răspuns apoi la o întrebare secretarul general al C.C. al P.C.R. — că tendințele în Europa în rîndul tuturor statelor, mai bine zis al opiniei publice din toate statele, merg în direcția găsirii căilor de stabilire a securității, de colaborare pașnică între popoare și că noi trebuie să acționăm pentru a încuraja și sprijini aceste tendințe.Referindu-se Ia faptul că România a stabilit relații diplomatice cu R.F.G., unul din ziariști a întrebat care este experiența României în contactele sale cu Occidentul.Răspuns : Exact care sînt experiențele dv. cu celelalte state din Occident și cu S.U.A.: o colaborare între țări pe baza respectului independenței naționale, a neamestecului în treburile interne care să ducă la rezolvarea problemelor vieții internaționale.întrebarea „Considerați că o țară socialistă, mică sau mare, poate primi credite de la o țară nesocia- listă, dacă acestea sînt acordate fără condiții politice ?“ a primit următorul răspuns : România nu a fost pînă acum în situația să primească credite. Cred însă că nu este o incompatibilitate între a fi un stat socialist și a folosi o anumită modalitate economică uzitată de regulă în relațiile internaționale — creditul, fără condiții politice sau de altă natură. în definitiv, dacă facem schimburi economice — și creditul este un mijloc de activitate economică. Banul este o marfă ca oricare alta. Folosirea creditului în relațiile economice internaționale este independentă de mărimea unei țări.în cadrul conferinței de presă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns și la alte întrebări privind probleme ale vieții internaționale. în încheiere, șeful delegației române a exprimat mulțumiri presei cehoslovace pentru felul în care a oglindit în ultima vreme bunele relații de prietenie dintre popoarele român și cehoslovac, dintre cele două partide, și a adresat, prin intermediul ziariștilor prezenți, cele mai bune urări de progres și de fericire pentru poporul cehoslovac.
Eugen IONESCUPraga, 16 august

frunte ai vieții politice din Ceho
slovacia, în timpul dejunului, care 
a decurs într-o atmosferă deosebit 
de caldă, cordială, tovarășii Ale
xander Dubcek și Nicolae Ceaușescu 
au toastat pentru succesul în mun
ca de construire a socialismului în 
cele două țări frățești, pentru co
laborarea și prietenia dintre ele în 
toate domeniile de activitate, pen
tru partidele comuniste și guverne
le român și cehoslovac.

slovace, Ludvik Svoboda, și a pri
mului secretar al C.C. al P.C.C., 
Alexander Dubcek

La recepție au participat mem
brii delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România, 
precum și conducători de partid și 
de stat cehoslovaci.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.
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lVOCAȚIA CULTURALA
A CINEASTULUI

Dezvoltarea cinematografiei naționale implică, în cel mai înalt grad, existența unui climat propice dezbaterii creatoare, stimularea unor preocupări care —■ înglobînd, firește, aspectele de meserie pro- priu-zisă — să acționeze ca un catalizator al gîndirii artistice, filozofice a autorilor de film, premisă a realizării unor opere cu a- devărat reprezentative.— Este limpede pentru orice privitor mai a- tent al lumii filmului — ne-a spus Constantin Stoi- ciu — că realizatorii a- celor opere care au intrat în fondul spiritual al umanității nu s-au bizuit numai pe talent, că dincolo de opțiunea lor filozofică, de incertitudinile și neliniștile fiecăruia, s-a aflat puternica lor vocație pentru cultură, solida lor pregătire ideatică. Eisenstein, Bergman, Welles, Olivier sau Antonioni, Godard, Resnais — și exemplele se pot înmulți cu ușurință — nu sînt doar simpli autori, doar modești beneficiari ai harului lor cinematografic, ci cu adevărat oameni de cultură prezenți în timpul lor.Fără îndoială, numai cultura asigură semnificație și finalitate socială, umană, operei de artă, gesticii artistice. Talentul fără cultură duce, cel mult, la produse șovăitoare și rizibile prin sensul lor singular. Firește, cultura fiecăruia este rezultatul unui proces de selectare și acumulare, și aici „opoziția" talent (înăscut) — cultură (dobîn- dită) este maximă, armonizarea venind odată cu înțelegerea conștientă a propriilor determinări și „chemări", echilibrul îm- plinindu-se în entitatea o- perei. Aceste generalități îmi servesc pentru a afirma că filmul românesc s-a aflat și se află încă în stadiul talentului nativ (real sau presupus). Au existat și unele excepții, filme substanțiale care au venit să confirme starea de lucruri ; autorii lor, personalități artistice puternice, au infirmat acest primitivism, permitînd în schimb euforii de lungă durată. In privința talentului nu are rost să drămuim „înzestrarea" unuia sau altuia, lucrurile sînt deja cunoscute. Important este acum să fie îndepărtați cei care nu prezintă și nici n-au prezentat minimul necesar su- ' pravietuirii ca artist și lucrurile sînt extrem de simple în această necesară selecție împiedicată pînă de curînd de o bunăvoință greșit înțeleasă sau, mai surprinzător, de sistemul Influentelor și al prieteniilor mascate sub lumina principiilor de echitate.Obsesia originalității stă îndeobște mărturie — după cum s-a subliniat în cadrul anchetei — unui stadiu de subcultură. Forma cinematografică nu poate fi căutată în sine, ci este elaborată implicit, în procesul complex al creației, și include sugestiile asimilate organic ale artei unor maeștri de prestigiu. Cultura cineastului implică a- ceastă asimilare, efectuată în timp și fundamental osebită de „preluările" hoc, de transplantările bitrare de „atmosferă" situații pe care le-am tîlnit în unele filme ale ultimilor ani. Altminteri, dorința legitimă a oricărui cineast de a fi „în pas" cu stadiul actual al artei filmului poate duce la falsificări flagrante ale realității, dizolvîndu-se în artificialitate. Un creator cult, informat, nu caută originalitatea (căutare echivalentă, cum s-a mai spus, cu „reinventarea bicicletei"), ci ajunge în mod firesc la originalitate artistică, punînd pecetea talentului și a personalității sale asupra faptului pe care-1 aduce pe ecran. De aceea, D. I. Suchianu a insistat a- supra însemnătății culturii cinematografice, asupra necesității studierii capodoperelor artei filmului; vizionările obișnuite organizate pentru cineaști au, de regulă, mai mult un caracter de divertisment și nu țin loc acestui studiu aprofundat, acestei „disecții artistice" de o însemnătate fundamentală pentru formarea și perfectionarea profesională a oricărui autor de film. Dar cultura ci-

de- ad- ar- sau în-

cinema Monumente

neastului presupune mai mult decît atît. Ea presupune frecventarea domeniilor artistice care intră în sinteza cinematografică; autorului de film trebuie să-i fie familiare plastica, muzica ; istoria artelor, istoria literaturii se cer cunoscute temeinic, marii creatori de film sînt, întotdeauna, oameni de cultură, iar în bagajul lor de cunoștințe se găsește, situată la loc de frunte, experiența de viață, acumulată prin observarea atentă a oamenilor, a diferitelor medii sociale. Efortul de a cunoaște și de a înțelege sensul profund al prefacerilor sociale, resorturile și amploarea transformărilor din conștiințe este esențial pentru formarea concepției filozofice a artistului. La fel de e- sențial ca și studiul sau participarea la dezbateri clarificatoare.— Dacă aș fi întrebat: „Ce se face pentru ridicarea nivelului ideologic al cineaștilor, pentru lărgirea orizontului lor de cultură generală și profesională?", aș răspunde că întrebarea este formulată greșit — precizează Ion Popescu Gopo. Aceasta, dat fiind că îmbogățirea, aprofundarea bagajului de cunoștințe filozofice și culturale, perfecționarea profesională sînt cerințe elementare ale calificării celor care lucrează în cinematografie, — cerințe interioare și tale, a căror îndeplinire poate aștepta doar „să facă" ceva, ci depinde primul rînd de omulde chemarea, de pasa față de arta fil- Am cunoscut cînd- regizor care — re-

exprimare care azi ți se pare nou, poate fi (pe peliculă) gata îmbătrînit. Aprecierea de „nou" sau „vechi" în materie de limbaj cinematografic nu poate fi făcută în sine. Sînt necesare anumite criterii, sau mai exact repere. Principalul reper îl constituie, evident, conținutul filmului, ideea pe care autorul dorește s-o exprime. Respectiv : claritatea intențiilor sale. Aci este punctul în care problemele profesionale se interferează cu cele ale concepției ideologice, condiționîndu-se reciproc. Să nu uităm că cinematograful este o artă complexă. Poți fi doctor în filozofie, diploma și cunoștințele nu te vor ajuta să faci filme bune, dacă nu ai talent. Și nici acest talent nu este suficient, chiar dublat de un nivel ideologic și cultural înalt, dacă nu ai calificare tehnică, profesio-
puncte 
de vedere

vi- nuse în încauză, siunea mului. va un ceptiv la pledoariile pentru cultură prompt un abonament la Filarmonică și să cumpere cărți cu duiumul, să comande reviste din străinătate, și recunosc că biblioteca lui arată frumos. Dar el mergea la concerte fără să-i placă muzica, frunzărea reviste și cărți la întîmplare —• trecea adică prin „cultură", precum cîinele prin apă. în cazul la care mă refer, orice „s-ar face" ar fi de prisos. Omul are diplomă de regizor, a deprins ceva meserie, dar nu are decît contingență superficială și întîmpîătoare cu cinematograful, este lipsit adică de acel spirit iscoditor, de setea de cunoaștere, de pasiunea proprie artistului autentic, care „absoarbe" cultura din cărți și din viată așa cum inspiră aerul fără de care nu poate trăi. La noi s-a greșit, ignorîn- du-se o vreme însemnătatea primordială a talentului, a chemării pentru artă, a pasiunii creatoare, socotindu-se că aceste însușiri pot fi dobîndite peste noapte printr-o dădăceală didacticistică. Sarcinile actuale ale cinematografiei noastre impun revizuirea acestei poziții a- nacronice, declanșează un proces de selecție, o- biectiv necesar. Problema gradului de cultură și a orientării ideologice nu poate fi discutată decît în acest context, altminteri riscăm să nu tragem toate concluziile impuse de analiza activității de pînă acum.Merită insistat asupra unui fenomen, relevat în desfășurarea anchetei și anume : tendința de a masca golurile de cultură artistică ori filozofică printr-o anume ostentație in- telectualistă, în fond lipsită de substanță. Și capitularea în fața presiunilor unor .mode" poate avea această explicație. Talente reale au capotat din pricina acestor abdicări și concesii, a abordării problemelor de creație fără un fundament estetic și ideologic solid. Francisc Munteanu ne-a vorbit despre raportul dintre măiestria artistică și ideologie. însușirea limbajului artistic — a spus el — este esențială pentru afirmarea talentului oricărui cineast, fie regizor, fie operator, decorator, mon- teur sau alt membru al echipei de filmare. Se știe că, din acest punct de vedere, în cinematografie nu este nimic definitiv. Un mod de exprimare care ieri a fost „nou", azi poate părea banal, iar mîine perimat. Și invers :. un mod de

și-a făcuta început

nală și dacă nu urci treptele măiestriei. Aceste trepte trec prin succese și insuccese, experiența — experiența de platou și experiența de viață — e hotărî- toare în profesiunea noastră. De aceea cred că formarea unui cineast trebuie să se facă armonios, pe toate coordonatele acestei profesiuni. Lucrul principal îl reprezintă respectul fată de propria-ți personalitate și față de arta căreia i te-ai dedicat. Acest respect își găsește expresia în răspunderea estetică și ideologică a creatorului de film și constituie resortul strict necesar oricărui progres.— Infuzia obligatorie de cultură (și iar nu intră aci în discuție fericitele excepții la care ne-am referit mai înainte), la nivelul întregii cinematografii, adică pînă la cel mai modest tehnician din Buftea, asigurarea condiției intelectualitate necesarmente la teptăm cu toții mul românesc Constantin Stoiciu.cesul nu este deloc lesnicios, s-a putut vedea asta încă din anii trecuti, din eforturile trecute; climatul spiritual al celor din cinematografie, încărcat cu tendințe străine artei, a împiedicat realizarea a- celui fluid creator dătător de gînduri nobile. Asociația cineaștilor a devenit o instituție oarecare menită a elibera la întîmplare legitimații pentru vizionările de la „cercul de creație" (I), publicațiile noas-

medii de vor dufe ceea ce aș- de la fil- — a spus Pro-

tre de cultură nu au adus o prea mare contribuție în această direcție, iar simpozioanele abordînd diverse și neașteptate teme (îndeosebi generalități de ordin filozofic învățate încă din anii facultății) au rămas plăcute întîlniri. Iată deci alte cauze ce-au împiedicat formarea unei școli naționale de film, au dus la eșecurile din ultima vreme. Las deoparte celelalte cauze, poate mai eficiente, despre care s-a discutat și, sper, se va mai discuta. A venit deci vremea ca aceste neajunsuri să fie remediate, a venit deci vremea ca Asociația cineaștilor să-și reconsidere obligațiile față de membrii săi, să devină un cadru permanent al schimbului de opinii sincere, cinstite, pe deplin angajate, un forum de la tribuna căruia cineaștii să-și spună păsurile, „să se bată" pentru ceva al lor. A venit deci vremea pentru multe, multe schimbări, și discuțiile din ce în ce mai pasionante vorbesc de la sine despre datoriile ce incumbă cinematografiei, despre terenul ce-1 are de recîștigat. Personal aștept cu toată încrederea ziua de mîine a filmului românesc.— Dacă admitem că artistul, creatorul, este — prin sensibilitatea și prin formația sa, prin preocupările sale — deschis și receptiv la cultură, putem argumenta necesitatea unor măsuri menite să satisfacă la un grad superior aceste înclinații firești — a subliniat Ion Popescu-Gopo. Ca cineast, ca și în calitatea mea de vicepreședinte al Asociației cineaștilor, aș vrea să mă opresc asupra rolului ce-1 poate avea asociația noastră profesională. Trebuie să recunosc. ACIN are, în această direcție, multe datorii neonorate. Proiecțiile de filme, discuțiile pe secții au avut, de cele mai multe ori, racter întîmplător. fost o activitate în să solicite interesul ticiparea activă a membrilor asociației. In momentul de față, se poate vorbi despre începutul unui reviriment. Ultimele dezbateri, consacrate unor probleme esențiale ale creației sau ale criticii cinematografice, au prilejuit schimburi de opinii și clarificări utile. Este necesar însă să facem mai mult. In primul rînd, va trebui să începem prin a face o mai clară distincție între informare și dezbatere ; sînt două linii ale activității noastre ideologice și culturale, care se completează reciproc, dar care nu se suprapun. în materie de informare, mi se pare necesară elaborarea unui program bine gîndit de vizionări, cu filme selecționate anume (capodo-

pe sînt

un ca-Nu a măsură și par-

PROGRAMUL I

17.30 — Pentru școlari : Ex-Terra'68. Tema : Concurs de
rachete într-o treaptă și două trepte, racheto-pla- 
nuri, elicoptere și farfurii zburătoare.

18,00 — Natație. Finala Campionatelor naționale indivi
duale. Transmisiune de la bazinul Dinamo.
19,00 — Pentru școlari. Noile aventuri ale echipajului Val- 
Vîrtej. „Taina lui Malgenius" (II).
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Vom reveni... peste 6 luni.
21.15 — Film serial „Campionii".
22,05 — Parada vedetelor : Zizi Jeanmaire.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

20,00 — Reportaj : „Act de naștere — anul XXIV".
20.15 — „Eu sînt Barbu Lăutaru". Montaj muzlcal-literar.
20,45 — Telejurnal.
21,00 — Bis... pe 16 mm. Povestea pantomime!.
21.30 — Recitalul de simbătă seara : violonistul Ion Volcu. 
22,00 — Desene animate.
22.15 — Roman foileton. „Lagardăre" (V).
23.15 — închiderea emisiunii.

pere de arhivă și producții recente). $i biblioteca asociației noastre ar trebui să cîștige în eficientă — atît ca înzestrare, cît și ca punere în valoare a fondului său ; frecventată îndeosebi de studenți, biblioteca este în genere ocolită de creatori, și nu știu dacă numai inexistența unui sistem de împrumuturi explică această situație. Revenind la dezbaterile care le organizăm,convins că participarea la discuțiile noastre a factorilor de răspundere din cinematografie va da un gir suplimentar de seriozitate acestor acțiuni și le va spori eficacitatea.După cum remarcă Fran- cîsc Munteanu, pentru fiecare lucrător din cinematografie, fiecare film este o experiență nouă. Nu există film care să nu fi adus ceva nou creatorilor. Din păcate, în cinematografia română, fiecare lucru nou este redescoperit pe rînd de către fiecare realizator. Cred că un schimb de experiență, după fiecare film, ar fi foarte util și pentru cei care lucrează și pentru cei care nu lucrează în momentul respectiv. La acest schimb de experiență ar putea participa și criticii de film — aceasta și pentru o mai bună cunoaștere a specificului muncii, și pentru a contribui în calitate de „cap limpede" la descoperirea, la descifrarea caracteristicilor limbajului folosit. La prima vedere s-ar părea că nu spun nimic nou, pentru că asemenea discuții au loc. Dar ședințele noastre de acest fel sînt plicticoase, deoarece se discută lucruri generale. Un film e format din detalii, discutarea detaliilor este imDortantă. Cred că ar fi bine ca ACIN-ul să patroneze ședința de lucru la obiect, în cercuri restrînse și fără îndoială pe profesii. Si privind în perspectivă, este absolut necesar să invităm la aceste discuții pe studenții de la Institut. Cred, de asemenea, că ar fi de un ajutor nebănuit de important dacă regizorii în timpul lor liber, între două filme, s-ar aciua pe Ungă redacțiile calitate de treierarea nemijlocit majore ale apropia de poran.Din convorbirile consemnate mal sus s-a desprins pe prim plan ideea că acțiunilor sporadice — menite să contribuie la ridicarea nivelului ideologic, cultural, profesional al cineaștilor — trebuie să le ia locul o activitate sistematică, îndreptată spre un țel de perspectivă.

cotidienelor. în reporteri. Cutării, contactul cu problemele oamenilor, i-ar filmul contem-

D. COSTIN

ȘTIRI CULTURALE
• SUCEAVA. — Artistul plastic Vigh Istvan, 

din Suceava, a terminat recent macheta obe
liscului „George Enescu*, care urmează să 

fie amplasat în punctul Dragalina, pe șoseaua . 

Dorohoi-Darabani, la 2 km de satul natal al 
marelui muzician. Obeliscul, înalt de 4,80 m, 

va cuprinde 5 elemente distinctive de clavia

tură, sugerînd personalitatea lui George 
Enescu.

(Agerpres)

• PIATRA NEAMȚ. — Sub titlul „Cînfare 
României", în județul Neamț se desfășoară, 
în aceste zile, numeroase manifestări culfural- 
artistice, consacrate actului revoluționar de la 
23 August. La căminul cultural din comuna 
Sărata a avut loc un interesant montaj literar 
intitulat „întinerim cu fine, străbună Româ
nie", iar la Dumbrava Roșie, Barsauti, Ciritei, 
Văleni s-au organizat simpozioane, conferințe 
etc. în care au fost relevate succesele po
porului nostru în construcția socialismului.

Munca cu omul în general, munca cu studenții în special este un gen de activitate de o imensă complexitate, a cărei sferă se lărgește și se amplifică pe măsură ce știința, mijloacele de producție și formele de organizare socială prosperează. Acum 3—4 decenii, cei mai mulți dintre profesorii Universității se mărgineau să predea pur și simplu un curs de la catedră, fără să-i intereseze dacă tinerii auditori îi înțeleg sau ba, dacă au bibliografie la dispoziție sau nu, dacă au condiții de învățătură sau nu. Nu-i interesa nici ce făceau studenții lor în timpul liber, în vacanțe, ce preocupări personale aveau. Iar la examene, singurul moment de contact direct și activ dintre și student, din cauză că noșteau (puteau chiar să zinte Unul în locul altuia), în măsură să le aprecieze cantitatea și calitatea cunoștințelor, pe care de altfel nici nu știau cum, unde și în ce măsură tinerii le vor valorifica în viață.Din fericire, astăzi, acest gen de raporturi profesor-student a dispărut aproape cu desăvîrșire. Avînd drept principală menire pregătirea științifică a studentului, înarmarea lui cu temeinice cunoștințe de specialitate, în pas cu cerințele contemporane, formarea lui ca intelectual și cetățean al societății socialiste, profesorul este dator să a- corde o egală atenție și modului în care predă, măsurii în care cunoștințele transmise sînt înțelese și însușite de acesta. In plus, corpul profesoral este chemat să descopere și să cultive posibilitățile studenților de a aprofunda și generaliza cunoștințele dobîndite la cursuri și, dacă este cazul, de a le aplica în practică și a le adapta

profesor nu-i cu- se pre- nu erau obiectiv

• Roata vieții s PATRIA — 10 ; 
12,45 ; 16,15 ; 18/45 ; 21,15.
e Noaptea Iguanel : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 2538 — orele 
19,30).
• Tarzan — omul maimuți : RE
PUBLICA — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, GRADINA 
DINAMO — 20, FESTIVAL — 8,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la gră
dină — 20.
• Șapte oameni de aur : FERO
VIAR —9—13,30 în continuare ; 16 ;
18.30 ; 21, EXCELSIOR — 8,45 ; 11 ;
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18.45 ; " 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20.
O Viva Marla : LUCEAFĂRUL
8.30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, 
CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 20, CIRCUL 
DE STAT — 10 : 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, GRADINA DOINA — 20.
A O fată ciudată : VICTORIA —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
A Alegere de asasini : LUMINA — 
9—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20.45.
• Zorba grecul: CENTRAL — 8,30;
11.30 ; 14,30 ; 17,45 : 20.45.
• Cimarron : SALA CINEMATECA 
(bilete la casă) — 10 ; 12 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
• Dă laba, prietene : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
• Cehoslovacia, pămînt necunos
cut — în 
face totul 
caracatițe 
TIMPURI 
nuare.
• Bella : UNION — 15,30 ; 20,30, la 
18 — desene animate.
« Mesteacănul : GLORIA —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
a între noi : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 10 ; 16 ; 18 ; 20.
• Studiu despre femei : BU7.EȘTI
— 15^30 ; 18, la grădină — 20.
• Moștenirea lui Achlle ! GRI- 
VITA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, FLAMURA — 9—16 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.

Duelul lung : DACIA — 8.30—16 
în continuare, 18,30 ; 21, FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, ARTA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18 ; 20,30, la grădină — 20.
• Piramida zeului Soare : BUCEGI
— 9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 : 21, la 
grădină 20,15, TOMIS — 9—15,45 în 
continuare ; 18.15, la grădină — 20, 
AURORA — 9,30 ; 12 ; 14.30 : 17.15 ; 
20, la grădină - 20,30, GRADINA 
EXPOZIȚIA — 20,15.
a Prin Kurdistannl sălbatic t 
UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină
— 20,15.
a Răzbunarea haiducilor : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.
a Un bărbat ș! o femeie : GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 20,15. 
a Taffy șl vînătorul : GIULEȘTI
— 15,30 : 18 ; 20.30, MIORIȚA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Aventurierii : RAHOVA — 15.30 ; 
18. la grădină — 20,15. VOLGA — 
9,30—16 în continuare ; 18,15 : 20,30, 
LIR A — 15,30 ; 18, la grădină —
20.30.
a Vicontele plătește polița : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
a Jenia. Jenlcica și Katlusa : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20.30.
a Falsa liră de aur : MELODIA
— 9 ; 11,45 : 14,30 ; 17,15 ; 20.15.
a Un dolar găurit: VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
a întîinire In munți : MOȘILOR
— 15 ; 17,30 Î 20, la grădină — 20,30, 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a împușcătura: POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
a Freddy, lovește tn întîl : MUN
CA — 16 ; 18 ; 20.
a Pasărea timpurie : PACEA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
a Ce noapte, băieți ! : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Oscar : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
a Judecata : VITAN — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
a Nebunul din laboratorul nr. * : 
GRĂDINA VITAN — 20,15.
a Sfîrșitul agentului W4C : COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
a Am intîlnit țigani fericiți : 
PARCUL HERĂSTRĂU — 20,15.

21,

anul 2001 mașinile vor 
singure — In vizită Ia 
— Stînca — Narcis : 

NOI — 9—21 în conți-

teatre

s;

a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Castiliana — 20.
a Teatrul Glulești (la Teatrul de 
vară „23 August") : Martorii se 
suprimă — 20.

a Teatrul „C. Tănase" (la grădina 
Boema) : Boema Palace — 20.
a Ansamblul „Perinița" (în sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") : 
Varietăți folclorice — 19.

ay
la mai mu

Maramureșul oferă spre delectarea spiritului valoroase monumente de artă populară românească, de o inegalabilă frumusețe. Fie că este vorba de porțile cioplite de meșterii populari — tradiție multiseculară a acestui gen original de sculptură în lemn — fie de vestitele construcții din trunchiuri, finisate cu securea și înălțate cu un rar simț al proporțiilor și geometriei în spațiu, remarcabile pentru tehnica țărănească și unice din punct de vedere etnografic și arhitectonic, omul de cultură sau turistul care vizitează acest colț de țară rămîne copleșit de profunda originalitate a celor văzute, este puternic emoționat de creația constantă de peste o jumătate de mileniu a geniului popular din aceste nordice meleaguri românești. Pe alt plan, și încă cu mult înainte de Anton Pann, meșterii anonimi de pe aceste meleaguri măiestreau în încrustătura lemnului, în firul țesut al zadiei, în imaginile de pe lemn și sticlă — picturi, antologie înscrisă mai apoi în „Povestea vorbei". A- ceste mărturii vădesc singure, fără putință de tăgadă, legătura de sîn- ge și țară cu restul lumii românești din părțile Bihorului, Zârandului și Bradului, afinități urmărite pînă în nordul Moldovei și în Țara Românească, încă din secolele XIV și XV.De aceea, avem temei afirmînd că arta maramureșeană se integrează în mod organic, prin echilibrul de o înaltă știință a compoziției, în circuitul celei naționale, păstrîndu-și firește specificul care-i conferă unicitate și pe plan mondial.In județul nostru avem un număr mare de monumente de arhitectură populară, la care se adaugă altele de artă plastică. înfățișarea și caracterul pitoresc al satelor sînt de neconceput fără acestea, ele fiind sufletul așezărilor rurale maramureșene, împlinind aici rolul de rotunjire a frumuseții, de subliniere a sufletului și personalității satelor în decorul montan. Pe valea Cosăului, majoritatea caselor au fost durate din gorun, la fel ca și construcțiile seculare destinate cultului din Ferești, Călinești, Cornești, Budești etc. Cele de pe valea Izei sînt din lemn de brad : la Rozavlea, Șieu, Bogdan Vodă, Ieud. Pe valea Marei se utilizează mâi mult stejarul: la Rona de Jos, Dragomirești, Bîrsana. Vechimea multor construcții de acest gen este de-a dreptul impresionantă. De exemplu, pitoreasca bisericuță din lemn din Bogdan Vodă (Cuhea), își are originile în plin secol al XIV-lea, iar picturile din interior ne trimit cu gîndul la începuturile artei murale populare românești. La fel de vechi șl de o inestimabilă valoare sînt și alto monumente, cum ar fi cel din Ieud, care după mai bine de o jumătate de mileniu se păstrează încă într-o bilă.în ultimii 10 ani, Direcția monumentelor istoriceC.S.C.A.S. a restaurat o serie de monumente de acest fel din județ : din Rozavlea, Bîrsana, Remetea Chioarului, Surdești, Plopiș, Rogoz și altele. Este un fapt lăudabil, dar care nu scuză o seamă de lipsuri în activitatea sus-numitei direcții. Deși printr-o Hotărîre a Consiliului de Miniștri monumentelor de artă li s-a stabilit un tratament corespunzător, unele mai sînt lăsate pradă distrugerii, fără a se lua vreo măsură din partea organelor locale și centrale care au în competență tocmai păstrarea și conservarea lor. Iată cîteva exemple edificatoare. Din cauza neintervenției la timp s-au distrus aproape complet o serie de monumente cum ar fi cele din Cupșeni Deal și Frîncenii Boiului. Altele au acoperișul complet spart, ca cele din Ungureni și Coltău. Fresce create în veacurile XV—XVI, din interiorul acestor monumente con-

stare accepta-din cadrul

s-au deteriorat ploilor. A lăsa la monumentele tre-

în fiecare moment la situații concrete și specifice în care-i va pune viața o dată cu absolvirea facultății și încadrarea în activitatea socială. Nota pe care i-o trecem studentului în carnet la sfîrșitul unui curs sau la examenul de stat este și trebuie să fie un rezultat general al unei activități îndelungate, a- profundate cu acesta, și o garanție
OR

tare, trebuie sâ aibă ca unic și cel mai important țel învățătura, formația sa superioară profesională și cetățenească. Iar legătura de unire dintre acești doi factori ai raportului profesor-student se realizează optim printr-o cunoaștere reciprocă. Este desigur important ca studentul să-i cunoască pe profesorii săi, prin prisma cursurilor și

practică, la manifestările educative și sportive, în de interes obștesc și cercurile științifice etc.In acest scop, însă, profesorul trebuie să dispună de timp, să-și consume cu chibzuință tot timpul pe care i-1 solicită munca universitară, fără nici o renunțare în favoarea altei ocupații. Prin forța

cultural- acțiunile

Componentele unui adevărat

climat universitar

pentru el și pentru colectivitate că este bine pregătit pentru producție, pentru viață.Evident, la succesul activității universitare concură deopotrivă doi factori: profesorul și studentul. In ceea ce privește profesorul, principiul călăuzitor al întregii sale activități nu poate fi decît utilizarea cît mai rațională, cu răspundere și dăruire personală a capacităților sale intelectuale și de creație, a competenței științifice și experienței pedagogice în procesul instructiv- educativ, în întreaga și complexa viață universitară. La rîndul său, studentul, punînd cu aceeași sinceritate și dăruire toate forțele sale tinere în slujba activității universi-

Prof. dr. docent 
loan CIOBANU, 

prorector al Universității „Babeș
Bolyai" din Cluj

a lucrărilor științifice, prin exemplul personal de responsabilitate științifică și civică, prin convingerile și acțiunile lor umane. Dar și mai important — obligatoriu, aș spune — este ca profesorul să-i cunoască pe studenții săi. Această cunoaștere se dobîndește printr-un contact îndelungat, la seminarii și în laboratoare, în excursii și la

împrejurărilor, lucru dovedit de experiența a numeroase cadre didactice universitare, nici una din activitățile incluse în îndatoririle profesionale nu poate fi dusă cu bun rezultat pînă la capăt în condițiile cînd persoana respectivă își împarte capacitatea și preocupările și în ocupații extradidactice.înaltelor îndatoriri didactice și pedagogice, cît și dorinței personale a marii majorități a cadrelor didactice universitare de a-și consacra întreaga capacitate și putere de muncă pregătirii și educării studenților, societatea noastră socialistă le-a creat cele mai prielnice condiții de realizare. O serie de măsuri mai recente, izvorîte din a-

struite din lemn, datorită igrasie! și voia intemperiilor cutului, care vorbesc despre sufletul și geniul poporului nostru, este o iresponsabilitate de neiertat.O altă categorie de monumente, de artă feudală — castele datînd din diferite epoci și avînd variate stiluri arhitecturale — sînt folosite în prezent de diverse organizații în condiții necorespunzătoare. Din acest motiv ele sînt pe cale de a se degrada. Un exemplu este castelul de la Pribilești, ridicat în secolul al XVIII-lea și transformat de niște „inventivi" în depozit de fructe. S-ar putea aminti — figurînd în a- ceeași stare — castelul din Satulung, care într-un timp relativ scurt a avut mai mulți stăpîni, total lipsiți de grija de a-1 conserva, de respectul valorilor de destinația asemenea mea, sînt și propun sumele corespunzătoare daunelor de care se fac vinovați. Dacă nu se va proceda astfel, există pericolul ca unii conducători de unități agricole să considere că neglijența lor are șanse să nu fie sancționată și să „persevereze". Or, acest lucru nu trebuie să se întîmple. Ar fi util să se stabilească obligații, răspunderi precise pentru beneficiarii diverselor monumente, ceea ce ar duce — în final — la o mai bună întreținere a acestora. La Baia Mare lucrează un număr de artiști plastici bine cunos- cuți în țara noastră. Sînt convins că în mai mare măsură ca pînă acum ar putea fi utilizată contribuția lor la punerea în valoare, restaurarea și conservarea monumentelor. ■ ,Sînt încă multe posibilități, neexplorate în folosirea motivelor artei populare, în decorarea construcțiilor, ceea ce ar înlătura monotonia ce caracterizează uneori edificiile noastre. Față de această situație se impune o precizare mai judicioasă a răspunderilor ce revin diverselor organisme centrale sau locale, în vederea punerii în valoare într-o măsură mai mare și a monumentelor istorice și de artă populară din județul Maramureș.Statul cheltuiește mari sume de bani pentru păstrarea monumentelor trecutului. Acest efort ar trebui completat cu grija gospodărească a organelor locale care au mari posibilități de a ajuta la rezolvarea problemei, destul de dificile, a conservării monumentelor. Este cazul ca în această chestiune să nu se aștepte numai de la centru acțiuni și subvenții.Ti'ebuie să recunoaștem că și comitetul județean de partid, consiliul popular județean provizoriu au datorii neachitate în privința valorificării relicvelor istoriei de pe aceste meleaguri, a tezaurului artei populare maramureșene. Propaganda pe care am desfășurat-o pentru cunoașterea și vizitarea monumentelor este încă insuficientă. Ghidurile turistice, indicatoarele care să invite, să atragă atenția trecătorului, sînt ca și inexistente. La multe monumente istorice, vizitatorul nu află nici cele mai sumare și elementare date, care să-1 edifice asupra însemnătății lor.Arta Maramureșului formează o parte vie din spiritualitatea țării noastre. Aruncînd o lumină puternică a- supra trecutului istoric-social, această artă ne dovedește în același timp puterea geniului poporului român. Ne revine datoria de a o păstra nealterată, de a o face cunoscută prin toate mijloacele, de a o valorifica într-o măsură mai mare ca pînă acum.
Moise FETEA
șeful secției propagandă 
a Comitetului județean 
de partid Maramureș

artă, primind în final tot de depozit. împotriva unor beneficiari, după opinia necesare măsuri drastice, să se recupereze de la ei

celași amplu context al directivelor conducerii partidului pentru dezvoltarea și perfecționarea continuă a învățămîntului din țara noastră, sînt menite să ducă la o mai rațională utilizare a tuturor capacităților intelectuale și de creație de care dispune cu prisosință marea familie universitară. Intre acestea aș cita desființarea cumulului didactic retribuit, stabilirea unor norme mai judicioase de lucru pentru cadrele didactice de predare — care cuprind și ore de laborator, seminar, activități practice și social-politice cu studenții etc. — reașezarea științifică a planurilor și programelor de învățămînt, prin reducerea și comasarea unor discipline mărunte, trecerea altora ca facultative, întărirea disciplinelor generale de specialitate, precum și repartizarea mai echilibrată a activității săptă- mînale a studenților și raționalizarea numărului de examene obligatorii. La acestea se adaugă o încadrare corespunzătoare a cadrelor didactice universitare, grija permanentă pentru perfecționarea lor prin studii de specialitate, prin schimburi de experiență și documentare în țară și peste hotare, prin acordarea — prin rotație — a unor norme științifice de cîte un an tuturor conferențiarilor și profesorilor, spre a nu rămîne în urmă cu documentarea de specialitate.Toate aceste măsuri vor asigura timpul și liniștea necesară membrilor corpului profesoral universitar pentru a se dedica exclusiv muncii de pregătire și educare a tinerilor, de creație științifică originală, le vor spori și mai mult prestigiul în fața studenților și a societății, în slujba căreia își pun întreaga lor capacitate și pe care o slujesc cu tot devotamentul.
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Pe Valea Bistriței și pa Valea Trotușului, chimia s-a instalat definitiv. Apele sînt vechi, cerul din totdeauna, pămîntul înverzit. De multe ori, în asemenea locuri, turnurile și instalațiile oricărei industrii par adăugate, o stare provizorie ți se comunică la vederea lor. Natura statornică și adîncă înghite lucrul omului și îl acoperă cu iarbă. Poate aici este vorba tot de miracolul chimiei, mai bine zis un ecou depărtat al puterii ei formidabile — fiindcă referim totul, deocamdată, la ceea ce vede trecătorul în mersul lui pe șoseauaalbă : marile instalații argintii, cupolele uriașe și la fel de uriașele conducte cotite, paralelipipedele de beton șl sticlă, fumurile tremurătoare șl colorate înșuru- bîndu-se în boltă, totul pare statornicie și sigu

ranță. Aici aerul este al industriei ș*. nu al naturii primitive și devoratoare. Mișcare intensă, continuă, oameni grăbiți, mașini lungi și strălucitoare, flăcările galbene și violete deasupra gurilor de control, toate semnele sonore ale vieții industriale. Pentru profan ca și pentru specialist, fascinația chimiei este mereu la fel de tulburătoare. Sinteza materiei. Toți au auzit. Toți știu cîte ceva. Dar numai cei de aici văd.
★Made in Romania. Peste hotare, chimia românească începe să-și capete prestigiu. Aminteam de statornicie. Care alt semn mai bun decît acesta : inginerul Vasile Belizna, președintele comitetului de direcție de la Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești, îmi spune că o firmă din Ar-

Emil GIURGIUCAv.

Umblam prin țară desprins de tot ce mă ținuse într-un singur punct al ei pînă a- tunci. Ideea acestei călătorii fără de țintă m-a urmărit de multă vreme, poate do cînd descoperisem că hotarul unui sat dă în hotarul altui sat, iar acesta în altul și altul, pînă la limita punctelor cardinale ale țării.Era vară, și încă la începutul călătoriei, pe valurile întinderilor pe care le înfruntam, am văzut o colină cu iarbă înspicată și un om ieșind de după ea, oprindu-se în vîrf și privind lung peste cîmp. Deși o așteptasem parcă, această apariție izbi întreg copacul senzorial al ființei mele care fremăta aruncîndu-și ramurile în sus și vi- brînd din toate nervurile lui.Omul iradia o forță necunoscută, ceastă iradiație străbătînd lnțele. Era ca o lumină albă, de raze cunoscute.Obrazul omului respira liniște, dar mă simții prins într-un vîrtej de valuri aer, ca într-o pîlnie. Șl vîrtejul acesta aduna și mă trecea într-un ținut în care cerul adevărat se rupea și cădea logodin- du-se cu alte ceruri, bănuite, în lacuri ți fîntîni adevărate. rOmul privea spre munți, și — nu încape nici o îndoială — vedea prin ei dincolo. Și m-am simțit dintr-odată împins să mă prostern înaintea lui, să îmbrățișez pămîntul, în- cleștîndu-mi mîinile în iarbă. Și atunci, cu fața, cu genele, cu nările, cu toți porii am simțit respirînd în aer de după dealul de unde apăruse el, grădina.Auzisem, copil în sat, că există locuri în care dacă pătrunzi, capeți puteri ascunse, puterile ascunse ale acelor locuri. Ca să le nască, natura a amestecat în imensele ei laboratoare, într-o alchimie secretă, elemente secrete cu flacără în flăcării și al flăcării mai dură încleștată masa altorOmul venea din grădina aceea și avea puterea vieții ei.Și umblînd prin țară am văzut ivindu-se alt om, apoi altul și altul, la nesfîrșit. Din ființa lor respira aceeași putere ascunsă, căci pretutindeni locul de unde răsăreau avea puteri ascunse. Și m-am prosternat la picioarele lor și am îmbrățișat pămîntul, încleștîndu-mi mîinile în iarbă, în rouă, în piatră, în flacără și în miezul de foc care năștea flacăra. Căci pretutindeni după coline erau grădini și locurile aveau puteri ascunse.

nu încape nici o îndoialăSimțeam lucrurile și a- fi- ne-eu de mă

elemente secrete : ceea ce era ceea ce era înveliș de piatră al ceea ce era înveliș de piatră în rouă iradiată de flacără, care decît învelișul sursei sale, ținea sfera impenetrabilă sudînd-o de sfere impenetrabile la infinit.

gentina se oferă să cumpere tehnologia melanei românești. Fără îndoială, o tehnologie elaborată aici la Săvinești, diferită de cea inițială, mult îmbunătățită. Nu numai produsul finit, ci metoda de fabricație. Acum zece ani nu exista la noi fibră sintetică. Astăzi avem specialiști. Și o industrie adevărată și în dezvoltare a acestei fibre. O călătorie la izvoarele ei este cel puțin la fel de senzațională ca aceea proiectată, dar niciodată îndeplinită de romani lă Izvoarele Nilului. Drumul; întortocheat, și miraculos aly sintezei chimice ne rezervă ! încă mari surprize. Curiozitatea noastră ome-> nească este mereu depășită.Cu toții folosim relonul, sub cele mai neașteptate forme, utile întotdeauna. Dar puțini știu de unde vine. Materii prime : Apa, Aerul, Amoniacul, Fenolul. Supuse unor procese chimice complexe, acestea conduc la caprolactamă care este, de fapt, materia primă „concretă" a re- lonului. în încăperile străbătute de puternice mirosuri industriale, la temperaturi constante și aer condiționat, în spatele ușilor de fier, în aparate complicate unde ochiul omului pătrunde prin mici ferăstruici blindate, comandate și supravegheate din săli de comandă liniștite și grave — un om la un pupitru nu prea înalt semănînd cu un clavecin, și în fața lui cadranele neliniștite și atente, inimile vii ale mașinilor, în aceste încăperi, apa, aerul, a- moniacul și fenolul devin altceva. Prin polimerizare, caprolactama devine poli- caprolactamă, de fapt relonul, care supus diverselor prelucrări capătă înfățișările știute. Pentru cititorul care vrea să afle vom trece repede cu ochiul de-a lungul lor. Și în puține cuvinte ne vom da seama cît loc ocupă în viața noastră practică relonul. Așa-numitele fire textile continui sînt cele din care se țes cămășile noastre, fulgarinele, hano- racurile, ciorapii femeilor, (în săli pline de lumină, mulțimea firelor abia văzute, goana lor neîntreruptă de la filare, etirare și răsucire pînă la sortarea lor este supravegheată de femei tinere. Ochi pătrunzători, mîini atente. Degetele lungi știu șă descopere în bobina compactă cele mai neînsemnate defecte.) Firele supraelastice le întîlnim pe plajele arse de soare și în munții înzăpeziți : costumele de baie și cele de schi. Din casa omului și pînă în industria cea mai perfecționată — relonul.
★Mă aflu la Tehnicum. O clădire nouă în incinta u- zinei. Chimia trece ca un fluid vital prin încăperile care sînt laboratoare și stații pilot, nu în întregime încă în stare de funcționare. Un serviciu de cercetări, unde se prelungește procesul tehnologic al fibrei pînă la prelucrarea ei industrială. La scară redusă, aici se va efectua, pentru obținerea unor ■‘rezultate științifice și practice superioare, întregul lanț industrial al relonului de la caprolactamă la țesătură și piesă industrială.într-un birou alb. Fotolii scoică, o etajeră cu cărți. Reviste de specialitate. O masă cu instalații de sticlă, țevi răsucite și eprubete a- șezate în stative amintin- du-mi vag depărtatele ore de laborator din liceu. Inginerul Matache Savel. este șeful adjunct al serviciului

de cercetări. îmi îngădui o paranteză. în aceeași zi am vorbit cu mai multi chimiști de la Săvinești și de la Combinatul de îngrășăminte azotoase (Roz- nov). O zi cu soare, într-o vară ploioasă. Erau tineri — bărbați și femei — ingineri, operatori chimiști. Chimiști le-aș spune tuturor celor de aici, specialistului doctorand și tînăru- lui abia venit de pe băncile școlii, amîndoi învățînd, fiecare . cu măsura și puterile lui, angajați aceluiași scop. După cum marinarii se numesc matrozul și căpitanul corăbiei. Dar altceva voiam , să spun: mi' s-a părut a desluși în biografiile încărcate, nu de ani, ci de dorinți și de fapte, ale acestor oameni demni de încredere și prețuire, semne ca fulgere scurte și luminoase de vară, ale unui același și deosebit totodată destin ne care l-aș numi deschis. Pentru cine umblă printre oamenii tinerei industrii socialiste nu este surprinzător să afle, de fiecare dată cu încîntare, că „media de vîrstă la ’noi este sub treizeci de ani". Poate că sînt

două rîuri legendare. De obicei au terminat o școală de specialitate. Munca în uzină nu le-a închis speranțele. Dimpotrivă. S-au înscris la liceul seral. învață. Unii vor deveni ingineri. Ce se întîmplă cu acești tineri în general, în producție, la seral, acasă, la bibliotecă ? se întreabă reporterul. Au făcut ei vreo faptă eroică, au pasiuni aparte, ca astronomia sau numismatica ? vor să ajungă campioni de înot, actori de cinema, cîn- tăreți — cîștigători de mari premii de aur ? întrebați de toate acestea, tinerii rid în hohote prelungi. Nu, ei sînt oameni cît se poate de obișnuiți, învață, au sau nu neveste și copii, uzina are nevoie de ei. sînt oameni de toate zilele. Dar ce este oare un erou ? Vorbind, oamenii nu-și întrerup lucrul lor. îi observ cu atenție. Calm și siguranță. Ei știu ce au de făcut. Cel de altă vîrstă se lasă contaminat de încrederea lor în ce fac, în ce au de gînd să facă. Lută Gavrilescu Tatiana și Ungureanu Tatiana lucrează la Relon II. Prima

prea tineri ? se întreabă cineva. Nu, de vreme ce munca pe care o fac este la fel de bună ca a oricăror înțelepți care ar face-o în locul lor. Desigur, marca fabricii atestă. Made in Romania — care pentru noi românii este un fel de bornă chilometrică, spune destul. Dar numai oamenii pot da măsura adevărată a acestor locuri. Fiind cronicar de profesie, scriind istoria vie a noii societăți, reporterul nu uită niciodată oamenii. îi caută înainte de a se interesa de calitatea și cantitatea produselor. Acești oameni sînt de obicei reținuți, mai mult tac de cît vorbesc, munca lor li se pare utilă, ei o fac cu plăcere și înțelegere. Reporterul, entuziast din fire, rămîne de multe ori pe gînduri. Ce se poate scrie despre acești oameni ? Viața lor e simplă, meseria au' învățat-o în condiții dintre cele mai potrivite. Dacă te apuci să manifest! admirație în fața unui ansamblu de cilindri și cupole, traversat de mersul cotit al marilor conducte, înconjurat de spirala subțire a unei scări galbene și care nu-i altceva decît, să zicem, instalația de conversie de la CIAPN, în acest caz, oamenii de aici te privesc cu îngăduință și cu un fel de zîmbete. Pe bună dreptate. Mirarea ta ar fi nepotrivită. Ea ar fi un semn al lipsei tale din timp. Venind, omul acesta, chimistul, în laboratorul tău, care este camera ta cu cărți și cu masa de scris, la fel s-ar mira oare ? De bună seamă, nu ! Pentru el este firesc ca tu, om de litere, să ai casa plină cu cărți. Viața în aparentă liniștită și monotonă a acestor oameni tineri ascunde însă semnificațiile adînci ale unui fel nou de a înțelege lumea. Nu le displace să se vorbească despre ei și faptele lor în ziar. Dar totul să fie simplu si adevărat, spun ei. și se gîndesc că zilele lor sînt simple și adevărate. Cunosc destui tineri chimiști de pe văile celor

Tatiană este laborantă textilistă. Cealaltă Tatiană este operatoare la mașina de etirat. Fiecare — douăzeci de ani. S-au gîndit de la început la chimie ? Nu e sigur. Hotărîrea a venit pe urmă. Apoi, cursurile de specializare în uzină. Și școala serală. Apoi ? „Trebuie neapărat să mă fac ingineră", spune a doua Tatiană. De ce ? Este bine ca omul să învețe. Așa crede această fată și bine crede ea. Explicația ei laconică și desigur nu întreagă spune, cu toate a- cestea, aproape tot. Aceste fete nu cunosc presiunea timpului. Școala, uzina și tinerețea se înțeleg, nu e întotdeauna ușor, ba de multe ori e foarte greu, întrebați-o însă pe Ungureanu Tatiana. Cu fața ei foarte vie vă va spune părerea ei despre timp.în biroul alb al inginerului Matache. la Tehnicum, mi-am revăzut notele luate în combinat. Schițe vagi ale unor destine începute aici, drumuri pe care le-am numit deschise. Discutăm despre organizarea științifică a producției, despre munca de cercetare. în- sfîrșit, cercetarea științifică se bucură de toată atenția. Cum s-a ajuns aici ? Iată o întrebare la care cei din uzină au răspuns. Cheia : formarea cercetătorilor din rîndul inginerilor aflați în producție. încă din 1958, de la absolvirea facultății, inginerul Matache. unul dintre cei multi, a venit la Săvinești. A lucrat neîntrerupt aici. Cercetări începute cu entuziasm, ca student, visuri ce păreau atunci de aur și depărtate tînărului pasionat de chimie. Teza sa de doctorat: „Purificarea substanțelor termosensibile" pleacă de atunci. Condițiile optime de lucru din uzină, asigurarea sprijinului material cercetării au dus la îmbunătățirea succesivă a calității fibrei. în așa fel încît : ..astăzi tehnologia fibrei de melană este o tehnologie românească." Si „reușim, în noile condiții de lucru, să modificăm treptat dezechilibrul

manifestat pînă mai ieri între cercetare și producție".
★în aceeași dimineață, discutam cu inginerul Kurt Hoiaergrâber ue la Cornoi- natui ae îngrășăminte a- zotoase. El conduce aici cercetarea științifică. Un om reținut, mai degrabă sfios, un om al cărții și al cuvinteior puține. Cărți deschise pe masă, formule lungi și etajate dispuse in lanțuri și scări, simboluri ale eternității materiei; desigur lucruri grave și a- devarate și. importante la care un biet om de litere trage cu ochiul și Urechea, întotdeauna ușor depășit, invidiindu-1 blind pe acela care își poate vedea și asculta lucrul său, altfel decît numai cuvintul scris. Fără să-i cunosc îndeaproape pe cei doi doctoranzi, din deprinderea mea nepedepsită pînă acum de a califica și descoperi oamenii la prima vedere — cred că, atît de deosebiți ca înfățișare, sînt la fel de departe unul de altul și in viața lor zilnică. Dar în pasiunea lor comună pentru știință și în drumul lor de la școală și pînă la academie (nu vreau să glumesc, după cum nici ei nu glumesc cu studiul lor început la fel), nu se citește oare același bun augur? Un drum foarte larg și primitor pentru toți cei care vor să călătorească. Veneam de la fabrica de a- moniac. (Tunetele zguduind marile platforme metalice — mesajele azotului și oxigenului trăind laolaltă '„afară", obligate aici să se despartă în blocurile masive de separare — tunetele acestea anunță grindina blîndă a granulelor de azotat de amoniu care din înălțimea turnului cade, nu așa cum vedem, pe banda rulantă, ci de-a dreptul în pămîntul o- goarelor). Și după mișcarea, zgomotele și mirosurile atîtor treceri, liniștea de pe coridorul unde mă aflu adîncește în mine cele văzute și cunoscute aici. Fete în halate albe se mișcă în tăcere. Penumbra scării. Așadar, gazul metan și aerul cel de toate zilele — materie primă. De aici pe o schemă aparent simplă, prin amoniac, la azotat de amoniu și uree. în agricultură, prin administrarea a 250 kg de azotat de amoniu la hectar se obține un spor de recoltă pînă la 1 300 kg grîu și 1 400 kg porumb. Cei vechi l-ar fi numit : mană. Fără comentarii : în primele șapte luni ale anului, peste plan, 4 356 t. amoniac, 2 518 t. acid a- zotic, 3 557 t. azotat de a- moniu.

★Una din măsurile venite de la direcția generală de resort se referea la adaptarea cabinei pentru do-j zarea internă a fracției azot-hidrogen. Amănuntele tehnice ar reclama un specialist, dar și un alt reportaj. Cert este că această intervenție general-teore- tică nu se integra procesului tehnologic particular al fabricii de amoniac. Cei care lucrează direct și-au spus cuvintul. Printre ei, Lupașcu Silviu, operator chimist, ajuns la meseria asta pe drumul despre care vorbeam. Intervenția lui la limpezirea acestei situații nu se datorează numai faptului că este membru în comitetul de direcție. Siguranța cu care vorbește despre rolul activ al noii forme de conducere, priceperea cu care se exprimă fac din el un interlocutor agreabil. Bineîn

țeles, liceul seral. Dacă va urma un institut superior ? Nu este sigur. Dar sigur este un lucru : înveți fiindcă te simți bine știind mai mult, treci printre oameni, cum se spune, cu fruntea sus, altul ești chiar., cînd te afli numai cu tine însuți, în casa ta.în spațiul vast dintre marile instalații argintii crește iarbă grasă. Pomi tineri și vii. Uneori totul îți poate părea o mare grădină. Dar mirosurile tari și străine naturii primare te avertizează că ai pătruns în locuri făcute de > mîna omului, -locuri1--înalte ț și greu de supravegheat.
★Așadar, în jurul mesei eram împreună cu cei trei:. maistrul Potoki, Ion Boantă, șeful Instalației e- vaporare-topire, și Nicolaie Dumitrescu, șeful Instalației clorură de var. Tema discuției : oamenii. Cine mai bine decît cei cu care stau acum de vorbă ar putea ști că dincolo de tehnologie și instalații stă o- mul cu toate ale lui: viața în familie, viața în uzină, întîmplările zilnice. Conducerea unei instalații în combinat nu este ușoară și trebuie să înveți să cunoști omul cel puțin la fel de bine ca pe propria-ți meserie. Cum am ajuns la lichidarea absențelor nemotivate în secție ? Nu tocmai repede. Problema nu era numai a noastră, era o chestiune generală ne combinat, dar, se pare, devenise la un moment dat numai a noastră. Ce se întîmplă ? Nu toți oamenii sînt la fel de buni, la fel de bine pregătiți, dar rezultatele muncii tuturor nu trebuie să scadă niciodată sub o medie admisă. Altceva : multi dintre oamenii noștri locuiesc în localități învecinate sau vin cu trenul de la distanțe uneori apreciabile. întîrziau.Schimbul nu se prelua la timp. Si altele. îmbunătățirea cursurilor de calificare a fost prima noastră măsură. Ea a rodit : cunos- cîndu-ți mai bine meseria si munca ta va fi mai spornică.
★Raportul maistrului de tură : un dosar masiv scris cu litere mărunte. Fiecare ceas, fiecare schimb, zi și noapte. Acesta este jurnalul de bord al secției. Cînd vei merge să afli ceva despre oamenii și munca în oricare dintre instalațiile combinatului va trebui să răsfoiești acest jurnal. Frazele sînt scurte, precise, scrisul nervos, aplecat pe o parte, drept sau rotund. S-ar putea vorbi de un stil al raportului maistrului de tură. Cel pe care îl am în față este oglinda unei călătorii lungi și nu liniștite, nu se poate vorbi de capătul ei ci doar de escale, o călătorie sigură și neîntreruptă pe care oameni energici si plini de încredere o fac să fie victorioasă.
★Din ziarul „Chimistul" care apare săptămînal in combinat: „Adunarea generală a reprezentanților salariaților combinatului nostru, analizînd rezultatele activității primelor cinci luni ale anului în curs, precum și posibilitățile de realizare și depășire a sarcinilor de plan pe întregul an, a hotărît majorarea angajamentelor inițiale după cum urmează : Producția globală — de la 5 000 mii lei la 13 000 mii lei. Producția marfă — de la 5 000 mii lei la 13 000 mii lei..."

„între oamenii care fac cinste colectivului nostru amintim : Făcăoaru Gheor- ghe, Popa State, Vințe Paul, Nicolau Titu, Rusu Costică, Chiriac Stefan. în ultimul timp, aceștia s-au evidențiat la buna executare a lucrărilor de la linia 25 de alimentare a stației 704, la lucrările de la instalația de forță din a- telierul de ambalaje metalice etc..."„La stadionul „Chimia" din municipiul nostru se lucrează cu mult spor. Pînă în prezent s-a gazonat terenul, au fost reparate ves- tiarele și băile..."
★Valea Trotușului și Valea Bistriței. Locuri de de

mult, locuri ale prezentului. în pămîntul străvechi, printre oase și pietre uitate, rădăcinile de beton ale noilor cetăți. în apropierea combinatului, biserica lui Stefan neuitatul. Pe vremea copilăriei voievodului aici era un stejar a cărui legendă românii o sfințesc. Iar Valea Bistriței, vatră de țară, mai limpede își vede trecutul în lumina de azi. Trecem pe șosele și vedem orașele noi, și, sub dealuri, fumurile pașnice ca tot atîtea steaguri de mătase ale noilor industrii. Departe în lume ajunge faima lor, în țări peste mările mari. Ne bucurăm.

E aerul vieții, și clipă de clipă, 
văpaia din sînge de nu-mi înfiripă, 

se stinge zvîcnirea-n aripă...

George DAN

E apa de munte țîșnind dintre pietre, 
și apa cu pumnii o beau pe-ndelete, 

și zilnic de apă mi-i sete.

E pîinea și sarea, și fața de masă, 
și vinul din struguri de viță aleasă — 

mai rumen decît o mireasă.

E leagăn și cîntec de leagăn la geamuri, 
sub fragede frunze și fragede ramuri 

ce-mi leagănă neamu-ntre neamuri.

E lada-nflorată și plină de zestre : 
comoară de datini și basme și-aceste 

balade și doine măiestre.

E patul clin urmă de proaspete scînduri 
pe care dormi-voi acolo-n pămînturi, 

sub ierburi mișcate de gînduri...

Și-i cupa de apă vrăjită și vie, 
și-orcine o soarbe, din moarte învie 

dc-a pururi șoptind : Românie !...

George ALBOIU

Cer fericit ascuns în jos de ierburi 
rătăcite și căutătorii 
cu degete luminate.

Ceas răsturnat prin soarele cîmpiei 
către duhul pămîntului nealungat 
în această zi cînd cărările sorții 
din palmele bărbaților se scurg 
prin ierburi și încep să umblu 
cu ele rătăcitor senin.

Tăcînd pe drumuri de țară 
o pasăre cu bucurie-n gușă 
oricine poate asculta.
Lîngă rîu pruncii se scaldă 
senine trupuri în ceruri aplecînd 
iar lîngă sufletu-mi în această 
atît de pură vară 
tu călătorule obosit 
vei găsi tot atîta răcoare și liniște 
ca sub pomul din grădina umbroasă.
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de Jacques DECORNOY
publicist francez

în calitate de reporter special și comentator al ziarului „Le Monde" pentru problemele Asiei de sud-est am avut prilejul să vizitez în mai multe rînduri această agitată parte a lumii, să iau contact nemijlocit cu realitățile ei economice, politice și sociale. Am făcut cîteva călătorii și în Laos, tară care de aproape un deceniu și jumătate continuă să rămînă dezmembrată. Reportajul de față, rodul unei recente călătorii în Laos despre care am relatat pe larg în ziarul „Le Monde", se referă la ambele zone laotiene și este o descriere „pe viu" a celor văzute și constatate.Automobilul avansa zdruncinîndu-se pe un drum extrem de dificil, desfundat de bombe și lunecos din cauza ploilor. Ne-au trebuit aproape două nopți ca să ajungem aici, după multe ore de derapaj prin noroi. Două lumini slabe au apărut în întuneric, indicînd gura unei grote. Am părăsit pista principală și am pornit pe un teren răscolit de sute de ori de bombe și care nu mai semăna cu nimic — haos de pămînt roșu, stînci sfărîmate, copaci răsturnați. Totul era ca în Vietnam și totuși era vorba de o altă țară. Iată-ne în Laos, undeva în regiunea San Neua, controlată de forțele de stînga, Neo Lao Haksat, numite și Pathet-Lao și conduse de prințul Suphanuvong.Laosul uitat, unde se desfășoară un război uitat, s-a împărțit în două : în Laosul „lumii libere" și în Laosul eliberat. Nu există aici vreo paralelă 17 sau 38, și totuși există două Laosuri. Cum s-a ajuns la această situație ? Pe o cale extrem de întortocheată. „Regatul celor un milion de elefanți" a devenit o țară a celor un milion de probleme.La sfîrșitul lui 1945, la Vientiane se formează un guvern Lao Issara (Laosul liber). Doi semifrați, amîndoi prinți, fac parte din acest guvern. După reinstaurarea administrației franceze, echipa națională se refugiază la Bangkok. Suvanna Phuma se reîntoarce în momentul în care Parisul declară Laosul ca stat asociat al Uniunii franceze, înainte de recunoașterea acestuia, în 1953, ca stat independent. Dar Suphanuvong alege calea luptei armate pentru eliberare. El creează în 1950 o mișcare, Pathet- Lao (Pămîntul laoțienilor), și un guvern de rezistență. în 1957, după transformarea mișcării Pathet-Lao, cu un an înainte. în partid politic, numit Neo Lao Haksat, (Frontul Patriotic Laoțian), s-a constituit un guvern de uniune națională prezidat de Suvanna Phuma, în care Suphanuvong deține ministerul planului; în 1958 se realizează un început de fuziune a celor două armate și se organizează alegeri. Neo-Lao Hakșat și partidul neutralist Santlhab, ostil americanilor, cîștlgă un număr considerabil de locuri. Dreapta începe să se teamă. Suvanna Phuma, moderat, trebuie să cedeze puterea lui Phui Sananikone, dintr-o mare familie din Vientiane, care înlătură pe miniștrii partidului Neo Lao Haksat, stabilește legături foarte strînse cu Vietnamul de sud și Taivanul, pe scurt, cu regimurile asiatice proamericane cele mai reacționare. în mal 1959, Suphanuvong și cîțiva din prietenii săi sînt arestați la Vientiane. în iunie. Washingtonul anunță că va acorda un sprijin mai mare armatei regale. La 31 decembrie generalul Phumi, protejat al C.I.A, și rudă cu Sărit, dictatorul de la Bangkok, pune mîna pe putere. Alegerile din aprilie 1960 sînt falsificate pe față. La 24 mai, Suphanuvong evadează din închisoare și se refugiază în regiunile sale muntoase. Dreapta, incapabilă și coruptă, acaparează puterea. Americanii, care trăgeau sforile luptei laotiene, se mențin pe poziție, iar pro- tejații lor nu fac caz de acordurile care interveniseră între timp și care stabileau neutralitatea Laosului. O serie de personalități progresiste sînt asasinate, printre facerilor externe, Pholsena. în mai recunoaște că se de recunoaștere, trece la atacuri forțelor Pathet-Lao. La 23 de ani după formarea guvernului Lao Issara, Laosul nu cunoaște încă pacea....Pînă și pe ultimii metri de drum, înainte de punctul terminus al călătoriei noastre trebuie să navighezi cu mașina printre guri de bombe. O scară de lemn, sprijinită de un pe- Tete de cailcar îți permite să ajungi la grota-hotel, peșteră naturală în munte, „amenajată" cu ajutorul dinamitei. Călătorul trece dintr-o „cameră" în- tr-alta pășind pe o „podea" de pietriș care înțeapă tălpile, pentru a ajunge în sfîrșit la „camera" sa.Acest adăpost pentru partizani e administrat de d-șoara Kempeth Pholsena, licențiată, fiica lui Quinim Pholsena, ministrul de externe laoțian asasinat. Pe platforma stîncoasă de la intrarea în grotă, un lighean pentru toaletă. Un loc periculos pentru cel ce-și scot nasul dincolo de munte: uneori nu reușești să termini cu bărbieritul din pricina raidurilor turboreactoarelor din’Tailan- da. Atunci te adăpostești în grota din fund, de unde poți privi o fîșie de cer și cîteva vase cu flori agățate cu ață de peretele de stîncă,O dimineață „banală"... La ora 7, un avion AD—6, dă tîrcoale pe deasupra noastră. Timp de vreo zece minute se învîrte, apoi pleacă. La ora 7,30, avionul revine și din trecere, de trei ori își lasă încărcătura la cîțiva kilometri de „hotel". La ora 8, un zbor al turboreactoarelor. La 8,30, un nou raid al turboreactoarelor și al bombardierelor. Aceeași operație la ora 9. în cursul după-amiezii. auzim din nou, de cîteva ori, avioanele. O astfel de înverșunare împotriva regiunii unde ne găsim nu se explică decît prin aceea că ținta este însăși administrația centrală Nso-Lao-Haksat. Pe o mică suprafață de 2 sau 3 km de coastă, de trei ani cad mii de bombe. în fața grotei în care ne-a primit prințul Suphanuvong, craterele sînt atît de apropiate încît se împreunează unele cu altele. în timpul acestui război, raidurile, spre deosebire de cele îndreptate împotriva Vietnamului de nord, nu sînt niciodată anunțate oficial, ci doar cu multă întîrziere și discreție. Americanii încearcă „să zdrobească" stingi» laoțiană psihologic, și, pe cît posibil, și fizic. O oficialitate din districtul Sam- Neua a declarat că, între februarie 1965 și martie 1968, 65 de sate au

fost distruse. între Sam-Neua și un punct situat la circa 30 km, locuri pe unde am umblat, nici o casă din sate și cătune n-a fost cruțată.A te hazarda pe timp de noapte, chiar vulpe fiind, poate să pună unele probleme. La ora trei dimineața trebuia Neua, însă alunecat din produs de o mai stăm, și plecăm peste un pod de bambus, ajungem, în sfîrșit, într-o pădure, la o baracă dărăpănată, cu acoperișul din bucăți de tablă și „dușumeaua" din pămînt bătătorit: acesta era biroul președintelui administrației districtului, într-un cui atîrnă harta districtului, spartă de schije.Spectacolul care ni se oferă e jalnic. Pretutindeni, cratere enorme biserica și multe case au fost demolate. Pentru a distruge mai bine populația care se va fi aflat aici, americanii au lansat groaznicele lor „bombe cu bile". Iată, la marginea drumului, o „bombă mamă". Peste tot în preajmă, solul e acoperit de „bombe fiică", pe care vietnamezii le cunosc bine. Una din acestea a nimerit într-un adăpost, ucigînd trei persoane care se refugiaseră acolo.Locuitorii s-au răspîndit prin pădure. O dată cu căderea serii ies, se plimbă, își hrănesc animalele. Unii se aventurează pînă în oraș pentru a culege bîrne sau uși, pe care le duc în pădure : rămășițe care nu au ars. din casele lor distruse. La vreo 2 km de Sam-Neua se pot vedea resturile unui avion doborît; pilotul a fost rupt în bucăți de bombele pe care nu avusese timp să arunce...

să plecăm spre Sam- automobilul nostru a grotă într-un crater bombă. Nu putem să Camuflăm automobilul pe jos, trecem un rîu

naiul s-a împrăștiat cu caiete și creioane în mină. Atelierele, cantina și unele dintre case se transformă în săli de clasă, unde se studiază geometria, algebra sau geografia. Cînd se lasă noaptea, începe dansul. Cărți nu există. în prezent se studiază posibilitatea redactării în limba națională de cărți asupra istoriei și geografiei laotiene. Nu mai vor să depindă de limba franceză sau alte limbi. La Vientiane, un diplomat a- merican a lansat o maximă care a- rată cît de străini sînt americanii de aspirațiile acestui popor : „în această țară — a spus el — pentru a realiza vreun progres, ar trebui nivelat totul. Populația ar trebui adusă la tabula rasa, să fie debarasată de cultura tradițională care blochează totul". De pe poziții opuse acționează Pathet-Lao care-și propune dezvoltarea culturii și dobîndirea independenței naționale...
„Americanii 
trebuie să pără
sească Laosul..."

le

„Nici măcar 
nu știu unde 
se află America"

Această afirmație revine în orice convorbire cu cadrele Pathet-Lao, pe care trebuie să le vizitezi la ele acasă pentru a înțelege că această exigentă este fundamentală pentru ele. Nu e vorba numai de încetarea bombardamentelor, ci de eliberarea deplină a țării.La Phathi se instalaseră americanii și grupuri meo (grupare etnică pe care S.U.A. încearcă s-o folosească împotriva forțelor Pathet-Lao). De la numai 30 de km de Sam Neua, aceștia aveau posibilitatea să trimită elicoptere însărcinate cu recuperarea piloților doborîți în Vietnam și să ghideze, grație instalațiilor radar, avioanele care bombardau Laosul și Vietnamul de nord. în martie, Pathet-Lao a reușit să lichideze această întăritură. Aviația a- mericană venită din Tallanda a acționat împotriva forțelor de eliberare însă zadarnic. Am văzut în această regiune șiruri întregi de țărani ducînd hrană luptătorilor de la Phathi. Succesul Pathet-Lao a a-

vut o repercusiune psihologică enormă în această provincie.Cînd, în ianuarie 1968, Pathet-Lao 
a cucerit Nam-Bac-ul, în nord-vestul regiunii Luang-Prabang, armata regală a pierdut aproximativ 2 000 de oameni, dintr-un total de 60 000 de cît dispune, precum și importante cantități de materiale de război. Fapt surprinzător: ofițerii de dreaptan-au luat parte la luptă, lăsîndu-1 pe soldați de capul lor. „Pentru ce, pentru cine să-și dea viața ?“ — ne spunea la Vientiane un politician foarte conservator.,, Ei nu pot să aibă nici un ideal. Comandantul lor dirijează traficul cu opium. Sînt foarte prost plătiți. Pe de altă parte, „ceilalți" se bat fără să fie plătiți. „Dincolo", cînd un soldat are nevoie de orez sau de o găină, nu o fură de la populație, ci plătește prin zile muncă. Ce vreți să facem ?..."Pathet-Lao nu pare să fi hotărît să ocupe orașele, care, apoi, ar fi supuse tirului aviației americane. Oricine știe că, din punct de vedere militar, el ar reuși să cucerească în cîteva ore Luang-Prabang sau Vientiane. Nu o face deoarece munca politică îl interesează mai mult și datorită faptului că tinde să pună în aplicare formula guvernului de uniune națională stabilită în 1962. într-adevăr, țăranii din zonele eliberate preferă să se îngroape în pă- mînt, protejîndu-se astfel împotriva raidurilor americane, decît să se refugieze în zonele mai liniștite controlate de forțele de dreapta. Aproape toți cetățenii din zonele eliberate sînt înarmați, bărbații și femeile fiind organizați în miliții, în forțe regionale și forțe regulate. Multe din carabinele de care dispun sînt capturate de la americani. Trebuie oare să includem în cadrul armatei și pe țăranii care aprovizionează armata și pe muncitorii care fabrică uniforme și medicamente ?Unii spun că rezolvarea problemei laoțiene este chiar mai dificilă decît a celei vietnameze. în orice caz, pentru aceasta trebuie să se pună capăt intervenției străine, să înceteze bombardamentele americane a- supra zonelor ocupate de Pathet-Lao și ca ’Washingtonul să renunțe să influențeze cealaltă parte a Laosului. La Vientiane fiecare știe că Pathet- Lao poate învinge. Puterea acestuia rezidă în forțele sociale autentic populare.

Au rămas în urmă văile 
munților Penini și, pe mă
sură că șoseaua scapă din 
serpentine la drum întins, 
în față peste orizont se lasă 
un nimb cenușiu, difuz. Este 
blazonul aerian al regiunii 
industriale și semn neîn
doielnic că se apropie pri
mul obiectiv al călătoriei 
— Manchester. Căile de 
acces converg spre inima 
orașului, Piccadilly Piaza, 
dominată de cîteva clădiri 
gigantice din beton și sticlă. 
Aici începe noul capitol în 
viața bătrînului Manches
ter.

De sus, de la ultimul etaj 
al blocului Piccadilly, în
fipt în șeaua dealului, fi 
se oferă harta vie a acestei 
aglomerații urbane, pe care 
edilii săi au supus-o în ul
timii ani unei vaste opera
ții de grefare arhitectonică. 
Partea centrală a orașului 
cuprinde vechi clădiri ma
sive, din blocuri ciclopeene 
de piatră, cu fațade im
punătoare de templu antic 
sau castel medieval, cu risipă de marmură, statui 
și basoreliefuri, evocînd 
erupția milionară din pe
rioada revoluției industri
ale din secolul trecut. Pe 
fundalul acestor fortărețe 
ale „business"-ului, înne
grite de fum și vreme, 
se înalță siluete elegante 
ale noilor zgîrie-nori, pe al 
căror frontispiciu ard în 
neon numele unor compa
nii comerciale, financiare 
sau de asigurări. Blocul 
modern, ridicat de „Coo
perative Insurance Society", 
măsoară 122 de metri pe 
verticală și este mîndrie 
locală, fiind considerat, 
în categoria respectivă, de
ținătorul recordului pe în
treaga țară. Pentru viitorii 
patru-cinci ani sînt prevă
zute alte noi construcții 
similare.

Acolo sus, la geamul des
chis, stăteam de vorbă cu 
amabilul Geoff Byrom de 
la Departamentul central 
de informații, care scotocea 
prin dulapuri după diverse 
materiale documentare și 
îmi povestea despre ve
chiul și actualul Manches
ter. Înarmat cu notițe și 
adrese am coborît în flu
xul străzii, pieton de cursă 
lungă, sub atracția explo
rării. In decorul fumuriu 
încep să apară primele 
confirmări ale campaniei 
de curățire despre care mi 
s-a vorbit. Și-a lepădat nu 
de mult mantia sumbră pa
latul monumental al pri
măriei, cu turnul său înalt 
de 93 de metri, recăpătîn- 
du-și astfel chipul proas
păt, pentru prima dată 
după 90 de ani. Unele clă
diri și-au încheiat toaleta 
primenirii, altele sînt încă 
în brîul schelelor sau își 
așteaptă rîndul. Cum va 
arăta oare spălat, acest 
templu grec care adăpos-

tește modesta galerie de 
artă a municipiului ? Mi 
s-a spus că și lui i se va 
reda aspectul original, așa 
cum a fost proiectat in 
1820 de sir Charles Barry, 
arhitectul parlamentului din 
Londra. N-am văzut în tot 
orașul pereți mai negri, 
atît de negri încît de de
parte par a fi de cărbune. 
La primărie mi s-a spus că 
această acțiune, comparată 
cu toate muncile lui 
Hercule la un loc, este des
tinată să schimbe vechea 
reputație a Manchesterului,

acest oraș a înregistrat și multe succese de rezonanță 
în știință și tehnologie (lo
calnicii sînt minări că în 
urbea lor Rutherford a iz
butit prima fisiune a a- 
tomului), în industria tex
tilă, electronică, instru
mente de precizie, în do
meniul mașinilor- electro
nice de calcul. Cu toate 
acestea, singură activitatea 
comercială și serviciile ei 
de distribuire absorb circa 
o treime din totalul popu
lației salariate.

M-am încumetat să par-

A

însemnări des-

pre vechea șl

noua istorie a

MANCHESTERULUI
Liverpoolului și a altor lo
calități, dezbrăcîndu-le nu 
atît de patina seculară, cît 
de tenta funinginii indus
triale.

Reminiscență a trecutu
lui comercial, vechea bur
să, întemeiată la începutul 
secolului trecut, se află în 
mijlocul uneia dintre cele 
mai dens populate regiuni 
industriale din lume. Intr-a
devăr, pe o rază de zece 
mile locuiesc peste 2 250 000 
de oameni, iar în partea 
centrală a orașului, pe o 
rază de două mile, nu se 
găsesc case de locuit, în- 
trucît clădirile sînt folosite 
aproape în exclusivitate 
pentru bănci, birouri, ma
gazine, depozite, fabrici. In 
apropiere se află și sediul 
cunoscutului ziar „Guar
dian", unde am aflat că de 
fapt Manchesterul are un 
predominant profil comer
cial și nu industrial. I se 
spune de altfel „inima co
mercială a unei mari re
giuni industriale". Nu se 
poate omite desigur

curg pe jos drumul spre 
docuri. Pentru că Manches- 
terul este și port, deși se 
află la apreciabilă distanță 
de mare. Lăsînd în urmă 
străzile centrale, ajungi în 
partea veche a orașului, 
unde ascensiunea și deca
dența au lăsat succesiv a- dînci amprente.Aici începe trecutul. Ar
heologii au găsit că pe 
aceste locuri ocupația ro
mană stabilise un avanpost 
militar, care păzea drumul 
de la Chester la York și purta numele latin Man- 
cunium. Ulterior, a fost 
ocupat de alți invadatori 
— anglii, danezii, norman
zii. Așezarea a devenit mai 
cunoscută abia prin secolul 
XIV, cînd refugiații fla
manzi aduc cu ei meșteșu
gul țesăturilor; s-a dezvol
tat apoi în secolele urmă
toare în ritm rapid, astfel 
încît populația a crescut 
de la 10 000 de oameni în 
1717, la peste 70 000 în 1801 
și la 544 000 peste numai

încă o sută de ani. Veniseră 
revoluția industrială și 
mașina cu aburi, iar Man
chesterul, situat în apro
pierea unor bogate zăcă
minte de cărbune și în cen
trul unei rețele de legături 
rutiere, deținea o poziție 
strategică deosebit de fa
vorabilă. Aici a avut loc 
premiera mondială a fa
bricii acționate de forța 
aburului, inaugurînd dom
nia „regelui bumbac", cu 
capitala la Manchester.

Și, deodată, în plină 
desfășurare montarea unei 
imense carcase metalice 
moderne pentru un viitor 
depozit „maritim". In ca
drul porții masive, larg 
deschise, se profilează con
turul unui vapor. Încep 
docurile, de-a lungul celor 
35 de mile de canal na
vigabil, pînă în estuarul 
Mersey. Deși oraș de in
terior, datorită acestui ca
nal Manchesterul a devenit 
al treilea mare port al țării, 
volumul transportului a- 
tingînd circa 12 milioane 
de tone anual. In medie, 
peste 4 000 de vase ma
ritime (pînă la limita de 
15 000 de tone fiecare) în
carcă sau descarcă într-un 
an la cheiurile cu o lun
gime totală de șase mile.

De cealaltă parte a ca
nalului, în cartierul Tra
fford, se află stadionul cu
noscutului club Manches
ter United. Pe gazonul lui, 
maeștri ai balonului rotund 
ca Bobby Charlton, Stiles, 
Best și alții, oferă spec
tacole de înaltă clasă și 
aduc glorie orașului. Era 
tocmai a doua zi după ce 
băieții lui Matt Busby în- 
trecuseră „Benfica" în 
prelungiri dramatice și a- 
duceau în Anglia pentru 
prima dată cupa Europei. 
Întreg Manchesterul era în 
fierbere, în frunte cu auto
ritățile locale, pregătind 
ceea ce avea să devină una 
din cele mai triumfale pri
miri din istoria orașului.

La întoarcere am trecut 
pe faimoasa „Cale Man- 
cuniană", o altă mîndrie 
locală. Este o magistrală 
nu de mult terminată, în 
mare parte suspendată pe 
piloni. Ea străbate o re
giune periferică a orașului, 
unde pe locul vechilor co
cioabe buldozerele netezesc 
terenul pentru un nou car
tier de locuințe. Proiectele 
sînt prevăzute pentru mulți 
ani înainte, căci din cite se poate vedea, transfor
mările din acest mare cen
tru parcurg abia prima 
fază a modernizării. Așa 
se explică, de pildă,’ că în 
hala unei vechi fabrici de 
bumbac reamenajffâk au 
fost instalate utilaje cu 
care se produc astăzi cal
culatoare electronice. 'Mi 
s-a părut o trăsătură sim
bolică între vechea și noua 
istorie a Manchesterului.

altele ministrul a- neutralist, Quinim 1964, Washingtonul întreprind zboruri Foarte repede se aeriene împotriva

Localnicii se întreabă care este motivul acestui potop de foc și oțel. „Nici măcar nu știu unde se află America" — spune o săteancă, a cărei fiică tocmai fusese ucisă. Un țăran spune : „înainte nu înțelegeam nimic din tot ce ni se spunea împotriva ajutorului american, împotriva Statelor Unite. După raidurile asupra satului meu, am înțeles ce ni se spunea".„în timpul ultimelor două luni, americanii au lansat asupra Laosu- lui o cantitate de bombe aproape identică cu aceea lansată asupra Vietnamului de nord" — scria la 22 martie Times. în aceste condiții, sînt oare locuri unde nu trebuie să stai permanent sub pămînt, să te ascunzi în pădure sau într-o grotă ?Satu'l Bane-Kang, în apropierea graniței cu Vietnamul, este, nu se știe de ce, unul din aceste locuri. Cîteva bombe neexplodate se văd ici și colo ; zborurile aeriene sînt frecvente, însă am putut dormi fără teamă într-una din acele case suspendate^ pe sub care se zbenguie zi și noapte cîrduri de rațe și porci negri.Satul e prosper, ceva mai prosper decît cătunele pe care le-am vizitat în regiunea Sam-Neua. Aici nu lipsesc nici orezul fiert, nici fructele, nici păsările domestice. Nu exista nici "" -■toți copiii merg la școală. Poți să-i vezi aproape de casele în care mamele își țes rochiile. Bărbații care nu se află la munca cîmpului își fumează pipa cu apă, sau sorb dintr-o ulcea alcoolul făcut din orez. Lupta pentru alfabetizarea adulților continuă. Satul este îngrijit impecabil.Ici și colo, pe case au fost agățate afișe înfățișînd succesele Pathet- Lao, prietenia dintre grupările etnice sau prezentînd milițieni îngro- pînd resturile vreunui avion american. în Laosul eliberat, care se desfășoară pe distanțe fantastice, greu de străbătut, directivele centrale circulă foarte lent. Dar satul are două posturi cu tranzistori, care captează postul de radio Sam-Neua.Adeseori se aud acordurile cînte- cului : „Victoria din Nam-Bac" (repurtată în ianuarie 1968 asupra forțelor de dreapta). Poemul vorbește despre națiunea laoțiană, despre prințul Suphanuvong, despre fantomele din capitală, despre agresorii americani.Pathet-Lao insistă asupra necesității reinstaurării guvernului de unitate națională, fruct al acordurilor de la Geneva din 1962, dar care n-a funcționat realmente nici un moment. în așteptarea realizării acestui deziderat, acesta se simte obligat să conducă și să dezvolte zonele pe care le controlează : două treimi din teritoriu, respectiv x 50 la sută din populație. De aceea, în ianuarie 1968, a organizat „primul congres economic și financiar" stabilind un plan trienal 1968—1970. Undeva în regiunea Sam-Neua am părăsit automobilul și am început să urcăm pe stînci, să sărim peste garduri de bambus care protejează recoltele, ca să ajungem la colibe de paie slab luminate. Aici se fabrică produsele farmaceutice moderne și tradiționale. Munca se desfășoară numai în timpul nopții din cauza fumului care nu trebuie să se observe.într-un alt loc din provincie am umblat pe un drum modelat de un torent. Apoi, nu prea departe, tre- cînd pe lîngă case distruse de bombe, ne-am cătărat spre cîteva grote în care se află fierării.Sîmbăta la prînz, aci mașinile se opresc. După o masă frugală, perso-

o școală înainte de 1954. Azi,lucrînd în micile lor clase,

Liviu RODESCU
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3 ridicat ritmul producției) 
strihs baierile pungii,

eliminînd compensațiile și 
prestațiile sociale acordate 
în anii „boom“-ului econo
mic. Benzile rulante de 
montai și-au dublat viteza. 
In cadrul acelorași opt ore, 
alături de mii de munci
tori vest-germani și străini, 
Francesco Tuglia și Vincenzo Prisco trebuie să tru
dească mai mult, să produ
că mai mult și să fie plă
tiți mai puțin. Obiectivul 
monopolurilor a fost atins: 
prețul de producție scade 
și, ca rezultat, coboară și 
prețul de vînzare al produ
selor, la nivelul competitiv 
al pieței mondiale.

Evident, muncitorii
străini resimt în mai mare 
măsură intensificarea mun
cii și micșorarea retribuției. 
Spre deosebire de muncito
rii autohtoni, emigranților 
li se dau locurile de muncă 
cele mai dificile, mai pri
mejdioase pentru sănătate, 
ei sînt încadrați în cate
gorii de salarizare mai 
mici, șansele de avansare 
sînt minime.

INTRE MEDITERANA Șl MAREA NORDULUI

Istovitorul marș pentru plinea
tea de toate silele
Cele trei vaci de lapte ale 

lui Francesco Truglia s-au 
rătăcit pe undeva, sau, 
mai bine zis, i-au fost fu
rate. Din ziua în care au 
ieșit pentru ultima dată pe 
poarta casei, n-a mai au
zit nimenea de ele. Fap
tul nu a produs mare vîlvă. 
Intr-un singtir loc s-a vor
bit despre aceasta : la sec
ția locală a partidului co
munist, unde a fost de- 
plînsă această pierdere im
portantă pentru un biet om 
care se zbate în greutăți. 
Apoi s-au pus în mișcare și 
autoritățile. Sergentul ca
rabinierilor și-a notat îm
prejurările într-un carnețel 
cu pătrățele. Pentru ca cer
cetările să fie mai comple
te, un milițian înaintat în 
ani a fost pus să străbată 
mulți kilometri pe bicicletă, 
în speranța zadarnică de a 
da peste un indiciu care să 
ajute justiția să pună mina 
pe hoțul de vite, sau să 
afle unde fuseseră duse 
„cele trei sabine". Localni
cii însă n-au dat decît 
„ziua bună" și și-au văzut 
de treabă. Asta a fost tot.

Cînd calabrezul Fran
cesco Truglia și-a dat sea
ma că nu mai e nimic 
de făcut, și-a pus o pline 
și niște rufărie într-un 
geamantan, și-a luat rămas 
bun de la nevastă și copii 
și, cu banii agonisiți din 
vînzarea laptelui de la cele

de Bruno BIGAZZI,
publicist italian

trei vaci, s-a dus să-și cau
te de lucru în Germania 
occidentală. Nu era singu
rul. In același tren, într-un 
compartiment de clasa a 
doua, călătorea și Vincenzo Prisco, un alt calabrez 
pe care deznădejdea îl 
ta departe de casă, în 
grație.

Francesco Truglia

pur- 
emi-Și Vincenzo Prisco, doi cala- brezi. Numai doi ? Ince- 

pînd din 1876, în mai puțin 
de un veac, au părăsit Ca
labria aproape 2 milioane 
de locuitori. Din 1952 pînă 
în 1965, ca să vorbim de 
vremurile noastre, numărul 
emigranților calabrezi s-a 
ridicat la 565 de mii. adică 
27,4 la sută din întreaga 
populație a regiunii. Date 
statistice indică faptul că 
în Europa, în cele șase țări 
ale Pieței comune, trăiesc 
și lucrează în prezent 3 mi
lioane de italieni. Dacă la 
această cifră adăugăm 
1 milion de emigranți ita
lieni, aflați în Statele Uni
te și tine, 
din

în țările Americii La- 
pe cei 650 000 italieni 
Canada, cei 450 000

italieni din Australia vom 
avea o imagine ceva mai 
clară asupra dimensiunilor 
emigrației italiene în ul
timele două decenii. Doar 
în cursul ultimilor cinci 
ani au părăsit Italia, luînd 
drumul exilului, peste 1,4 
milioane de muncitori.

Se duc în Germania 
occidentală să găsească de 
lucru. La început e greu, 
pentru niște agricultori, să 
se obișnuiască cu munca 
din fabrici, cu strungul, 
freza sau banda rulantă de 
montaj. Le vine greu, unor 
oameni veniți din sud, să 
se învețe cu frigul din 
nord, cu bucătăria noii 
„patrii". Este greu și din 
pricina necunoașterii lim
bii, fapt care îi împiedică 
să-și rezolve tot felul de 
probleme la care nu s-au 
gîndit cînd și-au făcut ba
gajele.

Îmbracă salopete de mun
citor și se pun pe treabă. 
Cînd sună sirena, seara, 
sînt sfîrșiți de trudă, neo- 
bișnuiți cu aerul închis și 
viciat din fabrici.

Pentru a învinge dificul
tățile conjuncturii, patronii

La filiala Ford din Kbln 
(unde lucrează două mii de italieni și șase mii de turci, 
în afară de grupuri mari 
de spanioli și marocani), 
indicele accidentelor de 
producție atinge procentul 
îngrijorător de aproape 
doi la sută. Si aceasta, da
torită mașinilor mai com
plicate, care cer un nivel 
ridicat de calificare, dato
rită ritmurilor înalte ■ de 
producție care nu țin sea
ma de normele și măsurile 
necesare de securitate. 
Mult mai expuși la aceste 
pericole sînt muncitorii de 
origine țărănească.

Un napolitan din Frank
furt are o cangrenă la un 
picior. Institutul de asigu
rări nu e dispus să plă
tească decît pierderea de
getului mic de la picior, 
care a fost amputat în 
timpul unei intervenții Chi
rurgicale. Afacerea nu mai 
intră în „competența" in
stitutului, deoarece can
grena s-ar fi produs după 
ce muncitorul a fost con
cediat de firma unde lu
crase înainte de a i se în- 
tîmpla nenorocirea. Un 
sard și-a pierdut brațul 
drept sub dinții 
gigant. De opt 
teaptă să poată 
Italia cu dovada 
ditate. A fost 
„mii" de controale medi-

unei freze 
luni aș- 

reintra în 
de invali- 
supus la

invalid.
Polifiștii particulari ai 

companiei 
controlează 
intră în barăcile, înconju
rate de sîrmă ghimpată, în 
care dorm muncitorii 
străini. La „Manesmann" 
din Dilsseldorf, o fabrică 
de țevi; Francesco Truglia 
a descoperit cîțiva țărani 
din Papacini și un pat su
prapus, de tip militar, pe 
care îl împarte cu cumna
tul său. A avut noroc. Pen
tru faptul că doarme în
tr-o cameră cu încă opt to
varăși^ plătește firmei 40 
de mărci pe lună, sumă 
relativ modestă în compa
rație cu cea plătită de alții 
pentru o cameră și un pat. 
Santi Guerrino, un fost 
partizan, plătește 120 de 
mărci. în fiecare lună pen
tru o odaie fără ferestre, 
în care abia încape un pat. 
Insă aceasta este o reșe
dință princiară. Sînt unii 
care dorm într-un vagon 
părăsit, la marginea unui 
mare oraș. Un grup de zi
dari din Hagen locuiesc în
tr-un fost garaj, dărăpănat. 
La Hanau, o comună la 40 
km de Frankfurt, munci
torii italieni și turci lo
cuiesc într-un edificiu ma
cabru. De o parte, o bază 
militară americană, de cea
laltă, satul cu case înve
chite, iar puțin mai depar
te, cimitirul. Aceasta este 
„reședința" lor, cazarma 
Hautier, Ruhrstrasse 19, 
fosta închisoare nazistă 
unde erau torturate și ucise victimele Gestapoului și 
ale serviciului de siguranță 
al celui de-al treilea Reich. 
După război a servit ca se
diu al poliției judiciare 
vest-germane iar apoi al 
comandamentului poliției 
militare americane.

Războiul s-a sfîrșit, însă 
un grup de italieni și alți 
străini 
într-un 
aerian, 
vremea 
gătoare 
americane, 
dența cu ai lor, aceștia evi
tă să ' ................
care 
spune 
„n-aș vrea să-i întristez și 
mai mult".

Evident, există și con
strucții noi, locuințe mai 
bune, mai moderne. Situa
ția s-a îmbunătățit întru- 
cîtva din momentul în 
care un ministru italian, 
vizitînd Germania occiden
tală, a comparat barăcile 
locuite de muncitorii ita
lieni cu... colibele triburi
lor congoleze. Ceva s-a 
schimbat, însă s-a perfec
ționat în același timp me
canismul exploatării și al 
profitului care pune în 
mișcare angrenajul progre
sului în statele capitaliste. 
Este vorba despre locuin
țele pe care le-au con
struit marile firme indus
triale pentru a caza mîna 
de lucru străină, necesară 
procesului de producție. 
La Solingen, un combinat 
siderurgic cere 60 de mărci 
pe lună pentru un pat în- 
tr-o cameră cu 8 pînă la 
10 locuri. Același lucru este 
valabil și pentru „Telefun-

își petrec noaptea 
fost adăpost anti- 

rămas la fel ca pe 
incursiunilor uci- 

ale bombardierelor 
In corespon-

descrie condițiile în 
trăiesc, deoarece, 

umil din emigranți,

ken" din Ulm, pentru 
„Ford" din Koln și multe 
alte grupări industriale și 
financiare.

Am vorbit numai despre 
emigranții necăsătoriți sau 
neînsoțiți de familiile lor, 
trecînd peste limitele ce li 
se impun celor care trăiesc 
în aceste conglomerate u- 
mane, unde 
să primești 
citești ziarul 
mită oră, și 
deranja odihna tovarășilor, 
dar mai ales pentru a\ nu 
consuma mai multă dn^- 
gie electrică decît â'ceea 
prevăzută în planul de 
cheltuieli al consorțiului 
care administrează aceste 
cazarme moderne.

Să vedem însă cum se 
descurcă un italian care 
și-a adus cu sine și fami
lia. Cald, o familie sicilia- 
nă compusă din 10 persoa
ne, a reușit să închirieze o 
„locuință" într-un sat de 
1 000 de locuitori, în apro
pierea Heidelbergului, 
landul Renania. Două că
măruțe de dimensiuni lili
putane, un colț care ser
vește drept bucătărie : 365 
de mărci pe lună, 
de mii de lire 
ceea ce reprezintă 
două treimi din 
capului familiei, 
hrană rămîne puținul cîș- 
tigat de mamă și fiica cea 
mai mare, deoarece ceilalți 
membri ai familiei, băieții, 
nu depășesc vîrsta de zece 
ani, deci nu aduc nici un 
venit. Cînd a murit -băiatul 
cel mai mare al familiei 
Calo, aceștia au trebuit să 
ia un împrumut de 800 de 
mii de lire, pentru a trans
porta sicriul în Italia — 
prețul unui automobil mo
dest, respectiv jumătate din 
venitul anual al tatălui.

E vorba de un caz ieșit 
din comun ? Nu, este un 
exemplu concludent pentru 
situația reală a numeroși 
emigranți.

Pe lîngă aceasta, există 
discriminări: un german nu ■ 
închiriază un apartament 
unei familii italiene, spa
niole sau grecești pentru 
că se teme de gălăgia co
piilor, tremură la gîndul 
daunelor care ar putea fi 
aduse imobilului. La fel se 
comportă și proprietarii de 
localuri publice, care inter
zic intrarea muncitorilor 
străini.

In timpul carnavalului 
din Mainz, un car simbo
liza două vagoane pe care 
scria : „Italien-Spanien Ex
press". Pe o lozincă pla
sată mai sus, se putea citi: 
„Miracolul economic 
sfîrșit. Străinii 
toarcă la casele 
lucru îl doresc 
rii emigranți.

circa 69 
italiene, 
aproape 
salariul 
Pentru

s-asă se în- 
lor!" Acest 
și muncito- 

constrînșl 
să-și abandoneze familia, 
să lucreze la mii de kilo
metri de locurile natale, în 
țări străine unde sînt lă- 
sați la marginea societății. 
Emigrația este însă un fe
nomen dramatic ce de
curge din situația economi
că și socială existentă în 
patria lor și nu va putea 
lua sfîrșit decît atunci cînd 
vor fi lichidate cauzele 
care o generează.
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Primire la CC. al P.C.R.
Vineri dimineața, tovarășul 

Chivu Stoica, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit pe tovarășii A. Barr, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Irlanda de Nord, și J. Steward,

membru al Biroului Politic, care 
se află la odihnă în țara noastră.

La întîlnire a participat tovară
șul Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C al P.C.R.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

ȘîOlffl PI [Ulii A COKIlIIJllll 
HIRII MIIOMLI A COMIM 

AGRICOLE DE PRODUCȚIE
\Vineri a avut loc ședința plenară a Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.La lucrările plenarei a participat tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R. Au luat parte reprezentanți ai unor ministere șl organizații economice centrale, membri ai conducerii Uniunii Naționale, președinții uniunilor județene ale cooperativelor agricole.Plenara a ascultat darea de seamă prezentată de tovarășul Vasile Vîlcu, președintele U.N.C.A.P., privind rezultatele economico-financiare obținute de agricultura cooperatistă în prima jumătate a acestui an. Ordinea de zi a plenarei a mai cuprins o informare referitoare la principalele probleme rezolvate de Comitetul Executiv și Biroul Permanent al consiliului uniunii naționale în perioada trecută de la ultima plenară a consiliului uniunii ; planul de măsuri privind executarea lucrărilor agricole în campania de toamnă, precum și unele probleme organizatorice.Materialele prezentate au constituit obiectul unor largi dezbateri. S-a subliniat că. prin aplicarea măsurilor inițiate de conducerea partidului și statului pentru combaterea efectelor secetei, prin mobilizarea eforturilor țărănimii cooperatiste, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură, au fost obținute rezultate satisfăcătoare la culturile de vară și sint create condiții pentru realizarea

și la celelalte culturi a unor producții care să asigure o bună aprovizionare a populației cu produse agro- alimentare și a industriei cu materii prime de proveniență agricolă. Succesele înregistrate în condițiile specifice din acest an verifică încă o dată în practică superioritatea agriculturii socialiste, posibilitățile mari de care dispunem peptru creșterea în continuare a producției agricole. Cooperativele agricole au realizat în semestrul I venituri bănești cu peste 24 la sută mai mari față de aceeași perioadă a anului 1967. Printre altele, a fost scos în evidență faptul că a- gricultura cooperatistă a livrat fondului de stat peste 44 000 tone legume și 10 000 tone cartofi mai mult decît în perioada corespunzătoare a anului trecut.Au fost relevate, totodată, neajunsurile care mai există în păstrarea, conservarea și folosirea fondului funciar, în aplicarea la timp a regulilor agrozootehnice, în sporirea efectivelor de animale și a producției acestora, în apărarea și dezvoltarea avuției obștești a cooperatorilor.Plenara a stabilit măsuri pentru ca în perioada următoare să fie asigurate condiții corespunzătoare în vederea realizării integrale a planului de producție și financiar în toate unitățile agricole cooperatiste.în cadrul măsurilor organizatorice hotărîte de plenară, tovarășul Titus Popescu a fost ales membru al Comitetului Executiv, al Biroului Permanent și vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole.
Pripiire la Consiliul de Miniștri

Vineri dimineața, Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit pe L. J. Gray, 
președintele Comisiei pentru ener
gie nucleară din Canada.

La întrevedere au luat parte 
membri ai conducerii Ministerului 
Energiei Electrice.

(Agerpres)

CUM AU PIERDUT FOTBALIȘTII

NOȘTRI LA VICHY
J„Am fost învinși de o echipă care .a jucat într-un ritm superior, în repriza a doua. O echipă animată de acest mare jucător care este Kelta, posesorul unei tehnici individuale de clasă continentală", a declarat antrenorul Angelo Niculescu, la încheierea partidei.Meciul desfășurat pe stadionul municipal din Vichy a început, ca de obicei, printr-o perioadă de studiu, în care a existat un echilibru de forțe pe teren. Apoi, reprezentanții noștri au preluat inițiativa și, deși gazdele au înscris primul gol al meciului prin Revelli (min. 19), care a reluat un balon trimis de către Fefeu în bara transversală, ei au controlat, în continuare, jocul. Și, pe parcursul următoarelor zece minute, nu numai că au egalat, dar au și luat conducerea. La un corner acordat de Bosquier, Pîrcălab a executat lovitura de colț pînă la Dinu (min. 31), care a înscris imparabil. în min. 40, același Bosquier trimite greșit înapoi portarului Carnus, Voinea atent interceptează pasa și șutează necruțător : 2—1.în această primă repriză, selecționata divizionară și-a depășit adversara prin decizia în joc, printr-o tehnică superioară — fapt remarcat de

corespondentul agenției France Presse. După pauză, însă, lipsiți de o pregătire fizică corespunzătoare, fotbaliștii români n-au putut rezista avîntului cu care gazdele au acționat pentru a reechilibra situația de pe tabela de marcaj. Francezii au impus un ritm de joc infernal și numai după trei minute de la reluare au și egalat. Bereta a declanșat un atac; lansîndu-1 pe Herbin. Acesta a pasat lui Revelli, care a pătruns în suprafața de pedeapsă a porții apărate de Coman și a șutat la... „firul ierbii". După cgalare, gazdele au întețit atacurile și, în min. 87, au realizat golul victoriei prin Keita, acesta reușind să se infiltreze cu destulă ușurință printre doi apărători români.O dată în plus această partidă evidențiază lacunele majore care există în pregătirea fotbaliștilor noștri sub raportul capacității de efort. Subliniem acest fapt, cu atît mai mult cu cît el a constituit obiectul „dialogului" dintre antrenorii echipelor divizionare și conducerea F.R.F. în săptămîna premergătoare începerii campionatului. Și părerile au fost împărțite, mai ales în ceea ce privește acumularea și conservarea acestei laturi componente a procesului de instruire.
■ în cîteva rînduri
în ziua a 3-a a campionatelor 

naționale de natație, care se desfă
șoară în bazinul Dinamo din Capi
tală, au fost stabilite două noi re
corduri ale țării1 Marian Slavic — 
2’04”l/10 la 200 m liber și N. Dio- 
nisie — 5’06”2/10 la 400 m mixt. 
Alte rezultate : 400 m mixt femei : 
Nicoleta Ștefănescu 5’45”8/10 i 200 
m bras femei : Gica Manafu 2’58 
1/10 ; 200 m liber femei: Cristina 
Balaban 2’26”l/10.

Probele individuale din cadrul 
întîlnirii de scrimă R. F. a Germa
niei _ România s-au încheiat cu 
victoria sportivilor români: la mas
culin a cîștigat Ionel Drîmbă, ur
mat de Țiu și Wessel, iar la femi
nin pe primul loc s-a clasat Olga 
Orban-Szabo, urmată de Marina 
Stanca.In cadrul concursului atletic de la Leninakan, la care participă cei mal buni atleți sovietici, Ianis Lusis a cîștigat proba de aruncarea suliței cu performanța de 88,02 m. Cu un rezultat bun s-a încheiat și proba de 80 m garduri femei. în care primul loc a fost ocupa_t de Galina Kuzne- țova, cronometrată cu timpul de 10”5/10.Cunoscutul fotbalist portughez Eusebio a fost din nou accidentat. în cursul meciului dintre Benfica Lisabona și Boca Juniors desfășurat la

Buenos Aires (1—1), la o ciocnire involuntară cu un adversar, Eusebio s-a accidentat la piciorul operat de menise lunile trecute. In_ acest joc, gazdele au deschis scorul în minutul 72 prin Sune, iar portughezii au egalat patru minute mai tîrziu datorită lui Jacinto.în sferturile de finală ale turneului internațional de tenis de la Via- reggio, Ilie Năstase (România) l-a învins cu 3—6, 6—4, 8—7 (abandon) pe iugoslavul Franulovici. Pietran- geli (Italia) l-a eliminat cu 6—4, 6—3 pe Kalogheropoulos (Grecia), Jova- novici (Iugoslavia) a cîștigat la Crotta (Italia) cu 6—0, 6—2, iar Casti- gliano (Italia) a dispus cu 6—2, 6—3 de Ion Tiriac (România).La Graz au continuat campionatele mondiale de parașutism sportiv, în proba feminină de sărituri (precizie) de la o altitudine de 1 000 m, titlul a fost cucerit de cehoslovaca TOMISKOVA cu 991,1 puncte. La masculin, pentru primul loc candidează Kalous (Cehoslovacia) și King (Australia) care totalizează în prezent cite 1 000 puncte.Turneul internațional de tenis de la Moscova a continuat cu disputarea partidelor din cadrul „sferturilor" de finală ale probei de simplu femei. Jucătoarea româncă Iudith Dibar a întîlnit-o pe Zaiga Iansonen (U.R.S.S.). pe care a învins-o cu 6—3, 6—3. Alte rezultate : Ciurîvina (U.R.S.S.) — Subirats (Mexic) 6—3, 4—6, 6—0 : Morozova (U.R.S.S.) —Islanova (U.R.S.S.) 6—1, 6—2.

în curînd APARE

DIN CUPRINS:

SUPLIMENTUL
„SCÎNTEIA”

DIN TARILE
SOCIALISTE
Metamorfoze pe malurile Neretvei

CORESPONDENTA DIN BELGRAD DE LA N. PLOPEANU

„PUTEREA". Lupte de stradă, ac
țiuni ilegale, eroismul unor oameni 
care fac istoria. Secvențe dintr-un pal
pitant scenariu de film semnat de 
Titus Popovic! și Francisc Munteanu, 
consacrat insurecției armate din 23 
August.

© V-ați plimbat prin Bucureștiul 
surprizelor? Din pasajele subterane 
- un cocktail la etajul 22 ,* cu teleferi
cul peste lacuri; la răspîntia liniilor 
aeriene mondiale.

® La orizont, enigmatice obiecte 
zburătoare. Ființe necunoscute din 
Cosmos încearcă să intre în comuni
care cu locuitorii Pămîntului ? De 
unde vin, cum circulă, ce reprezintă ? 
Ultimele noutăți despre O.Z.N. Savanții 
despre vizitatorii Terrei.

@ Cine e fiul dv. ? Este tineretul 
lumii contemporane o necunoscută ?
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® Parazitismul pe masa de disecție. 
Agenții patogeni ai conștiinței.

• Puteți atinge vîrsta maximă cir- 
culînd cu viteză maximă ? Tragedia 
lui Oedip și... dreptul de prioritate. 
Specialiști de autoritate mondială des
pre catastrofele circulației rutiere și 
posibilitatea de a le preveni.

® Bisturiu sau apă de Călimă- 
nești ? Aventurile unui pahar de apă 
minerală.

© Dramele cauciucului. Rafale de 
mitralieră cînd un Pontiac vrea să 
devanseze Cadillac-ul. Care a fost 
mobilul Kidnapping-ului de la Be- 
verly-Hills ?

© 1-4-3-3 sau 1-4-2-4 ? Algebră, 
secret sau „miracol"? Cum se for
mează o mare echipă de fotbal ? Vă 
prezentăm „rețeta" unor antrenori de 
mare reputație: Rocco, lakușin, Ba- 
roti. Mitici.

Cronica zilei
Vineri, lucrările Seminarului 

„Studentul, arta și cultura", care 
se desfășoară — sub auspiciile U- 
niunii Asociațiilor Studențești din 
România — la Universitatea din 
București, au luat în dezbatere in
tervenția delegației române cu tema 
„Rolul cooperării culturale și artis
tice în realizarea apropierii și co
laborării între popoare", prezentată 
de Mihail Stoica, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.R.

In seara aceleiași zile, partici
pant la Seminarul „Studentul, 
arta și cultura" au asistat la un 
program de varietăți oferit la „Stu- 
dent-club" de formațiile de teatru, 
estradă, muzică ușoară și populară 
ale studenților din centrul univer
sitar București.

★

Cu prilejul celei de-a XXIII-a 
aniversări a proclamării indepen
denței Republicii Indonezia, amba
sadorul acestei țări la București, 
Hamzah Atmonandojo, a oferit vi
neri seara, în saloanele ambasadei, 
o recepție.

Au participat Mia Groza, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, acad. Aurei Moga, ministrul 
Sănătății, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Va
lentin Steriopol, adjunct al minis

trului comerțului exterior, Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

*

Șeful Reprezentanței permanente 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud în Republica 
Socialistă România, domnul Ngu
yen Duc Van. a făcut o vizită la 
sediul Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, unde 
a fost primit de prof. Stanciu 
Stoian, secretarul general al Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa.

(Agerpres)

LOTO
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Fond de premii: 894 467 lei

vremea

Un peisaj de mare frumusețe îți desfată privirile de-a lungul întregii văi a Neretvei, vijeliosul rîu al Herțe- govinei ce străbate plaiuri de basm risipite în mijlocul munților. Munți de calcar și granit, dealuri de marmură și o floră pe alocuri deosebit de abundentă împrumută acestor locuri cînd culoarea smaragdului. cînd pe a rubinului sau jadului.Această operă gigantică, de migălos artizan, a săvîrșit-o natura. Dar mai presus de toate și-a pus amprenta munca generațiilor trecute și prezente care au schimbat radical fața unui întreg ținut. Ce ar fi fost Herțegovi- na fără această Neret- vă 7 Sînt cîmpii de-a lungul rîului unde, grație unei clime deosebit de blînde, • se pot obține pînă la trei recolte pe an, deși pe înălțimile munților zăpada -se topește abia prin iulie. Pe cursul inferior, Neretva este atît de abundentă în canale îneît ea constituie o principală cale de comunicație ; pentru a se. duce la lucru, pentru a merge la piață sau chiar pentru a face vizite, oamenii din partea locului folosesc bărcile.Tăind munții, Neretva a creat cea mai scurtă cale spre mare. Fără ea drumul ar fi trebuit să treacă peste crestele masivilor. Rîul a deschis o cale pe care din cele mai vechi timpuri treceau caravanele spre Constantinopol. Dar tocmai pentru că regiunea juca acest rol important, dominația oto

mană a fost aci poate mai crîncenă decît în alte părți. Așa se și explică menținerea Herțegovinei într-o cruntă înapoiere. Doar Sarajevo și Mostarul au cunoscut unele perioade de înflorire.Aceasta pină în anii construcției socialiste, cînd puterea creatoare descătușată a omului a schimbat fața locurilor....Am sosit la Mostar, principalul oraș al Herțegovinei, străbătînd șoseaua asfaltată de la Dubrovnik spre Sarajevo. Acum drumul de pe Valea Neretvei nu mai constituie singura legătură a interiorului țării cu marea. O altă cale modernă — calea ferată electrificată — leagă Sarajevo de Ploce. Si, în sfîrșit, un drum mult mai scurt — cel aerian ; la Sarajevo și Mostar există de cîțiva ani aeroporturi moderne.Despre Mostar se poate vorbi, de fapt, ca despre două orașe : u- nul vechi, pe malul sting al Neretvei, celălalt nou, pe malul drept. în primul, te strecori pe străzi înguste, străjuite de o parte și de alta de clădiri din piatră, care adăposteau magazinele și atelierele meșteșugarilor, sau de minaretele zvelte ale moscheilor. Mîndria vechiului Mostar o constituie podul de piatră de pe Neretva, datînd de peste 400 de ani.Dar oricît de impozantă ar fi fost la vremea ei această operă, ea ne apare astăzi ca o lucrare de proporții liliputane pe lîngă blocurile de cite 12—15 etaje înălțate în ultimii

ani pe malul drept al Neretvei, în noul Mostar. Pe lîngă noile clădiri, înșiruite de-a lungul unor artere largi, asfaltate, și pe lîngă parcurile, teatrele, cinematografele, zecile de școli existente astăzi în oraș s-au înălțat mari întreprinderi — metalurgice, textile, de prelucrare a lemnului, alimentare etc.Dar nu este vorba numai de dezvoltarea unui oraș, ci a unei întregi regiuni. Pe Neretva s-a construit puternica hidrocentrală de la Iablanița care distribuie energie electrică în întreaga Herțego- vină — o cantitate e- chivalentă cu aceea realizată în întreaga Iugoslavie antebelică. Pe cursul inferior al rîului au fost asanate mlaștinile, creîndu-se un întins sistem de irigații, unde se cultivă, tutun, bumbac și legume.Viitorul acestei regiuni este legat de bogățiile subsolului și în primul rînd de bauxită. Paralel cu lărgirea extracției de minereu se prevede construirea unui combinat de aluminiu, a cărui producție va atinge 50 000 tone anual. In continuă dezvoltare se află extracția cărbunelui. Noi întreprinderi industriale — o fabrică de oxigen și una de transformatoare electrice — se în- scriu pe harta economică a țării. Mergînd în pas cu aceste proiecte, vecea executivă orășenească a întocmit planurile extinderii Mosta- rului, planuri care au început să prindă viață.Ieri în tară : Vremea a fost relativ frumoasă, cu cerul variabil. S-au sem- fa nalat averse izolate în regiunea sub- | carpatică a Munteniei. Vîntul a suflat B slab pînă la potrivit din sectorul | vestic. Temperatura aerului la orele I 14 oscila între 16 grade la Tîrgu | Neamț șl 27 grade la Alexandria. B In București: Vremea a fost rețatiy 0 frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul a H suflat potrivit din est. Temperatura I a atins 27 grade.Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 și 20 august a.c. în țară : Vremea va deveni frumoasă în sudul țării și se va menține instabilă în nord și regiunea de munte. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi locale sub formă de averse în Transilvania, nordul Moldovei și izolate în rest. H Vîntul va sufla slab pînă la potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperatura în scădere ușoară spre sfîr- șitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între 9—19 grade, iar maximele între 20—30 grade. In București: Vreme în general frumoasă, cu cerul variabil, favorabil ploii slabe. Vînt slab pînă la potrivit Temperatura în creștere ușoară la început, apoi în scădere.

PREGĂTIREA ȘANTIERULUI PRIMEI CENTRALE
ATOMO-ELECTRICE DIN BULGARIA

CORESPONDENȚA DIN SOFIA DE LA GH. IEVA

Zilele acestea, în apropierea loca
lității istorice Koslodui de pe malul 
Dunării au început lucrările de pregă
tire a viitorului șantier al primei cen
trale atomo-elecfrice din Bulgaria. 
Geofizicieni și sondori au fixat locu
rile în vederea instalării aparatajelor 
stafiunilor meteorologice și aerologice 
de observații în zona șantierului.

Acest obiectiv energetic esle prevă
zut să intre în funcțiune în cursul vii
torului cincinal, către anii 1973—74.

Unele amănunte privind aceas’ă 
lucrare ne-au fost furnizate de ingi
nerul Andrei Dencev, director al Insti
tutului de cercetări și de proiectare 
„Energoproiect” din Sofia. „Problema 
energeticii atomice a Bulgariei este

deosebit de actuală — a spus inter
locutorul nostru. Studiul și proiectarea 
centralei atomo-electrice au început în 
Bulgaria încă din 1966. In momentul 
de fa|ă orientarea este spre centrala 
atomică cu reactori tip hidrogen, care 
se disting printr-o construcție relativ 
simplă și un înalt grad de siguranfă. 
In anii 1967—68 proiectul tehnic al 
centralei a fost elaborat in comun de 
proiectant! sovietici și bulgari. El este 
elaborat pentru două blocuri reactoare 
cu o valoare nominală de peste 800 
MW și patru furbo-grupuri. Indicii teh- 
nico-economici de bază ai centralei 
sint avantajoși, iar termenul de recu
perare a inveslifiilor este sub norma
tiv".

/

(Urmare din pag. I)va crește doar cu cîteva procente, iar cea a înlocuitorilor — plăci de bază de lemn — se va dubla.Se poate spune, deci, că s-au obținut rezultate importante. Se ridică însă ele la nivelul cerințelor actuale, prevăzute în documentele de partid și de stat 7 Să analizăm situația consumului de cherestea — produsul cel mai solicitat — ținînd seama că circa 50 la sută din lemnul pădurilor noastre se transformă în acest sortiment. La acest sortiment rezervele sînt importante, atît în u- nitățile din economia forestieră, cît și în alte ramuri. Consumul de lemn, sub diversele sale forme, sortimente și calități, este normat prin planul de stat în proporție de 75 la sută, iar restul se stabilește prin norme departamentale și uzinale. Neurmărind cu suficient simț de răspundere reducerea continuă a consumurilor specifice, unele întreprinderi din Ministerul Economiei Forestiere au depășit normele stabilite, oreînd goluri în balanțele de aprovizionare. Astfel, în sectorul ambalajelor, anumite întreprinderi din Trustul de exploatare, transport și industrializare a lemnului Pitești au încălcat norma de consum la fabricarea lăzilor pentru fructe și legume, irosind în semestrul I 650 m.c. cherestea fag. iar unitățile din cadrul Trustului de exploatare, transport și industrializare a lemnului Timișoara — 1 900 m.c. cherestea fag.Consumuri diferite și exagerate de cherestea rășinoase necesară ambalării se constată și la unele fabrici de mobilă. In timp ce IPROFIL Arad a folosit 19,5 m.c. cherestea rășinoase pentru ambalarea producției de un milion lei, IPROFIL „23 August" din Tg. Mureș a înregistrat un indice de 30 m.c, E adevărat, tipul mobilei intervine cu anumite influențe ce nu pot fi întotdeauna cuprinse exact în normă, însă consumurile de la cea de-a doua întreprindere sînt prea mari si se datorează și gospodăririi neraționale a cherestelei. Depășiri ale normelor de consum se constată și în producția de caroserii pentru autocamioane. La IPROFIL Măgura Codlei. numai în semestrul I s-au consumat peste plan 1 270 m.c. cherestea rășinoase și 260 m.c. cherestea fag. datorită unor defecțiuni în procesul de producere și croire a cherestelei și datorită Uzinei de autocamioane din Brașov care și-a

modificat, uneori, cererile privind tipul caroseriilor.Neajunsurilor de acest gen din întreprinderile ministerului nostru li se adaugă și alte cauze generatoare de pierderi de masă lemnoasă, cum ar fi doborîturile de vînt, gospodărirea nerațională a lemnului în u- nele parchete de exploatare, neutil i- zarea integrală pentru scopuri industriale a deșeurilor de lemn din exploatări forestiere, fabrici de cherestea și combinate de industrializare a lemnului. Bineînțeles că împotriva acestor deficiențe vom acționa perseverent, cu măsuri energice, în cel mai scurt timp. Ce trebuie întreprins, însă, în celelalte sectoare ale economiei care consumă lemnul 7 In industria de celuloză și hîrtie consumul de lemn este mare.

triei Chimice — ar putea constitui căi sigure nu numai de economisire a lemnului, dar și de sporire a producției de hîrtie. Amintim doar faptul că în anul 1967 noi am realizat numai 16 la sută din producția de hîrtie pe seama folosirii deșeurilor de hîrtie și maculaturii, în timp ce în R. F. a Germaniei procentul era 30,5 la sută, în Japonia 30,6 la sută, în Finlanda 27 la sută, în Anglia 24 la sută. Calculele evidențiază că o sporire cu 25—30 la sută a procentului de colectare a hîrtiei și maculaturii poate „salva" anual de la consum aproximativ 300 000 m.c. masă lemnoasă. Desigur, aceasta nu se poate realiza de la sine, ci prin acțiuni energice, legalizate prin normative obligatorii pentru organele cu îndatoriri în acest domeniu.

sice cu tăblii și înlocuirea lor cu uși plane, cu foaia ușii de construcție celulară. Diferența de consum specific la o cantitate de 100 000 m! uși asigură o economie de circa 5 000 m.c. cherestea rășinoase.La producția de mobilă se utilizează. de asemenea, importante cantități de material lemnos, exagerările fiind consemnate la mobila tapisată și la scaune curbate. Unitățile industriei locale, care produc circa 50 la sută din producția de mobilă destinată consumului intern mai execută astfel de tipuri, irosind însemnate cantități de lemn. Oare — ținînd cont și de preferințele cumpărătorilor — nu este necesară eliminarea acestor tipuri din programul de fabricație și înlocuirea lor cu altele mai judicios proiectate 7 Considerăm că în
GOSPODĂRIREA RAȚIONALĂ

A LEMNULUI
mult superior celui folosit în alte țări cu o asemenea industrie dezvoltată. Ministerul Industriei Chimice trebuie să acționeze mai energic pentru utilizarea în producția de celuloză a lemnului de fag și de alte esențe, pentru crearea condițiilor de cojire mecanizată, la fabricile de celuloză, a lemnului de fag livrat. Cojirea cu mașini ce lucrează prin așchiere, de genul celor folosite astăzi în economia forestieră, sau cojirea „cu toporul", care se mai practică în unele parchete de exploatare, trebuie complet înlăturate, fiind mari consumatoare de muncă vie, adevărate focare de pierdere a lemnului. Unele calcule, bazate pe experimentări, arată că pierderile e- fective de lemn rezultate din cojirea prin așchiere echivalează cu irosirea unui volum anual de masă lemnoasă de peste 70 000 m.c. fag.De asemenea, utilizarea mai accentuată a deșeurilor lemnoase, colectarea organizată a maculaturii șl hîrtiei — metode insuficient studiate de specialiștii din Ministerul Indus

ei cantitate importantă de cherestea de rășinoase, de calitate superioară și în dimensiuni deficitare, se mai consumă la producția de uși și ferestre, în unitățile ministerului nostru. în acest sens, analizele arată că posibilitățile create, prin evoluția tehnicii nu sînt întotdeauna folosite la fabricile de acest profil. Combinatele de industrializare a lemnului Pipera și Pitești trebuie să utilizeze din plin capacitatea preselor pentru lamelare. Nici agregatele de îmbinat în dinți, care permit valorificarea elementelor scurte rezultate de la croirea cherestelei, nu sînt folosite întotdeauna în mod corespunzător. De curînd, printr-o fructuoasă colaborare dintre cercetare și producție a rezultat elaborarea noului STAS pentru ferestre. Sortimentele de ferestre și noile consumuri specifice asigură o economie anuală de circa 10 000 m.c. de cherestea, Este necesar însă ca procedeele respective să fie extinse rapid în practica industrială. Rezerve de acest gen se constată și prin reducerea producției de uși cia-

acest domeniu un cuvînt îl au de spus și organele comerțului, care trebuie să fie mai receptive față de tendințele de înnoire a sortimentelor de mobilă și mai temeinic documentate asupra cerințelor preferate și de viitor ale pieței.Producția de ambalaje consumă a- nual peste 400 000 m.c. cherestea de fag și peste 100 000 m.c. cherestea de rășinoase, de diverse specii. In acest domeniu ne situăm pe un loc înapoiat față de evoluția tehnicii pe plan mondial. Dacă la noi ponderea valorică a ambalajelor de lemn din totalul ambalajelor este de peste 36 la sută, în Franța și R. F. a Germaniei această pondere nu depășește 5—6 la sută. Consumul ridicat de lemn pentru ambalaje este influențat de o dezvoltare insuficientă a producției de hîrtie, carton și mase plastice. Folosirea ambalajelor din carton ar fi utilă din multe puncte de vedere. De exemplu, ele s-ar putea extinde mult la exportul mobilei. Nu s-a mers însă pe această linie

și așa se explică de ce la ambalarea mobilei destinată exportului s-au consumat în plus circa 8 000 m.c. de cherestea și 2 500 tone de plăci fibro- lemnoase. După aprecierile noastre, prin asigurarea cartonului solicitat de la industria chimică, am putea economisi anual 52 000 m.c. cherestea de rășinoase și 22 000 tone de plăci fibrolemnoase. care acum se irosesc la ambalarea mobilei.Unitățile industriei constructoare de mașini și M.T.A.N.A. sînt mari consumatoare de produse lemnoase, de calități superioare. In acest domeniu nu s-ar putea extinde producția și livrarea panourilor pentru pereți și dușumea la vagoane ? Evident că această soluție trebuie extinsă. Tot la fel, se cere promovată și utilizarea plăcilor fibrolemnoase la fabricarea camioanelor și a plăcilor aglomerate la construcția vapoarelor. Nu trebuie neglijată nici situația că în prezent în sectorul minier și în cel agrozootehnic se consumă anual. în condiții de maximă degradare, importante cantități de lemn de mină și lemn de construcție rurală, ceea ce provoacă o risipă mare de material lemnos. De ce mi se utilizează lemnul impregnat ctț produse fungicide, care mărește durata de folosire de 2—5 ori 7 Nu se știe oare că pentru impregnare întreprinderile C.F.R. au o capacitate disponibilă de circa 50 000 m.c. a- nual 7Anomalii există și în utilizarea pîrghiei preturilor care acum înlesnește irosirea lemnului. Prețul lemnului „în picioare" și al produselor de exploatare este în prezent sub valoarea lor. Ca urmare, consumul se orientează spre unele produse foarte deficitare, dar care în sistemul actual de preturi sînt mai... rentabile pentru beneficiari. Astfel, de exemplu, fabricile de celuloză, invo- cînd numai motive de ordin tehnologic, evită de ani de zile folosirea intensivă a fagului și solicită mai mult rășinoase, care se livrează Ia un preț derizoriu.Deficientele semnalate se impun înlăturate prin măsuri urgente de e- conomisire a acestei importante materii prime care este lemnul. Trebuie înțeleșkcă tara noastră nu dispune de lemn în cantități nelimitate, că el trebuie gospodărit cu cea mai mare răspundere în toate sectoarele consumatoare, că nimic nu poate fi precupețit cînd este vorba de valorificarea lui superioară.
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nternațională
Gunnar Jarring 
si-a reluat
misiunea
de mediere

TENSIUNE SPORITA
LA MONTEVIDEO

Comentariile presei cehoslovace
Toate ziarele apărute în capitala 

R. S. Cehoslovace au continuat să 
publice la loc de frunte știri, 
reportaje și fotografii consacrate 
vizitei delegației de partid și de 
stat a României în Cehoslovacia. 
Ziarul 
trai al C.C. al P.C.C., subliniază 
primirea deosebit de cordială care 
au făcut-o cetățenii orașului Praga 
delegației române. Cordialitatea cu 
care a fost primită delegația româ
nă este subliniată și de ziarul 
„Prace", organ al sindicatelor ceho
slovace, care consacră numeroase 
materiale vizitei.

,Referindu-se la convorbirile 
dintre delegațiile română și ceho
slovacă, ziarul „Mlada Fronta" 
scrie că ele fac parte din pașii 
importanți pe care îi face R.S. 
Cehoslovacă în domeniul relații
lor externe, deoarece reprezentan
ții români au convorbiri în 
Cehoslovacia „nu numai în inte
resul dezvoltării relațiilor priete
nești dintre cele două țări, ci și 
pentru a întări prietenia și uni
tatea între statele sistemului so
cialist și pentru a sprijini auto
ritatea forțelor progresiste ale 
contemporaneității".

într-un articol, ziarul „Zeme- 
delske Noviny", după ce face o șe

„Rude Pravo", organ cen-

rie de referiri la politica economi
că a țării noastre, scrie : „Partidul 
Comunist Român și opinia publică 
română au întîmpinat cu bucurie 
efortul nostru de a înlătura defor
mările din trecut și de a căuta căi 
cît mai bune pentru construirea 
socialismului".

Ziarul „Svobodne SIovo" scrie 
sub titlul „Cuvînt la ordinea zilei" : 
„De ieri se află printre noi oaspeți 
dragi, reprezentanți de frunte ai 
României. Deja de mult timp ei au 
cu noi o cauză comună. Să amin
tim din nou că peste 13 000 de sol
dați români și-au jertfit viața 
pentru libertatea Cehoslovaciei. 
Continuatorii lor sînt într-un front 
cu noi. Ne înțeleg. Arată acest lu
cru în special acum, cînd fără 
cea mai puică ezitare, au declarat 
«da» față de procesul nostru de 
renaștere, față de crearea unui 
cîmp de acțiune pentru socialismul 
democratic, respectarea deplină a 
drepturilor și suveranității de stat. 
Pentru aceasta le sîntem extrem 
de recunoscători".

Toate ziarele slovace publică, de 
asemenea, la loc de frunte mate
riale și fotografii consacrate vizi
tei delegației de partid și de stat 
române în Cehoslovacia.

NICOSIA 16 (Agerpres). — Gun
nar Jarring, reprezentantul spe
cial al 
O.N.U., 
propiat, 
absență 
unde își are sediul.

La sosire, Jarring a declarat că 
își va relua misiunea de mediere 
în conflictul dintre țările arabe și 
Israel cu o vizită oficială în Ior
dania.

In aceeași zi, Gunnar Jarring a 
avut convorbiri cu regele Hussein 
al Iordaniei, cu vicepremierul Ah
med Toukan și cu ministrul de 
externe iordanian El Rifai.

Observatorii politici din capitala 
iordaniană urmăresc cu deosebită 
atenție noua vizită pe care Jarring 
o întreprinde la Amman, după ce 
a prezentat secretarului general al 
O.N.U., U Thant, un raport asupra 
misiunii sale.

secretarului general al 
U Thant, în Orientul A- 
s-a înapoiat joi, după o 
de două luni, la Nicosia,

MONTEVIDEO 16 (Agerpres). — 
In cercurile politice uruguayene se 
manifestă o vie îngrijorare în le
gătură cu încercarea de forță din
tre guvern și mișcarea studen
țească. După funeraliile de joi ale 
liderului studenților, Liber Arce, 
ucis în cursul ciocnirilor cu poliția, 
pe străzile capitalei uruguayene au 
apărut manifeste chemînd pe stu
denți și muncitori să-și intensifice 
lupta împotriva violenței reacțio
nare. Autorii manifestelor cer, de 
asemenea, demisia ministrului de 
interne, Eduardo Jimănez de Are- 
chaga și a șefului poliției din Mon
tevideo, colonelul Alberto Aguirre 
Gestido.

Acțiunile studenților se bucură 
de sprijinul diverselor organizații 
sindicale și ale unor pături ale

populației. In urma grevei generale 
declarate joi în întreaga țară îm
potriva represiunilor polițienești, 
toate instituțiile, fabricile, magazi
nele, școlile au fost închise. După 
cum informează agenția France 
Presse, numeroase personalități po
litice încearcă o mediere între gu
vern, pe de p parte, și liderii stu
denților și sindicatelor, pe de altă 
parte.

Intre timp, importante concen
trări de trupe au fost efectuate la 
periferia capitalei, iar anumite 
unități militare au fost aduse de 
urgență în oraș. Știri încă necon
firmate afirmă că autoritățile ar fi 
consimțit să aresteze pe ofițerul 
care se face responsabil de ucide
rea liderului studenților, Liber 
Arce.

GUVERNUL FEDERAL NIGERIAN

Manifestări în întâmpinarea

zilei de 23 August

Brazilia 
și societățile 

petroliere străine 
RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres).

— Un purtător de cuvînt al Pala
tului prezidențial brazilian a decla
rat că președintele Arthur Costa 
e Silva a hotărît să anuleze un de
cret prin care se permite în pre
zent unor societăți străine de a ex
plora zăcămintele de petrol din 
platoul continental al Braziliei. Se 
apreciază că în prezent cunoscuta 
întreprindere de stat „Petrobras", 
care exploatează zăcămintele pe
trolifere ale țării, dispune de mij
loace și resurse proprii suficiente 
pentru a nu mai fi nevoie de con
cursul unor societăți străine.

A RESPINS
„CORIDOR

Cu prilejul celei de-a 14-a conferințe mondiale împotriva bombelor ato
mice și cu hidrogen, populafia Okinawei a organizat în orașul Naha un 

marș împotriva bazelor militare străine, pentru dezarmarea nucleară

CREAREA UNUI

VARȘOVIA 16. — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : La Varșovia continuă mani
festările legate de sărbătorirea tra
diționalelor „Zile ale culturii ro
mânești". La Casa de cultură a 
sfatului popular raional Praga- 
Polnoc a avut loc o reuniune ur
mată de un frumos program artis
tic susținut de artiști români și po
lonezi. Publicul spectator a făcut 
o caldă primire artiștilor, răsplă- 
tindu-i cu îndelungi aplauze. Tot 
aici au fost'deschise o expoziție 
de cărți și una de discuri de mu
zică ușoară și populară românească.

La 16 august, la ambasada Ro
mâniei a avut loc o conferință de 
presă consacrată aniversării a 24 
de ani de la eliberarea țării noas
tre de sub jugul fascist. Ambasa
dorul Tiberiu Petrescu a schițat 
principalele coordonate ale politi
cii interne și externe a României, 
subliniind contribuția ei însemnată 
în opera de menținere a unei păci 
trainice, în lupta împotriva impe
rialismului, pentru securitatea tu
turor popoarelor lumii. El a rele
vat, cu acest prilej, importanța 
deosebită pe care statul și parti-

dul o acordă dezvoltării relațiilor 
de prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste.

★
DELHI T6 (Agerpres). — In ca

drul acțiunilor organizate în India 
cu prilejul zilei de 23 August s-a 
deschis la Delhi, sub auspiciile Mi
nisterului Educației Indian, „Expo
ziția românească de pictură și 
sculptură mică".

La deschidere au participat prof. 
Sher Singh, ministru de stat, oa
meni de cultură și artă indieni, 
membri ai corpului diplomatic etc.

A fost prezent, de asemenea, Au
rel Ardeleanu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în India,

Cu această ocazie au fost pre
zentate și filmele documentare •ro
mânești „Arta monumentală", 
„Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România", „Țuculescu* și 
„Nuntă țărănească".

AL CARITĂȚII1* LONDRA

Balanța comerciala a 
Marii Britanii a înregistrat 
■din nou o scădere substan
țială în cursul lunii iulie, deficitul cifrîndu-se la 80 milioane lire sterline față de 50 milioane lire în iunie și 86 milioane lire în aprilie și mai a.c.

militare și a depozitelor de muniții ale S.U.A. de pe teritoriul japonez. Hotărirea a fost anunțată joi de un purtător de cuvînt al Direcției apărării naționale japoneze.
Demisia generalului Has

san EI finiri din funcîiile de comandant suprem al forțelor armate și ministru al apărării al Republicii A- rabe Yemen a fost anunțată ieri de postul de radio Sanaa. Același post a precizat că generalul El Amri a luat această hotărîre pentru a se putea consacra în întregime obligațiilor sale de prim-ministru.

O notă a Ministerului 
Afacerilor Externe al Cam-

In capitala Malaieziei, 
Kuala Lumpur, a avut loc o 
puternică demonstrație de protest împotriva intenției autorităților de a executa vineri dimineața 11 tineri, condamnați recent la moarte sub pretextul că ar fi colaborat cu elemente teroriste. împotriva sutelor de demonstranți — studenți, muncitori, reprezentanți ai organizațiilor de- mooratice — poliția a folosit gaze lacrimogene. Au fost operate numeroase arestări.

Datorită puternicelor miș
cări de protest 116 p°pu- lației din regiunile în care sînt amplasate bazele militare ale S.U.A., guvernul japonez a fost nevoit să respingă cererea Comandamentului forțelor armate americane din Japonia referitoare la acordarea unor terenuri suplimentare pentru crearea așa-numitelor „zone de securitate" în jurul bazelor

ADDIS ABEBA 16 (Agerpres). — Deși ședințele de lucru din cadrul convorbirilor de pace nigeriano-bia- freze de la Addis Abeba au fost întrerupte temporar, din partea împăratului Haile Selassie și a altor personalități continuă eforturile pentru găsirea unei soluții pașnice în conflictul dintre Nigeria și Biafra. Astfel, după cum transmite agenția France Presse, vineri dimineața delegația Nigeriei, condusă de Okunu. a fost primită de către împăratul Etiopiei.După Reuter, anunțat oficial că respinge planul creării pentru avioanele care să transporte alimentele și medicamentele donate
cum relatează 'agenția guvernul federal nigerian aunui „coridor al carității"

de organizațiile internaționale populației înfometate din Biafra.Acest refuz este motivat de guvernul federal prin faptul că în actuala situație nu poate accepta „internaționalizarea unora din aeroporturile sale".Pe de altă parte, guvernul federal a acceptat ca avioanele care transportă alimente să zboare pînă la Enugu (fosta capitală biafreză), de unde transportul să continue pe cale terestră. Se știe că autoritățile biafreze au refuzat primirea alimentelor prlntr-un coridor terestru, te- mîndu-se că acesta ar putea fi folosit de federali în scopuri
★în ultimefle 24 de ore bombardament nigeriene mai multe localități din

Rezultatul 
referendumului 

din Guineea 
spaniolă

militare.

ii!

Acțiuni ofensive

ale patrioților sud-vietnamezi
SAIGON 16 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile de presă, 
atît joi după-amiază, cît și vineri 
dimineața, au continuat luptele în
tre forțele patriotice și trupele a- 
mericano-saigoneze în mai mul
te regiuni din Vietnamul de sud. 
Astfel, la sud de zona demilitari
zată s-au desfășurat lupte grele 
între unitățile trupelor americane 
trimise în așa-zise „operațiuni de 
curățire" și forțele patriotice. Cele 
mai importante acțiuni au avut loc 
în apropiere de localitatea Gio 
Linh, precum și în jurul bazei 
americane de la Carroll. După 
cum transmite agenția France 
Presse, 
sfîrșitul lunii iunie,

transmite agenția 
pentru prima dată de la 

detașamentele

F.N.E. au bombardat joi dimineața 
baza americană situată la 6 km 
sud de Xuan Loc. Asupra bazei, 
unde se află un regiment de trupe 
aeropurtate al S.U.A., au fost lan
sate cîteva zeci de rachete de 
122 mm. Totodată, în Delta fluviu
lui Mekong, patrioții au bombar
dat mai multe poziții întărite ale 
trupelor saigoneze în perimetrul 
Dan Doi, la 240 de km sud-vest de 
Saigon.

în același timp, avioane ameri
cane de tip „B-52“ au continuat 
bombardamentele în special asu
pra zonei demilitarizate, căutînd 
să despresoare baza americană de 
la Con Thien de detașamentele 
F.N.E.

0^0

bodgiei resPinge afirmațiile guvernului S.U.A., potrivit cărora nava americană sechestrată la 17 iulie de autoritățile cambodgiene ar fi încălcat apele teritoriale ale acestei țări „din- tr-o eroare de navigație". „Guvernul Statelor Unite insistă asupra refuzului său de a recunoaște actualele frontiere ale Cambodgiei", se arată în notă.

Tribunalul din Hamburg a pronunțat joi sentința de închisoare pe viață împotriva fostului ofițer SS-ist, Wilhelm Rosenbaum. Acesta a fost găsit vinovat că a ordonat executarea a 200 de evrei polonezi între anii 1942—1943. In timpul procesului, care a durat mai bine de o lună, tribunalul a audiat 125 de martori.
„Confederația tineretului mexican" a adresat o scri

soare deschisă președintelui republiciiîn care se cere acestuia să „caute o soluție și să accepte dialogul cu studenții". In acest timp mișcarea studențească ia amploare. Studenții continuă să boicoteze cursurile la Ciudad de Mexico. Miercuri și Universitatea particulară din capitală a hotărit să se ralieze la mișcarea de protest.
•w

în timpul unei recente demonstrații studențești de la Ciudad de Mexico

La Rabat au loc convor
biri algeriano-marocane, consacrate revizuirii Convenției comerciale și tarifare, semnată de cele două țări în anul 1964. După cum a anunțat postul de radio Rabat, Marocul și Algeria doresc să extindă relațiile lor comerciale.

în urma cercetărilor e- 
feCtUate, doi savanți americani din Pasadena (California) au ajuns la concluzia că suprafața Lunei prezintă numeroase protuberanțe, de dimensiunile unui oraș, care ar putea constitui un pericol pentru cosmonauți. In consecință, ei propun să se trimită mai întîi o cabină „Apollo" în jurul satelitului terestru pentru studiu, înainte de debarcarea unui echipaj pe Lună.

Joi a fost lansat la apă 
cel mai mare tanc petro
lier din lume -Univers Airland", construit la șantierele navale ale companiei japoneze „Isykawadzima". Lungimea navei este de 347 metri, iar lățimea de 53,3 metri.

avioane de au atacat apropierea fluviului Niger. Potrivit postului de radio Biafra, în cursul raidurilor mal multe persoane au fost ucise. Postul de radio citat adaugă că 450 de soldați nigerieni au fost uciși în oursul acțiunilor ofensive declanșate de trupele federale.

LONDRA 16 (Agerpres). — în 
fața reședinței primului ministru 
britanic a avut loc joi o demonstra
ție de protest împotriva sentinței 
autorităților rasiste din Rhodesia 
de condamnare la moarte a 32 de 
patrioți. în fruntea demonstran
ților se aflau trei deputați laburiști, 
Ian Mikardo, Russell Kerr și Frank 
Jidd. Ei au remis primului minis
tru note semnate de populație care 
înfierează măsurile arbitrare ale 
autorităților rasiste de la Salisbury.

Demonstrația a fost organizată 
de mișcarea britanică împotriva 
apartheidului.

«•

adepților războiului din Vietnam"
DECLARAȚIILE SENATORULUI EUGENE MCCARTHYNEW YORK 16 (Agerpres). — „A venit momentul pentru a cere guvernului să facă o încercare realistă pentru a ieși din impasul în care se găsesc convorbirile de la Paris" dintre reprezentanții R.D. Vietnam și S.U.A., a declarat la un miting organizat la New York senatorul Eugene McCarthy, pretendent la obținerea candidaturii democrate la președinție. „Politica Administrației este tot atît de inflexibilă ca și înaintea începerii convorbirilor", a adăugat senatorul, menționînd că Statele Unite continuă să trimită mai multe trupe în Vietnamul de sud, iar numărul misiunilor de bombardament americane asupra Vietnamului de nord crește. „Nu putem rămîne în continuare prizonierii celor care refuză să reglementeze acest conflict", a declarat Eugene McCarthy, cerînd Partidului democrat să recunoască în programul său electoral „greșelile politicii noastre din trecut".Criticînd poziția candidatului re-

publican la președinție, Richard Nixon, și a vicepreședintelui Hubert Humphrey în problema războiului din Vietnam, senatorul Eugene McCarthy a declarat că „poporul a- merican merită ceva mai bun în 1968 decît o simplă alegere între pozițiile a doi adepți dintre cei mal vechi și mai înfocați ai războiului din Vietnam".Senatorul democrat A. Ribicoff a dat publicității o declarație în care cere încetarea imediată a bombardamentelor americane împotriva R.D. Vietnam, subliniind că numai acest pas va permite desfășurarea de convorbiri rodnice în problema războiului din Vietnam.

Masuri severe 
de securitate 
ia ChicagoCHICAGO 16 (Agerpres). — Poliția din Chicago, F.B.I.-ul, garda națională a statului Illinois, subunități ale armatei federale șl membrii comitetului de organizare a Convenției Partidului democrat se află în febra pregătirilor în vederea contracarării demonstrațiilor miilor de pacifiști și oameni care și-au dat întîlnire la 26 august la Chicago. A fost pus în aplicare un adevărat „plan de apărare". Clădirea amfiteatrului internațional, unde se vor reuni delegații partidului de guvernămînt, a fost înconjurată de un gard de sîrmă cu o rază de un kilometru. Accesul spre această clădire va fi păzit de polițiști înarmați. Delegații la convenție, ziariștii și invitații vor fi nevoiți să se legitimeze la șase posturi de control înainte de a fi admiși în incinta amfiteatrului. Un număr de 12 000 de polițiști din Chicago și 5 500 de soldați ai gărzii naționale vor staționa în oraș pe toată durata lucrărilor convenției. 800 de polițiști se vor afla tot timpul în imediata apropiere a clădirii. Curtea închisorii din Chicago a fost amenajată special pentru a adăposti cîteva sute de persoane în cazul unor arestări în masă. De asemenea, subunități ale armatei federale vor staționa, gata de luptă, în apropierea orașului.Ralph Abernathy, tșuccesorul lui Martin Luther King la conducerea organizației „Conferința conducerii creștine din sud", a declarat că există posibilitatea ca negrii să boicoteze alegerile prezidențiale din noiembrie.

Duminica trecută, în Guineea spaniolă (teritoriu alcătuit din insula Fernando Po, Rio Muni și mai multe insule mici și nu- mărînd o populație de 262 000 locuitori) a avut loc un important eveniment — referendumul constituțional în problema independenței acestui teritoriu. După cum remarcă ziarele și agențiile de presă, consultarea electorală s-a desfășurat fără incidente, înregistrîndu-se O largă participare. Din cei X £ 253 de cetățeni înscriși s-au*-prezentat la vot 93,7 la sută. „Po o ploaie tropicală, transmite a- genția Reuter, electorii micului teritoriu vest-african s-au dus la urne pentru a se pronunța asupra constituției republicii independente care urmează să fie proclamată la 12 octombrie, după 194 de ani de dominație spaniolă". „Numeroși africani, dintre care unii au pictat cu- vîntul «da» pe umbrele, au străbătut mari distanțe de-a lungul junglei înmuiate de ploaie pen- țru a merge la vot" — adaugiț agenția"spaniolă Cifra.Joi noaptea au fost date publicității la „Santa Isabel" rezultatele referendumului. In favoarea proiectului de constituție, care prevede acordarea independenței acestui teritoriu, au votat 63,1 la sută din electori, 35 la sută au fost împotrivă, iar 2198 de buletine au fost anulate.
o
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//„The Green Berets

sub tirul patrioților

și al opiniei publice

„Acest film este o 
tentativă de glorifica
re a războiului ame
rican. Ca fost com
batant, protestez îm
potriva acestei ac
țiuni" — sînt cuvin
tele rostite de unul 
din participanții la 
demonsfrajiile de pro
test pe caro le-a de
terminat prezentarea 
la Londra a filmului 
„The Green Berets" 
— „Beretele verzi".

Titlul filmului vine 
de la faimoșii soldați 
aparjinînd forțelor spe
ciale ale S.U.A. Ei 
sînf pregătiți în mod 
deosebit pentru ope
rații anti-guerilă, adi
că împotriva luptăto
rilor din mișcarea de 
eliberare națională. 
Pentru aceasta sînt 
antrenați la condițiile 
de luptă specifice hă
țișurilor junglei sau al 
altor condiții excepțio
nale. Terenul princi
pal pe care și-au a- 
plicat instrucția primi-

fă esfe Vietnamul de 
sud, unde „Beretele 
verzi" s-au remarcat 
prin acte de represiu
ne împotriva patrioji- 
lor.

Inspîrîndu-se din 
„activitatea" acestora, 
filmul realizat de John 
Wayne nu iasă spec
tatorului numai gustul 
amar al unei simple 
ficțiuni cinematografi
ce pe aceeași temă, 
ci îi trezește dezapro
barea fafă de agre
siunea americană. De 
aici modul nu lipsit 
de surprize pentru 
realizatorii săi.

După prezentarea 
în premieră la Tokio, 
săpiămînalul 
„The Japan
Weekly" scria : 
nînd seama de 
vorbirile oficiale 
Paris și de mișcarea 
care ia amploare în 
Japonia și în lu
mea întreagă împotri
va războiului din Viet
nam, prezentării fii-

japonez 
Times 

„Ti- 
con- 

de /a

mului nu i se pute» 
găsi un moment mai 
nepotrivit ca acesta". 
Criticul cinematogra
fic japonez Jun Izawa 
afirmă că realizarea a- 
cesfui film a fost pre
zidată de „un prost 
gust fără egal". A- 
ceeași „operă cinema
tografică", realizată 
sub oblăduirea și bi- 
necuvîntarea Departa
mentului Apărării al 
S.U.A., era caracteri
zată de săptămîna- 
lul „Sunday Mainichi* 
drept „o grosolănie", 
„o propagandă ieftină 
în favoarea personalu
lui militar al S.U.A. în 
Vietnam".

După cum se re
marcă, „The Green 
Berets" au de înfrun
tat un dublu tir : pe 
cîmpul de bătaie — 
tirul forjelor patrioti
ce ; în sala de spec
tacol — cel al opi
niei publice.

Mircea RAFA

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale fi difuzorii din întreprinderi fi instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


