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® Stimulent puternic pentru ridicarea nivelului activi
tății în industria locală ® Liceul între învățămîntul ge
neral de zece ani și universitate © Dreptul la opțiune 
al bibliotecii sătești ® Apogeul unei deveniri milenare 
© Revelațiile unei incursiuni psihologice ® lava — seis
mele vieții cotidiene ® Arde pădurea în Angola

VIZITĂ PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT

ĂL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN TURCIA

o primire 
sărbătorească 

la Izmir, an fost 
vizitate vestigiile 

celebruhi Efes
ISTANBUL 28. — Trimișii spe

ciali Agerpres, Al. Cîmpeanu și Ion 
Badea, transmit: Vineri dimineața 
prf edintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, și 
soția, împreună cu persoanele ofi
ciale care îl însoțesc, au părăsit o- 
rașul Istanbul, plecînd spre Izmir, 
penultima etapă a actualei vizite 
oficiale în Turcia. Oaspeții sînt în
soțiți de Ihsan Sabri Caglayangil, 
ministrul de externe al Turciei.

Pe aeroportul Yeșilkoy, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și so
ția au fost salutați de Vefat Poyraz, 
guvernatorul vilayetului Istanbul, 
de primarul orașului Istanbul, con
silieri municipali, generali, perso
nalități ale vieții politice, econo
mice și culturale locale.

Erau, de asemenea, prezenți Ilie 
Tudor, consulul general al Româ
niei la Istanbul, șefi ai consulate
lor străine acreditați la Istanbul, 
ziariști' români și turci. O gardă 
militară a prezentat onorul.

Timpul petrecut în frumosul oraș 
de pe malurile Bosforului a prile
juit întîlniri cordiale cu populația, 
care s-a manifestat cu căldură 
pentru prietenia dintre po
posi /e român și turc, discuții rod
nice cu personalități politice din 
vilayetul Istanbul, vizitarea unor 
monumente impresionante ale isto
riei și culturii acestui pămînt.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
soția, împreună cu persoanele ofi
ciale române și turce care îl înso
țesc, se urcă în avionul care aș
teaptă pe pistă gata de decolare.

După un scurt zbor deasupra 
țărmurilor Mării Egee, avionul spe
cial a aterizat pe aeroportul Cigli 
din Izmir.

Pe un timp splendid, tipic lito
ralului egeean al Anatoliei, aero
gara din Izmir, împodobită cu dra
pelele de stat românești și turce, 
primește sărbătorește pe distinșii 
oaspeți români.

în întîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu au venit Namik 
Kemal Șenturk, guvernatorul vi
layetului Izmir, Osman Kibar, pri
marul orașului Izmir, numeroase 
alte personalități locale.

Printre monumentele Efesului, la puțin timp după sosirea la Izmir

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de guvernatorul Namik Ke
mal Șenturk, trece în revistă gar
da de onoare și apoi ia loc într-un 
automobil escortat de motocicliști.

In drumul spre reședința oaspe
ților români, convoiul de mașini 
străbate una dintre cele mai fru
moase și fertile regiuni ale Tur
ciei.

Izmirul — al treilea oraș turcesc 
ca mărime — localitate căreia do
cumentele îi consemnează exis
tența încă din mileniul III î.e.n., 
este așezat pe coastele golfului cu 
același nume. Cunoscut îndeosebi 
ca un mare centru comercial, (la 
tîrgul internațional care se orga
nizează aici România participă în 
fiecare an), Izmirul este în același 
timp și un important port al Tur
ciei, al doilea ca mărime după Is
tanbul. în ultimii ani, orașul a în
registrat succese remarcabile în do
meniul dezvoltării economice.

După un scurt popas la Izmir, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, și persoanele ofi
ciale române, însoțit de minis-

(Continuare în pag. a III-a)

Dineu oferit 
de guvernatorul 

izmirului
IZMIR — Trimișii speciali A- 

gerpres, Al. Cîmpeanu și Ion Ba
dea, transmit: Președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și soția, împreună cu persoanele 
oficiale române care îl însoțesc, 
au participat vineri la un dineu 
oferit în onoarea lor de către gu
vernatorul vilayetului Izmir, Na
mik Kemal Șenturk. Din partea 
turcă au fost prezenți Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul afacerilor 
externe, primarul orașului Izmir, 
consilieri municipali, generali, 
personalități ale vieții politice, e- 
conomice și culturale locale.

în timpul dineului, care s-a des

fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost rostite toas
turi. Luînd cuvîntul, guvernatorul 
Izmirului, Namik Kemal Șenturk, 
a spus : „Ne-a bucurat foarte mult 
că în timpul acestei vizite ați tre
cut și prin orașul Izmir. Aceasta 
ne-a dat un simțămînt de mare 
satisfacție. Aș vrea să exprim cu 
acest prilej prietenia pe care 
populația orașului Izmir o poartă 
poporului român, prietenie care 
crește din ce în ce mai mult.

Spre satisfacția noastră, an de 
an, România participă cu tot mai 
multe produse la Tîrgul interna
țional care are loc în acest oraș. 
Cu credința și speranța că între
vederile oficiale pe care le-ați a- 
vut la Ankara cu președintele ță
rii noastre și cu președintele Con
siliului de Miniștri vor contribui 
Ia dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor de prietenie dintre ță
rile noastre, ridic paharul în 
cinstea excelenței voastre, în 
cinstea stimatei dumneavoastre 
soții, doamna Ceaușescu, în cinstea 
colaboratorilor dv., pentru priete
nia dintre poporul turc și po
porul român".

Răspunzînd guvernatorului, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Doresc în primul rînd să ex
prim calde mulțumiri pentru pri
mirea plină de cordialitate ce ni 
s-a făcut la Izmir și pentru cuvin
tele spuse aici la adresa noastră 
și a poporului român. După vizita 
de astăzi la Izmir — cu adevă
rat destul de scurtă — trebuie 
să vă spun că am fi regretat 
dacă în program nu ar fi fost in
clus și acest frumos oraș. Puteți 
fi siguri că convorbirile dintre noi 

(Continuare în pag. a III-a)
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• TEMEIURI ALE CONLUCRĂ
RII FRUCTUOASE, PE PLANURI 
MULTIPLE (De la trimisul nostru 
special, Ion Fîntînaru)
• ÎNȚELEGERE Șl STIMĂ RE
CIPROCA. (Presa internațională 
despre dialogul româno-furc)

LUCRĂRILE

AGRICOLE

DE SEZON

Privire 

critică 

în grădina 

de legume
Concomitent cu lucrările de 

sezon, care se execută în cîmp 
— pregătirea terenului, semăna
tul culturilor timpurii și fertili
zarea — o atenție deosebită se 
cuvine acordată măsurilor me
nite să asigure realizarea pro
ducției de legume din acest an. 
Se poate aprecia că în această 
direcție au fost obținute unele 
rezultate bune. Intrucît indus
tria a asigurat din vreme mate
rialele necesare — cherestea, 
rame de răsadnițe, prefabricate 
din beton, geamuri, folii de po
lietilenă — s-a putut trece la 
amenajarea răsadnițelor și sola- 
riilor. Care este stadiul acestor 
lucrări și ce trebuie întreprins, 
în continuare, în vederea asigu
rării unei producții bune de le
gume 7

Din datele centralizate, în 
cursul zilei de vineri, la Consi
liul Superior a! Agriculturii re
zultă că din cele 207 ha de ră
sadnițe noi,- prevăzute a se a- 
menaja1 în această primăvară, au 

■fost’ realizate 186,5 ha. Acțiunăa 
este întîrziată îndeosebi în jude
țele Arad, . Argeș, Buzău, Boto
șani, Caraș-Severin, Dolj, Hu
nedoara,' Ialomița, Maramureș. 
Cea mai mare atenție tre
buie acordată însămîntării și re- 
picatului în răsadnițe al legu
melor din urgențele a doua și a 
treia. Deși timpul este foarte 
înaintat, însămînțatul și repi- 
catul în răsadnițe a legumelor 
din urgența a doua și a treia 
s-a făcut, în cooperativele agri
cole, în proporție de numai 49 
la sută. Dacă lucrările în cîmp 
au fost împiedicate de precipita
țiile căzute în ultimele zile, ră
mânerea în urmă în amenajarea 
și însămînțarea răsadnițelor nu 
poate fi justificată cu nimic. 
Tărăgănarea acestor lucrări se 
datorește lipsei de preocupare 
a unor conducători de unități 
agricole și a specialiștilor res-

C. MANOLE 
Ion PITICU 
Alex. BRAD

(Continuare în pag. a Vil-a)
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Trei „indignați" 
și o problemă deloc simplă
Publicăm adesea scrisori în care 

oamenii își spun păsurile și arătăm 
ce rezolvare s-a obținut. Organele 
de partid și de stat au îndatoriri 
bine precizate în documente ale con
ducerii de partid și de stat privind 
rezolvarea operativă și eficientă a 
sesizărilor făcute de oamenii mun
cii. Există o grijă specială pentru 
ca acela ce a semnalat diferite lip
suri să nu poată fi persecutat.

Se cheltuiesc în această activitate 
multă energie, mult efort organiza
toric. Dar merită.

Există însă și cazuri hipertrofice, 
..umflături", anchete care durează 
neverosimil de mult, în care sînt 
antrenați un număr foarte mare de 
oameni — lucrători ai aparatului 
de stat, experți de tot felul. 
Se investesc în rezolvarea aces
tor cazuri multe zile lucrătoare, 
zile plătite, de muncă, sume nu mici 
pentru deplasări; e ciudat, dar toc
mai cazurile în care cel ce sesi
zează nu are dreptate monopoli
zează. fără voia nimănui, un timp 
mult mai mare decît celelalte, un 
timp în care s-ar fi putut rezolva 
repede zeci de alte cazuri.

Exagerăm oare 7 Acum cîtva timp, 
tov. Ion Anastase din Ploiești a tri
mis redacției o lungă scrisoare. 
Printre altele, sesiza faptul că nu 
i s-a acordat prelungirea concediu
lui medical, deși — susținea dînsul 
— era grav bolnav. Se poate în- 
tîmpla. Semnatarul scrisorii susținea 
însă că e informat cu precizie și de 
cauzele acestei nedreptăți : medicii 
din Ploiești aveau ceva cu persoa
na sa. Era vorba de o răzbunare.

O ilegalitate premeditată e cu atît 
mai gravă. Ne-am deplasat de ur

0 PREVEDERE A PLANULUI BE INVESTIȚII

INCOMPATIBILĂ CU AMlNAREA:

Ziua punerii 
în funcțiune 

a noilor 
obiective 

industriale
Dacă județul Galați se afirmă as

tăzi — în cel de-al patrulea an al 
cincinalului — ca un județ dezvol
tat din punct de vedere industrial, 
aceasta se datorează politicii consec
vente a partidului de industrializare 
socialistă, de îmbunătățire a repar
tizării forțelor de producție pe în
treg cuprinsul țării. Cît de mari și 
de consistente sînt eforturile mate
riale și financiare ale statului în a- 
cest domeniu se desprinde din fap
tul că, numai în ultimii trei ani, ju
dețul nostru a beneficiat de fonduri 
de investiții în valoare de circa 10 
miliarde lei, din care 72 la sută au 
revenit industriei, fonduri destinate 
construcției de noi capacități de pro
ducție, dezvoltării și utilării între
prinderilor existente. Pe baza fina
lizării acestor investiții, a intrării în 
circuitul economic a noilor obiective 
și capacități înzestrate cu tehnica 
modernă, ca și prin promovarea unor 
metode superioare de organizare a 
producției și a muncii, producția In
dustrială a județului va fi anul a- 
ccsta de aproape 2,5 ori mai maro 
față de cea realizată în 1965. Noile 
întreprinderi gălățene participă con
sistent la dezvoltarea relațiilor co
merciale externe ale statului nostru, 
prin livrările tot mai mari de mărfuri 
la export.

Dintre aceste unități industriale; 
se detașează cu pregnanță cea mai 
nouă și mai mare „cetate" de metal 
a țării — Combinatul siderurgic de 
la Galați — care are o însemnătate 
hotărîtoare pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale. Capacitățile de pro
ducție intrate aici în funcțiune pînă 
în prezent — primul furnal de 1 700 
mc, oțelăria cu cele două conver- 
tizoare. laminoarele Slebing și de 
tablă groasă — precum și cele care 
vor fi date în exploatare în 1969 vor 
contribui la ridicarea producției de 
dțel a țării. în acest an, la 5,5 mi
lioane tone.

Platforma industrială a Combina
tului siderurgic de la Galați este 
încă un imens șantier.

Importante investiții sînt alocate 
in acest an și pentru dezvoltarea al
tor unități industriale din județ. 
Pe ansamblu, în acest an, județu
lui nostru i-au fost alocate fonduri 
de investiții de 3,5 miliarde lei. 
înfăptuirea exemplară a planu

gență la Ploiești spre a afla ade
vărul.

Inginerul I. Dumitrache. secretarul 
organizației de partid al Institutului 
de proiectări foraj-extracție, unde 
lucrează Ion Anastase, ne-a spus :

— Noi ne-am obișnuit — deși n-ar 
fi trebuit să ne obișnuim — cu pro
cedeele sale. Nu-i prea place să 

ancheta socială

muncească. Este un om care creează 
o atmosferă de bîrfă și intrigă. Este 
veșnic nemulțumit. pozează în 
martir.

— Bine, dar aici e vorba de o 
problemă foarte precisă. Omul sus
ține că este grav bolnav și că i s-a 
refuzat un concediu absolut necesar.

— Prea mulți „competenți" se a- 
mestecă peste capul medicilor, ba 
că nu trebuiau să acorde concediu, 
ba că trebuia. Aceasta e o proble
mă de specialitate medicală. Mie 
nu mi-a făcut impresia că ar fi fost 
necesare prelungiri de concediu, dar 
în ce calitate pot eu să mă pro
nunț 7 Chestiunea se cere anchetată 
de medici.

Ne-am deplasat la Direcția sani
tară a județului Prahova. Anton 
Popovici, medic inspector, ne răs
punde •

— Acest caz a fost anchetat de 
mai multe ori. S-a făcut nu numai 
o expertiză cu consult de către o 
întreagă comisie de medici, dar și 
o contra-expertiză. Nu putem fî 

lui de investiții, realizarea vo
lumului de lucrări stabilit se circum
scrie sarcinii fundamentale, sublinia
tă din nou la plenara C.C. al P.C.R. 
din 16—17 decembrie anul trecut, 
— și anume darea în funcțiu
ne Ia termen a obiectivelor indus
triale noi. însemnătatea traducerii 
în practică a acestui imperativ cate
goric al planului de investiții pe a- 
cest an cred că nu mai trebuie de
monstrată. Relev doar că îndeplini
rea planului producției industriale pe 
1969, a angajamentelor asumate de 
organizația noastră județeană de 
partid în cinstea celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei și a Con
gresului al X-lea al P.C.R. depinde, 
în mare măsură, de punerea în func
țiune a capacităților și instalațiilor 
noi de producție. De altfel, la ca
pitolul investiții, angajamentul nos
tru prevede ca furnalul nr. 2 da 
1 700 mc și al treilea convertizor da 
la Combinatul siderurgic Galați să 

r fie date în exploatare cu două luni 
înainte de termen, iar alte 10 obiec
tive industriale din județ să fie co
nectate la circuitul producției cu 1-2 
luni mai devreme decît s-a prevăzut 
prin plan.

Este, așadar, vorba de sarcini de 
mare importantă economică. Avem în 
vedere că la Combinatul siderurgic, 
de pildă, trebuie să se asigure — 
concomitent cu punerea în funcțiune 
a obiectivelor planificate să dea pro
ducție în acest an — și recuperarea 
restanțelor la capacitățile care în 
1968 nu au intrat în exploatare. Din 
această categorie fac parte fabricile 
de var și blocuri dolomitice, lami
norul de tablă groasă, etapa a doua, 
primul grup de 50 MW la centrala 
electrică de termoficare, obiective 
cu un rol deosebit în angrenajul 
producției combinatului siderurgic.

Firește, nu se poate spune că con
structorii celor șapte șantiere care 
ridică obiectivele amintite — și că
rora Ie revine sarcina de a realiza 
peste 70 la sută din planul de In
vestiții al județului pe anul în curs

Ing. Leonard STOIAN
secretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R.

(Continuare în pag. a IlI-a)

„filantropi" în astfel de cazuri. Pof
tiți, examinați și dv. procesele 
verbale.

Ne-am convins că reclamantul 
Ion Anastase n-avea dreptate, dar 
el continua să acuze de rea credin
ță pe toți cei care refuzau să fie 
de acord cu el. în cîțiva ani, va 
ajunge probabil să înglobeze în 
„cazul" lui jumătate din populația 
Ploieștilor.

Am în fața mea un alt dosar. Un 
roman fluviu cu 14 capitole. Fiecare 
capitol, un memoriu — sute de pa
gini scrise pentru a se demonstra 
lipsuri care „ajung" pentru zece în
treprinderi. Surprinde schimbarea 
de ton realizată de la scrisoare la 
scrisoare. Se începe cu cîteva lip
suri în organizarea întreprinderii, 
ca să se ajungă la afirmații de ma
ximă emfază psihologică și politică : 
„directorul mă urăște și mă ame
nință", „secretarul organizației de 
partid s-a îndepărtat de clasa mun
citoare", „inginerul șef este un afa
cerist". în aceste numeroase memo
rii — ca și în altele de acest gen 
— nu sînt lăsate să vorbească fap
tele. în loc de a da glas faptelor 
exacte, semnatarul le acoperă cu 
glasul său. Strigă, dă aprecieri sen
tențioase. Nimeni nu e omis ; în 
jur nu există nici un om cinstit, 
afară de el, autorul scrisorii. în ca
zul de față, peste 30 de oameni (pe 
numărate) sînt acuzați (foarte grav) 
de practici necinstite si de lipsă d.a 
omenie.

Autorul acestui impresionant vo-

Radu GHEORGHIU

(Continuare în pag. a Vil-a)
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FAPTUL STIMULENT PUTERNIC Rezultate bune

DIVERS PENTRU RIDICAREA la pescuitul

Vîrstele
omului

NIVELULUI ACTIVITĂȚII
oceanic

Un octogenar din Vranceaj 
Gheorghe Croitoru» de baștină 
din comuna Bogza. A participat 
la răscoala din 1907, și la cele 
două războaie mondiale ; a însă- 
mînțat pămîntul, i-a cules roa
dele și iar l-a însămînțat, tre- 
cînd din vîrstă în vîrstă. De cu- 
rînd, vrînceanul și-a sărbătorit 
nunta de aur — 50 de ani de 
căsătorie cu Elisabeta Croitoru, 
mamă a 18 copii. Unul dintre a- 
ceștia, Alecu Croitoru, regizor, a 
turnat recent un film numit 
„Vîrstele omului". La premieră 
este invitat și bătrînul vrîncean. 
O fărîmă din pămîntul țării. 
Oare se va recunoaște 7 .

ÎN INDUSTRIA LOCALĂ
conformitate

Operație 
necesară

Florian Popescu și Aurică 
Prodan, primul inginer iar al 
doilea proiectant, salariați la 
Institutul de proiectări con
strucții de mașini, din Capitală, 
erau cu chef. Băuseră „la ca
taramă". Si ce și-au zis ? „Tot 
n-am fost noi niciodată în 
inspecție. Ce-ar fi să mergem 
acum ?“. Zis si făcut. S-au 
„uns" ad-hoc inspectori la... 
„Controlul de stat" și au pornit-o 
prin piața „I Mai", amendînd 
in dreapta si-n stingă, produ
cătorii. Percepeau amenzile pe 
loc. In... natură. N-au apucat 
să-și termine „misiunea", S-au 
trezit (cu sacosele pline cu 
mere) la circumscripția a 17-a 
de miliție. Ce fac ei acolo ? 
Nimic. Se aleg merele ~ putre
de dintre cele bune. Să nu se 
strice sacosele pline.

Ssst...!
Se lucrează

în
nare! Comitetului
dului Comunist Român din octom
brie 1967 privind îmbunătățirea sis
temului de salarizare și majorare a 
salariilor și în vederea îndeplinirii ei, 
Consiliul de Miniștri a adoptat o 
nouă hotărîre — publicată în presa 
de ieri — prjn care se aprobă ge
neralizarea experimentării noului 
sistem de salarizare șl majorarea 
salariilor în toate întreprinderile de 
industrie locală ale consiliilor popu
lare. Aplicarea hotărîrii se va face 
începînd de la 1 mai a.c. S-a avut în 
vedere, ca și în cazul industriilor 
alimentară și ușoară, indicația Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
ca în eșalonarea acțiunii de îmbună
tățire a salarizării să se acorde prio
ritate ramurilor în care se realizează 
în prezent salarii medii mal scăzute.

Corespunzător hotărîrii, salariile 
muncitorilor, inginerilor, economiști
lor, tehnicienilor și funcționarilor din 
industria locală urmează să fie majo
rate, în medie, cu circa 9 la sută, 
ceea ce reprezintă anual un spor de 
salarii de circa 196 milioane lei ; 
împreună cu majorarea salariilor 
mici, efectuată în 1967, se asigură pe 
ansamblul acestei industrii o creștere 
medie de 13,8 la sută. De această 
majorare beneficiază în total peste 
155 000 de salariați — lucrătorii între
prinderilor industriale, ai direcțiilor 
județene de industrie locală și ai Di
recției generale de industrie locală a 
municipiului București — ale căror 
venituri vor fi anual mai mari cu 
aproximativ 291 milioane lei, în com
parație cu cele realizate înainte de 
1 august 1967.

cu hotărîrea ple- 
Central al Parti

* Anul trecut, la 23 mai, s-a în- 
Ichis pentru renovare lactobarul 

..Bulevard" din Capitală (B-dul 
Gh. Gheorghiu-Dej 9). S-au sta- 

ibilit și termene „precise" de re
deschidere : octombrie 1968. a- 
poi decembrie 1968 și. în sfîrșit, 
martie 19691 întreprinderea de 

[construcții și reparații nr. 9 — 
care execută renovarea, trimi
te cîțiva lucrători care îsi dau 

! binețe, fac focul, se încălzesc 
si așteaptă să treacă ziua. 
Curînd trece și martie și mai 
rămîne o singură posibilitate : a- 

} nume să se aștepte 23 mai 1969, 
fw»cînd se împlinește, ,.un an, țde, la 
• începerea lucrărilor. Este si a- 
{ ceasta o metodă de a

apa în piuă.
bate

Cinegetică
Ion, 
Sa- 
Ba- 

cu

Cîțiva „voinici" — llyes 
Bardoc Gabor, Bardoc S. 
muel si alții — din comuna 
tani (Covasna), au pornit 
mare alai la vînătoare. Ce con
ta că vînătoarea este — în a- 
ceastă perioadă — interzisă ! Ce 
importantă avea că vînau înțr-o 
rezervație. Au pîndit mai 
rina tul, l-au r/otiit si apoi 
dat pata. Trei mistreți de 
tă frumusețea! Prinși de 
nicii de vînătoare. tocmai 
își împărțeau prada, vinătorii 
clandestini au fost invitați să li 
se facă parte dreaptă. Dar le-a 
pierit pofta.

iutii 
l-au 
toa- 
paz- 
cînd

Doi Iei
dintr-un leu

Șarlatanii mizează întotdea
una pe naivitatea unora. Ca în 
cazul ne care vi-1 relatăm. Es
croc cunoscut. Ion Marin (co
muna Mihăești-Vîlcea) are cîte- 
va condamnări ispășite pentru 
înșelăciune. Se pare însă că nu 
s-a cumintit. Găsind un credul 
în persoana lui Aurel Nistor 
din comuna Piatra Șoimului 
(Neamț), care era amator de 
bani nemunciti. sl-a încercat 
din nou forțele. I-a promis a- 
cestuia că poate fabrica bani. 
Cum ? Simplu 1 Dintr-o banc
notă de 100 lei va face două. 
Deci... îi va dubla veniturile. 
Numai să-i dea Nistor 10 000

■ lei. Si. încrezător, amatorul de 
îmbogățire îi oferă suma ceru
tă. Ce a urmat e simplu. Es
crocul s-a făcut nevăzut cu ba
nii. Omul nostru, după ce a 
dat cu capul de pragul de sus. a 
început să-și plîngă necazul 
peste tot. Infractorul a fost 
prins. Fiind recidivist, dintr-un 
an îi Vor face doi. După pro
pria-! rețetă.

La cabana
„Trei brazi

Drumul de la Predeal spre 
renumita cabană „Trei brazi" 
oferă splendide priveliști mon
tane. Cu... unele excepții. Se 
pare că pădure fără uscături 
nu există. Traseul despre care 
aminteam este presărat cu 
tractoare si utilaje care stau 
părăsite în vioaie si zăpadă. ?11 
poiana cabanei se aăsesc gră
mezi de materiale de construc
ție ; elemenți de calorifer, pie
se și instalații. Stau unele ves
te altele, si toate ne banii sta
tului. O vraiște de cataclism, 
o risipă incredibilă, 
cum se numește „gospodarul". 
în schimb știm precis cum i se 
numește opera: bătaie de ioc. 
După „tablou", poate fi iden
tificat. Cereți concursul autori
tăților locale. Succes 1

Nu știm

de

cu
„Scînteii'

Rubr’câ redoclatd
, Ștefan ZIDARHA 

Gheorghe DAVID 
sprijinul corespondenților

Industria locală ocupă, la ora ac
tuală, un loc din ce în ce mai im
portant în economia țării. Valorifi- 
cînd bogatele resurse de care dispune 
fiecare județ și fiecare localitate, în
treprinderile de industrie locală sînt 
chemate să pună la dispoziția pieței 
cantități considerabile de materiale 
de construcție și, totodată, să producă 
o mare diversitate de bunuri de con
sum industriale și alimentare, contri
buind la satisfacerea cerințelor 
populației, să presteze o gamă largă 
de servicii. Direcțiile județene și în
treprinderile de industrie locală din 
întreaga tară și-au luat în acest sens, 
în cadrul însuflețite! întreceri socia
liste ce se desfășoară în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării pa
triei, angajamente substanțiale. Re
centa hotărîre a Consiliului de Mi
niștri privind îmbunătățirea salariză
rii în acest sector arată odată mai 
mult grija partidului și statului față 
de toți oamenii muncii, însemnătatea 
ce se acordă sectorului, constituind 
un puternic îndemn pentru realizarea 
sarcinilor asumate, pentru îndepli
nirea tuturor indicatorilor la un nivel 
superior-

Despre toate acestea, ca și despre 
multe altele, s-a discutat ieri la în
treprinderea de industrie locală 
„Moldova" din Bacău unde, cum era 
și firesc, hotărîrea referitoare la ge
neralizarea experimentării noului sis
tem de salarizare și majorare a sala
riilor a produs o vie satisfacție. 
Primele calcule s-au făcut cu repe
ziciune. „Cei 800 de salariați ai fabri
cii noastre de mobilă vor primi în 
plus, anual, peste 1 milion lei — ne-a 
spus tov. I. Griinberg, directorul în
treprinderii. Acest spor însemnat va 
stimula și mai mult colectivul nostru 
în îndeplinirea sarcinilor și a angaja
mentelor luate în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei, 
de a realiza peste plan o producție 
în valoare de 800 000 lei și 100 gar
nituri de mobilă tip „Studio". Ne-am 
propus să realizăm în acest an un 
volum sporit de mobilă, să diversi
ficăm producția și să exportăm cu 
75 la sută mai multă mobilă decît 
în anul 1968. Rezultatele de pînă 
acum atestă că 
fi îndeplinite și

— Am retinut 
leagă mai mult 
zultatele în producție ale fiecăruia 
dintre noi și de ale unității în an
samblu — a subliniat maistrul 
Constantin Cichi. Deosebită este și 
prevederea de a se tine seama la 
încadrare de vechimea în producție. 
Aceasta va contribui la permanen
tizarea muncitorilor și în întreprin
derile de industrie locală, va stăvili 
o anumită fluctuație care se făcea 
simțită. Aceasta întrucît, așa cum 
prevede noua hotărîre. salariile 
noastre, ale celor din industria lo
cală. vor fi mai bine corelate cu 
cele ale lucrătorilor care desfășoa
ră activități similare în industria 
republicană. Noua măsură constituie 
încă un imbold puternic pentru ca 
realizările să depășească prevede
rile".

Inginera Maria Motruc, șefa servi
ciului producție, a tinut să preci
zeze că hotărîrea se adresează și 
personalului tehnico-administrativ. 
„Datoria noastră este de a răspun
de prin fapte acestei noi dovezi de 
grijă și încredere — a spus ea. Tre
buie să găsim cele mai bune soluții 
pentru înlocuirea materialelor defi
citare, pentru îmbunătățirea calității 
mobilei, reorganizarea fluxului teh
nologic pe secții, pentru folosirea 
cît mai din plin a capacităților de 
producție".

Muncitorul Gheorghe Țigănuș, 
unul dintre cei mai vechi meseriași 
din fabrică, ne-a declarat: „In urma 
aplicării noii hotărîri, eu voi primi 
un salariu cu 400 lei mai mare 
decît am avut pînă acum. Mă simt 
puternic angajat să-mi aduc o con
tribuție sporită la valorificarea re
zervelor interne din întreprindere, 
la rezolvarea sarcinilor de plan, să 
dau dovada unei înalte discipline în 
muncă".

Alba Iulia. Prevederile hotărîrii 
polarizau ieri interesul general al 
salariaților întreprinderii de indus
trie locală din localitate. La secto
rul ceramic Șîntimbru. producător 
de cărămidă pentru construcții, am 
discutat cu mai multi salariați des
pre' avantajele noului sistem de sa
larizare, care aduce 
semnată a cîștigului 
citorilor și cadrelor 
nistrative. stimulînd 
lectivului pentru creșterea eficientei 
economice a întregii activități de

producție. Tov. Carol Klein, șeful 
sectorului, a susținut o întreagă ar
gumentație în favoarea noii salari
zări. „Aplicarea noului sistem — 
spunea el — va determina creșterea 
cointeresării tuturor salariaților din 
industria locală în realizarea exem
plară a sarcinilor de producție. în 
sectorul ceramic s-au făcut în ulti
mul timp investiții serioase : a fost 
montat un uscător-tunel cu o 
capacitate de 10 milioane cărămizi 
pe an, o linie tehnologică de re
zervă și o presă vacuum pentru 
producerea de cărămizi. Cu toa
te acestea, noi înregistrăm frec
vente întreruperi în producție, 
în special din cauza defectării uti
lajelor. Maiștrii și mecanicii de în
treținere, avînd o retribuție lunară 
fixă în regie, nu erau cointeresați 
în exploatarea judicioasă a acestor 
utilaje. Or, de la 1 mai, retribuția 
lor fiind — conform hotărîrii — 
legată direct de rezultatele lor 
în producție, ca și ale unității în 
ansamblu, vor crește interesul si răs
punderea lor pentru menținerea ma
șinilor tot timpul în perfectă stare 
de funcționare, așa cum este de 
altfel și firesc. întrucît cu toții 
sîntem interesați ca unitatea noastră 
să meargă bine, s-a format de pe 
acum o opinie colectivă hotărîtă de 
a nu tolera nici un act de indisci
plină sau neglijentă".

— Aș vrea să relev încă un avan
taj — a intervenit tov. Nicolae Popa 
II, muncitor presar. Eu lucrez în a- 
ceastă unitate de 13 ani. Pentru a- 
ceastă vechime, 
nual de un
Dar avantajele noului sistem de 
retribuție nu se reduc la atît. în
totdeauna, în această unitate a exis
tat o fluctuație mare de salariați, fapt 
de pe urma căreia desfășurarea pro
cesului tehnologic avea de suferit. 
Vechimea în muncă fiind acum un 
factor care influențează direct cîști- 
gul, prin acordarea sporului în cote 
de 3—10 la sută la salariul tarifar, 
stabilit în tranșe. începînd de la 5 
ani, va determina o mai mare stabi
litate la locul de muncă. Vom putea 
astfel să organizăm mai bine întregul 
proces de producție, pentru ca, depă
șind beneficiile planificate, să obți
nem la sfîrșitul anului și premii. Re- 
luînd această idee, tov. Traian Goța,

voi beneficia a- 
spor de salariu.

muncitor la cuptoarele de cărămidă, 
a ținut să precizeze : „La sectorul ce
ramic Șîntimbru, ponderea celor ca
lificați este acum încă redusă. Aici 
lucrează 74 cadre calificate și 238 
muncitori necalificați. Noul sistem de 
salarizare stimulează dorința de cali
ficare a muncitorilor. Acest lucru va 
influenta direct calitatea producției, 
va determina o contribuție mai mare 
din partea fiecăruia la rezolvarea cu 
competență a problemelor care apar 
și. implicit, o creștere d productivi
tății muncii. Totodată, va spori preo
cuparea pentru asigurarea tuturor 
condițiilor tehnico-materiale nece
sare producției pentru utilizarea mai 
bună a capacităților de producție și 
a timpului de muncă, pentru redu
cerea cheltuielilor de producție. în 
felul acesta, va crește continuu apor
tul industriei locale la dezvoltarea e- 
conomlei locale și valorificarea re
surselor, dînd un răspuns mai prompt 
și eficient cerințelor comerțului și 
consumatorilor.

încercînd să obținem si unele date 
cu caracter mai general, ne-am adre
sat tov. Eugen Mărculeț, șeful servi
ciului organizarea muncii și salariza
re de la I.I.L. Alba Iulia. Am aflat 
astfel că sporul anual de salarii pe 
întreaga întreprindere este de 
1 247 000 lei. „Dintre aceștia — a pre
cizat tov. Mărculeț — 257 000 lei re
prezintă sporul acordat salariaților 
cu vechime neîntreruptă în întreprin
dere. Făcînd un calcul, rezultă că un 
salariat cu peste 20 de ani vechime — 
și dintr-aceștia avem multi — va be
neficia, prin aplicarea noului sistem 
de salarizare, de un spor anual de 
salariu care depășește cuantumul sa
lariului tarifar lunar majorat".

Toate acestea constituie argumente 
puternice pentru intensificarea efor
turilor de ridicare a nivelului activi
tății economice a întreprinderilor din 
industria locală, de îndeplinire 
exemplară a tuturor sarcinilor ce le 
revin, spre a răspunde prin fapte 
grijii acordate de partid și guvern 
îmbunătățirii condițiilor de trai ale 
oamenilor muncii.

Echipajele navelor apartinînd 
flotei românești de pescuit o- 
ceanic desfășoară în prezent o 
intensă activitate. In apele in
ternaționale din apropierea 
portului senegalez Dakar, 
motonavele „Galați" și „Con
stanta" au recoltat mari can
tități de macrouri, stavrizi, ca- 
ranx și "tai. De partea cealaltă 
a Oceanului Atlantic. în zona 
Labrador, la nord de Terra 
Nova, vasele „Marea Neagră" 
si „Delta Dunării" au depozi
tat în cale primele cantități de 
cod, halibut si sebastă.

în primele trei luni ale aces
tui an. traulerele noastre au 
pescuit si prelucrat aproape 
4 000 tone de pește.

(Agerpres)

Arhitectul - șef
în ierarhia

de
fie 

de 
teritorială,

județeană
Funcțîa și poziția ar- 

hitectulul-șef în ierar
hia administrației lo
cale au constituit pînă ------ maj 

pu-

a funcțiunilor la scara 
întregului județ, 
îi revine 
coordonator 
vității 
tizare, 
vorba 
zarea 
a localităților 
nicipii, orașe, 
ne. El trebuie să-și e- 
xercite acest rol prin 
desfășurarea de stu
dii, prin elaborarea de 
teme și comenzi de 
proiectare centru lu
crările care întrec po
sibilitățile formațiilor 
de lucru pe care le are 
direct în subordine, 
prin îndrumarea arhi- 
tecților-șefi ai muni
cipiilor, prin conduce
rea acțiunii de siste
matizare a orașelor 
mici și mijlocii, ca și 
a comunelor. Primul 
arhitect al județului

Lui 
rolul de 
al acti- 
sistema- 
că este 

sistemati- 
fie 

mu- 
comu-

Gheorghe BALTA 
Ștefan DINICĂ 
corespondenții

Supele concentrate sub 
formă de pulbere reprezintă o 
grupă importantă de produse 
alimentare care au la bază 
proteine de origine vegetală 
sau animală.

Plicurile SUPCO — din ma
gazinele alimentare — conțin 
supe concentrate cu marca 
„Valea Roșie". Existența aces
tora în comerț ușurează munca 
gospodinei, deoarece nu mai 
este nevoită să-și cumpere și 
să pregătească diferitele com
ponente. în SUPCO există 
incorporate toate ingredientele 
necesare.

Este bine de reținut : la un 
preț accesibil putem avea supă 
caldă. aromată și gustoasă 
pentru patru porții, în 10 mi
nute — timpul cît se cere unui 
litrei de apă să fiarbă, nu nu
mai acasă, ci și în excursii.

Priviți imaginile de pe 
plicurile SUPCO : ele indică 
sortimentul și sugerează mate
ria primă folosită.

cele prevăzute vor 
chiar depășite".
că noua liotărîre 

salarizarea de re

o creștere în- 
lunar al mun- 

tehnico-admi- 
eforturile co-

intratâ recent în 
Foto : M. Andreescu

Noua fabrică de pîine din Pitești, cu o capacitate de producție de 60 tone 
funcțiune

acum obiectul 
multor materiale 
blicate de ziarul nos
tru. Revenim asupra 
lor mai întîi datorita 
atribuțiilor deosebit de 
importante cu care

■ noua lege de organiza
re și funcționare în
vestește consiliile 
populare în domeniul 
sistematizării, arhitec
turii și construcțiilor, 
atribuții în al căror 
focar se desfășoară 
activitatea arhitectu
lui-șef al județului. Și 
apoi, deoarece func
ția de arhitect-șef, 
în loc să fie reconside
rată pe măsura atribu
țiilor sporite la care 
ne refeream, a fost 
treptat diminuată, a- 
jungînd în prezent la 
rangul unui șef de ser
viciu din cadrul di
recției tehnice. Că o 
asemenea situare nu 
este pe potriva atribu
țiilor ce revin în pre
zent arhitectului-șef 
a reieșit cu prisosință 
din discuțiile purtate 
cu arhitecții-șefi ai 
județelor Vrancea si 
Gorj, cu directorul Di
recției tehnice a Con
siliului popular jude
țean Cluj, cu repre
zentanți ai C.S.C.A.S. 
și C.P.A.L. Ea prile
juiește o nefirească o- 
punere între răspun
derile virtuale ale u- 
nui arhitect-șef de ju
deț și posibilitățile 
sale de a-și exercita 
atribuțiile pe măsură 
acestor răspunderi, și, 
în același timp, nu în-, ....... ...
găduie stimularea co- ganizatii de proiectare 
respunzătoare a unei.'.' centrale sau locale. El 
munci de o însemnă-., este , dator să asigure 
tate considerabilă. în- . realizarea proiectelor 
greunează atragerea în ' în conformitate cu 
această activitate difi- • prevederile. studiilor 
cilă și de mare încre-.. și schitelor de siste- 
dere a unor specialiști matizare, 
cu o înaltă calificare, ' ‘ _______
cu o multilaterală ex- normelor și legilor în tului-șef. 
perientă profesională, vigoare, pentru aceas- 
cu o personalitate aptă ta trebuind să des- 
misiunii de a imprima fășoare u_. . — 
construcției . județene '■ control _ al calității

■ —. sub aspect, functio
nal, structură! și este
tic — o tlriută repre
zentativă.

Consultarea 
liștilor a devenit as
tăzi obligatorie, a- 
portul competentei lor, 
al calificării și expe
rienței lor profesiona
le este de cea mai 
mare însemnătate pen
tru fundamentarea ști
ințifică a măsurilor în
treprinse, pentru evi
tarea unor . manifes
tări subiective. Acest 
considerent, valabil 
în privința oricărei 
profesiuni, poate fi a- 
plicat în egală măsură 
funcției de arhitect- 
șef.

Arhitectul-șef al ju
dețului, după cum o 
spune și numele, este 
răspunzător pentru ar
monioasa dezvoltare, 
în structuri adecvate,

opinii
are, desigur, importan
te atribuții și în do
meniul arhitecturii. El 
este în mod nemijlo
cit responsabil de ca
litatea proiectelor pe 
care le propune spre 
realizare. Ca repre
zentantul cel mai au
torizat al beneficiaru
lui colectiv, el trebuie 
să aibă un cuvînt ho- 
tărîtor în însușirea sau 
respingerea prin avize 
a documentației teh
nice pentru noile an
sambluri și edificii, e- 

/ laborate în diferite or-

Din cite am des
prins, dintr-o convor
bire purtată cu tova
rășul ing. Ion Găvoz- 
dea, vicepreședinte al 
Comitetului pentru 
problemele administra
ției locale, se contu
rează posibilitatea ca 
funcția de arhitect-șef 
al județului să o exer
cite directorul numitei 
direcții de sistemati
zare, arhitectură și 
controlul construcții
lor. Desigur, o aseme
nea soluționare ar re
prezenta un pas hotă- 
rît înainte.

Ne refeream mai 
înainte la rolul în
semnat al specialistu
lui în desfășurarea 
vieții sociale. Este ca
zul să precizăm — ca 
un revers al acelor a- 
firmaf.ii — că un ase
menea rol nu poate fi 
împlinit, în cazul ar
hitectului-șef al jude
țului, ca și în multe 
altele, decît printr-un 
dialog continuu cu lo
cuitorii județului, cu 
obștea cetățenilor. 
Gîndirea arhitecturală 
nu este un apanaj al 
arhitecților, ea se 
dezvoltă în forme mai 
mult sau mai puțin 
vădite în fiecare om, 
prin observarea cu 
discernămint a reali
tății înconjurătoare, 

aprecierea cu 
simt a cadrului 

construit, prin înțele
gerea de pe pozițiile 
beneficiarului a sinte
zei functiune-formă în 
cazul oricărei struc
turi date — așezare, 
ansamblu, edificii, e- 
lement de construc- 

. tie. Obștea cetățeni
lor păstrează cele mai 
bune tradiții arhitec
turale ale unui teri
toriu definit; veri
ficarea acestui tezaur, 
atragerea lui într-un 
circuit activ reprezin- 

ale docu- tă o îndatorire fun-' 
mentației tehnice, ale damentală a arhitec-

de 
ma j oră 

județului 
de care

Arh. Gh. SĂSARMAN

un exigent .
.....și' 

al disciplinei în con- .
■ structii.

. Principalele' atribu- ' 
fii ale arhitectului-șef, 

specia-’ descrise mai sus. ple- 
:dează pentru necesita- ■ 
tea ca el să aibă în : 
subordine viitoarele , 
direcții de sistemati
zare, . arhitectură și ■ 
controlul construcții
lor (a căror înființare • 
sîntem informați că se 
află în curs de desfă
șurare), cu o formație 
de studii de sistemati- ' 
zare, să ocupe un loc ; 
corespunzător în con- 1 
siliul tehnico-științific 
(for de dezbatere și e- 
laborare a avizelor), să ' 
conducă inspectoratul j 
județean de construe- ' 
ții și să participe la ‘ 
luarea hotărîrilor 
importantă 
pentru viața 
în domeniul 
răspunde.

Considerăm deci că 
un permanent contact 

. cu cetățenii, dezbate- 
rea .publică a fiecărui 
proiect ar trebui for-' 
mulate în mod neefe- 
sar printre atribuțiile 
arhitectului-șef al ju
dețului, vizînd atît a- 
portul colectiv la îm
bunătățirea studiilor 
de specialitate, cît si 
aportul specialiștilor 
la cristalizarea unei 
largi culturi de arhi
tectură în rîndu-1 ce
lorlalte profesiuni.

Solutionarea astfel 
conturată a locului si 
rolului arhitectului- 
șef, a atribuțiilor sale 
în ierarhia adminis
trativă ar fi. credem, 
de natură să asigure 
premisele unor • sub
stanțiale progresă’-atît 
în activitatea de siste
matizare și arhitectu
ră, cît și în sectorul 
construcțiilor.

Scrisori sosite la redacție semna
lează o serie de întîrzieri ale trenu
rilor. diferite anomalii existente în 
graficul de circulație. Care sînt cau
zele acestor abateri — nu puține la 
număr — care, se înțelege, au con
secințe negative asupra activității e- 
conomice a unor întreprinderi și a 
timpului cetățeanului ? Cu această 
întrebare ne-am adresat tov. ing. 
Mihai Munteanu, director tehnic al 
Direcției generale a mișcării din Mi
nisterul Căilor Ferate.

— Deservirea pe calea ferată tre
buie privită în contextul creșterii de 
la an la an a traficului de călători, 
cărora trebuie să li se asigure con
diții confortabile de transport în- 
tr-un timp scurt și în siguranță de
plină de circulație. în acest scop, 
se alocă anual sume importante 
pentru modernizarea și sporirea 
capacității de transport, reîn
noirea și completarea parcului de 
material rulant. De cîțiva ani se 
desfășoară cu intensitate moderni
zarea căii ferate. Lucrările cuprind 
dublări, refaeții. sistematizări și con
solidări 
sute de 
execută 
nurilor, 
fluențe 
care din aceste lucrări viteza trenu
rilor se reduce.

— Dar nu întotdeauna dereglările 
se produc pe liniile care au fost a- 
fectate de lucrări. Sîntem informați 
că, anul trecut, numai la trenurile de 
persoane au fost înregistrate întîr
zieri ce se ridică la peste 33 300 ore. 
Este o cifră care pune în evidență, 
— credem — și alte cauze.

— Unul din impedimente este in
disciplina de care dau dovadă unii 
lucrători de la calea ferată. Sînt ca
zuri cînd sosirile întîrziate ale unor 
trenuri dereglează plecarea altor 
trenuri remorcate cu aceleași mij
loace de tracțiune. Si, din păcate, nu 
sînt puține cazurile cînd aceste în
tîrzieri sînt complet nemotivate. Tre
nul 2 254 a fost ținut nejustificat la 
semnalul gării Timișoara Nord timp 
de ,20 de minute din neatenția impie
gatului de mișcare. în alte 
aceste întîrzieri, fie ele 
mici, produc perturbațli pe 
seul pe care circulă trenul 
tiv. De pildă, acceleratul 
care a plecat din Iași către Timi
șoara mai tîrziu cu 25 de minute a 
produs intîrzierea a încă 10 trenuri, 
totalizînd abateri de la grafic ce se 
ridică la aproape 4 ore. Iată, așadar,

de linii, repartizate în cîteva 
puncte de pe rețea și care se 
simultan cu circulația tre- 
Deși am dori ca aceste in
să fie cît mai mici, la fie-

situații, 
cît de 

tot tra- 
respec- 
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de încălcări 
le comit unii 

la 
mecanici, 

etc.
une-

o serie de neglijențe, 
ale disciplinei pe care 
lucrători care lucrează efectiv 
circulația trenurilor 
șefi de tren, conductori, acari 
Evident, aceste dereglări 
ori sînt urmarea lipsei de îndru
mare, a slabului control ce-1 exer
cită unele din organele noastre de 
specialitate asupra activității lucră
torilor din rețeaua feroviară.

O altă cauză este lipsa de exi-

Chestiunea 
insistență

C.F.R.-ului să o rezolve mai opera
tiv, este elaborarea unui grafic de 
circulație a trenurilor mai apropiat 
de cerințele călătorilor, stabilirea 
unor legături bune, corespunzătoare 
între trenuri în diferite noduri de 
cale ferată, reintroducerea unor tre
nuri scoase din circulație. Una din 
scrisori semnalează, de pildă, nete
meinicia schimbării mersului trenu-

asupra căreia revin 
cititorii, solicitînd

vor fi terminate în trimestrul II al 
acestui an. A fost nevoie să închidem 
timp de cîteva ore pe zi circulația, 
divizînd linia respectivă în 3 zone : 
București—Roșiori, Roșiori—Craiova 
și Craiova—Timișoara. Această mă
sură însă creează mari greutăți că
lătorilor. Cei care doresc să meargă 
de la București la Timișoara tre
buie să facă astfel două transbordări, 
uneori pierd legătura și așteaptă în 
stații ore în șir. Ca urmare a ter-

Convorbire ia C. F. R. pe marginea
■ » a a jRl a h

unor scrisori adresate „Scînteii
Cu ing. MIHAI MUNTEANU 

Director tehnic în Ministerul Căilor Ferate

Ba

gență în ce privește pregătirea pro
fesională a unor angajați. De curind, 
la examenul pe care-1 susțin perio
dic impiegații de mișcare, precum și 
la examenul de șefi de gară s-a con
statat un fapt deloc îmbucurător. O 
parte dintre impiegați, care prestează 
această muncă de ani de zile, s-au 
prezentat slab, iar alții n-au fost ad
miși chiar după două examinări. A- 
ceeași constatare este valabilă ■ și 
pentru unii salariați cu funcții de 
răspundere din direcțiile regio
nale și serviciile de specialitate din 
cadrul direcției noastre generale. De 
aici concluzia că, în viitor, trebuie să 
dovedim mai multă exigență la pro
movarea cadrelor, să îmbunătățim 
activitatea de îndrumare și control în 
toate verigile și pe tot cuprinsul re
țelei feroviare.

rilor de două ori pe an. -Aceasta are 
multe dezavantaje atît pentru călă
tori, cît și pentru lucrătorii de 
calea ferată.

— Sesizarea este întemeiată, 
prezent se elaborează noul mers 
trenurilor, ce va intra în vigoare 
la 1 iunie și care, de data aceasta, 
va fi valabil timp de un an. Consider 
că noul mers va fi mai apropiat de 
solicitările călătorilor.

Cît privește realizarea unor legă
turi mai bune, reintroducerea în cir
culație a unor trenuri sînt, de ase
menea, probleme care -ne preocupă. 
Am analizat, de pildă, situația de pe 
liniile București—Timișoara, Bucu
rești—Craiova și altele, unde trenu
rile accelerate și rapide sînt supra
solicitate. Acest neajuns se datorește 
unor lucrări mari ce se execută pe 
distanța Craiova—Turnu Severin, care

la

în 
al ase- 

par-

care

minării parțiale a lucrărilor, în noul 
mers vor fi reintroduse trenurile di
recte și se vor adăuga alte 12 trenuri 
personale noi cu plecarea din 
București către Arad, Oradea, Sibiu, 
Galați și altele. Se mai ridică de 
menea problema îmbunătățirii 
cului de vagoane.

— Ați anticipat o întrebare pe
dorim să v-o adresăm : cum se ex
plică faptul că trenurile au deseori 
în compunerea lor vagoane mai pu
ține decît se prevede în planul de 
formare a garniturilor și, mai ales, 
față de necesități ? Din aceasră cauză 
încă Ia plecarea din stații — în spe
cial pe liniile secundare — și pe 
parcurs, trenurile sînt supraîncăr
cate, se creează greutăți călătorilor.

— Deocamdată există un deficit de

vagoane, 
oarecare 
vor face 
crește 
Nu este mai puțin adevărat că” în a- 
cest sens se poate 
printr-o 
parcului

— La
— Am 

ganizatorice care se pot aplica în sta
țiile de formare. Un prim pas a fost 
realizat în stația București Grivița 
prin omogenizarea garniturilor. Prin 
aplicarea acestei măsuri se vor înlă
tura timpii neproductivi, toate garni
turile put.înd să circule pe orice linie 
feroviară. Se va realiza o creștere 
a coeficientului de folosire a parcu
lui de vagoane de 10 la sută, care 
împreună cu dotările ce se fac în 
acest an vor crea posibilitatea ca 
de la 1 iunie să intre în circuitul 
feroviar încă 63 trenuri de călători.

Pe linia îmbunătățirii,condițiilor de 
călătorie trebuie să acordăm mai 
multă atenție curselor locale, care de 
multe ori nu se ridică la nivelul ce
rințelor și exigentelor călătorilor. 
Sint dese cazurile cînd din stațiile 
de formare trenurile pleacă neîngri
jite, murdare, cu geamuri sparte, ne
încălzite, datorită neglijenței de care 
dă dovadă personalul de întreținere 
și mai alfes din lipsa unui control 
exigent din partea conducătorilor de 
unități (șefi de stafii, 
revizii de vagoane etc), 
linii vor fi îndrumate mai 
echipe de control ale ___
tiei noastre de mișcare pentru ca a- 
ceste nereguli să fie înlăturate, iar 
călătorilor curselor locale să li se 
asigure aceleași condiții de transport 
ca și pe trenurile de pe magistrale.

— în mal multe scrisori ale citito
rilor se sesizează unele nereguli ce 
se petrec în gări. Casele de bilete din 
stațiile Sibiu, Rîmnicu—Vîlcea. Sighi
șoara se deschid cu cîteva minute 
înainte de' plecarea trenului, iar la 
Ploiești vest, din cele 4 case de bi
lete nu este deschisă permanent de
cît una. Din această cauză se pro
duce înghesuială, mulți călători pierd 
trenul...

— Noi am dispus ca toate casele 
de bilete din stații să fie deschise 
permanent. Faptele pe care le-ați 
pomenit contravin dispozițiilor minis
terului și ele constituie încălcări ale 
disciplinei, pe care le sancționăm.

care va fi atenuat, într-o 
măsură, prin dotările ce se 
în acest an, cînd parcul va 

cu încă 260 de vagoane.
face mai mult, 

folosire mai judicioasă a 
existent.
ce vă referiți ?
în vedere unele măsuri or-

șefi de 
Pe aceste 

des 
direc-

Vosile M1HAI
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VIZITA ÎN TURCIA A DINTELUI
CONSILIULUI DE

DECERNAREA STEAGULUI ROȘU SI A DIPLOMEI
9 9

DE iNTRlPRINDEBi FRUNTAȘĂ IN ÎNTRECEREA

SOCIAIISTA DIRECȚIEI MK1IIEI MINE

Temeiuri 
ale conlucrării 

fructuoase, 
pe planuri 
multiple

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, ION F1NTINARU
Pe străzile orașului Izmir

Deținători de trei ani consecutiv 
ai titlului de unitate fruntașă pe ra
mură, marinarii, docherii, muncitorii, 
mecanizatorii, funcționarii și ceilalți 
lucrători din portul Constanța și-au 
încununat activitatea desfășurată 
anul trecut cu o înaltă distincție : 
Steagul roșu și Diploma de unitate 
fruntașă pe țară, acordate de Consi
liul Central al Uniuriii Generale a 
Sindicatelor.

La festivitatea care a avut loc vi
neri, ing. Petre Ivanov, directorul 
Direcției navigației maritime „Na- 
vrom“-Constanța, a subliniat că 
anul 1968 a marcat o treaptă su
perioară în activitatea transporturi
lor maritime de mărfuri și a celei 
portuare, ceea ce a determinat de
pășirea beneficiului planificat cu pes
te 35 milioane lei. La transporturile 
maritime de mărfuri s-a realizat o 
depășire a planului anual de 16,24 la 
sută, iar volumul traficului portuar 
a fost întrecut cu 9,42 la sută. Vor
bitorul a arătat că volumul mărfu
rilor manipulate în 1968 a sporit de 
peste 2,6 ori fată de realizările anu
lui 1960. Aplicarea unor măsuri teh- 
nico-organizatorice, alături de munca 
entuziastă a tuturor lucrătorilor din 
port, s-a concretizat în reducerea cu 
4,91 la sută a timpului de staționare 
a navelor sub operațiuni de încăr- 
care-descărcare. Flota noastră mari
timă comercială a crescut, prin dota
rea ei cu noi cargouri, mineraliere 
și petroliere, la peste 50 de nave, s-a

extins transportul de mărfuri pe li
niile regulate, s-au redus cheltuielile 
de transport, ceea ce a dus la depă
șirea veniturilor cu aproape 12,5 mi
lioane lei valută.

înminînd înaltele distincții, tova
rășul Gheorghe Petrescu, secretar 
al Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, a felicitat căl
duros pe muncitorii portuari și pe 
cei care poartă tricolorul românesc 
peste mări și oceane.

Paul Dragomlr, comandant da 
navă, vulcanizatorul Tonda Dumitru, 
stivuitorul Dumitru Militară, doche
rul Gheorghe Tudorache șl alți par
ticipant! la adunare și-au luat an
gajamentul să contribuie la realiza
rea sarcinilor sporite ce le revin în 
acest an.

Cu puternică însuflețire a fost a- 
doptat textul telegramei trimise Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, prin care co
lectivul sărbătorit s-a angajat să de
pășească planul anului în curs cu 
500 milioane tone-mile la parcursul 
mărfurilor, să obțină o economie su
plimentară la prețul de cost de 
500 000 lei, să reducă timpul de sta
ționare a navelor aflate sub opera
țiuni cu 5 la sută, contribuind astfel 
la continua ridicare a eficienței eco
nomice în activitatea portuară și a 
transporturilor noastre maritime.

(Agerpres)

Izmirul — cel de-al treilea ora? 
ca mărime al Turciei — l-a primit 
pe președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, cu 
un cald soare mediteranean, cu de
corul de un farmec neîntrecut al 
migdalilor și caișilor în floare, cu 
xîmbetul prietenos al unei populații 
exuberante.

Oficialitățile l-au salutat pe oas
petele român nu numai ca pe purtă
torul soliei de prietenie și colaborare 
a poporului nostru, dar și ca pe omul 
de stat care în decursul ultimelor 
zile a desfășurat în mod neobosit o 
intensă activitate pentru a deschide 
perspective și mai largi, și mai bune 
relariilor prietenești româno-turce. 
Acest lucru este acum cunoscut și 
prețuit de opinia publică din această 
țară. Cu o însuflețire plină de spon
taneitate și voioșie, mii de cetățeni 
ai orașului s-au masat pe străzile ce 
leagă aeroportul Cigli de hotelul 
..Buyuk Efes“, reședința pusă la dis
poziția oaspeților români. Șoseaua 
trece pe lîngă palmieri golași, cu 
coame rotunde, pe lîngă coline aco
perite de măslini și livezi de man
darini, smochini și vii, și ajunge a- 
poi la periferia orașului, unde se află 
fabrici de untdelemn, de săpun, ma
nufacturi de tutun și filaturi de 
bumbac ; ea urmează apoi o linie 
paralelă cu Golful Izmirului de 
la Marea Egee, golf care a 
creat condiții favorabile pentru 
ca încă din antichitate Smirna 
să devină un port renumit. De-a 
lungul traseului s-au înșirat mun
citori de la aceste fabrici și din port, 
comercianți, mame cu copii în brațe, 
mult tineret. Cu mîinile ridicate dea
supra capului, ei aplaudă îndelung. 
Am făcut un sondaj fulger cu pri
vire la sursa acestor manifestări 
prietenești, la sentimentele popu
lației orașului față de oaspe
tele ; român. Iată doar trei răs- 
pun» iri spontane : „A venit la noi 
cu gfnduri bune" ; „Vrea binele tu
turor popoarelor" ; „Dorește ca turcii 
ți românii să aibă legături amicale 
între ei, să facă comerț, să Se cu
noască mai bine unii pe alții".

Că acestea sînt gînduri și senti
mente pe care le nutresc mase largi 
de cetățeni din acest oraș, ca și din 
întreaga Turcie, o arată și faptul că 
una din principalele gazete locale,

„Demokrat Izmir", consacrînd edito
rialul vizitei oaspeților români, pre
zintă în cuvinte elogioase personali
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și relevă că el a cucerit simpatie în 
Turcia pentru activitatea desfășurată 
de România în vederea strîngerii le
găturilor dintre cele două țări, a des
tinderii și colaborării între popoare, 
pe baza independenței și suveranită
ții naționale, a egalității în drepturi 
și neamestecului reciproc în trebu
rile interne.

Izmirul, ca unul din principalele 
porturi maritime ale Turciei, ca im
portant centru al industriei alimen
tare Și textile, deține un rol de prim 
rang în viața economică a țării- 
gazdă. Perlă de-o mare frumusețe a 
Mării Egee, Izmirul este și un repu
tat centru turistic. Născut cu peste 
trei mii de ani în urmă din necesi
tăți comerciale, orașul a fost de-a 
lungul istoriei o răscruce a drumu
rilor de comerț ale lumii. în ultimii 
ani, prin tîrgul internațional care se 
ține în fiecare an aici, între 
20 august și 20 septembrie, Iz
mirul s-a afirmat ca un exemplu 
concret al necesității inexorabile a 
vremurilor noastre ca popoarele să 
schimbe între ele produse ale mun
cii și creației lor, să participe activ 
la circuitul economic internațional, 
ca premisă a progresului fiecăruia, 
începînd din 1955, România a parti
cipat cu regularitate la Tîrgul de la 
Izmir, ceea ce face ca în cercurile 
comerciale locale să se manifeste un 
interes foarte viu pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice cu țara noastră.

în acest context este firesc ca vi
zita președintelui român, convorbi
rile sale cu conducătorii Turciei, care 
au afirmat hotărîrea celor două părți 
de a contribui la lărgirea legăturilor 
reciproc avantajoase pe planuri mul
tiple, să fi fost urmărită cu o deose
bită atenție la Izmir. Am avut pri
lejul să ne convingem despre aceasta 
din interviurile pe care ni le-au a- 
cordat persoane competente din 
cercurile interesate ale Izmirului.

Răspunzînd cu amabilitate la soli
citarea noastră, dl. Ahmet Donmez, 
directorul Tîrgului internațional și 
al turismului din Izmir, ne-a de
clarat :

„Noi sîntem foarte mulțumiți de

participarea României la Tîrgul in
ternațional de la Izmir și considerăm 
că aceasta este și opinia cercurilor 
de afaceri din orașul și țara noastră, 
în fiecare an, pavilionul României 
este vizitat de multi cetățeni, ceea ce 
denotă că el trezește interes. Partici
parea României la Tîrgul de la Iz
mir este desigur un factor de sti
mulare a relațiilor economice dintre 
cele două țări, care în viitor se pot 
dezvolta și mai mult. Doresc să-mi 
exprim părerea că vizita președin
telui României va contribui la dez
voltarea relațiilor economice dintre 
cele două țări și astfel România 
va participa în viitor într-o și mai 
largă măsură la Tîrgul de la Izmir. 
Consider că dezvoltarea relațiilor 
economice poate da rezultate foarte 
bune pentru cele două țări ale noas
tre și eu știu că în rîndul oame
nilor de afaceri din Izmir există in
teres pentru lărgirea schimbu
rilor reciproce. Vizita președinte
lui Ceaușescu a fost foarte bine pri
mită de populația Izmirului și noi 
sîntem foarte satișfăcuți. Credem și 
sîntem siguri că această vizită va 
contribui.,și_ mai mult la dezvoltarea^ 
relațiilor pe toate planurile".

La rîndul său, dl. Șimesi Ertan, 
președintele Camerei de Comerț din 
Izmir, mi-a declarat :

„Consider că vizita președintelui 
României, excelența sa dl- Ceaușescu, 
este foarte interesantă și pozitivă 
pentru dezvoltarea amiciției și cola
borării dintre cele două țări. Deși 
nu sînt explorate toate domeniile în 
care se poate desfășura colaborarea 
economică și deci toate perspecti
vele pe care ea le va deschide, pu
tem spune că eforturile ce se vor 
depune pentru lărgirea cooperării 
tehnice și pentru alte forme de 
cooperare vor fi foarte utile. Doresc 
să subliniez caracterul foarte pozi
tiv al declarațiilor făcute de exce
lența sa dl. Ceaușescu în cuvîntă- 
rile rostite în cursul acestei vizite. 
De aceea, totul ne îndreptățește să 
credem că această vizită va fi în
cheiată cu rezultate bune pentru am
bele noastre țări".

...După amiaza zilei de vineri a 
oferit oaspeților români posibilita
tea să viziteze cîteva obiective de 
mare interes arheologic și istoric din

împrejurimile orașului Izmir, măr
turii ale civilizațiilor care s-au su
prapus de-a lungul mileniilor pe 
aceste meleaguri. în drum, coloana 
de mașini se> oprește în localitatea 
Selcuk, unde oaspeții vizitează mu
zeul care adăpostește minunate opere 
de artă ce au aparținut cetății antice 
Efes. Apoi sînt vizitate ruinele Efe- 
sului, unul din cele mai bogate și 
înfloritoare orașe ale antichității, 
încă înainte de intrarea în localita
tea unde sînt adăpostite aceste rui
ne, pe un arc de triumf se poate citi: 
„Fiți bine-veniți dragii noștri 
oaspeți". Se vizitează vestigiile cele
brului templu al Dianei, orașul antic, 
trecînd pe artera principală — Arca- 
diana — ornată cu statui; apoi aleea 
de marmură care făcea legătură între 
poarta de sud și cea de nord a o- 
rașului ; templul lui Serapis. ter
mele, templul lui Hadrianus. Odeo
nul. mica sală de concerte din se
colul al II-lea al erei noastre, de o 
acustică minunată, car.e se poate re
cunoaște si în zilele noastre. Pe 
parcursul acestei vizite, grupuri de 
turiști străini veniți acolo din di- 
terUp., țări,., europene, -au aplaudat, 
tre'cei-e'ă'"oaspeților, sâlutîndu-1 cu 
căldură De șeful statului român.

Primarul orașului Selcuk. adre- 
sîndu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu. menționează că între 1 
și 7 mai. va avea loc cea de-a șap
tea ediție a festivalului folcloric ce 
se tine aici și că este dorința or
ganizatorilor ca România să fie re
prezentată printr-un grup folcloric 
la acest concurs, al cărui cîștigător 
va fi răsplătit printr-un trofeu de 
aur. reprezentînd pe zeița Artemis. 
Tovarășul Nicolae Ceausescu răs
punde că această dorință va fi lua
tă în considerație si. zîmbind, a- 
daugă că grupul român va fi fără 
îndoială un concurent redutabil în 
întrecere. Aceasta subliniază că pe 
lîngă schimburile comerciale șl coo
perarea economică există largi posi
bilități pentru dezvoltarea si a 
schimburilor culturale între Româ
nia și Turcia. Se poate constata cu 
satisfacție că ambele popoare do
resc dezvoltarea legăturilor multi
laterale si că actuala vizită a șefu
lui statului român tinde tocmai 
să promoveze o asemenea colaborare.

DINEU
OFERIT DE 

GUVERNATORUL
IZMIRULUI

(Urmare din pag. I)

șl conducătorii Turciei s-au în
cheiat cu rezultate bune. Ele se g 
vor oglindi și în comunicatul co- H 
mun. Sînt convins că aceste rezul- 9 
tate se vor reflecta în dezvoltarea 
viitoare a colaborării multilaterale 
dintre România și Turcia.

în încheierea vizitei noastre în 
Turcia, aș dori să mulțumesc dom
nului ministru de externe și doam
nei Caglayangil care ne-au înso
țit și au făcut totul ca vizita noas
tră să fie foarte plăcută. Știam 
că domnul ministru de externe 
este un diplomat excelent, dar 
ne-am convins că este și un om 
excelent, care a depus multe efor- B 
turi ca vizita noastră să se desfă- g 
șoare cit mai bine.

Doresc să ridic acest pahar pen- | 
tru dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile noastre, între orașul dumnea
voastră, Izmir, și orașele din Ro
mânia și sperăm că participarea 
noastră la Tîrgul din Izmir va fi 
tot mai bună și se va reflecta și 
în dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile noastre. \

Ridic paharul în sănătatea dom
nului guvernator și a soției sale, 
a domnului ministru de externe și 
a doamnei Caglayangil, a domnu
lui primar al orașului Izmir, în 
sănătatea dumneavoastră, a tutu
ror".

și stima reciproca
PRESA INTERNAȚIONALA DESPRE DIALOGUL ROMĂNO-TURC

Au fost vizitate vestigiile 
celebrului Efes

(Urmare din pag. I)

Urmărind cu interes vizita oficială în Turcia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ziarele, posturile de radio și televiziune din diferite țări 
continuă să publice relatări și comentarii despre desfășurarea vizitei 
și însemnătatea convorbirilor romăno-turce.

PRAGA. într-o relatare intitula
tă „Dialogul româno-turc", ziarul 
„Svobodne Slovo" scrie: „Vizita 
lui Nicolae Ceaușescu în Turcia se 
desfășoară în spiritul prieteniei ro
mâno-turce și ca un exemplu de 
relații bune între două state cu 
sisteme politice și sociale diferite. 
Acest aspect al vizitei îl subli
niază și ziariștii români în am
plele lor articole din Turcia. în 
cuvîntările de pînă acum ale pre
ședintelui român și ale conducăto
rilor turci se subliniază importanța 
apărării păcii și necesitatea de a 
rezolva conflictele internaționale pe 
calea tratativelor. Gazdele turce nu 
își precupețesc manifestările de re
cunoștință pentru cunoscutele prin
cipii românești ale politicii inter
naționale. Desfășurarea de pînă a- 
cum a vizitei duce la convingerea 
că între cele două țări se afirmă 
bunele relații și este mai mult ca 
sigur că se vor dezvolta și legă
turile economice reciproce".

atmosferei politice în Bal- 
și despre dezvoltarea relațiilor 
statele din această zonă. Zia-

țirea 
câni 
între 
nd „Ayandegan", relevînd aprecie
rile elogioase făcute de primul mi
nistru al Turciei la adresa Româ
niei, citează o declarație a aces
tuia, potrivit căreia „Turcia ur
mărește cu atenție și simpatie po
litica promovată de către țara ve
cină, politică folositoare păcii în 
regiunea balcanică și în întreaga 
lume". în continuare, cotidianul 
scrie: „Președintele român a sub
liniat faptul că drumul pentru men
ținerea păcii nu îl constituie îm
părțirea lumii în blocuri opuse, a- 
dăugînd că țările cu diferite o- 
rînduiri trebuie să intensifice con
tactele prietenești ți colaborarea 
dintre ele".

BELGRAD. Sub titlul „Colabo
rarea dintre toate țările este cea 
mai sigură cale spre pace", ziarul 
„Politika" a publicat o nouă relatare 
despre vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Turcia. Reluînd 
ideile dintr-o cuvîntare a președin
telui Consiliului de Stat al Româ
niei, ziarul arată că „cea mai si
gură cale spre pace și securitate 
internațională nu trece prin împăr
țirea lumii în blocuri, ci prin co
laborare și contacte între toate ță
rile, fără nici un fel de piedici și 
obstacole". „Borba" și alte ziare 
au informat despre convorbirile 
dintre șefii de state român și turc 
și despre principalele teme ale a- 
cestor convorbiri.

TEHERAN. Ziarul „Etelaat", cel 
mai mare cotidian de limbă per
sană, publică la rubrica „Comen
tariul săptămînii" un articol înso
țit de fotografia președintelui Con
siliului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. în cursul vizitei ofi
ciale în Turcia — arată ziarul — 
președintele român discută cu con
ducătorii turci despre îmbunătă

BUDAPESTA. Ziarele „Nepsza- 
badsag" și „Magyar Hirlap" și-au 
informat în continuare cititorii des
pre desfășurarea vizitei pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu o face 
în Turcia și despre convorbirile 
dintre cei doi șefi de state. „Ma
gyar Hirlap" subliniază că în ca
drul convorbirilor dintre președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei și președintele' Turciei au fost 
abordate o serie de probleme pri
vind securitatea europeană, situa
ția din Orientul Apropiat și rela
țiile dintre țările balcanice.

BERLINUL OCCIDENTAL. în 
relatările sale despre desfășurarea 
vizitei în Turcia a 
Consiliului de Stat 
cotidianul vest-berlinez , 
Tagesspiegel", referindu-se la 
nele declarații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, arată că Româ
nia dorește rezultate pozitive și îm
bunătățirea relațiilor turco-române, 
considerînd totodată că a venit 
timpul să se întreprindă pași con- 
creți pe linia destinderii. Ziarul 
subliniază, de asemenea, că Româ
nia manifestă dorința de a se rea
liza o intensificare a colaborării 
dintre țările balcanice, crearea 
în această parte a lumii — a 
nei zone fără arme atomice 
fără baze militare străine.

președintelui 
al României.

„Der
i u-

u-
și

trul de externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, și ofi
cialități ale vilayetului Izmir, a 
plecat să viziteze vestigiile celebrei 
cetăți antice de la Efes, la 77 km 
depărtare de orașul Izmir.

Convoiul oficial străbate pitoreș- 
tile străzi ale Izmirului, apoi Bu
levardul Națiunilor Unite, care 
urcă în frumoase serpentine pînă 
în vîrful colinei Eșrefpașa. De aici 
se deschide o frumoasă panoramă 
a orașului. La cîțiva kilometri din
colo de oraș, trecem pe lîngă cele 
trei apeducte romane de la Kîzîl 
Cullu, apoi străbatem sate, traver
săm o depresiune ocupată altădată 
de Lacul Cellat, asanat în anii 
1934—1938 și, după o oră de mers, 
coloana de mașini se oprește în lo
calitatea Selcuk, dominată de o 
colină pe care se zărește fortă
reața Noului Efes. Se vizitează 
muzeul din localitate. Aici sînt 
expuse opere de artă care au apar
ținut cetății antice Efes : vestigii 
ale celebrului templu al Artemi- 
sei-Diana, un altar ornat în relief, 
un cadran solar și numeroase sta
tui, între care o renumită statuie 
a Dianei.

în continuare sînt vizitate vesti
giile magnificului templu al Arte- 
misei — una dintre cele șapte mi
nuni ale lumii antice — creație a 
numeroase generații și care a jucat 
un rol foarte important în viața 
economică, socială și religioasă a 
Efesului. După descrierea lui Pliniu 
cel Tînăr, acest templu, construit 
în stil ionic, era încadrat de

127 de coloane monumentale, par
țial sculptate.

Pe pantele colinei Pion, oaspeții 
vizitează ruinele gimnaziului Ve- 
dius, ale stadionului din Efes, ale 
Termelor Iui Port și ale teatrului 
antic pentru 25 000 de persoane, 
în acest peisaj evocator al unei 
vechi civilizații are loc în fiecare 
an un tradițional festival artistic 
de folclor.

Vizita continuă. Străbătînd „Stra
da de marmură", altădată străjui
tă de numeroase monumente, oas
peții trec pe lîngă biblioteca lui 
Celsius, monumentală construcție 
din secolul al II-lea e.n., împodo
bită odinioară cu minunate statui 
ale înțelepciunii, Fericirii, Științei 
și Virtuții, ce au rămas peste 
veacuri în memoria omenirii ca 
simboluri ale năzuinței perpetue a 
omului spre progres, civilizație și 
pace.

De aici, distinșii oaspeți români 
s-au îndreptat spre reședința de 
la hotelul „Buyuk Efes".

Trecerea președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
prin orașul Izmir a fost salutată cu | 
simpatie de mii de cetățeni ai fru- g 
moșului port egeean. Ei și-au ex- H 
primat cu multă cordialitate sen
timentele de stimă față de șeful 
statului român ; se aud aplauze, se 
fac semne prietenești. Primirea 
caldă făcută președintelui Consi
liului de Stat al României de 
populația acestui oraș a constituit 
încă o manifestare a prieteniei 
care se adîncește între cele două 
popoare, ale noastre.

Punerea în funcțiune 
a noilor obiective 

industriale
(Urmare din pag. I)

— nu se străduiesc, in general, să 
lucreze mai bine, să-și organizeze 
judicios munca șl, pe această bază, 
să obțină în final scurtarea duratelor 
de execuție. In acest sens, mențio
năm că pe șantierele combinatului 
siderurgic s-a înregistrat un ritm 
satisfăcător de lucru în perioada 
care a trecut din acest an.

Pe alte șantiere de construcții in
dustriale din județ, realizările de 
pînă acum sînt, din păcate, in
ferioare posibilităților și sarcinilor 
de plan. Rămîneri în urmă față de 
graficele elaborate se constată la 
Șantierul naval Galați. Aici, între
prinderea de construcții speciale și 
montaje București, care execută lu
crările respective, nu și-a asigurat 
din timp unele confecții metalice și 
materiale de instalații, ceea ce a 
frînat ritmul execuției. Este evident 
că trebuie intensificată activitatea 
constructorilor și urgentată începe
rea lucrărilor de la centrala termi
că și cala de armare. Iar forul de 
resort — Ministerul Industriei Con- 
strucțiilpr de Mașini — să asigure 
contractarea integrală cu furnizorii 
externi a utilajelor tehnologice și a 
instalațiilor. Concomitent, același mi
nister are îndatorirea să coreleze ju
dicios perioadele de livrare a uti
lajelor contractate cu graficele de 
montaj, mai ales pentru cele două 
macarale și convertizorli de sudură, 
în ce privește șantierul de dezvol
tare a Uzinei mecanice navale din 
Galați, se cuvine să precizăm că 
aici nu au fost începute încă lucră
rile la stația de compresoare și la 
extinderea halei de montaj agregate, 
întrucît beneficiarul nu a asigurat 
amplasamentele. Pe acest șantier au 
apărut anumite necorelări între ter
menul de punere în funcțiune și cel 
de asigurare a unor utilaje, cum este 
cuptorul de oțel.

Șantierele de construcții sînt în 
măsură să îndeplinească sarcini de 
orice complexitate, fiind bine dotate 
cu utilaje, avînd specialiști de 
înaltă calificare și forța de muncă ne
cesară. După cum se vede, accentul 
trebuie pus pe conlucrarea strînsă 
între toți factorii cu responsabilități 
în realizarea investițiilor. Tocmai de 
aceea, comitetul județean de partid 
a organizat recent colective de spe
cialiști, care s-au deplasat pe șan
tiere. ca și la principalele uzine fur
nizoare cu restanțe în livrarea utila
jelor tehnologice și, cu sprijinul or
ganelor locale de partid, al comite
telor de direcție, au stabilit măsuri 
pentru urgentarea fabricării și expe
dierii furniturilor contractate.

Subliniam mai înainte însemnăta
tea terminării lucrărilor și recupe
rării restanțelor pe șantierul combi
natului siderurgic. Conștient de răs
punderile ce îi revin pentru bunul 
mers al lucrărilor pe acest șantier 
recent, biroul comitetului județean 
de partid a organizat la Galați o dez
batere cu reprezentanți ai forurilor 
de resort din Ministerul Industriei 
Metalurgice și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, în vederea 
accelerării livrărilor de utilaje și a- 
parataje pentru combinatul siderur
gic, care au , termene în primul 
trimestru al anului. Din discuții s-a 
desprins că sînt condiții ca aceste 
termene să fie respectate. Esențial 
este ca toate uzinele furnizoa
re să-și îndeplinească exemplar o- 
bligațiile, să sprijine efectiv acti
vitatea constructorilor și mentorilor. 
Sarcini deosebite revin, în acest 
sens, uzinei „Progresul“-Brăila, care 
execută utilaje pentru banda de a- 
glomerare a minereului, oțelărie și 
laminorul Slebing, uzinei „23 August" 
din Capitală, Uzinei de construcții 
de mașini Reșița, pentru al doilea 
furnal de 1 700 mc. precum și uzi
nei „1 Mai-Ploiești, pentru lamino
rul de tablă groasă.

Uzinele de care am amintit au, 
desigur, șl alte sarcini în afară de 
cele de a fabrica și livra la termen 
utilajele pentru șantierul combina
tului gălățean. Considerăm, însă, că 
alături de toți cei care răspund de

activitatea pe acest șantier, «sie 
timpul ca și întreprinderile construe*» 
toare de mașini să-și intensifice e- 
forturile pentru a livra prompt uti
lajele tehnologice, pentru a ridic# 
nivelul calitativ al furniturilor, res- 
pectînd riguros proiectele de execu
ție. La rîndul lor, beneficiarii tre
buie să-și sporească exigența la re
cepția agregatelor în fiecare uzinfi 
furnizoare, creîndu-se posibilitate# 
de a remedia eventualele defecțiuni 
înainte de expedierea echipamente
lor respective către șantier. Socotim, 
de asemenea, necesar ca Ministerul 
Industriei Metalurgice, in calitate® 
sa de titular al investiției, să acord# 
cea mal mare atenție asigurării a- 
paratajului aferent convertizoruluî 
nr. 3 de la oțelărie, care este pre
gătit pentru probe și care. în con
dițiile aducerii la timp a aparaturii, 
va putea fi pus în funcțiune chiar 
înainte de termenul planificat. Pre
mise pentru scurtarea termenului 
de dare în exploatare sînt și la fur
nalul nr. 2, a cărei construcție se 
află într-un stadiu avansat. Aceeași 
mare atenție se cere acordată șl a- 
provizionării la termen cu utilaje a 
turnătoriei de lingotiere, prevăzută 
să intre în funcțiune în trimestrul IV 
al acestui an. Sarcinile mari care 
stau în fața șantierului com
binatului siderurgic ne obligă 
să nu admitem nici un fel de com
promisuri si nici un fel de intîr- 
zieri care ar putea să influențeze 
nefavorabil efectele pozitive ce le 
poate declanșa darea în exploatare 
la termen sau mai devreme a noi
lor capacități de producție.

Recenta analiză efectuată de bi
roul comitetului județean de partid 
a mai scos în evidență necesitatea 
unei intervenții hotărîte pe alta 
șantiere si din partea altor minis
tere titulare de investiții. în ju
dețul Galați, bunăoară, se simte a- 
cut linsa capacităților de prelucra
re a strugurilor si a spatiilor da 
depozitare a vinului. Trustul ju
dețean de construcții, printr-un e- 
fort suplimentar, poate construi In 
acest an. pînă la campania de vi- 
nificatie. spatiile de depozitare ne
cesare. Există si acordul de prin
cipiu al Ministerului Industriei A- 
limentare. Acest minister are însă 
obligația să treacă mai repede la 
fapte, să asigure proiectele si avi
zele pentru noile capacități în cel 
mai scurt timp. El are. totodată, 
îndatorirea să ia măsuri pentru gră
birea lucrărilor de execuție la dez
voltarea Fabricii de conserve din 
Tecuci si la Fabrica de spirt din 
Ghidigeni. Solicităm, de asemenea, 
un sprijin mai substanțial din parte# 
Ministerului Industriei Ușoare. în 
vederea terminării lucrărilor la in
stalația de acoperiri galvanice, pre
văzută în planul de dezvoltare a 
întreprinderii „11 iunie" din Galați, 
precum si din partea Ministerului 
Poștelor si Telecomunicațiilor pen
tru achiziționarea aparatajulul cen
tralei telefonice automate de la Ga
lați.

Comitetul județean de partid, or
ganizațiile de partid de pe șantier# 
vor acționa cu toată energia, prin
tr-un control și un sprijin permanent, 
calificat, în vederea accelerării exe
cuției lucrărilor pe șantiere si pu
nerii în funcțiune la termen si 
chiar mai devreme a noilor capa
cități de producție. Apreciem. însă, 
că titularii de investiții trebuie să 
întreprindă grabnic tot ceea ce este 
necesar pentru realizarea integrală 
a planului ne 1969. Lor le revine 
răspunderea în fața partidului și 
statului pentru fiecare din obiecti
vele ce se construiesc pe raza ju
dețului și, de aceea, ei trebuie să 
intervină pe lîngă furnizorii de u- 
tilaie si constructori să-și facă În
tocmai datoria. Permanent, toti fac
torii cu responsabilități în dome
niul investițiilor vor primi, ca si 
pînă acum, tot sprijinul necesar din 
partea organelor si organizațiilor de 
partid în activitatea complexă de a 
îndeplini exemplar planul si de • 
pune în funcțiune noile unități in
dustriale la datele stabilit».
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N® aflăm în pragul generalizării 
învățămîntului de 10 ani. In aseme
nea momente hotărîtoare pentru 
destinele școlii sîntem datori să 
chibzuim profund, să privim realita
tea cu maximă obiectivitate și să 
acționăm in virtutea intereselor ei 
fundamentale. In intenția de a porni 
Ja drum judicios, nu de mult au fost 
supuse dezbaterii corpului profesoral 
planul și programele de învățămînt 
care urmează să ghideze activitatea 
acestei verigi școlare. In alcătuirea 
lor s-au avut în vedere două criterii 
esențiale. Primul a fost acela de a 
avea un plan unitar al școlii gene
rale de 10 ani și altul de a se realiza 
un învățămînt deschis, care să per
mită elevilor continuarea studiilor în 
liceu prin examene de diferență. 
Dezideratul de a avea un plan uni
tar corelat cu cel liceal e justificat 
fără îndoială, dar această unitate 
cred că trebuie să se realizeze prin 
diversitate.

După părerea mea, e necesar să 
analizăm mai atent structura celor 
două clase terminale — a IX-a și a 
X-a — care au un anume specific ce 
nu poate fi ignorat. Firesc, compo
nența acestor clase va fi predominată 
de elevi care n-au reușit să pătrundă 
prin concurs în nici o școală post 
generală. Tocmai de aceea cred că 
deși planul nu trebuie dominat de 
ideea profesionalizării, e necesar să 
aibă o mai mare deschidere către 
viață și o oarecare elasticitate- Pe 
fondul comun de cultură generală, 
pregătirea tehnico-practică se poate 
diversifica în funcție de sex, însu
șirile elevilor și de specificul locali
tății în așa fel încît aceștia să 
cunoască tehnica muncii adminis
trative și principalele procese de 
producție ale economiei locale, 
pentru că în general ei vor fi 
asimilați de către întreprinderile 
din localitățile de domiciliu și de 
către serviciile publice. Cei din me
diul rural e firesc să dobîndească 
anumite cunoștințe de agricultură, 
Bootehnie, viticultură, legumicultura, 
mecanică agricolă ș.a. O asemenea 
orientare elastică a planului ultime
lor două clase ale școlii de 10 ani o 
justifică în principal necesitatea u- 
nel cît mai rapide integrări sociale 
!» absolvenților.

în preambulul planului se moti
vează necesitatea lărgirii și aprofun
dării disciplinelor fundamentale : 
limba română, matematica, fizica, 
chimia. Cu toate acestea, în clasa a 
IX-a de pildă, se prevăd 3 ore 
pentru limba și literatura română și 
8 ore pentru limbi străine, între care 
șl latina. Disproporția este din- 
îr-o dată șocantă, cînd ne gîndim 
Că acești elevi au nevoie în primul 
Find să stăpînească și să folosească 
corect limba maternă. Se ivește ne
dumerirea firească : la ce va folosi 
acestor elevi învățarea mecanică a 
limbii latine T Va deveni vreunul fi
lolog sau profesor de limbi roma
nice T Chiar dacă s-ar întîmpla a- 
eest lucru interesele celor mulți nu 
(sînt slujite. Limba latină ar putea fi 
istudiată cel mult facultativ. Dar din 
(moment ce pentru liceu se cer exa
mene de diferență, acestea să se dea 
Inumal 1® latină de către elevii care 
jvor să se înscrie la o secție uma
nistă.

După părerea mea, sistemul de so
licitări șl motive ale învățării ar pu
tea fi conceput șl realizat în așa fel 
încît să-l atragă pe elevi către studiu, 
isă încurajeze activitatea independen
tă și să conducă la formarea deprin
derilor de muncă. Consider că o sea- 
itnă din cunoștințele acumulate pînă 
Sn clasa a IX-a și cele ce se acumu
lează pe parcurs ar trebui adîncite 
prin aplicații, oferind la fiecare dis
ciplină perspectiva utilității lor. De 

i pildă, la limba română să se facă 
gramatică aplicată, urmărind orto- 

i grafia, compuneri, redactări de acte 
i oficiale, corespondență, cereri și alte 

1 asemenea lucrări scrise cu mare 
i (frecvență în viața cotidiană. Cît pri

pește matematica, cunoștințele de 
, algebră, geometrie și trigonometrie 

ar trebui dozate tot în funcție de 
aplicabilitatea lor practică și cît mai 
bine corelate cu fizica, electrotehnica 
®i lucrările aplicative. Intrucît e 
vorba de programe cu totul noi pen
tru cel care le vor aplica, consider 
deosebit de util ca ele să fie însoțite 
de ample îndrumări metodice, indi- 
elndu-se și materialul didactic cel 
mal adecvat. Dozarea cunoștințelor 
este o chestiune ce trebuie privită 
nu numai prin prisma înlesnirii ac
cesului cîtorva elevi la liceu- Mă 
îndoiesc că teoria și istoria literaturii 
române, eșalonată în patru ani de 
liceu, va putea fi parcursă în cei doi 
ani (ci. a IX-a și a X-a) ai școlii ge
nerale în condiții cît de cît satisfă
cătoare. La fel de aglomerate sînt 
iizica și mai cu seamă chimia.

Modul cum sînt propuse a fi con
cepute și structurate programele are 
repercusiuni adinei asupra roadelor 
învățării. Tatonările și experimen
tările dau loc la prejudicii regretabile 
în pregătirea elevilor. Iată de ce mi 
se pare necesară înființarea unei co-

misii permanente' a programelor și 
manualelor alcătuită din practicienii 
învățămîntului, depozitari ai unei în
delungate experiențe, care asociind 
rigoarea științifică cu suplețea meto
dică să întocmească programe va
labile pentru o perioadă îndelungată, 
avînd elasticitatea necesară asimi
lării noului.

Recent a fost dat publicității și pro
iectul planului de învățămînt al li
ceului teoretic de cultură generală 
elaborat de institutul de științe pe
dagogice. El realizează în intențiile 
sale cerințele legii învățămîntului cu 
privire la diversificarea studiilor li-

zervate pentru obiectele nespecifica 
secției.

De modul cum va fi pusă în 
practică ideea diversificării studii
lor liceale atîrnă înlăturarea supra
încărcării, reducerea mediocrității, 
randamentul întregului proces de 
învățămînt. Pentru a asigura o do
zare rezonabilă a cunoștințelor tre
buie să ne ferim atît de tendința 
intelectualistă a programelor enci
clopedice cît și de cea a profesio
nalizării. Liceul este și rămîne 
școală de cultură generală. Impor
tant este ca pe fondul comun de 
cultură generală să se acorde pon-

— Care este sistemul de aprovi
zionare cu cărți al bibliotecilor din 
comuna dumneavoastră ?

Răspunsurile primite din trei ju
dețe ale tării ne-au permis să con
statăm că de fapt ..sistemul" îl re
prezintă... absenta oricărui sistem. 
In prezent, bibliotecile sătești își 
cumpără cărți flecare cum crede de 
cuviință ; prin Colectura biblioteci
lor (adică de la Centrele de libră
rii șl difuzare a cărții interi ude- 
tene), de la Uniunile județene ale 
cooperației de consum (prin maga
zinele lor), apelînd la serviciile Căr
ții prin poștă, adresîndu-se direct 
librăriilor din orașele cele mai a- 
propiate. prin intermediar (inspecto
rii Comitetelor județene pentru cul
tură și artă și ai secțiilor de învă- 
tămînt) sau prin alegerea nemijlo
cită făcută de înșiși salariatii bi
bliotecii. O diversitate de metode, 
izvorîte fie din inițiativa proprie a 
bibliotecarilor, fie ca urmare a o- 
fertelor făcute sau. pui- si simplu, 
ca rezultat al tradiției create în 
comună de salariatii mai vechi din 
culturăo diversitate de rezultate, 
reflectată în structura fondului de 
carte pe care îl posedă. Pentru a 
explica situația creată sîntem totuși 
datori să detaliem modalitatea de 
aprovizionare folosită cel mai frec
vent (prin Colectura bibliotecilor) ; 
cu atît mai mult cu cît la unele 
organe culturale județene este încă 
acreditată ideea că acest sistem e 
infailibil. Bibliotecarii din comună 
primesc anual planurile editoriale, 
notează lucrările care îi interesează 
«i trimit listele la comitetele ju
dețene pentru cultură si artă sau 
Ia inspectoratele școlare județene. 
Acestea, la rîndul lor, înaintează co
menzile Colecturii bibliotecilor care 
le onorează. Aparent, drumul căr
ții spre cititori este simplu și 
eficace. Si totuși...

Consultarea bibliotecarilor prin 
cataloage si planuri editoriale este 
o modalitate a cărei utilitate nu o 
contestă nimeni. Numai că ea se 
justifică doar dacă reprezintă mo
mentul initial al unei operații ce 
continuă în mod necesar cu răspun-

A

Privire din ambele sensuri 
asupra planului și programelor 
supuse dezbaterii publice

ceale prevăzînd încă din primul an 
organizarea studiului pe trei secții 
de profil. Această măsură reprezintă 
un serios pas înainte față de struc
tura învățămîntului actual. însă între 
intențiile formulate în expunerea de 
motive și concretizarea lor apare, 
după părerea mea, o evidentă dis
cordanță.

Am impresia că cele trei secții 
preconizate nu sînt suficient de 
profilate. Atît la secțiile științifice 
cît și la cea umanistă apar cu mici 
excepții, la toate clasele aceleași 
obiecte de studiu, diferența constînd 
în creșterea numărului de ore de 
profil cu 1—2 săptămînal și scăderea 
proporțională a orelor rezervate 
unor discipline de cultură generală. 
La secția umanistă continuă să se 
predea pînă în ultima clasă toate 
disciplinele științifice și, ceva ..mai 
paradoxal, studiul limbii latine în 
clasa a Xll-a se reduce la o oră, 
în timp ce matematicii, fizicii și . 
chimiei le sint rezervate cite dbiiă? 5 
ore. In mod normal, în ultimele 
două clase ponderea disciplinelor 
de profil ar trebui să crească pro
gresiv pe măsură ce scad orele re-

derea cuvenită disciplinelor de pro
fil către care elevii secției respec
tive au înclinații speciale. Un sin
gur exemplu poate ilustra lipsa a- 
cestui echilibru în planul propus : 
fizica și chimia la clasa a Xl-a a 
secției reale totalizează 6 ore, la 
secția umanistică — 5.

Fără îndoială că elementul hotă- 
rîtor în concretizarea și finalizarea 
planului îl reprezintă elaborarea 
programelor diferențiate și mai 
bine corelate cu întregul sistem de 
cunoștințe așa încît cunoștințele le
gate de specificul secției să se gre
feze organic pe fondul culturii ge
nerale. Introducerea sistemului li
near preconizat în expunerea de 
motive, implică o structurare deo
sebită a programelor, față de cea 
actuală, astfel încît în etapa liceală 
să se elimine reluarea acelorași cu
noștințe. Există însă discipline care 
prin natura lor impun predarea 
concentrică (istoria, geografia, știin- 
-țele naturii). De aceea reluarea pe 
etape superioare a cunoștințelor de 
profil cred că ar contribui la apro
fundarea unui sistem conexional. 
care să ofere un orizont modern

culturii generale a viitorului absol
vent, cu atît mai mult cu cît, ca 
element nou, apar obiectele la li
beră alegere.

O altă problemă pe care o con
sider esențială pentru perfecționarea 
procesului instructiv-educatlv este 
mai buna organizare a concursului 
de admitere în liceu căruia ar fi de 
dorit să i se restituie prerogativele 
unei riguroase selecții. Experiența 
a dovedit în repetate rînduri că 
selecția bazată doar pe rezultatele 
examenului de admitere nu este 
suficient de sigură. Datorită carac
terului său competitiv, examenul 
provoacă tensiune, teamă de eșec, 
ceea ce nu favorizează demonstra
rea concludentă a cunoștințelor și 
capacității candidaților. Timpul li
mitat de examinare, rapiditatea 
administrării notelor ca și coefi
cientul de relativitate în aprecierea 
profesorilor fac necesară folosirea 
unor mijloace complementare care 
să sporească obiectivitatea și vali
ditatea rezultatelor. In mai multe 
țări, printre care și Franța, se iau 
în considerare mediile din timpul 
școlarității, rezultatele obținute la 
teste precum și concluziile consiliu
lui de orientare școlară.

De mal multi ani ne găsim în fața 
paradoxalei situații ca la unele li
cee să fie admiși elevi cu media 
5 iar la altele să fie respinși cu 
medii de peste 7. Și aici o minimă 
organizare poate rezolva anomalia : 
centralizarea rezultatelor pe județ 
sau municipiu și admiterea în or
dinea descrescîndă a mediilor în li
mita locurilor planificate.

încă un element de organizare 
menit să faciliteze o muncă dife
rențiată și cu randament sigur me
rită relevat. Este inutil de demons
trat că la oricare disciplină profitul 
este incomparabil mai mare cînd 
se lucrează cu 30 de etlevi decît 
atunci cînd colectivul numără 40— 
45 elevi, Făcînd o sumară confrun
tare matematică între elevii intrați 
în liceul nostru șl cei care-1 termi
nă, rezultă pierderi apreciabile de 
25—30 la sută. Cifrele sînt destul 
de concludente pentru a dovedi că 
prin colective cu peste 40 elevi nu 
se realizează nici măcar o eco
nomie bugetară, necum învățămînt 
de calitate.

Urmărind relația atît de impor
tantă pentru învățămînt, organizare- 
perfecționare, nu putem trece cu 
vederea faptul că mai există necon- 
cordanță între cerințele admiterii în 
facultate și programa liceului. Este 
notorie suprasolicitarea chiar a celor 
mai buni elevi obligați să-și însu
șească cunoștințe ce nu figurează 
în programa de liceu. Pentru a reuși 
la politehnică sau la științe fizico- 
matematice ei trebuie să rezolve 
sute și sute de probleme din cule
geri universitare ; pentru filologie 
un examen hotărîtor este gramatica 
cu care elevii nu s-au mai întîlnit 
din școala generală. Nu e nici nor
mal, nici moral să avem asemenea 
pretenții. Aceleași considerente im
pun eliminarea lecțiilor particulare, 
practicate pe scară largă. Această 
situație creează un sentiment de 
nesiguranță și de inferioritate ace
lor elevi care nu dispun de mij
loace pentru a-și plăti meditatori^ 
ceea ce este cu totul nefiresc pentru 
școala noastră.

Măsurile inițiate în interesul per
fecționării învățămîntului vor da 
roade numai dacă deficiențele exis
tente sînt abordate cu obiectivitate 
iar tot ce se întreprinde, începind 
cu reașezarea de structură și ter- 
minînd cu măsurile de amănunt, 
vizează o funcționalitate, o finalitate 
bihe conturată.

Prof. Zino SÎRBU
directoarea liceului M 1 ■ cu
București

î
• Răutăciosul adolescent : REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,« ; 16,15 ; 
18,43 ; 31,15.

• Riscurile meseriei : LUCEAFĂ
RUL — 0,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30; 
20,45.

• Plajele lumii : BUCUREȘTI — 
8 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 10 ; 21.

« Tată de familie : FESTIVAL — 
8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• La est de Eden : VICTORIA — 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Oameni împietriți : CENTRAL 
— 13,13 ; 18,45.
• Un bărbat și o femeie : CEN
TRAL — 10 ; 14,15 ; 16,30 ;
• Aventura 1 UNION — 15,30.
• Chemarea destinului : CINEMA
TECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Primul învățător : UNION — 
18 ; 30,30.
• Campionii mîndria noastră ; Re
gele Fotbal ; Pledoarie pentru vo
lei ; Domnia sa pietonul : 
TIMPURI NOI — 9—31 în conti
nuare.
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j 0 AVU»’ _ ___ _ ______
i — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GIU-
7 T.TOTr _ . 20,30, AU-

; 18 ; 20,30.
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PROGRAMUL t

17.30 — Telex T V.
17,35 — Medicul vă sfătuiește. Un medicament care nu 

poate fi înlocuit : sîngele.
17,35 — Pentru copii șl școlari. „Lanterna magică". 

Cuprinde filmele : „Aventura veselă" și „Cline 
rău".

13.30 — In căutarea primăverii — emisiune muzical-
coregrafică.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Primăverile Aradului. Reportaj filmat realizat

de A. Arlon.
20,00 — Tele-enciclopedia. Arta neagră — arta mo

dernă. Prezintă : Dan Grigorescu. — Hippy 
— Prezintă : Eugen Mândrie. — Marea XV — 
Prezintă : ing. Mihai Lefterescu.

muzicală. tși dau con-31,00 — 7 + 1. Fantezie
cursul : Mihaela Mihai, Cornel Patrichi, Aure
lian Andreescu, Cristian Popescu, Adrian Ci- 
ceu, Florin Bogardo, Alex. Arșinel, Dimitrie 
Inglesiz.

21.45 — Film serial : „Bonanza”.
22,33 — Dansează Ileana Iliescu.
22.45 — Telejurnalul de noapte.
23.00 — Premiul Euroviziunii. Transr....

PROGRAMUL II

d.

20,00 — Telex T V.
20,05 — Parada formațiilor de muzică ușoară : Orches

tra Bebe Prisada.
20,23 — Epilog la romanul-foileton „Forsyte Saga“. Pre

zentarea personajelor, a interpreților și a rea
lizatorilor.

21,15 — Revista revistelor 9 Documente literare în re
viste. Prezintă Ovidiu Papadlma. — Ecouri ale 
literaturii române peste hotare. Prezintă conf. 
univ. Paul Cornea.

21,30 — Recital de sîmbătă seara. Mezzo-soprana Do- 
rotheea Palade, pianistul Helmer Petersen — 
Danemarca. \

22,10 — Agenda artistică.
22,35 — închiderea emisiunii programului II.
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• Pe teren propriu : LUMINA —
8.30— 16,30 în continuare ; 18 45 ;
30,45.
• Micul fugar : DOINA - 
13 ; 13 ; FLACARA — 20,30.
• Un om pentru eternitate : 
DOINA — 18 ; 30,30.
• Pașa : FEROVIAR — 8—12,13 în
continuare ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,13, 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 30,15, MODERN — 9,30; 
11,43 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,43, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15;
20.30. ARTA — 8,43—16,15 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,15.
• Tarzan, omul-maimuță ; Fiul lui 
Tarzan : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 19.
• .....Apoi s-a născut legenda* :
BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 30,30, MO
ȘILOR — 13.30 ; 18 ; 30,30.
• Rîo Bravo : DACIA — 8,43—14,15 
în continuare ; 17.15 ; 20. MIORIȚA
— 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45, FLO-
REASCA — 11 ; 14 ; 17 ; 20.
• Program pentru copii : FLO
RE AS CA — 9.
• Rolls-Royce-ul galben : BUCEGI
— 9.3u ; 12 ; 15,3" -- - -- -- *
LEȘTI — 15,30 ; 18 ;
HORA — 10 ; 13 ; 15,30 ;
• Un delict aproape 
UNIREA — 15.30 ; 18.
• Prietenele : UNIREA
• Astă seară mă distrez : LIRA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Bună ziua, contesă : DRUMUL 
SĂRII — 13 ; 17,30 ; 20, VOLGA —
9.30— 16 în continuare ; 18,13 ; 20,30.
• Cuțitul în apă : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Pentru încă puțini dolari ! ME
LODIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 30,30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,13 ; 20,SO, 
TOMIS — 9,30—13,30 în continuare; 
18 ; 18,15 ; 20,30.
• Marele șarpe : VIITORUL —
15.30 ; 13.
• Hoțul de piersici : VIITORUL

.ii
« Căderea imperiului roman : 
POPULAR — 15,30 ; 19,30.
• Judoka, agent secret : MUNCA
— 16 ; 18.
• Acuzatul : MUNCA — 20.
• Aventurile lui Tom Sawyer; 
Moartea lui Joe Indianul : COS
MOS — 15,30 ; 19.
• Planele mecanice : FLACĂRA
— 13,30 ; 13.
« Taffy fi vînătorui : VITAN —
13.30.
• Un taxi pentru Tobruk : VITAN
— 18 ; 30,30.
• Casa mamei noastre : RAHOVA
— 15,30 ; 18.
• Bela : RAHOVA — 20,30.
« Expresul colonelului von Ryan: 
PROGRESUL — 15,30 ; 18.
• In orașul „S" : PROGRESUL —
20.30.
• Feidmareșala : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• împușcături sub spînzurătoare: 
PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Primăvara pe Oder : CRÎNGAS1
— 15,30 ; 18 ; 20,15.

— 20,so.
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Nu o dată, în aceste 
coloane, și în paginile 
presei de specialitate, 
s-a discutat pe larg, 
cu pasiune, cu exi
gență și într-un con
sens unanim, despre 
imperativele turneului 
teatral ca act de cul
tură major, de o su
perioară semnificație.

Mă refer, evident, la 
turneul teatral în țară 
și în special la turneul 
teatral al colectivelor 
care țin, și pe bună 
dreptate, să-și afirme 
și să-și consolideze 
prestigiul artistic și în 
fața publicului și pre
sei din Capitală.

S-a creat, astfel, o 
frumoasă tradiție, cu 
condiții de ț manifes
tare din ce îh ce mai 
favorabile, a prezentei 
periodice, pe scenele 
bucureștene, a celor 
mai bune sau. mai 
exact, presupuse a fi 
cele mai bune, spec
tacole realizate în 
țară.

Și nu rareori — do
vadă elocventă a ceea 
ce obișnuim să numim, 
cu satisfacție, stadiul 
general elevat al miș
cării noastre scenice
— am fost invitați să 
asistăm la demonstra
rea virtuțiilor artistice 
excelente puse în lu
mină în spectacole ad
mirabile de trupele u- 
nor teatre din Cluj, 
Iași, Timișoara, Cra
iova sau Piatra Neamț.

Confruntarea, de 
prestigiu, cu realiză
rile teatrelor bucureș
tene, pe care o impu
neau aceste trupe, a- 
vea darul să contri
buie efectiv la stimu
larea activității noas
tre scenice de ansam
blu, la progresul ei.

Succesele unor ast
fel de turnee au rele
vat, in aceeași măsură, 
criteriile întemeiate 
pe lucidă chibzuință și 
severă exigență, care 
au prezidat alcătuirea 
repertoriului, selecția 
spectacolelor, în sfîrsit 
pregătirea lor spe
cială, pentru a pu
tea fi prezentate — 
cum se și cuvenea — 
ca o veritabilă carte 
de vizită a trupei.

Un turneu Ia Bucu
rești. dincolo de pro
blemele . financiare 
foarte serioase pe care 
le pune și care nu sînt 
deloc străine, în bi
lanțul final, de calita
tea artistică a spec
tacolelor, nu poate fi 
tratat doar ca un sim
plu prilej de reme
morare a existenței 
trupei sau doar de 
satisfacere a unor pue
rile orgolii sau, și mai 
nefericit, de reeditare 
a formulei caragialești
— „să avem și noi“...

Un astfel de turneu 
nu poate omite din 
criteriile sale necesi
tatea demonstrării. 
programului, profilu
lui, stilului genera! 
al teatrului, după 
cum nu poate omi
te obligația de a 
crea condiții de a- 
firmare . forțelor ac
toricești de care dis
pune teatrul, persona
lităților artistice din 
domeniul regiei, sce
nografiei etc.

Complexul de pro
bleme pe care le im
plică un turneu în Ca
pitală și nu numai în 
Capitală — (si doresc 
să insist asupra aces

tui aspect fiindcă tre
buie să recunoaștem 
că există și reversul 
regretabil al medaliei, 
cînd un teatru se pre
zintă excelent în 
București pentru ca în 
turneul așa-numit 
„în provincie", atît 
alegerea repertoriului 
cît și ținuta repre
zentării să fie u- 
neori destul de stră
ine de actul de 
cultură presupus) — 
angajează trupa. în în
tregimea ei, într-un 
examen de mare răs
pundere, de rezultatul 
căruia urmînd să de
pindă, poate pentru 
multă vreme, însăsi 
poziția teatrului în 
configurația generală 
a mișcării noastre sce
nice.

Dar, deși toate aces
tea sînt șl se dovedesc 
cunoscute, cum spu
neam, în atîtea împre
jurări, în ansamblul 
manifestărilor prileju
ite de turnee. îndeo-

puncte 
de vedere

sebi în Capitală, con
tinuă să apară surpri
zele deconcertante re
zultate direct din igno
rarea unanim recunos
cutelor criterii pe 
care, succint, am în
cercat să le readuc în 
discuție.

O astfel de „sur
priză" a produs destul 
de recentul „voiaj" în 
Capitală al Teatrului 
Mihail Eminescu din 
Botoșani.

Prezent, în urmă cu 
numai un an, la De
cada dramaturgiei ori
ginale, cu un specta
col coupe, în premieră 
pe țară, inspirat de 
schițele dramatice ale 
Iui Dumitru Solomon, 
Teatrul din Botoșani 
lăsa, atunci, o impresie 
cel puțin favorabilă, 
în orice caz favorabilă 
unei perspective ce se 
întrevedea salutară.

Era firesc, deci, să 
așteptăm cu un interes 
sporit întilnirea cu a- 
ceastă trupă care a- 
nunța, ambițioasă, un 
repertoriu divers și., de 
ținută : „Inșir-te măr
gărite"' de Victor Efti- 
miu, „Opinia publică" 
de Aurel . Baranga, 
„Balade" de Dominic 
Stanca (spectacol a- 
nunțat ca fiind expre
sia preocupărilor no
vatoare ale studioului 
experimental inaugu
rat în urmă cu doi 
ani), în sfîrșit „Luna 
dezmoșteniților" de 
Eugene O’Neill.

Nu mă voi opri asu
pra chestiunilor teh
nice. de organizare a 
turneului, care în ge
neral mi s-a părut a 
fi stat sub semnul im
provizației. și nici nu 
voi întreprinde analiza 
amănunțită a fiecărei 
reprezentații în parte.

Ceea ce mi se pare, 
în acest caz, necesar 
de relevat în discuție 
este un ansamblu de 
observații cu caracter 
mai general.

Spectacolele au apă
rut publicului reali
zate la nivelul unei 
minime rezistențe, li
nele chiar, cum a fost

cazul reprezentației 
„Baladelor", sub exi
gențele presupuse de o 
bună echipă de ama
tori. Comparația, im
pusă automat publicu
lui, în această situație, 
cu spectacolul premiat 
în cadrul Decadei din 
1967 al studenților In
stitutului de teatru, a 
apărut net defavora
bilă profesioniștilor de 
la Botoșani, care au 
evoluat sub direcția de 
scenă a lui Eugen Tra
ian Bordușanu.

Stilistica stîngace a 
regiei, plastica lipsită 
de culoare, ingroșarea 
vulgarizatoare, lipsa 
unității interpretative, 
cadența școlărească a 
rostirii versurilor au 
văduvit și sărăcit par
titura lui Dominic 
Stanca, altfel în inter
pretarea studenților 
atît de vibrantă și de 
încărcată de emoție.

Aceeași regie a 
transformat piesa lui 
O’Neill într-un lung și 
obositor și plicticos 
derulaj scenic. Spec
tacolul a debutat exce
siv de zgomotos, în
tr-o scenografie încăr
cată și incapabilă să 
evoce atmosfera, (Va- 
sile Jurje), pentru a 
capota în lîncezeală și 
desuetudine în ceea ce 
privește jocul actori
cesc.

Nu voi putea însă 
să nu subliniez ca no
tabile, desprlnzîndu-se 
din ansamblu, efortu
rile unor interpret! ca 
Anca Alexandra Cr.e- 
țu, în rolul tinerei 
Josie, sau Vasile Pri- 
săcaru, in prima parte 
a rolului James Ty
rone jr„ pentru ca în 
continuare să se lase 
furat de un melodra- 
matism ieftin și răsu
flat.

In încheierea aces
tei scurte treceri în 
revistă a turneului mă 
voi rezuma la a spune 
că un spectacol în ge
neral bine gîndit de 
regie (Lidia Ioneșcu), 
cu „Inșir-te f?„?gă- 
rite", ar fi putut să ne 
convingă și mai mult 
dacă deficiențele de 
ordin actoricesc nu 
și-ar fi spus cuvîntul 
prea evident. Dar și în 
acest spectacol s-au 
detașat prezențele u- 
nor actori ca Silvia 
Predescu, interpreta 
foarte bună, se poaț£ 
spune. a Vrăjitoarei, 
sau Ana Vlădescu-Â- 
ron — a cărei gene
rală ținută scenică lasă 
să se întrevadă un ac
tor preocupat de pro
fesia sa.

Imaginea de ansam
blu a reprezentațiilor 
oferite de Teatrul bo- 
toșănean reclamă însă 
un serios examen, din 
partea trupei, a posi
bilităților sale reale, 
un examen care să 
conducă la realizarea 
ideii că înscrierea ac
tivității colectivului în 
configurația actuală a 
artei noastre s'jenice 
impune eforturi- con
centrate în direcția 
profesionalizării, aces
ta este „cuvîntul care 
exprimă adevărul", a 
receptării exigențelor 
superioare ale publi
cului nostru cultivat 
și informat si deci ca
pabil să facă multiple 
și severe trimiteri 
comparative.
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sul (în cărți) prompt, la solicitările 
exprimate. Dacă însă alegerea unor 
titluri si trimiterea opțiunilor devi
ne o operație gratuită, de care or
ganele județene nu mai țin cont 
decît într-o măsură neglijabilă, a- 
tunci însusi scopul inițial este esca
motat. iar rezultatele finale intră 
sub pecetea hazardului. Consecința ? 
In rafturile bibliotecilor sătești po
posesc cărți de care nu este ne
voie. unele lucrări se aglomerează 
într-un număr excesiv de exem
plare. lipsind în schimb numeroase

tine răspundeau cerințelor noastre. 
Aceasta în timp ce din lucrări ab
solut necesare elevilor noștri („Bal
tagul". „Alexandru Lăpușneanu", 
Poezii de N. Labiș, Culegeri de pro
bleme' de algebră și geometrie pen
tru clasele V—VIII etc.) avem doar 
cîte un singur exemplar, sau, ca în 
cazul lecturilor pentru elevii din 
ciclul elementar, ele lipsesc cu de- 
săvîrșire. In schimb, primim cărți în 
limba engleză care poate lipsesc în 
alte școli unde se predă această 
limbă.

nu rezolvăm nimic, pentru că ori
cum forurile județene achită contra
valoarea. Recent, am primit de la 
subdepozitele Negrești ale . întreprin
derii comerciale județene Vaslui, în 
baza unei repartiții făcute de o co
misie de lichidare (cum se mențio
nează în tabelul pe care l-am pri
mit), patru pachete de cărți cu 112 
titluri în valoare de 1 250 de lei. Din 
acestea, nici o carte nu este cuprin
să în ultimul catalog de noutăți ce 
ni s-a pus la dispoziție și după care 
noi am făcut comanda. Este adevă-

B

Sistemul actual de aprovizionare cu cârti anulează

titluri intens solicitate sau oferin- 
du-se cititorilor serii incomplete de 
opere.

Pentru a ilustra aceste conside
rații, dăm cuvîntul chiar bibliote
carilor si profesorilor din comune
le vizitate :

Prof. Dumitru Chiiom, bibliotecar 
la școala generală de 8 ani din sa
tul Șimian. județul Mehedinți :

— Cărțile le primim prin C.L.D.C. 
Craiova. Dar adesea ei ne trimit 
cam ce vor si nu ceea ce a- 
vem nevoie noi (biblioteca scolii 
trebuind să fie aprovizionată în 
primul rind cu cărțile prevăzute în 
programa școlară, în bibliografia su
plimentară a elevilor). In ultimii doi 
ani ne-au intrat în bibliotecă circa 
300 de titluri, dintre care prea pu-

ancheta culturală

Măndița Barbu, bibliotecară la Bi
blioteca comunală din comuna Zor- 
leni, județul Vaslui :

— Am remarcat tendința C.L.D.C.- 
ului ca de fiecare dată să ne stre 
coare și cărțile greu vandabile sau 
depășite de vreme pe care le are în 
depozit, ținîndu-se prea puțin seama 
de lista de titluri și exemplare pe 
care noi o întocmim conform cerin
țelor cititorilor, pe baza catalogului 
de cărți din anul curent. Ne pome 
nim cu pachetele sosite prin poștă 
și nu mai avem ce face. Chiar dacă 
am încerca să le trimitem înapoi

rat că marea majoritate sînt cărți 
de valoare, dar titlurile respective 
se aflau dinainte în rafturile biblio
tecii noastre. De ce, în acest caz, să 
cheltuim banii în mod inutil, cînd 
i-am putea folosi pe titluri de care 
avem absolută nevoie ?

Prof. Nicolae Dimancea, director 
adjunct al Liceului din comuna Că- 
lugăreni, județul Ilfov, ne spune :

— Din cărțile pe care le-am soli
citat în anii trecuți în urma consul
tării planurilor editoriale am primit 
destul de puține. Astfel, lipsesc cu 
desăvîrșire din biblioteca școlii și a 
comunei cele mai multe din lucră
rile literare valoroase apărute în ul
timii ani. De asemenea, seriile de 
„Opere complete" ale marilor clasici 
se prezintă descompletate : din Dos-

toievski doar vol. IV, din Balzac — 
tot vol. IV. din Shakespeare — volu
mele IV, V, VI etc.

— In schimb, adăugăm noi, putem 
întîlni cărți a căror existentă nu se 
justifică în nici un fel în comuna 
Călugăreni, deoarece localnicii nu 
au astfel de preocupări ; Călăuza 
energeticianului, Cu razele X în a- 
dîncul cristalelor, Amenajarea și 
exploatarea apelor interioare pisci
cole etc., etc.

Cum este posibil să ia naștere a- 
cest decalaj între ceea ce solicită 
bibliotecarii sătești.și ceea ce li se 
trimite ? Cu ajutorul responsabilei 
Colecturii bibliotecilor pentru jude
țele Ialomița, Ilfov și Teleorman, 
Ioana Ivan, am căutat să găsim un 
răspuns. Din amănunțita discuție 
purtată rezultă că în itinerarul căr
ții spre biblioteci există două mo
mente nevralgice.

Primul : în scriptele Colecturii, 
bibliotecile sînt împărțite pe tipuri 
(în funcție de sumele de bani pe 
care ele le au la dispoziție) pentru a 
simplifica operațiile de expediere, 
în județul Ialomița există 37 de bi
blioteci de tipul I ; ele vor primi 
toate același colet cu cărți (nu nu
mai valoric, ci și din punctul de ve
dere al conținutului), indiferent dacă 
o comună e situată în plin Bărăgan, 
iar alta în zonă de baltă, indiferent 
dacă una are doar școală generală, 
iar cealaltă dispune și de liceu. în 
acest fel, oricîtă bunăvoință ar exis
ta, se ajunge la o „nivelare", pentru 
că este exclus ca toate cele 37 de 
comune din exemplul nostru să în
tocmească aceleași liste de prefe
rințe.

Al doilea : Pentru lucrările care 
nu apar în planurile editoriale — 
și de care, deci, bibliotecarii nu 
aveau de unde să știe și să le soli
cite — alegerea este încredințată... 
unui inspector de la Comitetul pen
tru cultură și artă sau de la Inspec
toratul școlar județean. El vine la 
Colectura și hotărăște : „De cartea 
aceasta este nevoie în satul X ; de 
cealaltă în satul Y“. Cît de relativ 
este acest procedeu nu mai trebuie 
demonstrat, pentru că niciodată un 
singur om, oricît ar fi el de bine 
pregătit, nu va reuși să cunoască ne
cesitățile unui județ întreg.

Care este în acest caz soluția cea 
mai bună pentru aprovizionarea cu 
cărți a bibliotecilor sătești ? înainte 
de a încerca un răspuns, vrem să 
consemnăm două inițiative intere
sante, care ar putea constitui ger
menii unor îmbunătățiri organizato
rice. La Colectura bibliotecilor ce 
deservește județele Ialomița, Ilfov și 
Teleorman, liceelor din comune ii 
s-au deschis „căsuțe" individuale. 
Aici li se rezervă ultimele apariții, 
conform precomerizilor, iar bibliote
carii vin personal și preiau (uneori 
refuzînd o serie de titluri) volumele, 
în județele Vaslui și Mehedinți (ca 
și în alte locuri), unii bibliotecari se 
deplasează personal la librăriile oră
șenești pentru a cumpăra cărți, fon
durile respective fiind prevăzute în 
bugetul consiliului popular comunal 
(se pare totuși că, după cum declara 
Georgeta Nedelca, bibliotecară la că
minul cultural din comuna Șimian, 
acest sistem prezintă un neajuns 
deoarece banii se repartizează în 
două tranșe anuale, ceea ce împie
dică o aprovizionare ritmică pe tot 
parcursul anului, iar dacă se obține 
numerar, el trebuie cheltuit în cel 
mult trei zile).

Elementul comun al celor două 
inițiative îl constituie răspunderea 
personală a bibliotecarului, alegerea 
nemijlocită a cărților de către cel 
în măsură să cunoască necesitățile 
reale ale bibliotecii. Iată de ce, sis
temul „căsuțelor" pentru biblioteci 
ni se pare cel mai nimerit pentru a 
fi generalizat, el împiedicînd orice 
distribuire nerațională. Pentru a-1 
aplica, sînt însă necesare o serie de 
măsuri organizatorice, printre care 
cea mai importantă ni se pare eli
minarea unei părți din fișele și 
actele ce se întocmesc în prezent 
pentru expedierea volumelor. Slm- 
plificînd aceste operații, dispunînd 
de un spațiu și un personal cores
punzător, Colecturile bibliotecilor vor 
avea posibilitatea să devină acele 
centre în care bibliotecarii sătești 
să găsească orîcînd un sprijin de 
specialitate.

Ancheta realizată de :
R. CONSTANTINESCU, M. 
CORCACI, N. ȚU1CU

Dinu SARARU

I

I

• Filarmonica de stat ,,George 
Enescu'* (Sala Ateneului) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Mir
cea Cristescu. Solist : Gabriel Tac- 
chino (Franța).
• O.S.T.A. (la Sala Palatului) : Re
cital susținut de Amalia Rodri
gues (Portugalia) — 20.
• Opera Română : Tosca — 19.30.
• Teatrul de Operetă : Logodnicul 
din lună — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 15 ; Enigma 
Otiliel — 19,30 ; (sala Studio) : 
Travesti — 16 ; Jocul adevărului
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nicnlc
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Contrapuncte — 15 ;
Victimele datoriei — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Photo Finish
— 15 ; Tandrețe și abjecție — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Lovitura — 19.30 ; (sala 
Studio) : Enigmatica doamnă „M“
— 20.
• Teatrul
• Teatrul 
nole — 10
— 19,30.
• Teatrul 
Muștele —
• Teatrul „Ion Creangă" : Egmont
— 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Di-
buk — 20. 4
• Teatrul / „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) : Papuciada — 10; 
Nocturn I — 21,30 ; (sala din
str. Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 10.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Mult zgomot pentru nimic
— 19,30.
$ Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19.30 : '(sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19.30.
« Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țiuni ’68 — 20.
q Circul de stat : Circul ,,Orlon“ 
(R. P. Bulgaria) — 19,30.

Mic : Iertarea — 13,30. 
Giulești : Meșterul Ma- 
; Ulise și coincidențele

„Barbu Delavrancea" : 
20.
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Si

M

din

ani 
un

nale, actualmente elev 
liceul seral.

Pe atunci 
decît pe 
Otelăria 

decît un 
fundație. de orizont repor- 

aici locul unor

în 1960. 
în 1956. dădea mai 

întreaga producție a 
Hunedoara de astăzi 

mult de jumătate

ît de repede a trecut timpul ! 
Sînt 12 ani de cînd am poposit 
aici — 400 de zile — pentru a 
scrie un volum de reportaje des
pre acel trepidant „Oraș al 

flăcărilor". Amintirile fixează, opresc în 
loc imaginile vechi și de aceea îmi este 
greu ca, dintr-odată — mai înainte de a 
străbate combinatul în lung și în lat — 
să realizez faptul că am în fața mea o 
Hunedoara de patru ori mai mare, care 
înglobează o investiție de 9 miliarde și 
200 de milioane, rod al unei activități 
constructive de aproape două decenii. 
Pe atunci, i se spunea acestui făurar de 
metal — care întrecuse producția Reșiței 
— „inima de foc a patriei", căci aici se 
adunau laolaltă energii ale unei țări în
tregi, spre a fi propulsate iarăși, cu o 
forță sporită, în sute de localități 
uzine, ca un flux vital.

Cit de repede a trecut timpul și 
f-au schimbat dimensiunile înseși

care măsurăm lumea ce ne înconjoară ! 
Căci, iată, chiar această Hunedoară (pe 
vremuri etalon a tot ce putea fi mai 
colosal) este depășită — astăzi doar vir
tual în proiecte, dar mîine în realitate — 
de noul și modemul combinat siderurgic 
de pe „platoul titanilor" - din Galați. 
„Inima de foc" e astăzi un imens triunghi 
incandescent (Hunedoara-Reșița-Galați), 
din care pulsează seva vitalizatoare a 
metalului pentru făurirea unei economii 
puternice, moderne — temelie a dezvol
tării și propășirii întregii țări.

Privind din această perspectivă — pe 
drept cuvînt istorică — ni se relevă și 
mai clar sensurile majore ale vastei 
opere transpuse în viață sub conducerea 
partidului : epopeea industrializării. Care 
este, în cadrul ei, personalitatea Hune
doarei, aportul hunedorenilor ?

wmbrățișat panoramic cu privirea 
fa —dintr-un loc privilegiat, cum 
fS e Turnul de Poartă al castelului 
y Huniazilor — lanțul de agregate, 

întins pe o distanță de 15—20 
de kilometri, nu poate fi cuprins dintr-un 
singur tur de orizont. Mai rămîn, dincolo 
de zare — chiar intr-o zi senină — mari 
porțiuni nezărite. Calea ferată, destinată 
numai transportului intern, măsoară 226 
de kilometri. Pe ea s-au «vehiculat în 
cursul anului trecut circa 1 100 000 dc 
vagoane (față de 88 000 în 1950 și 532 000 
în 1960). Producția combinatului este de 
30 de ori mai mare decît în 1950 și de 
peste 4 ori mai mare decît 
Un singur furnal, 
multă fontă decît 
tării în anul 1938. 
furnizează mai 
producția de oțel a țării.

Recitesc niște rinduri de acum zece 
în care prezint Hunedoara ca pe 
„apogeu aî unei deveniri milenare". Ceea 
ce se construise pînă atunci mi se părea 
„enorm". Ce se făcuse de fapt ? în 
1949 se modernizaseră (la nivelul de 
atunci) furnalele vechi. In 1952 a intrat 
în funcțiune furnalul de 450 mc — cel 
mai mare din tară (astăzi ridicăm la 
Galați furnale de 1 700 mc). în 1955 au 
fost inaugurate trei uzine : termocentrala, 
cocserla, aglomeratorul. în 1956 a început 
să producă furnalul de 700 mc_— iarăși, 
„cel mai mare din țară" ~ 
Hunedoara nu reprezenta însă 
sfert din ceea ce este astăzi, 
nouă, marea oțelărie, nu era 
frenetic șantier — cu gropi de 
excavatoare, macarale, basculante într-un 
permanent du-te vino — și construcția 
ei a durat încă un deceniu. Nu existau 
pe atunci nici cele două furnale, de 
1 000 mc fiecare, inaugurate în 1964 și 
1968. între timp s-a extins și uzina 
cocso-chimică și a fost ridicat un al 
doilea aglomerator, de capacitate simțitor 
sporită Și. mai ales, nu exista încă ma
rele complex de laminoare, a cărui cons-

trucție, într-o localitate învecinată, Peș- 
tiș, era pe atunci în fază de șantier. 
Inaugurat în 1958 prin pornirea blumin- 
gului de 1 000, complexul acesta s-a dez
voltat fără încetare, prin adăugarea unor 
noi și noi „linii" (de „650", „sîrmă" 
„fină", „750". „benzi"), fiecare cu cîte o 
hală masivă, pentru ca peste un deceniu 
el să se ridice pe o treaptă și mai înaltă 
a tehnicității prin inaugurarea, în vara 
anului trecut, a blumingului de 1 300 mm.

Realizările pe care le menționăm as
tăzi au depășit năzuințele cele mai ambi
țioase ale hunedorenilor ; trezite dintr-o 
lungă letargie, orașul și combinatul au 
fost cuprinse în acei ani de febra cons
trucției desfășurate. în acea forfotă a 
genezei — străbătută de puternicul flux 
al unei calificări de masă — au crescut 
nenumărați oameni destoinici, pricepuți 
— vrednicii siderurgiști hunedoreni care 
stăpînesc noile agregate, sporindu-le ne
contenit randamentul. Opera de pionierat.

Ea intensifică flăcările cuptorului, care 
devin mai lungi și mai incandescente.

Urc pe platforma unei secții vecine — 
numită acum „oțelăria veche" — și urmă- 

' resc forfota echipelor. Și aici, impercep
tibil la prima vedere, s-au produs schim
bări esențiale. Istovitoarea și încordata 
muncă a ajustării cuptorului, cînd literal
mente otelării dădeau piept cu focul, a 
fost preluată de mașini speciale; după 
cum și aprecierea după ochi a șarjei de 
oțel e înlocuită acum de aparate de mă
sură. De fapt, „vechea otelărie“ a devenit 
o oțelărie „de calitate", dînd o producție 
în care ponderea principală (78,85 la sută) 
e dată de oțelurile superioare — „calmate" 
și „aliate". Rețetele nu se mai alcătuiesc 
ca altădată, după o schemă unică, ci se 
dozează diferențiat, potrivit „mărcii" pla
nificate.

Pentru a ajunge la blumingul 1.300 — 
ultimul și cel mai modern agregat din 
marea cetate a laminoarelor — iau

■

Epoci la Hunedoara
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10—15 ani. Pe atunci, în alcătuirea cor
pului ingineresc predominau cei foarte 
tineri, proaspeți absolvenți ai institutelor, 
numărul lor reprezentînd 65 la sută. 
Astăzi acest procent s-a micșorat simțitor 
(la 36 la sută), ceea ce arată că indicele 
„maturitate și experiență" a cîștigat teren, 
iar distribuția pe vîrste — armonioasă — 
permite îmbinarea judicioasă a elanului 
tineresc cu vigoarea bărbătească, lucidă.

Cercetarea unor indici dinamici ai dez
voltării combinatului permite să se tragă 
și alte concluzii extrem de instructive. 
Iată, în aparență, un paradox : dacă 
punem față în față curba de creștere a 
doi indici — „producția globală" și „numă
rul de salariați" — observăm că prima 
înregistrează un urcuș aproape vertical, 
cuprinzînd creșteri de 30 de ori față de 
1950 și de peste 4 ori față de 1960 — pe 
cînd „numărul de salariați", față de 
aceiași ani de referință, este de numai 
&,2 ori și, respectiv, 1,4 ori mai mare. 
Explicația : creșterile mari în producție 
s-au realizat prin contribuția altor factori 
decît sporul cantitativ de forțe de muncă : 
e vorba de progres tehnic, de organizare 
superioară, de calificare mai bună.

Venitul mediu anual al salariaților din 
combinat a înregistrat creșteri consec
vente : de 3 ori față de 1950, de 1,4 ori 
față de 1960 și de 1,2 ori față de 1965. Se 
adaugă și venituri care nu apar în statele 
de salarii, cum ar fi 7 700 000 de lei plătiți 
ca ajutoare de boală, nașteri, îngrijirea 
copiilor mici, cele 3 067 de bilete de odihnă 
și tratament, la plata cărora s-a contribuit 
din fondurile de asigurări sociale cu o 
sumă de 1 325 000 de lei. Mai adăugați 
apartamentele din noul oraș, încredințate 
„la cheie" miilor de siderurgiști, sumele 
cheltuite pentru construcția și întreține
rea școlilor, în fine, marile investiții pen
tru cultură și sănătate, dintre care cităm 
noul spital — printre cele mai moderne 
din țară — inaugurat nu de mult, care a 
costat 70 de milioane lei. Asupra unora 
dintre aceste aspecte vom reveni mai 
jos ; dacă le-am citat aici, la acest capitol, 
este, pentru a da o imagine cît mai com
pletă a ceea ce reprezintă combinatul 
în viața hunedorenilor și a felului cum 
sînt _ răsplătite eforturile siderurgiștilor. 
închinate progresului și prosperității 
tării. ,

Foto : M. Andreescu

Reportaj
de Vasile NICOROVICI

înfăptuită la început cu elanul tinereții, 
intr-un mediu industrial și urban in 
permanentă transformare, a creat atmos
fera acelor ani specific „hunedoreană“ 
și care a fost caracterizată drept roman
tică. De atunci și pînă a„stăzi, mâi ales 
de la începutul acestui cincinal, a urmat 
o perioadă de decantare a acestei expe
riențe, de maturizare.

ă îndrept spre „marele furnal", 
de 1 000 m.c., furnalul nr. 8 cu 
speranța să-1 reîntâlnesc pe 
maistrul Victor Pal, pe care îl 
cunoscusem odinioară ca prim-

furnalist. El elaborase, la inaugurarea 
furnalului 6, pe atunci „cel mai mare 
din țară", prima șarjă. A fost un eveni
ment care adunase pe platforma de 
turnare sute de hunedoreni, corespon
denți de presă și operatori de cinema. 
Dar pe eroul acelei îndepărtate zile. nu-I 
mai aflu aici. A plecat la Galați, mi se 
spune ; știrea nu mă miră întrucît această 
nouă schimbare se înscrie firesc pe 
traiectoria vieții lui. La agregat, prim- 
furnalist e un om de nădejde — Alexan
dru Hăjdățean. Un alt Victor Pal ? Poate. 
Aceeași tenacitate, aceeași conștiinciozi
tate. Autoritatea lui se impune echipei, 
firesc, prin argumentul cel mai convin
gător : competența. La fiecare șarjă 
echipa lui dă de 10—12 ori mai multă 
fontă decît în 1955, anul cînd Hăjdățean 
și-a început ucenicia Ia furnalele vechi. 

Acolo unde altadată era un • imens 
păienjeniș de fier-beton, iar apoi o pă
dure de piloni metalici, vuiesc permanent, 
sub o imensă carapace metalică, cuptoa
rele încinse ale celei 
țară : „O.S.M. 2“. 
Mircea Penescu și 
vechi cunoștințe — 
replici, să mă pună 
cele mai importante.
trecut am atins indicii prevăzut! în pro
iect. Acum ne străduim să-i depășim. 
Iată cîteva „atu-url" • introducerea oxi
genului ca intensificator al procesului 
de elaborare a oțelului, lucrul „pe blocuri 
de cuptoare" — după un grafic strict, 
lărgirea orizontului tehnic al oțelarilor".

Astăzi, otelul hunedorean încorporează, 
alături de elan, mai multă gîndire. Fan! 
argumentat. între atîtea altele, de cea 
de-a 13-a inovație (care s-a dovedit a fi o 
veritabilă invenție, brevetată ca atare) a 
maistrului Ion Cizmaș — denumită 
„lance" pentru introducerea oxigenului

mal mari otelării din 
La birou, inginerii 
Cornel Dehelean — 
tin, de la primele 
la curent cu știrile

— „începînd de anul

autobuzul. Noua construcție se remarcă 
imediat din ansamblu prin pereții ei de 
culoarea aluminiului strălucitor, ca blin
dajele de rafinărie, care se mențin întot
deauna, din pricina acestui luciu metalic, 
perfect imaculate. Pentru a-mi oferi o 
imagine sugestivă, de ansamblu, inginerul 
Văzdăuțeanu mă urcă în cabina dispece
rului central, înconjurată cu pereți de 
sticlă, care domină întreaga hală. De aici, 
sub supravegherea a numai doi oameni, 
un operator și un dispecer, se dirijează 
întregul flux de laminare. Observ un în
treg arsenal tehnic ultra-modern : pupi
tru de comandă, tablou pentru introdu
cerea programului automat (dirijat de un 
calculator), televorbitor prin care se co
munică rapid cu toate posturile-cheie, 
televizoare ce urmăresc „pe viu" proce
sul tehnologic.

înțeleg din relatările specialiștilor, că 
acest laminor de înaltă tehnicitate se 
situează la nivelul performanțelor inter
naționale. Viteze mari la role, forță de 
presiune sporită și în același timp o 
înaltă precizie a manevrelor, utilizarea 
celei mai noi tehnici în circuitul elec
tric — sînt cîteva din atributele acestui 
complex agregat, pus în funcțiune într-un 
timp record.

Am vizitat și postul de manevră „cheie" 
din dreptul cajei. Aici lupta cu blocul 
incandescent pare că se dă „corp la 
corp", operatorul creîndu-ți senzația unui 
toreador care înfruntă, lovește și dă de-a 
berbeleacul un taur încins pînă la roșu, 
de furie. Totuși această „coridă", dusă 
din spatele unor pupitre, cu mișcări de 
manetă care cer un efort minim, e mai 
mult o încercare a inteligentei decît a 
forței. Și aici — în această cabină din 
prima linie a luptei — aceleași auxiliare 
moderne : televorbitor, aparate de televi
ziune, panouri sinoptice La comanda 
pupitrului se află un tînăr de 25 de ani. 
Marian Tuțu, absolvent al școlii profesio
nale. actualmente elev în ultima clasă la

upă acest tur 
tericesc, este 
sinteze și comparații statistice. 
In primul rînd : gradul de pre
gătire profesională. Semnifica

tiv. de pildă, e faptul că numărul siderur- 
giștilor ce provin din școlile profesionale 
este în cont’nu? creștere : de 2,4 ori mai 
mare decît în I960. Tot față de 1960 sem
nalăm și o creștere a ponderii inginerilor 
cu o experiență mai îndelungată, de

astelul Corvinilor este un 
simbol al Hunedoarei, amintin- 
du-i în permanentă faptele de 
glorie ale trecutului. Aici și-a 
avut reședința vestitul condu

cător de oști Iancu de Hunedoara. O 
altă perioadă de înflorire a acestor melea
guri urcă în istorie pînă Ia romani, cînd, 
într-o localitate din apropiere, Ghelar, 
existau mine și cuptoare de fier. Siderur
gia are aici rădăcini milenare. Epoca in
dustrială modernă e marcată prin cons
trucția a două furnale — la Toplița 
(1750) și la Găvojdia (1806). Din 1882, o 
dată cu construcția primului furnal, si
derurgia se stabilește la 
troducînd în vecinătatea 
peisaj industrial.

Clădirea seculară 
schimbată, cu pereți 
masive de stejar, cu 
se poate circuia peste tot în voie și fără 
escaladări riscante, ca altădată. Lucrările 
de restaurare a acestui falnic monument 
istoric au costat multe milioane de lei. 
în jurul castelului se întinde „vechiul 
oraș", rămas în esență neschimbat din 
perioada antebelică. în centrul său, în 
virtutea tradiției, se află instituțiile pu
blice, o arteră comercială, dar forfota s-a 
potolit mult față de ce era aici cu un 
deceniu în urmă, cînd basculantele, nea- 
vînd altă ieșire, îl străbateau neîncetat...

Orașul nou — alcătuit din 10 600 de 
apartamente (alte 1 225 de apartamente 
ți 328 de garsoniere se află în construcție 
anul acesta) la care se adaugă încă 
circa 3 000 de case noi, proprietate perso
nală — este dispersat de-a lungul celor 
34 de kilometri de străzi noi, care urcă 
dealul Chizidului și formează o rețea 
geometrică mărginită în zare de un șir 
de blocuri-turn. Situate în diverse puncte 
ale acestui vast ansamblu urbanistic, se 
impun privirii cele 14 complexe și puncte 
comerciale, cele 9 școli (de cîte 16 și 20 
de clase), două edificii culturale (clubul 
„Siderurgistul" și Casa de cultură), stadio
nul. o sală de sporturi etc. înălțate de-a 
lungul anilor, aceste construcții diferă 
ca stil, dar se poate observa faptul incon
testabil că, pe măsură ce se apropie de 
ziua de astăzi, urbanistica și arhitectura 
orașului își ’ "
funcționale.
Hunedoara 
oțelului.

în Hunedoara învață, în prezent. 15 000 
de elevi — adică de două ori și jumătate 
întreaga populație a orașului în 1948 1 
..Itinerarul cultural" ne conduce, întîi, la 
clubul „Siderurgistul" (inexistent acum 
12 ani), cu săli de teatru și de conferințe, 
cu o bibliotecă adăpostind 77 000 de vo
lume. Pe lingă cercurile cu caracter 
practic (croitorie, dactilografie). pe lîngă 
cele cu profil cultural-artistic (cineclub, 
foto, cor. dansuri, muzică ușoară, fanfară, 
formație semisimfonică, teatru, pictură, 
cenaclu literar etc.) se remarcă activi
tatea unei universități muncitorești cu o 
largă paletă de preocupări — de la 
„știința organizării producției" pînă la 
„istoria artelor plastice". Nu este o sim
plă creștere a nivelului cultural — ca 
în urmă cu ani — ci asistăm Ia o 
adîncire șî diversificare a cerințelor spi
rituale, la formarea unui public competent 
și exigent.

„Vrem să ridicăm personalitatea ora
șului la nivelul personalității combina
tului — ne spune ing. Gheorghe Vasiu, 
prim-secretar al comitetului municipal 
de partid și primar al Hunedoarei. Aceas
ta înseamnă realizarea unui peisaj urba
nistic cît mai plăcut și mai atrăgător, 
înseamnă străzi curate, zone verzi îngri
jite și cît mai multe flori. Ne străduim 
să sporim, în toate compartimentele de
servirii publice, gradul de civilizație. Ne 
propunem o îmbogățire a agendei cul
turale și turistice pentru a ridica, la 
nivelul municipiului, noțiunea de „timp 
liber". Astfel, prezentarea unor concerte 
semisimfonice la Castel, organizarea unor 
serbări cîmpenești au atras numeroși hu- 
nedoreni. Crearea unor baze de agrement 
prevăzute cu ambarcațiuni și campinguri 
— la Cinciș și Chizid — va mări frecvența 
plecărilor cu familia la -sfîrșit de săptă- 
mînă. In acest sens, ne rămîn încă multe 
de făcut pentru a valorifica din plin 
zestrea naturală atît de bogată pe care o 
reprezintă rîurile, lacurile, înălțimile îm
pădurite din jurul orașului".

Hunedoara, in? 
castelului noul

regăsesc multo
consolidați, cu uși 

scări trainice, incit

adaugă noi valori estetice si 
Dintr-un oraș al oțelului, 

a devenit un municipiu al

Din 
Ga

in
Ar-

rin munca și succesele lor. hu- 
nedorenli au mîndria de a par
ticipa, în primele rînduri. la mă
rețul program al partidului de 
desăvîrșire a construcției socia

liste, de edificare a unei țări înfloritoare, 
în plin progres material și spiritual, 
oțelul hunedorean s-au făurit titanii 
laților. Oțel hunedorean se află și 
schelăria de beton a Bicazului. a
geșului șl a Porților de Fier ; în halele 
și agregatele marilor uzine din Brașov. 
Ploiești. Iași, Arad, din toate colturile 
țării ; în tractoarele și utilajele petroliere 
care călătoresc pe meridianele lumii. 
Acesta a fost rostul major, istoric, a) 
Hunedoarei de-a lungul sfertului de veac 
de construcție socialistă. Acesta este ros
tul ei major de astăzi, cînd — de ce 
treapta maturității — își aduce aportul 
în bătălia hotărîtoare pentru îndeplinirea 
cincinalului. Este rostul de a fi. în marele 
circuit al metalului, alături de Galați și 
Reșița, una din sursele vitale pentru in
dustrializarea tării.

I
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Mihai NEGULESCU

Mihai BENIUC

Cîntarea drumului
Noi cîntece ți-aș vrea eu, țară, 
Mai pline, mai de primăvară, 
Mai pe măsura vremii tale, 
Mai cu elan, mai triumfale.

La ce borboroseală lină 
A sîngelui care suspină ?
Cu capu-n palme cine plînge 
în fumul crîșmelor nătînge ?

Pe fruntea tînără se lasă, 
A soarelui blondă mătasă, 
Nu glod acopere privirea, 
Din piept țîșnește-n ea iubirea.

E singe proaspăt, singe june 
Ce-a prins în vine să răsune

Pe Argeș ori în Hunedoara, 
La Dunăre și cît e țara.

Nici mucegaiuri din milenii 
Nici boarea lîncedă a lenii 
Nu prind îmbujorata floare 
A trudei tale milenare.

Cu ochiul de bătrîn ostaș 
Al ăstor plaiuri băștinaș 
Văd oastea celor care-n muncă 
De aur pod spre mîine-aruncă.

Văd oastea lor și-ascult, ascult 
Cum se ridică din tumult
Mai sus, mai clar, mai cu-nțeles 
Cîntarea drumului ales.

Ștefan Augustin DOINAȘ

Așa mi-ar spune valul, de-ar fi sonor : Nimic, 
nimica nu se-ntoarce decît ajuns la țintă.
Un val e o părere ; dar cît ar fi de mic, 
oceanul n-are-n sine cuvînt care să-l mintă 
și valul galopează spre țărmuri, incolor, 
atinge-n mers coralii și nu se-nduioșează, 
și chiar dacă delfinii-1 ucid cu coada lor, 
el supraviețuiește-alăturea-ntr-o rază, 
și tot mai galopează, eteric, prin cleștar, 
și dacă nu sînt țărmuri de piatră-atinge luna, 
și dacă nu e lună, e poate-un val amar, 
mult mai amar ca primul, ce-i dă întotdeauna 
răspuns... Nimic nu cade. Chiar cea mai stearpă stea 
atinge-un ceas cînd raza de soare bate-n ea...

Eugen FRUNZA

Chip mistuit de flăcări 
îl mai zăresc : păgîn 
împresurat de vulturi 
ce-i ciugulesc plămînii... 
O, Prometeu român — 
valahul din Palermo !

Vor fi aflat cocorii 
călătoriți la sud 
în blînde anotimpuri 
ce dor îl răstignise 
arzînd pe negru scut — 
valahul din Palermo ?

Va fi gemut pămintul 
cînd buzele-i mureau 
pe un crîmpei de doină, 
și-ntre făclii de ceară 
Carpații privegheau — 
valahul din Palermo ?

Atît de sfînt și palid 
îl văd purtat, străin, 
și aruncat în groapa 
comună-a sărăcimii 
deavalma și — anonim — 
valahul din Palermo.

Dar o suflare vie 
din sfîșiatu-i piept 
tot mai aprinde focul 
pe creste și în flamuri, 
și stă pe zare, drept, 
valahul din Palermo.

Și fruntea-i luminează 
acest popor stăpîn 
pe cînd— răpuși — dorm zeii 
în gropile comune...
O, Prometeu român — 
valahul din Palermo !

Dau laudă acestor pîini ce vin 
spre seară aburind în genți 
pe care umbrele sărate ale palmelor 
se reculeg, ne întîlnesc, ne spun o taină.

Din jocuri surde ne-a cules cu ochi magnetic 
un dor de zare, de șosele, răspîndind 
din roata bicicletelor miros de schelărie, 
de brad legînd cornișele în zodii.

Și ce oraș răsare împrejur 
din respirația ferestrelor de-acasă 
că ziua, tulbure de var, ne însoțește 
într-o geneză fruntea — lîngă pîini.

Nicolae PRELIPCEANU

Cum s-a clădit turnul de apă să fie drept 
nevasta cui a fost zidită-n el 
ochii sus de tot ferestre ovale visînd 
pe coloana vertebrală crescută cu vremea 
urcă apele coboară apele 
copiii femeii s-au născut departe 
vestală apei să ne închinăm la ea 
cum stă cu talpa sprijinită 
pe atîția eroi care coboară-n temelie 
iar apa susură pe urma lor 
un strigăt de izbîndă și slavă 
iar apa nu le uită chipul bărbătesc 
apa e ca un mare Pantheon 
zugrăvit fără vedere ochilor noștri 
cu-acești eroi păzind la temelie 
pacea orașului
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•
’ „O mare parte a populației Indigene nu poate 
sa. se dedice culturii plantelor alimentare tra
diționale deoarece este recrutată cu forța pentru 
a lucra pe plantațiile colonilor portughezi: tu
tun, bumbac, cafea, (mărfuri de export). Pa
trimoniul zootehnic este modest și se află aproa
pe în întregime în posesia colonilor portughezi". 
(Citatul a fost extras dintr-o sursă nesuspectată 
de „subversiune" : Enciclopedia geografică Gar- 
zantl, iar țara pe care o descrie se numește 
Angola).

REVELAȚIILE
UNEI INCURSIUNI
PSIHOLOGICE

Din mulțimea fațetelor pe care le 
expune orașul Mexico se încheagă 
personalitatea singulară a acestei 
aglonierărl urbane de aproape șapte 
milioane de locuitori, dacă-1 socotim 
Si suburbiile. Singulară ? Da. Pe 
lingă ceea ce e direct vizibil ca ori
ginalitate, diverși alți factori con
tribuie la această impresie. Cu tot 
soarele violent, combinația de culori 
produce un

senzația că 
pe cale 
cutremur

ton întunecat, care 
ceva implacabil 
se întîmple —

dă 
e 
un 
plă, de altfel), o grindină pustiitoare 
sau altceva. Nu trebuie uitat că pre
zența în imediata apropiere a me
tropolei a celor doi vulcani enormi 
exercită probabil și ea o presiune 
psihologică prin evocarea de drame 
ale trecutului ce se pot repeta. Nu 
numai în capitală. Mexicul întreg 
trăiește sub amenințarea exploziilor 
de lavă, căci e încins cu un cordon 
de vulcani lung de 900 kilometri și 
lat de la 70 la 100 kilometri.

Dar dacă la mexicani asemenea 
fenomene nu sînt privite cu un dra
matism exagerat, „drama vieții" cum 
o numește poetul Xavier Villaurru- 
tia, își lasă amprenta vizibilă asupra 
felului lor de a fi. Forțele maligne 
care-i influențează traiul cotidian 
par să-l impresioneze pe mexican 
mai mult decît fireasca și universala 
perspectivă a morțil. Aici probabil 
este izvorul dozei apreciabile de 
neîncredere, de interiorizare. Pri
vind mai pe îndelete, poți con
stata că politețea fără cusur a 
mexicanului e de fapt o atitudine 
defensivă, un avanpost al caracteru
lui său rezervat, o linie divizorie, 
aurită dacă vreți, dar fermă, pentru 
a te menține la distantă. Asta nu 
înseamnă că el nu leagă prietenii 
veritabile, că nu e în posesia întregii 
game a afecțiunilor. Deloc. Te trece 
însă mai întîi printr-un riguros sta
giu de aspirant la prietenia și în
crederea lui, mai lung sau mai 
scurt, după caz. De unde vine neîn
crederea, sau mai bine spus, pru
denta sa hipertrofiată î De la foarte 
multele decepții și violențe suferite 
de această națiune din momentul 
nașterii ei și pină în zilele noastre. 
E o trăsătură pornită de la indianul 
traumatizat de Conquistă, îngroșată 
apoi de-a lungul procesului de colo
nizare, de capriciile unui pămînt 
care poate face ca peste noapte un 
banal și pașnic lan de porumb să 
devină crater vulcanic. Tot atîtea 
motive ca mexicanul să se simtă 
înconjurat de pericole. Nu e de mi
rare că una din virtuțile cele mai 
apreciate de el este stoicismul, pe 
orice teren s-ar manifesta, faculta
tea de a rezista bărbătește la orice 
încercări.

Ce e drept, mexicanul poate a- 
dopta fraze și mode străine, e capa
bil să fie gazdă Curtenitoare, dar . 
niciodată nu va scăpa ocazia de a 
aminti cu amărăciune că Mexicul a 
avut mult de suferit din partea 
străinilor în genere și în mod cu 
totul special de la „los gringos" 
(yankei). Vei vedea la el că e dispus 
(sau predispus) să critice neajunsu
rile din viața politică și socială, să 
comenteze cu patos unele scandaluri 
politice. Dar dacă un străin se a- 
pucă să se ocupe de așa ceva, atunci 
îi sare țandăra și, fără ezitare, îi a- 
runcă în față : „Păi, dumneata, cu 
ce drept... 7“ Ceea ce unii condeieri, 
străini firește, numesc cu ușurință 
suspectă „patriotism exagerat", la 
mexicani nu e altceva decît un re
flex modelat de intemperiile abătute 
de atîtea ori asupra acestei țări și 
care au ascuțit susceptibilitatea, vi
gilența. față de orice încercare de a 
atinge, fie și cu vorba, patrimoniul 
valorilor naționale.

In cartea intitulată ironic „Bunii 
noștri vecini", publicistul mexican 
Mario Gill, făcînd un istoric al re
lațiilor cu S.U.A., scria că celor 
care, asemenea lui, încearcă să a- 
mlntească contemporanilor de trecut 
li se răspunde uneori: „La ce bun 
să mai zgîndărim rănile ? Ce a fost, 
s-a dus...". La care Gill răspunde : 
„Popoarele au o memorie bună. In 
afară de asta. în împrejurările ac
tuale trecutul nu este numai tre
cut..." Aluzie limpede la tentativele 
de a prelungi, de a perpetua practi
cile trecutului, atît de amare pentru 
mexicani.

în anumite ocazii mi-au venit in
voluntar în minte cuvintele lui Gill. 
Mi-a rămas întipărită, de pildă, o 
scenă de la un miting al Partidului 
Popular Socialist, în capitală, în ca
drul căreia discursuri aprinse se re
fereau tocmai la acest „trecut pre
zent". Era vorba despre acțiunea ar
bitrară a unui antreprenor nord- 
american, instalat în statul Veracruz, 
care, stingherit în intențiile sale de 
acaparare de terenuri de barăcile 
unor muncitori zilieri, a încercat mai 
întîi să achiziționeze locul cu pri
cina pe bază de „înțelegere" și după 
ce nu i-a reușit a trimis pe oamenii 
săi să demoleze barăcile, afirmînd că 
poate să le cumpere „cu tot cu loca
tari". Sala unde se desfășura mitin
gul era plină de lozinci ca „Viva 
Mexico" și „Abajo los Gringos" (Jos 
yankeii). „Nu-i destul, spunea un o- 
rator tînăr, că yankeii ne-au răpit 
mai mult de jumătate de țară, că ne 
jefuiesc munca eumpărîndu-ne pro
dusele la prețul ce le convine, că au 
pus mina pe industrii importante și 
le amenință pe altele? Vom ajunge 
oare nesiguri și pe dușumeaua locu
inței unde trăim ?" Ulterior, autori
tățile au intervenit, obligîndu-1 pe 
antreprenor să plătească daunele și 
să restituie terenul proprietarilor. In 
presă, cazul a făcut obiectul unor co
mentarii violente.

Oficial, relațiile cu S.U.A. sînt 
bune după cîte afirmă ambele părți, 
nu există între aceste țări nici o 
chestiune serioasă nerezolvată. La 
nivel popular însă, nimeni nu poate 
să conteste că atitudinile diferă.

Ținînd seama de problemele gi
gantice care se pun țărilor subdez
voltate — a căror populație în ge
nere crește mai rapid decît produc
ția — și de moștenirea grea a tre
cutului, Mexicul modern este o reu
șită din cele mai expresive. Probe 
solide vin în sprijinul afirmației. In 
ultimii zece ani produsul național 
brut a crescut cu 93 la sută, produc
ția industrială cu 110 la sută, cea 
agricolă cu 88 la sută.

în regiuni unde odinioară unica ac
tivitate era “ cultivarea pămintului 
sterp, s-au născut unități industriale, 
dintre care unele nu numai că a- 
provizionează piața locală, dar și-au

să
(ceea ce se și întîm-

cîștigat renume și peste hotare. Este 
cazul unei zone din Veracruz, unde 
e instalată cea mai mare fabrică de 
aluminiu din America Latină, cu 
peste zece la sută din producția des
tinată exportului, sau uzina de țevi 
metalice „Tamsa", cu un export de 
20 la sută. Intîlnești întreprinderi de 
rafinare a minereurilor, uzine hidro și 
termoelectrice, unități metalurgice ale 
construcției de mașini și motoare 
electrice, ale industriei de conserve, 
textile, chimice, petrochimice și al
tele.

O rețea de șosele moderne leagă 
principalele centre ale țării, permi- 
țînd un trafic intens și mereu în 
creștere. Orașele își schimbă fața cu 
repeziciune, prin aplicarea unor pla
nuri îndrăznețe, conforme cu cele 
mai noi cuceriri arhitectonice și ur-

CULORILE TARI 
ALE MEXICULUI on

3,1 la sută după surse oficiale. în- 
tr-un astfel de ritm, țara va număra 
80 milioane locuitori în 1980 și 150 
milioane în anul 2000, afirmă spe
cialiștii. Asemenea cifre ar putea 
impresiona și țări cu capacitatea e- 
eonomică mult superioară Mexicu
lui.

O serie de economiști, îndeosebi 
de la Școala superioară de economie 
a Universității din capitală, atrag 
însă atenția că asigurarea unui ca
dru pentru dezvoltarea economica 
în ansamblul ei nu va putea fi ob
ținută la nivelul corespunzător decît 
paralel cu măsuri de ordin social 
care să permită distribuirea mai e- 
chitabilă a produsului național. Con
știent de dezavantajele orientării cu 
precădere a schimburilor economice 
spre o singură piață (S.U.A. absorb 
60 la sută din exporturile mexicane 
și furnizează 70 la sută din mărfu
rile importate de mexicani), guver
nul caută să micșoreze această de
pendentă prin promovarea de rela
ții comerciale și de cooperare eco
nomică cu noi parteneri, inclusiv 
din zone geografice încă puțin ex
plorate, cum este Europa răsări
teană.

Imaginațî-vă o țară de 
patru ori mai mare decît 
Italia. Un fel de paradis 
terestru, cu tufișuri dese, 
păduri, savane, cu cîte- 
va mici orașe. Și în acest 
„paradis*, cinci milioane 
de oameni se află anga
jați într-o luptă perma
nentă împotriva foametei, 
a maladiilor, șomajului, 
în primul rind, a sur
sei tuturor suferințelor 
lor — dominația colo
nială. Menirea hărăzită 
de colonialiști acestor 
milioane de oameni cu 
pielea neagră este aceea 
de a crea un paradis 
pentru cel 200 000 de 
„semizei* de origine por
tugheză.

Dar enciclopedia citată 
uită să menționeze că a- 
cest paradis terestru al 
descendenților lui Vasco

lonîaliste : au fost consti
tuite „sate strategice* 
unde sînt internate toate 
persoanele suspectate de 
a-i sprijini pe partizani. 
Dar aceste măsuri meni
te să frîneze mișcarea de 
eliberare 
puternică 
ganizată. 
liberare 
pe acum
15 provincii ale țării. în 
zonele 
este 
baze : 
tensă 
tizare 
pus la punct sistemul sa
nitar și, mai presus 
orice, se 
noua structură 
politică. Toate 
tiuni necesită 
supraomenesc.
sonelor

o fac tot mai 
și mai bine or- 
Mișcarea de e- 
controlează de 
șase din cele

> eliberate viața 
reorganizată pe 

noi. Are loc o in
acțiune de alfabe- 
a populației, este

do 
cimentează 
socială și 
aceste ac- 
un efort 
Deasupra 

eliberate born

Prima parte a reportajului a fost 
publicată în „Scînteia" nr. 8 012.

banistice. învățămîntul, una din ve
rigile de bază ale oricărei dezvoltări, 
se bucură de atenție din partea gu
vernului și dovada cea mai elocventă 
constă în faptul că acestui sector îi 
sînt repartizate din buget 
mai mari 
mate.

Diverse 
samblului 
consideră 
fante. Stabilitatea politică — de circa 
trei decenii se petrece aici o succe
siune ordonată de guverne — și fap
tul că statul controlează, direct sau 
indirect, unele sectoare vitale ale e- 
conomiei.

Totuși, progresul economic și teh
nic a favorizat în genere treptele 
superioare ale piramidei sociale, ne
reușind să elimine discrepantele 
violente. Avansul industrial se su
prapune peste o structură rurală, 
unde 25 milioane de țărani se află, 
practic, în afara pieței, într-atît de 
scăzută e puterea lor de cumpărare. 
Statisticile vorbesc de un venit me
diu anual al țăranului de 120 do
lari cu care de abia reușește să se 
îmbrace și să se alimenteze precar. 
Dar această cifră medie cuprinde și 
însemnate grupuri de populație fără 
nici un cîștig, aflate la discreția a 
ceea ce le oferă pămîntul zgîrcit.

Industria mexicană aliniază în vi
trinele magazinelor o abundentă de 
articole din categoria bunurilor du
rabile, ca frigidere, televizoare, ma
șini de cusut, de spălat etc., dar la 
nivelul veniturilor majorității cîți 
sînt în stare să le cumpere ? 
Eforturile pe tărîmul educației 
pot fi spectaculoase dacă le ra
portăm la standardul Americii La
tine (cu excepția Cubei, firește), însă 
38 la sută din copiii de vîrstă șco
lară, îndeosebi din zonele rurale, 
nu pot să învețe. Cercurile politice 
conducătoare au de înfruntat, între 
altele, o problemă dramatică: cum 
să utilizeze pe cele 400 000 persoane 
care anual presează piața brațelor 
de muncă, cînd industria poate să 
absoarbă numai 180 000, iar agricul
tura e și așa suprasaturată ? Pe 
deasupra, situația se agravează de 
la an la an, fiindcă Mexicul înregis
trează una 
de creștere

.fonduri
decît pentru forțele ar-
sînt explicațiile date an- 
de realizări, dar două se 
ca fiind cele mai impor-

din cele mai mari rate 
demografică de pe glob:

★
După forma sa, Mexicul e asemă

nat cu o uriașă scoică marină, al că
rei vîrf se împlîntă 
Californiei americane 
lui și a cărei bază 
junglele Guatemalei.
scoica expune vederii fațete tragice, 
ele nu pot anula prospețimea și 
frumusețea acestei țări. Le deslu
șești în ochii imenși ai indienelor, 
cu adîncimi inscrutabile, în simpli
tatea țăranului, isteț la vorbă și de
pozitar al unor valori spirituale de 
neconfundat, în instinctul plastic și 
îndemînarea de exprimare a unei 
vaste galerii de artiști, în patriotis
mul care animă sufletele și inspiră 
marile creații ale acestei națiuni, în 
lirismul poeților, de o particulară 
bogăție șl originalitate, în proiecte 
îndrăznețe pe tărîmul civilizației 
materiale. Cu toată stima profundă 
fată de valoarea datelor șl cifrelor, 
îndrăznesc să spun că a înțelege 
Mexicul înseamnă, înainte de toate. 
a-1 simți.

Retrăiesc un crîmpeî de la ora 
despărțirii, împreună cu doi amici, 
în vestita cafenea „Tenampa" 
tot atît de .............. -
Grupuri de 
în straiele 
toare ca de 
ghitare, ne cîntă cu foc.

Ies în stradă, și, cum am absorbit 
ceva din fatalismul indianului, pă
șesc invulnerabil printre automobile 
dezlănțuite. Bulevardul scînteiază 
sub minunile lămpilor eu neon. O 
reclamă imensă te Invită să încerci 
delicioasa bere „Montezuma", alta 
laudă virtuțile pneurilor „Firestone". 
Din loc în loc, indiene învelite în 
„rebozo", își înșiră, pe trotuar, pun
gile cu arahide prăjite, dar nu scot 
nici un cuvînt pentru a atrage clien- 
tii. In localuri sau în plină stradă, 
grupuri de „mariachis" continuă să 
descifreze ascunzișurile amorului, 
înăltîndu-f alternativ ode, sau po
vestind cîte ceva din riscurile lui. 
Iar eu invoc autoritatea lui Quet
zalcoatl și altor suverani ai Olimpu- 
lui aztec, cu dorința ca ei să nu per
mită ca Mexicul să-și modifice felul 
de a fi. Să avanseze, să-și rezolve 
problemele sociale ce îl înfrun
tă, să prospere, dar să nu-șl piardă 
niciodată stilul, culoarea, caracterul.

Vasile OSOS

în deserturile 
și ale Texasu- 
se pierde în 
Dacă deseori

din 
vestita piață Garibaldi, 
cîntăreți, „mariachis", 
lor cu fireturi străluci- 
generali și înarmați cu

Arde pădurea
în Angola

în zonele eliberate ale Angolei, luptătorii din uni
tățile M.P.L.A. stau cu fermitate de strajă, fiind gata 

oricînd să respingă asaltul trupelor colonialiste

Prima recoltă 
de grîu a Saharei

reportaj de Franco PRATTICO,
publicist italian

da Gama se transformă, 
pe zi ce trece, și pentru 
ei într-un infern. 'Din 
„tara mamă* — Portuga
lia — continuă să so
sească arme (în mare 
parte de fabricație ame
ricană și belgiană) și 
oameni care le mînuiesc. 
Orașele, și în special ca
pitala, Luanda, au deve
nit cazemate.

De pe aeroporturile 
militare își iau zborul 
zilnic roiuri de elicoptere 
și bombardiere purtfn- 
du-și în burtă „mierea*, 
cunoscută sub denumi
rea de napalm. Iar pă
durea arde. ,Arde Bub 
bombele de napalm și 
arde de avîntul luptei 
forțelor de eliberare care, 
începînd cu 1961, au 
creat o armată în toată 
puterea cuvîntului, con
dusă de formațiunea po
litică autohtonă M.P.L.A. 
(Mișcarea Populară pen
tru Eliberarea—Angolei).

Riposta autorităților co-

bardierele și elicopterele 
asupritorilor continuă să 
se rotească și să prici
nuiască distrugeri. De 
aceea, fiecare angolez — 
bărbat, femeie sau copil 
— este în același timp și 
cetățean și luptător. In 
satele eliberate se for
mează continuu grupări 
de ' apărare teritorială, 
uneori înarmate numai 
cu arcuri și săgeți. Tru
pele colonialiste îndrăz
nesc arareori să pătrun
dă în aceste zone, arare
ori încearcă să-și șerpu- 
lască formațiile pe cără
rile pădurii, pline de pe
ricole, unde, în spatele 
cortinei de frunze, poate 
în fiecare moment să se 
afle un partizan, dacă nu 
chiar un pluton înarmat, 
bine instruit, (întind cu 
vîrful armelor înspre pa
trula dușmană.

însoțiți de o gardă 
pusă la dispoziția lor de 
M.P.L.A., un regizor de la 
televiziunea italiană.

Ștefani, șl un fotograf, 
Augusta Conchilia, au 
vizitat bazele partizani
lor, au admirat munca 
oamenilor din zonele li
bere, au asistat la alege
rea reprezentanților ru
rali pentru conferința re
gională care avea pe or
dinea de zi problema or
ganizării sociale, econo
mice și politice din teri
toriile eliberate, consti
tuirea și întărirea arma
tei regulate, extinderea 
luptei anticolonialiste etc. 
Ei relatează că la sediul 
unde avea Ioc conferința 
erau prezenți vestiți con
ducători ai războiului de 
eliberare din Angola : 
poetul Agostinho Neto, 
Annibal De Melo, Dilo 
Lua și mulți alți luptă
tori.

— In condițiile noastre, 
lupta armată — s-a sub
liniat și cu acest pri
lej — este factorul de 
care depinde nu numai in-

dependența țării, dar și 
organizarea socială și 
politică a poporului, 
trezirea lui la o viată 
nouă.

...Savana angoleză e în 
clocot, iar viața colonia
liștilor devine din ce în 
ce mai dificilă. începînd 
din vara trecută, forțele 
patriotice și-au extins 
operațiunile pe mai mul
te fronturi, înconjurînd 
regiunea capitalei, Luan
da, într-un clește de fier. 
Ciocnirile armate se în
tind acum de la nord la 
est, dinspre regiunile 
Dembos și Nambuahgu, 
în spre Mexico și Cuando.

Angola este avanpos
tul luptei împotriva ulti
melor forte colonialiste 
care mai supraviețuiesc 
în Africa — o imensă sa
vană brăzdată de tran
șee, ale cărei granițe se 
întind spre răsărit, pînă 
în Mozambic, unde acțio
nează forțele patriotice 
conduse de FRELIMO.

Lupta descendenților 
Iui Vasco da Gama nu 
este purtată în numele 
pescarului lusitan sau al 
muncitorului din Lisa
bona. Ei sînt trimiși aici 
să ucidă și să moară în 
numele aurului Africii de 
sud, al minelor rhode- 
siene, al capitalului 
străin, pompat prin Cape
town. Acesta este adevă-, 
râtul 
purtat 
Lupta desfășurată în An
gola 
M.P.L.A., ca și cea diri
jată de FRELIMO în Mo
zambic, face parte din 
ampla mișcare de elibe
rare din teritoriile încă 
subjugate ale Africii. Po
poarele africane inde
pendente își exprimă so
lidaritatea cu luptătorii . 
angolezi și 
câni, sprijină 
dreaptă.

lntr-o regiune a Saharei care 
aparține Libiei a fost descoperită 
de curînd o sursă de apă subte
rană ale cărei rezerve sînt apre
ciate de unii specialiști ca fiind, 
echivalente cu cantitatea de apă 
rezultată din „curgerea Nilului 
pe o perioadă de 200 de ani". Un 
corespondent al ziarului englez 
„Daily Mail", care a vizitat oaza 
libiană Kufrah, arată, în legătură 
cu noua descoperire, că prima 
recoltă de grîu a Saharei este 
coaptă. Importanța acestei desco
periri este accentuată de faptul 
că respectiva sursă de apă poate 
fi pusă în valoare prin mijloace 
relativ simple. De pildă, a fost, 
suficient să se foreze doar 8 puțuri 
și să se instaleze o rețea de apa
rate de stropit, pentru ca 25 000 
de acri de deșert să fie transfor
mați într-o pajiște. Specialiștii în 
agricultură apreciază că recoltele 
de grîu de la Kufrah ar putea 
asigura în viitor necesitățile în
tregii țări.

Vechiul 
centru din 

Los Angeles...
pe roți

Din vechiul centru al orașului 
Los Angeles, dispar și ultimele 
mărturii ale trecutului: casele pio
nierilor care „au cucerit Far Wes- 
tul". Cițiva miliardari le-au achi
ziționat iar acum, ridicate pe plat
forme cu roți, ele se îndreaptă 
spre un parc muzeu, în timp ce 
în locul lor apar zgirie-norii.

Penurie 
de „nume 

sonore" penv.li 
parfumuri

sens al războiului 
de colonialiști

sub conducerea

mozambi- 
cauza lor

in

După cum a anunțat liga pro-
• ducătorilor de parfumuri din 
' Franța, în această țară există 
I 50 000 de sortimente de parfumuri
• care au fiecare un nume aparte. 
’ Introducerea unei noi esențe în

comerț este, după 'părerea exper- 
> ților, aproape imposibilă. Nu pen- 
’ tru că nu s-ar putea găsi un par- 
’ fum cu miros deosebit, ci pentru 
’ că... s-au epuizat numele.

Clepsidra 
buclucașă

IAVA

JU'
ummwmm

de așteptare 
cu străzi de 
care după

de Georges CHAPOU 
publicist francez

vieții
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cotidiene
„Fine weather" — „timp frumos" 

ne anunțase comandantul de bord 
cu puțin înainte de a ateriza pe 
aeroportul Djakarta. Dar cînd sosești 
dintr-o zonă cu temperatură mode
rată, cele 32 de grade ale aerului te 
izbesc parcă în creștetul capului. 
Simți în nări mirosul recoltei și 
asta te face să-ți dai seama că ima
ginile văzute din avion — covorul de 
orezării, cocotierii cu reflexe meta
lice (din pricina luminii albe a ce
rului), acoperișurile înalte și ascu
țite cu țigle portocalii sînt reale.

în Indonezia te frapează de la în
ceput unele fenomene tipice pentru 
țările lumii a treia : bogăția covîrși- 
toare a marilor proprietari funciari 
în contrast cu sărăcia unui imens 
proletariat urban, care nu are de 
lucru și este obligat să caute diverse 
ocupații pentru a cîștiga cîteva rupii 
pe zi necesare existenței. Din a- 
ceastă categorie fac parte conducă
torii de ricșe. Sînt o mulțime și se 
aruncă asupra primului venit ca un 
stol de păsări. îngrămădiți și tăcuți 
așteaptă apoi în fața hotelului „In
donezia" ale cărui mii de lumini 
seînteiază sfidător în noaptea java
neză, fiind ținta permanentă a no
roiului aruncat de roțile mercedesu- 
rilor cumpărate de bogății plantatori 
în timpul ultimului voiaj în Europa. 
La adăpostul precar al unui acoperiș 
de mătase jerpelită, ei asistă la de
filarea femeilor „din lumea bună", 
cu rochii costisitoare și încărcate de 
bijuterii, care sînt însoțite adesea 
de domni în smochinguri negre. 
Pentru unii întreaga bogăție ; pentru

eeilalțl speranțe deșarte. In mijlocul 
nopții, atunci cînd ultimul client a 
plecat cu Cadillacul său, sărmanul 
ricșar se retrage obosit 
Bpre periferia murdară, 
pămînt bătătorit, în 
ploaie înoți în noroi.

Trebuia să mă întîlnesc cu direc
torul oficiului de turism. Lucrul a 
fost imposibil, deoarece la fiecare 
încercare de-a mea mi se răspundea 
invariabil: domnul director lipsește 
din birou. La minunatul muzeu din 
Djakarta am vrut să fotografiez 
statui și basoreliefuri pentru un or
ganism al UNESCO. Un paznic 
mi-a interzis. Mi s-a spus să mă a- 
dresez directorului muzeului. Fără 
mirare am constatat că biroul direc
torului era gol.

Nu poți să faci abstracție de aspec
tul șantierelor abandonate pe care 
ți-1 oferă marile orașe ca Bandung, 
Jogjakarta sau Djakarta. Ca niște 
paznici în fața marilor imobile neter
minate, macaralele își ridică brațele 
nemișcate spre cer. De ce să le 
transporți și unde să le transporți î 
Căci de la un capăt la altul al In
doneziei întreprinderile sînt blo
cate — provizoriu vi se va spune în 
cercurile oficiale. Un muncitor din 
Djakarta trebuie să trăiască cu 100 
de rupii — monedă ce cunoaște o 
devalorizare cronică, în timp ce kilo
gramul de orez costă 90 de rupii și 
o familie javaneză numără adesea 4 
pină la 12 și chiar și mai mulți copii.

Mana Beras ? (unde e orezul ?) — 
se întreabă oamenii. Cum se poate 
transforma orezul în „HOLDENS" ? 
(aluzie la automobilele australiene p«

Măiestria artistică a poporului indonezian se face remarcată pretutindeni. 
Chiar în satele îndepărtate din junglă, unele case sînt adevărate opere 

de artăde
care traficanții continuă să le im
porte fără a le păsa de marasmul 
economic în care se află țara). Criza 
de alimente a favorizat apariția a 
numeroși speculanți, a căror exis
tentă agravează și mai mult situa
ția. Ei cumpără orezul de la Sulawesi 
cu 25 de rupii kilogramul și îl re- 
vînd la prețuri exorbitante în estul 
lavei sau în sudul Sumatrei.

Am asistat la manifestații la Ban
dung, unde tone de vopsea neagră au

fost împrăștiate pe fațadele albe ale 
caselor și ale închisorii ; la Djakarta 
copiii de la școlile primare au fost 
înconjurați de poliție pentru că ma
nifestau. Pe aeroportul de la Kema- 
joran (Djakarta) un băiat de șapte 
ani, care vinde ziare, te privește cu 
ochii mari implorîndu-te să-i dai 
ceva în plus. Vecinul meu, un fost 
student, care negăsind de lucru în 
specialitatea sa a fost nevoit să se 
ocupe cu comerțul ambulant, îmi

spune: așa îmi cîștig orezul. Con- < 
dițiile economice sînt de așa natură < 
îneît este aproape imposibil să-ți < 
cîștigi existența fără să exerciți < 
cîteva „meserii". Tînăra noastră ' 
stewardesă ne explicase încă de la t 
sosirea noastră pe aeroport că a tre- < 
buit să renunțe la studiile superioare <
și să se dedice turismului în timpul < 
zilei, iar seara să... redacteze articole < 
culturale și reportaje pentru ziare ' 
și reviste. Această dispersare a acti- , 
vității am constatat-o și mai mult < 
la Jogjakarta unde ghidul nostru, un < 
intelectual, era nevoit să-și pără- < 
sească școlile la care preda (căci < 
preda la mai multe școli) de fiecare ' 
dată cînd un grup de turiști izolați < 
apărea în oraș. Turismul a devenit < 
una din puținele surse de locuri de < 
muncă pentru intelectuali.

Ce se întîmplă cu învățămîntul și J 
cu elevii ? Persoane oficiale din In- , 
donezia mi-au spus că profesorii ti- < 
tulari primesc de la stat un sala- < 
rlu, o parte în natură (cameră mo- 1 
bilată, orez...) și o parte în bani — '
1 200 rupii pe lună pentru un profe- J 
sor universitar. ,

Și totuși cîte posibilități nu există < 
în această țară cu o natură bogată, < 
unde evantaiul e apreciabil — de la ' 
tradiționalul orez la produsele tropi- ' 
cale altădată fabuloase, (cauciuc, j 
lemn, ulei de palmier) ți pină la , 
cositor, bogățiile acestea sînt ex- . 
ploatate însă de firme străine, care 1 
nu fac nimic pentru dezvoltarea eco- ' 
nomiei. Singura lor preocupare este 
de a exploata zăcămintele sau resur- ' 
sele naturale și a trimite materia 
primă pentru prelucrare în străină
tate. Trustul „International Nickel 
Canada" exploatează, de exemplu, 
zăcămintele de nichel din Sulawesi ; 
societăți franceze exploatează lem
nul din Sumatra, capitaluri japoneze 
controlează rezervele petroliere din 
regiunea Atjeh... In privința turis
mului trebuie spus că hotelurile sînt 
administrate și ele de societăți străi
ne : de la l'Ambarrukmo pînă la 
Jogjakarta și Samudra amenajările 
turistice depind de societatea japo
neză Okura; Bali Beach și „Indo
nezia" din Djakarta aparțin firmei 
„Intercontinental". De aci abuzuri 
peste abuzuri. In incinta hotelu
lui „Indonezia" — considerat ca un 
„stat în stat" — dolarul este atotpu
ternic ; un produs farmaceutic care 
poate fi cumpărat la cîteva sute de 
metri distanță în rupii, nu ți se 
vinde la magazinul hotelului „Indo
nezia" decît contra valută. Agențiile 
de voiaj își schimbă tarifele la fie
care nouă devalorizare. Unica lor 
dorință este de a stoarce bani de pe 
urma acestor muncitori și țărani atît 
de harnici, dar care înfruntă un 
destin atît de vitreg.

La restaurantul hotelului „Arany 
Bika“ din Debrețin (R. P. Un
gară) a fost amplasată pe fiecare 
masă o clepsidră. Nisipul fin se 
scurge într-un răstimp de 10 mi
nute. Cîteodată, la capătul țes- 
tor minute, ospătarii intră pa
nică. De ce ? Pentru că restau
rantul, introducînd această ino
vație, a făcut următoarea promi
siune : consumatorul căruia nu i 
se va lua comanda în răstimpul 
amintit are voie să consume tot ce 
poftește... pe gratis. Inutil de spus 
că prin aceasta localul a cîștigat 
o popularitate binemeritată.

Navigator solitar 
lumii

Navigatorul solitar polonez Leo
nid Teliga a părăsit foi portul 
Dakar cu destinația Casablanca, 
unde va încheia înconjurul lumii 
început în ianuarie 1967. Scriitor, 
ziarist și poet, Taliga navighează 
la bordul unei mici bărci cu pînze, 
avînd o lungime de aproximativ 
10 metri. El și-a construit singur 
ambarcațiunea pe care a denu
mit-o „Opty". După ce acum doi 
ani a luat startul din portul Ca
sablanca, navigatorul a trecut prin 
insulele Canare și Antile, a tra
versat Canalul Panama și Ocea
nul Pacific, ajungînd în decembrie 
1967 în Tahiti. El a aruncat apoi 
ancora în portul Suva din insu
lele Fiji, de unde s-a îndreptat, 
fără escală, spre Dakar. Pe ultima 
parte a rutei el a parcurs în 165 
de zile o distanță, de 26 500 km, 
trecînd pe la Capul Bunei Spe
ranțe.

Clasica „fițuică" 
în desuetudine
ei întîmplare petrecută la Uni

versitatea din Miinchen. La un 
examen, asistenților li s-a părut 
suspect că în timpul lucrării 
scrise unul din studenți punea 
mereu mina la gură și șoptea 
ceva. In urma unui control amă
nunțit s-a descoperit că studentul 
era în posesia unui minuscul apa
rat de recepție-emisie. Concomi
tent, serviciile de control ale poș
tei au interceptat și ele acest dia
log „științific", căci interlocutorii 
își aleseseră o lungime de undă 
rezervată... pompierilor. In urma 
cercetărilor făcute, a fost depistat 
locul postului de emisie, situat în 
apropierea universității, dar nu au 
fost descoperiți încă binevoitorii 
transmițători.
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SOL EMNITA TEA INMINĂRII 

UNOR ORDINE Șl MEDALII
SPORT

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc vi
neri dimineața solemnitatea în- 
mînării unor ordine și medalii.

înaltele distincții au fost înmî- 
nate de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat.

Pentru activitate îndelungată în 
mișcarea revoluționară, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 75 de ani, a 
fost conferit Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România", cla
sa a Il-a tovarășului Marin Popa.

Pentru merite deosebite în mun

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menți

nut umedă și s-a încălzit ușor. 
Cerul a fost variabil în Transil
vania și acoperit în rest. Au căzut 
precipitații slabe, Izolate, sub 
formă de ploaie, lapoviță și nin
soare în Transilvania, iar în Cîm- 
pia Dunării, local, a plouat. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potri
vit. Temperatura aerului la ora 14 
a oscilat între zero grade la To- 
pllța, Joseni și Cîmpulung Mol
dovenesc și 8 grade la Blaj, Sebeș, 
Bozovicl și Tr. Severin. Pe alocuri, 
în sudul șl estul țării, s-a semna
lat ceață. In București : Vremea 
s-a menținut umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. A plouat slab. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a atins B 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
30, 31 martie șl 1 aprilie : In țară : 
Vreme în general umedă, cu cerul 
variabil, .mal mult acoperit. Tem
porar — precipitații. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 8 grade, iar maximele între 
3 șl 12 grade, local mai ridicate. 
Ceață locală. In București : Vreme 
relativ umedă, cu cerul schimbă
tori.Ploaie slabă. Vînt slab pînă 
la potrivit.' Temperatura ușor va
riabilă.

*
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Trei „indignafi" 
și o problemă 
deloc simplă
(Urmare din pag. I) 

lum'tf muncă scrisă este inginerul 
Ion Cojocaru. în întreprinderea de 
transport orășenesc Cluj pe care o 
descrie există un singur erou po
zitiv : el însuși.

în examinarea unor asemenea do
cumente, anchetatorii sînt obligați 
să nu pornească de la prejudecăți 
și sentimente. Să fie obiectivi.

Comitetul municipal Cluj al P.C.R. 
a numit o comisie compusă din 9 
persoane, activiști și specialiști, care 
vreme de o săptămînă au verificat 
cazul. De ce nouă persoane ? Pentru 
că erau de verificat frînturile de afir
mație cuprinse în zeci și zeci de pa
gini. Afirmații grave. în plus, acolo 
unde sînt mai mulți oameni, există 
o garanție mai mare de obiectivitate.

Rezultatul : se constată că existau 
In întreprindere cîteva lipsuri în ge
neral cunoscute, și pentru care se 
făceau eforturi de soluționare. Me
moriile însă conțineau un procent 
foarte ridicat de fantezie. Cea mai 
mare parte din faptele semnalate nu 
s-a putut dovedi : a fost, dimpotrivă, 
infirmată de fapte. Comisia a găsit 
un număr de vinovați, între care 
însuși inginerul Cojocaru, care a 
creat în întreprindere o atmosferă 
de neîncredere și bîrfă. S-au propus 
sancțiuni și pentru el și pentru alții.

Reușim să aflăm, după multe dis
cuții, cum s-a declanșat această „ac
țiune de mari proporții". Inginerul 
Cojocaru, pe atunci mecanic-șef al 
întreprinderii, a legat sesizarea unor 
lipsuri evidente în activitatea între
prinderii cu alt fapt evident, acela 
că nu-'și îndeplinea sarcinile de ser
viciu (multe din lipsurile sesizate îi 
aparțineau ca sarcini de serviciu). 
Faptul de a critica i s-a părut o pla
toșă menită să-l pună pe el însuși la 
adăpost de orice răspundere- In acest 
fel (și cu ajutorul unor binevoitori de 
ocazie), a început seria reclamațiilor, 
eroul simțindu-se obiectul unei vaste 
„mașinații care trebuie să-1 îndepăr
teze din funcție".

Ceea ce e trist — ni se pare nouă 
— e că nici acum inginerul Cojocaru 
nu vede unde si cît a greșit. îl în
trebăm :

— Știți că multe din cele semna
late de dv. nu se confirmă ?

— Așa cred unii. Eu știu altceva.
— De ce nu ați adus probe ?
— Să se verifice.
— S-a verificat de cîteva ori și 

totuși...
— Eu așa cunosc lucrurile.
— Fără a le demonstra ?
— Nu se pot demonstra, dar eu 

așa simt.
Există însă și unii care pot fi 

socotiți, într-un fel, „profesioniști" 
în memorii îmbibate de o falsitate 
premeditată. Unul din ei e astăzi 
reținut de organele penale pentru 
cercetări. Se vorbește în sesizările 
lui despre ura unui director „care 
prin aceasta trădează vina pentru 
care este acuzat", despre „o invenție 
epocală (bineînțeles, minimalizată) 
care impulsiona progresul tehnic în 
domeniul ceramicei", despre faptul 
că răuvoitorii din citeva întreprin
deri în care lucrează „îl lipsesc de 
dreptul de apărare". 

că, cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la înființarea ziarului 
„Neuer Weg", au fost conferite 
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa a V-a, 
Ordinul „23 August", clasa a V-a 
și Medalia Muncii unui număr de 
15 lucrători ai cotidianului de 
limbă germană.

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
al Consiliului de Stat, tovarășul 
Emil Bodnaraș a felicitat călduros 
pe cei distinși.

A mulțumit, în numele celor de
corați, pentru înaltele distincții a- 
cordate, Heinrich Lauer, șef de ru
brică la ziarul „Neuer Weg".

In încheiere, tovarășul Emil 
Bodnaraș s-a întreținut cu cei de
corați.

(Agerpres)

Cronica
Vineri seara în cadrul unei festi

vități, ambasadorul Republicii De
mocrate Germane la București, 
Ewald Moldt, a înmînat ministru
lui comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, „Distincția de onoare a Tîr- 
gului de la Leipzig", distincție de
cernată unui număr de 18 persona
lități din diferite țări pentru spri
jinul activ acordat Tîrgului inter
național de la Leipzig.

★
O delegație a Academiei, con

dusă de acad. Alexandru Rosetti, 
directorul Centrului' de cercetări 
fonetice și dialectale, a plecat în 
Malta, pentru a participa la lu
crările Congresului Atlasului 
lingvistic mediteranean.

★
Delegația Consiliului municipal 

Stockholm, condusă de Eva Re- 
mens, președinta consiliului, a so
sit vineri la prînz la Brașov.

★
în cadrul recentei sesiuni a- 

nuale a Ligii franceze contra reu
matismului, care a avut loc la 
Paris, a fost înmfnată Diploma de 
onoare a acestui for științific doc
torului emerit loan Stoia, directo
rul Centrului metodologic de reu
matologie din București, pentru 
elaborarea unor lucrări originale 
de specialitate în acest domeniu.

★
Delegația Confederației franceze 

democratice a muncii (C.F.D.T.), 
alcătuită din Jean Maire, membru

Nu are rost să pătrundem în deta
liile anchetei. S-a dovedit că e vorba, 
pur și simplu, de neadevăruri. Fap
tul nu trebuie să ne mire. E inevi
tabil ca între multe scrisori înte
meiate să-și facă loc și un procent 
de creații ale unor mincinoși cu 
vocație. Ceea ce îngrijorează însă 
este volumul hipertrofie de muncă 
pe care-1 cere verificarea acestor 
minciuni, de zece, de o sută de ori mal 
mare ca în cazuri întemeiate. Pen
tru verificarea afirmațiilor făcute în 
scris de inginerul Gavril Berindean 
de la întreprinderea „Porțeianul"- 
Cluj s-au pierdut 500 ore de muncă, 
iar zeci de oameni, pînă la dovedirea 
adevărului, au fost insultați, au trăit 
o stare de tensiune inutilă. Cine le 
va „restitui" ceasurile de enervare, 
de durere, de încordare ?

Un organ de partid sau de stat 
care primește o sesizare este o- 
bligat să cerceteze. Inevitabil, cer
cetarea cuprinde momente neplă
cute pentru cei cercetați. Un om 
cinstit nu se poate supăra cînd îi 
este controlată activitatea; își dă 
seama de necesitatea controlului și 
îl acceptă. Ceea ce îl sîcîie 
însă pe oricare este numărul orelor 
de muncă ce se pierd cu acest pri
lej. Nu știe unde îi este capul de 
treburi și trebuie să scormonească 
situații vechi, să fie confruntat 
vreme de ore cu cel ce-1 învinuiește, 
să-și ia pentru viitor „precauții" 
inutile, înconjurîndu-se de hîrtii, 
ștampile și dovezi pentru fiecare 
mișcare pe care o face, în eventua
litatea că mîine va apărea un altul. 
învinuindu-1 de cine știe ce.

Pe de altă parte, un procent de 
scrisori cuprinde nu numai ade
văruri. ci și un număr de afirmații 
eronate, făcute nu cu rea intenție, 
ci izvorîte dintr-o viziune subiec
tivă sau din informații inexacte : 
a-i trage la răspundere pe autori 
înseamnă a intimida multi oameni 
cinstiți, care de multe ori ar vrea 
să facă propuneri, critici, sugestii, 
dar manifestă o timiditate exage
rată, de teamă ca intențiile lor 
bune să nu fie răstălmăcite.

Este vorba deci de o activitate 
complexă, care cere, fără îndoială, 
mult tact. Aceasta nu înseamnă însă, 
cîtusi de puțin, indiferentă fată de 
sesizările scrise cu cerneala neagră 
si veninoasă a calomniatorului. Cînd 
faptele dovedesc că a fost vorba de 
minciuni, de ticluieli cu intenția de 
a defăima oameni cinstiți, nu se 
poate conchide printr-un simplu „nu 
se confirmă" urmat, eventual, de 
un amabil „Scuzați de deranj". Se 
cere aplicată ferm legea care con
damnă ne calomniator, pentru a se 
pune astfel stavilă unui periculos 
act antisocial.

în același timp, dezvăluite în pu
blic. astfel de practici — străine 
eticii noastre — vor întîlni reacția 
sănătoasă, curentul de opinie menit 
să vestejească intențiile unora ten
tați să transforme sesizările într-un 
procedeu de răfuială și aranjamen
te personale. Este unul dintre mij
loacele cele mai eficace de a ne 
feri de „indignați" veninoși. încu- 
raiînd totodată criticile și propu
nerile oamenilor bine intenționați.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte 
româno-cubaneze de colaborare
economică și tehnico-științifică BASCHET

La Consiliul de Miniștri au în
ceput vineri la amiază lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte ro- 
mâno-cubaneze de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

Delegația guvernamentală ro
mână este condusă de Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comisiei gu
vernamentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică, iar 
delegația guvernamentală cubaneză 
de Carlos Rafael Rodriguez, mem
bru al Secretariatului C.C. al Par
tidului Comunist din Cuba, pre
ședintele Comisiei naționale de co
laborare economică și tehnico- 
științifică.

• I •zilei
al Biroului Confederal, secretar ge
neral al Federației generale a me
talurgiei, Michel Rolant, membru 
al Consiliului Confederal, președin
tele Federației generale a agricul
turii, și Jean Bourhis, membru al 
Secretariatului Confederal, respon
sabil cu problemele europene al 
Secției internaționale a Confedera
ției, care ne-a vizitat țara la invi
tația Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, a părăsit vineri după- 
amiază Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții francezi au avut convor
biri Ia Consiliul Central al 
U.G.S.R. cu membri ai secretaria
tului, privind activitatea și preocu
pările celor două organizații sin-/ 
dicale, în vederea mai bunei cu
noașteri reciproce.

De asemenea, membrii delegației 
au vizitat Muzeul de istorie a par
tidului comunist, a mișcării mun
citorești și democratice din Româ
nia, precum și unități industriale 
și agricole din Capitală și unele 
județe. Ei au avut, totodată, între
vederi cu activiști ai sindicatelor 
din municipiul București, județele 
și întreprinderile vizitate.

*
La sediul Asociației de drept in

ternațional și relații internaționale 
a avut loc vineri seara o ședință 
de comunicări a Secției de istorie 
a relațiilor internaționale și a di
plomației românești din cadrul a- 
șociației..

Cu acest prilej, Camil Mureșan, 
decanul Facultății de istorie din 
Cluj, a conferențiat despre „Iancu 
de Hunedoara ca diplomat".

(Agerpres)

ȘTIRI
dl

CULTURALE
• Orchestra simfonică, a Filarmo

nicii „George Enescu" a avut ca so
list al concertului său de vineri sea
ra pe pianistul francez Gabriel 
Tacchino. Sub bagheta dirijorului 
Mircea Cristescu. artistul oaspete a 
interpretat concertul pentru pian șt 
orchestră nr.. 2 în sol minor de 
Saint-Saen3. Programul a mai 
reunit o lucrare în primă audiție 
intitulată „Arc reflex" — cantată 
pentru cor de femei și orchestră 
de Marius Suciu, Concertul pentru 
orchestră de Thomas Wilson si „Bo
lero" de Ravel.

• Teatrul „Barbu Delavrancea" a 
prezentat vineri seara piesa „Muș
tele" de Jean Paul Sartre, în re
gia lui Călin Florian.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I) 

pectivi, ca șl dezinteresului manifes
tat de organele agricole județene.

Cu totul nesatisfăcător stau lucru
rile, din acest punct de vedere, în 
județul Iași. La 24 martie, întreprin
derea de legume-fructe a județului 
a controlat, în peste 60 de coopera
tive agricole, cum se asigură condi
țiile materiale necesare realizării 
producției de legume contractate. A 
reieșit că. din suprafața prevăzută 
de 23 500 mp de răsadnițe necesare 
legumelor timpurii, au fost pregătite 
numai 11719 mp. De asemenea, din 
104 650 mp răsadnițe destinate repi- 
cării. nu s-a realizat nimic. Iată o 
constatare care se face acum, spre 
sfîrșitul lunii martie, cînd asemenea 
lucrări trebuiau încheiate. Este bine 
că întreprinderea de legume-fructe 
a făcut controlul respectiv. Dar de 
ce această problemă nu au urmă
rit-o Direcția agricolă și Uniunea 
județeană a cooperativelor agricole ? 
Din constatările de pe teren se des
prinde concluzia că organele respec
tive < nu s-au ocupat cu răspundere 
de îndrumarea cooperativelor pen
tru a pune o temelie solidă produc
ției de legume' din acest an. Cîteva 
fapte, consemnate pe teren, sînt 
deosebit de semnificative în această 
privință.

La cooperativele agricole din De- 
lenî, Trifești, Golăești, și altele, con
siliile de conducere nu s-au îngrijit 
din timp de asigurarea biocombusti- 
bilului necesar amenajării întregi; 
suprafețe de răsadnițe ; acum, dau 
din colț în colț. In alte cooperative 
agricole, cum sînt cele din Bivolari, 
Prisăcani, Bosia, paturile calde au 
fost făcute cu un strat subțire de gu
noi. care s-a răcit în scurtă vreme, 
iar răsadurile nu se dezvoltă cores
punzător. Este o dovadă că specialiș
tii din aceste unități nu au muncit 
cu răspundere, nu au dat indicații 
care să tină seama de condițiile cli
matice din această primăvară întîr- 
ziată. De altfel, și în alte locuri este 
deficitară activitatea specialiștilor în 
legătură cu acțiunile care se desfă
șoară în legumicultura. La coopera

La lucrări participă și ambasa
dorul Republicii Cuba la Bucu
rești, Jesus Barreiro Gonzalez.

Cu acest prilej se discută posi
bilități de dezvoltare în continuare 
a colaborării și cooperării econo
mice, științifice și tehnice dintre 
cele două țări.

(Agerpres)

A apărut

„LUPTA
DE CLASĂ"

nr. 3/1969
A apărut numărul 3/1969 al 

revistei „Lupta de clasă" cu e- 
ditorialul : „Perfecționări cu
ample rezonanțe în viața țării". 
Din cuprinsul revistei fac parte 
articolele: „Realități și perspec
tive ale agriculturii cooperatis
te" de VASILE VÎLCU ; „Va
loare și preț" de RADU MĂ- 
NESCU ; „Educația științifică a 
maselor" de EMIL IORDĂ- 
CHESCU ; „Cronica literară 
față cu reeditarea lucrărilor fun
damentale ale esteticii și criticii 
interbelice" de ADRIANA MI- 
TESCU ; „Colaborarea econo
mică a României cu țările so
cialiste" de NICOLAE BELLI; 
„Forța ideilor comunismului. 50 
de ani de la crearea Internațio
nalei comuniste" de CONSTAN
TIN FLOREA și TRAIAN CA- 
RACIUC; „Solidaritatea mase
lor muncitoare din România cu 
Republica Sovietică Ungară" de 
AUGUSTIN DEAC; „Reflecții 
în legătură cu „integrarea" vest- 
europeană" de COSTIN MUR- 
GESCU.

La lubrica : „Statul socialist 
și cetățeanul" sînt înserate ar
ticolele : „Competența lucrătorilor 
aparatului consiliilor populare" 
de GHEORGHE DRAGAN și 
„Solicitudine și respect" de 
CONSTANTIN JALBĂ.

In cadrul rubricii „Opinii" 
semnează: DAN V. ION (Li
ceul „Aurel Vlaicu", București) ; 
GRIGORE TRAIAN POP ; ION 
CODRU (Liceul nr. 36, Bucu
rești), VALDEMAR POPA (Li
ceul „Matei Basarab", Bucu
rești) și CORNELIA GRUN- 
BERG, despre : „Predarea- știin
țelor sociale în liceu". '

Rubrica: „Consultație" cu
prinde articolul : „Partidul și 
masele" de GH. ANDREESCU 
și A. COSMATCHI.

In cadrul rubricii Critică și 
bibliografie, Z. ORNEA sem
nează articolul : „Opera socio
logică a lui Ghcrea în antolo
gie".

Revista mai cuprinde și rubri
ca : Revista revistelor.

/

PENTRU IUBITORII FILMULUI

Un nou cinematograf in Capitală
Săptămînă viitoare se inau

gurează cinematograful Fa
vorit, situat în cartierul Drumul 
Taberei. Este unul din cele 
mai frumoase cinematografe 
ale Capitalei, cu 900 de locuri, 
instalații stereofonice, ecran 
transonor, sistem de ventila
ție modern. (Mijloace de tran
sport : autobuzul 37 și trolei
buzul 84).

tiva agricolă din Prisăcani, din lipsă 
de lumină și aerisire, o parte dintre 
răsaduri s-a distrus. Inginerul agro
nom al cooperativei este în concediu, 
iar specialiștii de la Direcția agricolă 
județeană au întîrziat să dea ajutorul 
necesar. La Deleni, din suprafața de 
1 160 mp de răsadnițe s-au amenajat 
numai 600 mp, iar semănatul s-a rea
lizat numai pe 100 mp. Inginerul a- 
gronom Ion Vararu, care răspunde 
de sectorul legumicol al cooperativei, 
stă mai mult acasă, la Hîrlău. Este 
și acesta un fel de concediu. Dar ar 
trebui să fie fără plată. Aci, de ră- 
mînerea în. urmă în amenajarea ră
sadnițelor nu poate fi absolvit de răs

pundere nîcî consiliul de conducere, 
în frunte cu Gh. Bucă, președintei® 
cooperativei. în ziua cînd a fost efec
tuat raidul, la grădinile de legume 
situate în punctele Slobozia și Tulbu
rea, unde se amenajau răsadnițele, 
munca era slab organizată, biocom- 
bustibilul era de calitate necorespun
zătoare, lipseau mranita și pămîntul 
de țelină.

Asemenea exemple și multe altele 
de acest fel explică de ce în județul 
Iași pregătirile pentru cultivarea le
gumelor sînt atît de întîrziate. Aș
teptăm ca Direcția agricolă și Uniu
nea județeană a cooperativelor agri
cole să informeze ziarul asupra mă
surilor luate, rezultatele Ia care s-a 
ajuns și modul în care au fost sanc
ționați cei care s-au făcut vinovați 
de această situație.

în județul Ilfov se stă mai bine în 
ce privește amenajarea de răsadnițe. 
Din datele furnizate de Direcția a- 
gricolă reiese că suprafața prevăzută 
a se amenaja a fost realizată în în-

O formalitate... finală
Cum prea bine se știa dinainte, 

turneul iinal al campionatului mas
culin de baschet a început — și are 
toate șansele să se încheie — în
tr-un anonimat cvasi-complet. Cele 
patru formații finaliste, toate din 
Capitală (Dinamo, Steaua, Politeh
nica și Rapid), au susținut aseară 
în sala Floreasca primele lor con
fruntări din acest turneu. Soarta 
campionatului este hotărîtă : Dina
mo — cu un avans suficient de 
puncte acumulate în meciurile 
prealabile — este virtuală cîșligă- 
toare a titlului, turneul final fiind

în cîteva rinduri
» Ieri, în cadrul semifinalelor tur

neului de tenis care are loc pe tere
nurile clubului Parioli din Roma, en
glezul Stilwell a cîștigat primul set 
(6—4) în meciul cu Ion Tiriac 
(România). Partida nu * putut fi con
tinuată lin cauza ploii. De aseme
nea. nu )-a disputat nici cea de-a 
doua semifinală Mulligan—Jovanovici.

• Vineri la Ziirich a avut loc tra
gerea la sorți pentru stabilirea semi
finalelor competiției „Cupei orașelor 
tîrguri la fotbal". Iată ordinea jocu
rilor : Newcastle United — Glasgow 
Rangers sau Atletico Bilbao ; Goez- 
tepe Izmir — Ujpest Dozsa Buda
pesta.

• La Poiana Brașov au continuat 
ieri meciurile din cadrul ultimei eta
pe a campionatului național de 
hochei pe gheață. Iată rezultatele ; 
Agronomia Cluj — Petrol Geologie 
București 3—2 (1—0, 0—1, 2—1) ; Di
namo București — Avîntul Miercurea 
Ciuc 6—2 (1—1, 2—0, 3—1).

• La Timișoara, în cadrul turneu
lui internațional feminin de hand
bal, echipa Universității a dispus cu 
scorul de 13—7 de echipa secundă a 
Universității. Lokomotiv Zagreb a în
trecut cu 11—6 formația Radnicki 
Belgrad.
• în turneul internațional de șah 

de Ia Belgrad, cu două runde înain
te de final, pe primul loc în clasa
ment se află maestra sovietică Nana 
Aleksandria cu 11,5 puncte, urmată 
de Katia Iovanovici (Iugoslavia) — 
11 puncte, Polihroniade (România) —• 
10,5 puncte, Malipetrova (Cehoslova
cia) — 10 puncte etc.
’ în runda a 15-a, Markovicî a în- 

'virisi-o'-pe îîătîâ Iovanovici, iar Ză- 
tulovskaia a cîștigat la Ruj ița Iova
novici. Elisabeta Polihroniade (cu 
piesele albe) a remizat în 22 de mu
tări cu iugoslava Konarkovska-So- 
kolov.

• în primul meci al finalei „Cupei 
campionilor europeni" la tenis de 
masă feminin, echipa Aussenhandel 
(R. D. Germană) a învins la Berlin 
cu scorul de 7—2 formația Ferencva- 
ros Budapesta. întilnirea retur: 
3 aprilie la Budapesta;

După cum ne precizează în
treprinderea cinematografică 
a orașului București, va fi un 
cinematograf de premieră. 
Marți, 1 aprilie a.c., cu prile
jul inaugurării cinematografu
lui, va rula „Răutăciosul ado
lescent” și va avea Ioc tot
odată o întilnire cu realiza
torii filmului.

tregime. însă din cele 48,6 ha de ră
sadnițe, care trebuiau însămîntate și 
repicate cu legume din urgenta a 
doua, s-au realizat numai 33,6 ha. Nu 
peste tot 8e manifestă grijă pentru 
îngrijirea răsadurilor. In multe coo
perative agricole, apreciindu-se că 
umiditatea ridicată și frigul pot 
dăuna plantelor, au fost luate măsuri 
pentru acoperirea răsadnițelor cu 
panouri din polietilenă, rogojini etc. 
Așa s-a procedat la Cernica, Dealu, 
Vedea, Domnești, Movilita, Dridu ș.a. 
In alte locuri, însă, nu s-a ținut sea
ma de condițiile climatice ; după ce 
au fost amenajate și însămîntate, ră
sadnițele nu au mai fost îngrijite 

cum trebuie. Drept consecință, la 
cooperativele agricole Coșereni, Pu- 
tineiu, Dărăști, Fundeni etc. s-au 
pierdut chiar 50 la sută din răsaduri, 
ceea ce a impus reînsămînțarea lor. 
în legătură cu această problemă, tov. 
îng. E. Vasilescu, director adjunct al 
Direcției agricole județene, ne-a 
spus că specialiștii din unități au fost 
mobilizați ca, împreună cu conduce
rile cooperativelor, să ia măsurile 
cele mai adecvate pentru salvarea 
răsadurilor și reînsămînțarea lor a- 
colo unde au fost pierderi. Era mult 
mai bine dacă Direcția agricolă ar fi 
prevenit o atare situație. Pentru că 
acum este nevoie de alte cantități de 
semințe, la care se adaugă întîrzierea 
cu care vor fi obținute noile răsa
duri. E de dorit ca măcar de acum 
înainte să se lucreze cu mai multă 
răspundere.

Tot în aceasta perioadă se însă- 
mîntează și se plantează în cîrnp 
sortimentele timpurii de legume, 
cum sînț ceapa, usturoiul, rădăci- 

pentru toți o simplă formalitate. In 
acest mod, firește, interesul echi
pelor și al spectatorilor a devenit 
minor. S-a văzut prea bine aceas
ta din partidele de aseară...

In primul meci. Steaua a întrecut 
cu scorul de 116—89 (56—38) pe 
Rapid. Apoi Dinamo a învins, la 
o diferență totuși destul de mică, 
pe Politehnica : 91—81 (51—33).

Pentru astăzi, de la ora 17, tot la 
Floreasca, sînt programate urmă
toarele meciuri : Politehnica — Ra
pid, Dinamo — Steaua.

• Echipa de tenis a Indiei s-a ca
lificat pentru finala zonei asiatice a 
„Cupei Davis". In semifinala dispu
tată la Colombo, formația Indiei a 
întrecut cu scorul de 4—1 selecțio
nata Ceylonului.

• La Atena 8-a desfășurat primul 
joc din cadrul semifinalelor „Cupei 
Cupelor" la baschet masculin dintre 
Panathinaikos Atena și Dinamo 
Tbilisi. Baschetbaliștii greci au ter
minat învingători cu 81~t67 (37—33).

• La Zadar s-a disputat meciul 
dintre echipa iugoslavă Zadar și 
formația Akademik Sofia, contînd 
pentru grupele sferturi de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin. Victoria a revenit 
gazdelor cu 89—84 (44—43).

• Ca prilejul meciurilor de fotbal 
din campionatul englez, s-au petre
cut o serie de acte de huliganism. 
Referitor Ia acestea, ministrul de In
terne al Angliei, J. Callaghan, a de
clarat că „vandalii fotbalului vor fi 
urmăriți, arestați și condamnați fără 
milă". Oficialitățile britanice și-au 
mărturisit neliniștea fată de tulbu
rările provocate de unii spectatori 
în timpul și după terminarea parti
delor de fotbal. Ministrul englez a 
anuntat, de asemenea, crearea unor 
patrule mobile ale politiei, însărci
nate cu supravegherea stadioanelor.

• Cel de-al 52-lea Tur ciclist al 
Italiei se va desfășura între 16 mai 
si 8 iunie pe un traseu de aproxi
mativ 4 000 de kilometri, împărțit! 
în 24 de etape. Este prevăzută o sin
gură zi de repaus, după etapa a 15-a, 
la Savona. Plecarea se va da pe 
malul lacului Garda, iar sosirea va 
avea loc la Milano.

• Comitetul de organizare a celei 
de-a 22-a ediții a competiției cicliste 
„Cursa Păcii" a mai primit confir
marea de participare din partea e- 
chipelor Algeriei și Marocului. Anul 
acesta „Cursa Păcii" se va disputa 
pe traseul Varșovia — Berlin, între 
12 șl 25 mai, pe un traseu măsurînd 
circa 2 000 km în 15 etape.

Reluarea spectacolului „Moartea lui Oanton" 
la Teatrul „Lucia Sturdza lluHra"

Înaintea participării la Fes
tivalul internațional de teatru 
de la Florența, „Rassegna in- 
ternazionale dei teatri stabili 
— Firenze", Teatrul Lucia 
Sturdza-Bulandra reia, în sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 
1 (Podul Izvor), capodopera 
lui Georg Buchner : „Moartea 
lui Danton". Cu : Liviu Ciulei, Regla : Liviu Ciulei.

noasele, spanacul și alte verdețuri. 
Din datele centralizate la Consiliul 
Superior al Agriculturii rezultă că 
suprafețe mai mari au fost însă- 
mînțate în județele din Transilvania, 
Banat și Dobrogea, unde terenul s-a 
zvîntat mai repede. De exemplu, 
în județul Bihor, pînă în pre
zent, s-au însămînțat 37 ha cu 
spanac, 42 ha cu salată verde, 36 
ha cu ceapă verde, aproape 100 ha 
cu cartofi timpurii, 28 ha cu ridichi 
de lună. 30 ha cu gulioare și im
portante alte suprafețe care vor 
asigura aprovizionarea consumato
rilor cu peste 1 000 tone legume de 
primă apariție.

— Cooperativa noastră cultivă 15 
ha cu legume de primă apariție — 
ne relatează Francisc Prozba, ingi
ner la cooperativa agricolă din Pa- 
leu. Pe cele 3 ha cu varză timpurie 
se plantează acum răsadurile, iar 
din cele 5 ha cu ceapă verde am și 
plantat 3 ha. Pentru restul, aștep
tăm de două săptămîni cele 1000 
kg de arpagic. Deși avem contract, 
I.L.F. Bihor întîrzie să ne trimită 
arpagicul.

Asemenea preocupări bune am 
întîlnit și la cooperativele agricole 
din Roșiori, unde președintele Ale
xandru Belenyeș ne-a relatat că. 
zilele trecute, au însămînțat 4 ha 
cu rădăcinoase, ridichi de lună, ma
zăre etc., suprafață ce se adaugă 
la cele 10 ha de cartofi timpurii 
și 6 ha de spanac, salată și ceapă 
verde însămîntate înainte.

In unele cooperative agricole se 
tergiversează însămînțarea legumelor 
de primă apariție. O atare situație 
este caracteristică îndeosebi în uni

„Mondialele" 
de hochei 

în faza
hotărîtoare

© CEHOSLOVflCIfl-U.R.S.S.
4—3

De ieri, campionatul mondial de 
hochei pe gheață — care se desfă
șoară la Stockholm — a intrat în faza 
decisivă. Sînt de rezolvat atît pro
blemele privind ocuparea primelor 
locuri în clasament, cît și cele lega
te de ultimul loc, ocupanta căruia va 
retrograda în grupa B.

Indiscutabil, meciul de aseară Ce
hoslovacia — U.R.S.S., ce a putut fi 
urmărit și de telespectatorii noștri, 
a avut miza cea mai mare, în mod 
normal între aceste echipe dîndu-se 
lupta pentru titlurile de campioană 
mondială și europeană pe anul în 
curs. Aflate la egalitate de puncte 
(14), cu un golaveraj ce ar fi presu
pus avantaj pentru echipa U.R.S.S., 
dar în clasament, la punctaj egal, 
ordinea între echipele respective o 
dă victoria directă (în acest caz, 
Cehoslovacia — învingătoare în jocui 
de acum o săptămînă, fiind pe locul 
întîi), cele două formații de mare 
reputație în hocheiul mondial au a- 
bordat cu atenția necesară acest 
meci de mare importanță. în reoriza 
întîi, hocheiștii cehoslovaci au domi
nat net, terminînd la pauză cu 2—0, 
prin golurile înscrise de Holic și Ne- 
domanski. Reluarea jocului a adus 
însă un deplin echilibru pe tabela 
de marcaj ; după ce Harlamov, la 
numai două minute după pauză, a 
redus scorul la 2—1, Firsov — în mi
nutul 14 al reprizei, cu un șut extrem 
de puternic, de la distanță — a ega
lat. Repriza a treia deci a rămas să 
decidă soarta partidei, poate chiar 
soarta campionatului.

Echipa Cehoslovaciei s-a impus în 
ultimele 20 de minute ale acestui 
meci. Koresovski (min. 9) și Jaroslav 
Holic (min. 11) au adus un avans de 
două puncte echipei lor : scor 4—2 
pentru Cehoslovacia. Cu două mi
nute înainte de sfîrșit însă, hocheiș
tii sovietici reduc scorul la 4—3 
(prin Ragulin), scor cu care se în
cheie și jocul. Pentru a cîștiga însă 
titlul, reprezentativei Cehoslovaciei 
îi este necesar cel puțin un scor egal 
în ultimul ei meci (duminică, cu 
Suedia). Dacă reușește un asemenea 
rezultat, ar redeveni campioană mon
dială după 20 de ani. (Ultima oară 
a cîștigat titlul suprem în 1949, tot 
lâ Stockholm). Duminică, U.R.S.S» 
joacă cu Canada. ,

L O TO
numerele extrase la tragere» 

din 28 martie 1969

EXTRAGEREA I : 30 76 44 78
55 81 75 30 83 4 67 74

Fond de premii: 761790 lei

EXTRAGEREA a II-a : 75 6 80 86
Fond de premii: 827 517 Iei, din care

412 915 lei report categoria A,

Septimiu Sever, Ileana Predes- 
cu, Gheorghe Dinică, Petre 
Gheorghiu, Ana Negreanu, Du
mitru Onofrei, Puiu 
George Oancea, 
Ghițulescu, Virgil 
Ion Caramitru și un 
de 80 actori.

Hulubel, 
Gheorghe 
Ogășanu, 
ansamblu

tățile din bazinul legumicol al Ora- 
deei. Ne referim la cele din Feger- 
nic, Parhida și Toboliu, unde nu s-a 
însămînțat, pînă acum, nici un hec
tar cu asemenea culturi. La coope
rativa agricolă din Borș, cunoscută 
ca mare producătoare de legume, din 
62 ha planificate s-au însămînțat 
numai 8. Cauzele sînt de ordin su
biectiv. Consiliile de conducere din 
unitățile respective așteaptă să se 
zvînte tot terenul ca să se treacă 
la semănatul și plantatul în cîmp. 
Or, se putea lucra pe porțiuni, 
unde terenul permite. Direcția agri
colă nu a urmărit îndeaproape a- 
ceastă problemă, așa că lucrurile 
continuă să se tărăgăneze. în anu
mite cooperative agricole întîrzie și 
plantarea cartofilor. Dacă în unele 
unități, cum sînt Biharia III, Ro
șiori și altele. în zilele de 24—25 
martie, cînd timpul a fost prielnic, 
s-a plantat întreaga suprafață des
tinată acestei culturi, în altele, ca 
Diosig I, Borș, Diosig II etc., aflate 
în aceeași zonă, s-a lucrat foarta 
puțin sau chiar deloc. La coopera
tiva agricolă din Biharia I stau în 
magazie zeci de lăzi cu cartofi ce 
puteau fi de mult în pămînt.

Realizarea unei producții bune de 
legume, într-un sortiment variat, a 
cărei apariție să fie eșalonată pe o 
perioadă cît mai lungă în cursul 
anului, reclamă să se acorde în 
momentul de fată cea mai mare 
atenție amenajării răsadnițelor, să 
se facă fără întîrziere semănatul și 
plantatul în cîmp. Intrucît s-au asi
gurat materialele necesare, iar pro
blema aprovizionării cu semințe a 
fost rezolvată în cea mai mare parte, 
trebuie făcut totul pentru produ
cerea răsadurilor, cît și pentru efec
tuarea semănatului și plantatului în 
cîmp. Direcțiile agricole, uniunile 
cooperatiste, împreună cu întreprin
derile județene de legume șl fructe 
au datoria să controleze în fiecare 
unitate agricolă în parte cum sînt 
asigurate condițiile materiale pentru 
realizarea producției prevăzute jî 
să ia măsuri operative în vederea 
înlăturării neajunsurilor care se mal 
fac simțite.



VIETNAMUL DE SUD

Obiective militare americane 
bombardate de către 

forțele patriotice
SAIGON 23 (Agerpres). — Un 

purtător da cuvînt al comandamen
tului american citat de agenția France 
Presse a declarat că unități ale 
F.N.E. au bombardat în noaptea de 
joi spre vineri cu rachete și mor- 
tiere peste 20 de obiective militare 
americane, printre care mai multe 
cartiere generale și posturi de co
mandă. Printre obiectivele atinse de 
tirul forțelor patriotice se află car
tierul general al celei de-a 101-a 
divizii de parașutiști instalată la 
baza Phu Bai la nord de Da Nang, 
comandamentul american de la baza 
aeriană de lingă Pleiku, două tabere 
de instrucție a primei divizii de in
fanterie americană dislocată în re
giunea saigoneză și cartierul general 
al celei de-a 9-a divizii din Delta 
Mekong.

F.N.E. respinge 
„propunerea" 
Saigonului

SAIGON 28 (Agerpres). — Intr-o 
declarație dată publicității de agen
ția ,,Giai Phong“, un purtător de cu
vînt al Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud respinge recenta „pro
punere" avansată de administrația 
saigoneză, în legătură cu organiza
rea unor ..convorbiri particulare" 
între administrația de la Saigon și 
F.N.E.

Această așa-zisă propunere a ad
ministrației marionetă a lui Thieu— 
Ky, a menționat purtătorul de cu
vînt, a fost făcută după ce trupele 
americano-saigoneze au suferit mari 
înfrîngeri în urma acțiunilor ofen
sive ale F.N.E., șl ea nu urmărește 
decît să abată atenția de la proble
ma esențială a situației vietnameze, 
și anume retragerea trupelor S.U.A. 
și ale aliaților lor din Vietnamul de 
sud.

Calificînd „propunerea" saigoneză 
ca o manevră „destinată să înșele 
opinia publică mondială", purtătorul 
de cuvînt a denunțat caracterul a- 
gresiv al prezenței americane în Viet
namul de sud și sprijinul fără re
zerve pe care i-1 acordă adminis
trația marionetă a lui Thieu—Ky. El 
a subliniat „că singura cale pentru 
soluționarea justă a problemei viet
nameze o reprezintă programul în 
cinci puncte al Frontului Național 
de Eliberare și cel în patru puncte al 
Republicii Democrate Vietnam".

PAKISTAN EFORTURI
SPRE RESTABILIREA ORDINEI

Delegația radioteleviziunii române condusă de vaieriu Pop, 
președintele radioteleviziunii, care se află într-o vizită în Marea Britanie la invi
tația guvernului britanic, a purtat convorbiri cu membrii conducerii BBC, la 
postul de televiziune Ita și Central Office of Information. Delegația a avut 
o întrevedere cu Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei.

A fost bombardată, de asemenea, 
tabăra militară saigoneză Ba Keo 
din provincia Thay Ninh în perime
trul căreia au explodat 76 de obuze 
de mortiere.

Dintre angajamentele directe, po
trivit agenției France Presse, cel 
mai puternic a avut loc în apropiere 
de sudul zonei demilitarizate, unde 
împotriva unităților F.N.E. au fost 
lansate formațiuni de blindate ame
ricane și avioane de vînătoare șl 
bombardament. Luptele au durat 
peste opt ore înregistrîndu-se pier
deri de ambele părți.

Avioanele de bombardament „B- 
52“ și-au continuat bombardamente
le asupra regiunilor unde comanda
mentul american presupune că exis
tă concentrări de trupe ale F.N.E.

UN COMENTARIU 
DIN „NHAN DAN11

HANOI 28 (Agerpres). — Intr-un 
comentariu referitor la declarația fă
cută la conferința cvadripartită de 
la Paris de către conducătorul dele
gației saigoneze, că această delega
ție este dispusă să ducă „convor
biri particulare" cu reprezentanții 
F.N.E. din Vietnamul de sud, în 
scopul instaurării păcii în Vietnam, 
ziarul „Nhan Dan" arată că prin 
aceasta se urmărește inducerea în 
eroare a opiniei publice, făcînd-o să 
creadă că Conferința de la Paris 
poate progresa, recurgîndu-se la 
„convorbiri particulare". Pe de altă 
parte, scrie ziarul, prin această pro
punere se urmărește să se ascundă 
intențiile S.U.A. de a eluda proble
ma esențială a conferinței, și anume 
încetarea războiului de agresiune și 
restabilirea păcii în Vietnam.

Trebuie să arătăm limpede, scrie 
„Nhan Dan", că dacă conferința de 
la Paris nu progresează, aceasta nu 
este din cauza formei convorbirilor, 
ci din cauza conținutului acestora, 
întrucît S.U.A. continuă să sprijine 
administrația saigoneză, care nu re
prezintă pe nimeni.

Poporul vietnamez, scrie ziarul, 
dorește pacea dar aceasta trebuie să 
fie o pace bazată pe independență 
și libertate. Calea spre ea o consti
tuie declarația în patru puncte a 
guvernului R. D. Vietnam și progra
mul în cinci puncte al F.N.E. din 
Vietnamul de sud.

Dacă Statele Unite refuză cu în- 
căpățînare să se angajeze pe această 
cale, scrie ziarul, populația sud- 
vietnameză, întregul popor vietna
mez, exercitîndu-și dreptul sacru la 
autoapărare, va continua să lupte 
pînă la înfrîngerea totală a imperia
liștilor americani.

CERERI DE IEȘIRE 
A ISLANDEI 
DIN N.A.T.O.

REYKJAVIK 28 (Agerpres). — 
Fracțiunea partidului Uniunea 
Populară din Islanda a prezentat 
în Parlament un proiect de rezo
luție prin care se cere ieșirea 
Islandei din N.A.T.O. și anularea 
acordului militar încheiat cu Sta
tele Unite în anul 1951, pe baza că
ruia o bază americană staționează 
la Keflavik. în rezoluție se subli
niază că aceste măsuri corespund 
intereselor poporului islandez și ar 
contribui la destinderea internațio
nală și la întărirea principiilor 
coexistenței pașnice. Măsurile pre
conizate, se adaugă în rezoluție, ar 
da Islandei posibilitatea de a urma 
o politică externă independentă.

agențiile de presă transmit:
Legalizarea Partidului Comunist din Venezuela con

stituie primul pas spre realizarea păcii în țară,a apreciat 
președintele Venezuelei, Rafael Caldera, la conferința de presă organizată la 
palatul prezidențial. Guvernul, a declarat el, va lua treptat măsuri pentru a 
stabili în țară un regim de legalitate.

Congresul național al 
Uniunii socialiste arabe. In 
sala de festivități a Universității din 
Cairo s-au deschis lucrările celui de-al 
doilea Congres național al Uniunii so
cialiste arabe. Cu acest prilej, președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a 
rostit un discurs.

Președintele Republicii 
Cehoslovace, Ludvik svoboda, 
a primit pe Marin Țetinici, membru 
al Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, care se află la Praga cu 
prilejul sesiunii Comitetului mixt ceho- 
slovaco-iugoslav de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.

Agenția China Nouă a- 
nUUtă ca 26 martie un avion mi
litar american a pătruns în spațiul ae
rian al R. P. Chineze într-o zonă situată 
în provincia Kiangsu. La 27 martie, o 
navă de război americană a pătruns 
în apele teritoriale ale R. P. Chineza 
în zona Insulelor Tamkon din provin- 
vincia Guandun. Un purtător de cu
vînt al Ministerului Afacerilor Externa 
a fost autorizat să adreseze un aver
tisment în legătură cu aceste acțiuni 
provocatoare.

Președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., waiter ui- 
bricht, și președintele Consiliului de

URUGUAY

Apel pentru 
libertăți democratice 

și progres social
MONTEVIDEO 28 (Agerpres). — 

Frontul de stînga de eliberare din 
Uruguay a adresat un apel popu
lației țării la unirea tuturor forțe
lor pentru libertăți democratice și 
progres social. Apelul îi îndeamnă 
pe oamenii muncii la acțiuni pen
tru înfăptuirea unei reforme agra
re, naționalizarea băncilor parti
culare și a principalelor ramuri 
industriale. Apelul subliniază, de 
asemenea, că numai eliberarea co
merțului exterior de sub influența 
monopolurilor străine poate rezol
va una din cele mai dificile pro
bleme ale economiei Uruguayului.

Miniștri, Willi Stoph, l-au primit vineri 
pe ministrul afacerilor externe al Iraku
lui, Abdul Karim Sheikhali, care se 
află într-o vizită în Republica Demo
crată Germană, transmite agenția 
A.D.N.

Convorbiri Kiesinger- 
KlOUS. Vineri, la Viena, au conti
nuat convorbirile între cancelarul R. F. 
a Germaniei, Kurt Georg Kiesinger, și 
cancelarul Austriei, Josef Klaus. Potrivit 
unui purtător de cuvînt al guvernului 
vest-german, cei doi cancelari s-au 
ocupat de relațiile Est-Vest, de pro-

Corespondentul Agerpres Vic
tor Stamate transmite : In sala 
„Julio Antonio Mella" din ca
pitala Cubei s-a deschis, sub 
auspiciile Universității din Ha
vana. expoziția de fotografii 
„Imagini din Republica Socia
listă România". La deschidere 
au fost prezenți prof. dr. do
cent Jean Livescu, rectorul U- 
niversității București, dr. Jose 
Myar, rectorul Universității din 
Havana. Severo Aguire. mem
bru al C.C. al P.C. din Cuba, 
decanul Facultății de agrozoo
tehnic. membri ai corpului di
dactic. studenti. Au fost pre- 
zenți. de asemenea, Vasile Mu- 
șat, ambasadorul României la 
Havana, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Congresul 
național 

al P. C. Peruvian
LIMA 28 (Agerpres). — La Lima 

au luat sfîrșit lucrările celui de-al 
5-lea Congres național al Partidu
lui Comunist Peruvian. După ra
portul prezentat de Jorge del 
Prado, secretar general al C.C, al 
P.C.P., în legătură cu situația po
litică din- țară și pe plan interna
țional, numeroși vorbitori și-au ex
primat sprijinul față de poziția 
partidului în problemele apărării 
bogățiilor petroliere și suveranită
ții țării.

blemele vest-europene și perspectivele 
încheierii unui aranjament între Austria 
și Piața comună.

Statele Unite au acceptat 
să înapoieze Japoniei nouă 
baze militare de pe terito
riul acestei țări. Acordul a fost 
realizat în urma unei ședințe a Comi
tetului consultativ de securitate japono- 
american, ținută joi la Ministerul Afa
cerilor Externe al Japoniei. Pe de altă 
parte, S.U.A. construiesc o nouă bază 
militară în Coreea de sud, în vederea 
dislocării unei părți a efectivelor ame
ricane de la bazele din Okinawa — 
scrie ziarul „Shinmum" din Seul.

„Cosmos-275" a fost ,ansat 
vineri în Uniunea Sovietică. Satelitul 
artificial al Pămîntului este destinat 
cercetărilor cosmice în conformitate cu 
programul anunțat anterior. Aparata- 
jul de la bordul satelitului funcțio
nează normal.

Lucrările Conferinței na
ționale a partizanilor păcii 
din India, la care Participă și nu
meroși oaspeți de peste hotare, au în
ceput la New Delhi. Deschizînd lu
crările conferinței, Krishna Menon a 
subliniat necesitatea unității tuturor 
forțelor progresiste iubitoare de pace 
în lupta pentru salvgardarea păcii.

Guvernul spaniol a de
cretat o amnistie Pentru >toate 
răspunderile penale care au vreo legă
tură cu războiul civil". Anunțînd zia
riștilor această hotărîre, ministrul in
formațiilor și turismului, Manuel Fraga 
Iribarne, a precizat că este vorba de 
prescrierea tuturor răspunderilor penale 
derivate în fapte comise înainte de 1 
aprilie 1939.

Cuvmtarea lui A. Dubcek

Iu Congresul de constituire 

a Uniunii luptătorilor 

antifasciști din Cehoslovacia

PRAGA 28 (Agerpres). — La 
Praga a avut loc Congresul de con
stituire a Uniunii luptătorilor antifas
ciști din Cehoslovacia. Luînd cuvîn- 
tul la congres, Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a apreciat că trebuie 
făcut totul pentru instaurarea înțele
gerii reciproce cu popoarele din Eu
ropa occidentală, care, la fel ca și 
noi — a spus el — vor să trăiască în 
pace și nu să moară sub ruinele 
războiului. Nu cred că vorbele tari 
ar putea să oprească imperialismul, a 
subliniat A. Dubcek, după cum nu 
poate fi apreciată poziția antiimpe- 
rialistă după cantitatea și forța cu
vintelor rostite.

Noi considerăm că o cale spre 
pace pe continentul european o con
stituie încheierea tratatului de secu
ritate colectivă. Este îmbucurător să 
constatăm, a spus A. Dubcek, că 
într-o serie de țări vest-europene și 
chiar în R.F.G. răsună glasurile oa
menilor care se pronunță pozitiv în 
legătură cu apelul adoptat la Bu
dapesta de Comitetul Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Crearea sistemului de securitate 
colectivă europeană nu numai că ar 
întări coexistența pașnică și colabo
rarea tuturor statelor, indiferent de 
sistemul lor social, în Europa cît și 
în întreaga lume; dar acest sistem 
ar fi chiar în folosul R.F.G., i-ar 
permite să dezvolte contacte avan
tajoase multilaterale cu țările socia
liste, ceea ce ar avea o mare în
semnătate în primul rînd pentru 
R. S. Cehoslovacă, în a cărei nemij
locită vecinătate se află.

Vorbitorul a arătat că progresul 
relațiilor reciproce dintre Est și Vest 
reprezintă cel mai puternic și cel 
mai prețios sprijin pentru forțele 
păcii din Occident, le permite să dea 
o dovadă practică și sesizabilă a 
faptului că singura politică de nă
dejde pentru popoarele lor o con

ANGLIA
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DE LA LIVIU RODESCU

stituie politica de coexistență paș
nică, iar nu revanșismul și războiul.

Politica noastră externă, a arătat A. 
Dubcek, va acționa în conformitate 
cu apelul Comitetului Politic Con
sultativ și de aceea noi sprijinim în 
cadrul interacțiunilor cu aliații noștri 
pregătirea programului de pași con- 
creți pentru întărirea securității euro
pene. Considerentele noastre cu pri
vire la soluționarea problemelor secu
rității europene au un caracter poli
tic. Dar atîta timp cît există N.A.T.O., 
noi trebuie să ne îngrijim și de efi
ciența Tratatului de la Varșovia. De 
aceea, între apelul la conferința pen
tru securitatea europeană și măsurile 
pentru întărirea comandamentului 
unit al Tratatului de la Varșovia nu 
există o contradicție. Măsurile mili
tare nu ascund în ele o primejdie 
pentru țările europene, ele exprimă 
doar necesitatea unui sistem care să 
funcționeze în mod sigur, care să per
mită tuturor membrilor Tratatului do 
la Varșovia să participe în mod egal 
la rezolvarea tuturor problemelor co
mune importante.

Noi nu sîntem adepții blocurilor 
militare, dimpotrivă, ne pronunțăm 
pentru lichidarea lor, a declarat A. 
Dubcek. Dacă ne îngrijim de asigu
rarea puterii de apărare a Tratatului 
de la Varșovia, aceasta este numai 
pentru faptul că există puternica gru
pare militară a N.A.T.O.

Poziția noastră în probleme politi
ce internaționale, a spus în conti
nuare A. Dubcek, este consecvent în
temeiată pe principiile internaționa
lismului proletar, solidaritățji-sqcialis- 
te, colaborării reciproce pe vl.Za? ega
lității în drepturi și suveranității în
tre țările socialiste și toate forțele re
voluționare. Vrem să întreținem re
lații tovărășești, pe bază de egalitate 
în drepturi, cu toate țările socialiste 
și să făurim aceste relații în primul 
rînd pornind de la ceea ce ne unește, 
& subliniat primul secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

CARACI 28 (Agerpres). — Genera
lul Yahia Khan, șeful administrației 
militare care a preluat puterea în Pa
kistan, a anunțat desemnarea în noul 
guvern a trei consilieri speciali însăr
cinați cu problemele apărării, admi
nistrației și afacerilor externe. Unul 
dintre aceștia este A. R. Khan, fost 
ministru al apărării și al afacerilor 
externe în guvernul Ayub Khan.

Postul de radio pakistanez a trans
mis că situația se normalizează în în
treaga țară. Marea majoritate a uni
tăților industriale, a școlilor și cole
giilor și-au reluat activitatea atît 
în Pakistanul de est cît și Pakistanul 
de vest. Noile autorități au acordat 
începînd de joi seara un nou termen 
de 24 de ore în vederea predării de 
către cetățenii din Pakistanul oriental

COMERȚUL EXTERIOR AL 
SUEDIEI Șl ELVEȚIEI

STOCKHOLM. — Comerțul 
exterior ' al Suediei a cunoscut 
în anul 1968 o dezvoltare sen
sibilă în ansamblul său. Potri
vit datelor Oficiului central de 
statistică, transmise de agenția 
de presă suedeză SIP, exportu
rile Suediei în Est și Vest s-au 
cifrat la 25,542 miliarde coroa
ne, depășind cu 9 la sută volu
mul din anul precedent. Numai 
comerțul cu țările din Europa 
răsăriteană a crescut în 1968 cu 
17 la sută. Schimburile comer
ciale cu Europa răsăriteană s-au 
cifrat la 1,153 miliarde coroane.

GENEVA — Schimburile co
merciale între Elveția și țările so
cialiste cresc din an în an, 

a armelor de foc. La Dacca, princi
palul oraș din Pakistanul oriental, si
tuația este calmă. O dată cu institui
rea legii marțiale, prețurile la princi
palele produse alimentare, printre 
care orezul, au scăzut. în timpul celor 
patru luni de incidente, sub vechea 
administrație, producătorii au stocat 
cea mai mare parte a produselor ali
mentare, creînd mari lipsuri pe piața 
de desfacere.

Comentînd situația din Pakistan, a- 
genția France Presse consideră că 
Administrația militară își îndreaptă 
eforturile în primul rînd spre resta
bilirea ordinii în țară. Abia după a- 
ceasta se va da curs la alegeri în ve
derea desemnării Adunării constituan
te a țării.

— a arătat, într-o expunere fă
cută în fața membrilor Noii So
cietăți Helvetice, Raymond 
Probst, delegatul Consiliului Fe
deral 
ciale. 
1968, 
țările 
872 000 000 franci. Importurile 
s-au cifrat la 518 000 000.

pentru acordurile comer- 
E1 a precizat că, în anul 
exporturile elvețiene către 

socialiste au însumat

DISPARITĂȚI ECONOMI
CE ÎNTRE ȚĂRILE AME 
RICH LATINE

SANTIAGO DE CHILE. — 
Comisia economică O.N.U. pen
tru America Latină (CEPAL) a 
dat publicității o statistică în 
care se arată că între anii 1960— 
1967 venitul net pe cap de lo
cuitor în această vastă regiune 
geografică a sporit cu numai 
1,7 la sută. Statistica arată, de

La Salisbury se adoptă 
metodele rasiștilor sud africani

SALISBURY 28 (A- 
gerpres). — Guvernul 
ilegal de la Salisbury, 
prezidat de Ian Smith, 
a elaborat un proiect 
de lege menit să in
troducă oficial în 
Rhodesia apartheidul. 
Conform acestui pro
iect, populația de cu
loare din Rhodesia, 
care reprezintă majo- '

ritatea covîrsitoare. 
ar urma să trăiască 
in „rezervații" create 
in regiunile cele mai 
puțin fertile. Totoda
tă, populația de cu
loare nu va avea 
dreptul să desfășoare 
nici un fel de activi
tate în regiunile lo
cuite de albi.

După cum se vede.

asemenea, că între diferitele 
țări latino-americane există o 
discrepanță în ce privește ve
nitul net realizat pe cap de 
locuitor. Se menționează că, în 
timp ce în Argentina acest ve
nit a fost de 950 de dolari pe 
cap de locuitor, în Haiti el a 
reprezentat doar 85 de dolari. în 
anul 1968, potrivit statisticii, va
loarea importurilor țărilor lati
no-americane a depășit pe cea 
a exporturilor.

TUNISIA — MEMBRU
ASOCIAT AL PIEȚEI CO
MUNE

TUNIS. — Vineri a fost sem
nat la Tunis acordul de aso
ciere a Tunisiei la Comunita
tea Economică Europeană. Co
municatul dat publicității 
acest prilej precizează că 
cordul a fost încheiat pe 
perioadă de cinci ani.

cu 
a- 
o

proiectul oficialități
lor de la Salisbury 
este conceput întru 
totul după exemplul 
oferit de căpeteniile 
rasiste sud-africane. 
pe al căror sprijin se 
bizuie în acțiunile de 
reprimare a luptei 
pentru libertate a 
populației Zimbabwe.

BELGRAD. La invitația 
Vecei Executive Federale a Iu
goslaviei a sosit la Belgrad în
tr-o vizită oficială de o săptă- 
mînă, ministrul energiei și re
surselor naturale al Turciei, Ra- 
fet Sezgin. El va vizita o se
rie de obiective energetice și 
întreprinderi industriale din Iu
goslavia și va avea convorbiri 
cu reprezentanții acestei țări în 
legătură cu colaborarea re
ciprocă.

SOFIA. — La Sofia a sosit 
o delegație de reprezentanți ai 
unor firme canadiene produ
cătoare de hîrtie și celuloză, 
anunță B.T.A. Delegația va 
purta discuții cu privire la co
laborarea bulgaro-canadiană 
în sectorul industrial respectiv.

Joi a fost lansatâ de la Cape Ken
nedy sonda spațială „Mariner-7", 
destinată să studieze dacă este po
sibilă o formă de viață pe planeta 
Marte. Lansarea a avut loc la o lună 
după ce o sondă de același tip, 
„Mariner-6", care cîntărește 383 kg, 
s-a îndreptat, la 28 februarie, spre 

Marte.

GENERALUL EISENHOWER
A ÎNCETAT OIN VIATĂ

•

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Vineri la ora 19,25 generalul Dwight 
Eisenhower a încetat din viață la spi
talul militar Walter Resd din Wa
shington în urma unor tulburări car
diace. El s-a născut la 14 octombrie 
1890 în localitatea Denison, statul 
Texas. In timpul celui de-al doilea 
război mondial, Eisenhower a deținut 
funcția de comandant suprem al for
țelor aliate care au debarcat în iunie 
1944 în Normandia. Dwight Eisen
hower a fost timp de 8 ani președin
tele Statelor Unite.

Alegerile parlamentare parțiale 
care au avut loc joi în trei cir
cumscripții electorale — Walt
hamstow East, Brighton și Wes
ton — au urmat linia scrutinelor 
precedente, adiicînd candidaților 
laburiști înfrîngeri previzibile. 
Locurile din ultimele două cir
cumscripții fuseseră deținute de 
conservatori, așa incit succesul a- 
cestora se profila cu certitudine. 
In schimb, la Walthamstow, 
care în trecut a fost cucerită al
ternativ de cele două partide, lo
cul vacant laburist a fost obținut 
acum de candidatul conservator 
cu o majoritate de aproape 5 500 
de voturi — cea mai mare înre
gistrată vreodată în această cir
cumscripție.

In toate cele trei cazuri s-a re
marcat o deplasare de voturi do 
circa 16 la sută de la laburiști 
spre conservatori. Observatorii au 
calculat că un asemenea procen
taj, transpus pe planul unor even
tuale alegeri generale, ar cauza 
laburiștilor pierderea a circa două 
treimi din locurile pe care le o- 
cupă în prezent în Camera Co
munelor. Presa de aci arată că 
aceste rezultate au fost influen
țate evident de profunda dezamă
gire a alegătorilor britanici față 
de actuala politică, îndeosebi în 
domeniul economic. Se mențio
nează că, în semn de protest îm
potriva regimului de austeritate 
și a legislației antisindicale, o 
mare parte din suporterii labu
riști au preferat să stea acasă, re- 
nunțînd totodată și la alternativa 
de a-i vota pe conservatori.

De altfel, apatia alegătorilor 
s-a reflectat în genere în nive
lul deosebit de scăzut al prezen
tării în fața urnelor. La Brighton, 
de pildă, au votat numai 45 la 
sută din totalul alegătorilor, gro
sul absențelor formîndu-1 foștii 
suporteri prolaburiști, ceea ce a 
asigurat- lui J. Amery, fost minis
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tru în guvernul conservator, o 
majoritate de aproape 13 000 de 
voturi. După înfrîngeiea lui în 
alegerile generale din 1966, 
Amery revine din nou acum în 
Camera Comunelor, unde se aș
teaptă să întărească rîndurile 
aripii de dreapta a grupului 
parlamentar conservator.

In cercurile laburiste sînt sem
nalate ample reacții pesimiste, 
constatîndu-se că îndelungatul 
curs al insucceselor pe plan elec
toral — inclusiv în unele fortă
rețe laburiste considerate inex
pugnabile — a reușit să reducă 
în numai cîțiva ani majoritatea 
inițială de 97 de deputați în 
Camera Comunelor la 70. Este 
explicabilă pe de altă parte in
tensificarea ofensivei conservato
rilor, care afirmă că, deși sînt 
parțiale, alegerile ar exprima to
tuși un vot masiv de neîncredere 
în politica laburiștilor și, în con
secință, ar fi timpul să se re
curgă, încă anul acesta, Ia ale
geri generale. Nu există însă 
perspectiva organizării unor ast
fel de alegeri înainte de expira
rea mandatului actualei legisla
turi, adică pînă la finele anului 
viitor. Una din ultimele speranțe 
ale laburiștilor, potrivit aprecieri
lor observatorilor politici, ar 
consta într-o miraculoasă redre
sare economică, lucru greu de 
prevăzut, care le-ar permite poa
te să recupereze ceva din tere
nul pierdut în perioada rămasă 
pînă la viitoarele alegeri gene- 
îale. Această speranță și-a găsit 
de altfel expresia în declarația tă
cută ieri de purtătorul de cuvînt 
laburist pentru problemele elec
torale, Sara Barker, care a afir
mat : „Cînd măsurile economice 
ale guvernului își vor arăta re
zultatele, și fără îndoială că aces
tea vor fi pozitive, laburiștii vor 
recîștiga sprijinul pe care l-au 
pierdut acum".
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