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A intrat în funcțiune cu 6 luni mai devreme

UZINA DE FIBRE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit o delegație a Consiliului Național al Inginerilor și TehnicienilorSINTETICE DIN IAȘI ■5

Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu constructorilor 

și colectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai uzinei
Stimați tovarăși,
Cu prilejui intrării în funcțiune, înainte de termen, a Uzinei de 

fibre sintetice din laș' — important obiectiv al actualului plan cincinal 
— vă adresez, în numele conducerii de partid și de stat, cele mai calde 
felicitări pentru remarcabilele dv. realizări.

Prin construirea și darea in exploatare a acestei noi și moderne 
unități industriale, chimia românească își sporește potențialul tehnic și 
capacitatea de a valorifica la nivel superior bogățiile naționale, de 
a fabrica o gamă tot mai largă de produse necesare economiei și con
sumului. însușirea și realizarea tehnologiei de înaltă complexitate a 
producerii teromului evidențiază încă o dată competența și priceperea 
specialiștilor, muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din .țara noastră 
care-și consacră cu entuziasm și hotărîre eforturile lor creatoare pro
gresului continuu al industriei socialiste, înfăptuirii politicii partidului 
,ide dezvoltare economică a patriei, de ridicare a nivelului de trai al 
poporului. Succesul pe care l-ați dobîndit prin intrarea în producție 
a uzinei cu 6 luni n^ai devreme decît era prevăzut demonstrează în 
mod convingător că atunci cind munca este judicios organizată, cînd 
se realizează o strinsă conlucrare între proiectanți, constructori și bene
ficiari, pot fi executate în bune condiții, la termen și înainte de ter
men, cele mai complexe lucrări de investiții.

Apreciind în mod deosebit activitatea dv„ a tuturor celor care au 
contribuit la punerea în funcțiune a uzinei, îmi exprim convingerea că 
veți depune toate eforturile peniru utilizarea rațională a instalațiilor .și 
atingerea în cel mai scurt timp a capacității proiectate, pentru obține
rea unei producții rentabile, de bună calitate. Este o îndatorire de cinste 
pentru organizația de partid și comuniștii din uzină de a mobiliza în
tregul colectiv de muncă in vederea îndeplinirii acestor importante 
obiective.

La acest bun început de drum, aș dori să urez muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor uzinei, comitetului de direcție succes deplin în 
activitatea viitoare !

SOSIREA PRIMULUI MINISTRU 
AL SUEDIEI, TAGE ERLANDER

FESTIVITATEA
■f

IAȘI (corespondentul „Scînteii") : 
In ultimii ani, proiectanții și con
structorii au ridicat în amfiteatrul de 
la poalele dealurilor Buciumului o- 
biective industriale de mare impor
tanță economică. Pe platforma aces
tei puternice zone industriale, al că
rei peisaj constructiv cunoaște con
tinuu spectaculoase metamorfoze în
noitoare. a avut loc ieri, în avans 
cu 6 luni, o nouă premieră : intrarea

Industria si construcțiile
5 9

în fata sarcinilor
9

din noul trimestru
a datoriilor din cel abia încheiat)

Oamenii muncii din fabrici și u- 
zine, de pe șantierele de construcții 
își intensifică în aceste zile efortu
rile pentru realizarea sarcinilor can
titativ și calitativ superioare ce le 
revin în cel de-al doilea trimestru 
al anului economic 1969, an hotărîtor 
pentfu înfăptuirea obiectivelor Con
gresului al IX-lea al P.C.R., ale ac
tualului plan cincinal. Activitatea lor 
rodnică se desfășoară sub semnul 
exigențelor și sarcinilor economice 
de mare însemnătate cuprinse în pla
nul de stat, al amplei întreceri însu- 
flețitoare, cu caracter național, ce se 
desfășoară în întîmpinarea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist.

Din buchetul realizărilor consem
nate în primele trei luni se deta
șează cîteva cifre care dau dimen
siunea efortului general, măsura hăr
niciei și capacității creatoare desfă
șurate pe tărîm industrial. Compara
tiv cu planul, la producția globală 
industrială s-a obținut un spor de 
peste 724 milioane lei, iar la protluc- 
ția-marfâ vîndută și încasată — de 
aproape 700 milioane lei Merită re
marcat că sporurile respective s-au 
materializat în importante cantități 
de produse realizate suplimentar.

Realizările din primul trimestru 
sînt rezultatul măsurilor luate pen
tru pregătirea mai bună a condiții
lor necesare îndeplinirii planului, 
pentru fructificarea de noi rezerve 
prin îmbunătățirea continuă a or
ganizării producției și a muncii.

Indiscutabil, bilanțul activității in
dustriale din primele trei luni ce 
au trecut din acest an putea fi mult 
mai bogat. Spunem aceasta,. întrucît 
în unele întreprinderi rezultatele au 
fost inferioare prevederilor planului, 
mal mici decît avansul general și 
decît posibilitățile și rezervele de 
care dispun. Nu și-au realizat pla

INAUGURĂRII
în producție a Uzinei de fibre sinte
tice. De acum înainte, aici se vor fa
brica anual — pe baza materiei pri
me furnizate de Combinatul petro
chimic Ploiești — 10 000 tone fibre, 
denumite comercial „Terom". asemă
nătoare celor realizate în alte țări 
sub emblema tergal sau terilenă.

(Continuare în pag. a IlI-a) 

nul la producția globală unele uni
tăți din industria republicană și, 
mai ales, din industria construcții
lor, economia forestieră, industria 
alimentară, industria chimică. Sînt, 

Rde asemenea, fabrici și uzine — din 
cadrul acelorași ministere — care 
nu au îndeplinit în întregime pla
nul la producția-marfă vîndută și 
încasată, influențind negativ rezul
tatele înregistrate pe ansamblul in
dustriei. La capitolul beneficii, în 
mod cu totul inexplicabil, unele în
treprinderi ale industriei ușoare, in (Continuare în pag. a III-a)

în ziua de 11 aprilie a.c. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, împre
ună cu tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C.. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, a primit o de
legație a Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor, for
mată din prof, emerit Constantin 
Dinculescu, președintele C.N.I.T., 
acad. Ștefan Bălan și acad. Remus 
Răduleț.

Delegația Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor a înmî- 
nat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în semn de omagiu, Lexiconul Teh
nic Român, lucrare enciclopedică a 
cărei elaborare a fost încheiată.

TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

DE CĂTRE CONSILIUL NAȚIONAL 

AL INGINERILOR Șl TEHNICIENILOR

Din îndemnul și cu sprijinul partidului și statului, cu ajutorul 
Uniunii Generale a Sindicatelor și prin îngrijirea Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor, colectivul Lexiconului Tehnic Român a 
realizat în ultimii douăzeci de ani două elaborări ale primei noastre 
lucrări enciclopedice din domeniul tehnic.

Vă rugăm să primiți cele două elaborări ale Lexiconului, ca omagiu 
și recunoștință a inginerilor și tehnicienilor români pentru îndrumarea 
și ajutorul acordat muncii de ridicare a științei și tehnicii în țara noastră.

Vă asigurăm că intelectualitatea noastră tehnică își va aduce și în 
continuare întreaga ei contribuție la progresul material și spiritual al 
țării și că, în strinsă unitate cu întregul popor, va lupta pentru desăvîrși
rea construcției socialiste în țara noastră, țelul măreț al politicii parti
dului și statului nostru.

Surîsul
copilăriei
Octav PANCU-IAȘI

dustriei construcțiilor de mașini, in
dustriei chimice. și industriei ali
mentare nu au îndeplinit integral 
prevederile. în profil teritorial, anu
mite unități din județele Brăila, Ga
lați, Gorj, Ialomița și Mehedinți au 
înregistrat serioase restante, atît la 
producția-marfă vîndută și încasată, 
cit și la producția globală, nereali- 
zînd în întregime acumulările stabi
lite prin planul de stat.

Cu acest prilej, delegația C.N.I.T. 
a asigurat conducerea partidului, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, că intelectualitatea tehnică 
își va consacra întreaga ei ener
gie și forță creatoare pentru dez
voltarea economiei, științei și teh
nicii, luptînd cu devotament și 
abnegație pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria noas
tră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat pe cei prezenți și prin ei 
întregul colectiv care a creat 
această lucrare valoroasă, expri- 
mîndu-și convingerea că intelec
tualitatea noastră tehnică, ca de 
altfel întreaga intelectualitate a 
patriei, își va pune și în viitor 
cunoștințele, talentul, puterea de 
muncă în slujba înfloririi științei 
și culturii românești, propășirii 
societății noastre socialiste.

școlare, ra- 
și versului, 

starea de 
cosmonauți

Un spiritual aforism observă 
că învățăm vrea tîrziu să fim 
copii. Poate că e mai mult 
decît un joc amuzant în a-, 
ceste cuvinte, poate că. în- 
tr-adevăr, abia capacitatea de 
selecție a memoriei și, într-un 
fel. nostalgia, ne redau exact 
punctele cardinale, contururile 
fericitului continent pe care 
l-am traversat în pantaloni , 
scurti și cu ochii la zborul co
lorat al zmeelor. Se pare însă 
că perfecțiunea studiului n-o 
atingem decît cînd ne întoarcem 
la vîrsta viselor prin copiii noș
tri. Iată de ce, cred, actuala com
petiție jubiliară, faza republica
nă a Festivalului cultural-artis
tic al pionierilor și școlarilor, nu 
ne solicită doar ca spectatori.

Am trecut si noi prin Ar
cadia. am lansat și noi. de pe 
improvizate scene 
chetele cîntecului 
am simțit și noi 
imponderabilitate, 
printre aplauze și ovații, și. să 
recunoaștem, am uitat și noi 
începutul unei strofe, am trăit 
și noi fantastica, lungă cît veș
nicia. clipă cînd ne-am fi dat 
viata ca să ne reamintim cel 
mai simplu cuvînt de început. 
al unui vers, rătăcit ve undeva, 
prin sală, printre priviri dră
găstoase și încurajatoare. Timpul 
nu ne-a distanțat de clipele ace
lea, le ducem cu noi, și dacă azi 
locul nostru nu mai e pe scenă, 
ci în sală, vă asigur că e o 
schimbare neesențială, mai e- 
xact,. emoțiile noastre nu sînt 
numai acelea de spectator...

Participăm la un spectacol 
tradițional al pionierilor și șco
larilor, traditional nu numai 
în senstil că în cele două de
cenii de activitate mișcarea 
noastră pionierească a organi
zat cu regularitate atari mani
festări de amploare, le-a im
pus în peisajul vieții co
piilor. Prin dinamismul lor, 
prin explozia de optimism 
pe care o degajă. prin 
sentimentul de deplină bucurie

(Continuare în pag. a IV-a)

La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, vineri după-amiază a sosit 
în Capitală, într-o vizită oficială, 
primul ministru al Suediei, Tage 
Erlander, împreună cu soția.

Premierul suedez este însoțit în 
vizita sa în România de Torsten 
Nilsson, ministrul afacerilor ex
terne, baronul. Cari Rappe, amba
sadorul Suediei la București, Ole 
Jodahl, secretar general în M.A.E., 
contele Wilhelm Wachtmeister, di
rectorul afacerilor politice în 
M.A.E., Olof Landenius, șeful pro
tocolului M.A.E., și de alte per
soane oficiale.

In întîmpinarea oaspeților, pe 
aeroportul Băneasa se aflau pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, 
Comeliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, Octavian Groza, minis
trul energiei electrice, Mihai Suder, 
ministrul economiei forestiere, Ște
fan Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui, Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Nicolae Giosan, președin
tele Consiliului Superior al Agri
culturii, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Drăgan, secretar ge
neral al Secretariatului General al 
Consiliului de Miniștri, Eduard 
Mezincescu, ambasadorul României 
la Stockholm, conducători de insti
tuții centrale, generali și ofițeri su
periori, ziariști români și străini.

Au fost de față K. V. Măkela, 
ambasadorul Finlandei, R. W. Han
sen, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Danemarcei, și membri ai 
ambasadei Suediei la București.

Pe aeroport erau arborate drape
lele de stat ale României și Sue-' 
diei. .. ..

S-au intonat imnurile de stat ale 
celor două țări. Primul ministru al 
Suediei, Tage Erlander, și președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, au trecut în re
vistă garda de onoare aliniată pe 
aeroport.

Oaspetelui i-au fost prezentate 
persoanele oficiale venite la aero
port în întîmpinarea sa. A avut loc 
apoi defilarea gărzii de onoare.

Vizită protocolară
Vineri după-amiază, primul mi

nistru al Suediei, Tage Erlander, a 
făcut o vizită protocolară președin
telui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

Cu acest prilej, între cei doi șefi 
de guverne a avut loc o convor
bire cordială.

La întrevedere au luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Eduard

A

in deplină concordantă cu interesele 
poporului român, ale prieteniei 
si alianței cu țările socialiste-> ■> ->

Ziarele de ieri au publicat ho- 
tărîrile ședinței comune a Consi
liului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste 
România cu privire la aprobarea 
documentelor adoptate de Consfă
tuirea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia — consfă
tuire care a avut loc luna trecută 
la Budapesta. Dezbaterea acestor 
documente de către organele con
stituționale ale țării — în drept să 
ratifice asemenea acte — relevă a- 
tenția deosebită pe care țara noas
tră o acordă hotăririlor luate la 
Budapesta, înalta răspundere cu 
care partidul și guvernul exami
nează și hotărăsc asupra tuturor 
măsurilor care angajează interese 
naționale majore și care privesc 
contribuția României la cauza ge
nerală a socialismului, a păcii și 
securității popoarelor.

După cum se cunoaște, la con
sfătuirea de la Budapesta țările 
socialiste au adoptat statutul co
mitetului miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, noul statut al for

La sosire, pe aeroportul Bâneasa

Dineu oferit de președintele

Consiliului de Miniștri,

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu soția, au oferit vineri 
un dineu în onoarea primului mi
nistru al Suediei, Tage Erlander, 
și a soției sale.

Au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, miniș-

Mezincescu, ambasadorul Româ
niei la Stockholm, și Tudor Jianu, 
directorul protocolului din M.A.E.

Au participat, de asemenea, 
Torsten Nilsson, ministrul afaceri
lor externe al Suediei, baronul 
Cari Rappe, ambasadorul Suediei 
la București, Ole Jodahl, secretar 
general în M.A.E., contele Wilhelm 
Wachtmeister, directorul afacerilor 
politice în M.A.E., și Olof Lande
nius, șeful protocolului în M.A.E.

(Agerpres)

țelor armate unite și al comanda
mentului unit, precum și alte do
cumente avînd ca scop perfecțio
narea în continuare a structurii șl 
a organelor de conducere ale orga
nizației defensive a Tratatului — 
documente elaborate pe baza unei 
conlucrări strînse a reprezentanți
lor țărilor membre, cu aprobarea 
guvernelor respective. în cadrul 
consfătuirii de la Budapesta, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, și tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, au semnat a- 
ceste documente — Consiliul de 
Stat și guvernul țării dînd o 
înaltă apreciere modului în care 
delegația Republicii Socialiste Ro
mânia, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-a îndeplinit manda
tul încredințat de conducerea par
tidului și a statului.

Aceste documente au fost ana
lizate de Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român care le-a aprobat 

tri și membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de știință și cultură și alte 
persoane oficiale.

Au participat Torsten Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al Su
ediei, și celelalte persoane oficiale 
care însoțesc pe primul ministru al 
Suediei.

De asemenea, au luat parte K. V. 
Măkela, ambasadorul Finlandei, 
R. W. Hansen, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Danemarcei, șl 
membri ai ambasadei Suediei la 
București.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, președintele Ion Gheorghe 
Maurer și primul ministru Taga 
Erlander au rostit toasturi.

(Agerpres)

Toasturile rostite — în 
pagina a Vil-a.

în unanimitate. De asemenea, 
Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri au hotărît în 
mod unanim aprobarea lor — în
trucît ele corespund principiilor 
politicii noastre externe puse în1 
slujba intereselor fundamentale 
ale poporului român, a prieteniei, 
alianței și colaborării cu țările so
cialiste, cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Principiile pe care se funda
mentează documentele militare 
semnate recent de țările parti
cipante la Tratat sînt în con
cordanță cu normele de relații in
ternaționale pentru care militează 
consecvent țara noastră — norme 
întemeiate pe respectarea indepen
denței și suveranității naționale, 
pe egalitate deplină în drepturi, 
pe neamestec în treburile interne, 
respect reciproc și întrajutorare 
tovărășească. Prevederile acestor 
documente se întemeiază pe drep
tul suveran al țărilor participante

Constantin MITEA

(Continuare in pag. a VH-a)
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închideți'
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„robinetur* Macheta casei de cultură a sindicatelor din Buzdu. Șef de proiect i

In perioada 1 decembrie 1968— 
20 ianuarie 1969, la fabrica de 
săpun „Apollo" din Galati, s-a 
constatat lipsa a 167 tone de 
grăsime industrială. Valoarea 
pagubei : 2 300 000 lei. Cercetă
rile au stabilit că pierderea a 
avut loc ca urmare a unei fi
suri la o conductă, prin care se 
scurgeau la canal cite... 8 kg gră
simi pe minut. In toată luna de
cembrie, gestionarul Petre 
dache a sesizat muncitorii 
secția de fabricație despre 
pășirea consumului specific
materii prime. A fost anunțată 
și inginera Maria Georgescu. Cu 
toate acestea, cele 8 kg pe mi
nut au continuat să se scurgă... 
Că este vorba de neglijență e 
clar. Mal puțin clar apare cine 
e vinovat. Cercetările (ancheta 
este în curs) îi vor scoate. însă 
la lumină.

Ior- 
din 
de- 
de

Atentie
9

cetățeni!»
Un cetățean din Vatra Dornei 

pe nume Dragomir B. se pregă
tea pentru o excursie în străi
nătate. înainte de plecare, a 
fost rugat de un cunoscut să-i 
facă un comision. Ce credeți că 
era în micul colet care trebuia 
predat peste graniță ? O că
mașă. O simplă cămașă! însă 
la o analiză atentă, s-a stabilit 
că pe spatele cămășii era scris, 
cu cerneală „simpatică", un me
saj cuprinzînd date secrete des
pre economia noastră. Tentativa 
a eșuat. Vinovății vor vedea 
pe unde își vor scoate... ceea 
trimiseseră prin colet I Dar 
tenție cetățeni!

ei 
ce 
a-

Nu s-au

Trei Indivizi fără ocupație dar 
cu un bogat palmares de ante
cedente penale : Ernest Lovas, 
Marin Bistrean și Petre Popescu 
își făcuseră un obicei : timp de 
două luni au operat noaptea Ia 
autoturismele parcate pe străzi. 
Cum ? Desfăceau rama de cau
ciuc • parbrizului din spate, 
după care cotrobăiau după 
lucruri de valoare. Dimineața, 
le „negustoreau" — mai ales 
în Piața Unirii și Piața Sf. 
Gheorghe. Au totalizai peste 50 
de furturi. După un calcul su
mar, valoarea obiectelor însu
șite depășește 100 000 lei. Lucru
rile păreau a merge ca pe roate. 
Pînă la urmă tot pe roate, dar 
păziți au fost aduși și ei în fața 
completului de judecată. Și s-a 
făcut parte dreaptă. Au primit 
cîte șapte ani închisoare corec- 
țlonală fiecare. împreună cu tăi- 
nuitorii și cei ce-i ajutau să-și 
plaseze lucrurile furate. Cine se 
aseamănă se adună.

în frunte
Cîțiva tovarăși de la Uniunea 

județeană a cooperativelor meș
teșugărești Ilfov, în frunte cu 
președintele, Dumitru Iosif, au 
plecat deunăzi la Oltenița, cu 
mașina instituției condusă de 
Victor Popa. Aveau acolo tre
buri urgente. După ce le-au re
zolvat, au băut un pahar (poate 
două) și hai la drum. Era miezul 
nopții! Șoferul, căruia „com
bustibilul" îi dăduse curaj, gonea 
ca vîntul. La kilometrul 39 (co
muna Budești), într-o curbă, 
mașina s-a răsturnat. Nu le-a 
fost de mașină, cit de sticlele de 
vin ce le-au avut în buzunare 
îi care s-au făcut țăndări. Dum
nealor s-au scuturat, au reașezat 
mașina pe șosea și au plecat mai 
departe. Pentru a ascunde... în- 
tîmplarea, au hotărît să repare 
mașina în garaj. Meșteșugărește.

Fibrele sintetice, de ale căror ca
lități ne-am convins de mult, nu 
le înlătură nicidecum pe cele natu
rale ; ele au doar menirea de-a 
completa și îmbogăți necesarul pieței 
în continuă creștere. Căci, orice s-ar 
spune, mătasea naturală nu va avea 
rival în frumusețe șl gingășie, iar 
albul pînzei de in își va păstra 
neștirbit renumele. Dar dincolo de 
calitățile incontestabile ale fibrelor 
naturale de in, cînepă și mătase, 
pledoaria pentru dezvoltarea pro
ducției lor se întemeiază pe un 
fapt de mare importanță : ele se 
pot produce în condițiile climatice 
ale țării noastre, culturile de in și 
cînepă, ca șl creșterea viermilor de 
mătase avînd la noi o îndelungată 
tradiție.

îmbrăcămintea modernă a preluat 
țesăturile de la îmbrăcămintea tra
dițională, adaptîndu-le cerințelor 
actuale ale modei. Așa se explică 
de ce au luat ființă ramuri indus
triale care prelucrează aceste materii 
prime la nivelul tehnicii moderne. 
Datorită investițiilor făcute în indus
tria noastră textilă, funcționează as
tăzi 22 de întreprinderi de pre- 
industrializare a tulpinilor de in șl 
cînepă și 11 filaturi și țesătorii, care 
produc anual peste 50 milioane mp 
de țesături; filatura de mătase na
turală de la Lugoj este o întreprin
dere dotată cu utilaj de înalt nivel 
tehnic. Se poate, deci, afirma că, din 
punctul de vedere al mijloacelor de 
producție, aceste străvechi îndeletni
ciri, ridicate la rangul de industrie 
republicană, au asigurate condițiile 
necesare pentru a se dezvolta.

Dar toate aceste întreprinderi mo
derne, tot acest utilaj de mare pro
ductivitate nu vor putea da randa
mentul prevăzut, nu se vor face 
simțite pe piață fără contribuția e- 
sențială a furnizorilor de materii 
prime din agricultură. Or, în această 
privință se impun și unele observații. 
Deși suprafețele cultivate cu in 
și cînepă sînt raportate la capaci
tatea întreprinderilor care prelu
crează aceste plante, producția ce se 
obține este sub posibilități — cam 
2 000 kg tulpini la hectar — în con
diții în care, după cum confirmă 
specialiștii, dublul ar fi foarte posi
bil. Județe cu întinse zone favora
bile acestor culturi, ca de pildă 
Timișul, au înregistrat producții la 
hectar sub media pe țară. Producțiile 
mici creează discordante în raportul 
dintre suprafața cultivată și capacita
tea industriei de prelucrare. în jude
țul Harghita, care ar trebui să fie pri
mul furnizor al filaturii din Gheor- 
ghieni, s-a obținut anul trecut, și din 
cauza condițiilor naturale, o recoltă 
foarte slabă. Dar chiar și într-o ase
menea situație — să spunem specială 
— o suprafață de peste o mie de hec
tare nu a fost recoltată, distrugîri- 
du-se în felul acesta mal mult de 
2 000 tone. Un motiv, și nu dintre cele 
mai puțin importante, pentru care 
întreprinderea sus-amintită nu lu
crează la întreaga capacitate.

Totodată, după cum ne informează 
specialiștii din direcția de resort ,a 
Ministerului Industriei Ușoare, ne
cazurilor provocate de cantitatea 
insuficientă li se adaugă altele, ge
nerate de calitatea tulpinilor. „La 
in, în special — ne relata tovarășul 
Ștefan Dărăbanț, directorul acestei 
direcții — calitatea este extrem de 
slabă. Anul trecut, aproape 60 la 
sută din cantitatea primită s-a situat 
sub calitatea a IV-a, sub prevederile 
standardului. S-ar fi cuvenit să res
pingem asemenea marfă, dar neavînd 
de unde alege, am închis ochii la 
recepție. Indulgența se răzbună 
însă : pînă la urmă, 70 la sută sînt 
cîlți și doar 30 la sută fuior. Iar 
din cîlți, oricît de buni meșteri am 
avea în fabrici, mai mult decît saci 
nu se pot scoate".

Există, neîndoielnic, și numeroase 
soluții neexplorate și, mai ales, ne
adoptate — folosirea unor soiuri 
mai valoroase, asigurarea unei mai 
atente îngrijiri a culturilor.

O atenție cu totul specială impu
ne asigurarea materiei prime pentru 
țesăturile de mătase naturală, cu 
atît mai mult cu cît în magazine este 
vizibilă diminuarea cantitativă și 
sortimentală a produselor care se 
lucrează din acest material. După 
cum recunosc chiar reprezentanții 
Direcției generale a lînii și mătăsii 
din M.I.U., în afară de baticuri, 
cravate și unul sau două feluri de

mătase pentru rochii, alte sorti
mente nu se produc. Care sînt cau
zele acestei restrîngeri ? La serviciul 
de specialitate ni se pun la dispo
ziție cifre concludente cu privire 
la evoluția sau, mai bine zis, la in
voluția sericiculturii în țara noas
tră. Cu vreo cinci ani în urmă, ana- 
lizîndu-se posibilitățile de creștere a 
viermilor de mătase, s-a prevăzut, 
pentru 1965, o sporire a cantității 
gogoșilor de mătase pînă la 2 500 
tone, ceea ce corespundea necesită
ților industriei de specialitate. Dar 
în 1965 s-au obținut abia 1 300 tone, 
iar în 1968 — 624 tone. Pentru a 
acoperi, măcar parțial, cererea de 
mătase naturală și capacitățile de 
producție existente, s-a recurs la 
import. Situația este cu atît mai 
de neînțeles cu cît — în aprilie 1967 
— spre a se sublinia importanța 
pentru economie a sericiculturii și 
pentru stimularea ei, a apărut o ho- 
t.ărîre a Consiliului de Miniștri, în 
care se stabilea cu precizie ce sar
cini au, în această privință, Minis
terul Industriei Ușoare și Consiliul 
Superior al Agriculturii.

Printre prevederile importante ale 
acestei hotărîri se numărau cele 
privitoare la plantările de duzi. 
Cum stau lucrurile în această 
privință ? La serviciul de re
sort din Consiliul Superior al 
Agriculturii ni s-a vorbit despre 
existența unui plan de măsuri pri
vind executarea unor plantații in
tensive pe o suprafață de peste 
1 700 ha, destinate special recoltă
rii frunzelor. Dar această cifră, ne 
spun dînșii, va fi atinsă abia în 
1980 ! In ultimii doi ani s-au plan
tat doar în jurul a 100 ha, iar anul 
acesta prevederile sînt în continuare 
minime : 60 ha. Distribuită în pla
nurile a circa 500 de cooperative 
agricole de producție, aceas
tă suprafață se . pulverizează, 
neputînd influența considerabil creș
terea producției gogoșilor de mătase. 
Hotărîrea amintită acordă, după cum 
se știe, anumite avantaje producăto
rilor, între care credite pe termen 
lung pentru procurarea materialului 
săditor șl altele. Se pare însă că a- 
ceste avantaje n-au fost suficient 
popularizate și folosite, încît unită
țile să fie stimulate în dezvoltarea 
culturilor de duzi.

Lucrurile apar cu atît mai grave 
cu cît îndeplinirea planului de plan
tări nu înseamnă decît scriptic rezol
varea problemei. Pentru că nu toți 
puieții de pe suprafețele prevăzute 
au prins, uneori din cauză că, o dată 
puși în pămînt, nimeni nu s-a mal 
ocupat de ei. în județul Timiș, pe te
ritoriul căruia se află filatura de la 
Lugoj, se acordă o mare atenție pro
tecției, întreținerii și completării ba
zei furajere necesare creșterii viermi
lor de mătase. Această pildă ar putea 
fi urmată și de județele Olt, Mehe
dinți, Ialomița și altele, care dispun 
de condiții favorabile și de tradiții în 
acest sens, dar care, în ultima vreme, 
considerînd probabil minoră proble
ma, au tratat-o ca atare.

La Consiliu] Superior al Agricultu
rii ni s-a mai vorbit despre o reți
nere din partea cooperativelor agrico
le de producție de a se ocupa de creș
terea viermilor de mătase. „Produce
rea viermilor de mătase — ni s-a 
spus—nu intră în planul agriculturii,

aceștia nu sînt înscriși în nomencla
torul nostru de produse. Tot ce 
putem face este să dăm re
comandări". Intr-o asemenea si
tuație, cînd în joc este asigu
rarea materiei prime pentru un sec
tor important al economiei, cînd prin 
mărirea producției s-ar putea acoperi 
nu numai solicitările pieței interne, 
ci s-ar putea crea și disponibilități 
pentru export la un produs extrem de 
bine cotat pe piața mondială, cînd, 
dată fiind importanța problemei, s-a 
adoptat o hotărîre pe linie de stat, 
nu ar fi fost mai firesc ca în locul 
explicațiilor, mai mult sau mai puțin 
tardive, să se fi analizat posibilitățile 
reale ale cooperativelor agricole din 
zonele specifice, să se fi apelat la mo
dalități adecvate de stimulare a lor 
în această direcție ? Populariza
rea rezultatelor pozitive, a veni
turilor ridicate obținute de unii coo
peratori, cum ar fi cei din Dăbuleni- 
Dolj, de pildă, din creșterea viermi
lor de mătase — dacă s-ar fi făcut 
— ar fi fost de natură să ducă lu
crurile înainte. Chiar și prin ame
najarea unor crescătorii în mijlocul 
plantațiilor de duzi, randamentul 
poate crește, beneficiile pot spori, 
acestea fiind, în fapt, cele mai sti
mulative mijloace pentru cultivarea 
interesului față de această activitate.

Este neapărat necesar să fie 
tras un semnal de alarmă pentru 
că, lăsînd la voia întîmplării crește
rea viermilor de mătase, ea dispare 
treptat chiar din comunele unde 
această îndeletnicire s-a transmis 
din tată-n fiu, de-a lungul multor 
generații. E adevărat că de pe 
urma contractelor încheiate cu pro
ducătorii individuali, preponderente 
în prezent, se obțin unele cantități de 
fire. Dar, după cum se vede, ele nu 
pot asigura cu certitudine nece
sitățile unei producții industriale 
ritmice. Se impune deci, stabilirea 
clară a atribuțiilor, precizîndu-se cine 
anume răspunde de realizarea efecti
vă a producției de gogoși de mătase.

Nici Ministerul Industriei Ușoare 
nu poate fi absolvit total ; întreprin
derile din subordine, specializate în 
relațiile cu contractanții, trebuie să 
desfășoare o activitate mai intensă 
de sporire a volumului contractelor, 
să exercite un rol mai mobilizator în 
asigurarea celor necesare migăloasei 
ocupații de creștere a viermilor de 
mătase.

în H.C.M.-ul din 1967 se spune, 
printre altele, că M.I.U., împreună cu 
Consiliul Superior al Agriculturii și 
în colaborare cu Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
vor întocmi, în termen de 30 de zile, 
un plan de măsuri privind asigurarea 
bazei materiale pentru dezvoltarea 
creșterii viermilor de mătase. Planul 
de. măsuri a fost elaborat. Dar deși 
au trecut de atunci doi ani, în ce pri
vește realizarea practică a prevederi
lor, lucrurile n-au avansat în ritmul 
propus. Este, socotim, principalul mo
tiv pentru care, la forurile vizitate, 
ni s-a vorbit mult despre existența 
planului amintit, dar eficienta lui 
concretă a fost sistematic ocolită. 
Semnalăm forurilor de resort aceas
tă stare de fapt nefirească dintr-unul 
din sectoarele economiei, cu convin
gerea că va fi analizată și se vor lua 
măsuri corespunzătoare, . începînd 
chiar din actuala campanie agricolă.

Rodica ȘERBAN

Intr-un articol apărut recent în 
ziarul nostru se făcea constatarea 
că arhitectura românească cunoaște 
în prezent un considerabil avînt 
creator, manifestat în numeroase di
recții, în primul rînd datorită diver
sificării funcțiunilor materializate pe 
plan urban prin realizarea de noi 
edificii. Articolul lua în atenție 
sediile politico-administrative, aflate 
în proiectare sau execuție în tot 
mai multe centre județene. în cele ce 
urmează ne vom opri asupra unui 
alt program de mare însemnătate, 
caracteristic pentru stadiul actual al 
dezvoltării societății și, în paralel, 
a arhitecturii 
noastre, și anu
me asupra casei 
de cultură.

Funcțiunea ca
sei de cultură este 
relativ nouă și 
corespunde unui 
nivel determinat 
în evoluția cultu
rii de masă. Este 
semnificativ fap
tul că, cu 2—3
decenii în urmă, 
asemenea așeză
minte lipseau cu 
desăvîrșire și tot 
atît de semnifica
tiv este că înce
putul l-au făcuț 
acele Palate ale 
Culturii, dintre 
care nu puține 
(la Cluj, Iași, 
Ploiești atc.) s-au 
amenajat in locul 
unor foste tribu
nale. Mulțumitoa
re pentru vremea 
cînd publicul se 
situa mai ales 
pe poziția de con
sumator de cultu
ră, aceste palate 
cu activitate pre
dominantă de 
muzeu-expoziție - 
conferințe și 
funcționînd în 
construcții conce
pute pentru alte 
destinații, au fost 
depășite pe măsu
ra trecerii la o 
însușire activă, 
creatoare a cul
turii. Casa de 
cultură se naște tocmai într-un ase
menea moment și mutația palat-casă 
reflectă simbolic schimbarea produ
să. Corespunzînd unui program cali
tativ nou. casa de cultură necesită 
un edificiu conceput anume.

Preocupările U.G.S.R. în domeniul 
investițiilor vizează și acest sector, 
în acest cincinal, urmează să se chel
tuiască aproximativ 180 milioane lei. 
Realizarea caselor de cultură capătă 
amploarea unui program desfășurat 
la scară națională. In împlinirea iui 
putem astăzi distinge mai multe faze, 
marcînd evoluții succesive. Inițial, 
s-a construit după un proiect-tip de 
club sindical, avînd o sală de spec
tacole cu 600 de locuri ?1 o foarte 
restrînsă parte de club, concepută 
mai mult ca o anexă a sălii. S-au 
ridicat asemenea clădiri la Baia 
Borșa, Brăila, Buhuși, Gura Barza, 
Mediaș, Oțelul Roșu, Piatra Neamț. 
Apoi s-a renunțat la ideea de a

menține tipizarea într-un domeniu 
atît de reprezentativ, care pretindea 
tocmai o exprimare și prin arhitec
tură a personalității culturale a 
urbei, și s-a acceptat proiectarea de 
unicate. Aceasta a marcat o adevă
rată cotitură și, întîi mai timid, apoi 
cu toată vigoarea, autenticitatea 
creației arhitecturale s-a impus în 
realizarea caselor de cultură.

S-au construit mai întîi o serie de 
edificii avînd săli cu 800 de locuri 
și cu partea de club amplifi
cată — la Bacău, Petroșani, Tulcea, 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar 
altele se află în curs de execuție la

CONTRIBUȚII
LA DEFINIREA

PERSONALITĂȚII
OPEREI 

ARHITECTURALE
ÎNSEMNĂRI DESPRE CASELE 

DE CULTURĂ ALE SINDICATELOR

Macheta viitoarei case de cultura din Ploiești. Șef de proiect : arh. Gheorghe Dorin

Suceava, Baia Mare, Galați, Pitești, 
Ploiești și Oradea. în fine, urmînd 
indicațiile conducerii de partid și de 
stat privind diversificarea investiții
lor social-culturale și o mai eficientă 
folosire a fondurilor, aplicînd unele 
concluzii rezultate din exploatarea 
construcțiilor realizate, U.G.S.R. a 
elaborat noi teme-program pentru 
casa de cultură ; noile teme de pro
iectare limitează la 500 de locuri (în 
cazuri excepționale 700) capacitatea 
sălii de spectacole și acordă o consi
derabilă desfășurare funcțiunii de 
club, în condițiile micșorării investi
ției medii pe obiect de la 12,5 la 9,5 
milioane lei. Totodată, casei de cultu
ră i se alătură clubul cu 500 locuri, 
înscris în limita a 5 milioane lei. 
Avînd în vedere și faptul că, în ma
rea majoritate a cazurilor, casa de 
cultură reușește să atenueze conside
rabil necesitatea construirii unui tea
tru, al cărui cost de 4—5 ori mai mare 
îl face greu realizabil în etapa actua
lă — cu excepția orașelor mari — so 
poate afirma că eficiența sa socială 
și chiar economică este demnă de re
ținut. în egală măsură este de reținut 
orientarea existentă de a construi a- 
semenea case de cultură cu precădere 
în ‘marile centre industriale.

Elaborarea noilor teme a fost ur
mată de comenzi, așa încît azi uneia 
edificii se și află în execuție (la Bîr- 
lad, Roman, Cîmpulung Muscel), iar 
altele urmează a fi curînd începute 
(la Buzău, Vaslui, Zalău) ori se găsesc 
în diferite stadii de proiectare (la 
Alexandria. Sibiu, Slatina, Tîrgoviște, 
Tîrgu Jiu, Turnu Măgurele). în acțiu
nea de proiectare au fost cuprinși 
specialiști de prestigiu din institute 
centrale (I.S.C.A.S., Oficiul pentru 
proiectarea construcțiilor „Carpați") 
și din întreaga țară (D.S.A.P.C.-Ba- 
cău, Constanța, Suceava, Maramureș, 
Bihor, Iași ș.a.). Această atragere lar
gă, cu bune rezultate, are darul de
clanșării unei remarcabile emulații.

Funcțiunea casei de cultură, așa

arh. Constantin Frumuzache
Fotografii de Gh. VINȚILA

cum este concepută în cele mai re
cente proiecte, se compune din două 
suite .distincte, aflate însă în strînsă 
cooperare : sala de spectacole și clu
bul. Sala de spectacole grupează un 
vestibul, hol, garderobă, foaiere, bu
fet, sala propriu-zisă cu anexele ei, 
scena imaginată pentru o utilizare 
polivalentă (spectacole de teatru, 
operă, balet, concert, estradă, ansam
bluri folclorice, cinematograf etc.), 
cabinele actorilor. Clubul reunește ac
tivități distractiv-recreative (sală de 
dans, bar, sală de jocuri și chiar de 
gimnastică) cu cele instructive (cine- 
club, cerc foto, tehnic, plastic, de mu

zică. teatru, ba
let. bibliotecă, sa
lă de lectură, sa
lă de conferințe, 
sală de expoziții 
etc.). Cele două 
suite de funcțiuni 
pot avea accese 
separate sau un 
acces comun, cu 
condiția separării 
activității. dar 
trebuie să preva
dă zone de con
tact. cum ar fi. 
de pildă. între 
cercurile de ama
tori și scenă, în
tre foaiere șl să
lile de dans, ex
poziții sau confe
rințe. Posibilită
țile felurite de 
îmbinare a func
țiunilor oferă 
variante nume
roase de rezolva
re în plan si. co
respunzător. ex
presii arhitectu
rale multiple.

Caracterul, ex
presia arhitectu
rală a casei de 
cultură — func-i 
tiunea el de re-s, 
prezentare — re-.... 
zultă deci nu nu
mai din compo
ziția internă, din 
structură.' ci și 
din relațiile edi
ficiului cu me
diul natural sau 
construit în care 
se înscrie, cu tra
dițiile artistice 

ale locului. Unele construcții de a- 
cest fel sînt amplasate în parcuri 
sau zone verzi, existente sau în curs 
de amenajare — cum sînt cele de la 
Buzău. Oradea. Alexandria, Sibiu. Al
tele concură la conturarea centrului ci
vic, fiind situate fie în piețe con
stituite (ca la Bacău, Petroșani, Su
ceava) ori în curs de formare (ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej, Pitești, Za
lău, Vaslui), fie în contextul mai 
larg al unei zone centrale (Ploiești, 
Tulcea, Galați). Toate aceste par
ticularități — și încă multe al
tele — potențate pe parcursul crea
ției de personalitatea artistică a au
torilor au determinat elaborarea u- 
nor proiecte de o remarcabilă ori
ginalitate, ceea ce reprezintă o in
contestabilă reușită a arhitecturii 
noastre contemporane.

Asemenea realizări dovedesc cu 
prisosință că arhitectura românească 
a atins pragul maturității, că ea se 
îndreaptă cu pași fermi spre o con
sacrare mai largă. Seriozitatea aces
tui moment pretinde însă o rigoare 
corespunzătoare, o continuitate sus
ținută a eforturilor, deci o cunoaș
tere temeinică și o analiză profundă 
a fiecărei etape parcurse, o confrun
tare deschisă cu reprezentanții celor
lalte compartimente ale culturii, cu 
toți cetățenii țării. Considerăm că, 
în vederea atingerii țelurilor enun
țate, noile realizări arhitecturale ar 
trebui mal operativ aduse la cu
noștința publicului, ar putea consti
tui subiecte de dezbatere largă înc? 
înainte de a fi definitivate ; totodată, 
ar fi absolut necesar ca ele să fie 
mai intens discutate chiar în rîndul 
arhitecților, prilejuind un reviriment 
și pentru cercetarea științifică în 
acest domeniu, în care practica re
simte acut lipsa rezultatelor unei ac
tivități teoretice șl critice de o înaltă 
ținută.

Arh. Gh. SASARMAN

semnat ?
O problemă de principiu : sînt 

studiate cu atenție toate docu
mentele de aprovizionare care 
trec prin mîna celor în drept să 
le avizeze ? Aflăm de la Banca 
de investiții că mai există și ex
cepții. Notele justificative asu
pra necesarului de utilaje pen
tru anul curent, înaintate Băn
cii de către Ministerul Econo
miei Forestiere, cuprind date e- 
ronate. La capitolul „Utilaje 
existente la 1 ianuarie 1969“ au 
fost trecute cu 739 fierăstraie 
mecanice și 57 tractoare mai pu
țin decît fuseseră raportate în 
darea de seamă statistică. în 
schimb, la achiziții sînt trecute 
încă 320 fierăstraie mecanice 
(peste necesarul prevăzut de cal
culele anterioare). Documentul 
poartă 
Traian 
neral 
Victor 
ministrului, 
semnăturile lor ? Autografe ?

semnătura tovarășului 
Ionescu — director ge- 
adjunct, și a tovarășului 

Chiribău — adjunct al 
Cum să calificăm

deRubricd redactată
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe DAVID 
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Aproape fiecare institu

ție — chiar dacă lucrează 
sau nu în mod frecvent cu 
publicul — este pusă în si
tuația de a soluționa zilnic 
diferite doleanțe ce-i sînt 
aduse la cunoștință de ce
tățeni. Pentru a-și înde
plini bine obligațiile pe a- 
ceastă linie, instituția tre
buie să stea la dispoziția 
cetățeanului cu o procedură 
de rezolvare simplă, opera
tivă și eficientă.

Și totuși, în ciuda faptu
lui că acest lucru este arhi
cunoscut, numeroase cereri 
și sesizări adresate de ce
tățeni unor instituții sau 
servicii administrative sînt 
rezolvate într-o manieră 
greoaie, după multe și în
delungi zig-zaguri, care 
necesită timp și eforturi su
plimentare cheltuite de am
bele părți în zadar. Dar 
adeseori, aceste filiere în
tortocheate au o consecin
ță și mai gravă : generează 
nedreptăți și prejudicii ce
tățenilor. Muncitoarea ilea
na Tudor de la întreprin
derea de gospodărie co
munală Tîrgoviște, îmbol- 
năvindu-se, a fost încadra
tă la 14 august 1968 de co
misia de expertiză în gru
pa a Il-a de Invaliditate. 
Neavînd vechimea aecesară 
în cîmpul muncii, ea nu 
putea beneficia de pensie, 
dar avea dreptul la un a- 
jutor social de invaliditate, 
întreprinderea trebuia deci 
să-i întocmească operativ 
formele necesare și să le 
înainteze oficiului de pensii 
pentru eliberarea deciziei

de acordare a ajutorului 
social de invaliditate. In 
mod normal, această opera
ție n-avea de ce să dureze 
mai mult de cîteva zile. 
Dar deși chestiunea era 
atît de simplă, rezolvarea 
ei a fost tărăgănată pînă la 
4 decembrie 1968. Era însă 
prea tîrziu : deoarece tre
cuseră 4 zile peste terme
nul legal prevăzut pentru 
rezolvarea unor asemenea 
cazuri. Cu toate interven
țiile ulterioare, făcute la 
oficiul de pensii, la consi
liul sindical, nici pînă în 
prezent muncitoarea Ileana 
Tudor nu și-a primit drep
turile bănești cuvenite pen
tru perioada menționată. 
Dacă cineva ar fi dat o dis
poziție ca, timp de 4 luni 
de zile, să nu i se achite 
drepturile respective, fără 
îndoială că, pînă la urmă, 
ar fi suportat din propriul 
buzunar prejudiciile a- 
duse. Mai mult. îcest 
fapt ar fi fost calificat ca 
un abuz și sancționat ca 
atare. Dar așa, cine su
portă paguba ? Cine este 
vinovat ? Precis, nu se știe. 
E drept că, pînă la urmă, 
ar putea fi găsiți si vi
novății. Ba ar putea fi trași 
și ta răspundere, iar prin 
intermediul justiției — o- 
bligați chiar la dezdăunare. 
Să recunoaștem însă că este 
o cale mult prea lungă și 
mult prea anevoioasă pen
tru a-1 tenta cît de cît pe 
cetățean să facă apel la ea. 
De cele mai multe ori, o. 
mul se lasă păgubaș, ur
mînd astfel — de voie sau

de nevoie — îndemnul 
funcționarului de a accepta 
situația ca atare. pentru 
că, în definitiv, „tot nu se 
mai poate face nimic".

Se poate deduce cu ușu
rință cît de nocivă este, în 
sfera raporturilor dintre 
instituție și cetățean, aceas

din București o adeverință 
din care să rezulte că este 
titular de contract pentru 
un apartament din str. 
Louis Blank nr. 11, unde 
are domiciliul stabil. „Nu 
este nevoie să fii ex
pert în materie de ad
ministrație pentru a-ți

pe care nu le mai pot recu
pera. Mai întreb: oare 
funcționarii respectivi și-ar 
mai permite să lucreze în 
acest fel dacă ar ști că, în 
mod automat, vor trebui 
să suporte daunele mate
riale pe care le pricinuiesc 
solicitanților ?“.

tă vreme vreau să obțin o 
dovadă de vechime în cîm
pul muncii pe perioada 
1937—1947, cînd am înde
plinit funcția de agent a- 
gricol în același sat, dar 
nu pot. In perioada res
pectivă satul Ociu apar
ținea de comuna Hălmagiu,

De ce să suporte cetățeanul 
neglijența funcționarului ?

PE MARGINEA UNOR SCRISORI

tă ciudată volatilizare a 
culpei : aproape întotdeau
na ea alimentează și în
treține sisteme de lucru 
greoaie, depășite, care se 
pot solda cu tot soiul de 
inechități. Alexandru Meza. 
salariat al Șantierului nr. 5 
de construcții de locuințe 
din Galați, ne scrie că a 
solicitat I.A.L. — Sectorul 1

da seama că o aseme
nea adeverință putea fi 
eliberată imediat — obser
vă cititorul nostru. Nu ne
cesita nici un fel de depla
sare pe teren, decît o sim
plă verificare scriptică. To
tuși, adeverința nu mi-a 
fost trimisă la timp. Din 
această cauză eu am pier
dut unele drepturi bănești

In scrisorile lor, și alți 
cititori își exprimă aceeași 
părere. „Sînt convins că, 
dacă s-ar proceda așa — 
ne scrie Petru Ciorogariu, 
din satul Ociu, comuna 
Vata de Jos, județul Hune
doara — multe chestiuni 
care în prezent par extrem 
de complicate ar fi simpli
ficate imediat. De mai mul

județul Arad, în a cărei 
arhivă nu se găsesc docu
mentele necesare. In aceas
tă situație, reconstituirea 
vechimii în cîmpul muncii 
se face pe bază de martori. 
M-am adresat în acest 
sens comitetului sindica
tului din comuna Hălma
giu, județul Arad. Am 
fost îndrumat însă să fac

o cerere către Direcția pen
tru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale a județu
lui Arad. De aici am fost 
sfătuit apoi să mă adresez 
Comitetului sindicatului 
din cadrul Direcției agri
cole județene Hunedoara, al 
cărei salariat sînt în pre
zent. Nici acum, după atîta 
alergătură încoace și încolo, 
nu știu cum să ies din a- 
ceastă încurcătură, nu pot 
să-mi întocmesc dosarul 
pentru a ieși la pensie. E 
limpede că această anoma
lie n-ar mai fi posibilă 
dacă cei ce o întrețin ar 
ști că, în final, îi vor su
porta ei înșiși consecințele".

Intr-o situație oarecum 
similară se află și Corneliu 
I. Oțielu, din Pitești, str. 
Gh. Doja, bloc 4, ap. 14, 
maistru principal pe unul 
din șantierele din localitate 
ale întreprinderii 8 Con
strucții montaj București. 
A fost transferat aici de la 
Galați. De mai bine de un 
an de zile de cînd s-a mu
tat în acest oraș cu întrea
ga familie, Grupul de șan
tiere 805 Pitești nu-i achi
tă însă drepturile de tran
sfer și sporul de șantier 
pe considerentul că. din 
moment ce și-a mutat în
treaga familie, a devenit 
„localnic". In același timp 
însă chiria pe care o plă
tește întreprinderii este 
calculată pentru ....nelocal
nici", deoarece nu i s-a 
eliberat nici un ordin de 
repartiție pentru locuința 
care i-a fost asigurată în 
mod provizoriu. „Eu n-am 
nici timpul, nici căderea

să descurc hățișurile biro
cratice în care am intrat 
— ne scrie maistrul Cor
neliu Oțielu. Pînă una- 
alta. observ însă că sînt 
frustrat de niște drepturi 
care mi se cuvin. Dacă în
treprinderea nu vrea să 
clarifice lucrurile, nu înțe
leg de ce cel care trebuie 
să suporte consecințele a- 
cestei dileme trebuie să fiu 
tocmai eu. Este firesc ca, 
sub un pretext sau altul, 
să fiu lipsit de drepturile 
de care alți salariați în si
tuația mea beneficiază fără 
a întîmpina nici o restric
ție ? Mi se pare cu totul 
anormal ca lucrurile să fie 
împinse pe făgașul știrbirii 
drepturilor cetățeanului, 
fără ca aceasta să nu com
porte nici un risc pentru 
funcționarii care complică 
situații extrem de simple 
prin tot felul de chichițe 
administrative".

Se impune ca problemei 
îndeplinirii datoriei față de 
solicitant să i se acorde 
considerația ce i se cuvine 
în fiecare instituție, luîn- 
du-se măsuri ferme de 
combatere a oricăror atitu
dini de desconsiderare a 
drepturilor cetățenilor, care 
pretutindeni trebuie să fie 
respectate cu cea mai mare 
strictețe. Pentru aceasta 
însă se cere ca, pretutin
deni, și funcționarul să 
simtă că este responsabil, 
material și moral, pentru 
felul în care își îndepli
nește obligațiile ce-i revin.

Dumitru TÎRCOB ,
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Hunedoara — oraș ai cărui „puls" 
economic se leagă organic de ma
rele combinat siderurgic de aici — 
rămîne în continuare principalul 
centru din care metalul este pompat, 
fără întrerupere, pe arterele econo
miei naționale. Este suficient să a- 
mintim, de pildă, că în acest an, din 
cele aproape 5,5 milioane tone oțel 
care urmează să fie produse de in
dustria noastră siderurgică, 3 mili
oane de tone vor fi realizate la Hu
nedoara. încă de la începutul anului, 
eforturile colectivului combinatului 
siderurgic hunedorean au fost con
centrate atît asupra îndeplinirii pla
nului. cît și a angajamentelor luate 
în cinstea celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei.

Din acest an au trecut mai mult de 
trei luni, iar 
scriptele contabi
le, cu totalurile 
lor riguroase „la 
zi", oferă primele 
probe ale consec
ventei cu care se 
urmărește la Hu
nedoara realiza
rea planului și a 
angajamentelor, 

în legătură cu re
zultatele obținute 
pînă acum, am a- 
vut recent o dis
cuție cu tov. ing. 
Ionel DOBRIN. 
director comercial 
siderurgic Hunedoara.

— Primele luni ale anului curent 
— ne-a spus la început interlocuto
rul nostru — au coincis cu primele 
succese în domeniul producției. 
Voi fi poate mai explicit dacă 
.folosesc cifrele, dacă mă refer la o 
sumară retrospectivă asupra lunilor 

“primului trimestru prin prisma 
realizării sarcinilor de plan. Ca o 
primă constatare, putem spune că 
planul a fost îndeplinit la toți indi
catorii, de către toate sectoarele de 
fabricație ale combinatului și la toate 
sortimentele. De pildă, la producția 
fizică s-au înregistrat următoarele 
plusuri mai însemnate : 13 741 tone 
fontă, 6 070 tone oțel, aproape 1 840 
tone laminate finite. Nu este lipsit de 
importanță să arăt, de asemenea, că 
ne-am onorat toate obligațiile con
tractuale față de beneficiari, iar în 
anumite cazuri, în funcție de solici
tări, s-au livrat în avans unele pro
duse și sortimente.

— Important este să știm 
ce măsură sarcinile de plan 
acest an si angajamentele 
flectă posibilitățile reale 

ț secțiilor de fabricație, rezervele
interne ale producției ?

— An de an, deci și în 1969, pro
ducția combinatului nostru a cunos
cut o dinamică ascendentă. în a- 
cest an, de pildă, producția mar
fă va crește cu aproape 200 milioane 
lei față de anul trecut. Dar nu nu
mai aceste sporuri cantitative vreau 
să le aduc ca argumente pentru a 
demonstra că prevederile planului și 
angajamentele oglindesc, în măsură 
importantă, posibilitățile și rezervele 
combinatului. Mă gîndesc, de pildă, 
că la aceste sarcini și realizări can
titative se adaugă creșterile calitati
ve, din ce în ce mai exigente și mai 
mobilizatoare. Să realizăm cît mai 
mult oțel de calitate superioară, cît 
mai multă fontă și laminate, cu un 
consum scăzut de minereu și cocs, să 
diversificăm an de an producția 
pentru a răspunde cît mai prompt 
solicitărilor beneficiarilor — iată 
cîteva repere de ordin calitativ, care 
nu pot fi prinse întotdeauna în cifre 
atît de precise cum ar fi producția 
globală, dar care au o deosebită va
loare economică. Orice depășire la 
producția fizică sau în final, orice 
plus de beneficiu nu au apărut de 
la sine, ci numai fructificînd necon
tenit inițiativa colectivă, perseve
rent îndreptată spre stabilirea unor 
soluții optime de folosire a agrega
telor, a timpului de lucru, spre per
fecționarea sistematică a organizării 
producției și a muncii.

— Care sînt, după părerea dv., 
principalele coordonate ale mă
surilor și acțiunilor întreprinse 
în procesul de producție, în ul
timul timp ?

— Fără să intru în detalii de or
din tehnic, mai întîi, cred că este 
vorba de perseverenta cu care sînt 
căutate noi surse si posibilități de 
creștere a producției, de reducere a 
cheltuielilor de fabricație pentru ca 
— prin intermediul măsurilor — să 
dea roade și efecte economice pozi
tive. Se știe, bunăoară, că în acest an 
s-au stabilit consumuri specifice foar
te strînse comparativ cu anul trecut. 
De aceea, un prim obiectiv al colecti
vului nostru îl constituie încadrarea în 
aceste consumuri riguros stabilite. 
Nu numai că se realizează acest de
ziderat, dar în multe locuri din com
binat s-au descoperit mijloace sufi
ciente de reducere a consumurilor 
specifice planificate. Așa, de "pildă, 
la furnalul nr. 5 consumul de cocs 
a fost diminuat cu 18 kg pe tona de 
fontă, iar la furnalul nr. 7 — cu 
11 kg.

Apoi, trebuie să relev că la noi în 
combinat inițiativa circulă ca „argin
tul viu", se materializează în măsuri 
de mare eficacitate economică. între
cerea oferă în acest sens un cadru 
propice afirmării capacității crea
toare a colectivului, promovării unor 
metode deosebit de valoroase, a căror 
eficientă se măsoară în milioane lei 
sporuri de producție. Astfel, în ulti
mul timp, la oțelăria Martin 2 s-au 
aplicat metode de mare randament 
privind repararea vetrelor cuptoa
relor cu ajutorul unui nou pod cu 6 
canale, răcirea stîlpilor cu ajutorul 
ecranului. Marea sursă de creș
tere a producției de oțel o constituie, 
însă, introducerea tehnologiei de ela
borare a oțelului cu ajutorul oxige
nului. ca intensificator al procesului 
de producție. în bună parte, așa se 
explică și faptul că. în primele două ' 
luni din anul în curs, colectivul a- 
cestei oțelărij a dat peste plan 2 000

al Combinatului

1n 
pe 
re
ale

tone oțel. Ar fi multe de spus 
despre disciplina fermă de muncă și 
tehnologică ce s-a întronat în fie
care sector al combinatului, despre 
întărirea spiritului gospodăresc, des
pre creșterea continuă a calificării 
tehnico-profesionale a cadrelor.

— Credeți că s-a ajuns la li
mita maximă a valorificării re
zervelor interne de sporire a 
producției și de îmbunătățire a 
economicității ei ?

— Nicidecum ! Tocmai intenționam 
să precizez că mai avem încă multe 
de făcut în vederea folosirii judi
cioase a instalațiilor, gospodăririi 
tuturor materiilor prime. La unele 
furnale consumul de cocs se depă
șește cu. 15—20 kg pe tona de fontă, 

iar la linia de se
mifabricate pier
derile anormale 
de metal se ridi
că. uneori, la 
1 500 tone într-un 
an. Opririle acci
dentale ne consu
mă încă însemna
te capacități 
producție, 
sînt secții 
nu-și îndeplinesc 
ritmic sarcinile 
de plan, pe schim
buri, zile sau 
chiar pe decade, 
la sfirșit de lu- 
asalt, suprasolici- 

Așa că. depar- 
că am făcut to-

• de- 
insis-

a-

(Urmare din pag. I)

Evoluția vremii continuă 
să ofere surprize. Scăderea 
de temperatură, înregistra
tă în ultimele zile, a fost 
însoțită de ninsori, îndeo
sebi în Moldova. A fulguit, 
de asemenea, în sudul țării 
și în unele zone din Tran
silvania. Zăpada nu poate 
însă rezista deoarece tem
peratura solului s-a ridicat 
ajungînd la 6 grade în cîm- 
pia Dunării, 7—8 grade în 
Transilvania și chiar 10 

I grade în Banat. Ca urmare, 
lucrările agricole în cîmp 
au putut continua în cea 
mai mare parte a țării. O 
dovedesc rezultatele obți
nute.

Din datele centralizate, 
în cursul zilei de ieri, la 
Consiliul Superior al Agri
culturii, rezultă că au fost 
însămînțate 754 000 ha cu 
diferite culturi. Rezultate 
mai bune au fost înregis
trate în județele Arad, 
Bihor, Constanța, Satu 
Mare și Tulcea. în coope
rativele agricole s-a semă
nat, pînă acum, cu sfeclă 
de zahăr 75 la sută din su
prafața planificată, iar cu 
floarea-soarelui - 
sută. în județele 
man și Hunedoara s-a ter
minat semănatul 
iar în județele Bihor, Olt, 
Constanta, Brăila și 
Mare această lucrare 
apropie de sfirșit. 
crările agricole de primă
vară sînt întârziate îndeo
sebi în Moldova, unde, așa 
cum am arătat, a căzut ză
padă și lapoviță.

Timpul trece, zilele desti
nate însămînțărilor de pri
măvară se împuținează. De 
aceea trebuie să se lucreze 
din plin în întreaga tară, 
folosindu-se toate mijloace
le de care dispun unitățile 
agricole socialiste. Cu pri
lejul raidului anchetă în
treprins în județele Sucea
vă, Teleorman și Bistrița- 
Năsăud, județe situate în 
zone cu condiții climatice 
foarte diferite, s-a putut 
constata preocuparea țără
nimii cooperatiste și a tu
turor lucrătorilor din agri
cultura noastră socialistă 
de a asigura, în ciuda con-

dițiilor neprielnice, succe
sul lucrărilor de primăvară.

★
Suceava, timp 
o săptămînă 
revărsat cu 

vîntul a făcut 
ogoarele. Ca

în județul 
de aproape 
soarele s-a 
dărnicie, iar 
să se zvînte 
urmare, în multe unități se 
pregătește terenul destinat 
însămînțărilor. Deși în ul
timele zile vremea s-a mai 
răcit, mecanizatorii și ță
ranii cooperatori au conti
nuat munca la cîmp.

Și în județul Bistrița- 
Năsăud s-a lucrat. în ulti
mele zile, cu intensitate 
maximă. S-au arat peste 
14 006 ha din cele 17 000 ha 
planificate, iar la semănat 
s-a realizat o viteză zilnică 
de 1 100—1 200 ha. Pînă în 
seara zilei de 10 aprilie se 
însămînțase 89 la sută din 
suprafețele destinate cul
turilor din epoca I, inclu
siv sfecla de zahăr. Toate 
întreprinderile agricole de 
stat și jumătate din coope
rativele agricole de produc-

sînt o dovadă că s-a mun
cit intens.

In sudul țării, în jude
țul Teleorman, după cîte
va zile de vreme bună, în 
care s-a lucrat spornic, cu 
toate forțele, vineri, pînă 
spre orele prînzului, a 
plouat. După ce ploaia a 
stat, mulți mecanizatori și 
cooperatori au ieșit din 
nou la cîmp. Folosindu-se 
orele bune de lucru, coope
rativele agricole din județ 
au însămînțat mazărea fu
rajeră pe toate suprafețele

ric. Cîteva cazuri din cele 
întîlnite pe teren sînt con
cludente în această privin
ță. La cooperativa agri
colă din Beclean, județul 
Bistrița-Năsăud, de pildă, 
tractoarele nu pot lucra 
cu randament normal pen
tru că nu au fost mobili
zate suficiente brațe de 
muncă la împrăștiatul gră
mezilor de bălegar. Ce au 
făcut pînă acum cooperato
rii de aici ? Către orele 
prînzului, la sediul secției 
de mecanizare de la coo
perativa agricolă 
dacu de Jos trei 
erau imobilizate : 
ele erau defecte, 
secției, Dumitru Legian, în 
loc să se ocupe de repara
tul lor, era plecat la târg. 
La Sînmihaiu de Cîmpie și 
în alte părți pot fi întîl
nite, umblînd pe drumurile 
din sat, numeroase tractoa
re în loc să se afle la ca
pătul tarlalelor și să în
ceapă lucrul imediat ce 
vremea permite. Asemenea 
fapte, în aparență mărun
te, duc la irosirea timpului, 
la întârzierea semănatului.

Și în județul Suceava se 
constată asemenea neajun
suri în activitatea unor me
canizatori. Tractoarele sec
ției din Rotobănești lucrea- 

. ză cu un randament scăzut. 
Faptul este explicabil. Du
mitru Buga, 
ției. și 
mecanic 
întârzie 
deoarece 
de vreo 
cerea 
nu s-a îngrijit să îe creeze 
condiții pentru a sta în
cadrul secției. Acum
cînd timpul afectat lucră
rilor agricole 
vară — 
mult se cere să se creeze 
mecanizatorilor condiții op
time de muncă. La coope
rativa agricolă din Horo- 
dniceni, nu a fost încă re
zolvată problema hranei 
pentru mecanizatori. Ei sînt 
nevoiți să scoată 
rele din brazdă, pentru a 
merge în sat să servească 
masa.

Eforturile mecanizatori
lor din județul Teleorman 
sînt diminuate de lipsa 
bateriilor pentru tractoare
le universale. Din necesa
rul de 800 de bucăți, între
prinderile de mecanizare 
au primit doar 200. Astfel, 
fiecare secție de mecani
zare dispune de numai una 
sau două baterii. în fie
care dimineață se pierde o 
oră și uneori mai mult 
pînă cînd tractoarele sînt 
pornite „la remorcă". Dacă 
ar fi suficiente baterii, 
s-ar putea lucra și noaptea 
la pregătirea terenului.

Pe măsură ț.e timpul îna
intează, lucrările agricole 
de sezon se aglomerează. 
De săptămînă viitoare se va 
trece masiv la semănatul 
porumbului. Pentru a se 
putea lucra în ritm rapid 
se cere ca toate problemele 
de care depinde folosirea 
cu randament maxim a 
tractoarelor să fie rezol
vate cu răspundere de că
tre conducerile I.M.A. și 
I.A.S., iar organele de 
partid și agricole să exer
cite pe teren un control 
temeinic.

din Bu- 
tractoare 
două din 
iar șeful

/

tractoa-

în otelării si lami-

zahăr — 3 105 
ha, in pentru 
ha din 1 965 
au fost însâ-
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î de primă- 
s-a redus atît de
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pentru ca apoi, 
nă, să lucreze în 
tindu-se utilajele, 
te de a socoti 
tul in direcția lichidării unor 
ficiente interne, trebuie să 
tăm în continuare în vederea 
provizionării rationale a agregate
lor. folosirii lor mai productive, să 
intervenim hotărît pentru reducerea 
consumurilor specifice și a pierde
rilor de metal 
noare.

— Ne-ar 
producției, 
trimestrului II.

— Producția păstrează în continua
re ritmul din ultimele zile ale lunii 
martie. Cum era și firesc, trecerea 
la un nou trimestru s-a făcut fără 
dificultate. Planul la producția fizică 
de oțel, fontă și laminate s-a realizat 
ritmic, integral din primele zile ale 
lunii aprilie. Sînt convins că vom 
menține avansul cîștigat în produc
ție, în primul trimestru, și că la sfîr
șitul semestrului I vom putea rapor
ta noi succese în realizarea planului, 
întregul nostru colectiv este ho- 
tărît să nu-și precupețească nici 
un efort pentru a spori 
producția 
conștient 
metal în 
necesități 
Dorim să

nu-și precupețească 
necontenit 

de oțel, fontă și laminate, 
fiind că fiecare tonă de 
plus vine să satisfacă noi 
ale economiei naționale, 
întîmpinăm cea de-a 25-a 

aniversare a eliberării țării cu noi 
succese de prestigiu în realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan și an
gajamentelor, așa cum am făcut de 
atîtea ori pînă acum.

Convorbire consemnată de 
Viorel SALAGEAN

(Urmare din pag. 1)

Cauzele acestor rămîneri în urmă 
sînt înainte de toate de ordin subiec
tiv, organizatoric : producție în „a- 
salt", defecțiuni în funcționarea unor 
instalații și 
contractelor de aprovizionare și 
sarcinilor de 
care le-au generat sau tolerat se află 
nu numai în unele din aceste între
prinderi, ci și în ministere. Apariția 
unor asemenea neajunsuri constituie 
un motiv de adîncă reflecție pentru 
comitetele de direcție ale întreprinde
rilor, pentru ministerele în cauză, un 
argument în plus pentru continuarea 
și adincirea studiilor de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
pentru creșterea răspunderii — la 
toate nivelurile — față de respectarea 
disciplinei de plan. Disciplina econo
mică presupune îndeplinirea ritmică, 
decadă cu decadă, lună de lună, a 
planului la toți indicatorii în fiecare 
întreprindere și ramură economică.

Majoritatea restanțelor trebuie re
cuperate pînă la sfîrșitul lunii aprilie 
pentru ca la această dată unitățile in
dustriale să se prezinte cu planul 
realizat pe 4 luni, la toți indicatorii. 
O asemenea convergență de eforturi 
poate fi asigurată pe baza unor gra
fice și programe de măsuri realist 
stabilite, la înfăptuirea cărora trebuie 
să-și aducă din plin contribuția cadre 
cu munci de răspundere din ministere 
și alte organe economice centrale, 
din aparatul de partid și de stat al 
județelor. Ele au îndatorirea să spri
jine unitățile respective în nomina
lizarea de urgență a întregii pro
ducții pe trimestrul II, să le ajute 
la definitivarea contractelor de li
vrare a mărfurilor la intern și ex
port, să rezolve problemele legate de 
aprovizionarea tehnico-materială a 
întreprinderilor, pentru ca aceasta să 
se desfășoare în mod ritmic, potrivit 
necesităților reale ale producției.

Desigur, activitatea din luna apri
lie, din întregul trimestru în care am 
intrat ridică probleme majore în 
fața comitetelor de direcție ale în
treprinderilor. Pe prim plan se si
tuează folosirea judicioasă, cît mai 
productivă, a mijloacelor tehnice, a 
forței de muncă și a timpului de lu
cru. în acest scop, în funcție de 
condițiile specifice din fiecare ra
mură, accentul trebuie pus pe mări
rea coeficientului de schimburi, în 
principal, prin mai buna încărcare a 
schimbului II, pe creșterea indicilor 
de utilizare a mașinilor în funcțiune 
și reactivarea celor nefolosite. Bine
înțeles, totul trebuie făcut cu grijă, 
pentru a nu se suprasolicita mijloa
cele tehnice și forță de muncă. în 
acest sens, organizarea riguroasă a 
muncii și a producției, evitarea tutu
ror actelor de încălcare a discipli-

utilaje, nerespectarea 
. a 

cooperare. Factorii

terenul cooperativei agri
cole din Rotopănești, 7 trac
toare, aparținînd I.M.A, 
Spătărești, lucrau de zor la 
arat. Peste colina Vîlcele, 
alte 12 tractoare pregăteau 
cele 610 hectare prevăzute 
a se cultiva cu porumb de 
către cooperatorii din Ho- 
rodniceni. Tot aci, tracto
ristul Valeriu Covătaru, a- 
jutat 'de cooperatorii Con
stantin Cimbru și Vasile 
Dochie, însămînța orzoai
ca. Alte asemenea exemple 
demonstrează că în județul 
Suceava primăvara a intrat 
în drepturile ei, iar coope
ratorii, mecanizatorii din 
I.M.A. și I.A.S. caută să re
cupereze rămînerea 
urmă la semănat.

ție au încheiat însămînță- 
rile din prima epocă. „Pu
tem afirma — ne spune 
tov. Teodor Oltean, secre
tar al comitetului județean 
de partid — că succesul din 
ultimele zile la arat și se
mănat se datorește prezen
tei în unități a întregului 
activ de partid, a specialiș
tilor care sprijină con
ducerile cooperativelor să 
organizeze bine munca", 
într-adevăr. rezultatele ob
ținute de lucrătorii în
treprinderii agricole de 
stat Bistrița, de coopera
torii din Blăjenii de Jos, 
Dumitra, Reteag, Ciceu- 
Giurgesti. Uriu. care 
au încheiat semănatul cul
turilor din prima epocă,

prevăzute. într-un stadiu 
avansat se află și însămîn- 
țatul celorlalte culturi : o- 
văzul — 1 768 ha din 1909 
ha, sfecla de 
ha, din 3 518 
ulei — 1 900

* ha. Dacă nu
mînțate toate suprafețele 
destinate acestor culturi, 
principalul vinovat rămîne 
în continuare... solul, 
discuțiile 
Marin 
secretar __ ... ..... .....
lui județean de partid Te
leorman, am fost asigurați 
că pe baza măsurilor luate 
de organele județene s-a 
creat posibilitatea ca, pînă 
la 25 aprilie, dacă vremea 
va permite, să se termine 
însămînțatul atît în coope
rativele agricole de produc
ție, cît și în întreprinderile 
agricole de stat. Pentru în
deplinirea acestui obiectiv 
au fost organizate schim
buri prelungite în secțiile 
de mecanizare, iar acolo 
unde situația a permis, lu
crul în cîmp se desfășoară 
în două schimburi.

Aspectele sumare relata
te nu exprimă nici pe de
parte eforturile susținute 
ale oamenilor muncii din 
agricultură, care se strădu
iesc să atenueze neajunsu
rile pricinuite de condițiile 
climatice nefavorabile, să 
grăbească semănatul și ce
lelalte lucrări de sezon.

Vremea se menține așa 
cum știm cu toții : în 
cursul zilei sînt perioade cu 
soare, ca apoi să dea o ro- 
potă de ploaie. întrucît în 
cele mai multe locuri can
titățile de apă rezultate din 
precipitații sînt mici, exis
tă condiții să se poată 
munci la cîmp. Nu în toate 
unitățile agricole se urmă
rește însă folosirea fiecărei 
ore bune de lucru. Această 
situație are la bază, în cele 
mai multe cazuri, defec
țiuni de ordin organizato-

Aurel 
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de 
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15 

I.M.A.

șeful sec- 
Apopi, 

întreținere, 
la program 

naveta cale 
km. Condu- 

Spătărești

nei programului de lucru, acordarea 
unei asistențe tehnice competente și 
permanente — sînt tot atîtea căi de 
creștere a productivității muncii în 
fiecare întreprindere. Rezerve insufi
cient fructificate pînă acum în acest 
domeniu există cu deosebire într-un 
număr de unități ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor, Ministerului 
Economiei Forestiere. Ministerului 
Industriei Ușoare și Ministerului In
dustriei Alimentare, care în primele 
trei luni ale anului nu au realizat 
integral sarcina de creștere a produc
tivității muncii.

Este necesar, totodată, ca în toate 
întreprinderile să fie intensificată 
acțiunea de revizuire a normelor 
de consum de materii prime și ma
teriale, de combustibil, de carburanți 
și energie electrică, astfel încît fie
care unitate industrială să se înca
dreze în cotele repartizate prin pla-

intensificată aplicarea măsurilor 
rentabilizare a producției, de înlătu
rare a pierderilor, îndeosebi într-un 
șir de întreprinderi din sectorul căi
lor ferate, din industria construcții
lor, transporturilor auto, navale și 
aeriene, din sectorul construcțiilor 
pentru industria chimică și rafinării, 
industria minieră și economia fores
tieră ; unitățile respective au fost 
planificate să realizeze în primele 
două luni beneficii și, pînă la urmă, 
au dat pierderi. In luna martie, în 
151 unități din diferite ramuri s-au 
identificat importante rezerve de 
sporire mai accentuată a acumulări
lor. Asemenea acțiuni trebuie conti
nuate cu și mai multă energie și exi
gență în întreg trimestrul în care ne 
aflăm.

Sintetizînd, deci, problemele îmbu
nătățirii activității economice în in
dustrie, se poate spune că fiecare

domeniul activității de investi
ții, sarcinile sînt la fel de clare, la 
fel de bine precizate. Desigur, iarna 
a,fost grea, dar aceasta nu poate să 
justifice de ce unele șantiere au rea
lizat în primul trimestru doar 10—15 
la sută din planul anual de investi
ții. într-o atare situație se află șan
tierul care execută lucrările de ex
tindere a C.E.T. Brazi, șantierele 
Combinatului petrochimic și Combi
natului de articole tehnice din cau
ciuc din Pitești, șantierele de dezvol
tare a C.F.A. Brăila, a uzinei „Co- 
lorom“-Codlea, șantierele fabricii de 
geamuri Tîrnăveni și C.I.L. Foc
șani. Cauzele rămînerilor în urmă 
trebuie căutate, în principal, în fo
losirea defectuoasă a mijloacelor teh
nice și a forței de muncă, în lipsa de 
prevedere pentru pregătirea din vre
me a condițiilor de execuție a lucră
rilor în anotimpul friguros, în ne

titulare de re

de stat. Această problemă tre-nul
buie să preocupe în cel mai înalt 
grad comitetele de direcție, întrucît 
se constată că pe alocuri au slăbit 
eforturile pentru revizuirea și redu
cerea normelor de consum industrial, 
în spirit critic, exigent trebuie ana
lizate cauzele care mai generează 
rebuturi, mai ales în unități con
structoare de mașini și ale industriei 
metalurgice, unde pierderile din re
buturi au crescut. Cu întreaga răs
pundere se cer luate în continuare 
măsuri pentru readucerea în circui
tul economic a resurselor materiale 
imobilizate în stocuri supranormati- 
ve și pentru preîntîmpinarea formă
rii altora. Că existența lor nu este o 
fatalitate reiese din faptul că, în luna 
martie, s-a reușit să se valorifice 
astfel de stocuri în valoare de circa 
136 milioane lei. Este de așteptat că, 
în mod operativ, comitetele de direc
ție din unele întreprinderi ale Mi
nisterului Industriei Construcțiilor, 
Ministerului Energiei Electrice și 
Ministerului de Construcții pentru In
dustria Chimică și Rafinării vor lua 
toate măsurile pentru a înlătura 
neîntîrziat imobilizările de valori 
materiale existente în momentul de 
față. Concomitent, este nevoie să fie

întreprindere și minister economic 
au de îndeplinit sarcini importante. 
Cîteva urgente — dacă le putem de
numi, așa — se desprind cu pregnan
ță. în fața conducerii Ministerului 
Industriei Metalurgice stă sarcina so
luționării deficiențelor legate de 
funcționarea unor instalații de la 
Combinatul siderurgic Galați. în a- 
tenția Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini se află recupe
rarea grabnică a restanțelor la livră
rile de vagoane marfă, transforma
toare de forță, strunguri paralele, la 
utilajele destinate marilor șantiere 
de investiții. Conducerea Ministerului 
Industriei Chimice are îndatorirea 
să rezolve neîntîrziat problemele 
de care depinde desfășurarea acti
vității de producție la combinatele 
chimice din Craiova, Borzești. și Ora
șul Victoria, să suplimenteze livră
rile la export la anumite produse. 
Iar Ministerul Economiei Forestiere 
trebuie să pună accentul pe folosi
rea cu indici superiori a capacităților 
care produc piăci aglomerate și fi- 
brolemnoase, mobilă, uși-ferestre, 
pe aprovizionarea ritmică a benefi
ciarilor și gospodărirea judicioasă, 
împreună cu alte ministere, a lem
nului.

atingerea sta'diilor fizice care să per
mită începerea montajului utilajelor, 
în nerespectarea de către unii furni
zori a termenelor contractuale de li
vrare a utilajelor tehnologice.

Cu maximum de răspundere și o- 
perativitate, titularii de investiții, 
beneficiarii și constructorii trebuie 
să ia toate măsurile pentru ca obiec
tivele și capacitățile productive pre
văzute să intre în funcțiune în tri
mestrul II, cît și cele replanificate 
să fie gata la datele stabilite. De a- 
ceeași atentie trebuie să se bucure 
și cele cîteva obiective și capacități 
productive din ramurile energiei e- 
lectrice, industriei chimice și indus
triei alimentare, care nu au fost date 
în exploatare în primul trimestru. 
Nici un moment nu trebuie să se 
piardă din vedere că producția fie
căreia dintre noile capacități de pro
ducție ocupă un loc bine determinat 
în 
și, 
tei 
în 
losul economiei naționale. Concomi
tent cu crearea condițiilor certe de 
punere în funcțiune a noilor capaci
tăți și obiective productive, minis-

dispozitivul echilibrat al planului 
de aceea, orice reducere a dura- 
de execuție, orice cîștig de timp 
lichidarea restanțelor este în fo-

terelor 
vine obligația de a 
rea condițiilor (documentație ____
că aprobată, studii tehnico-economi- 
ce, contractarea utilajelor), nece
sare deschiderii la termen a unor noi 
șantiere industriale, de a veghea ca 
unitățile date în funcțiune să intre 
de la început pe un făgaș bun, să fie 
aprovizionate rațional, să dispună de 
cadre competente, energice, cu un 
dezvoltat simț al răspunderii.

Pe agenda preocupărilor economi
ce majore ale perioadei actuale ră- 
mîne în continuare îndeplinirea ri
guroasă a sarcinilor de livrări la ex
port. în cel mai scurt timp, unitățile 
producătoare trebuie să fie asigurate 
integral cu contracte externe și co
menzi — nu numai pentru al doilea 
trimestru, ci pînă la sfîrșitul anului, 
în acest fel, întreprinderile vor dis
pune de premisele necesare accele
rării livrărilor de mărfuri la export, 
devansării livrărilor la acele produ
se care au o conjunctură favorabilă, 
sînt solicitate de partenerii externi 
și pot crea condiții de derulare mai 
bună a exportului. Eforturi deosebi
te pentru intensificarea exportului 
se cer depuse din partea unor uni
tăți ale industriei constructoare de 
mașini, industriei ușoare, industriei 
chimice care pînă acum nu și-au o- 
norat la toate pozițiile obligațiile 
la export.

La îndeplinirea sarcinilor ce re
vin industriei 
noul 
zate _____  ___ ___ _______
muncii, specialiștii, toate cadrele din 
întreprinderi, din județe și ministe
re. Forța motrice a acestei vaste ac
tivități o constituie organizațiile de 
partid, comuniștii. Inițiativa și capa
citatea lor trebuie să dinamizeze ac
tivitatea colectivelor de întreprinderi, 
să vizeze atingerea grabnică și fermă 
a fiecărui obiectiv, îndeplinirea în
tocmai a fiecărei sarcini din planul 
de stat. Organele de partid din ju
dețe, municipii, orașe, din toate cen
trele industriale au îndatorirea să 
îndrume și să controleze pas eu pas 
activitatea din fabrici și uzine, de pe 
șantiere, soluționînd cu operativitate 
problemele legate de îndeplinirea ri
guroasă a planului și angajamentelor. 
Accentul trebuie să cadă pe aplica
rea de măsuri hotărîte. temeinice, 
menite să dezvolte experiența pozi
tivă, să stimuleze fructificarea in
tensă a rezervelor și posibilităților 
existente, să canalizeze într-un sin
gur șuvoi viguros eforturile și ho
tărîrea 
tine în 
a 25-a 
trlei —

investiții le 
accelera pregăti- 

tehni-

și construcțiilor în 
trimestru trebuie mobili- 
masele largi de oameni ai

oamenilor muncii de a ob- 
acest an — cînd sărbătorim 
aniversare a eliberării pa- 
rezultate cît mai însemnate 

în îndeplinirea sarcinilor însufl°ti- 
toare trasate de partid pentru pro
gresul continuu și multilateral al 
României socialiste.

de tovarășul 
constructori-

Boabă și 
citit apoi 
Stat prin 
deosebite 

unui

Ce însemnătate are această nouă 
unitate în economia lașului se des
prinde din cîteva cifre : producția ei 
globală va reprezenta circa o cinci
me din întreaga producție a județu
lui Iași. în amestec cu bumbac sau 
lînă, cantitatea de fibre ce se obține 
anual este suficientă pentru a se con
fecționa circa 30 milioane vestminte 
pentru femei, sau 16 milioane de tre
ninguri, sau 9,5 milioane costume 
bărbătești. Prin intrarea în funcțiune 
cu 6 luni înainte de termen a primei 
instalații de producție a fibrelor po- 
liesterice românești s-a realizat o e- 
conomie de 165 milioane lei la chel
tuielile de investiții, la cele valutare 
de circa 3 milioane lei, iar în timpul 
probelor tehnologice s-a obținut o 
producție în valoare de peste 75 mi
lioane Iei.

Festivitatea intrării în producție a 
noii uzine ieșene a avut loc în 
prezența tovarășilor Emil Drăgănes- 
cu, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Miu Dobrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, Alexandru Boabă, ministrul 
industriei chimice, Matei Ghigiu, mi
nistrul construcțiilor pentru industria 
chimică și rafinării, acad. Cristofor 
Simionescu, membru al Consiliului 
de Stat, proiectanți, constructori, co
lectivului uzinei, oameni de știință 
din centrul universitar Iași.

După vizitarea secțiilor și instala
țiilor principale, cu care prilej chi
mistul Ion Staicu, directorul uzinei, 
a dat explicații oaspeților, în uriașa 
hală a atelierului mecanic a avut 
loc o adunare festivă. într-o atmos
feră de puternică însuflețire, tovară
șul Emil Drăgănescu a dat citire 
mesajului adresat 
Nicolae Ceaușescu
lor și colectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri al uzinei. 
(mesajul se publică în pag. I). Au 
mai luat cuvîntul tovarășii Miu 
Dobrescu, Alexandru 
Matei Ghigiu. A fost 
decretul Consiliului de 
care, pentru merite
în muncă, s-au decernat 
număr de 56 proiectanți, constructori 
șl salariați ai uzinei, ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Ro
mânia. Distincțiile au fost înmînate 
de acad. Cristofor Simionescu. în 
numele celor decorați au rostit cu
vinte de mulțumire Gavril Bălan, 
șeful șantierului nr. 3 chimie al în
treprinderii șantiere-construcții și 
montaje, constructorul Ion Pintilie 
și operatorul chimist Dumitru Iustin.

în încheierea adunării festive, mii
le de participant! au adoptat cu un 
puternic entuziasm textul unei scri
sori adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat, în care se spune printre 
altele : „însuflețiți de hotărîrea 
neclintită de a contribui la în
făptuirea exemplară a mărețelor 
sarcini stabilite de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Na
țională a partidului pentru continua 
înflorire a patriei noastre socialiste, 
vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că orașul Iași, prestigioasă 
cetate a științei și culturii naționale, 
și-a adăugat la atributul său de tinăr 
oraș industrial, un nou obiectiv — U- 
zina de fibre sintetice. Uzina noastră 
se situează din punct de vedere teh
nic la nivelul celor mai moderne o- 
biective similare din străinătate, uti
lajele oferindu-ne condiții optime 
pentru obținerea unei productivități 
ridicate și a unor produse de cali
tate, competitive pe piața externă. In 
aceste condiții avem posibilitatea ca 
în anul celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării României și în întâmpina
rea celui de-al X-lea Congres al 
partidului, să livrăm o producție su
plimentară de fibre în valoare de 
circa 250 milioane lei și să sporim 
cantitățile destinate exportului.

In aceste clipe de bucurie — se a- 
rată în scrisoare — gîndurile noastre 
se îndreaptă cu nemărginită recunoș
tință către conducerea de partid și do 
stat, către dv., tovarășe Ceaușescu, 
mulțumindu-vă fierbinte pentru spri
jinul deosebit de prețios pe care ni 
l-ați acordat în permanență pentru 
realizarea acestui obiectiv care spo
rește substanțial potențialul indus
trial al lașului. Realizările noastre 
sînt o modestă contribuție la marile 
succese obținute de întregul popor în 
vasta operă de edificare a socialis
mului în România, ele vin să întă
rească prin fapte adeziunea noastră 
la întreaga politică internă și exter
nă a partidului.

Mîndri de succesele noastre, dar 
pe deplin conștienți de marile răs
punderi ce ne revin, ne exprimăm 
angajamentul ferm de a ne consacra 
toate forțele, toată energia, talentul 
și experiența acumulată, în vederea 
atingerii parametrilor proiectați cu 
8 luni înainte de termenul planificat, 
astfel încît prin îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de producție să a- 
ducem o contribuție și mai de sea
mă la îndeplinirea politicii de in
dustrializare socialistă promovată de 
partid, la înfăptuirea progresului 
multilateral al scumpei noastre pa
trii".
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Documente ale dezvoltării omului 
și societății, punte între civilizații și 
popoare, între generațiile anterioare 
și contemporani, muzeele etnografice 
în aer liber sînt în același timp 
mărturii ale mai multor meșteșuguri 
și manifestare de artă. Ce altă mo
dalitate de expunere ar putea aduce 
mai multe informații despre inven
tivitatea și variatele forme de mani
festare ale creației umane ?

S-ar putea vorbi despre muzeele 
etnografice în aer liber ca despre 
muzee integrale — în sensul posibi
lităților pe care acestea le oferă ilus
trării tuturor aspectelor și fenome
nelor legate de cultura populară, nu 
numai prin modalitatea științifică a 
expunerii, dar și pentru reconstitui
rea evocatoare a cadrului și func
ționalității obiectelor expuse așa cum 
ele apar în condițiile vieții reale.

„Actualitatea unor astfel de muzee 
este strîns legată de procesul de dez
voltare, transformare și modernizare 
a vieții în toate domeniile, proces 
care duce fatal la eliminarea și dis
pariția elementelor de civilizație și 
cultură componente ale vechiului 
mod de trai, ne-a spus Cornel Irimie, 
directorul muzeului Brukenthal — 
Sibiu. în același timp, interesul pen
tru muzee în aer liber se accentuea
ză pe măsură ce, aderînd la moder
nizare, fiecare popor tinde să-și a- 
firme contribuția proprie și specifică 
la tezaurul culturii mondiale. Or, do
meniul culturii și artei populare este 
cel prin care se pot exprima mai 
bine stilul propriu al culturii fiecărui 
popor. Astăzi definirea muzeului în 
aer liber se face printr-un conținut 
mai larg și mai precis. Este vorba 
de muzee privind istoria civilizației 
și culturii, cu expunere în aer liber 
a unor monumente originale, auten
tice".

Numărul mereu crescînd de muzee 
în aer liber deplin realizate sau în 
faze avansate de realizare (Muzeul 
tehnicii și meșteșugurilor populare 
de la Sibiu, Muzeul zonei Bradului, 
lîngă Brașov, Muzeul viticulturii și 
pomiculturii de la Golești) ca și mul
tiplele proiecte de organizare a unor 
noi unități muzeale în principalele 
zone etnografice ale tării, implică 
exigențe în plus legate de caracterul 
științific al cercetării și reprezentă
rii. Desfășurarea unei intense munci 
științifice atît în cunoașterea reali
tăților, în depistarea și selecționarea 
celor mai reprezentative obiecte de 
artă, cît și în prezentarea expozițio- 
nală a acestora este de maximă im
portanță. Muzeografia actuală, pre- 
luînd o idee valoroasă, dar nereali
zată deplin în trecut, merge spre în
țelegerea deplină a noțiunii de „au
tentic". Principiul „autenticității" a 
căpătat exclusivitate în cadrul evo
luției care a avut loc în ultimii 30 
de ani în concepția asupra conținu
tului unui muzeu. în încercarea de 
reconstituire cît mai fidelă a cadru
lui original, istoric și artistic, a re
liefului în care au apărut și s-au 
dezvoltat diferitele forme ale vieții 
și artei poporului român, principiul 
„autenticității" a fost determinant. Pe 
lîngă valoroasele realizări din Bucu
rești (Muzeul Satului) sau Cluj (Mu
zeul de pe Dealul Horia) o realizare 
remarcabilă în curs de desăvîrșire 
este cea din Sibiu.

„în ceea ce privește' Muzeul teh
nicii și meșteșugurilor populare, aflat 
în curs de organizare în Dumbrava 
Sibiului, pe o suprafață utilă de 40 
de hectare, cu 50 de unități aduse 
și reconstruite, acesta se întemeiază 
pe ample cercetări științifice și pe 
o concepție modernă de organizare, 
în sensul că este un muzeu cu pro
fil tematic precis și cu expunere sis
tematică, a adăugat Cornel Irimie. 
Muzeul din Dumbrava' Sibiului" vă 
face nu numai ca să fie „salvate" o 
serie de vestigii prețioase și carac
teristice, ale civilizației poporului

(Urmare din pag. I)

care le insuflă, aceste festiva
luri pionierești fac parte inte
grantă din viata spirituală a 
poporului nostru, sînt caracte
ristice colectivității noastre so
cialiste. Cu osebire, manifesta
rea de acum, dedicată celei de 
a XXV-a aniversări a eliberă
rii patriei și împlinirii a 20 de 
ani de existentă a mișcării 
pionierești din România, poartă 
pecetea trăsăturilor specifice 
nouă, este, într-o chintesență 
simbolică, mărturia generozită
ții unui popor și a unei societăți 
fată de copii, splendida dovadă 
că, această generozitate culege 
o recoltă pe măsura dragostei 
și grijii investite.

Pe scenă. în aceste zile ale 
fazei pe tară, se perindă forma
ții artistice din mai multe ju
dețe. cele care, în urma faze
lor pe școală, pe oraș și co
mună, au fost răsplătite cu o- 
noarea de a participa la. com
petiția finală. Sînt adunați 
acum, la București, cîteva mii 
de pionieri și școlari îndrăgos
tiți de cîntec. poezie, dans și 
teatru, dar festivalul, în tota
litatea lui, a ridicat numărul 
micilor artiști la cifre de or
dinul milioanelor. Nu mai are, 
desigur, pentru nimeni valoa
rea unei descoperiri neaștep
tate. că pînă și în cele mai de
părtate cătune, arta însoțește 
copilăria, surîsul ei și al co
pilăriei sînt unul și același. Să 
nu uităm, aplaudînd arta copii
lor. retrăind la o tensiune fără 
egal propria noastră bucurie 
juvenilă, să cinstim pe miile de 
învățători, profesori, coman
danți de pionieri care au înno
bilat sufletele ucenicilor lor cu 
frumusețea poeziei și cîntecului, 
dăruindu-și tot ce au' mai bun, 
iubirea și energia, pasiunea și 
talentul, răbdarea și exigența. 
Spectacolele copiilor traduc în 
exuberante imagini zone multi
ple și complexe ale vieții foarte 
tinerei noastre generații; dan
surile populare nu oferă doar 
afirmarea unor talente ■ coregra
fice. ci comunicarea plastică a 
bucuriei de a trăi: poeziile 
sînt mai mult decît un prilej 
de atestare a unei sensibilități, 
prin ele asistăm la o concor
danță între vis și viață, între 
viata care începe cu un vis și 
visul care sfîrșește ancorat în 
viată. Copiii nu joacă, ci tră
iesc !

Iar în sală sîntem noi, noi 
care știm, care am învățat atît 
de bine — acum la maturitate 
— să fim copii. Ne bucurăm din 
toată inima...
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PROGRAMUL 1

• Oameni împietriți : UNION — 15,30; 
18 ; 20,30.
o Totul pentru rîs ; Cultura piersi
cului ; 600 secunde de adevăr ; Gus
tav se odihnește : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
o Pe plajele lumii : FEROVIAR —

13.30 ;
15.30 ;
13.30 ;

exa- 
de 

în- 
fi- 

(Nu

8.30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18.45 ; 
21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
o Riscurile meseriei : GRIVIȚA — 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18,15 : 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 : 20 30.
o Columna (ambele serii) : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30 ; 19.

valoric. Or, toc
ește funda-

Pașa : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI —
; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
; 18,15 ; 20,30.
Aventurile lui Tom Sawyer ; Moar-

Cîntînd în ploaie : CINEMATECA — 
; 12,30.; 14,30 ; 16,30.
Crimă în stil personal : FESTIVAL 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

. “ " ’ l i : VICTORIA
8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 

EXCELSIOR — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.
e O fată fericită : LUMINA — 8 45— 
16,15 în continuare.
O Preludiu : LUMINA — 18,30 ; 20,45. 
O Rio Bravo : DOINA — 11,30 ; 16 ;
19,30, ARTA — 8,45—17 în conti
nuare ; 20.
o Program pentru copii : DOINA

român. ci va constitui o fereastră 
deschisă permanent spre un trecut 
care vorbește despre acel talent 
creator nestins al poporului nostru, 
concretizat în unelte și bunuri cul
turale, care ne îndreptățesc nu nu
mai să ne mîndrim cu acest trecut, 
ci să descifrăm în el calitățile și ca
pacitatea poporului nostru care fău
rește astăzi o civilizație și o cultură 
nouă de mare prestigiu în lume".

Aceste valoroase realizări consti
tuie desigur un îndemn permanent 
în realizarea de noi și cît mai am
ple unități muzeografice de acest fel 
care pe lîngă deosebita importanță 
culturală ar avea-o și pe aceea a 
salvării unei părți a patrimoniului 
de artă populară aflat pe cale de 
dispariție. Și tocmai acestea sînt mo
tivele care cer o deosebită compe-

sider că trebuie felicitate tinerele 
colective de specialiști de la muzeele 
din Golești, Rîmnicu Vîlcea, pentru 
modul cum s-au angajat să abordeze, 
fiecare în mod diferit, soluționarea 
problemei muzeului în aer liber. în
cercarea de substituire a problemei 
unui asemenea muzeu la Dolj, prin 
crearea unei zone istorico-muzeală 
cu sector în aer liber, chiar în cen
trul orașului, fără 
și nejustificată din 
științific, îmi pare 
Ies ; susțin aceasta întrucît aici 
face simțită necesitatea unei unități 
muzeale care să soluționeze eventual 
problema întregii regiuni istorice a 
Olteniei. Tot așa. îmi pare îngrijo
rător faptul că la Gorj nu se acordă 
atenția cuvenită creării unei bogate 
colecții de sculpturi populare, axate

SCHIMB DE OPINII PRIVIND ORGANIZAREA 
MUZEELOR ETNOGRAFICE ÎN AER LIBER

tență în desfășurarea muncii știin
țifice.

„Se spune adesea că specialistul 
chemat să dirijeze o activitate ști
ințifică trebuie să fie un temeinic 
cunoscător al realității, un stăpîn 
deplin pe mînuirea mijloacelor și 
metodelor de investigație, pentru tra
ducerea în viață a unei idei propuse, 
a afirmat arh. Andrei Pănoiu, inspec
tor general în C.S.C.A. La rîndul 
său, proiectul propriu-zis trebuie să 
reprezinte materializarea unor stu
dii temeinice, riguros științifice, re
zultat al unor cercetări sistematice 
de epuizare a ansamblului proble
melor, sau al fenomenelor de inter- 
condiționare reciprocă. Desigur acți
unea organizării unui muzeu în aer 
liber trebuie conjugată cu necesita
tea conservării „in situ", integrate și 
corespunzător valorificate în noile 
ansambluri de sistematizare a așeză
rilor rurale. Cred că nu este cazul 
să insistăm acum asupra probleme
lor de alegere a unui cadru inedit 
pentru un muzeu în aer liber, în 
care să fie reconstituită atmosfera 
satului românesc prin tot ce are ea 
mai caracteristic,. selecționarea mo
numentelor sau executarea lucrări
lor edilitare legate de organizarea 
terenului și conservarea exponate
lor. Din acest punct de vedere.' con-

îndeosebi pe elemente artistice de 
arhitectură, provenite din locuințele 
ce se demontează, care să ilustreze 
tradiții ale artei lui Brâncuși".

Există însă pericolul ca această 
mișcare muzeistică să nu fie înțe
leasă suficient și o grabă nejustifi
cată să ducă Ia dorința alcătuirii 
unor muzee în aer liber fără ca în 
prealabil să se fi asigurat condițiile 
strict obligatorii, fără a se fi alcă
tuit o documentație științifică sau 
fără să existe certitudinea prezentei 
unor piese cu adevărat valoroase si 
reprezentative. N. Ungureanu, in
spector general în C.S.C.A. a exem
plificat cele de mai sus afirmînd că 
există asemenea intenții la Focșani. 
Buzău, Constanta, Galați, la Tîrgo- 
viște și Tg. Jiu, Baia Mare, Miercu
rea Ciuc, Satu Mare, dar că cele 
mai multe dintre ele fac abstracție 
de necesitatea de a considera exigent 
de la început oportunitatea, con
cepția tematică, obiectul, căile și po
sibilitățile reale, configurația finală 
a instituției. în felul acesta intenții- 

>le locale, dorințele nefundamentate 
științific și nesusținute corespunzător 

, din punți de vedere al dotărilor., 
sînt sortite eșecului sau mai curînd 
vor deveni „puncte muzeistice" sub 
pretențiile și posibilitățile școlii 
noastre muzeografice. „Ideea organi-

zării unui muzeu etnografic în aer 
liber al Olteniei a constituit prile
jul consultărilor între specialiști, re
luate aproape în fiecare an, a adău
gat N. Ungureanu. De curînd ne-a 
parvenit un „Proiect pentru organi
zarea zonei istorico-muzeale cu sec
tor în aer liber la Craiova", proiect 
tipărit. Proiectul menționat compor
tă rezerve foarte serioase atît_ în 
privința concepției, cît și a detaliilor 
organizatorice preconizate sau su
gerate. Proiectul nu se oprește la un 
anumit domeniu, pentru a-1 concepe 
într-o organizare închegată, nu cau
tă să-și definească clar nici măcar 
profilul și conținutul muzeului. A- 
ceasta ar presupune să se prevaleze 
de criterii cu pondere determinată 
(valoare de document, arhitecturală, 
tehnică, valoare și semnificație is- 
torico-artistică. specificitate, tipî- 
citate si autenticitate, vechime, răs- 
pîndire etc.) aplicabile la categorie 
așa îneît întreprinderea devine din- 
tr-odată dificilă. Listele de obiective 
se limitează la propuneri evazive 
fără localizări stricte, ceea ce de
monstrează că aceste propuneri nu 
izvorăsc din cunoaștere, nu se în 
temeiază nici măcar pe niște studii 
și cercetări preliminare".

Există această primejdie a dezră
dăcinării unor monumente istorice 
de la locul lor de origine, monu
mente care nu pot fi reconstituite 
exact în locul nou ales pentru că nu 
există totdeauna o idee foarte clară 
despre felul în care acestea ar tre
bui asamblate. Astfel îneît izvorîte 
dintr-un gînd generos, asemenea ac- 

f tiuni rămîn practic fără rezultat. Cu 
atît mai acut se pune în aceste con
diții problema conservării și restau
rării care implică desigur mari di
ficultăți.

„Agenții exteriori, cei biologici sau 
marile variații de temperatură aduc 
prejudicii unei bune conservări a 
monumentelor de artă populară în 
aer liber și din acest punct de ve
dere conservarea muzeală rămîne 
mai avantajoasă decît cea „in situ", 
a adăugat tov. Boris Zderciuc, cer
cetător științific principal la Institu
tul de psihologie al Academiei. Dat 
fiind faptul că cea mai mare parte 
a celor mai reprezentative monu
mente de arhitectură populară sînt 
pe cale de dispariție, cred că ar fi 
totuși foarte utilă organizarea unor 
„gospodării-muzeu" în satele cu pro
fil etnografic specific bine conturat, 
care ar constitui adevărate muzee 
etnografice sătești. Aș menționa 
cîteva realizări valoroase ca cea de 
la Păulești, organizată de Maria Zi- 
daru. sau cele de la Gutură sau Va
lea. organizate de Cornel Irimie, și 
al căror exemplu cred că ar putea 
fi urmat cu succes".

Problema conservării unor bunuri 
culturale și artistice de primă impor
tantă, părți ale patrimoniului națio
nal de artă populară, orin interme
diul muzeelor în aer liber sau al re
zervațiilor, continuă să rămînă de 
cea mai mare actualitate. După cum 
a reieșit din discuții, indiferent de 
soluțiile practice adoptate pentru 
conservarea fiecărui obiectiv, soluții 
care pot varia în funcție de existen
ța unor condiții concrete, specifice, 
ar fi deosebit de necesară înființa
rea unei comisii de îndrumare si 
coordonare a activității acestor mu
zee. Coroborînd eforturile organelor 
de resort din C.S.C.A., în primul 
rînd. Direcția muzeelor și monu
mentelor, ca și Ejgfecția tehnică de 
construcții și invenții, această comi
sie ar contribui la promovarea unei 
mai bune cunoașteri a experienței 
noastre, ca și a celei internaționale 
în acest domeniu, ar îndruma și con
trola mai îndeaproape acțiunile în
cepute sau planificate în perspectivă 
în tara noastră.

Ancheta realizată de
Marina PREUTU

17,30 — Telex TV. 17,35 — Me
dicul vă sfătuiește. Cum putem 
preveni arsurile la copii. 17,50 — 
Lumea copiilor ; „O poveste pen
tru Așchiuță". Emisiune muzical- 
distractivă de Erica Petrușa și 
Tatiana sireteanu. 18,30 —. Tele- 
enciclopedia. In cuprins : * Ghi
tara o Terraplan e Foca. 19,00 — 
Telejurnalul de seară — Buletinul 
meteorologic. 19,15 — Cadran — 
emisiune de actualitate interna
țională. 19,30 — Seară de operă. 
„Travlata" de Giuseppe Verdi. 
Transmisiune de la sala Palatului 
a spectacolului extraordinar sus
ținut de soprana Virginia Zeanl, 
alături de care își dau concursul 
Cornel Ftnățeanu, Octav Enigă-
rescu, Victoria Drăgănescu. Sofia 
Turcanu, Edgar Tumageanian, Ni- 
colae Rafael. în pauze ; filmele 
documentare : „Cimentul" șl „Sid
ney" ; desene animate. 22,30 — Film 
serial „Bonanza". 23,20 — Tele
jurnalul de noapte. 23,30 — în
chiderea emisiunii programului I.

19,30 — Filmele documentare ; 
„Pe urmele copacilor doborîți" șl 
„Scara diamantelor". 20,00 — Te
lex T V. 20,05 — Parada formațiilor 
de muzică ușoară : formația Nlc. 
Apoințan. 20,25 — Revista revis
telor. 20,45 — Recitalul de sîm- 
bătă seara susținut de Cornelia 
Vasile — vioară și Horst Gehan — 
orgă. 21,25 — Roman foileton
„Aventurile căpitanului Kloss" 
(II). 22,15 — Agenda artistică.
22,30 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

0 Filarmonica George
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Mi
hai Brediceanu. Solist : Rudolf 
Kerer (U.R.S.S.) — 20.
0 Opera Română : Răpirea din ae
rai — 19,30.
0 Teatrul de Operetă : Tara surt- 
sului — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Topaze — 
19,30 ; (sala Studio) : Castiliana — 
19,30.
0 Teatrul de Comedie : Croitorii 
cei mari din Valahia — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Photo Finish 
(sala Studio) : Tandrețe și abjecție 
— 20.
0 Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : La ciorba de potroace 
— 19,30 ; (sala Studio) : Cafeneaua 
cameleonilor — 20.
0 Teatrul Mic ; Prețul — 20. 
0 Teatrul Glulești : Pălăria 
rentină — 19,30.
e Teatrul evreiesc de stat : 
buk — 20.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Hedda Gabler — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică11 (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17; (sala din 
Academiei) : A fugit un tren — 17. 
0 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.
© Circul de stat : Circul „Orion1 
(R. P. Bulgaria) — 16 ; 19,S0.

Unul din simptomele care atestă 
într-un grad înalt succesul unei co
lecții, larga sa audiență la public 
e .încrederea tot mai mare pe care 
cititorul i-o manifestă, luînd ca un 
semn distinctiv de garanție am
prenta respectivei colecții ori de 
cîte ori se află în fața unei 
noi apariții editoriale, neșovăind 
astfel a cumpăra de îndată chiar 
cărți ale unor autori mai puțin 
sau chiar total necunoscuți. De 
o asemenea reputație se bucură de 
cîtva timp șl caută să o întrețină, s-o_ 
sporească chiar, cîteva colecții mai 
proeminente, destinate unui public 
numeros, între care în chip deosebit 
se remarcă : „Biblioteca pentru toți" 
și colecția „Meridiane".

Cit privește această ultimă colec
ție e îmbucurător să constatăm că — 
și aici deslușim de fapt cheia succe
sului ei — și-a făcut un obicei, și-a 
statornicit o tradiție din publi
carea în genere cu consecvență 
a unei literaturi de bună calitate ar
tistică, de adîncă vibrație umană si 
intensitate socială, a unor lucrări 
reprezentative pentru creația unoi 
scriitori valoroși ce configurează In 
mod semnificativ peisajul literaturii 
universale contemporane.

„într-o fază inițială a acestei co
lecții — ne spunea nu demult poetul 
Vasile Nicolescu, directorul Editurii 
pentru literatură universală, relevîn- 
du-ne cu acel pri
lej și cîteva in
tenții de viitor în 
ce privește diver
sificarea, impri
marea unui ca
racter tot mai sis
tematic acestei 
acțiuni editoria
le — s-a ne
glijat criteriul 
mai acest criteriu 
mental și, așa cum se poate observa, 
în ultima vreme ne străduim să-l 
respectăm, să-i acordăm însemnăta
tea cuvenită și în acest domeniu al 
activității noastre ce se desfășoară pe 
un plan mult mai cuprinzător în ca
drul și al altor colecții și serii ale edi
turii, cît și în afara lor. Colecția 
„Meridiane" e menită tocmai să facă 
cunoscută literatura veacului nostru, 
orientîndu-se în special asupra unor 
cărți valoroase, de mai reduse di
mensiuni, aparțînînd unor autori de 
mare prestigiu sau ce se bucură în 
prezent de o intensă circulație, unele 
dintre ele fiind consacrate, mai mult 
sau mai puțin recent, de 
premii literare importante 
insă adresîndu-se prin i 
conținutului uman unor 
foarte diverse de cititori, i 
să-și lărgească

mai de aceea se impune prezența per
manentă a unor comentarii critice, a 
unor prefețe dense care să analizeze 
cu finețe și discernămînt atari crea
ții, intuindu-le sensurile caracte
ristice. luminîndu-le universul uman, 
ca și (cînd apar) zonele de penumbră, 
laturile contradictorii pe care le în
corporează. Cînd (deseori) nu se me
tamorfozează în simple notițe bio
bibliografice fixate pe coperta finală 
a volumului, puține din prefețele pu
blicate în ultima vreme reușesc să-l 
introducă pe cititor, fără ocoluri și 
dibuiri, în miezul operei respective, 
să-l informeze cu pătrundere și la- 
pidaritate asupra specificului crea
ției autorului respectiv. Și, mai ales, 
puține dintre ele se constituie și ca 
expresii ale unor puncte de vedere 
proprii, ale unor judecăți de valoare 
și intuiții critice personale, perti
nente. A început să devină cam 
șablonard și, la urma urmei plicticos, 
monoton, acel mod — des uzitat — 
de a concepe rigid prefețele ca im- 
piicînd o operație ce decurge în trei 
sau patru trepte absolut indispensa
bile : se emit la început cîteva con
siderații generale asupra scriitorului 
respectiv în care, nu o dată, se ci
tează copios din alte exegeze, auto
rul declarîndu-se de acord cu ele și, 
în cazuri mai fericite, avansînd timid 
cîteva constatări, 
prag urmează

pe marginea 
colecției „Meridiane"

O dată trecut acest 
treapta sau par

tea cea mai re
confortantă — 
dezvoltată, de o- 
bicei, in extenso 
— cea privind de
taliile biografice 
asupra scriitoru
lui, după care se 
trece la o 
minare destul 
insistîndu-se 

de concluzia

© Comedianțil (ambele serii) : 
TRIA -- 11 ; 14 ; 17 ; 20.30.
• Călugărița și comisarul : CENTRAL
— 8,45 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ;
19.15 ; 21.
o Pipele : REPUBLICA — 9,30 ; 11,45; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
o Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• .........................
10
•
— 9 ; u,ia ; 13,30 ; io ;
a Răutăciosul adolescent

• Rolls Royce-ul galben : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18.
o Romanță pentru trompetă : BU
ZEȘTI - 20,30.
• Un om pentru eternitate: DACIA

— 8,45—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20,45.
•
16
18
16
e _ . , -------
tea lui Joe Indianul : UNIREA — 
15,30 ; 19.
o Prințesa : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20.15, 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Pe teren propriu : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17.30 ; 20.
• Profesioniștii : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20.15.
0 Marele șarpe : COTROCENI — 15,30.
• Gustul mierli : COTROCENI — 18 ; 
20,30.
• La Est de Eden : FLOREASCA — 
9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20, GLORIA —
9.30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
O Pentru încă puțini dolari : VOLGA
— 9—15,30 în continuare ; 18 ;

MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
20,45.
0 Feldmareșala : VIITORUL
15,30 ; 18.
0 Drumuri : VIITORUL — 20,30.
0 Neînțelesul : MOȘILOR — 15,30; 18.
0 Cele trei nopți ale unei Iubiri 
MOȘILOR — 20,30.
0 „...Apoi s-a născut legenda"
POPULAR — 15,30 ; 13 ; 20,30.
0 Căderea Imperiului Roman 
MUNCA — 16.
0 Magazinul de pe Strada Mare : 
MUNCA — 20.
O Tată de familie : TOMIS — 9—15,48 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Duelul lung : FLACĂRA — 15,30; 18. 
© Mesteacănul : FLACĂRA — 20,30.
0 Veșnicul întîrzlat: VITAN 
15,30 ; 18.
0 Tandrețe : VITAN — 30,39.
0 Expresul colonelului von Ryan : 
RAHOVA — 15,30 ; 18.
0 Valea : RAHOVA — 80,39.
0 Becket: PROGRESUL — 16,30; 19. 
© Urletul lupilor : CRlNGAȘI — 15.30; 
18 ; 20.15.

sumară a operei, 
trucîtva, înainte 
nală, asupra cărții -publicate, 
ar fi oare mai nimerit ca deta
liile asupra vieții și activității scri
itorului să fie consemnate în tabele 
bio-bibliografice ce ar urma prefeței 
propriu-zise, al cărei rost ar fi toc- 
mai să edifice asupra specificului 
creației scriitorului respectiv, să rea
lizeze o analiză concentrată, densă 
a operei publicate ?) Iată, spre pildă, 
cum începe prefața (semnată de R. A. 
Locusteanu) la volumul „Caiet pro
scris" de Alba de Cespedes : „Scrii
toare cu o acută capacitate de in
trospecție, cu un stil imediat, de co
municativitate directă, o dată cu a- 
pariția în 1938 a romanului „Nes- 
suno torna indietro" (Nimeni nu se 
mai întoarce), care a cunoscut patru
zeci și două de ediții italiene si 
douăzeci și două de traduceri în 
limbi străine, inclușiv în limba ro
mână, Alba de Cespedes a pătruns, 
în rîndul celor mai buni naratori 
italieni contemporani. Există la Alba 
de Cespedes, ca la majoritatea scrii
torilor secolului XX, după cum afir
mă criticul Renato Serra"... (urmea- u 
ză citatul). Pentru ca ceva mai jos, 
autorul să se simtă în largul său su-'/ 
pralicitînd anecdoticul de natură ' 
biografică, inoperant în lămurirea 
creației : „Alba de Cespedes s-a năs
cut la Roma în 1911 (...). La 15 ani 
se căsătorește (...) iar la 20 își anunță 
hotărîrea de a divorța și de a scrie". 
Tratarea operei se face însă într-o 
manieră asemănătoare, neevitînd ba
nalitatea observațiilor („Eroina din 
povestirea „Chiriașul" are tot patru
zeci de ani ca și Valeria din 
Quaderno proibito"...) șl incongruen
ța frazelor, diluate de truisme și de 
folosirea improprie a termenilor : 
„romanul conține multe din temele 
preferate ale autoarei (dedublarea, 
ființa misterioasă dinlăuntrul fiecă
rui om, și solitudinea, visele obsesi
ve...)", „...a mijloacelor de expresie 
care prelud măiestria artistică"... etc. 
Scurta prefață se încheie, de aseme
nea. cu un amplu citat, de data a- 
ceasta dintr-un alt exeget (Giorgio 
Pullini). Și mai neplăcut șocante ni 
se prezintă însă acele prefețe sau 
postfețe (cum e cazul aceleia la vo
lumul lui Giuseppe Marotta: „Șco
larii soarelui") al căror descriptivism 
facil șl prolix, care prin stilul rudi
mentar. prin dezlînarea frazei 
trădează de astădată improviza
ția, scrisul în grabă. Predomi
nă aici tonul desuet, șăgal
nic, sfătos. Finalul postfetei la volu
mul „Școlarii soarelui" vine parcă 
să acrediteze ineficiența oricărui e- 
fort analitic, autoarea disculpîndu-se 
cu seninătate de orice tentativă de 
a fi investigat substanța operei res
pective : „Am amintit, dar nu ne-am 
atins de secretul umorului lui Giu
seppe Marotta, care ca orice umor 
autentic se prezintă singur"... în fața 
unei atari dezarmante aserțiuni, a 
unei inexplicabile sfieli de a pătrun
de în intimitatea operei nu vedem în 
ce ar mai consta utilitatea, rostul u- 
nei asemenea postfețe.

în perspectiva unei binevenite re
nunțări la acele laconice prezentări 
de pe coperta finală (la care încă se 
mai recurge) în favoarea unor pre
fețe temeinic analitice, dar concen
trate, concepute ca niște articole vii 
care să-1 introducă pe cititor în uni
versul operei respective, ne întrebăm 
dacă nu ar fi util și atractiv — cum 
se procedează, de altfel, și în cazul 
altor colecții cu tradiție și prestigiu 
— ca pe coperta finală și chiar pe 
ultimele pagini să figureze de fie
care dată un sumar cu titlurile im
portante apărute. Și aceasta ar obliga 
o dată mai mult la asigurarea unei 
mai vizibile, mai pronunțate unități 
de concepție și stil în prezentarea 
grafică a colecției ce resimte încă 
unele carențe în acest sens. Căuta
rea și introducerea unei expresii mai 
moderne în prezentarea grafică, prin 
folosirea unor elemente simple, dar 
sugestive ar conferi desigur mai mul
tă personalitate colecției. După 
cum, în altă ordine de idei, merită 
să preocupe și să fie rezolvată cît 
mal operativ problema unei periodi
cități în ce privește apariția colec
ției. în felul acesta, ea s-ar impune 
și mai mult în conștiința cititorilor, 
răspunzînd cu promptitudine aștep
tărilor lor. Cu condiția implicită, ho- 
tărîtor determinantă de a se urmări 
și pe mai departe, cu și mai multă 
asiduitate, a se întreține în chip sis
tematic interesul tot mai viu al ci
titorilor pentru valorile reprezenta
tive ale literaturii universale con
temporane, pentru operele de maro 
răsunet uman și social.

Adrian ANGHELESCU

anumite 
s — toate 
adîncimea 

categorii 
ajutîn.du-i 

orizontul spiritual. 
Există posibilități multiple ca pe vii
tor să putem răspunde într-o măsură 
mai înaltă acestor cerințe și exi
gențe, să înlesnim o cunoaștere 
promptă de către cititori a evoluției 
fenomenului literar universal".

într-adevăr, dacă parcurgem pla
nul aparițiilor editoriale de pînă a- 
cum din cadrul colecției „Meridiane", 
orientarea tot mai perseverentă a 
colectivului redacțional către cartea 
de calitate apare cu evidentă, fie că 
e vorba de scrierile unor .nari crea
tori contemporani sau acelea ale 
unor prozatori ce suscită un tot mai 
larg și justificat interes.

Apreciind fără îndoială ceea ce 
Editura a realizat pînă acum și a- 
nume publicarea unor autori și a 
unor opere de mare valoare, facem 
sugestia ca în viitor eforturile re
dacției să se îndrepte spre o .cu
prindere cît mai largă a literaturii 
universale contemporane. Bineînțe
les, această continuă acțiune de 
prospectare trebuie să se ducă în 
numele unei înalte exigențe ideolo
gice și artistice, selectîndu-se ope
rele într-adevăr reprezentative, de o 
mare valoare, care pot stîrni inte
resul unei largi categorii de cititori. 
De asemenea, fără a se pierde rit
mul și operativitatea i colecției, ar fi 
bine ca pe viitor să'se facă o dis
tincție mai clară între succesul efe
mer și valorile certe. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît nu întotdeauna 
volumele, atît cele apărute cît și al
tele prevăzute în planul de perspec
tivă. par să corespundă, sub aspec
tul semnificației umane, al observa
ției sociale șl al valorii artistice, ni
velului acestei colecții. O selec
ție mai riguroasă în acest sens, 
vădită încă din faza inițială a 
elaborării planurilor anuale și de 
perspectivă, ar fi de bun augur pen
tru îndrituirea și, implicit, sporirea 
reputației acestei colecții.

Domeniul care reclamă cu necesi
tate o mai accentuată exigență pri
vește aparatul critic ce însoțește (din 
păcate nu întotdeauna) volumele 
publicate. Așa cum se știe, în cadrul 
acestei colecții apar operele unor 
scriitori ce aparțin anumitor curente 
și tendințe literare, unii dintre ei 
fiind pînă în prezent prea puțin sau 
chiar deloc cunoscuti cititorilor. Toc-

șl pian pe versuri 
Mariana Dumitrescu, 
91, Marcel Mihalo- 
creează un triptic

•

într-un atelier al 
Liceului de artâ 
plastică din Bucu

rești

Foto : Agerpre#

Personalitate marcantă a 
muzicii contemporane, Mar
cel Mihalovici este legat de 
cultura românească nu nu
mai prin faptul ascenden
ței sale artistice luminată 
de îndemnul lui George 
Enescu și cinstită de pre
miul de creație inițiat de 
marele nostru muzician, 
dar și prin afinitatea sa 
structurală cu sensibilita
tea, cu felul de a gîndi și 
a se exprima specific țării 
natale, de care s-a pătruns 
în anii primei sale expe
riențe de viață și de artă. 
Convins de nobila menire 
spirituală a muzicii, M. Mi
halovici contribuie cu pres
tigiu la promovarea valori
lor autentice ale artei, ală
turi de alți compozitori de 
seamă ai timpului nostru.

Creația sa îmbrățișează 
un vast 
și teme, 
cameră 
mentală, 
ample, simfonice, concer
tante, coral-orchestrale, de 
operă, balet, muzică de 
film, piese cu specific ra
diofonic. Marcel Mihalovici 
transfigurează idei literare

orizont de genuri 
de la muzica de 

vocală și instru- 
pînă la formele

și filozofice, imagini plas
tice și cinematografice, 
procedee componistice con
sacrate și altele noi, urmă
rind cu asiduitate realiza
rea propriei viziuni crea-

Am desprins asemenea 
trăsături și din contactul 
neîntrerupt pe care muzi
cianul și muzica sa îl păs
trează cu viața noastră ar
tistică, iar de curînd sub

nesc, cu prilejul concertu
lui care a avut loc la Uni
unea compozitorilor în ca
drul precedentei ediții a 
Festivalului internațional 
„George Enescu". Aceeași

CRONICA DISCULUI

toare. Modernă prin com
plexitatea problemelor de 
structură și de înțelesuri 
estetice pe care și le pune, 
arta lui Mihalovici își păs
trează adevărate atribute 
clasice prin grija pentru 
claritate, gust și eficiența 
mesajului.

impresia discului dedicat 
muzicii lui Marcel Mihalo
vici de către casa Electre
cord.

Cvartetul de coarde nr. 3, 
op. 52, compus între anii 
1943—1946, și dedicat lui 
Mihail Andricu, a fost a- 
preciat de publicul rornâ-

formație „Cantabile", alcă
tuită din Lucian Rogulski 
— vioara I, Helmut Schnei
der — vioara II, Georges 
Otto Roth — violă, Tiberiu 
Ungureanu — violoncel, 
care a prezentat Cvartetul 
atunci, l-a înregistrat și pe 
disc, adăugind la căldura

pasionată a primei audiții 
exigența calmă pentru fi
nisarea detaliului și lim
pezirea clară a construcției. 
Este o lucrare de largă res
pirație, în care anvergura 
romantică a frazei prezintă 
densități emoționale care 
țin de concepția artei mo
derne. Contrastul dramatic 
al primei părți, nuanțat în 
caracter de scherzo în sec
țiunea secundă, își gă
sește culminația poetică în 
mișcarea lentă, plămădită 
dintr-o substanță apropiată 
de lirismul enescian și de 
efuziunea - interiorizată a 
doinei. Finalul afirmă vir
tuțile conclusive, impetu
oase ale formelor polifo
nice tratate cu acea liber
tate a inspirației pe care 
numai măiestria adevărată 
o înlesnește.

Discul se încheie, ca un 
autentic recital de muzică 
de cameră, cu trei piese 
vocale pe versuri de Ma
riana Dumitrescu. Este încă 
un prilej de reflecții asupra 
muzicalității aproape sin
cretice pe care o cuprind 
stihurile lirico-filozofice ale 
dăruitei creatoare dispă-

rută înainte de vreme. I- 
dentificîndu-se cu aceste 
trei răscoliri ale conștiinței 
umane, compozitorul le du
blează într-o introspecție 
subtil elaborată a liniei vo
cale — admirabil înțeleasă 
și redată de soprana Arta 
Florescu — întregită lapi
dar, în afara oricărui reto
rism. de o țesătură pianisti
că bogat susținută de Mar
tha Joja. Reunindu-le sub 
titlul Stanțe pentru vo
ce 
de
op. 
viei 
poematic de adîncă vibrație 
sufletească, aducînd astfel 
în lied — pînă acum repre
zentat prin piese de inspi
rație populară și prin lu
crări pe versuri de Victor 
Hugo, Paul Eluard, Agrippa 
D’Aubigne, Jean Cocteau 
— o nouă rezonanță româ
nească și contemporană.

Notăm buna prezentare 
tehnică și grafică a discu
lui, ca și explicațiile clar 
formulate, sub semnătura 
lui Jean-Victor Pandelescu.

Vasile TOMESCU
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erai tînăr și credeai că o să-i ai totdeauna

I
II

îți mai aduci aminte, prietene 7
Pe vremuri, se vindea prin bîlciuri un fel 

de tablou, intitulat „Scara vieții". Era un 
desen destul de stîngaci, înfățișînd o scară, 
care urca și apoi cobora. Pe treapta dintîi 
se afla un copil, care se ridica treptat în 
vîrsta, pînă ajungea în vîrful scării — băr
bat în toată puterea, cu mustață, cu baston 
în mînă, cu cravată la gît și cu pălărie 
tare, care se numea pe atunci după moda 
pariziană — melon, fiindcă semăna cu un 
pepene^ sau „gambetă", fiindcă fusese proba
bil pălăria preferată a republicanului fran
cez de la 1870, Leon Gambetta. Ajuns la acest 
punct de maximă înflorire, omul începea să 
coboare scara, redueîndu-și proporțiile în
cetul cu încetul, pentru ca pe treapta din 
urmă să apară ca un bătrîn gîrbov și co- 
cîrjat, cam de dimensiunile copilului de la 
început.

„Scara vieții" se bucura pe atunci de o 
largă răspîndire. Am întîlnit-o în multe case 
mai săltate de la țară, ornînd odaia de oas
peți. Am întîlnit-o și prin casele modeste de 
la oraș. Și totdeauna am privit-o cu acea 
ironie superioară, care e apanajul tinereții.

Dar anii au trecut. Deprinderile și gustu-s 
rile oamenilor s-au schimbat, cum se 
schimbă toate în lumea asta. N-am mai vă
zut nicăieri „scara vieții" și nici nu mi-am 
mai amintit de ea.

Zilele trecute, însă, memoria a scos-o din 
lădița ei cu vechituri și mi-a pus deodată 
imaginea ei în față. Și de data asta, naivul 
tablou nu mi s-a mai părut atît de ridicol 
ca în tinerețea depărtată. în curgerea ei, 
vremea corectează multe impresii și schimbă 
multe puncte de vedere.

*
Huxley, într-un roman mai 

cunoscut, „Marina di Vezza", ne 
tuiește să aruncăm obiectele și 
tiile vechi, fiindcă toate ne întorc cu gîndul 
către anii care s-au dus fără întoarcere." 
N-aș crede să fie deajuns numai atît. Amin
tirile stau mai puțin în dulapuri și în scri
nuri și mai mult în noi înșine. Le purtăm 
cu noi fără să vrem. Ne însoțesc pretutin
deni. Uneori sînt un balast; alte dăți un 
refugiu și o mîngîiere. Pentru că unele sînt 
plăcute, 
acestea, 
Aceasta 
înșelări 
ascuțite 
sîngerat, în 
tunjesc.

Ca ielele 
te cheamă și te ispitesc ca să te supună 
vrăjii lor, ca să te „pocească", cum ziceau 
cu teamă bătrînele de pe vremuri.

■k
Adevăratul farmec al trecutului stă în oa

menii cu care ai trăit puținele zile bune și 
multele zile grele ale vieții.

Treci pe stradă, întîlnești prieteni noi și 
cunoscuti mai tineri decît tine și te bucuri 
din tot sufletul de amiciția lor. Ea vine ca 
o undă de căldură peste anii pe care-i duci 
în spinare.

Apoi te întorci acasă și te așezi la masa 
de lucru. Coboară seara. Vuietul uliței scade 
treptat. Se așterne liniștea nopții. La fe
restrele de peste drum, luminile se sting pe 
rînd.

Atunci, din ungherele încăperii încep a se 
desprinde umbre. Vin mai întîi bătrînii. 
Ai vrea să-i întrebi o mie de lucruri din 
vremea lor, o mie de lucruri despre care nu 
i-ai întrebat cînd erau în viață, pentru că

strada liniștită, rar trecea cîte un precupeț, 
cite un negustor ambulant. Aud și acum 
strigătele lor ritmate : „Pește, pește, pes- 
caruu !“, „Chiob, chiob, cărbuneee !“, „Gazu, 
gazu, găzaruuu !“. Lăsam albumul și mă du
ceam la fereastră. Gospodinele ieșeau în 
poartă. Chiar pe timp de iarnă, sub biciuirea 
gerului, tocmelile erau lungi și grele. Banul 
era scump și nevoile multe. Fiecare gologan 
trebuia drămuit cu chibzuință. Gospodinele, 
într-o deplină 
prețul pe care 
cu strășnicie.

Trecea apoi _ .....__
sat pe lîngă sacaua cu apă așezată pe două 
roți și trasă, de un cal, bătrîn și el, și slab 
de puteai să-i numeri coastele. Apa se vin
dea cu donița.

solidaritate, luptau să 
vînzătorul ambulant îl

sacagiul bătrîn, pășind

scadă 
apăra

înde-

Mama îmi cumpărase din timp un abece
dar, o carte de aritmetică, o tăbliță, un con
dei și un burete, care alcătuiau laolaltă pri
mele unelte ale unui învățăcel. Toate au 
fost așezate cu grijă în ghiozdanul nou-nouț, 
pe care-1 purtam în spate ca o raniță. Tata 
m-a luat de mînă și am pornit împreună 
la școală. Nu aveam nici o emoție. Abeceda
rul îl știam pe de rost, de la prima pagină 
— o — i, oi — pînă la sfîrșit. Aritmetica la 
fel. Cunoșteam foarte bine pe cele două pro
fesoare și pe părintele Boierescu, care — 
împreună cu tata — alcătuiau personalul 
didactic. Cunoșteam și localul școlii și can
celaria profesorilor, fiindcă mă duceam ade
sea cu mama, ca să-l luăm pe tata acasă sau

prietari și arendași, care fugiseră de la mo
șiile lor, luînd în grabă ce bruma izbutiseră 
să adune. Unii au rămas la rudele lor din 
oraș. Alții au plecat la București. Trupele 
din garnizoană au fost împrăștiate în satele 
din regiune. Paza Piteștiului a rămas în 
seama celor cîțiva „vardiști", care șuierau 
din țignale toată noaptea, ca să-și dea „co- 
raj".

După vreo două săptămîni, răscoala a fost 
înăbușită. Din sate au început să sosească 
lungi convoaie de țărani, cei mai mulți le
gați în lanțuri, stîlciți în bătaie, cu cămășile 
sfîșiate și pline de sînge închegat. Micul 
penitenciar din marginea orașului se dovedi 
de la început neîncăpător. Era o clădire șu
bredă, cu cîteva odăi destul de mici, pe mă
sura unui oraș cu o populație pașnică și cu 
un foarte redus număr de infractori. Ță
ranii aduși pentru anchetare au fost vîrîți în 
cazărmile care erau goale, fiindcă regimentul 
de infanterie și batalionul de vînători, cu în
tregul lor efectiv, erau împrăștiate prin sa
tele „pacificate".

artă toate resursele lui de tragedian. Ro
potele de aplauze l-au adus de mai multe 
ori la rampă.

Personajele secundare, puține la număr, 
erau interpretate de cei mai buni dintre 
elevii Iui de la Conservator. Toți își cunoș
teau perfect rolul și, după siguranța cu care 
se mișcau în scenă, se vedea bine că spec
tacolul fusese îndelung pregătit, în nume
roase repetiții. Respectîndu-și deopotrivă 
publicul și propriul său prestigiu, Nottara nu 
dădea niciodată spectacole improvizate în 
grabă.

puțin 
sfă- 
hîr-

iar altele dureroase. Dar și peste 
timpul așează un pospai de poezie, 
e una din cele mai primejdioase 
ale 
de

vieții. Asperitățile și colturile 
care ne-am lovit cîndva și am 
amintire se netezesc și se ro-
din poveștile vechi, amintirile

să-i în-lîngă tine. Dar acum nu mai poți 
trebi nimic. Umbrele sînt mute.

Vin apoi cei din „leatul" tău, cei 
te-ai avîntat în marile proiecte ale 
șl cu care ai trăit anii maturității, 
înțeles cu tristețe că nu toate planurile se 
pot înfăptui. Cei mai mulți din ei s-au dus. 
Zadarnic îi mai chemi.

Aceasta e vîrsta amintirilor...
★

Cînd am venit în București — sint cinci
zeci de ani de atunci — „studinte în drept 
și publicist" ca Rică Venturiano — am locuit 
un timp pe o uliță de margine, unde închi
riasem o cameră mobilată. Era o casă sără
căcioasă, cu vecini mulți și necăjiți.

Lîngă mine locuia un lăutar bătrîn. Către 
seară își lua vioara și pleca „la local" cum 
zicea el. Localul era o circiumă din aceeași 
mahala. Pătrunsese pînă în acel depărtat 
colț al orașului un val de cîntece străine, 
mai ales tangouri. Azi sînt toate învechite 
și uitate. Atunci însă 
Bătrînul se căznise să 
piardă meseria.

Se întorcea acasă 
nopții și cîteodată, pe 
colul de gazetă, îl auzeam în odaia de ală
turi, cîntînd în surdină, ca să nu supere 
pe nimeni. Erau cîntece vechi, pe care cli- 
enții cei noi nu i le mai cereau. Unele 
mi-erau cunoscute, altele nu. Adesea lăsam 
condeiul jos și-1 ascultam cu plăcere.

Intr-o seară, ca să-1 aud mai bine, am ie
șit în curte și m-am oprit în fața odăii lui,

Cînd a sfîrșit, i-am bătut încetinel în ușă. 
Simțeam nevoia să-i spun o vorbă bună.

Bătrînul a ieșit în prag speriat:
— Iertați-mă, v-am necăjit cumva 7
— Dimpotrivă, te-am ascultat cu plăcere 

și am venit să-ți mulțumesc.
S-a înseninat la față și mi-a spus cu un 

zîmbet blajin :
— Eh, dom-le, cîteodată lăutarul cîntă și 

pentru sufletul lui...
Fără să știe, bătrînul lăutar își scria, în 

felul lui, amintirile.

cu care 
tinereții 
cînd ai

le cerea toată lumea, 
le învețe, ca să nu-și
tîrziu, după miezul 
cînd îmi scriam arti-

Mî-aduc aminte, mai ales, iernile de altă 
dată, cu vifornițe de trei zile și trei nopți, 
cu omătul pînă la genunchi, cu geruri de 
crăpa piatra. Și îmi sună în ureche versul 
poetului francez, pe care aveam să-1 citesc 
abia mai tîrziu : „Mais ou sont Ies neiges 
d’antan 7“ Nu doar că aș dori și azi, la 
vîrsta reumatismelor și a bronșitei cronice, 
zăpezile de altădată... Atunci însă mi se 
păreau nespus de frumoase, mai ales că le 
priveam mai mult de la fereastră.

Mama se scula cu noaptea-n cap. Abia îi 
auzeam pasul ușor și cu ochii împăienjeniți 
de somn abia îi zăream ca prin vis obrazul 
pe care juca flăcăruia luminării. Cu bro
boada pe umeri, se așeza pe scăunașul de 
la gura sobei. Alături se aflau pregătite de
cupară un mănunchi de surcele, sticla de 
gaz și cutia de chibrituri. După ce se în
credința că focul s-a aprins, trecea în odaia 
de alături, unde dormeau frații mei mai 
mari.

Cînd ne dădeam jos din pat, odăile erau 
încălzite. Ne adunam în jurul mesei. Din 
cești se ridica aburirea laptelui fierbinte. 
Apoi băieții plecau în grabă la liceu, iar 
tata, cu pasul lui tacticos, la școala primară 
de băieți nr. 1, fosta Școală Domnească, unde 
a slujit ca institutor timp de treizeci și opt 
de ani, din care douăzeci ca director...

Neavînd încă vîrsta învățăturii, eu rămî- 
neam acasă. Mama deschidea ferestrele și 

■ împreună cu femeia de ajutor începea dere- 
tecatul odăilor : „Repede, fată, că trebuie să 
mă duc la piață !“ Apoi se îmbrăca în grabă, 
îmi aducea albumul de familie din salon, 
cea dintîi jucărie a mea, îmi spunea să fiu 
cuminte, că se întoarce numaidecît, și pleca.

Cunoșteam, firește, toate pozele din al
bum — dagherotipii vechi, fotografii mai 
noi, dar destul de vechi și ele. Femeile pur
tau pălării mari, împodobite cu pene de 
păsări sau cu buchete de flori artificiale, 
după moda de atunci. Bărbații erau în frac 
sau în redingotă, care se mai numea și 
gheroc (smochingul nu apăruse încă). Unul 
din ei purta un macferlan, cum nu văzusem 
niciodată prin Pitești. Ofițerii erau în mare 
ținută.

De-atunci trecuseră ani mulți. Rudele mele 
din album îmbătrîniseră. Doamna de o rară 
frumusețe în splendida ei rochie de bal 
avea acum fața smochinită. Falnicul subloco
tenent de roșiori era colonel la pensie, purta 
cu stîngăcie haina civilă și, cînd vorbea, îi 
auzeai țăcănitul protezei în gură. Cînd ve
neau la noi, în vizită sau la masă, zadarnic 
căutam pe chipurile lor veștejite de ani 
ceva din strălucirea pozelor din album.

Viața curgea lin ca o apă domoală. Pe

Marele artist care a fost Constantin Not- 
tara organiza, din cînd în cînd. vara, turnee 
cu cei mai buni dintre elevii săi de Ia Con
servatorul de artă dramatică.

Nottara era un „domn”, nu numai pe sce
nă, ci și în viața de toate zilele. El s-a tinut 
totdeauna deasupra intrigilor și obișnuitelor 
rivalități de culise, disprețuind clevetirea și 
cabotinajul, bucurîndu-se de un mare pres
tigiu personal.

TUDOR TEODORESCU-BRANISTE

SCARA

Tn ultimele luni, Tudor Teodorescu-Braniște lucra la un volum memorialistic 
întitulat „Scara vieții’. Solicitat de redacția ziarului nostru — al cărui colaborator 
apropiat a fost timp de mai mulfi ani — să ne încredințeze un fragment din acest 
volum, autorul ne-a. trimis această scrisoare : „Bunăvoința de a mi-l cere m-a 
mișcat profund. Recitind însă textul am văzut că trebuia să-l mai perii puțin. Bă- 
trinețea e vîrsta la care chiar un condei umil, ca mine, stă în bătaia a două 
vinturi potrivnice : pe de o parte ar vrea să spună cît mai mult din ceea ce crede 
ca mai are de spus, fiindcă vede că se apropie sfîrsîtul ; pe de altă parte, nu vrea 
sa lase in urma lui lucrări nefinisate. Destul că n-am putut să evit erorile care au 
aecurs din.graba tinereții. Acelea au o circumstanță atenuantă. Ce scuză aș putea 
sa evoc azi, cina pasul trebuie să fie măsurat și cumpănit ?"

Din nefericire, suferința și apoi moartea fulgerătoare nu i-au lăsat răgazul 
redactării decît a optzeci de pagini. Publicăm cîteva secvențe, nu numai pentru va
loarea lor literară, nu numaj pentru contribuția pe care o aduc la cunoașterea 
formării uneia din personalitățile eminente ale publicisticii române, nu numai pen
tru elementele noi la definirea epocii, ci și ca un omagiu autorului lor, care astăzi 
ar fi împlinit 70 de ani.

la vreo vizită în familie. Mergeam deci, fără 
nici o grijă, ba chiar cu bucurie.

Nu știam că în ziua aceea se sfîrșea cea 
mai fericită perioadă din viața mea, din 
viața oricărui copil. Nu știam că de atunci 
încolo vor urma grijile, îndatoririle și răs
punderile, care vor spori an de an, pînă la 
sfîrșitul vieții.

Cînd am ajuns în poarta școlii, tata mi-a 
spus : „Acuma tu du-te în clasă, Profesoara 
are să-ți spună în ce bancă ai să stai. Fii 
cuminte și urmărește cu atenție lecția. Nu 
te bizui pe ceea ce ai învățat acasă". (Aici am 
remarcat o nuanță de dispreț pentru „suc
cesele" mele de pînă atunci.) „Cartea adevă
rată se învață numai la școală. In recreație, 
nu te amesteca printre băieții gălăgioși și 
bătăuși. Stai de o parte, cu cei cuminți și 
așezați. La ceasul douăsprezece, cînd sună 
de ieșire, mă aștepți aici, la poartă, ca să 
mergem acasă", „Mai bine viu să te iau din 
cancelarie" am răspuns, socotind soluția a- 
ceasta simplă și firească, „Nu, mi-a spus 
tata. De azi înainte ești un școlar ca toti 
școlarii. N-ai ce căuta în cancelarie. Cred 
că nu tî-ar plăcea nici tie ca băieții ceilalți 
să-ți spună în batjocură „feciorul lui dom’ 
director !“

Mărturisesc că nu eram de fel îneîntat 
de acest nou „mod de viață" și nici nu-î 
înțelegeam rostul. Dar dacă tata spunea așa, 
așa să fie...

De la el am înțeles ce e dreptatea; de la 
mama am înțeles ce e bunătatea.

Pe la mijlocul lui februarie 1907, gazetele 
au început să scrie despre niște „tulburări 
țărănești" în nordul Moldovei. După cîteva 
zile, nu mai era vorba de tulburări, ci de 
„răscoală", un cuvînt nou și, pentru mine, 
nelămurit. Din discuțiile pe care le aud în 
casă, aflu că țăranii au început să-i ucidă 
pe proprietari și pe arendași, să dea foc co
nacelor boierești, să prade hambarele și pă- 
tulele. Din toate acestea, nu înțeleg nimic. Eu 
știu că vara, cînd ne duceam la Borlești, la 
o soră a mamei, țăranii, deși nu ne cunosc, 
își scot căciula și spun „săru’mîna". Știu de 
asemenea că în acest sat se află un țăran, 
cu care pot să spun că sînt prieten bun. II 
cheamă Ion Alexe și e de meserie chirigiu. 
E un om mărunt de stat, uscățiv și cam 
bătrîior. Are o trăsurică veche, cam hodoro
gită, trasă de doi cai mici. Cînd avem de 
făcut vreun drum, eu stau pe capră, lîngă 
prietenul meu Ion Alexe, ceea ce e pentru 
mine o mare bucurie. A doua bucurie, mai 
mare încă, e că din cînd în cînd el mă 
lasă să mîn caii. Să mîn, e un fel de a vorbi ; 
în realitate, caii lui Ion Alexe sînt atît de 
cuminți, îneît țin singuri bătaia drumului, 
oricine i-ar mîna și chiar dacă nu i-ar mîna 
nimeni. Așa stînd lucrurile, ce s-a întîmplat, 
ce a putut să se întîmple, pentru ca, deo
dată, țăranii care ziceau cu atîta respect 
„săru’mîna" și prietenul meu Ion Alexe, și 
atîția alții la fel cu el să pună mîna pe furci 
și topoare, să ucidă, să prade și să dărîme 7 
S-a întors lumea pe dos...

(Multi ani după aceea, cînd am început să 
cercetez în colecțiile gazetelor și în dezba
terile parlamentare stările de lucruri din 
1907, am văzut că multi bărbați politici, în 
frunte cu primul ministru conservator, își 
puneau aceleași întrebări ca și mine, fără să 
aibă însă circumstanța atenuantă a vîrstei 
mele de opt ani !).

între timp, tăvălugul răscoalelor se rosto
golea vertiginos în Moldova și Muntenia, a- 
propiindu-se de ținutul Argeșului și de Pi
tești. In cîteva zile, orașul se umplu de pro-

L-am văzut întîia oară într-o vară, la Pi
tești. Spectacolul avea loc în grădina „Da
cia" de pe Strada Mare. Intrarea era prin- 
tr-un gang.

Noi, liceenii, l-am așteptat pe Nottara în 
fața gangului și, cînd a venit, l-am rugat să 
ne lase să intrăm fără bilet. Marele actor, 
a zîmbit și cu vocea lui bine timbrată, ne-a 
spus : „Poftiți cu mine". Avea aceeași in
tonație ca și pe scenă.

„Sărmanul muzicant" avînd numai două 
acte, Nottara completa spectacolul declamînd 
la început „Vara la țară" de Depărăteanu, 
și partea întîi din „Scrisoarea a treia" de 
Eminescu. Cînd s-a ridicat cortina, el a 
apărut în smoching. Publicul l-a primit fi
rește cu aplauze. Nottara a mulțumit, în- 
clinîndu-se cu o demnitate de senior. Apoi 
a început să spună versurile lui Depără- 
țeanu, bine cunoscute pe atunci : „Locuința 
mea de vară / E la țară...". îmi sună și acum 
în ureche glasul lui de neuitat; văd și azi 
mișcarea elegantă a mîinîi, subliniind — cînd 
trebuia — un vers sau un singur cuvînt. 
Cunoșteam din școală poezia lui Depărătea
nu, dar — mărturisesc — mi se păruse cam 
naivă pentru vremea noastră, cam îmbătrî- 
nită. Nottara însă, în magistrala lui inter
pretare, îi dădea tonul adecvat de bucolică 
ușoară, gingașe, ca o mică bijuterie, foarte 
veche de pe care o mînă pricepută ștersese 
cu grijă praful, punîndu-i în valoare toate 
sclipirile de piatră prețioasă.

Cînd a trecut la „Scrisoarea a treia" era 
parcă alt om, alt actor. Și nu unul, ci doi. 
Fiindcă în dialogul dintre sultan și Mircea 
cel Bătrîn („Tu ești Mircea ? Da, împărate. 
Ai venit să mi te închini?"...) Nottara. ră- 
mînînd același domn în smochingul lui impe
cabil, era — cînd sultanul atotputernic și 
trufaș, cînd domnitorul Țării Românești, în 
măreața lui modestie. Mai departe, cînd 
rostea admirabila tiradă a lui Mircea, Not
tara punea în glasul său toată iubirea de 
țară a unuia care, de-a lungul secolelor, a 
luptat și a pătimit ca să-și apere pămîntul, 
neamul și țara. Și parcă deodată artistul de 
statură potrivită creștea și se înălța, luînd 
proporții de statuă. Urma descripția bătăliei, 
cu oastea dușmană „cîtă frunză, cîtă iarbă" 
cu eroicul pîlc de români, cu mișcarea unora 
și a altora, cu ciocnirea și încleștarea lor. 
Iar după aceea, cînd cîmpul de luptă se li
niștește și cînd unul din ostași trimite veste

- doamnei sale („De din vale de Rovine / 
Grăim doamnă, către tine"), Nottara se în
torcea la intonația ușoară cu care rostise mai 
înainte versurile lui Depărăteanu.

Nu, oricît m-aș strădui, toate acestea nu 
se pot spune, nu se pot scrie I Trebuia să-1 
auziți și să-1 vedeți pe acest mare vraci, pe 
acest inegalabil magician al versului ca să 
vă dați seama cîtă strălucire, cîte valori și 
cîte nuanțe cuprinde un vers de Eminescu 
rostit de un interpret ca Nottara. Era, desi
gur, mult meșteșug. Era. fără îndoială, o în
delungată experiență și o muncă fără istov. 
Dar pe lîngă toate acestea, era acea sclipire 
neasemuită, acea putere de vrajă pe care nu 
o au decît talentele excepționale. Și toate, 
toate acestea s-au dus o dată cu Nottara. 
Nu au fost imprimate măcar pe un disc, 
unde — chiar fără gest și mimică, numai 
prin modulațiile vocii — tot ar fi putut să 
arate generațiilor următoare ceva din arta 
marelui, neîntrecutului maestru...

După aceste două recitări, a urmat „Săr
manul muzicant", o dramă în două acte. 
Era povestea unui pianist bătrîn, căzut în 
mizerie. In scena finală, portăreii vin să-i 
ia cel din urmă lucru de valoare, care îi 
rămăsese în casă — pianul. Deznădăjduit, 
bătrînul se roagă, le cerșește mila și, cînd 
vede că totul e zadarnic, șe aruncă asupra 
pianului, încearcă să-1 cuprindă cu bra
țele, să-1 apere de mîinile străine, să-1 re
țină. In toată piesa, dar mai ales în acest mo
ment culminant. Nottara folosea cu mare

Ca toți prietenii mei. citeam tot ce-mi 
cădea în mînă. Cînd aveam bani cumpăram 
și eu cîte o carte. Cel mai adesea, însă, îm
prumutam de la ei. în clasa a doua de liceu, 
cînd am izbutit să citesc, ajutîndu-mă cu dic
ționarul, cea dintîi carte franceză, „Lettres de 
mon moulin" de Alphonse Daudet, în eleganta 
colecție Nelson, mi se părea că am desco
perit America. îmi făceam lecțiile în grabă 
și de mîntuială, ca să mă întorc la noii mei 
prieteni — Maupassant, Zola și Octave Mir- 
beau. învățam pe de rost poeme întregi 
de Baudelaire și de Verlaine. După ce am 
citit „Portretul lui Dorian Gray" nu mai 
aveam decît un singur ideal : să scriu ca 
Oscar Wilde. Foarte citite erau și romanele 
de analiză psihologică ale lui Paul Bourget 
ca și studiile lui critice. „Ana Karenina" îq- 
tr-o ediție mult prescurtată, după răul obicei 
al editorilor francezi de atunci, ne tulbu
rase adînc și toți eram îndrăgostiți de ea. 
Balzac, cu lungile descripții de case, de in
terioare și de personaje, ni se părea mai 
greoi. îl citeam cu eforturi, dar îl citeam.

Un băiat cu vreo trei-patru ani mai mare 
ca noi vindea cu „bucata" biblioteca tatălui 
său. Un bun prieten cumpărase seria da 
„impresii" literare și de teatru, scrise cu 
atîta finețe și eleganță de Jules Lemaître. 
Critica literară ne apăru într-un vestmînt 
nou și sclipitor. Peste noapte devenirăm toți 
adepții criticii impresioniste. Pe același ca
nal mî-au venit studiile compacte și cule
gerile de foiletoane ale lui Emile Faguet. Din 
Anatole France am citit mai întîi „Thafs" în 
admirabila traducere a lui N. D. Cocea, apă
rută chiar în anii aceia. Ne procurarăm în 
grabă celelalte romane ale lui și cele patru 
volume de foiletoane critice, alcătuind ciclul 
„La vie litteraire". 11 uitai pe Oscar Wilde 
și mă hotărîi să scriu ca Anatole France...

Cu aceeași pasiune îi urmăream și pe scri
itorii noștri — Vlahuță, Ibrăileanu, Sado- 
veanu, cele două volume de „Pași pe nisip" 
ale lui E. Lovinescu, apărute puțin mai 
înainte, ca și „revizuirile critice" ale ace
luiași din revista „Flacăra". De la „Bisericuța 
din Răzoare" a lui Galaction treceam la na
turalismul lui Rebreanu din „Golanii", prima 
lui culegere de nuvele ; „Statuile" Iui M. Co- 
dreanu ne trimiseră la sonetele lui Hâredia ; 
Ion Minulescu scotea eleganta lui plachetă 
„De vorbă cu mine însumi" cu desene de 
Iser și toți declamam : „Vorbesc cu mine în
sumi / Cum aș vorbi c-un frate / întors 
rănit din lupta cu zilele de ieri..." Toți ne 
făceam lecțiile în grabă, ca să putem citi li
teratură pînă la ceasul unu sau două din 
noapte. A doua zi ne sculam obosiți și cu 
ochii roșii de nesomn.

Joia după amiază, neavînd cursuri, ne 
plimbam pe bulevardul gării. Interdicțiile 
zelosului nostru director, care loviseră cu 
strășnicie Strada Mare, ne lăsaseră accesibil 
frumosul bulevard, străjuit de cele două și
ruri de castani bătrîni. îmi plăceau mai ales, 
cum îmi plac și azi, zilele de toamnă tîrzie, 
cînd ploaia țăcănea mărunt și des în covorul 
de frunze căzute. Pe asemenea vreme nu 
prea găseam amatori de plimbare.

în zilele cu cer senin veneau și prietenii 
mei, dezbătînd cu aprindere marile noastre 
controverse — artă pentru artă sau artă cu 
tendință. Maiorescu sau Gherea, simbolism 
sau parnasianism și atîtea altele.

Eu însă, eram — ca să zic 
„ocupat" decît prietenii mei. Puteam să 
spun ca Faust, dar în alt sens, că două su
flete se zbat în pieptul meu. La pasiunea 
pentru literatură se adăuga pasiunea pentru

asa — mai

desen și culoare. îmi petreceam multe 
ceasuri libere în lunca Argeșului, căutînd 
poieni însorite și coturi ale rîului în lumina 
apusului de soare. Un bragagiu turc, bătrîn 
și uscat, cu fața încadrată de o bărbuță 
scurtă, după ce își vindea braga, alvița ji 
romburile de susan, îmi servea drept model, 
îl plăteam cu țigări „de damă" foarte ief
tine, din care pufăiam și eu, fiindcă începu
sem să fumez.

se construia atunci, peste Argeș, un pod do 
fier, care a înlocuit podul cel vechi de lemn. 
Fuseseră aduși mulți lucrători italieni. Unii 
din ei veniseră cu nevestele și copiii, lo
cuind în mici barăci de lemn. Simpatici, 
gălăgioși și prietenoși, ei alcătuiau pentru 
mine o lume nouă și interesantă. Toate du
minicile mi le petreceam printre ei, cu blocul 
de schite în mînă. Pe peretele odăii mele, 
se înșira o colecție de desene, acuarele și 
pasteluri, alături de cele două rafturi de 
brad cu plăcutul lor iz de rășină, în care 
adunasem vreo sută de volume, cea dintîi 
bibliotecă a mea. In curînd apărură și cî
teva caricaturi din familia noastră. „Ia-le, 
maică, de acolo, c-o să se supere oamenii", 
îmi spunea mama cu îngrijorare.

In clasa a cincea, ne-a venit un nou 
maestru de desen. îl chema Iliescu, dar băieții 
îl porecliseră „ciomag", fiindcă era lung, 
subțire și avea nasul mare, ca măciulia unui 
ciomag. Era un om de real talent. Pînzele 
pe care le trimitea la Salonul Oficial din 
București erau apreciate și de cîteva ori 
au fost menționate de cronicarii plastici de 
atunci. El făcea și foarte izbutite caricaturi 
pe care le expunea în vitrina librăriei de 
pe Strada Mare.

într-o zi, Iliescu ne-a dat să desenăm un 
picior de gips din colecția de modele ce se 
înșirau pe polița prinsă în peretele amfi
teatrului nostru. Un picior cu degetele fru
moase, cu unghiile bine tăiate, cu călcîiul 
rotund, cu glezna subțire, dar lipsit de viață, 
ca o reclamă din vitrina unui pedicurist. In 
cîteva minute am terminat desenul, tot așa 
de convențional ca și modelul. Apoi, întor- 
cînd fila de bloc, am început să desenez pi
cioare adevărate, cu unghii, cu bătături, cu 
călcîiul crăpat, cu glezna plină de noroi uscat, 
așa cum văzusem la prietenii mei, italienii, 
care lucrau la podul de peste Argeș. Iliescu se 
plimba plictisit prin' clasă, iar eu, cufundat 
în munca mea, m-am trezit deodată cu el 
în fața pupitrului, fără să prind de veste. 
Era prea tîrziu ca să mai închid blocul. 
A privit cele cîteva desene și m-a între
bat : „Lucrezi și acasă ?“. „Da". „Alege bu
cățile care ți se par mai bune și adu-mi-le 
duminică, pe la unsprezece dimineața". Le-am 
ales și i le-am dus. Le-a cercetat cu aten
ție, mi-a făcut cîteva observații și mi-a dat 
multe îndrumări deplin întemeiate. La sfîr
șit, mi-a spus ; „Critica pe care ți-am fă- 
cut-o nu trebuie să te descurajeze. Meseria 
asta de zugrav e foarte grea. După părerea 
mea, dumneata ai șanse să reușești. Dar 
trebuie să muncești mult. Cînd termini li
ceul, ce vrei să urmezi 7" „Facultatea de 
drept". „Cu atît mai bine ! Nu vei avea 
prea multe ore de curs, așa că poți face în 
același timp și Beleartele. Dacă vei izbuti, 
cu atît mai 
ce să regreți, 
lași aceste 
noastră".

Colecția 
tuită din 
nate de-a 
teatrul de desen, 
erau o caricatură 
cale ferată tîrînd după el un trenuleț de 
tinichea, din cele ce se vindeau. la maga
zinele de jucării pentru copii, un luminiș 
din lunca Argeșului, lucrat în pastel, și capui 
bătrînului bragagiu turc, lucrat în acuarelă.

Acesta a fost primul și ultimul meu 
„succes" în artele plastice !

în anii care au urmat, am mai stricat 
multă hîrtie de desen, dar, pînă la urmă, 
am ales literatura și gazetăria.

bine. Dacă- nu, nu vei avea 
Pînă atunci, te-aș ruga să-mi 
trei bucăți pentru colecția

de care vorbea Iliescu era alcă- 
diferite 
lungul

lucrări ale elevilor, adu- 
anilor și expuse în amfi- 
Cele trei bucăți reținute 

în tuș a unui inspector de

Al. ANDRIȚOIU

Două sonete

de primăvară
1

Culoarea mea e pacea acestor ore pure 
cînd se vestesc copacii cu muzici dulci de tot.
Și-aș vrea să fug din cercuri solare dar nu pot, 
din zeii morți nici unul nu vine să se-ndure.

Copacul alb, din față, mi s-a făcut pădure 
ținîndu-mă sub floare ca un sublim despot, 
în ceruri numai păsări nomade, cu conture 
aduc a primăvară și-a vis, precum socot

Fii fericită, țară, spre care vine cerul 
din sud, umplut de păsări, de raze și azur 
anume să deszică stagnarea și misterul.

Fii fericită, țară, ce-n sînge te murmur. 
Abia că ațipisem — și-n ziua următoare 
tot ce a fost cenușă s-a fost făcut culoare.

Iar dacă vîntul bate e că-i așa de gintă 
făcut să-mpingă apa mai repede-n spre mări. 
Jucîndu-se de-a iarna, el suflă să ne mintă. 
Dar norii, norii Nymbus se auresc la zări.

Dar ziua, ziua dulce în sine se-nargintă 
și mută depărtarea mai către depărtări. — 
Ceva duios mă doare, ceva frumos mă-alintă 
și simt în carne floare, pistiluri, desfătări. —

Din tot ceea ce pleacă, e-un semn care rămîne. 
Tăceți! E ora-n care o țară naște grîne, 
o țară naște fructe, o țară naște prunci.

Cine-a-nceput să cînte-n podgorii din vioară? 
Și e o seară sveltă cum n-a fost nici o seară, 
prin care-ți vine stele din suflet să arunci.

Christian MAURER

Ulciorul
Ulciorul vechi pierdut în taine, 
Din anonime mîini și-a conturat 
Gura de rai, pămintului desprinsă, 
Prin reavăne zidiri în țărmure de sat.

Urme de apă și de sînge urme
Trecute prin sudoare, îl umezeau tăcut 
Sub miinile semețe care-1 iveau din rouă, 
Din lovitură și seînteie și din început!

Creștea ca o idee prin flacăra de viață
Din snopii razelor spre lume definit 
Și-și răsfăța pădurea de flori cu primăvară 
Neînțeles de multe, cu har, în infinit.»

Lipește-ți dar urechea Ia gîtul lui, o clipă,
Și bănuie cum fac albinele o țară 
Acolo-n taina de ulcior, întinerit 
Cu toată biruința-n primăvară...

în românește de ION CRlNGULEANU, J

George CHIRILÂ

De nuntă
Lumea-î un zvon de seve, tu te bucuri, 
Cerul ni se lasă peste pleoape
Și-ascultăm lumina cum plesnește-n muguri 
Și ni se-mbrățișează umbrele pe ape...

Nedesmințit aprilie : adine inundă 
Cîmpii și munți și-o aripă-fereastră, 
Trăim un tînăr răsărit de nuntă. 
Și viața toată-i nunta noastră.

Băieții ies cu plin și ies fîntînile
Din dor în dor, din grai în grai, 
Purtăm Ia cingătoare mierlele și grîneie 
Ca-ntr-o baladă pe-un picior de rai.

Filtrează soarele pe brazde ploi, 
Cinstim această patimă-ncolțire — 
Și ne iubim și nu mai știm de noi, 
Mireasă tu aleasă — și eu mire
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De la Havana la Vara- 
dero, autostrada Via 
Blanca merge paralel cu 
țărmul oceanului. Pînă 
la kilometrul 18 panglica 
de beton cu patru culoa
re nu întîlnește nici o 
localitate. Doar un singur 
indicator cu săgeata spre 
satul de pescari Cojimar 
te face să-ți amintești de 
celebrul Hemingway care 
a îndrăgit mult aceste 
locuri. Deasupra șoșelei 
încep să apară la interva
le scurte pasajele de ni
vel, bine croite de arhi- 
tecți. care duc la plaje
le de la Tarara, Megano, 
Santa Maria del Mar, 
Guanabo, Brisa del Mar, 
Boca del Jaruco.

Aici se întinde pe multi 
kilometri ghirlanda de 
stațiuni balneare cu vile 
cochete, parcuri, terenuri 
de sport, alei de prome
nadă. localuri de distrac
ție. O mică împărăție tu
ristică ce rivalizează cu 
plaja de renume interna
țional de la Varadero. La 
kilometrul 30, în vîrful 
unei coline de la margi
nea autostrăzii, se află 
miradorul Belamonte. Nu 
o dată m-am oprit aici să 
admir de la înălțime 
splendida panoramă a li
toralului, peisajul exotic 
și albastrul pur al apelor 
Atlanticului. Aveam sen
zația că această fîșie de 
litoral, cu tot ce i-a dă
ruit natura și cu tot 
ceea ce i-a adăugat omul, 
a fost predestinată a fi 
doar un loc pentru tu
rism.

Poate că așa ar fi ră
mas acest litoral dacă nu 
sosea si pentru Cuba, așa 
cum se spune aici, „cea
sul descoperirilor". Și 
cine ar fi crezut că toc
mai aceste pămînturi — 
considerate autentice zo
ne ale relaxării — păs
trează în adîncuri, nea
tinse de mii de ani, co
mori inestimabile de e- 
nergie ! Simplele presu
puneri despre existenta 
„aurului negru" pe coasta 
de nord s-au convertit în 
certitudini. Investigațiile 
științifice și primele pros
pecțiuni geologice au in
dicat cu precizie prezen
ta unor straturi de hidro
carburi pe o distantă de 
zeci de kilometri de-a 
lungul litoralului de nord 
al provinciei Havana. Așa 
cum era și firesc, guver
nul revoluționar a dat 
startul în cursa cubane
ză pentru petrol. Un start 
bun care, la un interval 
de numai un an și ceva, 
a și schimbat destinul și 
înfățișarea acestor locuri.

îmi amintesc de începu
tul anului trecut, cînd 
primul ministru Fidel 
Castro a vorbit la o adu
nare despre descoperirea 
la Guanabo a unui bo
gat zăcămînt de petrol, 
despre necesitatea urgen
tă pentru Cuba de a explo
ra și fora terenurile pe
trolifere și apoi despre a- 
cordul încheiat cu Româ
nia în baza căruia Cuba 
va primi un mare număr 
de instalații de foraj. Ști
rea că la Guanabo s-a gă
sit petrol, că presiunea la 
primul puț este bună, a 
produs senzație. îmi a- 
mintesc și de prima vizi
tă pe care am făcut-o la 
Guanabo, de munca grea 
de pionierat a petroliști
lor cubanezi, de utilajul 
învechit, descompletat, 
cu care au dat primele 
„găuri".

La începutul lui decem
brie au sosit primele

stalații romanești „2 HD- 
100“ 
tehnicieni români 
frunte cu inginerii
Negulescu și Nicolae Con
stantin de la Uzinele „1 
Mai" din Ploiești. Două 
instalații au fost mon
tate intr-un timp record 
în cinstea celei de-a X-a 
aniversări a Zilei națio
nale a Cubei si a aniver
sării proclamării Repu
blicii noastre, prilejuind 
un moment de multiple 
satisfacții pentru munci
torii și tehnicienii cuba
nezi și români, înfrățiți 
în munca comună. Au so
sit apoi și alte instalații 
de foraj „2 HD-100". în
tre timp montorii cuba-

care a cablurilor de sus
ținere, motoarele de sute 
de cai putere au fost puse 
în acțiune într-o accele
rație gradată. în numai 
două minute turla de 40 
de metri a fost ridicată 
în poziție verticală. Un 
nou succes, o nouă des
chidere 
adîncuri.

Pe Via 
da nr. 7, 
și noapte. Maistrul Radu 
Mihai, un prahovean din 
Balta Doamnei, împreună 
cu colegul său cubanez 
Rafael Bareto, dirijează 
operațiunile de fixare și 
introducere a prăjinilor 
metalice pe coloană. îl 
aud pe Radu vorbind în

spre bogatele

Blanca, la son- 
se forează zi

Hemingway
n-a mai văzut

erupția

Mar, Gua- 
del Mar și 
Via Blanca 
Jaruco. La

nezi, cu sprijinul specia
liștilor noștri, au învătat 
cum se manipulează dife
ritele subansamble ale 
instalațiilor românești.

Am vizitat recent coas
ta de nord și primul lu
cru care m-a impresionat 
a fost întinderea pe care 
o are astăzi zona petro
lieră de pe litoral. Gua- 
nabo reprezintă acum 
doar un punct, căci șira
gul de sonde începe la 
Tarara, continuă cu San
ta Maria del 
nabo și Brisa 
se termină pe 
— la Boca del
Brisa del Mar, la prima 
sondă românească în fo
raj, după aproape o mie 
de metri de sfredelire a 
rocii, s-a produs erupția. 
Un alt moment de satis
facție, fiind vorba de pri
ma cantitate de petrol ob
ținută cu instalații româ
nești.

La Boca del Jaruco am 
asistat la ridicarea unei 
noi sonde. Bătrînul mais
tru de montaj Constan
tin Tomescu privea mul
țumit la colegii săi cuba
nezi Gustavo Demesa și 
Orlando Saba, care au în
vățat binișor cum să se 
descurce 
stalației. 
pentru 
După ce
nic Nicolae Constantin a 
mai făcut o ultimă verifi-

<

descurci în

aproape pe 
cu o carte,

spaniolă cu sondorii cre
oli de pe podul turlei.

— Cum ai învățat, Ra-" 
dule, să te 
spaniolă ?

— Uite așa. 
neștiute ; mai
cu un ziar, dar mai ales 
cu prietenii cubanezi. îmi 
place să vorbesc și să lu
crez cu ei.

— Cum merge forajul ?
— Foarte bine I Aici 

mai avem puțin... a în
ceput să-mi miroase a 
erupție. Dacă o fi așa, 
peste cîteva zile ne mu
tăm mai la vale să gău
rim și acolo. Prin locu
rile astea e petrol nu 
glumă.

La sonda din Guanabo 
văd de departe multă lu
me adunată în jur. Mă a- 
propii și constat că și aici 
s-a produs erupția. Cîțiva 
tineri sondori de prin 
partea locului, stropiți cu 
țiței și noroi din cap 
pînă-n picioare, par puțin 
speriați. Aflu că acești 
băieți care învață mește
șugul forajului au avut 
de-a face pentru prima 
oară cu o asemenea erup
ție. Maistrul Constantin 
Tuleu îi liniștește, arătîn- 
du-le că instalația „2-HD- 
100" este prevăzută cu 
dispozitive de siguranță 
care înlătură pericolele, 

îl întîlnesc pe tovarășul 
Santos Grau, directorul 
centrului petrolier.

prea are timp de discu
ții căci e prins cu mun
ca pînă peste cap. Sîntem 
însă cunoștințe vechi. Nu 
mă refuză. Cooperarea 
cu tehnicienii români — 
spune el — merge foarte 
bine... avem deja rezulta
te care ne dau mari spe
ranțe... mai este însă mult 
de lucru, căci abia sîntem 
la început... Cuba 
voie de petrol.

Din cuvintele 
rului se degajă 
parea de a folosi 
țiile moderne cît 
ficient și de a obține pe
trol cît mai repede. Este 
de înțeles preocuparea sa 
pentru că valoarea aces
tui combustibil se măsoa
ră aici nu atît în prețui 
său de cost cît în capa
citatea sa energetică, în 
milioane de kilowați ore, 
în tone de ciment, de 
zahăr etc.

In adîncurile pămîntu- 
lui, pe coasta de nord, 
sînt rezerve de petrol es
timate la circa 500 000 000 
de tone. Exploatarea lor 
înseamnă o muncă tita
nică. Tovarășii cubanezi 
sînt conștienți de acest 
lucru. Startul a fost dat, 
iar cursa cubaneză pentru 
petrol se desfășoară sub 
auspicii bune.

Activitatea creatoare a 
petroliștilor face ca lito
ralul de nord să-și schim
be treptat înfățișarea, 
devenind o importantă 
zonă industrială. Turlele 
sondelor depășesc în 
înălțime palmierii regali, 
platformele cimentate își 
fac loc printre vile, pe 
străzi și chiar pe plajă ; 
se înmulțesc și rezervoa
rele de țiței, ca și pom
pele și conductele de 
gaz așezate deocamdată 
îa marginea trotuarelor. 
O parte din vile au și 
căpătat o destinație ade
cuată, adăpostind gru
puri școlare de petro
liști, serviciul tehnic, cen
trul de asistentă, exploa
tare și întreținere etc. 
Stațiunea Guanabo este 
denumită acum orașul 
petroliștilor. O metamor
foză care spune 
despre noul destin 
cestor locuri.

Șiragul de sonde 
Tarara și pînă la Boca 
del Jaruco înseamnă pen
tru Cuba încă o poartă 
deschisă spre viitor.

Victor STAMATE

are ne-

directo- 
preocu- 
instala- 
mai e-

mult 
al a-

de la

.OBSESIA SIMPATICĂ

La vîrsta de 10 ani făcea speculă 
cu pîine. cu melasă, cu zahăr. La 
16 ani lansează o loterie, care se do
vedește curînd a fi o escrocherie. La 
21, este directorul unui ziar. Patru 
ani mai tîrziu devine „celebrul Bar
num". pionierul publicității de scan
dal, In presa americană apare un 
anunț redactat de el însuși și al că
rui text are efectul unui scurt 
circuit : „Fenomenul cel mai intere
sant din lume va fi expus în salonul 
Broadway. Această minune nu este 
altcineva decît faimoasa Joyce Heth, 
doica generalului Washington, ilus
trul părinte al Americii. Ea este 
aceea care, cea dintîi. a avut marea 
onoare de a-1 înfășa pe delicatul 
copil căruia viitorul i-a rezervat mi
siunea de a-i conduce pe eroicii 
noștri strămoși spre glorie, spre vic
torie și libertate...".

Joyce Heth era mai curînd o fan
tomă : aproape complet oarbă, cu 
ochii pierduți în orbite, cu unghiile 
atît de crescute încît deveniseră 
curbe, fără un dinte în gură. Femeia 
bolborosea cuvinte confuze în care 
se referea — atunci cînd putea fi 
înțeleasă — la „micul ei drag", sau 
mutila vechi cîntece din vremea 
războiului pentru independentă, fără 
a neglija să atragă atenția audito
riului că ele „îl adormeau pe viito
rul mare om". Iar auditoriul se nu
măra. zilnic, cu miile. El afla, cu
prins de emoție, că această negresă 
avea 161 de ani. după cum se cutre
mura auzind că la vîrsta de 122 ani 
a aprins cea dintîi pipă. Și astfel, 
zi de zi, lecția dictată de Barnum 
era debitată de negresa mumefiată.

Publicul se înghesuia în Broadway, 
revărsat din toate colturile Statelor 
Unite. Pînă cînd — stupoare! —
aceeași presă care a lansat „feno
menul" a început să atace întreprin
derea, afirmînd că Joyce Heth n-ar 
fi om, ci un automat. Era exact în 
momentul cînd încasările începuseră 
să scadă. Iar efectul n-a întîrziat să 
demonstreze geniul fostului specu
lant de melasă : în aceeași zi. un 
nou pelerinaj a început în sala în 
care negresa își depăna inconsisten
tele povești despre părintele Statelor 
Unite — oamenii venind de astă dată 
să se convingă că femeia este în- 
tr-adevăr vie.

Rețetele, au săltat brusc, dar pen
tru scurtă vreme. Avînd proasta in
spirație de a muri, Joyce Heth este 
supusă autopsiei. Cu care prilej se 
află că „doica" era în vîrstă de nu
mai 80 de ani și că America a fost 
victima unei mistificări. Revelația 
ziarului „Sun" ar fi putut avea con
secințe grave, dacă Barnum n-ar fi

fost adeptul preceptului după care 
cuiul se scoate cu ajutorul cuiului. 
Cum în cazul lui, cuiul se traducea 
prin mistificare, contra-atacul nu 
s-a lăsat așteptat. A doua zi chiar 
„New York Herald" făcea să cadă 
în uitare senzația lansată de „Sun", 
anunțînd că un anume dr. Griffin, din 
Londra, s-ar afla în posesia unei si
rene autentice. El ar refuza însă s-o 
prezinte în afara capitalei britanice. 
Timp de cîteva zile, presa americană 
a comentat știrea la cea mai înaltă 
tensiune, excitînd spiritele. De aceea, 
cînd vestea după care Griffin a ce
dat newyorkezilor a apărut în pa
gina întîi a ziarelor, ea a avut e- 
fectul unei bombe. Și... Barnum a 
expus, în fata unui public extaziat, 
un monstru pe jumătate maimuță, 
pe jumătate pește. Un „montaj" per
fect realizat, care n-a dat 
de bănuit.

In 1891, înainte de a muri. 
— aflînd că marei actrite 
Sarah Bernhardt urmează 
amputeze un picior — s-a oferit să.. 
i-1 cumpere. Se spune că a fost uni
cul său insucces.

nimănui
Barnum 
franceze 
să i sa

Oamenii
respiră

publicitate...
Circul Barnum a reunit cele mai 

extravagante vietăți din cîte s-au 
întîlnit vreodată într-o întreprindere 
de acest gen. Specimenul cel mai 
ieșit din comun a fost însă, fără în
doială, Barnum însuși. Timp de o 
jumătate de veac, afișele lui, panou
rile. anunțurile, articolele publicate 
în prima pagină a ziarelor au avut 
efecte de-a dreptul explozive. In
ventatorul „doicii lui Washington" a 
deconcertat America — și nu numai 
America — prin îndrăzneala, fante
zia și originalitatea lui. El a fost și 
a rămas creatorul așa-numitei „pu
blicități agresive".

Dar să nu simplificăm. Publicita
tea nu s-a născut o dată cu Barnum, 
ci este veche de cînd lumea. In fo
rumurile romane, lictorii anunțau 
vînzările sau manifestările teatrale, 
în evul mediu, crainicii publicității 
orale constituiau o corporație im
portantă. In același timp apăreau 
fanioanele, drapelele. blazoanele, 
emblemele din care aveau să iasă

în montarea in-
Totul era gata 

înălțarea turlei, 
inginerul meca-

în cursul anului
peste 100 de

Oceanul Pacific,
de 5 000 metri. Noul submer-

in-

ai adîncurilor 
un nou tip de 

cu care 
1968, 

fotogra- 
la o a-

Cercetătorii sovietici 
marine au construit 
submersibil, (în fotografie), 
reușit, 
execute 
fii în 
dîncime 
sibil, fără echipaj, a fost adus și lan
sat de pe nava de cercetări științifi
ce „Kurceatov", care a efectuat anul 
trecut investigații în acea regiune. Cu 
ajutorul fotografiilor au fost descope
rite importante zăcăminte de 
reuri de fier și mangan în largul 

coastelor chiliene.

mine-

de par-că au
cu numeroase

Poate tocmai pentru 
curs distanțe imense, 
escale, avioanele ce survolează în
tinderile sahariene pleacă atît de de
vreme de la Dar-el-Beida, cochetul 
aeroport al Algerului.

Un soare pal. abia răsărit, ne sur
prinde în momentul decolării. înce
pem zborul și jos, într-o lumină por
tocalie, orașul ni se înfățișează ca un 
amfiteatru în fața uriașei scene a 
mării. Ne îndepărtăm, trecînd dea
supra unui întreg lanț de sate, după 
Care, efectuînd un larg viraj, pilotul 
dirijează avionul spre sud. La stînga, 
masivul Djurdjura doarme încă în
velit într-o mantie albă de ceață. în 
curînd vedem platourile presaha- 
riene și în cele din urmă nemărgini
tele spații ale 
și unicolore.

După cîteva 
pierde treptat 
rizează la Colomb-Bechar. Un 
fierbinte ne izbește în față ; la ora 9 
dimineața termometrul arăta deja 33 
de grade. Nu mi-am închipuit nici
odată că în mijlocul unei asemenea 
imensități de nisipuri s-ar putea găsi 
un oraș atît de frumos. Bulevarde 
drepte, străjuite de o parte și de alta 
de palmieri, clădiri înalte, construite 
în cele mai moderne stiluri arhitec
tonice dar exprimînd totodată și tra
diția locală, firme luminate cu neon. 
Ne aflăm în capitala unei zone im
portante : Saoura, unul dintre cele 
două mari departamente ale Algeriei 
sahariene. E suficient a aminti că 
fiecare din cele cinci raioane ale sale 
(Bechar, Beni-Abes, Timioun, Tin
douf și Adrar) are o suprafață echi
valentă cu a unor mari țări euro
pene.

Situată de o parte și de alta a Tro
picului de Nord, această mare de ni
sip, presărată cu cîteva pete albe si 
verzi — orașele și oazele — este 
caracterizată printr-o climă us
cată. cu temperaturi excesive, cu 
vînturi puternice și frecvente și cu 
precipitații extrem de slabe. Spre 
deosebire de alte zone, al căror sub
sol — se știe cu certitudine — con
ține importante pînze freatice, apa 
putînd fi scoasă la suprafață cu in
stalații speciale, Becharul nu dispună 
de asemenea condiții. în astfel de 
regiuni, singura speranță rămîne va
lorificarea unor ape curgătoare.

Rîul Guir, ale cărui _ ape coboară 
de pe versantele meridionale ale 
Atlașilor marocani — din masivul Ait 
Esrouk înalt de 2 800 de metri — este 
unul din cele mai importante cursuri 
de apă din Algeria. El ia drumul su
dului, parcurge cale lungă (numai de 
la Bechar la Reggane măsoară 700 de 
kilometri) și se varsă nu în vreun 
fluviu sau într-o mare ci... în deșer
tul Saharei orientale. în fiecare an 
el aruncă în deșert peste 250 000 000 
metri cubi de apă, iar revărsările 
sale pricinuiesc adesea distrugeri 
vaste.

înainte de a dispărea în nisipuri, 
rîul traversează pe o distanță de cir
ca 80 de kilometri „cîmpia" Abdala, 
populată de 2 000 de familii — vreo

deșertului, monotone
ore de zbor, aparatul 
din altitudine și ate- 

vînt

15 000 de oameni din tribul Doni Me
sia. Acum, în fața acestor oameni, 
care trăiesc de secole într-o zonă 
cumplit vitregită de natură, se des
chid perspectivele unor schimbări 
înnoitoare de mare însemnătate.

Cu cîțiva ani în urmă, în regiunea 
Bechar se semna actul de naștere al 
unui proiect considerat ca foarte cu
tezător. El avea ca obiect tocmai 
„cîmpia" Abdala — care recent îmi 
apărea din avion ca o pată verzuie 
în mijlocul deșertului. Proiectul, 
prevăzînd construcția unui baraj pe 
Guir, a fost întocmit în urma multor 
studii tehnice minuțioase ; el era 
destinat să permită irigarea a circa
16 000 hectare de pămînt. O supra
față mică, în fond. Smulsă însă pen-

înaintînd 
pină departe în sud 
Abes sau Reggane, nu înainte de a 
mătura în cale aproape tot ceea ce 
omul reușise să construiască aici cu 
prețul unor eforturi uriașe. De altfel, 
așa se și explică absenta în „cîmpia" 
Abdala a oricărei urme de palmier.

S-ar părea, judecind după crono
logia lucrărilor, că totul s-a petrecut 
lin, fără piedici și pagube. Dar n-a 
fost așa. Constructorii barajului de la 
Djorf Torba au avut de luptat, nu o 
dată, și aceasta în plin deșert, cu fu
ria apelor rîului. De pildă, la 9 oc
tombrie 1966, o umflare a apelor, al 
căror debit a ajuns la 3 000 m c/sec, 
a măturat pe malul stîng al rîului 
toate construcțiile provizorii la adă-

în perioada revărsărilor 
spre Beni-

metri cubi 
de acum 
vor în- 

cum mi-a

Sutele de milioane de 
de apă care vor străbate 
înainte aceste ținuturi 
lesni în viitor 
spus un interlocutor algerian — „o
adevărată paradă a miracolelor". De 
altfel, chiar în prezent se întîmplă 
pe aceste meleaguri niște fenomene 
nemaipomenite. Bunăoară, păsările 
cerului au început să se rotească 
continuu deasupra apelor de cristal în 
stoluri atît de dese, încît oamenii sînt 
de-a dreptul uimiți; de asemenea, 
undița încetează a mai fi pentru lo
calnici un instrument ciudat și ne
cunoscut, pescuitul urmînd a intra și 
el în nomenclatorul îndeletnicirilor 
lor curente. Mai sînt și alte „mira-

Apele Guir-ului

își încetează... dispariția
tru totdeauna deșertului, pentru a 
genera viată în locuri ce păreau ui
tate de natură, ea capătă valențele de 
simbol ale unei acțiuni de profundă 
semnificație și amploare pe tărîm 
economic și social.

Ca și alte proiecte sahariene, bara
jul de pe Guir a pus o mulțime de 
probleme — de la cele de amplasa
ment și pînă la probleme de ordin 
tehnic și de exploatare. în cele din 
urmă, după o mulțime de teste și 
experiențe și după numeroase îmbu
nătățiri aduse proiectului, în toamna 
lui 1965, la Djorf Torba (circa 60 km 
sud-vest de Colomb-Bechar) a avut 
loc solemnitatea zidirii pietrei sim
bolice de temelie a primei construcții 
de acest fel din „împărăția nisipuri
lor". Lucrările propriu-zise au durat 
40 de luni. Intr-un ritm intens, fază 
cu fază, construcția a luat proporții: 
primele terasamente : martie 1966 ; 
primele betonări : septembrie 1966 ; 
„injecțiile" cu beton — octombrie 
1967 ; blindajele vanelor s-au făcut 
în vara aceluiași an, iar definitiva
rea lor — în vara anului următor ; 
încercările „la apă" ale barajuluii 
octombrie 1968 ; finisările — la sfîr
șitul aceluiași an și începutul anului 
în curs. în sfîrșit, festivitatea dării 
în exploatare a obiectivului — 18
martie 1969. O dată cu acest eveni
ment a dispărut imaginea seculară 
a rîului Guir, ale cărui ape se pier
deau în cîmpia aluvionară Abdala,

se construia barajul. cole", riguros planificate, pentru care 
o nouă inunda- s-au și întreprins proiecte. Unul din

tre acestea prevede construirea unei 
conducte care să alimenteze cu apă 
atît centrul minier Kenadsa, cît și 
orașul Bechar, resursele de apă ale 
acestor centre sahariene fiind în pre
zent insuficiente în raport cu planu
rile lor de dezvoltare.

Trebuie spus că, în genere, procu
rarea apei este pentru Algeria o pro
blemă națională. Așa se explică de ce 
barajele — de proporții mai mari sau 
mai mici — urmate de lucrări de 
irigare, constituie pentru această 
tară construcții din cele mai de sea
mă. Algeria numără actualmente 
circa 20 de asemenea baraje, dintre 
care unul, cel de la Bounamousa, 
în cîmpia Annabei, se află încă în 
construcție. Cu toate că este greu să 
se stabilească precis potențialul tu
turor, se poate spune că ele permit 
actualmente crearea de rezerve în- 
sumînd peste 1 500 milioane metri 
cubi de apă, irigarea a peste 100 000 
de hectare de pămînt, asigurarea de 
apă potabilă pentru 600 000 de oa
meni, producînd totodată aproxima
tiv 400 milioane kWh de energie 
electrică (o treime din producția tă
rii).

Actualmente, în afara reconstruirii 
barajului de la Ferghoug (inundat a- 
nul trecut) — obiectiv destinat ali
mentării cu apă a orașelor Oran și 
Arzew — se are în vedere începerea

postul cărora 
In luna următoare 
ție. In iunie 1967 au avut de suferit 
construcțiile anexe 
dreaptă a rîului. Au 
inundații, dar cea de 
1967 a fost cu totul ieșită din comun. 
Intr-un moment cînd debitul apei a- 
tinsese 6 200 m c/sec, au fost distruse 
toate instalațiile anexe și au fost 
luate de curent importante cantități 
de material.

Astăzi. însă, primul baraj din Sa
hara algeriană este terminat, pre- 
zentînd următoarea fișă tehnică: 
înălțimea — 28 m, capacitatea lacului 
de acumulare — circa 860 milioane 
metri cubi, debitul anual regularizat 
— cîteva sute de milioane de metri 
cubi, costul lucrărilor — 78 milioane 
de dinari. Irigînd în zona Abdala o 
suprafață de teren, barajul de la 
Djorf Torba va crea pentru sute și 
mii de familii noi condiții de exis
tență și va avea totodată un rol de 
prim plan în dezvoltarea economică 
și socială a întregului departament 

■ Saoura.
Supus voinței omului, rîul Guir va 

schimba complet fizionomia „cîmpiei" 
Abdala, va permite cultivarea nu 
numai de cereale dar și a unor cul
turi „de iarnă" ca legume, furaje, 
tomate, vinete, iar mai tîrziu, după 
experimentările de rigoare, și a sfe
clei de zahăr, bumbacului, ricinului 
etc.

de pe partea 
mai fost și alte 
la 17 noiembrie

lucrărilor barajului de la Lak Hda- 
ria, în munții Djurdjurei, care va 
alimenta Algerul și o serie de orașe 
și întreprinderi din bogata cîmpie 
Mitidja ; se remarcă interesul acor
dat barajului de pe rîul Mina. în cu
noscuta vale a măslinilor — Soumam, 
iar barajul de la Bounamousa, amin-- 
tit mai sus, capătă acum o importan
tă dintre cele mai mari, întrucît, pe 
lîngă irigarea cîmpiei Annabel, el va 
asigura alimentarea cu apă a pri
mului combinat siderurgic din Alge
ria, viitoarea cetate siderurgică An- 
naba. Lupta pentru fiecare picătură 
de apă se dă și pe alte orizonturi ale 
întinderilor de care dispune Algeria. 
Și aceasta pentru că, în condițiile lo
cale, apa poate fi considerată o alfa 
a vieții și dezvoltării.

Pe aceste meleaguri avionul 
rămîne incontestabil mijlocul de 
transport numărul unu, dar 
rol nu ' . '
reveni în viitor marilor axe 
tiere ale pustiului. Chiar o dată cu 
barajul de la Djorf Torba, populația 
din regiunea Bechar a sărbătorit un 
„nou-născut" saharian, construit tot 
din beton : magistrala Timioun — El 
Golea. Lungă de 451 km, ea va asi
gura prima legătură rutieră inter- 
sahariană între departamentele 
oura și Oasis. Realizată în 437 
zile, această lucrare a 
vestiții în 
nari.

Printr-o 
Becharul 
Adrar și Tindouf . .. _ .
dată în istoria tării, aceste regiuni 
(mai puțin Colomb-Bechar) sînt 
scoase din situația de completă izo
lare, realizîndu-se o legătură directă 
între nordul și sudul Algeriei.

Lupta pentru smulgerea din izo
lare a populațiilor din deșert conti
nuă. S-a anunțat că în curînd se 
vor deschide șantierele altor două 
magistrale sahariene: una va lega 
El Golea de Tamanrasset (capitala 
imensei regiuni a munților Hoggar) 
și alta regiunile Tassili și Djanet. O 
dată cu aceasta se va asigura o per
manentă legătură între toate regiunile 
Algeriei — de la litoral la extremită
țile sale sudice, estice și vestice, ceea 
ce, fără îndoială, va constitui o ade
vărată binefacere pentru cei peste 
800 000 de locuitori ai Saharei alge
riene.

Astăzi, oamenii acestor deșerturi, 
legați puternic de zonele lor natale, 
sînt angrenați într-o acțiune menită 
să transforme un imens pustiu, să 
facă o realitate din ceea ce părea 
o utopie. Vizitatorul acestor locuri 
întîlnește, spre marea lui surprin
dere, lucruri cu totul diferite de ima
ginea pe care și-o făcuse. Ce e drept, 
dunele, palmierii, nisipul sînt tot a- 
colo ; dar alături de ele, în imensi
tățile odinioară solitare,, găsim 
sonde, baraje, canale, orașe — o viață 
aparte — cu întregul ei complex de 
probleme, cu realitățile și visurile ei 
de fiecare zi.
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Constantin BENGA

firmele de mai tîrziu. Afișul a fost 
cunoscut abia spre sfîrșitul secolului 
al 15-lea. Un veac după aceea s-au 
descoperit „foile volante" și „știrile 
de mînă" — primele mijloace de pu
blicitate imprimate. „Gazette" — 
ziarul lui Theophraste Renaudot — 
avea să introducă, în 1631, un „bi
rou de adrese" — mica publicitate a 
ziarelor noastre.

La început, principalul sau chiar 
unicul element al publicității era 
textul. Apoi a apărut prezentarea 
grafică a produselor. O dată cu dez
voltarea producției industriale în 
serie, spre sfîrșitul secolului trecut, 
intrăm în era publicității moderne. 
Un epitaf relevat de un ziarist fran
cez într-un cimitir din New York 
exprimă perfect această nouă con
cepție despre publicitate : „Aici zace 
Anny Henkins, răpită prematur vie
ții. după ce și-a pierdut frumusețea. 
Ea ar fi rămas tînără dacă, în fie
care seară, ar fi folosit crema „Car
ton and Son".

Europa n-a fost lovită de morbul 
lui Barnum. La 
trecut, mijloacele 
citate în Franța 
pectele, revistele 
picturile murale.
apar desenele lui Jep — simboluri 
ale unui produs sau ale unui tip de 
bolnav: reumaticul, artriticul etc. 
Erau moduri irezistibile de a fixa 
ochiul, ceea ce s-ar putea numi 
„obsesia simpatică". Poate că tocmai 
Jep a smuls exclamația admirativă 
a lui Paul Valery : „Publicitate —■ 
glorie a sintezei 1“ Robert Guerin, 
unul dintre promotorii publicității 
moderne, avea să meargă mai de
parte. Subliniind caracterul univer
sal al noii industrii, el a proclamat : 
„Aerul este compus din oxigen, azot 
și publicitate". Nu exagera : în pri
ma jumătate a secolului nostru, pu
blicitatea a invadat toate sectoarele 
vieții cotidiene, a monopolizat toate 
mijloacele de expresie : presa, ci
nematograful, radioul, neonul, tele
viziunea. Se spune că în Occident 
oamenii veacului XX respiră publi
citate.

Societatea așa-zisă de consum a 
creat publicitatea audio-vizuală, mai 
rafinată și totodată mai dinamică, o 
civilizație cu mii și mii de tentacule, 
care te atacă din toate părțile, care 
te supune unei presiuni continue, pe 
cît de insesizabilă pe atît de irezis
tibilă.

„Doamnelor, fără „Kayser" picioa
rele dv. n-ar fi decît simple mijloace 
de transport". Ați 
vorba de o reclamă 
de ciorapi.

„Un secret a fost
75 de ani de cercetări. Vi-Î vom dez
vălui gratuit, la dv. acasă : cereți azi, 
fără angajament, surprinzătoarea do
cumentare nr. 8 „Metoda decisivă 
pentru a căpăta păr nou" la Institu
tul etc., etc.". Dar și „FS“ este o 
loțiune capilară care.„vă garantează" 
că părul nu va mai cădea. După cum 
frumoasa aceasta blondă care-și îm
brățișează brunul nu fără a arunca 
o privire indiscretă asupra hainei 
sale, constată cu satisfacție: „Nu-i 
mai pot reproșa nici urmă de mă- 
treăță. A folosit Pelli-Traital".

Cine este bărbatul acesta pe jumă
tate disprețuitor, pe jumătate intere
sat care ține la distanță un carton de 
bomboane ? Textul vă va ajuta să 
dezlegați enigma : „Omul acesta a 
rezistat 57 minute și 23 secunde ! El 
a rezistat, a rezistat aproape o oră 
imensei tentații de a savura minuna
tele „Hawai-Cocktails Trumpf" — fe
ricita căsătorie a ciocolatei, alcoolu- 
rilor, fructelor și nucilor". Evident, 
în cele din urmă n-a mai putut su
porta. S-a năpustit asupra seducătoa
rei cutii de bomboane și ...a fost 
cucerit.

De cîtăva vreme, presa publicitară 
este preocupată de „escalada albu
lui". Concernul „Unilever" (nr. 1 pe 
piața enzimelor) s-a văzut retrogra
dat de „Procter and Gamble" (nr. 2), 
care a știut să combine enzimele cu 
detergenții clasici. Astfel, „Ariei" a 
cucerit într-un singur, an 12 la sută 
din piața franceză, în timp ce „Ala" 
— detergentul multi-enzime, care „dă 
lenjeriei curățenia totală" — a tre
buit să se mulțumească cu 8 la sută. 
Franța consumă anual 290 000 tone de 
prafuri de spălat rufe, în valoare de 
aproximativ 1 miliard de franci. 
Așadar, o piață greu de ignorat. Mo
tiv pentru care „Colgate-Palmolive" 
(nr. 3 din lume) a aruncat pe frontul 
de luptă un nou produs.

„De ce d-na Martinez dă soțului ei 
un albastru... alb ?“ întrebarea este 
justificată : domnul Martinez mun
cește pe un șantier naval și cu multă 
ușurință „albastrul" său ' (salopeta) 
poate deveni negru. Dar d-na Marti
nez nu se teme, întrucît pătarea unei 
salopete albe nu mai constituie o 
problemă, de cînd concernul anglo- 
olandez „Unilever" a lansat „Omo". 
Este vorba de un produs care „vola
tilizează murdăria" și. deci, poate fi 
considerat „cel mai puternic". Nu-i 
mai puțin adevărat că „Persil" face 
cămașa factorului poștal „mai albă 
decît albul" cămășii dv„ dar nu 
trebuie să vă neliniștiți : „Perșii" 
aparține de asemenea lui „Unilever", 
întocmai ca și Lux, Sunil, Skip, Co
ral. După cum „Procter and Gam
ble" nu produce numai Ariei, ci și 
Lava, Bonux, Dash, Tide. Pentru a 
lansa Ariei, trustul american i-a îm
prumutat șlagărul foarte simplu : 
„Spală mai alb". Respectiv mai alb 
decît însuși Tide — propriul său pro
dus — eare realiza „albul mai alb, 
pretutindeni". Operația a costat cî
teva milioane de dolari. Si bătălia 
pentru alb continuă cu înverșunare, 
o bătălie a marilor' trusturi chimice 
pentru acapararea pieței mondiale, o 
bătălie pentru cucerirea cumpărăto
rilor. In ziare, în reviste, la radio, la 
televiziune, la cinematograf, pe zi
duri — asaltul este total. Omul este 
adulmecat, aspirat, înghițit de această 
„formidabilă întreprindere a con- 
strîngerii și abrutizării — cum a nu
mit-o, îngrozit, Georges Duhamel. 
Publicitatea este omniprezentă, atot
puternică. Cineva o caracteriza cum 
nu se poate mai plastic : „Este vînt, 
dar un vînt care pune în mișcare mo
rile sau uzinele".

sfîrșitul veacului 
curente de publi- 
erau ziarele, pros- 
ilustrate. afișele, 
Abia după 1900

înțeles că este 
pentru o marcă
descoperit după

„Catedrala
publicității"

Prin anii ’30, Poof — un personaj 
dintr-o comedie a lui Salacrou — 
perora : „Să nu faci niciodată apel 
la inteligența clientului. Publi
cului nu-i place să gîndească. Să-i 
evităm această oboseală... Să substi
tuim gîndirii sale propria noastră 
gîndire. Să cultivăm lenea cerebrală. 
Este marea cultură a epocii noastre... 
Vreau să creez o lume modernă în 
care omenirea interesată numai de 
forța sloganurilor mele se va agita în

fața afișelor mele, cu chipul concen
trat și în ordine ca la un congres de 
gimnastică". Poof era tipul publicita
rului frenetic. De atunci însă publici
tatea a devenit o disciplină. Dar o 
disciplină nu mai puțin agresivă, deși 
mai complexă.

La Paris, în birouri cu o atmosferă 
febrilă de pe Champs-Elysăes, se nasc 
necesitățile oamenilor, comploturile 
tentațiilor, suflul nebun care proiec
tează publicul spre standurile maga
zinelor. Dar „industria Madison Ave- 
nue“-ului — cum i se spune la New 
York acestui bulevard al agențiilor 
publicitare — întrece tot ceea ce poa
te concepe imaginația cea mai pro
digioasă. Dacă europenii au reușit să 
vehiculeze ochelari cu ajutorul imagi
nii unor actrițe ca Brigitte Bardot 
sau Michele Morgan și o marcă de a- 
peritiv prin intermediul lui Fernan- 
del, pentru cei de pe Madison Avenue 
asemenea „îndrăzneli" sînt infanti- 
lisme. Publicitatea americană cum
pără" numele și chipul celor mai 
iluștri savanți, scriitori, artiști, ba 
chiar și oameni politici, — ceea ce în 
Europa este de neconceput. Deviza 
„industriei de pe Madison Avenue" 
este personalizarea ostentației — și 
publicitarii americani nu se intimi
dează în fata celebrităților. Pentru ei, 
acestea fac parte din recuzita publici
tății, întocmai cum publicitatea și-a 
integrat peisajul natural al țării. To
tul, fără excepție, a devenit o a- 
nexă a acestui moloh care înghite 
anual aproximativ 20 de miliarde de 
dolari.

Imaginați-vă un oraș ca New York, 
acoperit cu firme de neon care sînt 
publicitate, străbătut de 4 000 de auto
buze care poartă publicitate, terori
zat de ecranele cinematografelor, de 
emisiunile de radio și de televiziune 
care-i impun publicitate. In Statele 
Unite sînt aproape 150 milioane de re
ceptoare de televiziune și 800 posturi 
de emisiuni care revarsă anual asu
pra „micului ecran" peste 50 mili
oane de ore de program, adică a- 
proape 6 000 de ani. Un potop de ima
gini și de cuvinte. Iar spectacolele sau 
informațiile nu sînt decît un pretext 
— caravana publicității. în mijlocul 
unui film, al unui reportaj, al unui 
„telejurnal", se intercalează impera
tiv faimoasele „commercials" — me
sajele ilustrate a căror durată este 
doar de cîteva secunde sau de maxi
mum două minute — rațiunea de a fi 
a programului. Pentru că un „com
mercial" este un business : un minut 
«=. 45 000—60 000 dolari. Iar agențiile 
de publicitate prosperă. în fruntea 
lor, J. Walter Thompson Co mărtu
risea, în 1963. o cifră de afaceri de 
peste 600 milioane dolari. America nu 
se mai confundă cu Wall-Street, sim
bolul el comercial este Madison A- 
venue — „catedrala publicității".

Cine plătește, 
ce plătește, 
cît plătește

publlcității este direct 
____  cu standardizarea pro

duselor, cu lărgirea continuă a spatii-.’ 
lor comerciale, cu locul ocupat de co
mercializarea producției. Dimensiu
nile marilor monopoluri industriale 
au adus pe tapet o problemă vitală : 
decalajul dintre capacitatea de pro
ducție și capacitatea de cumpărare. 
Cine cumpără ? Cît cumpără 7 Ce 
cumpără ? Din trei întrebări s-a năs
cut necesitatea studierii pieței. Exa
menul trebuie să ducă la o 
concluzie logică : pentru a dezvor- 
ta și accelera desfacerea produse
lor, urmează să se găsească și mij
loacele de stimulare cele mai efi
ciente. Așadar, publicitatea se inter
ferează tuturor elementelor care de
termină promovarea producției.

Femeile sînt primul obiectiv el 
asediului. Ele determină doar 80 la 
sută din consumul unei familii. O 
femeie are de apărat căminul ei, so
țul și copiii — deci e o adeptă a 
păcii. Iată un afiș : „Dacă Napoleon 
ar fi folosit acest „After Shave Lo
tion", Josephine l-ar fi păstrat lîngă 
ea ; ca atare, el n-ar fi făcut atîtea 
războaie și n-ar fi ucis atîția oa
meni. Morala : prevenițl războiul 1 
Utilizați loțiunea „King’s Men".

Mașina aceasta de distilare a vi
surilor, de creare a gusturilor, și-a 
făcut de multă vreme loc în econo
mia națională a diverselor țări. Nu
mai în Franța ea ocupa, în anul 
1964, 23 000 de persoane în slujba a 
peste 12 000 de firme industriale și 
comerciale. Investițiile lor publici
tare erau evaluate la 2 600 milioane 
franci, adică 0,80 la sută din veni
tul național ; în 1966, în Elveția s-au 
cheltuit pentru scopuri publicitare 
1 350 milioane franci ; în 1967, între
prinderile italiene au cheltuit 227 mi
liarde lire. Portugalia — una dintre 
țările cele mai sărace din Europa 
— a cheltuit în 1963 în scopuri publi
citare nu mai puțin de 42 milioane 
dolari. Statele Unite înglobează nu
mai 7 la sută din populația globului 
dar investițiile lor publicitare tota
lizează 2/3 din investițiile mondiale 
în materie.

Agențiile de publicitate sînt ade
vărate studiouri în care se pun în 
scenă sloganurile de incitare a gus
tului cumpărătorului, o uzină de 
produs cuvinte, imagini, emoții. Ca 
orice studio cinematografic, ele sînt 
înzestrate cu ateliere în care, din 
zori pînă-n zori, trepidează mache- 
tiști cu formație universitară, foto
grafi din cei mai reputați, textieri, 
regizori, graficieni. S-a spus adese
ori că publicitatea este o promotoare 
a diferitelor arte. Afirmația nu este 
exagerată, dar publicitarii sînt de
parte de a avea suflete de Mecena.

Un calcul simplu : praful de spă
lat rufe utilizat în mașina de spălat 
valorează 5 franci francezi ; cutia 
respectivă costă însă 25 franci; res
tul sumei reprezintă ambalajul, pu
blicitatea și, evident, beneficiul. Anul 
trecut, „Colgate-Palmolive" a înves
tit în publicitate 95 milioane dolari, 
dar a realizat vînzări în valoare de 
400 130 000 dolari. Trustul de auto
mobile General Motors Corp, a în
vestit 173 milioane dolari și a vîndut 
mașini în valoare de 20 733 982 000 
dolari. Cifrele sînt elocvente. Și ele 
explică de ce alături de studiourile 
de fabricat imagini, cuvinte și culori, 
agențiile de publicitate 
laboratoare și institute 
sociologice, psihologice, 
comerciale, de statistică

Publicitatea a devenit 
știință a ceea ce este consumatorul, 
sau a ceea ce crede el că este, sau 
a ceea ce ar dori furnizorii să fie.

Importanța 
proporțională

au înființat 
de cercetări 

economice, 
comparată, 

o știință. O

Horia LIMAN
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL SUEDIEI,
) TAGE ERLANDERToastul președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

După ce a exprimat profunda sa
tisfacție de a putea saluta prezența 
primului ministru Tage Erlander, 
a soției sale, a ministrului aface
rilor externe Torsten Nilsson și a 
celorlalți oaspeți suedezi, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a spus :

Vizita pe care o întreprindeți 
în țara noastră are o deosebită 
semnificație în cadrul relațiilor 
dintre cele două state, fiind prima 
vizită a unui șef de guvern suedez 
pe pămîntul României. Dați-mi 
voie să vă adresez, cu acest prilej, 
cele mai bune urări de bun venit 
din partea guvernului și poporului 
român, încredințîndu-vă totodată 
de întreaga noastră stimă și prie
tenie.

Primind vizita dv. în România, 
ne amintim cu multă plăcere de 
călătoria ce am făcut-o anul trecut 
în Suedia, de ospitalitatea suedeză 
care a întrunit întreaga noastră 
gratitudine.

Timpul petrecut în țara dv. ne-a 
permis să luăm cunoștință în mod 
nemijlocit de remarcabilele reali
zări ale poporului suedez, de capa
citatea, inventivitatea și dragostea 
sa constantă de pace, acest bogat 
mănunchi de înalte virtuți întru
chipate în spiritul constructiv care 
a dat naștere imaginii complexe a 
unei țări moderne și dezvoltate.

îmi exprim speranța că ospita
litatea românească se va dovedi 
o parteneră egală ospitalității sue
deze și că puținele zile pe care 
multiplele și înaltele dv. obligații 
vi le permit să rămîneți în Ro
mânia vă vor oferi posibilitatea 
să cunoașteți într-o măsură cît 
mai Jargă preocupările poporului 
rom, n, care au ca țel progresul 
economic și cultural, prosperitatea 
continuă a țării sale.

Mă gîndesc cu plăcere la posibi
litatea ce ni se oferă de a relua 
interesantul dialog început cu dum
neavoastră anul trecut la Stock
holm, care a reliefat dorința am
belor părți de a dezvolta multila
teral relațiile româno-suedeze.

Este un fapt demn de remarcat 
că, deși situate în puncte cardinale 
diferite pe continentul european, 
țările noastre au izbutit să gă
sească limbajul necesar unor bune 
și trainice relații, pe care le-aș ca
racteriza ca reprezentînd o ilus
trare elocventă a largilor modali
tăți de înțelegere între state, indi
ferent de regim politic și orînduire 
soc.'ală, de zonă geografică. Aș dori 
să -s'^liniez rolul important ce l-au 
avut și-1 vor avea și în viitor, în 
dezvoltarea relațiilor prietenești 
dintre țările noastre, contactele 
politice, schimburile de păreri, vi
zitele reciproce, care creează un 
cadru solid unei eficiente coope
rări româno-suedeze.

Subliniind strădaniile noastre 
pentru dezvoltarea legăturilor prie
tenești de colaborare activă între 
România și Suedia, avem toate te
meiurile să considerăm că ele ser
vesc atît intereselor directe ale ce
lor două țări cît și destinderii, păcii 
și cooperării internaționale. în lu
mea de astăzi, a puternicei inter
dependențe dintre națiunile de pre
tutindeni, izvorîtă din vertiginoasa 
revoluție tehnico-științifică ce de
termină necesitatea unor schim
buri continue de valori pe plan 
mondial, se evidențiază tot mai 
puternic însemnătatea deosebită a 
dezvoltării relațiilor bilaterale în
tre țările din întreaga lume, ca te
melie a unei înțelegeri multilate
rale menite să pună capăt divizării 
în grupări închise de state opuse 
una alteia, focarelor de tensiune 
și conflicte persistente încă în di
verse părți ale globului.

în acest context, fiecare țară,

ac- 
in- 
in- 

la
ma-

indiferent de mărimea ei, poate să 
contribuie, prin inițiativele și 
țiunile pe care le desfășoară, la 
fluențarea favorabilă a vieții 
ternaționale în ansamblul ei, 
soluționarea unor probleme
jore ale contemporaneității, la con
solidarea păcii, la statornicirea u- 
nui climat de respect și înțelegere 
între state.

Astăzi, cînd în lume s-au acu
mulat atîtea probleme grave și 
cînd dintr-o simplă seînteie pot 
izbucni vîlvătăile unui război ge
neralizat și pustiitor, rațiunea im
pune tuturor renunțarea la poli
tica de forță sau de amenințare cu 
folosirea forței, la orice acte de na
tură să întrețină tensiune în rela
țiile internaționale. Unica modali
tate a soluționării litigiilor dintre 
state, a lichidării focarelor de în
cordare o constituie calea trata
tivelor, a reglementării politice, 
pornindu-se de la recunoașterea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, de la respec
tarea cu strictețe a principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne.

în complexul larg al vieții in
ternaționale, Una dintre problemele 
de cea mai mare importanță este 
fără îndoială problema garantării 
securității europene, care preocupă 
toate popoarele continentului. De
sigur că o astfel de problemă cu 
multiple implicații pentru întreaga 
lume, a cărei soluționare ar influ
ența pozitiv relațiile dintre state pe 
toate continentele, nu poate fi re
zolvată dintr-o dată. Ea cere per
severență, eforturi continue, iniția
tivă, dezvoltarea pe planuri multi
ple a relațiilor dintre țările euro
pene, care să genereze încredere și 
să conducă la apropierea dintre 
ele, recunoașterea realităților isto
rice, eliminarea grabnică a surse
lor de încordare și animozități. Gu
vernul român a expus în repetate 
rînduri poziția sa in problema secu
rității europene, părerile sale pri
vind căile pe care s-ar putea ajun
ge la garantarea ei și modalitățile 
de abordare eficientă a acestei 
probleme. Este neîndoielnic că, în 
scopul efectuării unui schimb 
de păreri în vederea găsirii de so
luții eficiente și acceptabile pen
tru toți în această problemă vitală, 
s-ar dovedi foarte utilă organizarea 
uneia sau a mai multor consfătuiri 
ale statelor europene. După păre
rea noastră, însăși prezența state
lor continentului în jurul aceleiași 
mese a tratativelor ar constitui un 
pas încurajator în vederea îmbu
nătățirii climatului politic în Eu
ropa, a dezvoltării relațiilor dintre 
state.

Guvernul român va manifesta și 
în viitor interes și inițiativă pentru 
extinderea relațiilor cu toate sta
tele lumii, pe baza respectării 
stricte a principiilor unanim recu
noscute ale eticii și dreptului in
ternațional.

Permiteți-mi să exprim convin
gerea că vizita dv. în România va 
contribui la întărirea legăturilor 
prietenești de colaborare laborioasă 
dintre țările noastre, în folosul po
poarelor român și suedez, al înțe
legerii și cooperării internaționale.

în încheiere, președintele Consi
liului de Miniștri Ion Gheorghe 
Maurer a toastat pentru sănătatea 
Maiestății Sale Gustaf al VI-lea 
Adolf, în sănătatea primului minis
tru și a doamnei Erlander, a mi
nistrului afacerilor externe Nilsson, 
în sănătatea oaspeților suedezi și a 
tuturor celor prezenți, pentru pros
peritatea și fericirea poporului sue
dez, pentru prietenia dintre Româ
nia și Suedia.

Depunerea unei coroane

ministru al Suediei, Tage p ședințe al Consiliului popular al 
și persoanele suedeze ..............~

însoțesc în vizita ofi- 
țara noastră au depus 
timp după sosirea în

Primul 
Erlander, 
care îl 
cială în 
la scurt 
București, o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Luptei pentru 
Libertatea Poporului 
pentru Socialism.

La solemnitate au 
George Macovesct), 
al ministrului afacerilor 
general-locotenent 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, Dumitru Necșoiu, vicepre-

și a Patriei,

fost prezenți 
prim-adjunct 

externe, 
Ionel Vasile,

municipiului București, generali și 
ofițeri, funcționari superiori din 
M.A.E.

în fața Monumentului era ali
niată o gardă de onoare. Au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

După depunerea coroanei, pri
mul ministru suedez și celelalte 
persoane oficiale au păstrat un 
moment de reculegere. Cei pre
zenți au vizitat apoi Monumentul.

(Agerpres)ȘTIRI CULTURALE
Teatrul popular macedonean din 

Skoplje și-a încheiat vineri seara 
turneul întreprins în țara noastră cu 
spectacolul „Norma" de Bellini, sus
ținut pe scena Operei maghiare de 
Stat din Cluj. Cu acest prilej, cores
pondentul Agerpres, Ludovic Roman, 
a avut o convorbire cu directorul 
Teatrului macedonean, compozitorul 
și dirijorul Toma Prosev, personali
tate de seamă a vieții muzicale iugo
slave. „Aș dori în primul rînd, a spus 
Toma Prosev, să exprim în numele 
întregului nostru colectiv sincere 
mulțumiri pentru atenția și căldura 
cu care ne-au înconjurat tot timpul 
colegii de breaslă, publicul, presa. 
Am trecut, de la simple schimburi 
de soliști, la schimburi de spectaco
le. prezentate de sute de artiști și 
convingerea, mea este că am reușit 
astfel să adîncim o cunoaștere re
ciprocă. utilă artei, prieteniei tradi
ționale dintre țările noastre. Din 
spectacolele vizionate la 'Cluj mi-am

putut forma o bună impresie asupra 
nivelului artistic ridicat la care se 
află teatrul liric din România. Vom 
fi bucuroși să-i primim la Skoplje 
pe solii artei din tara dumneavoas
tră".

■fc
începînd de vineri, sala Teatrului 

U.G.S.R. din strada Lipscani găzdu
iește faza republicană a Festivalului 
cultural-artistic al pionierilor și șco
larilor, organizat de Ministerul învă- 
țămîntului. Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă. 
Ultima etapă din tradiționala compe
tiție a celor mai mici artiști amatori 
prilejuiește, timp de trei zile, o tre
cere în revistă a aptitudinilor în do
meniul recitării, dansului și cîntecu- 
lui manifestate de pionieri și școlari 
din municipiul București, județele 
Ilfov, Brăila, Teleorman, Prahova, 
Buzău, Ialomița, Brașov, Tulcea și 
Constanța. (Agerpres)

întoarcerea de la Moscova
a tovarășului

RădulescuGheorghe

e

si Marea Britanic
kas, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Virgil Pîrvu și Mihai Bâlâ- 
nescu, miniștri, Vasile Sandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, conducători ai unor instituții 
centrale economice.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Vineri s-a înapoiat în Capitală to
varășul Gheorghe Radulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România în Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc, care 
a participat 
39-a ședințe 
al C.A.E.R.,

La sosire, 
erau prezenți tovarășii Janos Faze-

• •Toastul primului ministrual Suediei
Exprimînd bucuria sa, a soției 

sale și a ministrului de exter
ne Nilsson pentru prilejul de 
a vizita România, primul minis
tru al Suediei, Tage Erlander, 
a spus : Eu nu am vizitat 
pină acum țara dumneavoastră, 
însă am venit aici cu multe spe
ranțe. Ministrul de externe Nilsson 
mi-a relatat cît 
fost de ceea ce a 
cu ocazia vizitei 
ani. Un vechi 
ceea ce vezi cu 
lorează mai mult decît o mie de cu
vinte. Sînt, de aceea, foarte bucu
ros de a avea posibilitatea să mă 
aflu acum aici și de a putea să-mi 
formez o imagine proprie despre 
țara dumneavoastră. Țin să vă 
mulțumesc în mod deosebit — a 
spus premierul suedez — pentru 
primirea călduroasă, plină de prie
tenie, care ne-a fost făcută încă 
din această primă zi a vizitei noas
tre. Putem aprecia încă de pe acum 
renumita ospitalitate românească.

Vin într-o țară nouă, ceea ce 
este emoționant. Vin la vechi prie
teni, ceea ce creează încredere. 
Este o mare plăcere pentru’ mine 
de a vă reîntîlni, domnule prim- 
ministru, și de a relua contactele 
stimulatorii, stabilite în cursul mult 
apreciatei dumneavoastre vizite la 
Stockholm din primăvara anului 
trecut.

Este, de asemenea. îmbucurător 
de a vă reîntîlni pe dumneavoastră, 
domnule ministru de externe. Noi 
urmărim întotdeauna cu interes și 
atenție expunerile dumneavoastră 
înțelepte și interesante privind po
litica internațională.

Din convorbirile mele cu dum
neavoastră, domnule prim-ministru, 
îmi amintesc că o problemă care 
vă preocupă mult este aceea a 
locului ce-i revine omului în lumea 
noastră tehnologică. Omul ca indi
vid dispare ușor în umbra mași
nilor pe care el le-a creat. Cerin
țele tineretului reprezintă 
sens mai adînc o acțiune 
triva rolului omului ca 
unealtă în procesul d.e 
ție. Politicienii sînt puși 
în fața unei dileme : în 
tate de lideri ai națiunilor ei 
trebuie să încurajeze realizarea u- 
nei producții și eficiente crescînde, 
în vederea ridicării nivelului de trai 
al cetățenilor și atenuării nedreptă
ților sociale, iar ca reprezentanți 
ai oamenilor, ca 
în același timp, 
o atmosferă în 
permite omului 
demnă și plină de conținut. Cu cît 
evoluția tehnică este mai rapidă, cu 
atît devine mai important pentru 
politicieni să găsească soluții uma
nitare pentru restabilirea echili
brului.

Noi abordăm, natural, proble
mele din puncte de plecare dife
rite și încercăm să le rezolvăm 
prin metode diferite. Aceasta nu 
face însă ca discuțiile cu dum
neavoastră să fie mai puțin inte
resante. Dimpotrivă, din discuțiile 
avute anul trecut cu dumneavoas
tră, domnule prim-ministru, 
amintesc punctele de vedere 
primate de dumneavoastră ca 
ind deosebit de stimulatorii 
pline de învățăminte.

Un exemplu al raportului om- 
mașină îl 
de viață, 
dernă au

de impresionat a 
văzut în România 
sale de acum doi 
proverb spune : 
ochii proprii va-

într-un 
împo- 

simplă 
produc- 

aici 
căli

indivizi ei trebuie, 
să caute să creeze 
societate care ar 
să ducă o viață

îmi 
ex-
fi-

Și

constituie mediul uman 
Știința și tehnica mo- 
pus resurse enorme la

(Urmare din pag. I)

la Tratat de a hotărî independent 
în toate problemele importante 
care privesc armatele lor națio
nale ; totodată ele sînt menite să 
contribuie la întărirea colaborării 
dintre armatele statelor socialiste, 
membre ale Tratatului.

Adoptînd în unanimitate docu
mentele consfătuirii din martie de 
la Budapesta, Consiliul de Stat și 
guvernul țării și-au exprimat con
vingerea că ele vor reprezenta un 
aport la dezvoltarea colaborării 
militare a statelor socialiste, la în
tărirea capacității lor de apărare 
— și a însărcinat pe ministrul for
țelor armate al țării să ia măsurile 
necesare pentru ca armata noastră 
să-și îndeplinească obligațiile ce-i 
revin în temeiul Tratatului. Sub
liniind importanța deosebită a a- 
probării acestor documente, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta în 
ședința comună a Consiliului de 
Stat și a guvernului că „prin aceasta 
noi ne luăm obligația de a respecta 
semnăturile pe care le-am pus pe 
aceste documente, ca pe toate tra
tatele încheiate de țara noastră, și 
de a acționa pentru perfecționarea 
continuă a forțelor noastre armate 
și a colaborării militare cu statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia, pentru a ridica capacitatea 
de luptă a țării noastre, fiind gata 
de a ne îndeplini obligațiile în cazul 
unui atac imperialist împotriva 
vreunui stat participant la Tratatul 
de la Varșovia".

Sînt cunoscute măsurile adoptate 
în ultimul timp de partid și gu- 

forțelor 
continuă 
militară, 
modernă

vern pentru întărirea 
armate, pentru ridicarea 
a nivelului de instruire 
înzestrarea lor cu tehnică
de luptă și dezvoltarea producției

la lucrările celei de-a 
a Comitetului Executiv 
tinute la Moscova.
pe aeroportul Băneasa,

(Agerpres)

dispoziția omului, cu ajutorul că
rora el influențează mediul său 
înconjurător. Deseori influențele 
merg spre mai rău. Natura nu 
permite orice intervenție și dacă 
echilibrul este schimbat, sînt puse 
în joc condițiile de viață funda
mentale ale omului. Asemenea 
procese trebuie oprite cît mai e 
timp. Suedia a propus, de aceea, 
Adunării Generale a O.N.U. con
vocarea unei conferințe interna
ționale pentru soluționarea acestor 
probleme.

în acest context, aș dori să fo
losesc prilejul pentru a sublinia 
din 
di a 
nia 
rim
României în problemele interna
ționale. Cu deosebit respect ur
mărim activitatea României pen
tru promovarea păcii, progresu
lui economic și social în lume. 
Noi dăm o înaltă apreciere con
tactelor valoroase pe care le a- 
vem cu delegații români la con
ferința pentru dezarmare de la 
Geneva.

în lumea de azi care se îngus
tează, noi trebuie să gîndim tot 
mai mult în termeni globali. Teh
nica și știința sînt pe cale de a 
transforma lumea într-un sat glo
bal. Și în acest sat, noi toți sîn- 
tem vecini. Relațiile de vecinăta
te dintre România și Suedia sînt 
foarte bune. Acestea s-au dezvol
tat în mod intensiv în ultimii ani 
prin vizite și expoziții, prin 
buri comerciale, tehnice și 
rale crescînde. Cu cîteva 
mîni în urmă a avut loc 
sesiune a Comisiei mixte de co
laborare tehnică și industrială, 
creată în baza acordului încheiat 
anul trecut. Participanții au con
statat că 
realizare 
cooperare 
sibilități.
noastre se lărgesc în fiecare an 
prin creșterea numărului de tu
riști suedezi, care își petrec con
cediul sub soarele strălucitor al 
României. Această creștere a nu
mărului de turiști a avut loc în 
urma acordului de desființare a 
vizelor, încheiat anul trecut.

Contactul dintre oameni creea
ză '.contacte între națiuni. Sperah-' 
ța mea este aceea ca cetățenii ță
rilor noastre să se întîlnească și 
să se cunoască cît mai bine unii 
pe alții. Aceasta . este de natură 
să apropie și mai mult națiu
nile noastre.

în această atmosferă de caldă 
prietenie a spus Tage Erlan
der — vreau să subliniez că toas
tul rostit în seara aceasta de pre
mierul Ion Gheorghe Maurer a 
adăugat o notă de seriozitate prin 
analiza profundă a situației ac
tuale din Europa, analiză demnă 
de un mare om de stat.

în încheiere, premierul suedez 
a toastat în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 
sale, pentru ministrul 
ne, Corneliu Mănescu, 
în sănătatea tuturor 
zenți, pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului român, pentru 
continua dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilate
rală dintre Suedia și România.

nou aprecierea pe care Sue- 
o acordă colaborării cu Româ- 
în cadrul O.N.U. Noi urmă- 
cu atenție angajarea activă a

schim- 
cultu- 
săptă- 
prima

sînt deja în curs de 
o serie de acțiuni de 
și că există și alte po- 
Contactele dintre țările

și a soției 
de exter- 

și soția sa, 
celor pre-

de armament în România, pentru 
intensificarea educării forțelor ar
mate în spiritul patriotismului și al 
internaționalismului proletar. Res
ponsabilitatea organizării forțelor 
armate, înzestrării, instruirii și e- 
ducării lor — atribut esențial al 
suveranității naționale — este o 
expresie nemijlocită a funcției 
statului socialist de apărare și con
solidare a cuceririlor revoluționare 
ale poporului. în conformitate eu 
prevederile constituției, cu legile

Plecarea tovarășului Mihai Dalea 
ia Essen

Vineri dimineața a plecat la 
Essen, în R. F. a Germaniei, tova
rășul Mihai Dalea. secretar al C.C. 
al P.C.R., care va participa la lu
crările primului congres al Parti
dului Comunist German.

La plecare, pe aeroportul Băneasa,

erau prezenți tovarășii Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Vasile Vlad, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

(Agerpres)

Vineri dimineața s-a înapoiat de 
la Moscova CorneliU Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, care, la in
vitația guvernului sovietic, a făcut 
o vizită oficială în U.R.S.S.

La sosire, în Gara de Nord, erau 
prezenți membri ai conducerii minis
terului.

Au fost 
basadorul 
curești, și

de fată A. V. Basov, am- 
Uniunii Sovietice la Bu- 
membri ai ambasadei.

Cronica zilei
In drum spre Sofia, vicepreședin

tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, T. Țolov. 
reprezentantul permanent al Bulga
riei în Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, a făcut o escală pe aero
portul Băneasa, unde a avut o con
vorbire cordială cu tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Au fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Vineri la amiază, Constantin Stă- 

tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
și Mihai Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, au semnat în 
registrul de condoleanțe deschis la 
sediul Ambasadei Republicii Vene
zuela la București în legătură cu în
cetarea din viată a fostului pre
ședinte al Republicii Venezuela. Ro- 
mulo Gallegos.

★
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, a avut loc 
vineri după-amiază o adunare publi
că, prilejuită de pea de-a 24-a aniver
sare a Zilei internaționale a foștilor 
deținuți și deportați politici antifas
ciști. Manifestarea a fost deschisă de 
Nicolae Cioroiu. vicepreședinte al 
Comitetului foștilor deținuți antifas
ciști din Republica Socialistă Româ 
nia. Despre semnificația acestei zile 
a vorbit Mihail Roșianu. vicepre
ședinte al comitetului.

★
Delegația Uniunii sindicatelor din 

Austria, condusă da Anton Benva, 
președintele uniunii, care se află în 
țara noastră la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R., a sosit vineri la 
Hunedoara In drum, oaspeții au fă
cut un scurt popas la Alba Iulia. 
unde au vizitat Muzeul Unirii si alte 
monumente istorice. La Combinatul 
siderurgic Hunedoara, ing. Ion Niță, 
director general adjunct, locțiitor de 
președinte al Consiliului de adminis
trație al centralei industriale Hune
doara, a făcut o prezentare a acestei 
mari unități siderurgice românești, 
după care oaspeții au făcut o vizită 
prin combinat și au avut o întîlnire 
cu membrii biroului comitetului sin
dicatului.

ția Comisiei de antropologie si etno
logie — despre noile metode folo
site de specialiști în cercetările 
antropologice internaționale și des
pre realizările antropologiei biolo
gice în Franța. în timpul șederii în 
România, oaspetele francez a vizitat 
secția de antropologie a Filialei din 
Iași a Academiei, Institutul de endo
crinologie din București, . diferite 
unități de cercetare din cadrul Aca
demiei, instituții social-culturale 
din Capitală și a purtat convorbiri 
cu colegii români de specialitate a- 
supra perspectivelor de dezvoltare a 
antropologiei contemporane.

★

întreprinderea ungară de comerț 
exterior „Mogiirt" din Budapesta a 
organizat, începînd din 11 aprilie, la 
garajul „Ciclop" din Capitală o ex
poziție de instalații și aparate de în
treținere a autovehiculelor. în cele 
cinci zile cît va dura această mani
festare vor avea loc demonstrații 
practice.

(Agerpres)

★
Olivier, de la Uni- 
Paris, directorul Cen- 

din Franța

Prof. Jean 
versitatea din 
-trului de antropologie 
care ne vizitează tara — a vorbit vi
neri seara la Academie — la invita-

Partidul nostru se călăuzește 
neabătut după concluzia de
monstrată cu putere de viață 
că forța de apărare a socialismu
lui depinde în primul rînd de grija 
fiecărei țări socialiste pentru buna 
pregătire, instruire, dotare și edu
care a forțelor sale armate. Cu 
cît fiecare armată națională este 
mai bine pregătită, mai bine echi
pată, mai devotată intereselor po
porului, cauzei socialismului, cu atît 
este mai puternică forța întregului

La Ministerul Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene a avut loc vineri 
parafarea unui acord în domeniul 
transporturilor rutiere între Româ
nia și Marea Britanie. Din partea ro
mână, acordul a fost parafat de 
Gheorghe Bălășoiu. director ăl 
Direcției relații internaționale a 
ministerului, iar din partea Ma
rii Britanii de G. G. D. Hill, 
director al Direcției relații in
ternaționale a Ministerului Trans
porturilor din această țară.

Au participat membri ai conducerii 
ministerului, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Ministeru
lui Finanțelor, Ministerului Comer
țului Exterior și O.N.T., precum 
și ai ambasadei Marii Britanii la 
București.

Cu acest prilej dl. G. G. D. Hill 
a declarat redactorului Agenției 
„Agerpres", Gh. Agiu : Documentul 
pe care l-am parafat este o nouă 
dovadă grăitoare a atenției ce o acor
dă țările noastre dezvoltări’ colabo
rării în domeniul transporturilor in
ternaționale. Conform acordului, care 
urmează să fie ratificat chiar în 
cursul acestui an, circulația autove
hiculelor noastre pe teritoriile celor 
două state și în tranzit va avea un 
cadru legal. Remarcăm în acest con
text, cu o deosebită satisfacție, că 
delegațiile au căzut de acord la anu
larea reciprocă a taxelor care se 
percep în prezent pentru autovehi
culele înmatriculate la organele de 
circulație române sau engleze, ce fo
losesc șoselele uneia din părțile sem
natare, precum și o simplificare a 
formalităților de transport. în înche
iere, interlocutorul a subliniat că tra
tativele de la București vor constitui 
un pas important în dezvoltarea 
transporturilor rutiere de călători și 
mărfuri, precum și în promovarea 
turismului auto între cele două țări.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil : pentru 13, 14, 

15 aprilie. Vremea continuă să se în
călzească ușor. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în jumătatea de nord 
a țării, unde vor cădea ploi locale, 
în rest ploi izolate. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 2 și 12 grade, iar maximele 
între 10 și 20 de grade. Ceată locală.

In București : vreme în încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil. Tendin
ță de averse de ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

LOTO
numerele extrase la tragerea din 11 

aprilie 1969
EXTRAGEREA I : 47 33 43 37 16 51

29 69 59 74 28 61.
Fond de premii : 630 474 lei. 
EXTRAGEREA A II-A : 23 55 68 79. 
Fond de premii : 351 482 lei.

SPORT
BOX

Ultima gală, programînd meciurile 
decisive pentru cîștigarea titlurilor 
de campioni la box pe 1969, are loc 
astă-seară, cu începere de la orele 
18,30 in sala Floreasca. Pe ring vor 
urca următoarele perechi : A. Mihai 
— M. Lumezcanu (semimuscă) ; C. 
Ciucă—C. Gruiescu (muscă) ; A. Du
mitrescu—G. Pometcu (cocoș) ; Gh.

Finalele astă-seară
Drugă —
C. Cuțov - 
ușoară) ; V. 
(ușoară) ; V.
(semimijlocie) ; I. Covaci—I. Gyorffi 
(mijlocie ușoară) ; A. Năstac—H. 
Stumpf (mijlocie) ; I. Monea—M. Con- 
stantinescu (semigrea) ; I. Alexe—A. 
lancu (grea).

Gh. Pușcaș (pană) ; 
P. Dobrescu (semi- 

Antoniu — I. Dinu 
Siiberman—A. Majai

Cupa Federației Române de Ciclism
Pe șoseaua București—Urziceni s-a 

desfășurat ieri prima etapă a com
petiției cicliste internaționale „Cupa 
F.R.C.“ la care participă sportivi din 
Bulgaria, Polonia și România.

întrecerea a 
tierii polonezi, 
cipala evadare 
în primele 10 
cîștigată de Jan Magiera, cronome
trat pe distanta de 100 km cu timpul 
de 2h 24’14”. în același timp au trecut

fost dominată de ru- 
care au inițiat prin- 
plasîndu-și 8 oameni 
locuri. Etapa a fost

linia de sosire Hanusik, Stek, Szur- 
kowski etc.

Dintre concurenții români primul 
a sosit Ciobanu pe locul 11 cu timpul 
de 2b 26’42”. G. Moldoveanu din lotul 
pentru „Cursa păcii" a ocupat locul 
14 cu timpul de 2h 26’54”. Astăzi di
mineață pe șoseaua Olteniței are loc 
etapa contra cronometrului individual 
(20 km), iar după amiază pe șoseaua 
București—Ploiești (varianta Buftea) 
etapa cu plecarea în bloc pe distanța 
de 80 km. (Agerpres)

Membră a Tratatului de la Var
șovia încă de la constituirea 
acestuia, țara noastră și-a îndepli
nit și își îndeplinește în mod ac
tiv, cu strictețe, îndatoririle ce-i 
revin ca participantă la organiza
ție. Poziția țării noastre, exprima
tă cu toată claritatea, în repetate 
rînduri, de conducerea partidului 
și statului, de forul suprem al țării 
— Marea Adunare Națională — 
pornește de la considerentul că, 
atîta timp cît există N.A.T.O., este

in deplină concordanță
cu interesele poporului român

țării noastre, singurele organe în 
drept să angajeze forțele noastre 
armate în vreo acțiune, să hotăras
că sau să aprobe prezența pe teri
toriul României, în orice situație, 
a unor trupe străine sînt orga
nele legale, alese, constituționale, 
ale țării — care reprezintă cuvîntu.1 
și voința întregului nostru popor.

Partidul Comunist Român și gu
vernul României socialiste văd în 
creșterea capacității de apărare a 
țării o obligație sacră față de po
porul român și, totodată, o îndato
rire intemaționalistă plină de res
ponsabilitate față de cauza socia
lismului, securității și păcii în lume.

sistem socialist mondial, capacita
tea sa de apărare. în acest spirit, 
România — deși se pronunță pen
tru desființarea blocurilor militare, 
fiind convinsă că acesta este un 
deziderat realist pe care popoarele 
pot și au înalta îndatorire să-1 rea
lizeze — va acorda și în viitor toată 
atenția perfecționării forțelor sale 
armate, asigurării tuturor condiții
lor necesare apărării cuceririlor re
voluționare, socialiste ale poporu
lui, îndeplinirii obligațiilor ce-i re
vin în cadrul Tratatului de la Var
șovia, al alianțelor militare cu ță
rile socialiste.

necesară și pe deplin justificată 
menținerea și întărirea Tratatului 
de la Varșovia, care, după cum se 
știe, a apărut tocmai ca o contra- 
măsură la crearea blocului 
Nord-Atlantic ; desigur, lichidarea 
N.A.T.O. ar duce — așa cum s-au 
pronunțat în mai multe rînduri ță
rile socialiste — și la desființarea 
organizației Tratatului de la Var
șovia. Tratatul de Ia Varșovia este 
și a fost creat exclusiv ca un in
strument de apărare a țărilor so
cialiste împotriva unei agresiuni 
din afară, a unui atac armat impe
rialist asupra vreunei țări mem
bre a Tratatului. Aceasta a fost.

este și va fi unica rațiune plauzi
bilă sub care țara noastră concepe 
existența acestei organizații. Po
trivit articolelor 3 și 4 din statut, 
Tratatul este îndreptat împotriva 
oricărui „atac armat în Europa", 
împotriva agresiunii imperialiste 
asupra țărilor socialiste europene 
membre — și în nici un caz atri
buțiile sale nu pot fi extinse în 
alte zone care nu intră în sfera 
sa de acțiune.

Practica a dovedit și cu prilejul 
elaborării și semnării documentelor 
de la Budapesta că, prin discuții 
tovărășești, desfășurate în spiritul 
respectului reciproc, prin eforturi 
comune pentru a veni în întîmpi- 
narea reciprocă a punctelor de ve
dere exprimate, se poate ajunge la 
cristalizarea unor măsuri eficiente, 
unanim acceptabile, menite să în
tărească și să dezvolte conlucrarea 
dintre țările noastre, solidaritatea 
lor intemaționalistă. Din acest 
punct de vedere, consfătuirea de la 
Budapesta s-a înscris ca o grăitoare 
manifestare a ' solidarității țărilor 
socialiste.

întregul nostru popor este hotărît 
să acționeze cu toată fermitatea 
pentru justa transpunere în viață 
a prevederilor documentelor mili
tare aprobate recent de Consiliul 
de Stat și de guvern, pentru întă
rirea continuă a capacității de apă
rare a Republicii Socialiste Româ
nia, pentru dezvoltarea colaborării 
cu țările socialiste membre ale 
Tratatului, cu toate celelalte țări 
socialiste, considerînd că numai 
prin conlucrarea frățească și uni
tatea tuturor celor 14 țări care al
cătuiesc sistemul socialist — so
cialismul se poate afirma cu în
treaga sa forță, jucînd un rol tot 
mai însemnat în dezvoltarea so
cietății contemporane, în apărarea 
cauzei păcii și progresului In în
treaga lume.
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Cuvîntarea șefului delegației române
GENEVA. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : In 

plenara celei de-a 24-a sesiuni a Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa au început discuțiile pe marginea punctului cinci al ordinii 
de zi : Programul de lucru pe termen lung și organizarea activității 
Comisiei.

Luînd cuvîntul, șeful delegației ro
mâne, MIRCEA MALIȚA, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a subli
niat că prin vocația ei de organism ge
neral european, Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Europa poate și tre
buie să joace un rol tot mai activ în 
domeniul dezvoltării relațiilor între 
state, pentru crearea unui climat de 
destindere și colaborare.

Să nu uităm — a spus vorbitorul 
— că în perioada în care relațiile bi- 
lateaale erau îngreunate de numeroase 
obstacole, Comisia trezea încrederea 
țărilor europene, oferind cadrul său 
instituțional pentru schimburi de ve
deri și contacte. Astăzi, cînd relațiile 
bilaterale s-au intensificat acumulînd 
o bogată experiență și s-au înmulțit 
formele cooperării, Comisiei îi revine 
misiunea de a cristaliza și generaliza 
rezultatele favorabile și de a oferi linii 
câlăuzitoaie pentru colaborarea în Eu
ropa.

Ori de cîte ori Comisia și-a pus în 
valoare locul pe care îl ocupă ca or
ganism european, identificînd domenii 
de cooperare de interes general, ea 
.și-a demonstrat utilitatea în inițierea 
unor acțiuni practice care au contri
buit la depășirea unor obstacole arti
ficiale ce frînau cursul normal al re
lațiilor de cooperare între statele și 
popoarele europene.

Vorbitorul a relevat apoi că un co- 
rojar al acestei opere îl constituie 

comune 
mari proiecte în domeniul 

modu-

realizarea ' prin eforturi 
a unor 
energeticii, transporturilor, 
lui de viață și ocrotirii sănătății, care 
privesc în mod direct bunăstarea și 
prosperitatea țărilor continentului.

Astfel de acțiuni, a subliniat șeful 
delegației române, sînt de natură să 
contribuie la realizarea unei securități 
autentice și unei păci trainice în Eu
ropa. Recentul Apel al reuniunii țărilor 
membre ale Tratatului de la Varșovia, 
lansat la Budapesta, constituie un mo
ment semnificativ în acest sens. Pro
gresul, a spus el, cere participarea tu
turor. Orice tendință de îngustare a 
relațiilor și de creare a unor grupări 
închise este în contradicție cu acest 
curent predominant.

Referindu-se la dezvoltarea suitoare 
a activității Comisiei, șeful delegației 
române a spus : Primul considerent pri
vește principiile care trebuie să stea 
la baza colaborării între state. Europa 
contemporană, așa cum a ieșit din ul
timul război mondial, grupează state 
care se deosebesc prin orînduirea lor 
politică și socială, dar care prin voin
ța istoriei continuă să trăiască pe ace
lași continent, fiind interesate să între
țină legături de colaborare și să par
ticipe la circuitul de valori materiale 
și spirituale, în care găsesc un sprijin 
al dezvoltării lor. Așa cum atestă în
treaga evoluție a evenimentelor inter
naționale, pentru statornicirea unor re
lații de cooperare fructuoasă între sta
te este necesar să se recunoască prin
cipiile independenței, suveranității na
ționale, neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi.; respectului 
mutual și avantajului reciproc. Numai 
printr-un raționament fals, cooperarea 
a fost opusă menținerii dreptului in
tact; neștirbit, al fiecăruia de a decide 
în propriile sale treburi. O relație de 
cooperare, pentru a avea un sens, pre
supune parteneri puternici și viabili. 
O relație de cooperare care slăbește 
sau desființează pe unul din parteneri 
trebuie să poarte altă denumire decît 
cooperare.

„Guvernul român, declara recent 
președintele Consiliului de Stat al Ro
mâniei, Nicolae Ceaușescu, va continua 
să militeze pentru dezvoltarea relații
lor de colaborare multilaterală cu toate 
statele europene, pentru întărirea res
pectului și încrederii reciproce între 
popoare, fiind convins că există posi
bilități de a se înfăptui securitatea și 
pacea pe continentul nostru 
treaga lume".

Al doilea considerent: 
de bază în care se afirmă 
rea rămîne acela al relațiilor bilaterale 
între state. Dezvoltarea continuă a a- 
cestor relații a impus în practica cu
rentă a statelor o gamă variată de for
me și instrumente de cooperare econo
mică și tehnico-științifică. Studierea lor 
de către Comisie ar avea nu numai 
meritul de a atrage atenția că există 
posibilități de cooperare mai largi de
cît s-a realizat și perspective mai vas
te decît s-a estimat, dar ar putea con
stitui o sursă permanentă de inspi
rație.

Credem, de aceea, că un inventar 
al formelor de cooperare menționate ar 
fi de natură să extindă acest proces 
pozitiv. Comisia ar face o operă uti
lă publicînd sub egida ei o serie de 
studii pe această temă în care să fie 
reflectată experiența proprie a fiecărei 
țări. în acest context, Comisia ar tre
bui să acorde o atenție sporită pre
ocupărilor legate de depășirea dispari- 
tățîlor existente în nivelul de dez
voltare al țărilor europene, cooperarea 
europeană vizînd în cele din urma ega-

lizarea condițiilor economice pe conti
nent.

Aceasta ne conduce la un al treilea 
considerent: promovarea unor legături 
de largă colaborare între toate țările 
face necesară desființarea obstacolelor 
care stau în calea circulației de bu
nuri și valori. în acest sens, sîntem 
îndreptățiți să așteptăm ca C.E.E. — 
O.N.U. să aibă în viitor un rol mai 
activ în elaborarea unor propuneri și 
recomandări practice, care să ducă la 
înlăturarea obstacolelor economice, ad
ministrative și de politică comercială 
care se manifestă în comerțul dintre 
țările europene cu sisteme sociale și 
economice diferite.

Nici un model posibil al activității 
viitoare a Comisiei nu poate o- 
mite problema comerțului între aceste 
țări. Continuarea rezoluțiilor adop
tate pe această linie, inițierea unor 
acțiuni concrete, înmulțirea simpo
zioanelor, seminariilor și grupelor de 
lucru consacrate cunoașterii realități
lor, normelor și legislației în materie, 
precum și formarea de cadre nu pot 
decît să sporească interesul țărilor 
pentru activitatea Comisiei.

Un al patrulea considerent constă 
în aceea că revoluția tehnico-științi
fică contemporană și masiva ei pene
trație în cele mai diferite domenii ale 
producției materiale deschid o nouă 
sferă în preocupările Comisiei. Toate 
ramurile științei și tehnicii contempo
rane constituie domenii de cooperare 
științifică și tehnologică. Așa cum de
clară specialiștii, în știință acționează 
legea dublării la fiecare deceniu a nu
mărului descoperirilor științifice, a 
personalului științific și a publicațiilor 
originale. Acest ritm impresionant, a- 
plicat ponderii ridicate care revine 
Europei la tezaurul creației univer
sale, oferă, cred, imaginea sugestivă a 
dimensiunilor și perspectivelor largi 
ce se deschid cooperării în domeniul 
științei și tehnicii. Din evantaiul teme
lor posibile de cooperare în acest do
meniu, două prezintă, după părerea 
noastră, un interes deosebit în zilele 
noastre: cercetarea operațională și 
folosirea calculatoarelor electronice.

Utilizarea studiilor matematice pen
tru prognoza unor fenomene econo
mice și sociale a căpătat o extindere 
deosebită în ultimii ani. în ceea ce 
privește problema utilizării calculatoa
relor electronice, apreciem că C.E.E.— 
O.N.U. poate aduce, de asemenea, 
contribuție proprie în cadrul creat 
rezoluția 2 458 (XXIII) adoptată 
Adunarea Generală a O.N.U. 
impune o informare continuă a 
rilor membre cu privire la stadiul 
dezvoltării tehnicilor de calcul, posibi
litățile de aplicare a acestora în ramu
rile cheie ale economiei.

Un alt domeniu de recunoscută 
utilitate a Comisiei îl constituie ela
borarea de studii economice și tehnico- 
științifice, monografii și publicații sta
tistice, dintre care multe vizează sec
toare de bază ale dezvoltării economice 
în Europa. Actuala „explozie informa
țională" se concretizează anual în lume 
în peste 30 milioane volume, 50 000 
reviste științifice și peste 250 000 de
scrieri tehnice și are tendința de du
blare la fiecare zece ani. în aceste 
condiții, Comisia trebuie să asiste la 
opera de analiză, prelucrare și difu
zare la scara întregului continent a
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celor mai valoroase informații cu ca
racter economic și tehnico-științific, 
care să ajute guvernele în formarea 
politicilor lor economice.

Un alt considerent se referă la for
mele și maniera de lucru a Comisiei. 
Exprimînd acordul nostru cu orienta
rea secretarului executiv de a menține 
formele care s-au dovedit cele mai 
eficace și de a adapta structura orga
nelor Comisiei pentru a răspunde mai 
bine perspectivelor, ne pronunțăm 
pentru generalizarea practicii organi
zării de colocvii, simpozioane și călă
torii de studii, care să faciliteze con
tacte și schimb permanent de infor
mații și experiență.

In legătură cu structura organică a 
Comisiei, delegația română este în 
principiu de acord cu propunerile 
făcute. în același timp nu putem să nu 
constatăm că domenii, cum sînt coope
rarea științifică și tehnologică, indus
tria mecanică și construcțiile de mașini, 
nu și-au găsit încă o reflectare cores
punzătoare în structura Comisiei. Se 
impune găsirea unor forme perma
nente care să concentreze atribuțiile 
Comisiei în aceste sectoare de bază.

Un domeniu susceptibil de a fi per
fecționat în continuare privește modul 
de desfășurare a sesiunilor Comisiei. 
Ne gîndim la posibilitatea de a reuni 
unele din sesiunile plenare în capita
lele țărilor europene. Adoptarea unei 
astfel de practici ar spori valențele eu
ropene ale Comisiei și i-ar conferi 
rolul de veritabil mesager al coope
rării.

în continuarea cuvîntării sale, șe
ful delegației române și-a exprimat re
gretul pentru faptul că, în ciuda rea
lităților create în urma ultimului 
război mondial, Republica Democrată 
Germană continuă să fie lipsită de ca
litatea de membru al Comisiei. Așa 
cura am susținut în repetate rînduri de 
la această tribună, a spus el. este ne
cesar ca problema participării Repu
blicii Democrate Germane la activi
tățile Comisiei să fie rezolvată fără 
întârziere. Se invocă uneori faptul că 
natura preocupărilor Comisiei nu ne 
îngăduie să abordăm o problemă po
litică ca aceasta. După convingerea 
noastră, tocmai neadmițînd R.D.G. ca 
membru al Comisiei înseamnă o poli
tică de natură să dăuneze intereselor 
practice ale țărilor europene.

Prosperitatea continentului nostru, 
a spus în încheiere vorbitorul, pre
cum și dezvoltarea cooperării în inte
riorul lui nu pot fi opuse marii teme 
care domină soarta altor continente • 
aceea a unei dezvoltări economice ac
celerate și a reducerii marilor decalaje 
care înfruntă lumea contemporană. 
Tot ce s-a întâmplat în Europa — 
bine sau rău ■— a avut ecouri pu
ternice și în afara continentului. Pro
gresul european nu este visul unei 
insule fericite, într-un ocean de deza
măgire. A perfecta mijloacele de dez
voltare a schimburilor economice în 
Europa trebuie să fie echivalent cu a 
furniza noi metode de dezvoltare în 
celelalte țări care trebuie să treacă 
pragul unei etape decisive în dez
voltarea lor.

întărirea cooperării în Europa nu 
lezează interesele nici unui alt stat din 
lume. în preocupările noastre trebuie 
să rezervăm un loc însemnat coope
rării cu alte țări, așa cum prevede re
zoluția 2 317 (XXII) a Adunării Ge
nerale a O.N.U., la care țara noastră 
a fost coautoare. Și. dacă această re
zoluție a fost adoptată în unanimi
tate de Adunarea Generală, înseamnă 
că munca noastră este privită cu un 
sentiment de încredere și speranță.

® Un „pian de pace" pre
zentat de regele Hussein

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Regele Hussein al Iordaniei și-a în
cheiat vizita oficială pe care a în
treprins-o în Statele Unite. în ca
drul unei conferințe de presă, 
Hussein a prezentat, potrivit agenției 
U.P.I., „un plan de pace" în O- 
rientul Apropiat, care prevede șase 
puncte: încetarea tuturor actelor de 
beligerantă; respectarea și recunoaș
terea suveranității, integrității teri
toriale și independenței politice a 
tuturor statelor din această regiune; 
recunoașterea dreptului tuturor po
poarelor de a trăi în pace, în limita 
unor granițe sigure și recunoscute, 
fără amenințări sau acte de război ; 
garantarea dreptului de navigație în 
Coiful Akaba și Canalul de Suez 
pentru toate statele ; garantarea in
violabilității tuturor statelor din re
giune prin orice măsuri, inclusiv 
crearea de zone demilitarizate; ac
ceptarea unui acord echitabil în pro
blema refugiaților palestinieni.

Hussein a reamintit cererea state
lor arabe privind retragerea trupe
lor israeliene din toate teritoriile o- 
cupate în urma conflictului din iu
nie 1967 și punerea în aplicare a 
tuturor celorlalte prevederi cuprinse 
în rezoluția Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967.

Surse guvernamentale britanice au 
declarat vineri că regele Hussein al 
Iordaniei va face o vizită de cîteva 
zile la Londra.

★
TEL AVIV. — Liderul Partidului 

conservator din Anglia, Edward 
Heath, și-a încheiat vineri vizita în 
Israel. Edward Heath a avut întreve
deri cu primul ministru israelian, 
Golds Meir, cu ministrul afacerilor 
externe al Israelului, Abba Eban. și 
cu alte oficialități. Liderul conserva
tor englez a declarat că în cursul 
acestor întrevederi a luat cunoștin
ță de poziția guvernului israelian în 
actuala conjunctură din Orientul 
Apropiat.

★
BAGDAD. — Postul de radio Bag

dad a anunțat că cinci cetățeni ira
kieni au fost condamnați la moarte 
sub acuzația de a fi desfășurat acțiuni 
de spionaj.

★
TUNIS. — în comunicatul . comun 

tunisiano-libian, dat publicității la 
încheierea vizitei la Tunis a prințu
lui moștenitor al Libiei, Hassan El 
Ridhă, se arată că între cele două 
țări există, o identitate de vederi în 
principalele probleme internaționale 
și ale situației din regiunea Orientu
lui Apropiat. în ceea ce privește si
tuația de pe continentul alrican, cele 
două părți „denunță politica segre- 
gaționistă și colonialistă a unor state 
in Africa" exprimînd în același timp 
sprijinul lor deplin popoarelor care 
luptă pentru libertate.

SAIGON 11 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt de la Saigon a de
clarat că în noaptea de joi spre vi
neri, unități ale Frontului Național 
de Eliberare au atacat patru capi
tale provinciale din Vietnamul de 
sud, unde se găsesc dispozitive mili
tare americano-saigoneze. Agenția 
Associated Press transmite că două 
mari depozite de muniții ale ameri
canilor situate lîngă localitatea Tay 
Ninh au fost lovite de tirul rachete
lor și mortierelor trase de patrioții 
sud-vietnamezi.

Pe de altă parte, comandamentul 
american a încercat o operațiune de 
pătrundere în plantația Michelin, 
unde se găsește o unitate a Fron
tului Național de Eliberare. Este 
cea de-a treia încercare a comanda
mentului S.U.A. de a „curați" plan
tația Michelin. Dar un ofițer ameri
can, citat de agenția France Presse, 
a declarat că „această nouă opera
ție va fi la fel de dificilă ca șl 
precedentele". Pînă acum, comanda
mentul american a suferit două 
eșecuri consecutive în încercarea de 
a pune stăpînire pe plantația Miche
lin, unde patrioții sud-vietnamezi 
sînt puternic amplasați pe poziții 
mascate de o vegetație bogată.

ale forțelor patriotice
asupra unor poziții
americano- saigoneze

DE LA „VOSTOK"

LA

nicații
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nava-satelit „Vostok" 
îl înălța în spațiu pe 
Iuri Gagarin, Columb 
al erei cosmice. Cele 
108 minute de zbor ale 
lui în jurul Pământu
lui marcau desprinde
rea pentru prima oară 
a omului din mediul 
său terestru.

Au trecut de atunci 
opt ani, răstimp în 
care numeroși alți pă
mânteni au pășit mai 
departe pe „calea spre 
stele". Anul acesta, ca 
și în fiecare an de a- 
tunci, ziua de 12 apri
lie este sărbătorită în 
U.R.S.S. ca „Ziua cos
monauticii", zi de tre
cere în revistă a izbîn- 
zilor dobîndite de oa
menii de știință și de 
cosmonauți în teme
rara operă de cuce
rire a spațiului cosmic.

Incercînd să facem 
o scurtă retrospectivă 
asupra drumului par
curs de cosmonautica 
sovietică în acești ani, 
distingem o primă eta
pă de acumulare a 
unei bogate experiențe 
în vederea înfăptuirii 
ulterioare a unor pro
grame și mai îndrăz
nețe. Gherman Titov 
demonstra că omul 
poate trăi și lucra în

Cosmos; Andrian Ni
kolaev și Pavel Po- 
povici au realizat pri
mul zbor cosmic în 
grup, fiind urmați de 
Valentina Tereșkova și 
Valerii Bîkovski. O a 
doua etapă, mai com
plexă, a fost inaugu
rată în octombrie 1964 
de nava cu mai multe 
locuri, „Voshod", do
tată cu o aparatură 
mai variată, care a

creeze în prealabil 
„gări" cosmice. Proto
tipul viitoarelor stații 
orbitale a fost reali
zat in ianuarie anul 
acesta prin joncțiunea 
navelor cosmice „So- 
iuz-4" și „Soiuz-5". A- 
paratele de tipul 
„Zond" au deschis tra
seul Pămînt-Lună-Pă- 
mînt, iar cele de tipul 
„Venus" au pornit 
spre misteriosul Lu
ceafăr al dimineții.

Vaste și multilatera
le cercetări științifice 
asupra spațiului cos
mic se realizează cu 
ajutorul sateliților din 
seria „Cosmos".

In anii din urmă tot 
mai mulți mesageri 
cosmici sînt lansați de 
pe pământ nu numai 
în scopuri științifice, ci 
și pentru a servi unor 
nevoi practice, printre 
aceștia numărîndu-se 
sateliții de telecomu- 

„Molnia" și 
sateliții meteorologici 
„Meteor".

Oamenii sovietici 
marchează „Ziua cos
monauticii" reafirmîn- 
du-și hotărîrea de a 
obține noi realizări, 
pentru a-și spori con
tribuția la descifrarea 
mai departe a tainelor

ministrului de externe Ivan Basev
SOFIA (Agerpres). — B.T.A. trans

mite : Reprezentantul secției de presă 
a M listerului Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Bulgaria și-a ex
primat surprinderea și nemulțumirea în 
legătură cu redarea extrem de neade
vărată și tendențios denaturată a unor 
afirmații ale ministrului afacerilor ex
terne, Ivan Bașev, făcute la 4 aprilie 
într-o convorbire cu un grup de zia
riști austrieci aflați în Bulgaria. Este 
vorba de relatări false, publicate la 
9 aprilie și după această dată în zia
rul „Wiener Zeitung” și în emisiunile 
unor agenții de presă, ca de exemplu 
A.P.A., Associated Press, France 
Presse, A.N.S.A.

Agenția B.T.A. arată că ministrul 
afacerilor externe al Bulgariei nu a 
făcut absolut nici un fel de compa-

„ALIANȚA PENTRU PROGRES44

Discrepanțe intre promisiuni

NEW YORK 11 (A- 
gerpres). — Alianța 
pentru progres, pro
gramul inițiat în 1960 
de S.U.A. pentru „aju
torarea" America La
tine, nu și-a realizat 
obiectivele, se arată 
in raportul anual al 
Băncii interamericane 
de dezvoltare. Crește
rea venitului anual al 
țărilor din America 
Latină, cu 2,5 la sută 
pe locuitor, prevăzută 
in acest program, nu 
a fost obținută decît 
în cîteva țări cum. sînt 
Bolivia, Chile, Mexic 
și Peru. In Argentina,

si realități
creșterea înregistrată 
este mai mică de 1 la 
sută, iar pe ansamblul 
Americii Latine ea re
prezintă numai 1,6 la 
sută.

Raportul atrage a- 
tenția asupra implica
țiilor serioase ale dis
proporției dintre rit
mul înalt de creștere 
a populației și nivelul 
scăzut de dezvoltare 
economică.

In prezent, se arată 
în raport, șomajul a- 
tinge, pe ansamblul 
Americii Latine, 30 la 
sută din totalul forței 
de muncă a continen-

tulul. Situația cea mai 
gravă se înregistrează 
în special în zonele a- 
gricole din statele la- 
tino-americane.

Soluționarea acestor 
probleme sociale ale 
Americii Latine ar pu
tea fi obținută numai 
prin dezvoltarea eco
nomiei statelor din a- 
ceastă zonă, în special 
a industriei, la un ni
vel care să asigure a- 
similarea majorității 
forței de muncă dispo
nibile și necesarul de 
producție pentru satis
facerea nevoilor mi
nime ale populației.

agențiile de presă transmit:
Lucrările celei de-a patra 

consfătuiri a reprezentanților or
ganelor guvernamentale de turism din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Polo
nia, România, Ungaria și U.R.S.S. au 
luat sfîrșit. Din țara noastră, la lucrări 
a luat parte o delegație guvernamen
tală condusă de tovarășul Petrache 
Trofin, vicepreședinte al Oficiului 
Național de Turism. A fost semnat 
un protocol care prevede ca viitoarea 
consfătuire în domeniul turistic să 
aibă loc în aprilie 1970 la București.

Un protocol cu privire la 
cea de-a 5-a sesiune a Co
mitetului interguvernamen- 
tal iugoslavo-sovistic Pentru 
colaborare economică, care s-a desfă
șurat între 1 și 10 aprilie, a fost sem
nat la Belgrad.

Conferința internațională 
pe tema „Țările lumii a treia 
în anul 2 000" s-a deschis la Te
heran. Inaugurînd conferința, primul 
ministru al Iranului, Abass Hoveida, a

subliniat importanța deosebită pe care 
le reprezintă pentru țările în curs de 
dezvoltare planificarea de perspectivă 
și prognozele economice. La lucrări 
participă sociolo<ri și istorici din 19 
țări.

fl fost comemorată îmPu- 
nirea a 24 de ani de la eliberarea 
lagărului de concentrare nazist Bu
chenwald, în apropiere de Weimar.

Banca Franței » anunțat joi 
că rezervele sale valutare și de aur au 
scăzut în săptămîna de la 3 la 10 apri
lie 1969 cu 62 milioane de franci. In 
săptămîna anterioară, scăderea rezer
velor valutare franceze fusesQ de 46 
milioane de franci. Rezervele Băncii 
Franței au scăzut în total în luna mar
tie cu 687 milioane de franci.

PARIS 11 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : La sediul societății fran
ceze „Unifrance film" din Paris 
a avut loc o conferință de presă 
cu prilejul apropiatei Săptămâni 
a filmului românesc de lung 
metraj în Franța, ce se va des
fășura între 23—29 aprilie pe 
ecranele pariziene.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Cambodgiei a dat 
publicității la Pnom Penh o notă de 
protest în legătură cu noile acte pro
vocatoare comise de forțele militare 
americano-saigoneze la granițele 
Cambodgiei.

Importante zăcăminte pe
troliere au descoperite în pro
vincia Magallanes, în partea de sud- 
est a statului Chile, a anunțat între
prinderea petrolieră de stat chiliană 
(Enap). Aceste zăcăminte, care ur
mează să fie date în curînd în ex
ploatare, sînt cele mai mari din țară.

Echipajul navei „Apollo- 
12", care va efectua a doua călătorie 
a cosmonauților americani în Lună, se 
va compune din ofițerii Charles Con
rad, Richard Gordon și Alan Bean, a 
anunțat Administrația națională pentru 
aeronautică și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.).

0 ambarcațiune la bordul 
căreia se aflau 102 persoane s-a scu
fundat în riul Djuana. In urma acci
dentului, 72 de persoane și-au pierdut 
viața, anunță agenția indoneziană do 
presă Antara.

Un grup de congresmeni 
americani comPus cinci se
natori și un membru al Camerei Re
prezentanților, a sosit la Praga. Con
gresmenii americani, anunță C.T.K., 
se interesează de modul de organizare 
a activității parlamentare în R. S. 
Cehoslovacă.

Soții Nathalie și Alain 
Delon vor compare d*n nou sap- 
tămîna viitoare în fața Tribunalului 
din Versailles, pentru a participa la 
o serie de audieri și de confruntări 
ale principalilor martori în procesul 
Marcovici.

permis primului echi
paj cosmic, alcătuit din 
Vladimir Komarov, 
Konstantin Feoktistov 
și Boris Egorov, rezol
varea unor sarcini ști
ințifice și tehnice de 
mai mare anvergură. 
In martie 1965 a fost 
înfăptuit cu succes un 
experiment deosebit de 
important, și anume, 
ieșirea lui Leonov în 
spațiul cosmic deschis.

Pentru ca omul să 
poată păși pe plane
tele vecine Pământului 

necesar să-și Universului.

rație între evenimentele din Republica 
Socialistă Cehoslovacă din august 
1968 și recentele incidente de la fron
tiera sovieto-chineză. Complet nefun
damentată — arată B.T.A. — este și 
relatarea despre amenințarea atribuită 
ministrului de externe, chipurile, la 
adresa altor țări socialiste. Falsitatea 
relatărilor mai sus-amintite, difuzate 
de agențiile citate, devine și mai lim
pede dacă avem în vedere faptul că 
în aceeași zi, la 4 aprilie, ministrul 
Ivan Bașev a expus în cuvîntarea sa 
în Adunarea Națională pozițiile gu
vernului bulgar în probleme interna
ționale actuale.

★
Din declarația de mai sus, trans

misă de agenția B.T.A., reiese nete
meinicia relatărilor făcute de agen
țiile occidentale de presă pe care, 
pentru informarea cititorilor noștri, le 
reproducem mai jos în varianta agen
ției Associated Press : „Dacă eveni
mente ca cele din Cehoslovacia ar 
avea loc într-o altă țară a Tratatului 
de la Varșovia — se atribuie a fi spus 
ministrul de externe al Bulgariei — 
acesta ar reacționa în același mod. 
O astfel de acțiune comună este, de 
asemenea, posibilă în cazul în care in
cidentele de frontieră dintre Uniunea 
Sovietică și China ar deveni o primej
die pentru lagărul socialist". (Asso
ciated Press — Viena, 9 aprilie).

GREVAGENERALAÎN ITALlk
ROMA 11 (Agerpres). — La che

marea centralelor sindicale, oa
menii muncii din Italia au parti
cipat vineri la o grevă generală de 
trei ore în semn de protest față 
de măsurile represive ale poliției 
împotriva populației din localita
tea Battipaglia, soldate cu doi 
morți și 123 de răniți. Transportu
rile rutiere și feroviare au fost pa
ralizate. De asemenea, au fost 
afectate de grevă serviciile da 
telecomunicații. Pe străzile Rontț'/t, 
numeroase grupuri de persoane; âu 
manifestat pentru dezarmarea po
liției. Cu acest prilej, au fost for
mulate cereri pentru demisia mi
nistrului de interne, Franco Res- 
tivo.

în aceeași zi, la Battipaglia a 
avut loc înmormântarea celor două 
persoane ucise miercuri. Convoiul 
care a însoțit victimele pe ultimul 
lor drum era lung de peste un 
kilometru, scrie agenția U.P.I.

Lucrările Consiliului
ministerial al N.A.T.O
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

La Washington se desfășoară cea de-a 
43-a sesiune a Consiliului N.A.T.O. 
la nivelul miniștrilor de externe și ai 
apărării. Franța, care s-a retras din 
mecanismul militar al alianței nord- 
atlantice, este reprezentată doar prin 
ministrul de externe.

Sesiunea coincide cu împlinirea a 
20 de ani de la crearea N.A.T.O. La 
ședința consacrată acestui eveniment 
a luat cuvîntul președintele S.U.A., 
Richard Nixon. în pofida cererilor 
tot mai insistente privind desființarea 
blocurilor militare, Nixon a declarat 
că „N.A.T.O. este necesară, și anga
jamentul S.U.A. față de N.A.T.O. ră- 
mîne în vigoare și rămîne puternic", 
în același timp el a recunoscut că 
la ora actuală participanții, la alianța 
nord-atlantică se găsesc „în dispută 
cu privire la structura ei", fapt care 
determină divizarea lor și „lipsa de 
dorință de a accepta cotele de parti
cipare prescrise". „Numeroase per
soane de pe ambele părți ale Atlanti
cului găsesc N.A.T.O. anacronică..."— 

■ a subliniat Nixon.
Referindu-se la problema securității 

europene, Nixon a declarat: „Noi 
trebuie să cunoaștem elementele lip
sei de securitate și modul eliminării 
lor. Conferințele sînt utile în cazul 
în care tratează probleme concrete, 
ceea ce înseamnă că ele trebuie pre
gătite cu grijă".

La ședințele reuniunii ministeriale, 
vorbitorii s-au referit pe larg la 
Apelul de la Budapesta al statelor 
membre ale Tratatului de la Varșovia 
privind convocarea unei conferințe 
consacrate securității europene, a- 
ceasta devenind, după cum mențio
nează agenția Associated Press, 
„problema centrală" a sesiunii.

Aproape toți vorbitorii au fost în 
general de acord că Apelul de la 
Budapesta nu poate fi ignorat, dar au 
făcut rezerva că pentru a se trece 
la acțiuni concrete trebuie să existe 
indicii ferme că poate fi realizat un 
progres substanțial.

Ministrul de externe al Italiei, 
Pietro Nenni, a propus Consiliului 
N.A.T.O. să adopte o hotărîre de 
principiu de a se răspunde pozitiv 
Apelului de la Budapesta privind o 
conferință europeană asupra secu
rității. El a declarat că este pe de
plin conștient că un sistem de secu
ritate europeană nu ar putea fi in
staurat decît prin etape succesive și 
a subliniat că ar fi de dorit elimi
narea treptată a acordurilor colecti
ve existente pe care le-a caracteri
zat drept obstacole artificiale care 
afectează relațiile între oameni.

Michel Debră, ministrul de exter
ne al Franței, a arătat la rîndul lui 
că pentru buna pregătire a unei 
asemenea conferințe „trebuie să fie 
purtate convorbiri bilaterale, după 
voința și orientarea fiecărei națiuni, 
atît cu U.R.S.S., cît și cu alte na
țiuni din Europa de est, care ar fi 
gata să facă acest lucru". Subliniind 
că „ar fi grav să deschidem o con
ferință prost pregătită", Debre a 
spus că înainte de convocarea aces
teia ar trebui înlăturate obstacol» 
considerabile.

Referindu-se la aceeași problemă, 
ministrul de externe belgian, Pierra 
Harmel, a apreciat că „trebuie făcut 
un efort pentru o escaladare spre 
pace", subliniind totodată că țara sa 
va rămîne fidelă N.A.T.O.

în intervenția sa, ministrul cana
dian de externe, Mitchell Sharp, a 
arătat că Alianța atlantică trebuie să 
fie gata să studieze în detaliu posi
bilitățile deschise prin propunerea 
țărilor membre ale Pactului de la 
Varșovia de a se organiza o confe
rință pan-europeană asupra secu
rității, iar ministrul de externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart, a 
subliniat că înainte de angajarea pe 
calea unei conferințe pan-europene 
trebuie să existe siguranța că pot fl 
realizate progrese spre reglementa
rea problemelor europene aflate In 
suspensie.
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