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Lucrările Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român, expri- 
mînd sintetic programul partidului 
pentru perioada următoare, au anali
zat direcțiile principale de dezvoltare 
a economiei noastre în ansamblu și 
pe fiecare ramură în parte. în acest 
cadru au fost evidențiate și aspectele 
esențiale ale turismului.

în țara noastră, industria turismu
lui se află în stadiul de formare a 
unei noi ramuri și, în mod firesc, 
definirea locului acesteia în econo
mie, dimensionarea bazei materiale 
ca mărime și structură, determinarea 
fluxului circulației turistice și a an
samblului de facilități pentru pro
movarea acestuia, formarea cadrelor 
necesare sînt tot atîtea probleme 
care necesită o analiză aprofundată 
pentru adoptarea deciziilor cores
punzătoare.

Prin funcțiile sale social-economice, 
industria turismului capătă o impor
tanță crescîndă și se integrează în 
dinamismul caractcjristic dezvoltării 
economiei noastre, prestațiile turisti
ce, a căror complexitate include o 
diversitate de activități — producție, 
transport, comerț interior, comerț 
exterior și altele — răspund tendinței 

■r- generale de creștere mai accentuată 
a cheltuielilor populației pentru ser- 

> vicii comparativ cu cele pentru măr
furi în condițiile sporirii puterii de 
cumpărare, măresc venitul național 
ca rezultat al unei activități produc
tive și eficiente, și, mai ales, prin 
procurarea unor importante resurse 
valutare ; înlesnind cunoașterea rea
lizărilor din diferitele țări, turismul 
contribuie la înțelegerea între po
poare și promovarea păcii.

In acest an apelează Ia serviciile 
Oficiului Național de Turism circa
5 milioane persoane, din care circa 
3 milioane de turiști interni și circa 
2 milioane de turiști externi, volu
mul diferitelor activități ale acestuia 
însumînd circa 3 miliarde de Iei. Ți- 
nînd seama și de activitatea altor 
ministere și organizații, numărul to
tal al turiștilor interni se ridică la 
circa 6 milioane.

Prin diversitatea potențialului tu
ristic, țara noastră devine tot mai a- 
tractivă pentru turismul internațio
nal. De la circa 2 la sută; cît 
reprezentau încasările valutare din 
turismul 

total
în 

acestea 
la sută: 
nare, se 
lui 1975, să ajungă la 5—5,50 la sută. 
Pe plan mondial, încasările din tu
rismul internațional reprezintă circa
6 la sută din totalul exportului de 
mărfuri, însă diferențele de nivel de

internațional în 
al exportului 

anul 1965, în 
au ajuns la aproape 3.5 
pe baza calculelor prelimi- 
prevede ca, la nivelul anu-

volu- 
reali- 

prezent

la o țară la alta, 
medii, sînt foarte

Pentru turismul 
țional se folosește 
citate de cazare _ . 
locuri, din care circa 60 000 locuri în 
hoteluri, iar pentru trimiterile la o- 
dihnă și tratament în, diferitele sta
țiuni circa 50 000 locuri de cazare. 
Separat, se folosesc, mai ales în vîr- 
ful de sezon, circa 20—25 000 locuri 
de cazare de la cetățeni. Prin volu
mul de investiții de 3 miliarde lei, 
alocat turismului în planul cincinal 
pentru perioada 1966—1970, se reali
zează circa 55 000 de locuri de cazare 
cu unitățile de alimentație publică și 
agrementările aferente. Ca urmare, 
potrivit calculelor preliminare, în 
perioada 1971—1975, .capacitatea de 
cazare pentru turismul intern și in
ternațional va crește cu circa 
100000—110000 locuri. Totodată, se va 
extinde folosirea spațiilor de cazare 
alb cetățenilor pentru deservirea tu
riștilor.

Elaborarea ‘ unui program prioritar 
de valorificare a potențialului turis
tic și de diversificare a bazei tehnico- 
materiale constituie o primă direc
ție de orientare în dezvoltarea cir
culației turistice. Practic, țara noas
tră poate oferi toate formele de tu
rism : sejur pe litoral, cură, trata
ment și odihnă în stațiunile balneo
climaterice, sporturi de iarnă și o- 
dihnă în stațiunile de munte, vizi
tarea orașelor și a zonelor de interes 
turistic, pescuit, vînătoare etc. A- 
ceasta constituie un avantaj atît sub 
aspectul competitivității, fiind pre
ferate țările care pot oferi prestații 
turistice combinate (mare — munte, 
etc.), cît și în privința folosirii efi
ciente a forțelor de muncă în cursul 
anului.

Litoralul ocupă în prezent ponde
rea principală în turismul din țara 
noastră, peste 60 la sută din încasă
rile valutare din turismul internațio- ■ 
nai realizîndu-se pe această cale, în 
timp ce alte zone de interes sînt mai 
puțin dezvoltate, ceea ce-i limitează 
aria de aplicare și imprimă un ca
racter sezonier activității turistice 
în ansamblu. Prin dimensiunea pla
jelor, potențialul turistic al litora
lului este apreciat la circa 1 000 000 
locuri de cazare, față de aproape 
65 000 de locuri existente, ceeâ ce 
evidențiază posibilitățile largi de va
lorificare a acestuia în decursul unei 
părioade mai îndelungate. Datorită 
atracției pe care o oferă litoralul, 
în perioada 1971—1975 urmează să se 
construiască Icirca 50 000 locuri 
cazare, față de circa 35 000 în 
rioada 1966—1970. Noile capacități

înfăptuirea programului vast (elaborat de Congresul al X-lea al 
P.C.R. — programul înaintării susținute a societății românești pe dru
mul progresului și civilizației, al apropierii României de nivelul sta
telor avansate ale lumii — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la recenta sesiune jubiliară a Marii Adunări Na
ționale, cere eforturi intense din partea întregului popor, necesită 
îmbunătățirea muncii în toate domeniile, eliminarea neajunsurilor și 
lipsurilor dare mai există, sporirea conți niTă a eficienței întregii activi
tăți. Exigențe deosebite se pun, în acest sens, în fața partidului, forța 
politică conducătoare în țara noastră, nucleul în jurul căruia gravitează 
întreaga societate și de la care radiază energia și lumina ce pun în 
mișcare și asigură funcționarea întregului angrenaj al orînduirii so
cialiste.

Congresul a definit cu claritate spiritul în care trebuie să-și desfă
șoare activitatea organele și organizațiile de partid, pentru a răspunde 
mai bine sarcinilor economice ale etapei actuale și ale viitorului cin
cinal, sarcini stimulatorii fără precedent, menite să ridice capacitatea 
industriei naționale la performanțe superioare, de prestigiu mondial, 
să asigure creșterea continuă a producției și productivității muncii, 
realizarea exemplară a programului de investiții, ridicarea generală 
a eficacității producției și a muncii. îndeplinirea rolului conducător al 
partidului presupune ca organele și organizațiile de partid să studieze 
și să cunoască amănunțit situația din unitățile economice, să asigure în 
cunoștință de cauză îndrumarea calificată specifică fiecărui sector, să 
hotărască în lumina politicii partidului de sine stătător asupra solu
țiilor concrete pentru îndttolinirea sarcinilor ce le revin, să mobilizeze 
masele largi de oameni ai muncii la realizarea obiectivelor planurilor 
economice. Exercitîndu-și rolul de conducător al întregii activități eco
nomice, organele și organizațiile de pantid a-u datoria să imprime pretu
tindeni un spirit de înaltă exigență și responsabilitate, să combată 
manifestările de inerție, practicile învechite, să promoveze cu fermitate 
ceea ce este nou și înaintat, indeplinindu-și astfel funcția primordială 
de motor al perfecționării necontenite a activității productive, de forță 
dinamică a colectivelor din fabrici și uzine, de pe șantierele industriale.

(Citiți în pagina a IlI-a articolele consacrate acestor probleme, sem
nate de tovarășii NICOLAE VEREȘ, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Mureș al P.C.R., CONSTANTIN BABALAU, prim-secretar al 
Comitetului/județean Dolj al P.C.R., GHEORGIIE BLAJ, prim-secretar 
al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.).

in peisajul tradițional din vecinătatea Mahmudiei 
ți-au făcut apariția constructorii însoțiți de exca
vatoare, macqrale, autobasculante și ciocane 

pneumatice...
Foto : M. Andreescu

De la Tulcea la Mah
mudia există un sin
gur drum. Panglica Iul 
de asfalt, abia așter
nută, însoțește mal 
mult de 30 kilometri 
brațul sudic al Deltei 
— Sf. Gheorghe — și 
se oprește brusc la 
marginea apei. Așeza
rea de aici, a cărei 
geneză rămîne ascun
să în noaptea trecutu
lui, își etalează în se
micerc cele 800 de casa 
alcătuind un autentic 
amfiteatru. In față, 
Dunărea, iar împrejur 
coamele fierbinți și a- 
ride ale dealurilor 
Cairac. Stîncile răsar 
din mijlocul lanurilor 
de porumb, din grădi
nile gospodarilor, din 
marginea apei, de ori
unde. Aceste stînci bi
zare și neprietenoase 
aveau să prefigureze 
schimbările structurale 
de astăzi, noul destin 
al Mahmudiei.

Astăzi, aici, avem în 
față imaginea unui 
vast șantier. în margi
nea sudică a satului, 
pe coama dealului Cai- 
racul Lung, se profi
lează siluetele maca
ralelor ; autobasculan
tele își întretaie dru
mul pe serpentinele 
stîncii : din cînd în 
cînd răzbate suflul ex
ploziilor ; în sat au a- 
nârut primele blocuri 
de locuințe, pe malul 
Dunării se întinde un 
alt șantier de propor
ții.

Ce se construiește, 
de fapt, la Mahmudia ?

...La început, a fost 
piatra alb-gălbuie, cu 
reflexe metalice, apa
rent fără nici o între
buințare. In anii noștri, 
un localnic — Vasile Ba- 
calu, devenind geolog, a 
întreprins un studiu mai 
amplu emițînd ipoteza 
că la Mahmudia se 
află unul dintre cele 
mai importante zăcă
minte de calcar indus
trial din țară, atît sub 
raport cantitativ, cît 
și calitativ. Prospec
țiunile ulterioare au 
confirmat întru totul a- 
ceastă ipoteză. La ma
rile rezerve prospec
tate, care nu cuprind 
de altfel întreaga zonă, 
se adaugă ușurința ex
ploatării zăcămîntului, 
posibilitățile ieftine de 
transport.

Și astfel, de construc
ția marelui Combinat 
siderurgic de la Galați, 
a cărui producție de

fontă și oțel reclamă o 
imensă cantitate de 
calcar siderurgic, este 
strîns legată apariția 
surprinzătoare a unei 
„filiale" în Deltă I

— Primele schele și 
baracamente ale con
structorilor s-au ivit 
aici, — ne relatează ing. 
Ion Miclca, de la Trus
tul minier Dobrogea — 
în toamna anului 1967, 
marcînd intrarea aces
tei străvechi și izolate 
așezări dobrogene în 
circuitul industrial al 
patriei.

Dar lucrările au fost 
atacate pe un front 

• larg în primăvara anu
lui trecut. Cei aproape 
o mie de constructori 
au schimbat de atunci 
fundamental peisajul 
local tradițional. Cal
carul .extras din ca
riere deschise va fi 
trecut succesiv prin 
trei stații puternice de 
concasare, de spălare 
și tratare, —
blocuri turn

' juiesc astăzi
adevărate 
ce stră- 
Mahmu- 

dia. Apoi, pe o bandă 
transportoare de 6 km, 
care va străbate mai 
multe pasaje subtera
ne, va ajunge în de
pozitul final situat pe 
malul Dunării.

Imaginea viitoarei 
exploatări de calcar si
derurgic este întregi
tă de alte numeroase 
construcții anexe, în 
curs de finalizare. In 
prezent, principalele 
forțe ale constructori
lor sînt concentrate la 
montajul utilajelor teh
nologice. Potrivit gra
ficelor, la 1 decem
brie anul acesta totul 
va fi gata, urmînd să 
înceapă probele tehno
logice ; dar, reconside- 
rîndu-și propriile for
țe, constructorii au ho- 
tărît să devanseze ter
menul stabilit cu cel 
puțin 30 zile.

Exploatarea zăcămîn- 
tului impune o altă lu
crare la fel de impor
tantă : construirea por
tului de la Mahmudia, 
de unde calcarul side
rurgic extras va fi în
cărcat în șlepuri luînd 
drumul Galatiului.

Vizităm împreună cu 
tânărul și pasionatul 
inginer Teodor Chirîlă, 
de . la întreprinderea 
de construcții hidro-

Radu APOSTOL

(Continuare 
în pag. a ITI-a)

Să vorbim aceeași limbă!
Spectacologia sterilă — impediment 
în promovarea dramaturgiei originale

Succesele pe care teatrul 
româneso le-a obținut în 
anii din urmă sînt meri
torii și ar fi greșit să le 
neglijăm.

In marea majoritate a 
. caz.urilor ele s-au produs 

pe seama artei spectacolu
lui, a spectacologiei româ
nești, căreia diverse ratifi
cări pe scene internaționale 
i-au alcătuit o serioasă 
mîndrie. Mai puțin s-a fă-

puncte de vedere de Paul everac

cut simțită difuziunea dra
maturgiei românești. Nici 
acest punct nu trebuie ne
glijat, el invită la medi
tație.

De ce spectacologia o ia 
tnainte ? Mai întîi, așa cum(Continuare în pag. a II-a)

Scenă din spectacolul de deschidere a primului Festival și Concurs internajional de folclor „Romania
- (Citiți reportajul în pag. a V-a)

am încercat să mai arăt în 
cîteva rînduri, pentru că ea 
ține de o modalitate, este 
un fel de a face, care e 
mai ușor de transmis sau 
de împrumutat. Mijloacele 
estetice ale teatrului (plas
tică și compoziție scenică, 
„viziune" regizorală, acto
rie, scenografie, lumini, 
mașinării, trucuri) circulă 
cu ușurință dintr-o cultură 
în alta și pot face obiectul 
unui comerț estetio intens, 
așadar stimulativ. Faptul 
de artă, luat în sine, ca 
modalitate, se exportă mai 
ușor decît ideile, tipurile, 
structurile substanțiale ale 
unei literaturi i modurile 
de a spune, ca orice formă, 
circulă mai lesnicios decît 
ceea ce ai cu adevărat sub
stanțial de spus. Această 
condiție e, pînă Ia un 
punct, obiectivă.

Dar exportînd o modali
tate, o 
teatrul 
teatrul, 
a unei 
mai puțin clasice, 
transmitem lumii decît o 
parte din ceea ce s-ar eu- 
veni să-i spunem, nu facem 
decît 
dului 
niște 
niște 
pus la pagină cu niște teo
rii moderne de speciali
tate. Esențialul, adică ceea 
ce sîntem, ceea ce gîndim 
despre lume și viață, acum 
și aici, ceea ce exprimăm 
prin sensibilitatea noastră 
specifică, prin limba noas
tră și mlădierile ei, ceea ce 
cuprindem substanțial în 
conștiința noastră din fră* 
mîntata dialectică a lumii, 
acestea nu le transmitem 
printr-o modalitate, fie ea 
cît de abilă sau colorată, 
fie ea mișcată genial. Toate 
pîrghiile și scripeții din lu
me, rămînînd pur specta-

formă de a gîndi 
sau de a regîndi 

o variantă posibilă 
piese mai mult sau 

noi nu

o demonstrație a mo- 
în care am deprins 

învățări, am asimilat 
dexterități, ne-am

decol, nu vor da seama 
ceea ce sîntem și de ceea ce 
voim dacă nu sînt articu
late la matca organică a 
substanței noastre, la mo
dulația specifică a conștiin
ței noastre despre viață și 
lume exprimată cu precă
dere în operele noastre ori
ginale.

Acest lucru l-au înțeles 
foarte bine oamenii noștri 
de teatru de o sută de ani 
și mai încoace, l-a înțeles 
Alecsandri cînd s-a stră
duit nu atît să facă față 
esteticii europene a vre
mii sale, cît să găsească, fie 
și naiv, porți deschise pen
tru sensibilitatea semeni
lor lui, l-a înțeles Matei 
Millo cînd s-a gîndit nu la 
o carieră care să-1 beatifice 
prin tăieturi de ziar ci la o 
operă de luminare și încăl
zire a semenilor săi, l-au 
înțeles vreme de multe de
cenii marii noștri actori, 
marii noștri regizori, scrii
torii care, începînd cu Haș- 
deu și Davila și venind 
pînă Ia Sorbul și Camil 
Petrescu, au încercat să cu
prindă în forme dramatur- 
gice sensibilitatea specifică 
a poporului lor. Era de la 
sine înțeles pentru ei toți 
că teatrul româneso nu se 
poate dezvolta decît pe 
baza unei dramaturgii au
tohtone care trebuia creată 
și potențată, cu care spec
tacologia (cuvînt pe atunci 
înuzitat, bizar) făceavcorp 
comun.

Am intrat în vremea 
noastră și această concepție 
s-a fortificat. In cei dintîi 
ani mai ales, în condițiile 
unui romantism revoluțio
nar în plină ecloziune și 
poate și a unei anume limi
tări, s-a construit o drama
turgie a începuturilor so
cialiste, insuficientă ca es
tetică d,ar nu lipsită de pa
tos, pe care regizorii ro
mâni în drum spre afirmare 
au slujit-o cu sentimentul 
unei datorii patriotice.

(Continuare în pag. a IV-a)

Plecarea delegației de partid
și guvernamentale a Uniunii Sovietice
care a participat la sărbătorirea zilei

de 23 August
Marți dimineața a părăsit Capi

tala delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul V.N. Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., membru al C.C. 
al P.C.U.S., care a participat la săr
bătorirea celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării României.

Din delegație au făcut parte ma
reșalul Uniunii Sovietice M.V. Za
harov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-locțiitor al ministrului apără
rii al U.R.S.S., șeful Marelui Stat 
Major al Forțelor Armate ale 
U.R.S.S., M.S. Sinița, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
Comitetului regional Odesa al P.C. 
din Ucraina, și A. V. Basov, mem-

bru al C.C. al P.C.U.S., ambasado
rul Uniunii Sovietice la București.

Ba plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Boabă, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei chimice, general-colonel 
Ion Gheorghe, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al ministrului 
forțelor armate, șeful Marelui Stat 
Major, Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.

Au fost de față membri ai am
basadei sovietice la București.

(Agerpres)

Telegrame
Tovarășului MANUEL MORA VALVERDE

Secretar General al Partidului 
Avangarda Populară din Costa Rica

SAN JOSE, COSTA RICA 
La cea de-a 60-a aniversare a zilei dv. de naștere, Comitetul Cen- 
al Partidului Comunist Român vă transmite sincere felicitări tovă-

fi

trai
rășești și vă urează multă sănătate și succes în activitatea ce o desfă' 
șurați pentru triumful cauzei păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Guvernul, poporul Republicii Singapore și eu personal mulțumim 
Excelenței Voastre, poporului și guvernului Republicii Socialiste România 
pentru amabilele felicitări transmise cu ocazia celei de-a IV-a aniversări 
a independenței Singaporelui și vă transmitem aceleași urări și asigurări 
de prietenie.

IUSOF ISHAK
Președintele Republicii Singapore
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Tn urmă cu aproape o lună 
autotrenul Bucegi cu nr. 32—B— 
6809 (proprietatea autobazei nr. 4 
din Capitală) a fost părăsit în a- 
propierea satului Bradu din ju
dețul Sibiu. Acum două șăptă- 
mîni, în dreptul aceleiași locali
tăți, un camion neidentificat a 
„presărat" pe șosea, nici mai 
mult nici mai puțin, patru tone 
de țeava de 12 mm, din import. 
Surprinzător este faptul că nici 
una dintre întreprinderile păgu
bite nu se grăbește să reintre în 
posesia lor. Să fi trecut neobser
vate ? Autotrenul ar duce el 
țeava (că invers nu se poate) dar 
unde ? Cunoașteți adresa - Res
ponsabilității 1

în micul parc din Calea Flo- 
reasca, peste drum de uzina Au
tomatica din Capitală, se vede 
adeseori o scenă penibilă. Sub un 
umbrar, pe două bănci așezate 
față în față, indivizi lipsiți de 
preocupări serioase practică 
jocuri de noroc, în văzul lumii. 
Cine sînt și de unde vin; nu știm. 
Cert este că prin comportarea 
lor atentează la morala publică. 
Recomandăm organului de mili
ție al sectorului I să cuprindă, în 
rondul său și acest parc... um
bros. Miza, la joc, e mare — dar 
și „potul", va fi, în sfirșit, ridi
cat. 1

școlară9

După cum se știe, opinia cetă
țenească influențează pozitiv 
comportarea elevilor pe stradă și 
in localuri publice, in societate. 
Acestui scop slujește și măsura 
de reintroducere, la uniformele 
școlare, a numărului matricol, 
luată de unele inspectorate șco
lare județene. Se înlesnește ast
fel intervenția omului matur, 
atunci cind situația o cere. Ele
vul incorect este mai repede 
identificat. La urma urmelor, 
numărul matricol este în obiș
nuința școlii noastre. Reamintim 
aceasta cu mult înainte de înce
perea anului școlar, sperînd că 
măsura respectivă va fi adop
tată și de către inspectoratul 
școlar al Capitalei. Firește, pro
blema atitudinii noastre față de 
comportarea școlarilor este mult 
mai complexă, nu se rezumă la 
a avea sau la a nu avea matri
colă pe braț. Am fost insă mar
torii unor acte reprobabile să- 
vîrșite de elevi, la care am ră
mas simpli spectatori, neputin- 
du-i identifica.

Căldură
mare

în cadrul dezbaterilor ce au avut 
loc recent, la Congresul al X-lea al 
partidului, în secțiunea pentru pro
blemele orînduirii sociale și de stat, 
de o atenție deosebită s-au bucurat 
și unele aspecte ale modului în care 
este transpusă în viață politica parti
dului de lărgire a autonomiei locale, 
prin acordarea upor atribuțiuni spo
rite consiliilor populare. în legătură 
cu aceasta s-a criticat apariția unei 
tendințe — contrare spiritului și 
prevederilor legii de organizare ad- 
ministrativ-teritoriale și a celei de 
organizate și funcționare a consilii
lor populare, — de concentrare la 
nivelul județului în special a atribu
țiilor și competențelor comitetelor 
executive municipale.

Titulatura de municipiu nu este o 
figură stilistică și nici un blazon — 
ne spune prof Gh. Vîntu de la Ins
titutul de cercetări juridice al Aca
demiei Ea reflectă o realitate,) fiind 
acordată unor orașe care, din punct 
de vedere al ponderii lor în dezvol
tarea economică și social-culturală, a 
numărului populației, joacă un rol 
important nu numai pe scară locală 
județeană, ci și în dezvoltarea în
tregii țări. Pornind de la această 
definiție, înțelesul dispozițiilor legale, 
ca și intenția legiuitorului trebuie 
apreciate ca avînd rolul 'de a stimula 
dezvoltarea economică și social-cul
turală a acestor orașe prin crearea 
unui cadru adecvat, care să ofere 
cele mai largi posibilități afirmării 
din plin a inițiativei locale.

Legea-de organizare și funcționare 
a consiliilor populare municipale și 
orășenești arată că „ele conduc, în- 
drumează, coordonează și controlează 
activitatea-întreprinderilor de indus
trie locală, gospodărie comunală și 
locativă, precum și a instituțiilor so- 
cial-culturale subordonate, luînd 
măsuri pentru continua îmbunătățire 
a acestei activități : asigură salubri
tatea municipiului sau orașului, a- 
menajarea parcuriloi și a spațiilor 
verzi, a locurilor turistice și de 
odihnă : organizează buna funcțio
nare a transportului în comun, în
treținerea rețelelttr de apă, canali
zare, de gaze și de termoficare, asi
gură administrarea, întreținerea, ex
ploatarea și repartizarea fondului 
locativ proprietate de stat". Dacă 
adăugăm la acestea prevederea că 
„planul economic și bugetul munici
piului formează secțiuni distincte în 
planul economic și bugetul județu
lui", apare limpede că atît spiritul, 
cît și litera legii promovează o largă 
autonomie în special a municipiilor, 
exprimată prin competență și atri
buții sporite în conducerea TUTUROR 
sectoarelor vieții social-economice 
locale.

Cum se prezintă Insă lucrurile în 
practică 7

„Prin reorganizarea administrativ- 
teritorială și actele normative adop
tate, ne-au fost lărgite competențele 
— ne spune tovarășul Gheorghe 
Alecu, primarul orașului Ploiești. Se 
constată totuși o anomalie, care vine 
în contradicție vizibilă cu principiile 
legii. Atribuțiile principale în pro
bleme de gospodărie comunală, in
dustrie locală, comerț, învățămînt, să
nătate și altele au fost centralizate 
la județ. Mai mult, centralizarea la 
nivel, județean a mers atît de de
parte incit astăzi, practic, compara
tiv cu situația de acum doi-trei ani, 
atribuțiile noastre în unele sec
toare — învățămînt, sănătate, co
merț, industrie locală — nu numai 
că nu sînt mai mari, ci dimpotrivă, 
mai reduse..."

Cum s-a petrecut fenomenul ?
Pornindu-se de la ideea — justă în 

fond — că unitățile economice mari pot 
lucra mai eficient, că direcțiile ju
dețene pot folosi mai bine cadrele 
de specialitate decît atunci cînd ele 
sînt dispersate în multe _ orășele 
s-a ajuns, pînă la urmă, la o 
excesivă concentrare la județe. Pen

tru conducerea activității de indus
trie locală și gospodărie comunală, 
de pildă, s-au înființat direcții func- 
ționînd pe principiul gestiunii pro
prii. în mod analog, ministerele de 
resort au concentrat secțiile și ser
viciile de învățămînt, sănătate, co
merț, în cadrul unor direcții jude
țene. Procesul, promovat și sprijinit 
de către C.S.E.A.L. nu a ținut însă 
seama de existența municipiilor, 
orașe mari, ale căror probleme nu 
le pot rezolva judicios decît propriile 

^organe teritoriale competente. Cu 
toate că, interior, a apărut Legea 
pentru organizarea și funcționarea 
consiliilor populare — intrată în vi
goare la începutul acestui an — 
care statuează clar că se abrogă 
orice alte dispoziții contrare, nimeni 
n-a mișcat un deget — în primul 
rînd C.S.E.A.L. ar fi fost dator s-o 
facă — pentru a reda municipiilor 
posibilitatea de a-și exercita atribu
țiile. Din acest motiv, se ajunge une
ori la situații ciudate și de nedorit. 
Recent, la Comitetul executiv jude-

Nimănui rau-i este 
îngăduit să igno
reze legea!
Și, totuși...

țean Prahova s-a analizat planul de 
producție al I.O.C.R. — întreprindere 
orășenească de construcții și repa
rații. în afară de conducerea între
prinderii, la analiză a participat un 
vicepreședinte al consiliului munici
pal Ploiești, ca reprezentant al con
ducerii municipiului, precum și di
rectorul Direcției județene de gos
podărie comunală. Văzîndu-se alături 
de atîtea cadre conducătoare, direc
torul I.O.C.R., — întreprinderea ră- 
mînînd orășenească doar cu numele 
— pentru a lămuri o dată lucrurile, a 
întrebat : „Eu de cine ascult 7 Cine 
este, în definitiv, forul tutelar al 
întreprinderii noastre 7“ Răspunsul a 
venit prompt : „Orașul e beneficiarul 
activității întreprinderii, dar forul 
tutelar este direcția județeană de 
gospodărie comunală I"

Uneori, inițiativele județene, luate 
peste capul organelor municipale, 
sînt în contradicție cu realitățile. 
„Astfel, fondurile alocate pentru stu
dii și proiectare în domeniul siste
matizării, ne informează tov. Ion 
Vijdeliuc, primarul municipiului 
Baia Mare, sînt în exclusivitate cen
tralizate și utilizate de direcția teh
nică județeană. Edilii m.unicipiului 
sînt lipsiți de posibilitatea de a uti
liza aceste fonduri pentru studii și 
proiecte necesare în ordinea de prio
ritate stabilită pentru realizarea 
obiectivelor de investiții din muni
cipiu. Fără a se cere părerea Con
siliului municipal s-au comandat și 
realizat unele detalii de sistemati
zare a municipiului în perspectivă 
(proiectul zonei sportive sudice, de 
pildă). în situația cind noi avem 
nevoie urgentă de documentații de 
strictă actualitate, cum ar fi- siste
matizarea unei părți a zonei cen
trale a orașului".

Să luăm un alt. domeniu : comer
țul. în județul Dolj, ca de altfel în 
toate județele, există o direcție co
mercială cu aproape treizeci de sala- 
riați Craiova, unul din marile orașe 
ale țării, cu circa 800 de unități co
merciale și aproape cinci mii de sa- 
lariați în acest sector, nu dispune 
decît de un singur inspector comer

cial. în aceeași situație este și orașul 
Ploiești, care desface anual un fond 
de marfă de peste 1.6 miliarde lei. 
Or, cîte un inspector comercial 
există și la Băilești. Cîmpina. Olte
nița sau în alte zeci de orășele din 
țară. Evident, repartizarea s-a făcut 
ignorîndu-se total orice idee de 
eficacitate.

Exemple asemănătoare se pot da 
din fiecare domeniu 'de activita'te 
economică sau social-culturală lo
cală. Firește, situațiile sînt diferite. 
Poate că. în vederea găsirii unor 
soluții optime, nici n-ar trebui ur
mărite cu orice preț soluții uniforme, 
ci lăsată o oarecare libertate pentru 
experimentări. De pildă la Craiova, 
după cum ne informează tov Marin 
I. Tănase, prim-vicepreședinte al 
municipiului, toată gospodăria comu
nală, inclusiv transportul au rămas 
sub conducerea efectivă a consiliului 
municipal. Dar aceasta s-a întîm- 
plat deoarece cadrele locale au stat 
ferm pe poziția apărării principiilor 
promovate la elaborarea actelor nor
mative azi în vigoare. De asemenea, 
acolo se opinează împotriva scindă
rii întreprinderii de gospodărie co
munală în două unități, din care una 
orășenească ar urma să se ocupe 
doar de curățenia orașului și spațiile 
verzi, iar cealaltă — de apă, gaze, 
— să aibă caracter județean, deși 
orașului Craiova îi este destinată 
aproape 90 la sută din activitatea 
acesteia.

în ce direcție trebuie orientate so
luțiile ? „Legea corespunzătoare ce
rințelor actuale ale vieții tre
buie respectată — susține tov. 
Dumitru Balalia, președintele co
misiei pentru ponsiliile populare 
și administrația de stat a Marii 
Adunări Naționale. Din însărcina
rea Consiliului de Stat, comisia 
noastră va asculta, în lunile vii
toare, un șir de rapoarte, în sco
pul dezbaterii și generalizării expe
rienței bune, al studierii activității 
din diferite compartimente unde ea 
este deficitară, pentru a trage unele 
concluzii și' a face propuneri ce vor 
fi înaintate Consiliului de Stat Sîn- 
tem de părere că, în materie de con
ducere a treburilor locale, se impune 
mai . mult curaj, spirit novator ’și 
chiar experimentări, pentru ca drep
turile largi, acordate consiliilor po
pulare, să-și găsească expresia în- 
tr-o perfecționare continuă a activi
tății aparatului local".

Pentru justificarea situațiilor sem
nalate de noi, replica cea mai des 
întîlnită la nivel județean este aceea 
că crearea unui aparat municipal ar 
duce la cheltuieli neproductive inu
tile, că scindarea unor unități eco
nomice le-ar reduce gradul, (rangul) 
deci și posibilitatea de a fi înca- 
drațe cu specialiști de calificare co
respunzătoare. -

Nu se pune, fără îndoială, pro
blema de a se crea un nou aparat 
paralel, șablon pentru toate muni
cipiile, ci, dimpotrivă, de a folosi mai 
bine cadrele existente, cu maximum 
de eficiență pentru activitatea ge
nerală. Rezultatele consultărilor pe 
care C.S.E.A.L. le întreprinde la ni
velul județelor ar putea fi, în acest 
caz, confruntate cu părerile celor de 
la municipii. (Pînă azi asemenea le
gături directe n-au existat însă). Si
tuațiile trebuie analizate de la caz la 
caz. Soluțiile care se impun în cazul 
unor municipii ca Ploiești, Brașov, 
Iași sau Timișoara nu trebuie să fie 
numaidecît valabile și pentru muni
cipii ca Focșani, Vaslui, Tecuci sau 
Giurgiu. Dar, indiferent de aspectul 
lor concret, ele trebuie orientate spre 
lărgirea atribuțiilor organelor muni
cipale, așa cum prevede legea, căci 
nimănui nu îi este îngăduit să igno
reze legea.
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Acum, cînd vara e pe sfîrșite, depozitele de 
combustibil din orașul Brăila sînt pline de oameni 
care vor să se aprovizioneze din vreme pentru 
iarnă. Dar, in pofida faptului că lemne există din 
belșug, foarte mulți cetățeni sînt tratați cu... refuz. 
Solicitanții primesc noi și noi termene, care 
mai de care mai îndepărtate : în octombrie, în no
iembrie sau decembrie, pe motiv că nu sînt mij
loace de transport întreprinderea de transport 
orășenească nu pune la dispoziția cumpărătorilor 
tntregu) necesar de mașini. în schimb, dacă ce
tățeanul își face rost singur de mijloc de trans
port, nu poate să-și încarce lemnele pînă nu ob
ține aprobare din partea directorului întreprin
derii orășenești de transport (I !). De ce oare o 
astfel de barieră absurdă în calea cumpărătorului ?

țul să vîndă mărfuri la... risc 7 Oare rolul său 
este doar acela de a avertiza cumpărătorii că Ie 
vinde mărfuri a căror calitate n-o garantează ? 
Procedeul nu-i nici comercial, nici civilizat. Căci, 
la urma urmelor, nu cumpărătorul trebuie să-și 
asume răspunderea care revine, după părerea 
mea, comerțului și furnizorului.

Ovidiu BACIOIU
Ploiești, str. M. Eminescu, nr. 22

HOTĂRÎREA A FOST LUATĂ. DAR CÎND 
SE VA APLICA ?

Ion V. MARIN
■tehnician, C.I.L.-Brăila

E NEVOIE DE NUMAI CÎTEVA LĂMURIRI

Un grup de cooperatori din comuna Pufești, 
Județul Vrancea, semnala, într-o scrisoare adresată 
redacției, un șir de nereguli ce se petrec în coo
perativa lor agricolă ..Din cauza slabului interes 
din partea conducerii — se spune în scrisoare — 
munca în cooperativă nu este bine organizată; se 
irosesc mari cantități de furaje, animalele nu sînt 
îngrijite", etc Iată și constatările uniunii coopera
tiste județene Vrancea, care a făcut cercetări în 
urma acestei sesizări. Cităm : „în legătură cu ar
derea paielcr — se confirmă — au ars numai 
15—20 tone și nu o șură, cum se arată în scrisoa
re" (!) Mai departe, răspunsul este și mai „convin
gător" : „Afirmația că au murit animale de ordinul 
numărului arătat în scrisoare este eronată. Au murit 
numai 265 miei, 9 viței în vîrstă de 0—1 lună și 111 
oi Pentru acestea (oile), C.AP. a primit despăgu
biri de la ADAS" Acest răspuns este de-a dreptul 
uimitor. Dacă numai așa stau lucrurile, e firesc să 
solicităm U.J.C A.P-Vrancea răspuns Ia numai două 
întrebări : 1) cine1 sînt vinovați de aceste paguhe 
aduse avutului obștesc al C.A.P și 2) ce ■ măsuri 
a propus U.J.C.A.P.-Vrancea consiliului de condu
cere pentru recuperarea lor. Numai atît, deocam
dată.

„în luna aprilie a acestui an, într-o cameră a 
Imobilului din Piața Amzei nr. 5, corpul C, etajul 
I, București, s-a mutat, prin schimb de locuință, 
o familie compusă din 5 membri — ne-au scris 
mai mulți. locatari din acest imobil. (Pînă la efec
tuarea acestui schimb, camera era deținută de 
familia Ghiță Tănase, compusă din soț și soție). 
In cazul acestui schimb s-au comis două ilega
lități a) nu s-a cerut consimțămîntul familiilor 
colocatare — așa cum prevăd instrucțiunile în vi
goare — și b) s-a atribuit unei familii numeroase 
— care avea spațiu corespunzător în imobilul din 
care s-a mutat (un apartament) — un spațiu mult 
mai mic față de normele locative. Se poate anticipa 
că, după cîtva timp, această familie numeroasă 
va solicita spațiului locativ un alt apartament, co
respunzător numărului membrilor săi 1 Acest 
schimb ilegal de locuință a fost obținut, prin mijloa
ce care trebuie stabilite, de către familia Ghiță Tă
nase".

Sesizarea de mai sus am înaintat-o, pentru 
cercetări, Direcției spațiului locativ al municipiului 
București, care ne-a informat, la 2 iunie a.c., că 
schimbul de locuință este ilegal și s-au luat mă
suri pentru anularea lui, cele două familii urmînd 
să-și reocupe locuințele 
anulare 
intrarea 
direcție

a fost, dată de 
în legalitate 

să ne răspundă

avute anterior. Decizia de 
mult, dar măsurile pentru 
întîrzie. Poate respectiva 
de ce 7

scrisoare trimisă redacției, Maria Ma-
CALITATEA MĂRFII 0 GARANTEAZĂ 

CUMPĂRĂTORUL ?
Am cumpărat de la magazinul „Metalo-chimica" 

din Ploiești un rotor pentru electromotorul unui 
aspirator „Record" La cumpărare, spre surprin
derea mea, vînzătorul mi-a spus că nu garantează 
funcționarea rotorului (I). Și, pentru a-și întări 
spusele, mi-a arătat agățată pe perete o tăbliță pe 
care scria : „Mărfurile vînd'ite în acest magazin nu 

' se schimbă". în ciuda acestui avertisment, neavînd 
încotro, m-am decis să cumpăr, totuși, rotorul... 
la risc. Cînd am ajuns însă acasă, am constatat 
că previziunile vînzătorului s-au adeverit : rotorul 
era ars. Stau și mă întreb : de ce acceptă comer-

într-o
teescu din orașul Drăgănești, județul Olt, sesiza 
faptul că pe traseul DRTA Slatina — Caracal 
personalul de deservire a autobuzelor vinde bilete 
cu suprapreț. într-o zi. fiului ei, Vasîle Mateescu, 
i s-au luat, de către șoferul Florea Sulu, pentru 
transportul pe această distanță, 100 lei, în loc de 
13 lei, cît prevede tariful.

Autobaza de transport Caracal — căreia i-a fost 
trimisă de către redacție această sesizare — ne 
răspunde că cele arătate în scrisoare se confirmă, 
adăugind că diferența de bani i-a fost restituită 
reclamantei de către șofer.

Iată cît de blind îi tratează autobaza din Caracal 
pe salariații săi incorecți. „Curată sancțiune I" — 
ar spune Ghiță Pristanda.

Este de prisos să mai facem 
o prezentare a Sinaiei. în acest 
centru turistic, atît de frecventat, 
vizitatorii, ca și locuitorii „de 
baștină", nu-și pot potoli setea 
— în aceste zile de caniculă — 
nici măcar cu un pahar de sifon. 
In tot orașul nu funcționează 
nici o sifonărie. Lucrul este și 
mai de neînțeles dacă ne gîndim 
că pe strada 1 Mai din localitate 
se află o fabrică de sifoane în 
toată regula, 
prinderii 
August" 
inactivă, 
derii din 
nu este 
foane, vara, la Sinaia. De unde 
această părere ? S-o punem pe 
seama... căldurii 7

aparținînd Intre- 
de industrie locală „23 
din Cîmpina. Dar stă 
Conducerea întreprin- 
Cîmpina a apreciat că 
rentabil să fabrici si-
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De circa 3 ani s-a deschis in 
București restaurantul „La doi 
cocoși". Și tot de atunci i se face 
o asiduă publicitate, inclusiv prin 
panouri. I se dă și adresa : Șo
seaua Străulești 6“. Eroare ! La 
adresa indicată nu se află „Doi 
cocoși", ci... mai mulți. ai 'Celor 
12 familii care locuiesc in blocul 
de la numărul șase. Restaurantul 
cu pricina se află puțintel mai 
încolo — la vreo 4 km ! (Șoseaua 
București-Tirgoviște 6). Vă ima
ginați asaltul vizitatorilor și, mai 
ales, dezamăgirea locatarilor. Ar 
exista o soluție : anume ca loca
tarii imobilului respectiv să des
chidă un ghișeu de... îndrumare 
și publicitate. Cu remiză. Din 
doi cocoși, unul.

Rubricâ realizată de :
Ștefan ZIDAR1ȚA
Gheorghe DAVID 
sprijinul corespondenților

■ ft
cu

Scînteii

Utilaje

pentru

Cu fiecare an. industria ali
mentară este dotată cu o gamă 
variată de utilaje necesare 
desfășurării optime a procese- 

'•Ior de fabricație din acest sec
tor. întreprinderea mecanică 
„Ceahlăul" din Pîatra Neamț, 
profilată și în direcția produ
cerii unor asemenea utilaje, 
realizează FILTRE DE PRE
SIUNE pentru filtrarea aerului 
la instalațiile de aspirație și 
transport pneumatic în mari 
silozuri de cereale și de făină, 
fabrici de pîine. Cele patru ti
puri de filtre de presiune ce 
se execută aici se deosebesc 
după numărul de burdufuri — 
48, 80, 168 240. La cererea be
neficiarului. interiorul carcasei 
poate fi compartimentat, nu
mărul celulelor și pozițiilor 
stabilindu-se, de asemenea, de 
solicitant SUPERFILTRUL 
ASPIRATOR, cu suprafața de 
filtrare de la 25 m p la 75 mp, 
produs de aceeași întreprin
dere, este utilizat cu succes la 
filtrarea prafului din aer la 
instalațiile de aspirație, aerare 
și transport pneumatic în mori, 
silozuri, magazii de făină și 
fabrici de pîine.

(Urmare din pag. I)

fi amplasate în principal în zona si
tuată între Mamaia și Vama-Veche, 
formîndu-se treptat, pe o distanță 
de circa 50 de km, o ghirlandă de 
stațiuni maritime Totodată, așa cum 
prevăd Directivele Congresului al 
X-lea al partidului, este necesar să 
se dezvolte mai accentuat decît pînă 
acum valorificarea potențialului tu
ristic din celelalte zone ale țării, 
care, de regulă, asigură practicarea 
turismului în tot cursul anului : sta
țiunile de munte și balneo-climate- 
rice, zona Vrancea, Nordul Moldovei, 
Lotrul, Valea Jiului, Porțile de Fier 
și altele. în acest scop, în perioada 
1971—1975 urmează să se realizeze 
circa 50 000—60 000 locuri de cazare, 
față de circa 20 000 în cincinalul 
1966—1970.

In procesul diversificării bazei teh- 
nico-materiale va trebui acordată o 
atenție deosebită promovării turis
mului automobilistic, ținind seamă 
de creșterea, însemnată a parcului 
intern' de' autoturisme, precum și de 
faptul că turismul automobilistic se 
detașează ca formă principală a tu
rismului internațional-, circa 40 la 
sută din circulația turistică interna
țională realizată in țara ,noastră re
vine turismului automobilistic, in 
alte țări procentul fiind mai ridicat.

Procesul de , diversificare a bazei 
tehnico-maieriaie a turismului va 
trebui să se desfășoare în așa fel inpît 
să asigure îmbinarea cît mai potrivită 
a trăsăturilor comune ale acesteia cu 
aspectele particulare decurgînd din 
cerințele diferitelor forme de turism, 
asigurîndu-se; o politică unitară în 
domeniul turismului. în condițiile di
versității

Creșterea eficienței economice a 
turismului constituie o altă direcție 
importantă de preocupare. Prin apor
tul pe care îl aduce in raport 1 cu 
investițiile realizate și prin costul 
de realizare a unui leu valută, indus
tria turismului se plasează printre 
ramurile cu eficiență economică ri
dicată Sînt însă rezerve importante 
pentru sporirea eficienței economice 
în acest, domeniu, care vor trebui va
lorificate printr-un ansamblu de mă
suri concrete In acest context, 
scurtarea termenului de dare în folo
sință a diferitelor lucrări de inves
tiții se impune ca o primă măsură. 
De regulă, construcția unui hotel pe 
litoral, inclusiv spațiile de alimen
tație publică aferente, se realizează 
într-un an, iar în restul țării în u- 
nul pînă la doi ani. Rata medie a- 
nuală de 20 000 noi locuri de cazare
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pentru turism în perioada 1971—1975 
impune imprimarea unui caracter in
dustrial procesului de construcție, lu
cru posibil ntțmai prin folosirea pe 
scară, largă a prefabricatelor și tipi
zarea construcțiilor și mobilierului. 
Pe baza indicațiilor conducerii su
perioare, sînt în curs măsuri care 
vor permite ca noile construcții hote
liere. eu 4—5 nivele, de pe litoral, 
precum și alte lucrări să se realizeze 
din prefabricate Tn aceeași direcție 
va acționa și crearea unei între
prinderi ' specializate în construcții
le turistice de pe litoral. Colaborarea 
strînsă beneficiar — proiectant — 
constructor este esențială pentru rea
lizarea acestui obiectiv, justa etapi- 
zare a realizării lucrărilor de con
strucție făcînd să crească eficiența e-

în realizarea fiecărui obiectiv, calita
tea lucrărilor, folosirea cît mai judi
cioasă a bazei materiale și altele, fi- 
nalizîndu-se în creșterea în ansam
blu a eficienței economice a turis
mului

Complexitatea prestațiilor turiștice 
necesită extinderea cît mai largă a 
metodelor științifice, moderne, de 
cercetare a laturilor esențiale ale fe
nomenului turistic. Pe plan mondial, 
industria turismului a depășit faza 
empirismului și a devenit o adevă
rată știință Estimarea fluxului tu
ristic, analiza conjuncturii pieței tu
ristice din diferitele țări, echiparea 
stațiunilor, administrarea unităților 
de. deservire, calculul eficienței eco
nomice sînt laturi ale activității tu
ristice cu un cîmp larg de aplicare

conomică Faptul că tn noua stați
une Mangalia au fost atacate simul
tan toate lucrările a contribuit la 
păstrarea caracterului de șantier o 
perioadă prea îndelungată Aceste 
neajunsuri puteau fi evitate tn con
dițiile realizării întîi a lucrărilor de 
amenajare a terenului (drumuri, ca
nalizare, lumină etc.) și apoi efectua
rea pe tronsoane a implantării hote
lurilor și celorlalte unități.

In prezent, fluxul de turiști străin! 
se realizează pe calea contractelor a- 
nuale pe care le încheie Ofi'ciul Na
țional de Turism cu organizațiile de 
turism din alte țări, respectiv cu 
asigurarea prealabilă a anumitor 
servicii, precum și prin turismul pe 
cont propriu Apare util să se treacă 
la încheierea unor contracte pe o 
durată mai mare de timp, concomi
tent cu extinderea relațiilor directe 
dintre turistul extern și administra
ția hotelului. Rezultatele obținute în 
ultimii doi ani! evidențiază posibili
tatea folosirii tot mai depline a ca
pacităților de cazare de pe litoral și 
în extrasezon, îneît și în această di
recție vor trebui sporite preocupările 
găsindu-se formele de turism adec
vate Aceste acțiuni se corelează cu 
cele privind reducerea costului con
strucțiilor, alegerea soluției optime

a -metodelor moderne de cercetare 
Un mic exemplu ; este stabilit, pe 
bază de experiență, că circa 90 la 
sută din agrementările unei stațiuni 
de sporturi de iarnă o formează 
schiul. în funcție de mărimea și va
rietatea pîrtiilor de schi se dimen
sionează capacitatea de cazare a sta
țiunii (circa 6—8 m pîrtie pentru un 
loo de cazare), se precizează ampla
sarea hotelurilor, S' rețelei de trans
port cu mijloace mecanice etc. Ase
menea criterii, fundamentate pe a- 
profundarea propriei noastre experi
ențe și a, comparării cu realizările 
altor țări, vor trebui să se instaureze 
cît mai curînd ca mod de abordare 
curentă a diferitelor probleme ale 
industriei turismului din țara noastră.

In ce privește perfecționarea orga
nizării conducerii unităților hoteliere 
și a simplificării sistemului de evi
dență, Oficiul Național de Turism are 
în vedere promovarea experienței de 
la Nord Hotel

Industria turismului constituie un 
domeniu in care cooperarea dispune 
de un cîmp larg de aplicare, atît pe 
linia valorificării potențialului turis
tic, cît și in realizarea prestațiilor 
pentru turiști. Formele concrete pot 
fi extrem de variate. Cooperarea se

dovedește eficientă pentru asigura
rea stabilității fluxului turistic și 
al adaptării bazei materiale cerin
țelor diferitelor categorii de turiști. 
Unele acțiuni de cooperare, între
prinsă de Oficiu] Național de Turism, 
au fost primite cu interes de orga
nizațiile turistice din alte țări ; ele 
vor trebui amplificate într-un pro
gram complex de cooperare încă îna
inte de definitivarea planului de 
perspectivă pentru perioada 1971—1975.

Calitatea serviciilor,prestate este 
condiția prioritară a dezvoltării in
dustriei turismului, condiția înlătu
rării acelor neajunsuri pe care tu
riștii — români sau străini — le-au 
semnalat în ceea ce privește organi
zarea și deservirea. "Ridicarea cali
tății serviciilor necesită tratarea uni
tară și cu aceeași atenție a însușiri’ 
pregătirii tehnice de specialitate și 
a comportării corespunzătoare în. re
lațiile cu clienții Turiștii trec mai 
ușor peste unele stîngăcii profesio
nale. dar niciodată peste o compor
tare necivilizată In această direcție, 
pentru pregătirea cadrelor medii din 
industria hotelieră (ospătari, bucătari, 
personal de recepție) capătă o im
portanță crescîndă organizarea unor 
complexe hoteliere și de alimentație 
publică echipate în condiții care să 
permită simultan, pregătirea cadre
lor și deservirea turiștilor Contactul 
direct cu publicul gl-ăbește însușirea 
pregătirii necesare, iar exploatarea 
complexelor respective permite obți
nerea unor rezultate economice. Tn 
același timp însă, fiecare, hotel și res
taurant ar trebui să-și organizeze 
pregătirea prin ucenicie a unor ca
dre necesare

Pentru mal multă stabilitate a 
cadrelor de pe litoral, Oficiul Na
țional de Turism are în vedere ca. 
sub conducerea directorilor ele hote
luri și restaurante, să se formeze 
mici nuclee permanente de lucru, or- 
ganizîndu-li-se unele activități econo
mice adecvate și perioadei, din afara 
sezonului turistic. Totodată, avem în 
vedere lărgirea atribuțiilor hotelie
rilor în realizarea tuturor serviciilor 
prestate turiștilor și delimitarea func
țiilor îndeplinite.de ghizi

Prin efortul colectiv al tuturor 
factorilor interesați atît pe plan cen
tral cît și local va fi posibil ca, în
tr-o perioadă relativ scurtă, tînăra 
industrie a turismului să se trans
forme într-o ramură dezvoltată a 
economiei noastre, corespunzător po
tențialului turistic de care dispunem, 
al proporțiilor și implicațiilor so
cial-economice ale fenomenului tu
ristic, care se conturează ca o voca
ție a tuturor popoarelor.
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Un agreabil 
loc de popas
la Expoziția

Restaurantul „Prahova", or
ganizat în incinta Expoziției 
„România-1969“ de cooperația 
de consum, constituie un 
punct de atracție pentru vizi
tatori. Construit în stilul ha
nurilor românești, restauran
tul face parte din ansamblul 
de locuri de popas și agre
ment ce punctează drumul de 
mai mulți kilometri pe care 
vizitatorul îl are de parcurs 
prin expoziție. Aici se servesc 
diferite specialități: sarma
le muntenești cu mămăligu- 
ță, mititei speciali, cîrnați de 
casă, cîrnați „Prahova", pas- 
tramă de porc și de vacă, iar 
ca băuturi — vinul casei — 
vin negru special, țuică bă- 
trînă. bere la sticlă.

„SOLCA“ 

dormitor 

și cameră 
combinată

Două variante de garnituri 
„SOLCA" — remarcabile prin 
finisajul de calitate superioa
ră, dimensiunile și gabaritul 
redus, ca și prin multiplele 
posibilități funcționale — se 
realizează la Complexul de 
industrializare a lemnului din 
Blaj. Garnitura „Solea" se 
poate utiliza și în versiunea 
unei „camere de zi“, compu- 
nîndu-se dintr-un dulap cu 
trei uși (un corp inferior de- 
montabil și altul suprapus 
fix) comodă, toaletă, măsuță, 
masă extensibilă.

în varianta de dormitor, 
garnitura include un pat de- 
montabii — pentru două per
soane — și două noptiere 
atașabile.

Fiecare dintre variantele 
garniturii „Solea" sînt con
cepute și executate în vede
rea utilizării raționale a spa
țiului locuibil, permițînd, în 
același timp, amplasarea lor 
după preferință.

%25c3%25aendeplinite.de
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Sarcîmle CoogresuSui al X-lea pe agenda noastră de lucra

* ' .

Am adresat aceste întrebări tovarășilor prim-secretari ai Comitetelor județene de partid 
Mureș, Dolj și Maramureș, de la care am primit următoarele răspunsuri:

1. Ce probleme economice de primă urgență se află în atenția organizației 
județene de partid ?

2. Ce măsuri luafi pentru creșterea rolului organizațiilor de partid în conducerea 
activității economice din întreprinderi și de pe șantiere ?

3. Cum vedeți perfecționarea conlucrării dintre județ și ministere ?

Nicolae VEREȘ,
prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R.

Iln anul 1968 județul nostru s-a ' 
situat pe locul cinci din punc
tul de vedere al contribuției 

la realizarea producției industriale 
globale a țării. Proprie județului 
Mureș este dezvoltarea sa industria
lă, mai ales după Congresul al IX- 
lea al P.C.R., pe cîteva direcții bine 
conturate. Le amintesc pe scurt. Una 
din ele vizează dezvoltarea ramurii naiului, ministerele și celelalte or- 
AnprvottnA oi „Srot nigane economice centrale, organiza

țiile de construcții și întreprinde- 
rile economice au datoria să pregă
tească din timp elaborarea docu
mentațiilor tehnice, să treacă de în
dată la întocmirea proiectelor de 
execuție, la contractarea utilajelor 
și pregătirea aprovizionării tehni- 
co-materiale, asigurînd astfel înde
plinirea la termen a întregului pro
gram de investiții prevăzut pentru 
anii 1971—1975“. Trebuie să recu
noaștem că în acest domeniu, la o 
serie de obiective mari și însem
nate — printre care cuptorul nr. 5 
de carbid și dezvoltarea fabricii de 
geamuri din Tîrnăveni, Fabrica de 
mașini electromecanice de calcul 
din Tg. Mureș — nu sînt create 
încă toate condițiile care să asigu
re respectarea termenului de dare 
a acestora în exploatare. Și aceasta, 
în bună măsură, tocmai din cauza 
inconsecvenței cu care, uneori, or
ganele și organizațiile de partid au 
privit și mai privesc sarcinile ce 
ie revin, în vederea îndeplinirii ri
guroase a planului de investiții.

Controlul „în general" asupra 
modului în care se realizează sar
cinile amintite, asupra asigu
rării integrale și la termen a do
cumentației tehnico-economice, or
ganizării șantierelor, asigurării for
ței de muncă cu pregătirea cores
punzătoare și a mijloacelor tehnice 
necesare, slaba activitate de mo
bilizare a colectivelor de pe șan
tiere — iată neajunsuri care 
vor fi înlăturate neîntîrziat din 
activitatea organelor și organizații
lor noastre de partid. Nu ședințele 
trebuie să primeze, ci acțiunea ho- 
tărîtă pe teren, la fața locului. Nu 
încheierea de procese verbale tre
buie să fie instrumentul de lucru 
ci, după cum se sublinia la Con
gresul al X-lea al partidului, inter
venția hotărîtă împotriva acelora

energetice, ai cărei pivoți sînt ter
mocentralele Iernut și Fîntînele. 
Numai termocentrala de la Ier
nut produce de 5 ori mai mult de
cît întreaga cantitate de energie 
electrică a României în anul 1938. 
Cea de a doua direcție preponde
rentă în industria județului nostru 
este chimia. Anul acesta, de pildă, 
Combinatul de îngrășăminte azo- 
toase Tg. Mureș va produce circa 
125 000 tone îngrășăminte azotoase 
— de peste 2 ori mai mult ca în 
1967 — iar în anul viitor, produc
ția Combinatului chimic din Tîrnă- 
veni va întrece de aproape 9,5 ori 
pe cea obținută în anul 1950. -Pre
lucrarea lemnului este o altă ra
mură definitorie pentru industria 
județului, care a luat o amploare 
deosebită în actualul cincinal.

Evident, preponderența acestor 
ramuri industriale orientează în 
mare măsură și problematica eco
nomică aflată în prezent și în per
spectivă pfe agenda noastră de lu
cru. Important este, după părerea 
mea, ca prin înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de Congresul al X-lea al 
partidului să obținem, în primul 
rînd, maximum de randament, toc
mai în sectoarele industriale re
prezentate cu pregnanță în econo
mia județului. Activitatea organe
lor și organizațiilor de partid, a 
coleotivelor de întreprinderi, se ■ 
cere concentrată spre valorificarea 
superioară a materiilor prime și 
materialelor în unitățile industriei 
chimice și de prelucrare a lemnu
lui, fabricîndu-se produse cît mai 
diversificate, de mare valoare eco
nomică, spre folosirea cît mai ju
dicioasă a agregatelor energetice, 
reducerea consumului de combusti
bil, creșterea .factorului de putere 
în termocentralele amintite. Cu 
alte cuvinte; problematica econo
mică ce trebuie soluționată este 
legată tocmai de aceste direcții, 
punct de vedere în favoarea pă- 
ruia pledează și dezvoltarea susți
nută din viitorul cincinal a indus
triei județului. într-adevăr, se pre
conizează că producția industriei 
chimice va marca un proces vi
guros de creștere, pornindu-se de 
la importantele zăcăminte de gaz 
metan, de la sursele de apă exis
tente și de la cantitățile de ener
gie electrică de care dispunem. 
Dezvoltări remarcabile vor cunoaș
te și Combinatul chimic Tîrnăveni, 
unitățile de industrializare a lem
nului, alături de care se vor ridica 
noi obiective industriale, printre 
care Fabrica de mașini electro
mecanice de calcul din Tg. Mureș.

2 Neîndoielnic, avem la ora ac
tuală în județ organizații de 
partid care, prin forța lor de 

mobilizare, prin acțiunile inițiate 
au reușit să se ridice la nivelul 
ferințelor de conducător politic al 
colectivelor în mijlocul cărora 
muncesc. Amploarea sarcinilor ge
nerale comune tuturor organizații
lor de partid, cît și a sarcinilor 
specifice ce Ie revin impune, însă, 
creșterea, în continuare, a rolului 
acestora în întreaga activitate eco- „„ __
nomică și, cu deosebire, în dome'-' țară de
niul realizării programului de in
vestiții. în acest sens, cea mai 
mare atenție trebuie acordată exe
cutării în ritm susținut a lucrări
lor, așa-zise în continuare, care au 
termen de dare în folosință în anul 
viitor. Prin finalizarea noilor in
vestiții, I? sfîrșitul anului 1972, 
trebuie să obținem o producție in
dustrială de 1.5 ori mai mare de-. 
Cît cea consemnată în acest an.

Cîteva probleme sînt de maximă 
stringență și. interes pentru orga

nele și organizațiile noastre de 
partid. Țin să precizez că ne vom 
orienta cu consecvență după indi
cațiile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Raportul 
prezentat la Congresul al X-lea 
al P.C.R. : „Cunoscînd obiecti
vele de investiții cu un an și 
jumătate înaintea începerii cinci-

Constantin BĂBĂLÂU,
prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.

ICu excepția metalurgiei, în 
județul nostru sînt prezente 
la ora actuală toate celelalte 

ramuri de bază, hotărîtoare pen
tru progresul tehnic și economic al 
țării : construcția de mașini, chi
mia și energetica. Anul trecut, 
volumul producției industriei con
strucției de mașini a județului a 
fost cu 62 la sută mai mare față 
de 1965 și de 125 de ori mai mare 
față de 1938. Uzinele „Electropu- 
tere“ și „7 Noiembrie" din Cra
iova sînt bine cunoscute atît 
în țară, cît și peste hotare. Chimia 
a devenit a doua dimensiune a in
dustriei județului, Combinatul chi
mic de îa Craiova furnizînd peste 
18,1a sută din producția de îngră
șăminte a țării. Doljul de astăzi 
mai înseamnă energie electrică și 
termică. Prin cei 980 MW ai săi, 
cea mai mare termocentrală din 

> pînă acum depășește 
aproape de două ori puterea tu
turor termo și hidrocentralelor din 
România anului 1938. Este limpede 
că o asemenea structură a indus
triei determină și problematica 
economică principală, aflată în a- 
tenția organelor și organizațiilor 
de partid ale județului.

în domeniul construcțiilor de 
mașini, problematica actuală și de 
viitor a fost, stabilită cu claritate 
la Congresul' al X-lea al partidu
lui. Forțele tehnice de concepție 

care privesc cu ușurință și super
ficialitate realizarea planului de 
investiții. îndeplinirea acestor atri
bute nu poate fi asigurată decît 
prin creșterea competenței și a 
răspunderii organelor și organiza
țiilor de partid. Nu este deloc ușor 
să vezi dacă ponderea construcții
lor în volumul total al investițiilor 
este optimă, dacă consumurile spe
cifice de metal și material lemnos 
sînt cele mai judicioase, dacă solu
țiile constructive preconizate pre
văd un grad înalt de industrializare 
a lucrărilor și, deci, un ritm supe
rior de execuție a acestora. Orga
nele și. organizațiile de partid tre
buie să ajungă în situația de a cu
noaște foarte bine aceste probleme 
— ceea ce necesită, mai mult ca 
orice și mai mult ca oricînd, com
petență, înalt spirit de responsa
bilitate.

și alte or- 
centrale. Din 
prezent mai 

i și practici 
în acest domeniu, 
tutelarea măruntă a

3Sîntem pe deplin conștienți că 
realizarea sarcinilor importan
te trasate de Congresul al X- 

lea al P.C.R. în domeniul economic 
și, mai ales, în cel al investițiilor, 
reclamă sporirea răspunderii în 
conlucrarea dintre organele și or
ganizațiile de partid ale județului și 
ministere, precum 
gane economice i 
păcate, însă, în 
persistă neajunsuri 
anacronice 
cum sînt : 
întreprinderilor de către ministere, 
tendința unor comitete de direcție 
de a se pune la adăpost prin solici
tarea unor decizii acoperitoare pen
tru unele neajunsuri, anumite mani
festări birocratice care îngreunează 
soluționarea operativă, în bune con
diții, a problemelor activității eco
nomice. Se vorbește, în acest sens, 
de sancționarea severă a celor care 
provoacă sau mai tolerează anu
mite neajunsuri. De multe ori, a- 
ceste sancțiuni nu sînt suportate’ 
de membrii comitetelor de direcție 
sau de acele cadre din ministere 
care răspund de o situație sau alta, 
ci din fondurile statului. Practica 
actuală a sancționării pe seama în
treprinderii sau a statului nu dă 
nici un rezultat. Fiecare este gata 
să plătească din buzunarul statului 
orice penalizare. O asemenea prac
tică trebuie înlăturată, pentru ca 
atît comitetele de direcție, cît și 
ministerele să-și facă pe deplin da
toria, să asigure realizarea exem
plară a sarcinilor stabilite de con
ducerea de partid și de stat.

de la „Electroputere" vor trebui 
concentrate spre dezvoltarea prio
ritară a electrotehnicii, ținînd sea
ma că pînă în 1975 trebuie să se 
Încheie în linii generale efectuarea 
traficului pe căile ferate cu loco
motive Diesel-electrice și electrice 
magistrale; că noile „cetăți" termo 
și hidroelectrice au nevoie de 
aparatajul corespunzător, că aceas
tă uzină este profund angrenată 
intr-un vast proces de cooperare 
cu zeci și zeci de întreprinderi 
constructoare . de mașini din țară. 
Colectivul întreprinderii „7 Noiem
brie" din Craiova își are și el sar
cini distincte privind dezvoltarea 
și diversificarea producției de ma
șini agricole, iar la Filiași, nu 
peste multă vreme, va începe con- 

. strucția unei
electrice.

fabrici de motoare

2 Volumul mare de lucrări de 
investiții în curs de execuție, 
ca și al celor ce urmează să 

înceapă, ridică numeroase chestiuni 
stringente în fața comitetului ju
dețean de partid, a organelor și 
organizațiilor de partid. Aceasta, 
cu atît mai mult cu cît unele 
obiective 'sînt mult rămase în 
urmă față de plan. Un ' ritm ne
satisfăcător de lucru se înregis
trează. îndeosebi. pe șantierele 
fabricii de produse lactate și fa
bricii de bere, care oină la 19 an. 

gust a.c. nu realizaseră decît între 
22—29 la sută din prevederile pla
nului anual. La hotelul din Craio
va, pînă la data amintită, se reali
zase 30 la sută din planul anual, 
la construcțiile de locuințe 49 la 
sută, iar pe șantierul sistemului 
de irigație Calafat-Băilești — circa 
45 la sută.

Pentru recuperarea acestor ră- 
mîneri în urmă, comitetul jude
țean de partid a discutat și anali
zat din timp sitițația creată și a 
preconizat aplicarea măsurilor co
respunzătoare. Organizațiile de 
partid de pe șantiere au fost în
drumate să mobilizeze colectivele 
de constructori și montori, în 
scopul înviorării ritmului de execu
ție a lucrărilor. Se vede, însă, că 
intervenția noastră nu a fost de 
ajuns de eficientă, că uneori- orga
nele și organizațiile de partid s-au 
complăcut în a tolera asemenea si
tuații dăunătoare pentru economia 
națională.

Deficiențe mai stăruie și în unele 
unități productive, mai ales în do
meniul reducerii cheltuielilor ma
teriale de producție. La întreprin
derea forestieră Craiova, Fabrica de 
confecții, Uzina de reparat locomo
tive Diesel electrice, comitetele de 
direcție n-au analizat periodic mo
dul în care se, respectă normele 
de consum și n-au luat măsurile 
care se impuneau în scopul redu
cerii lor. Nu întîmplător, pe ansam
blul industriei județului nostru 
cheltuielile de producție reprezintă 
peste 80 la sută din planul prețu
lui de cost. Anumite neajunsuri se 
mențin și în domeniul realizării pa
rametrilor tehnico-economici pro
iectați de către unele întreprinderi 
și secții puse în funcțiune. E drept, 
7 noi obiective și-au atins înainte 
de termed acești indicatori. Din pă
cate, însă, alte 15 capacități indus
triale, date în exploatare în perioa
da 1965—1968, nu contribuie încă 
pe măsura investițiilor făcute de 
stat -la satisfacerea unor cerințe 
bine stabilite ale economiei națio
nale.

Existența acestor neajunsuri a- 
rată că nu peste tot organele și 
organizațiile de partid au reușit să 
pătrundă în miezul problemelor de 
care depinde creșterea eficienței 
activității economice, să depisteze 
cauzele lor și remediile acestora, 
înlăturarea lor grabnică se înscrie 
ca o necesitate de maximă impor
tanță. Trebuie să întărim spiritul 
combativ pentru lichidarea men
talităților învechite și anchilozate, 
potrivit cărora economia națională, 
statul nostru ar putea suporta la 
nesfîrșit manifestările de slabă efi
ciență economică. Nu întotdeauna 
s-a stimulat inițiativa colectivelor de 
întreprinderi, a specialiștilor și nu 
s-au combătut cu tărie tendințele de 
automulțumire, de îngîmfare și pa
radă, admițîndu-se menținerea în 
unele posturi de răspundere a unor 
oameni depășiți, incapabili să înțe
leagă exigențele care se pun la ora 
actuală în fața industriei și a eco
nomiei județului, în general.

3 Spuneam că organele de 
partid din județ au dis
cutat, în repetate rîn- 

duri, problemele economice în 
suspensie cu ministerele, cu alte 
organe centrale. Șantierele indus
triale, întreprinderile au fost vizi
tate adeseori de oameni cu munci 
de răspundere din forurile de re
sort, care au lăsat în urma lor o 
sumedenie de promisiuni, fără aco
perire practică. Fabrica de produse 
lactate și cea de bere aparțin Mi
nisterului Industriei Alimentare 
care nu-și îndeplinește cum se cu
vine obligațiile ce-i revin ca titular 
de investiție. Nici pînă acum nu 
s-au asigurat toate utilajele și 
materialele necesare punerii în 
funcțiune a obiectivelor amin
tite. Pe șantierul de Iriga
ție de care am vorbit — titu
lar de investiție, Consiliul Superior 
al Agriculturii — ritmul de lucru 
trenează. Cît privește modul în 
care unele ministere și organe eco
nomice centrale înțeleg sâ mobili
zeze colectivele întreprinderilor în 
vederea depășirii unui anumit im
pas, ' a unei anumite situații 
negative temporare, acestea proce
dează uneori tocmai în sens invers 

Pentru unele capacități de produc
ție, organele de resort au reparti
zat și repartizează, în continuare, 
sarcini de plan inferioare posibili
tăților reale existente. Din 22 obiec
tive analizate în ultima perioadă. 
14 au sarcini de producție cu mult 
sub posibilitățile lor. La 8 obiective 
s-au fixat prevederi mai mici la 
productivitatea muncii, iar la 13 
dintre ele prețul de cost continuă 
să fie destul de exagerat. Cazuri 
mai frecvente se întîlnesc în unele 
unități ale combinatului chimic și 
la întreprinderea de Drefabricate 
din Craiova.

Pe bună dreptate, organizațiile 
de partid din aceste unități indus
triale se întreabă : oare forurile de 
resort respective nu simt responsa
bilitatea față de îndeplinirea exem
plară a planului de stat, de atin

Gheorghe BLAJ,
prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

1 Alături de îndeletnicirile tra
diționale ale maramureșenilor
— mineritul și exploatarea 

lemnului — ridicate azi pe un plan 
industrial superior, în anii construc
ției socialiste pe meleagurile ju
dețului nostru au apărut altele noi, 
impuse de valorificarea judicioasă a 
resurselor naturale și de forță 
de muncă. Nu mă mai opresc la 
obiectivele și capacitățile puse în 
funcțiune în ultimii .8 ani, pe baza 
materializării practice a celor 6,5 
miliarde lei fonduri investite. 
Schimbările cantitative, dar mai 
ales calitative pe care le-a înre
gistrat industria maramureșeană 
și-au pus amprenta și pe proble
mele economice aflate consecvent 
la ordinea zilei în fața organelor 
și organizațiilor de partid. Cît de 
mare este puterea industrială ac
tuală a județului, se desprinde și 
din faptul că valoarea producției 
dată peste plan, în șapte luni din 
acest an, se ridică la circa 100 mi
lioane lei.

2 Pentru fiecare organizație de 
partid, pentru fiecare comu
nist și om al muncii, indicații

le prețioase formulate în Rapor
tul prezentat la Congres de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
stituie o călăuză sigură și de o va
loare inestimabilă. Fără a mai aș
tepta alte îndemnuri, de pe acum 
organizațiile de partid au fost, mo
bilizate să întreprindă o serie de 
măsuri menite să asigure traduce
rea în viață a sarcinilor stabilite, 
înlăturarea neajunsurilor dintr-un 
domeniu sau altul al activității in
dustriale identificarea soluțiilor 
practice pentru perfecționarea în
tregii activități productive.

în județul nostru, unde indus
tria extracției și preparării mine
reurilor neferoase ocupă un loo 
preponderent, sarcinile ce revin 
acestei ramuri, pe ..baza Directive
lor Congresului al X-lea al par
tidului, capătă o însemnătate 
cu totul deosebită. Va trebui 
să asigurăm creșterea în rit
muri superioare a producției 
de metale neferoase — cupru, 
plumb, zinc — să folosim mai bine 
resursele de materii prime, acțio- 
nind cu mai multă vigoare pen
tru identificarea și punerea în 
valoare, într-un timp cît mai scurt, 
a noi rezerve de minereuri. Se im
pune, de asemenea, dezvoltarea 
cercetărilor, în vederea îmbunătă
țirii tehnologiilor de preparare. în 
specia’ la minereurile cu un con
ținut mai sărac. Din inițiativa comi
tetului județean de partid s-a făcut 
o amplă analiză a posibilităților de 
Îmbunătățire a activității în acest 
domeniu

De asemenea, organele și organi
zațiile de partid, precum și comite
tele de direcție din întreprinderi 
au reanalizat resursele și posibili
tățile de care dispun, pentru a asi
gura îndeplinirea integrală a tutu
ror indicatorilor de plan și a an
gajamentelor asumate pe anul în 
curs. Concomitent, s-a trecut la 
definitivarea defalcării judicioase 
a cifrelor de plan oe anul viitor 

gerea parametrilor tehnico-econo
mici proiectați, pentru ca toate în
treprinderile să dea producție, be
neficii și rentabilitate la nivelul 
cerințelor și exigențelor economiei 
naționale ? Ce' garanție există că 
unele cadre din aceste foruri de 
resort înțeleg însemnătatea noilor 
sarcini stabilite de Congresul al 
X-lea în domeniul creșterii neîn
trerupte a eficienței activității eco
nomice ? Iată cîteva întrebări Ia 
care așteptăm răspuns din partea 
ministerelor aflate în această si
tuație, care au îndatorirea să spri
jine din toate puterile inițiativele 
pe plan județean ale organelor și 
organizațiilor de partid, să mani
feste maximă răspundere și opera
tivitate în îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin.

la crearea tuturor condițiilor ne
cesare realizării acestora, cît și a 
prevederilor orientative ale viito
rului cincinal. Trăgînd învățămin
te din neajunsurile manifestate 
pînă acum, organele și organizații- 

. le de partid ajută conducerile 
unităților economice să-și îmbună
tățească radical activitatea în do
meniul aprovizionării tehnico- 
materiale, să respecte riguros con
tractele economice.

3 Evident, unitățile economice 
trebuie să se bucure de și mai 
multă atenție din partea mi

nisterelor și a celorlalte organe 
centrale, care au îndatorirea să 
asigure condițiile necesare folosi
rii cît mai judicioase a potențialu
lui productiv al întreprinderilor, 
valorificării tuturor rezervelor 
existente, prevenirii unor fenome
ne care influențează negativ reali
zarea ritmică a sarcinilor de plan. 
Ne referim, îndeosebi, la faptul că 
unele ministere, cum ar fi Minis
terul Economiei Forestiere, Minis
terul Industriei Ușoare și altele, 
au recurs frecvent Ia modificarea 
și restructurarea — uneori retro
activ — a unor indicatori de plan, 
fără a consulta comitetul județean 
de partid, ceea ce a creat dificul
tăți bunului mers al activității 
productive. Cu ajutorul ministere
lor, al celorlalte organe economice 
centrale, trebuie să asigurăm mai 
multă stabilitate planurilor de pro
ducție, să sprijinim mai concret 
unitățile economice în buna lor 
aprovizionare tehnico-materială, în 
respectarea riguroasă a contracte
lor, atît cele pentru nevoile inter
ne, cît și pentru export. Solicităm, 
în continuare, un ajutor mai Sis
tematic și operativ din partea mi
nisterelor transporturilor, econo
miei forestiere, chimiei, în asigu
rarea la timp a mijloacelor de 
transport necesare expedierii pro
duselor către beneficiari și, îndeo
sebi, a celor destinate beneficiari
lor de peste hotare.

în lumina Directivelor celui 
de-al X-lea Congres s-au sta-, 
bilit măsuri concrete pentru valo
rificarea superioară a resurselor de 
materii prime existente în județ. 
Am dori ca Ministerul Mine
lor și Comitetul de Stat al 
Geologiei să acorde sprijinul ne
cesar unităților de extracție și 
prelucrare a minereurilor, Cen
trului de cercetări miniere din Baia 
Mare, pentru ca măsurile stabilite, 
studiile elaborate să fie finalizate 
într-un timp cît mai scurt. Biroul 
comitetului județean de partid va 
sprijini în continuare, cu prioritate, 
activitatea de cercetare geologică, 
pentru sporirea continuă a bazei 
de materii prime a țării și valori
ficarea superioară a acestora.

Organele și organizațiile de par
tid — avînd sprijinul ministerelor 
economice — vor înfăptui întocmai 
prețioasele indicații date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
recentei sale vizite în județul nos
tru, sarcinile care le revin din mă
rețul program adoptat de Congresul 
al X-lea al partidului
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tehnice din Constanța, șeful șantie
rului, principalele lucrări portuare 
definitivate. în condițiile deosebit 
de vitrege ale terenului . mlăștinos, 
ale lipsei de drumuri de acces și ale 
nivelului mereu ridicat al apelor Du
nării, a fost amenajată în timp re
cord — 16—17 luni — platforma por
tuară care ocupă peste 40 000 metri 
pătrați. La construcția ei au fost ne
cesari peste 100 000 metri cubi um
pluturi de pămînt și alte sute de 
tone de materiale pentru a-i asigura 
stabilitatea. Noul port va avea patru 
dane operative, dotate cu mijloace 
moderne de încărcare, asigurînd în 
prima etapă un trafic anual de 1,7 
milioane tone. Se construiește, de 
asemenea, o cochetă și modernă gară 
fluvială, un debarcader pentru na
vele de pasageri, Mahmudia urmînd 
să devină, începînd din primele zile 
ale anului viitor, o dată cu acosta
rea aici a primelor convoaie de cea- 
muri și șlepuri, unul din porturile 
sectorului românesc a) Dunării, dar 
și o nouă poartă larg deschisă tu
riștilor pentru cunoașterea unor zone 
ale Deltei (dintre brațele Sulina și 
Sf. Gheorghe) mai puțin accesibile 
pîrtă acum.

Transformările prin care trece 
astăzi Mahmudia au schimbat sub
stanțial configurația socială a co
munei, modul de a gîndi și trăi al 
oamenilor. Prezența șantierelor de 
construcție a chemat aici peste 400 
de muncitori calificați, ingineri, teh
nicieni. Mulți au venit cu familiile 
lor. în trei ani, populația Mahmu- 
diei s-a dublat aproape. Receptivi, 
localnicii au răspuns cu entuziasm 
cerințelor legate de activitățile noi, 
cu caracter industrial în străvechiul 
peisaj al Deltei.

— Aproape 500 de localnici, în
deosebi tineri — ne .spunea Za- 
haria Machedon, primarul comunei 
— au devenit sau vor deveni, trecînd 
prin școlile sau cursurile de califi
care, mecanici, sudori, excavatoriști, 
mineri sau lucrători portuari. O dată 
cu aceasta, satul, dacă mai poate fi 
numit așa, își dobîndește un nou pro
fil. Au apărut primele elemente de 
sistematizare și modernizare urbană. 
Se apropie terminarea primelor două 
blocuri cu aproape 100 apartamente, 
au fost date în folosință o nouă școa
lă, un complex comercial, au început 
lucrările de alimentare cu apă curen
tă. Dezvoltarea Mahmudiei în urmă
torii ani ridică, se înțelege, noi pro
bleme legate de îmbunătățirea rețelei 
de deservire sanitară, de învățămînt 
și cultură, probleme ce vor trebui 
soluționate cu operativitate.

Mahmudia, antrenată plenar în pro
cesul dinamic al dezv.oltării tuturor 
localităților țării, pășește viguros pe 
treptele afirmării sale In contextul 
civilizației socialiste.

Hoi sortimente 
de materiale 

izolatoare
Tmpîsliturile din vată mine

rală folosite în construcții in
dustriale și navale — pentru 
lucrări de termo și fonoizola- 
ții — și la instalații frigorifice 
de diferite tipuri, sînt produse 
noi ale întreprinderii de mate
riale izolatoare din Berceni.

Plăcile din vată minerală, 
realizate în trei sortimente cu 
ajutorul unui liant pe bază de 
polimeri, sînt destinate atît lu
crărilor care se execută pentru 
amortizarea zgomotelor cît și 
la izolații care pot rezista 
pînă la 250° Celsius..

Tot Ia Berceni, din același 
produs de bază, s-a trecut la 
fabricarea unor cochilii între
buințate la izolarea conducte
lor de apă, aburi sau de trans
portat produse petroliere.

în prezent. întreprinderea 
din Berceni-Ploiești produce 
circa 20 de sortimente de pro
duse din vată minerală, ve
nind astfel în întîmpinarea 
satisfacerii necesităților atît în 
domeniul construcțiilor civile 
și industriale, cît și pe cele ale 
industriei producătoare de in
stalații și aparate frigorifice.

MATERIALE
DE CONSTRUCȚII
Impermeabilitatea, rezisten

ța, greutatea mică pe metru 
pătrat — iată principalele ca
racteristici ale sortimentelor 
produse de întreprinderea de 
materiale izolatoare și de fini
saj din Turda.

Din categoria produselor e- 
xecutate din policlorură de 
vinii, menționăm covorul pe 
suport textil, înlocuitor al par
chetului în construcții civile, 
săli de spectacole, magazine. 
Produsul, a cărui durabilitate 
este garantată pentru mini
mum 5 ani, se fabrică în cu
lori și modele preferate de be
neficiari.

Tapetele lavabile și semila- 
vabile, realizate la Turda, se 
circumscriu în sfera înlocuito
rilor de zugrăveli. Ele se în
trețin ușor, prin spălarea cu 
detergenți. Modelul și culoa
rea se stabilesc cu concursul 
beneficiarului.

întreprinderea din Turda 
mai produce în mod curent 
bandă din policlorură de vinii 
pentru protejarea conductelor 
îngropate. Produsul se livrea
ză fără repartiție.
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însemnări pe* marginea celei de-a 5-a Expoziții

de artă plastică a artiștilor amatori

Hața în intima ei confi- 
•ație, în desăvîrșita ei 
mitudine, aceasta este 
iriza nescrisă dar cu evi- 
ntă strălucire a celei de-a 
a Expoziții republicane 
artă plastică a artiștilor 

iatori de la orașe și sate. 
?rimul aspect îl putem 
sprinde din impresionan- 
participare numerică, ju- 
il selectînd în fazele an- 
■ioare lucrări de la zeci 

mii de artiști amatori, 
o dovadă incontestabilă 
pasiunea pentru artă își 

sește în țara noastră o 
presie elocventă. Indife- 
nt de munca lor — indi- 
rent doar sub aspectul 
imeric de care discutăm 
tot mai mulți oameni ai 

uncii își găsesc un nime- 
prilej de meditație, de 

creere, dar în același timp 
■ creație autentică. Feno- 
enul ar fi inexplicabil 
tcă n-am avea în vedere 
•iașul efort pentru a pune 

dispoziție celor mai di- 
;rse pături de oameni ai 
uncii — case de cultură, 
uburi, case de creație, ca 

instrumentele spirituale
• îndrumare din ce în ce 
ai competentă.
Al doilea aspect derivă 
,n calitatea cu totul ex- 
spțională a lucrărilor ex- 
use. Desprinși cu totul de 
leea care patrona pînă nu 
» mult îndrumarea artiș- 
lor amatori, anume că a- 
:astă artă trebuie să ur
eze neapărat arta profe- 
onistă, să-și facă adică 
in ea un ideal, îndrumarea 
:estor artiști a pornit după 
im se vede pe alte făga- 
îri ; de a nu stăvili emo- 
a și impresiile pe care le 
u acești oameni — exem- 
lari în autentica lor dă- 
jire — de a-i ajuta ca 
>t imensul bagaj de reali- 
itc vie, realitate pe care 
l o cunosc în mod specific 
. perseverent prin contact 
i de zi cu fabrica, cu ogo- 
al, cu viața diurnă — să 
•umpă pe pînză.
Această sinceritate care 

ace farmecul artei naive 
.1 care mijloacele se con- 
entrează pentru a înfățișa 
iața, gîndurile așa cum 
înt ele. Spunînd aceste tu
ruri, nu vrem să se crea-

N1NA BALTA

dă că mijloacele folosite 
sînt rudimentare, ci dimpo
trivă, în spatele acestora 
stă* o putere de întruchi
pare plastică convingătoa
re, culoarea, compoziția 
atingînd trepte de subtili
tate și rafinament. Calei
doscopul vieții agricole se 
refractă în pînzele mira- 
bile ale țăranului coope
rator I. Ștefan din C.A.P. 
Bîrca (Culesul porumbului), 
ale pensionarei Ana Kiss 
din Tg. Mureș (La fîntînă- 
Peisaj), ale pensionarului 
Alex. Roth din Baia Sprie 
(Lăpușnean), ale țăranului 
cooperator din Lerești 
Gheorghe Negru (Casă din 
Lerești), (Munca la pă
dure), ale lui Vasile Filip 
din Baia Mare (Dans oșe- 
nesc), ale lui Bela Kadar — 
muncitor din Tîrnăveni 
(Amprg pe cîmp, Tăietori 
de lemne, In curte).

Această simplă enume
rare nu poate să sugereze 
infinitele ipostaze ale since
rității. Căci aceste chei 
deosebite de a picta — 
transformă pigmentul, în

mijloc de descripție a unei 
feerii ce trebuie neapărat 
văzută pentru a fi ' înțe
leasă.

Trebuie văzute așadar 
aceste lucrări ale încasa
toarei din Ploiești, Maria 
Bălîi (Peisaj industrial), 
ale țăranului cooperator 
din Brusturi, Nicodin 
Niță (Tîrg pe muntele 
Găina), ale metalurgis
tului forjor din Bucu
rești, Lazăr Munteanu 
(Copii pe gheață), ale 
muncitoarei Anica Văduva 
din București (Iarna), ale 
Valeriei Nicolae din Plo
iești (La nămol) sau Robert 
Scripcaru din București 
(Peisaj de iarnă și Peisaj 
cu bufet) pentru a înțelege 
că ochii tuturor acestora 
privesc realitatea și exis
tența fără sofisticării inu
tile, direct și nu prin len
tile.

Istoria așa cum este pic
tată și văzută de artiștii 
amatori înseamnă o renaș
tere de sentiment, un echi
libru între trecut și viitor. 
Citez numai două din nu-

DUMITRU STROE Cisterne

Un col) de nedeie 

meroasele exemple posibile, 
lucrarea pensionarului din 
București Marin Văduva 
(Grivița *33) și a lăcătușu
lui C. Găman din Ploiești 
(Din timpul Iui Decebal). 
Dacă în a două lucrare to
nul este de manuscript mi
niatural, cu zeci de perso
naje în acțiuni simultane —, 
ca un basorelief executat 
cu o dorință narativă im
perioasă, lucrarea lui Ma
rin Văduva se păstrează 
într-un ton de reculegere, 
însăși compoziția -persona
jelor vizînd solemnitatea

La sculptură două nume 
se detașează în mod evi
dent : un cioplitor în piatră 
și unul în lemn, țăranul N.i- 
polae Popa din Tîrpești și 
Constantin Vasilescu, pen
sionar strungar. Figuri cu
noscute din manifestări si
milare, cei doi artiști sînt 
dotați cu o pregnantă pu
tere de observație, cu un 
spirit viu și cuprinzător și 
lucrările acestora onorează 
pe deplin această expoziție.

După cum pe deplin o 
onorează și lucrările de 
artă decorativă în care ge
niul lucrului de casă se per
petuează cu însemnate roa
de. Țesăturile Danei Să- 
vescu, Tudorei Ionescu sau 
cele semnate de Viki Po
pescu, Margit Szekely. 
Georgeta Soare și Maria 
Balogh, ceramica varia
tă ca formă, prețioasă in 
calitatea smalțurilor ale Ze- 
nobiei Cazan sint doar o 
parte din exemplele care 
Se impun elogiului. Există 
atîta vitalitate și atîta pros
pețime în această expoziție 
incit cuvintele convențio
nale de încheiere nu-și au 
rostul. Să desprindem doar 
ideea că asemenea expoziții 
sînt totdeauna revelatorii, 
pentru imensul talent ano
nim, față de care nu facem 
niciodată prea mult pen
tru a-I dezvălui, a-l face 
cunoscut.
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VLADIMIR STREINU

cinema
o Frații Karamazov i PATRIA — 
10 ; 15 1.19,30.
• Căsătorie din interes : VICTO
RIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• Din plictiseală > CENTRAL — 
9 ; li ; 13 ; 15 ; 17.
O Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
• Tinerețe fără bătrlnețe : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Tigrul,: SALA PALATULUI —
17.15 (seria de bilete +■ 2951) ;
20.15 (seria de bilete — 2938), FES
TIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 J
18.30 ; 21, la grădină — 20. GRA
DINA DOINA — 19,30, LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 
21.
o România orizont ’69 ; România 
inedită ; De la străbuni la stră
nepoți ; Lumina de pe Lotru : 
TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
• Operațiunea „Belgrad" : DACIA
— 8,30—20,45 în continuare.
O Soarele vagabonzilor : REPU
BLICA — 8,15 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI — 8,15 ;
10.15 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 : 21, 
STADIONUL DINAMO — 20.
e Cavalerii aerului : TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18, la gră
dină — 19,45, GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Vîrsta ingrată : FEROVIAR — 
9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
• Omul momentului : FAVORIT
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20.
0 Alexandru cel fericit : FLACĂ
RA — 15,30 ; 18.
Q Șopronul roșu : FLACĂRA — 
20,30. ,
• Crima din pădure î LIRA —
15.30 ; 18. '
O Căsătorie In stil italian i GRA
DINA LIRA — 19,30.
o Neîmblînzlta 
MINA — ‘ '
18.45 ; 20,45, 
18.
a Roșii șl
20.30.
• Deșertul
18 : 20,30.
• Sherlock Holmes : EXCELSIOR
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, FLAMURA — 9—13.30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O chestiune de onoare : 
VIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 
AURORA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 
la grădină — 20.
© Călugărița și comisarul : 
TORUL — 20,30.
e Noaptea generalilor : BUZEȘTI
— 16, la grădină — 20.
e Creola, ochii-ți ard ca flacăra : 
BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,15 ; 18, la 
grădină — 20 ; MIORIȚA — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, ARTA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18.15 :
20.30, la grădină — 20.

Angelica i LU- 
9—16 în continuare ; 
COTROCENI — 15,30 ;

albi : COTROCENI —

roșu : UNION — 15,15 ;

GRI-
20,30,
17.15,

VII-

* Teatrul Mic (Sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale") : Ofițerul recrutor — 20.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 20 ; 
(grădina Boema) : Nu te lăsa 
Stroe ! — 20.
• Ansamblul folcloric „Perinlța” 
(în sala Teatrului „C, I. Not- 
tara") : Perinița mea — 19.
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Iulian MEREUȚA

(Urmare din pag. I)
Erau atunci de o sea
mă, dramaturgi și regi
zori, făceau același drum, 
cauza lor era comună și 
cum nu se juca prea multă 
literatură străină tot elanul 
creator se concentra în pro
ducția autohtonă, mai bună 
sau mai rea, dar caldă, fier
binte și mai ales a noas
tră.

Firește, am evoluat, cri
teriile s-au îmbogățit, piesa 
străină a venit să ne con
cureze pe propria noastră 
piață, lumea s-a umplut de 
teorii estetice, de experi
mente și reinterpretări și 
iată că fenomenul spectacol 
a început să se disocieze de 
fenomenul dramaturgiei ro
mânești, să-și caute alte su
porturi, ba uneori chiar să 
le prefere.

Si atunci a început să se 
nască în mintea unora o 
teorie a autonomiei spec
tacolului, a desprinderii lui 
de baza ideatică ce-i slu
jește numai ca pretext, și 
estetica de teatru, emanci
pată, a luat-o cu pași re
pezi în toate părțile privind 
în urmă cu tot mai mult 
dispreț la pașii mărunți ai 
dramaturgiei contemporane 
românești. Nu mai erau 
una, nu mai aveam aceeași 
soartă. Spectacolul se îm
plinea pe liniile lui estetice, 
pe interpretarea sau rein- 
terpretarea prestigiosului 
text clasic sau străin, iar 
dramaturgia contemporană, 
bătută condescendent pe 
umăr de cîte un regizor e- 
mancipat, „sprijinită" de el 
ocazional în cîte o luare de 
cuvînt festivă, era lăsată 
să se descurce cum o ști, 
sau disprețuită neted, pen
tru că nu duce departe. în
cetul cu încetul în mintea 
unor oameni de teatru,_ alt
minteri cu reale calități, 
s-a statornicit această con
vingere a autonomiei ac
tului spectacular, ca feno
men de pură estetică (re
comandabil la nevoie cu un 
sens progresist oarecare) și 
de aici ei au tras concluzia 
că fac mai mult bine tea
trului dovedindu-și aplica
ția prodigioasă la modalită
țile estetice contemporane 
din lume, decît tîrînd cu o- 
pintell o dramaturgie con

damnată cronic la debili
tate.

Și atunci pentru unii re
gizori piesa contemporană 
românească a rămas . în cel 
mai bun caz o obligație de 
serviciu, un impozit pe lu
xul de a pune în scenă ce 
doresc, iar alții, mai sub
tili, au găsit că fac un 
prost serviciu teatrului ro
mânesc coborîndu-și exi
gența pînă la a ajuta niște 
infirmi. Ei nu se puteau, 
pasă-mi-te, „falsifica", nu 
puteau coborî de la înal
tele lor pretenții hrănite cu 
Shakespeare sau cu Ce- 
hov, pișcate de „furioși" 
sau absurdiști, ilustrate de 
Planchon, comentate de Ian 
Kott, extaziate de Gro- 
towsky, pentru a se lupta 
cu piesele născute moarte 
ale colegilor lor români.

dință, a sfîrșit prin a nu 
mai crede că principala ra
țiune ce-1 cheamă în 
cîmpul activității artistice a 
acestei țări este chiar pro
pulsarea spre forme artisti
ce a substanței acestei țări, 
adică devotamentul lui câ-’ 
tre cauza nedespărțită a 
teatrului românesc care în
seamnă în același timp ,și 
fond și formă, și cum spu
nem dar și ee spunem, ș! 
spectacol dur și baza lui 
conținutistă specifică, și jo
cul de teatru dar și filozo
fia de viață, și mișqarea ori 
gestica dar și verbul de 
neînlocuit al rostirii noas
tre. Nu exportul de moda
litate (uneori pastișă) ci ex
portul de substanță este 
ceea ce poate defini în fața 
lujnii. Nu abilitățile cută-

HagăFTTSE

CLASICII NOȘTRI"
Nu putem să tntîmpinăm decît fa

vorabil inițiativa colecției „Lyceum” 
care a pus la îndemîna cititorilor, 
dacă nu în condițiile grafice merita
te cel puțin într-un tiraj ce-i poate 
asigura circulația meritată, un vo- 

- lum care pînă astăzi a avut, în chip 
Aejustificat, o răspîndire redusă, mal 
ales la perimetrul specialiștilor. E 
vorba de culegerea de studii „Clasi
cii noștri" datorată lui Vladimir. 
Streinu, apărută în anul 1943 în edi
tura „Casei Școalelor" și care, după 
cum lesne ne putem închipui, nu a ■. 
avut atunci ecoul meritat din pricina 
neprielnicelor împrejurări spirituale.

„Clasicii noștri" e în esență un vo
lum polemic. Și în cazul lui Odobescu 
sau al lui Titu Maiorescu, al lui Emi- 
nescu, 'Creangă sau Coșbuc — scrii
tori ce fac obiectul investigațiilor din 
aceste pagini — Vladimir Streinu 
propunea un punct de vedere nou, 
menit fie să corecteze imagini împă- 
mîntenite prin alunecarea în „capca
na elogiului automat", ctim o numeș
te foarte potrivit autorul (ce âduce, 
de altfel, atîtea prejudicii* înțelegerii 
semnificațiilor adînci ale operei mul
tor scriitori), fie să rectifice păreri 
exprimate de predecesori iluștri sau 
de contemporani nu mai puțin repre
zentativi. Autorul postulează ideea că 
„repunerea, în circulație vie, a clasi
cilor și comentarea lor din nou, nu 
vine numai spre folosul sensibilității 
literare contemporane, dar și în aju
torul destinului lor". Aici aflăm punc
tul de pornire al acestei cărți în ca
drul căreia acuitatea reevaluărilor 
întreprinse poartă pecetea omului de 
cultură, de gust și a istoricului. Sin
teza acestor însușiri dă viziunii lui 
Vladimir Streinu o amprentă origina
lă, o aleasă- ținută a expresiei critice. 
Suplețea punctului de vedere e de
terminată de premisa că : „fiecare 
metodă, fie estetică, fie istorică va
lorează cît cel ce o practică", sub- 
înțelegîndu-se aversiunea autorului 
față de exacerbarea uneia sau alteia 
din metodele arătate. Să zăbovim, de 
pildă, asupra portretului lui Titu 
Maiorescu, interesant nu numai prin 
conturul ferm al trăsăturilor morale 
și ideologice ale mentorului junimist, 
ci și prin caracterul unei adevărate 
profesiuni de credință. Reține atenția 
în mod deosebit considerarea lui 
Maiorescu în contextul epocii sale și 
extragerea acelor linii directoare ce 
capătă valoarea unor permanențe ale 
activității lui. Atunci cînd ni se spune 
că „Maiorescu a făcut, cea mai înal
tă politică a, culturii românești, po
litica progresului național" subliniin- 

,du-șe astfel rolul social de suprave- 
ghete și rolul educativ al criticii 
profesate de cel ce a pus bazele a- 
cestei discipline la noi înțelegem că 
autorul i-a reliefat meritul cel mai 
de seamă în cultura românească. E- 
valuarea operei lui Maiorescu se rea
lizează din perspectiva cerințelor 
imperioase ale culturii românești : 
„Ce e drept, critică strict literară a 
făcut destul de puțină. Și constatînd 
aceasta, adică luînd lucrurile statis
tic, se înțelege că încheierea se for
mulează singură : a fost critic cul
tural, n-a fost critic literar... Cîtă 
scădere, de altă parte, ar fi sufe
rit opera și însemnătatea lui dacă 
el ar fi înțeles șă se mărginească la 
comentarea exclusivă a literaturii 
propriu-zise ! Căci a fi critic literar 
e mai ușor lucru și mai fără impor
tanță decît a fi critic cultural în în
țeles maiorescian". Dar în numele

cărui ideal estetic a acționat Titu 
Maiorescu, încît influența sa asu
pra culturii românești a fost atît 
de fertilă ? Vladimir Streinu îl for
mulează în acești termeni : „Idea
lul estetio al lui Titu Maiorescu este 
idealul clasic : opera sănătoasă (după 
Goethe, care identificase ideea de 
clasic cu aceea de sănătos), icoană a 
bunului simț și a echilibrului formei 
cu fondul". Vladimir Streinu pune în 
lumină și cealaltă trăsătură esențială 
a personalității lui Maiorescu : gus
tul care, așa cum arăta autorul, „se 
dovedește mai ferm decît puteau fi 
dogmele estetice din tinerețe", afir- 
mînd apoi că acesta „în ciuda con
vingerilor teoretice se conducea i 
ales prin facultatea critică cea 
proprie, prin puterea de a intui 1 
moșul chiar cînd el depășește i 
mele cunoscute de mai înainte", 
acest punct de vedere Maiorescu 
așa cum demonstrează Vladimir 
Streinu — a dat un exemplu de pro-* 
bitate intelectuală atunci cînd a re
cunoscut valoarea poeziei lui Goga, 
deși aceasta contrazicea ideile res
trictive și unilaterale cu privire la 
poezia politică, expuse la începutul 
carierei sale, idei ce s-au dovedit 
vetuste în perspectiva timpului și a 
evoluției literaturii române. Am 
stăruit asupra acestui exemplu de-

Cronica literară

mai 
mai 
fru- 
for- 
Din

10,00 — Limba franceză (reluare). 
10,25 — Ce-ați dori să revedeți ? „Don 
Gill de ciorap verde" de Tirso de Mo
lina. Traducere de Ion Frunzettl șl 
Eugen Schlleru. 11,50 — închiderea e- 
misiunli de dimineață. 17,30 — Bule
tin de știri. 17,35 — „Hup șl Hop", se
rial de păpuși pentru copil. 17,50 — 

Studioul școlarilor. Album de vacanță la Baia Mare. 18,20 — Dormi ușor... 
puișor. Cîntece de leagăn, Interpretate de Victoria Darvai și Maria Badiu. 
18,35 — Criterii. Cronica muzicală. 19,00 — Transmisiune de la Expoziția 
realizărilor economiei naționale — România ’69. 19,30 — Telejurnalul de 
seară. Buletin meteorologic. 20,00 — Festivalul și concursul Internațional 
de folclor — România ’69. Transmisiune de la Opera Română. 20,30 — 
Tele-cinemateca : „Sanjuro" — producție a studiourilor japoneze. Regia : 
Akira Kurosawa. 22,00 — Reflector. 22,15 — Telejurnalul de noapte șl 
buletinul meteorologic. 22,35 — Publicitate. 22,45 — Convorbiri literare. 
23,25 — închiderea emisiunii.

tv
\
\

\
\

oarece ni se pare câ el exprimă 
într-un fel crezul estetic al lui Vla
dimir Streinu pentru care gustul nu 
reprezintă o entitate abstractă și 
arbitrară ce poate da naștere orică- 

' rei judecăți oricît de hazardate, așa 
cum mai cred unii și astăzi, ci câ- 

. pacitatea de a selecta valorile în 
contextul istoric al evoluției literatu
rii, de a fi receptiv la progresul real 
al culturii. Cercetînd sau mai bine 
zis recitind opera clasicilor noștri 
Vladimir Streinu nu vrea să epate
ze prin interpretări insolite. Rectifi
cările de perspectivă atît în cazul lui 
Odobescu, Maiorescu, Eminescu sau 
Creangă nu se realizează plecînd de 
la o idee șocantă, ci de la realitatea 
istorică ce a dat naștere operei, ce 
a creat o personalitate și a determi
nat o anume structură a ideilor și 
a expresiei artistice. Avînd înainte 
pers'onalitatea scriitorului definită în 
toate coordonatele ei, urmărind totul 
de la corespondență pînă ’ 
intim cu voluptatea unui 
ticulos Vladimir Streinu 
valorile din perspectiva 
contemporan abia atunci 
că a elucidat controversele și dispu
ne de un material ce nu poate fi 
contestat.

Recunoaștem o direcție comună 
tuturor studiilor din volum : nă
zuința 
mân 
globală și nu 
sînt văzuți — 
chiar cuvintele 
din studiul despre Odobescu — în „u- 
nitatea arborescentă și vie a conști
inței" Vladimir Streinu propune o 
definiție care sintetizează direcțiile 
esențiale ale personalității creatoru
lui, într-o formulă cuprinzătoare. O- 
dobescu este „un clasic în simțirea 
lui" și „poate nici un alt scriitor ro
mân nu și-a manifestat, ca orientare 
conștientă a vieții, mai stăruitoare 
aspirații la bine și la frumos". La G. 
Coșbuc subliniază faptul că „dintre 
poeții noștri, toți aceia care au pe
trecut un timp în intimitatea poeti
că a clasicității greco-latine, fac se
rie comună în privința perfecționării 
formei: Eminescu, Coșbuc, Duiliu 
Zamfirescu". întreaga carte, scrisă cu 
luciditatea criticului savant, este 
străbătută de o solemnă satisfacție 
atunci cînd în alcătuirea morală sau 
artistică a unui mare creator autorul 
descoperă însemnele perfecțiunii, 
ale rigorii și desăvirșirii clasice. 
Aici stă de altfel semnificația ma
joră a acestei lucrări care, într-o 
epocă de haos, dezordine și anarhie 
afirma valorile umanismului, ale 
gîndurilor îndreptate spre frumos, 
spre năzuința desăvîrșirii etice, spre

’la jurnalul 
istoric me- 

selectează 
criticului 

cînd simte

studiilor din volum : nă- 
definirii scriitorului ro- 

dintr-o perspectivă unitară, 
fragmentară. Clasicii 

ca să împrumutăm 
lui Vladimir Streinu

alesele virtuți ale -culturii străbătu
tă de respect pentru om, pentru 
ideea de civilizație.

„Clasicii", cum am încercat să re
levăm, nu-s pentru Vladimir Streinu 
personalități izolate în timp și spațiu. 
Opera lor este născută aici, formată 
în anume împrejurări, receptată din- 
tr-o anume optică. Explicarea popu
larității lui Eminescu este un exem
plu de sociologie literară. Vladimir 
Streinu nu ignorează opinia publică, 
nu o desfide. Dimpotrivă, recunoaște 
faptul că sensibilității obștești trebuie 
să-i fim recunoscători pentru că a 
întreținut flacăra cultului eminescian. 
Vladimir Streinu facș o remarcă din 
cele mai exacte atunci cînd. printre 
sursele popularității lui Eminescu se 
află „atitudinea romantică" ce „era 
și, în parte mai este, însăși estetica 
societății noastre". Și cu aceeași pă
trundere observă faptul că. în conști
ința publicului românesc, opera lui 
Eminescu întruchipează „sentimentul 
național" pe care criticul îl consideră 
„realitatea necondiționată a oricărei 
culturi". Din aceeași perspectivă este 
privită opera lui Creangă : „un ade
vărat ciclu rapsodic țărănesc", „o- 
peră de Homer al țărănimii noastre". 
Demonstrarea valorii operei lui 
Creanga, vitregită după cum dove
dește autorul în favoarea bio
grafiei, este iarăși de mare ținută, 
implicînd argumente de ordin socio
logic, psihologic, artistic și lingvistic. 
Din aceeași perspectivă este reeva
luată opera lui Coșbuc. Obiecția pe 
care o are față de formula gheristă 
— „poetul țărănimii" — formulă care 
după cum însuși spune, a fost adop
tată de ambianța istorică a epocii ca 
să fie însușită apoi de aproape 
toți criticii și scriitorii noștri, nU ni 
se pare adecvată. Vladimir Streinu 
avea dreptate să afirme că „pentru 
cine a trăit în viața de sat, acolo, pe 
lîngă fericirea decorativă, sînt du
reri și patimi, aspirații și înfrîngeri 
de un egal patetism, ca în orice ini
mă omenească". Dar nu aș putea 
subscrie la afirmația că poetul „care 
cunoștea aceste drame le filtra prin 
clasicismul structurii sale de poet vo
ios și mai ales prin gustul orășenesc 
pentru care 
că pastelul 
elemente în 
și apreciem 
din primele 
demonstrează tocmai bogăția de sen
timente, de trăiri, de ritmuri sufle
tești conținute de poezia lui Coșbuc. 
Dar mi se pare că respingerea totală 
a formulei „poet al țărănimii" nu co
respunde realității operei lui Coșbuc 

. care, chiar dacă a surprins numai 
anume laturi ale vieții și sufletului 
țărănesc, acestea sînt dintre cele e- 
sențiale, exprimînd sugestiv struc
tura, gîndurile și aspirațiile, caracte
ristice ale poporului nostru.

Semnificativă este însă includerea 
lui Coșbuc în familia marilor clasici, 
afirmarea valorii estetice a operei 
lui, într-o vreme în care snobismul 
încerca să-1 considere o non-valoare.

Bineînțeles, volumul reflectă sta
diul din acel moment al gîndirii es
tetice și științifice a autorului și, 
implicit, stadiul acelei etape din evo
luția istoriei noastre literare. Cum 
este și firesc, anume aspecte și punc
te de vedere cum ar fi cele legate 
de aprecierea poziției filozofice a lui 
Titu Maiorescu, ne apar astăzi în
tr-o nouă lumină din perspectiva fi
lozofică materialist-dialectică. Și 
chiar autorul, în contribuțiile publi
cate de-a lungul ultimilor ani, și-a 
îmbogățit viziunea asupra uneia sau 
alteia din problemele tratate. Dar 
volumul reprezintă o mărturie eloc
ventă a afirmării în anii de atunci 
a criticii umaniste, democrate, pă
trunsă de respectul față de valorile 
autentice ale culturii noastre. în 
acest sens, chiar dacă nu toate opi
niile autorului pot fi ratificate în 
confruntarea cu datele mai noi ale 
interpretării clasicilor, volumul lui 
Vladimir Streinu constituie, prin ca
litățile și rigoarea lui intelectuală, 
prin ținuta lui de o exemplară pro
bitate intelectuală, un instrument in
dispensabil al înțelegerii marii noas
tre literaturi.

scria". Sîntem de acord 
și idila apar ca simple 
acea sinteză românească 
analiza atît'de nuanțată 
pagini ale studiului ce

Valeriu RÂPEANU

altă parte î în cîtă vreme 
se vor dezafecta, astfel tra
tați, de la ceea ce este încă 
pentru ei o obligație mo
rală și poate o pasiune ar
tistică și se vor’ duce să-și 
facă experimentele estetice 
pe texte sigure, pe cai 
mari ?

Abandonul acesta, venind 
dintr-o - înțelegere diferită 
a funcțiunii artei nu-mi 
pare de bun augur. Iată, 
talentatul 'Lucian Pintilie, 
care a dovedit din nou în 
ultima vreme în mai multe 
montări ale sale o remar
cabilă calitate regizorală, 
nu s-a mai apropiat de ani 
de zile de o piesă contem
porană românească. Liviu 
Ciulei, ratificat prin cîteva 
probe, a pus în total vreo 
trei piese contemporane ro-

încetat, au fost realizări 
bune, dar iată niște mari 
talente care n-au vrut să se 
amestece decît indirect, 
convinse că ei ca artiști au 
alte lucruri importante de 
spus, cu care o să compla
că unor critici internațio
nali și o să ridice astfel ba
remul țării (fără să mai 
vorbim de al lor).

Ei bine, atît participarea 
lă Congresul I.T.P. de la 
Budapesta și la sesiunea a- 
celuiași organism interna
țional la București cît și 
unele contacte mai directe 
cu străinătatea m-au întărit 
în convingerea că interesul 
pe care îl putem stîrni cu 
aplicațiile noastre specta- 
cologice, în virtutea cre
dinței false în autonomia 
estetică a teatrului, e un

Să vorbim aceeași limbă!
colegi care în plus, nu mu
riseră încă persona) pentru 
a îngădui orice reinterpre- 
tare estetică. Sub egida 
acestei „autonomii", s-a 
născut un fel de „noi cu noi 
și voi cu voi", nemărturi
sit pe față, dar care a ali
mentat destule controverse 
despre primatul textului 
sau al regiei, libertatea ac
tului creator etc.

în momentul acela a ve
nit critica de teatru și a 
dat prin cîțiva condeieri 
mai cu nerv o asemenea 
ratificare faptului de artă 
în sine, adică în fond des
prinderii esteticii de teatru 
de conținutul ideatic a ceea 
ce avem de rostit și de 
proclamat toți sau împreu
nă, încît regizorul, jenat tot 
mai tare de teritoriul 
strîmticel al 'curții autoh
tone, și-a luat vînt și s-a 
îndumnezeit în sinea lui 
peste viața teatrală în în
tregul ei, socotind că este 
singurul stegar veritabil al 
teatrului nostru în lume.

Acest fel de regizor, ta
lentat și poate de bună cre-

ruia sau cutăruia, meseria 
și întrepriditatea lui se în
scriu in cele din urmă în 
palmaresurile durabile, ^pe 
locul întîi, ci adîncimea, 
frumusețea, dramatismul 
mișcărilor noastre sufle
tești, a răspunsurilor noas
tre la întrebările lumii, în
truchipate în opera (text +• 
spectacol) românească.

Avem din fericire o 
sumă de oameni de teatru 
de mina întîi pe care tex
tul pieselor noastre îi so
licită, care duc în spinare, 
fără să se (socotească vic
time, greutățile lansării u- 
nui text autohton, pe baza 
cărora scepticismul nu și-a 
instalat încă schema, chiar 
dacă în pontajul unei cri
tici estetizante fapta și cre
dința lor au luat notă mică. 
Cît vor rezista acești oa
meni pe poziția cea bună, 
cînd o sumă de critici, răs- 
fățați ai ideii de autono
mie estetică refuză să se 
încălzească de faptele lor 
și cînd marile succese se 
fac de obicei pe texte din

mânești într-o carieră de 
peste douăzeci de ani. Pen
tru David Esrig, autorul 
spectaculosului „Diderot", 
o vocație regizorală de 
prim ordin, trebuie să mă 
gîndesc mult ca să-mi a- 
mintesc de vreo' piesă con
temporană românească pe 
care s-o fi pus în scenă. 
Mai izbitor e cazul lui 
Radu Penciulescu,’ pe 
care îl consider un om de 
teatru remarcabil, un ani
mator și un regizor foarte 
înzestrat care a promovat și 
valorificat texte de piese 
românești contemporane 
dar n-a mai pus în scenă 
de mulți ani încoace nici 
un autor contemporan.

De unde această lipsă de 
tentație ? Din calitatea în
doielnică a pieselor ? Dar și 
teatrul condus de Penciu
lescu și cel dirijat de Ciulei 
și unde lucrează Pintilie, și 
cel la care a activat Esrig, 
au făcut succese cu piese 
românești contemporane- în 
decurșul acestor ani ! Viața 
n-a încetat, producția n-a

interes înjumătățit, pentru 
că ceea ce interesează în 
primul rînd pe toate meri
dianele lumii este vocea 
noastră proprie. Nimeni nu 
este chiar atît de interesat 
să vadă cum facem sau 
contrafacem un lucru (ni
meni afară de o mică con
gregație itinerantă de spe
cialiști), cît este interesat 
să afle ce gîndim, ce sim
țim, cuni reacționăm Ia ce 
se întîmplă în viața noastră.

Am văzut cu oarecare 
neliniște îheereîndu-și pri
mii pași și pe unii re
gizori tineri, amețiți de 
experimentalismul nemă
surat al modalităților de 
teatru, dar de pe acum . 
neatenți sau ușor blazați 
față de orice text contem
poran românesc care nu ex
primă sau nu se pretează 
la rîndul lui la experiment 
Din teama de a nu părea 
caduci, depășiți, cenzurați 
de rictusul ironic al unor 
tineri critici tot așa de..." 
experimentați (în critică) ca 
și ei, acești tineri talentați

se duc cu o imensă zburdăl
nicie spre decorticarea tex
tului spre „redimensio- 
nă.ri" ale universului tra
gic și în palmaresul lor 
de începători din care nu 
lipsește nici Camus, nici 
Ibsen, nici Wesker, nici 
Pinter, cenușăreasa e tot 
piesa românească care ră- 
mîne pentru ei un exerci
țiu cam incomod. Cine i-a 
învățat să n-o iubească, 
decît ușor convențional, tu
telar ?, Cine i-a deprins să 
nu se simtă legați cu trup 
și suflet de cauza comună, 
de cauza substanței româ
nești căreia nu îi sîntem 
nici unii, nici alții decît 
slujitori ? Cînd excesul „a- 
vangardist" lezează pînă și 
pe un autor avangardist ca 
Wesker, cine oferă drept 
justificare platforma ideii 
autonomiei spectacolului, 
care legitimează orice ? 
Cum s-a creat între unii 
oameni de teatru încetul 
cu încetul acest consens că 
tot ce e aiurit și neconți- 
nutist, e implicit intere
sant ?

Eu cred că n-*avem voie 
să facem două dosare, să 
despărțim lucrurile, să tra
tăm cauza teatrului româ
nesc separat de dramatur
gia contemporană româ
nească, cu care face și as
tăzi una, cum a făcut și 
ieri, și alaltăieri. Eu cred 
că directorul și animatorul- 
regizor sînt delegați în tea
tru printr-un mandat 
popular, același din care își 
trage învestitura și crea
torul de valori literare, și 
că nouă tuturora trebuie să 
ne stea la suflet înaintea 
elucubrației estetizante va
lorificarea fondului de Idei 
românești și socialiste, ex
primarea lor cu mijloacele 
cele mai înalte. Asta este 
cartea noastră de vizită, cu 
asta mergem împreună. 
Ideea unei autonomii esteti
ce a spectacolului, idee an- 
ticorrținutistă, formalistă, 
dînd mesajului, expresiei, 
limbii, textului, ultimul loc 
și reducînd teatrul la mo
dalitate e o idee care nu 
se împacă nici cu tradiția, 
nici cu investițiile acestui 
popor, nici cu direcțiile de 
dezvoltare ale societății 
noastre.

A
In curind pe ecrane

' I..

„MY FAIR LADY“

Viitoarea premieră a cinematografului „Patria" din Capitală va fi 
renumita producție a studiourilor americane „MY FAIR LADY" — 
scenariul lui Alan Jay Lerner, după comedia sa muzicală inspirată 
de piesa lui George Bernard Shaw — „Pygmalion". Două distincții — 
.Globul de aur", precum și opt premii „OSCAR" au răsplătit acest 
film. Regia • George Cukor. Imaginea : Harry Stradling. Costume și 
decoruri : Cecil Beaton. Muzica : Frederich Loewe.

Interpreți : Audrey Hepburn, Rex Harrison, Wilfred Hyde-White, 
Gladys Cooper, Jeremy Brett, Theodore Bikel, Mona Washbourne, 
Isabel Elsom, John Holland.
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TELEGRAME
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României, pri

miți salutul și felicitările noastre pe care vă rugăm să le transmiteți în
tregului, partid și popor român. Vă dorim noi și tot mai mari succese în 
efortul revoluționar al Partidului Comunist Român, care, în strînsă uni
tate cu întregul popor, muncește în mod neobosit pentru dezvoltarea 
multilaterală a României Socialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL

PARTIDULUI COMUNIST MEXICAN

Plecarea reprezentantului
Partidului Socialist din Chile

care a participat la Congresul 
al X-lea al P. C. R.

Marți dimineața a părăsit Capi
tala tovarășa Marta Melo, membru 
al Comisiei Politice a C.C. al Par
tidului Socialist din Chile, care a 
reprezentat acest partid la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost salutat de tova
rășul Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

. (Agerpres)

IERI S-A DESCHIS ÎN CAPITALĂ

Primul Festival si Concurs 
international de folclor

„România '69"
TELEGRAMA ȘEFULUI STATULUI CONGO (BRAZZAVILLE)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
. Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în momentul în care poporul român, ale cărui destine le conduceți, 
celebrează sărbătoarea sa națională, îmi este plăcut să-i adresez, în 
numele poporului congolez și al partidului său, felicitările noastre căl
duroase.

Sîntem convinși că relațiile de fecundă și sinceră cooperare, stabilite 
între țările noastre, se vor consolida și dezvolta și mai mult în viitor.

Vă exprimăm urările noastre cele mai bune pentru bunăstarea și 
■progresul poporului român sub conducerea dv. luminoasă și urările 
noastre deosebit de călduroase pentru fericirea dv. personală.

Cu cea mai înaltă considerație,
Comandant MARIEN N’GOUABI 
Președintele Consiliului Național 

al Revoluției, șeful statului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al României

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României, exprim Excelenței 
Voastre, în numele guvernului și poporului' peruvian, cordiale felicitări 
și adresez urări pentru prosperitatea României și pentru fericirea per
sonală a Excelenței Voastre.

JUAN VELASCO ALVARADO 
Președintele Republicii Peru

’“reședințele Consiliului de Mi- 
1 „ri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit din partea președintelui Re
publicii Indonezia, generalul Su
harto, o telegramă în care se spu
ne : Guvernul și poporul indone
zian mi se alătură în a transmite 
Excelenței • Voastre sincere felici

Cronica zilei
SOSIREA IN CAPITALĂ 

A MINISTRULUI FEDERAL 
AL ECONOMIEI

R. F. A GERMANIEI
La invitația ministrului co

merțului exterior, Cornel Bur
tică, marți după-amiază a sosit 
în Capitală ministrul federal al eco
nomiei R.F. a Germaniei, prof. dr. 
Karl Schiller, care va face o scurtă 
v’zită în țara noastră. La sosire, pe 
at 'oportul Băneasa, oaspetele a 
fo t întîmpinat de Cornel Burtică, 
Victor Ionescu, președintele Came
rei de Comerț, membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior. 
Au fost prezenți Erich Sțrătling, 
ambasadorul R.F. a Germaniei la 
București, și membri ai ambasadei.

în cinstea ministrului vest-german, 
ministrul Cornel Burtică o oferit un 
dineu în saloanele hotelului Athenee 
Palace.

★
Marți seara a plecat la Bratislava 

o delegație a Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști din România și 
a Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist, 
care, la invitația Comitetului cen
tral al Uniunii slovace a luptăto
rilor antifasciști, va participa la ma
nifestările prilejuite de sărbătorirea 
celei de-a 25-a aniversări a insurec
ției naționale slovace.

■k

Marți dimineața a sosit în Capitală 
delegația Asociației de comerț fin- 

- landezo-română, condusă de J. Ni- 
kander, președintele asociației, direc
tor general al firmei „Telko“

In cursul aceleiași zile, membrii 
asociației — reprezentanți ai mai 
multor firme finlandeze din diverse 
sectoare industriale — au fost primiți 
de Marcel Popescu, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț.

Ștafeta internațională 
„Drapelul Victoriei"

La mijlocul lunii august a început 
ștafeta internațională „Drapelul vic
toriei" la care participă delegații 
din Cehoslovacia, Ungaria, România, 
U.R.S.S., Polonia, Bulgaria și R.D.G. 
Ștafeta, organizată cu prilejul împli
nirii a 25 de ani de la victoria asu
pra fascismului, străbate un itinerar 
care cuprinde locuri legate de marile 
bătălii din anii celui de-al doilea 
război mondial. Pornind de la Mos
cova, ea a traversat sute de kilo
metri pe teritoriul sovietic, după 
care a poposit în Polonia. în pre
zent, participanții Ia ștafetă se gă
sesc în România. La sosirea în țara 
noastră, la Șiret, a avut loc un mi
ting al prieteniei. Oaspeții au fost

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă în Dobrogea; 
sudul Moldovei și estul Munteniei și 
a fost instabilă cu cerul variabil în 
rest. Au căzut averse locale de ploaie 
însoțite de descărcări electrice în Cri- 
șana, Maramureș, nord-vestul Moldo
vei și în Oltenia, izolat a mai plouat 
în vestul Munteniei Vîntul a suflat 
potrivit cu intensificări pînă la tare 
în nordul Moldovei și sudul Transil
vaniei. Temperatura aerului la orele 
14 oscila între 18 grade- la Sighetul 
Marmației și 35 grade la Giurgiu. în 
București : Vremea s-a menținut fru

tări cu ocazia fericită a Zilei na
ționale a României. Nutresc spe
ranța că legăturile de prietenie 
existente între țările noastre vor 
continua să se întărească în viitor. 
Primiți urările mele cele mai bune 
pentru sănătatea personală a Exce
lenței Voastre și pentru progresul 
și bunăstarea poporului român.

în timpul șederii în țara noastră, 
specialiștii și oamenii de afaceri fin
landezi vor avea întrevederi cu con
ducători ai unor întreprinderi româ
nești de comerț exterior, în cadrul 
cărora vor fi discutate noi posibili
tăți privind dezvoltarea, în Conti
nuare, a schimburilor comerciale în
tre Finlanda și România.

★
Marți a părăsit Capitala, tndrep- 

tîndu-se spre S.U.A., prof, dr. Vasile 
Vasilescu, șeful catedrei de biofizică 
a Institutului de medicină și farma
cie din București, pentru a repre
zenta țara noastră la cel de-al III-lea 
Congres internațional de biofizică ce 
se va desfășura sub auspiciile Uniu
nii internaționale de biofizică pură și 
aplicată, la Boston, între 28 august 
și 4 septembrie.

★
Marți după-amiază, la sediul 

A.D.I R.I. a avut loc o conferință ți
nută de W. Solberg, directorul Divi
ziei Generale din secretariatul 
G.A.T.T., care a vorbit despre „Ac
tivitatea G.A.T.T. și unele probleme 
ale dreptului comercial internațio
nal".

★
Marți dimineața s-au deschis în 

Aula Academiei lucrările celui de-al 
V-lea Congres al Societății interna
ționale pentru cercetarea narațiuni
lor populare.

Tema fundamentală a Congresului 
o constituie examinarea legităților 
care guvernează narațiunile popu
lare. Vor fi abordate, de asemenea, 
problematicile "snoavei, miturilor și 
legendelor. La lucrări participă peste 
200 de specialiști de prestigiu, repre- 
zentînd 39 de țări din Europa, Ame
rica, Asia și Africa.

(Agerpres)

salutați de tovarășii Nicolae Ma- 
teescu, șef de comisie Ia C.C. al 
U.T.C., și C. Stoica, prim-secretar al 
Comitetului județean U.T.C. Suceava. 
De la Șiret, coloana a trecut prin 
Suceava, Gura Humorului, Cîmpu- 
lung Moldovenesc, fiind salutată de 
numeroși tineri.

în cursul zilei de marți, partici
panții la ștafetă au fost oaspeți ai 
tineretului din județele Bistrița Nă- 
sâud și Mureș. Ei au poposit în locuri 
care amintesc eroicele bătălii pe 
care ostașii români și sovietici le-au 
purtat împotriva dușmanului comun 
— fascismul. Pretutindeni, coloana 
ștafetei a fost întîmpinată cu căl
dură și prietenie.

moasă și călduroasă cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat, în gene
ral, slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 34 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 august a.c. în țară : Vre
mea va ti, în general, instabilă și 
va continua să se răcească. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi 
sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul va sufla 
potrivit cu intensificări trecătoare. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10—18 grade, iar maximele vor 
oscila între 18 și 26 grade. Izolat mai 
ridicate în sud-estul țării la începu
tul intervalului. In București : Vre
mea va fi în general instabilă și va 
continua să se răcească. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări electrice. 
Temperatura în scădere.

Plecarea unor delegații 
de peste hotare care au participat 
la sărbătorirea zilei de 23 August
Delegațiile de activiști de partid 

și de stat din țările vecine, care au 
participat la sărbătorirea zilei de 
23 August, la Invitația unor comi
tete județene de partid, și-au în
cheiat vizitele în țara noastră.

La Timișoara a fost prezentă de
legația Comitetului provincial Voi- 
vodina al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de tovarășul 
Mirco Cianadovici, președintele co
mitetului, și delegația comitetului, 
județean Csongrad al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, condu
să de tovarășul Imre Gyori, membru 
al C.C. al P.M.S.U., prim-secretar 
al comitetului județean ; la Arad — 
delegația Comitetului județean Be- 
kes al P.M.S.U., condusă de tova
rășul Ferencz Fran, prim-secretar 
al comitetului județean ; la Oradea 
— delegația Comitetului județean 
Hajdu Bihar al P.M.S.U., condusă de 
Laszlo Karakas. prim-secretar al 
comitetului județean ; la Tulcea — 
delegația Comitetului orășenesc Is
mail al Partidului Comunist din 
R.S.S. Ucraina, condusă de tovarășa 
Evghenia Reaboșapca, secretar al 
comitetului orășenesc ; la Slatina — 
delegația Comitetului județean Mi- 
hailovgrad al Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de tovarășul Petco 
Nicolov, secretar al comitetului ju
dețean ; la Satu Mare — delegația co
mitetului orășenesc Mukacevo al 
P.C.U.S. condusă de Vaș Emilian Va- 
silievici, prim-secretar al comitetului 
orășenesc, și delegația Comitetului ju
dețean Szabolcs-Szatmăr al P.M.S.U., 
pondusă de Ferenc Orosz, prim-secre- 
iaral consiliului județean; la Iași— 
delegația condusă de Vizer Piotr Flo- 
rovici, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului raional Ungheni ; 
la Bîrlad — delegația condusă de Al.

Kfe A unor delegații 
d@ peste hetsre 

care au participat 
la sărbătorirea Ai 

de 23 Âugust

Delegația de partid și de stat 
a Republicii Cuba la Galați și Brăila

Delegația de partid și de stat a Re
publicii Cuba, condusă de tovarășul 
Isidor Malmierca Peoli, membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, vicepreședinte al 
Institutului național de piscicultura, 
care a participat la sărbătorirea zilei 
de 23 August, a fost marți oaspete 
al orașelor Galați și Brăila. La Ga
lați, delegația a vizitat întreprinderea 
de plase și unelte pescărești, Insti
tutul politehnic — secția piscicultura, 
noile cartiere ale orașului și combi
natul siderurgic, iar la Brăila

Membri ai delegației Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia la Brașov

Continuîndu-și vizita prin țară, to
varășii Budislav Soșkici, membru al 
Biroului Executiv al, Prezidiului U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
și Iso Niegovan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via la București, membri ai delega
ției R.S.F. Iugoslavia care a partici
pat la sărbătorirea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei, au fost 
marți oaspeții orașului Brașov. în 
curșul dimineții a avut loc o întilnire

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română la Galați

Marți, a vizitat municipiul Galați 
delegația'Asociației de prietenie so
vieto-română, condusă de Alia Tiho- 
novna Lavrentieva, vicepreședinte al 
conducerii centrale a asociației, ad
junct al ministrului industriei ușoare 
al U.R.S.S., care a participat la săr
bătorirea împlinirii a 25 cfe ani de la 
eliberarea patriei noastre. Oaspeții

ț

ț

ț 
ț
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La 1 septembrie începe exame
nul de admitere — probe scrise 
și orale la limba română și ma
tematică — la Grupul școlai 
hidrotehnic din Arad, In cadrul 
acestui grup școlar funcționează 
o școală profesională de 2 ani 
care pregătește muncitori califi- 

1 

Ceban, prim-secretar al Comitetului 
raional Kahul al P.C.U.S. ; la Vas
lui — delegația condusă de Nicolae 
Luchianov, prim-secretar al Comite
tului raional Leovo al P.C.U.S. ; la 
Botoșani — delegația condusă de Pe
tre Banciuc, președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului raional de de- 
putați Folești ; la Baia Mare — de
legația Comitetului regional Ivanov- 
Frankovsk al P.C U.S., condusă de 
Cernov Alexandru Olimpievici, se
cretar al comitetului regional; la 
Galați — delegația Comitetului raio
nal Vulcănești al P.C.U.S., condusă 
de D. Budur, prim-secretar al comi
tetului raional ; la Craiova — dele
gația Comitetului județean Vrața al 
P. C. Bulgar, condusă de Iordan Ior- 
danov, secretar < al comitetului ju
dețean ; la Giurgiu — delegația Co
mitetului județean Ruse al P.C. Bul
gar, condusă de Petre. Danilov, mem
bru al C.C. al P.C.B., prim-secretar 
al comitetului județean de partid ; 
la Alexandria — delegația Comitetu
lui județean Tîrnovo al P.C. Bulgar, 
condusă de Dimiter Petrov, prim-se
cretar al comitetului județean de 
partid ț la Slobozia — delegația Co
mitetului județean Silistra al P.C.B., 
condusă de Dimitr Mihailov, pre
ședintele comitetului executiv al 
Sfatului popular județean ; la Ploiești 
— delegația Comitetului orășenesc 
Botevgrad al P.C. Bulgar, condusă 
de Boris Gheorghiev, secretar al co
mitetului orășenesc de partid : la 
Reșița — delegația condusă de Dușan 
Radacovici, secretar al comitetului 
de partid al plasei Zrenjanin din 
R.S.F. Iugoslavia ; la Tr. Severin — 
delegația Comitetului comunal Kla- 
dovo al U.C.I., condusă de Liubișa 
Ghenici, secretarul comitetului co
munal de partid.

(Agerpres)

Complexul zootehnic din cadrul I.A.S. 
Brăila.

în cursul vizitei la Galați, oaspeții 
cubanezi au avut o întilnire cu to
varășul Constantin Dăscălescu, mem
bru al- C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al comitetului județean de partid.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația cubaneză a plecat la Ploiești, 
în acest oraș a vizitat Institutul de 
cercetări pentru prelucrarea țițeiului 
și a avut o întilnire cu tovarășul 
Ilie Cîșu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid Prahova.

cu tov. Constantin Cîrțînă, membru 
al C.C. al P.C.R, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Bra
șov, președintele Consiliului popular 
județean. Delegații au vizitat com
plexul muzeal Schei, Biserica Nea
gră, Muzeul de istorie a Brașovului 
și Țării Bîrsei, recent inaugurat, 
Expoziția jubiliară a realizărilor eco
nomiei județului, Fabrica de trico
taje și stațiunea Poiana Brașov.

sovietici au vigitat Muzeul de artă 
modernă și contemporană româneas
că și principalele cartiere ale cțrașu- 
lui. în cursul vizitei, delegația a fost 
condusă de Ion Brezeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului județean 
A.R.L.U.S.

(Agerpres)

câți in meseria de operator pen
tru stații de epurare a apelor re
ziduale. Pot concura numai bă
ieți, din toate județele țării, de 
pînă la 18 ani împliniți în acest 
an, absolvenți ai școlii generale.

Sediul școlii: Arad, str. N. Gri- 
gorescu, nr. 8.
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Primul Festival ,și Concurs in
ternațional de folclor „România 
’69", eveniment cultural de presti
giu care va domina timp de aproa
pe zece zile viața noastră artistică, 
s-a deschis marți se^ra, într-un 
cadru festiv, pe Stadionul „Repu
blicii" din Capitală.

La festivitate au participat 
membri ai guvernului, reprezen
tanți ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, personalități 
ale vieții cultural-artistice din țară 
și de peste hotare, numeroși oa
meni de artă și cultură, ziariști 
români și străini.

Au asistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Au fost prezenți membri ai ju- ’ 
riului internațional. Erau prezenți 
.zeci de mii de cetățeni ai Capi
talei.

Deschizînd festivitatea, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, POMPILIU MA- 
COVEI a arătat că primul Festival 
și Concurs internațional de folclor 
„România ’69“ reprezintă o nouă 
manifestare plină de largi și pro
funde semnificații pentru viața 
culturală românească, înscriin- 
du-se, alături de Concursul și 
Festivalul „George Enescu" și co
locviul „Constantin Brâncuși", ca 
o contribuție Ia j cunoașterea cit 
mai largă a comorilor, de artă pe 
care popoarele le-au făurit de-a 
lungul istoriei, la dezvoltarea a- 
cestora spre noi valori ale culturii 
și societății contemporane. Vorbi
torul a arătat că prin această 
nouă inițiativă, care întrunește re
prezentanți ai artei populare din 
numeroase țări, România dă o ex
presie în plus principiilor care o 
călăuzesc cu consecvență în acti
vitatea pe arena internațională, 
prin care urmărește să contribuie 
la instaurarea unui climat de în
țelegere și destindere, la înflorirea 
cît mai puternică a sentimentelor 
de respect și prețuire reciprocă, a 
prieteniei între popoarele din toa
tă lumea, a păcii și colaborării in
ternaționale. Noua conștiință socia
listă, a spus vorbitorul, care însu
flețește pe cetățenii României de 
astăzi, dă o nouă și nobilă demni
tate propriei gîndiri libere a omu
lui în fața marilor probleme ale 
prezentului, își găsește întruchi
parea în prețuirea bunurilor artis
tice create de-a lungul secolelor, 
în îmbogățirea lor cu noi valențe.

Primarul general al Capitalei, 
DUMITRU POPA, a adus în numele 
municipalității București un prie
tenesc și călduros salut tuturor so
lilor artei populare din 15 țări ale 
lumii, participanți la primul Festi
val și Concurs internațional de fol
clor „România ’69". Această im
portantă manifestare folclorică in
ternațională — a menționat vor
bitorul — are loc la numai cîteva 
zile de Ia marele jubileu al elibe
rării țării noastre, sărbătoarea na
țională a poporului român. în pe
rioada Concursului și Festivalului 
veți putea cunoaște direct dezvol
tarea industrială, urbanistică și 
culturală a Capitalei în acest sfert 
de veac. La bucuria de a fi gazde

Municipiul Sighișoara, ce
lebra prin aspectul său de 
străveche cetate medievală 
stăruie în memoria vizi
tatorului nu numai prin 
obiectivele sale istorice, 
nu numai din pricina ce
tății, a bastioanelor, a ca
tedralei sau a turnului pri
măriei. Firmele de fier 
dantelat, așezate perpendi
cular pe zidurile colorate 
ale caselor, ceasornicele lu
crate odinioară în atelierele 
bresiașilor medievali și 
păstrate azi în muzeu, îți 
oferă încă o dată prilejul de 
a înțelege că nu zadarnic 
cuvîntul „capodoperă’’, al 
cărui înțeles actual nu este 
străin nimănui, denumea 
inițial obiectul executat de 
meșteșugar pentru obținerea 
titlului de meșter. în zilele 
noastre, producția incompa
rabilă, cantitativ și calitativ, 
a industriei modeme, bazată 
pe o tehnicitate net superi
oară, a determinat cuprinde
rea în complexul ei angre
nai și a talentelor care 
concep și realizează produse 
menite să înfrumusețeze 
cadrul vieții noastre zilnice. 
La Complexul de faianță Și 
sticlă din Sighișoara s-au 
integrat în ultimii ani ade- 
vărați artiști, absolvenți ai 
institutelor de artă plastică, 
al căror gust și talent se 
împletesc armonios cu înde- 
mînarea și experiența tehni
cienilor, cu ingeniozitatea 
rezultată dm cercetările de 
laborator ale inginerilor si 
altor specialiști.

De aceea, recomandările 
și prezentările de rigoare 
ale produselor complexului 
industrial sighișorean pot 
părea de prisos. El consti
tuie doar unul din cei mai 
mari producători de servicii 
de masă, cafea, ceai, vase 
sau obiecte cu funcție strict 
decorativă bibelouri * și 
statuete ce se bucură de un 
binemeritat renume în țară 
și peste hotare. Cînd intri 
în uimitorul univers al fa

ale Festivalului adăugăm strădania 
noastră ca aceste manifestări să 
se desfășoare în condiții optime și 
cu depline succese, pentru ca astfel 
oaspeții noștri să ducă cu ei o fru
moasă amintire a zilelor petrecute 
printre locuitorii Capitalei.

Dorim din toată inima ca primul 
Festival și Concurs internațional 
„România ’69" să fie o contribuție 
rodnică la continua înflorire a ar-' 
tei populare, să apropie, mai mult, 
prin cîntec și dans, popoarele 
noastre.

A rostit apoi o alocuțiune dl. WIL
LIAM ETEKI-MBOUMOUA, pre
ședintele celei de-a XV-a sesiuni a 
Conferinței generale UNESCO. A- 
dresînd un salut fierbinte iniția
torilor șl organizatorilor acestei 
manifestări, tuturor țărilor care au 
răspuns chemării adresate de po
porul român, oaspetele a, subliniat 
că, dacă România s-a gîndit să a- 
dune pe pămîntul său pietrele ' de 
temelie ale culturii populare, a- 
ceasta este o mărturie că aici 
cultura este considerată ca o miș
care de țnase, ea este un element 
de unitate, de progres și de elibe
rare. Fiind populară — a spus vor
bitorul — cultura încetează să fie 
privilegiul unor elite, devenind 
sufletul creator al poporului. Ea 
este într-adevăr un adăpost de 
nezdruncinat al sufletului, conti
nuitate și conștiință istorică pe 
care nici o sclavie, nici o aser
vire, nici o seducție sau presiune 
asimilatoare nu-1 vor sfărîma 
vreodată.

Flacăra pe care a aprins-o Ro
mânia este purtătoarea unui me
saj de umanism în dialog cu lu
mea. Ea nu trebuie să se stingă, 
ci trebuie purtată mai departe și 
amplificată. Aceasta este urarea 
pe care o fac.

îngăduiți-mi — a spus în încheie
rea festivității prof. MIHAI POP, 
directorul Institutului de etno
grafie și folclor al Academiei, pre
ședintele Comitetului de organi
zare — ca în numele Comitetu
lui de organizare al Festivalului 
și Concursului internațional de 
folclor să vă spun în maniera tra
dițională a folclorului românesc: 
„Bine ați venit, spor la muncă și 
petrecere bună la festivalul 
nostru".

ȘTIRI SPORTIVE
LA CHESTNUT HILL, IN CA

DRUL CAMPIONATELOR DE TE
NIS ALE S.U.A., proba de simplu 
feminin a fost cîștigată de austra- 
lianca Margaret. Court, care a în
vins-o în finală cu 4—6, 6—3, 6—0 pe 
jucătoarea engleză Virginia Wade, 
în finala probei de dublu bărbați, 
perechea australiană Allan Stone- 
Dick Crealy a întrecut cu 9—11, 6—3, 
7—5 cuplul Charles Pasarell (Porto 
Rico) — Bill Bowrey (Australia). La 
dublu mixt, victoria a revenit cu
plului Paul Sullivan (Australia) — 
Patti Hogan (S.U.A.) învingător cu 
6—4, 2—6, 12—10 în fața perechii 
Terry AdissOn (Australia) — Kristy 
Pigeon (S.U.A.).

ianței din acest complex, 
mai întîi ești pur și simplu 
„absorbit’’ de procesul teh
nologic, complex și rapid, 
ce pune în diverse ipostaze 
miraculosul pămînt alb 
înnobilat cu adaosuri mine
rale. Ne atrag mai cu 
seamă ultimele secvehțe ale 
procesului tehnologic: zecile 
de mii de obiecte dintre 
cele mai felurite, de la 
cunoscuta ceașcă sau solni
ță, nelipsite într-o gospodă
rie. pînă la serviciile de 
masă, de bucătărie, vaze, 
scrumiere, bibelouri. Pre
gătirea unui „angajat’’ la 
realizarea lor ~ pe oricare 
din fazele de producție —

tă în mari cantități și în țări 
cu o mare tradiție în arta 

’ prelucrării ceramicii. ,
Vă prezentăm cîteva din 

noile produse: mai întîi 
' serviciul pentru ceai și ca

fea' cu lapte despre care se 
poate spune că rivalizează 
prin execuție și finețe cu 
porțelanul ; apoi platourile 
pentru fructe, împodobite 
cu frumoase desene ; bărda- 
ca și stacanele sculptate 
din... faianță constituie unul 
din cele mai reprezentative 
servicii de țuică, realizat cu 
mult gust.

Pe „faianța de Sighișoara" 
întîlnești transpuse cu mă- 
/ 7

i j u t er i ifi£ 
de faianța

presupune nu numai un 
bogat bagaj de cunoștințe 
tehnice dar și un anume 
talent. De altfel. Complexul 
de faianță și sticlă din Si
ghișoara este, în același 
timp, și o pepinieră de ca
dre. Colectivul de astăzi 
reunește mai puțin de 2 000 
de salariați, cu o medie de 
vîrstă ce nu depășește 29 
de ani.

Este legitimă mîndria a- 
cestui harnic și talentat co
lectiv care-și etalează roadele 
strădaniei sale în aproape 30 
de țări ale lumii, ca urmare 
a aprecierii calității produ
selor fabricate de el, a bo
găției și varietății gamei de 
„bijuterii" din faianță. O 
bună parte din ele se expor-

iestrie motive decorative 
inspirate din tezaurul artei 
noastre populare venite de 
undeva din Țara Bîrsei și 
a Oașului, din Hațeg, Su
ceava și Oltenia. Obiectele 
sighișorene atrag prin colo
ritul frumos și geometria 
liniilor simple ce le conferă 
o notă sporită de eleganță 
și prin folosirea glazurilor 
colorate.

O experiență remarcabilă 
s-a înregistrat la Comple
xul de faianță și sticlă din 
Sighișoara în domeniul ex
tinderii capacităților de pro
ducție, fără întreruperea 
fluxului tehnologic. în ulti
mele luni, secția de faianță 
din cadrul complexului in
trase în anvergura unui 
proces de modernizare și

Poporul român, cum știți, are 
chiar în condițiile vieții moder
ne o cultură populară vie in care 
bunurile tradiționale se întîl- 
nesc și se împletesc oi creațiile 
contemporane, într-un tot armo
nios de autentică frumusețe. El 
prețuiește tradiția lui folclorică, 
îi descifrează sensurile prin cer
cetare științifică, sistematică șl 
susținută și o pune în valoare 
multilateral, prin vasta mișcare 
artistică de amatori, la care par
ticipă astăzi în România fiecare 
al 20-lea locuitor al țării.

Deasupra stadionului, a uriașului 
podium central și a celorlalte patru 
podiumuri ce-1 înconjoară răsună 
ritmul avîntat al Ciocârliei.

începe spectacolul inaugural.
La un semnal dat de buciumași, 

binecunoscutele ansambluri „Cio- 
cîrlia", „Perinița" și cel al M.F.A., 
se avîntă în vîrtejul jocului. Dansul 
primăverii, dansul drăgăicilor, 
dansul recoltei și obiceiurile de iar
nă, varietatea ritmurilor, policro
mia costumelor și frumusețea obi
ceiurilor strămoșești stîrnesc a- 
plauzele entuziaste ale asistenței, 
în acordurile sîrbei, pătrund pe 
podiumul central și pe gazonul din 
fața tribunei formațiile de dansuri 
ale ansamblurilor „Balada", „Poie
nița" și „Junii Sibiului", care vor 
reprezenta țara noastră la marea 
sărbătoare a folclorului.

Dansatorii se îndreaptă apoi spre 
tribună, formînd un culoar în care 
pătrund membrii ansamblurilor 
folclorice străine sosiți de pe în
tinsul a trei continente — artiști 
din Anglia, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, Republica Demo
crată Germană, Republica Federală 
a Germaniei, Italia, Iugoslavia, 
R. P. Mongolă, Polonia, Tunisia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

în tot acest timp, publicul a a- 
plaudat cu căldură evoluția ansam
blurilor folclorice străine, cărora 
li s-au adăugat la sfîrșit cele trei 
ansambluri românești participanta 
la Concurs și Festival.

în încheierea acestei seri, toți 
participanții români și străini, mii 
de dansatori își prind mîinile în- 
tr-o simbolică horă a prieteniei, lu
minați de feeria multicoloră a ar
tificiilor.

(Agerpres)

FOSTUL CAMPION MONDIAL 
DE BOX la cat. grea Cassius .Clay 
și-a reluat antrenamentele. într-una 
din ședințele de pregătire el a fă
cut cîteva reprize la mănuși în com
pania colegului său de sală Jimmy 
Ellis, recunoscut ca actual campion 
al lumii (versiunea W.B.A.). Clay îl 
pregătește pe Ellis, care-și va apăra 
titlul la Londra în fața Iui Cooper.

LA BUENOS AIRES. ÎN CADRUL 
PRELIMINARIILOR CAMPIONA
TULUI MONDIAL de fotbal, echipa 
Argentinei a învins cu scorul de 1—0 
(1—0) formația Boliviei. Golul victo
riei a fost înscris în minutul 17 de 
Albrecht dintr-o lovitură de la 11 m. 
Partida a fost urmărită de pesta 
60 000 de spectatori.

dezvoltare. Care a fost rați
unea noilor investiții da 
aici ? Cînd a fost proiectat 
Complexul din . Sighișoara, 
s-a stabilit, pentru prima 
etapă, o capacitate de pro
ducție de 3 500 tone faian
ță pe an, cu posibilități do 
dezvoltare pînă la 4 500 
tone. Deși la sfîrșitul anu
lui 1966 atinsese circa 5 500 
tone, deci un spor de circa 
57 Ia sută față de capacita
tea proiectată prevăzută în 
prima etapă, totuși, capaci
tatea de producție existentă 
nu mai putea să facă față 
cerințelor tot mai mari 
de obiecte utilitare și de 
artă decorativă de pe piața 
internă, ca și noilor debușee 
de pe piața externă pentru 
aceste articole. Dezvoltarea 
capacității de producție 
prin noi lucrări de investiții 
devenise astfel iminentă. 
S-a hotărît deci asigurarea 
cadrului necesar pentru un 
spor de 3 800 tone de fa
ianță anual, tinzîndu-se ast
fel spre o capacitate totală 
de 9 300 tone faianțe pe an. 
Aceasta s-a realizat „pe 
nesimțite’’ — în sensul că 
în tot cursul lucrărilor do 
extindere și modernizare, 
nivelul producției n-a scă
zut, Dimpotrivă, s-a produs 
mai mult față de anii pre- 
cedenți.

Anul viitor va marca, 
neîndoielnic, noi poziții în 
dinamica continuu ascen
dentă a complexului sighi
șorean. planul producției 
fiind cu 11,5 la sută mai 
mare față de realizările 
anului 1968. Există preocu
pări asidue pentru satisfa
cerea exigențelor sporite ale 
^consumatorilor. O dată cu 
produsele fabricii, cu dese
nele lor multicolore, neîn- 
trecuții „bijutieri’’ ai faian
ței sighișorene își etalează 
talentul, fantezia, simțul ar
tistic și puterea lor da 
muncă.

Aurelia GOLIANU



Pe agenda 
actualei 
sesiuni 
a Consiliului 
U.N.C.T.O.
Cele 55 de state membre ale 

Consiliului U.N.C.T.A.D. (Confe
rința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare) s-au reu
nit marți în cea de-a noua lor 
sesiune. Delegația română este 
condusă de Gheorghe Dolgu.

Agenda sesiunii oîeră nu nu
mai prilejul evaluării tendințe
lor recente în domeniul comer
țului și al dezvoltării, dar și — 
pe baza acestei analize — po
sibilitatea unor proiectări în 
perspectivă. Ce ne relevă Anua
rul statistic al Națiunilor Unite 
și raportul anual al secretaru
lui general al Consiliului ? în 
primul rînd o creștere spectacu
loasă a comerțului internațional 
în 1968 — de 11 la sută in com
parație cu anul precedent. Este 
creșterea anuală cea mai impor
tantă înregistrată în ultimii 15 
ani-. Totuși, dintr-un total de 
238 miliarde dolari, în timp ce 
partea țărilor dezvoltate în ex
porturile mondiale a fost de 163 
miliarde, cea a țărilor in curs 
de dezvoltare a atins abia 43 
miliarde. Semnificația acestui 
decalaj apare și mai pregnantă 
prin confruntarea indicatorilor 
care marchează situația demo
grafică : din totalul de 3 420 mi-

Manifestări consacrate
zilei ie 23 August

VARȘOVIA 26. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Ambasadorul României la Varșo
via, Tiberiu Petrescu, s-a întîlnit la 
clubul presei și cărții internaționale 
din Varșovia cu locuitori ai capita
lei poloneze, unde a vorbit despre 
importanța actului de Ia 23 August 
și realizările României în cei 25 de 
ani. De asemenea, la Varșovia și în 
alte orașe din Polonia au avut loc 
festivaluri ale filmului românesc și 
alte manifestări consacrate . artei ro- 
.mâneștl contemporane.

★
HANOI 26 (Agerpres). — Ambasa

dorul României in R. D. Vietnam, 
Constantin Băbeanu, a avut o. în- 
tîlnire, în saloanele ambasadei, cu 
delegați ai colectivului uzinei Minh 
Nam și ai școlii Chin Non din Ha
noi.

★
ULAN BATOR 26 (Agerpres). 

Ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Mongolă, Sandu Ioan, a vorbit la 
posturile de radio și televiziune din 
Ulan Bator. Ziarul „Unen", organ 
central al C.C. al P.P.R.M., a publi
cat o pagină dedicată in întregime 
României.

HELSINKI 26 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc o adunare fes
tivă a Asociației de prietenie Fin- 
landa-Româma. Cu acest prilej au 
luat cuvintul Vilho Siivola preșe
dintele asociației,. și Mircea Bă- 
lănescu, ambasadorul României. în 
cadrul „Zilelor culturii românești", în 
Finlanda, în orașul Turku a avut Ioc 
o gală de filme românești.

★
TOKIO 26 (Agerpres). — Ziarul 

„Akahata", organul Partidului Comu
nist din Japonia, a publicat o co
respondență consacrată sesiunii ju
biliare a Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, la 
care a participat și o delegație a 
P.C.J. Sub titlul „învățăminte din 
eliberarea României", ziarul redă 
largi extrase din cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la sesiu
nea jubiliară. Ziarul vorbește, de 
asemenea, pe larg despre contribu
ția poporului român la eliberarea 
altor țări, ca Ungaria, și Cehoslova
cia, de sub jugul fascist și la înfrân
gerea definitivă a hitlerismului. în 
încheiere, ziarul subliniază că rolul 
fundamental în eliberarea României 
și în lupta ulterioară pentru cons
truirea unei vieți noi, socialiste, a 
revenit P.C.R., unicul partid care a 
dovedit că reprezintă cu cinste in
teresele vitale ale poporului român.

M. Ribicici despre realizările

CORESPONDENȚA 
DE LA H. LIMAN

lloane de locuitori, înregistrați 
pe planeta noastră la' mijlocul 
anului 1967, trei sferturi repre
zintă populația țărilor în curs de 
dezvoltare. în concluzie : o nouă 
reducere a părții schimburilor 
țărilor în curs de dezvoltare în 
comerțul mondial, paralel cu o 
creștere a datoriei lor externe. 
Perspectiva este cu atît mai în
grijorătoare pentru aceste țări, 
cu cit criza monetară și deze
chilibrul balanței de plăți într-o 
serie de țări industriale antre
nează reapariția tendințelor pro- 
tecționiste. Dimpotrivă, se con
stată că schimburile dintre ță
rile socialiste și țările in curs 
de dezvoltare „au devenit sec
torul cel mai dinamic al comer
țului mondial", prezeptînd ca
racteristicile unei diviziuni sta
bile a muncii.

Problemele comerțului cu 
produse de bază constituie o 
preocupare centrală a sesiunii. 
Raportul comisiei produselor de 
bază sesizează asupra amenin
țării ce o reprezintă diferitele 
produse sintetice pentru pro
dusele naturale. Concurate pe 
piața mondială, acestea din 
urmă își pierd competitivitatea, 
desigur în favoarea țărilor in
dustrializate.

în sfîrșit, sesiunea Consiliului 
va avea de dezbătut contribuția 
organizației la cel de-al doilea 
Deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare. Analiza se 
va concentra asupra comer
țului internațional, a resurse
lor financiare necesare dezvol
tării, tranzacțiilor invizibile, 
transferului de cunoștințe teh
nice și asistenței tehnice. Stu
diul secretarului general al 
U.N.C.T.A.D. prezentat sesiunii, 
urmărește să schițeze anumite 
obiective ale Deceniului. După 
cum se știe, la sesiunea ante
rioară a Consiliului, delegația 
română a relevat cu pregnanță 
necesitatea creării unor zone 
de acord mai largi în elabora
rea sarcinilor pentru viitorul 
Deceniu al dezvoltării, pentru 
promovarea mai departe a spi
ritului cooperării și înțelegerii 
reciproce în cadrul organiza
ției.

Țara noastră s-a pronunțat șl 
se pronunță, pentru relații eco
nomice și comerciale largi între 
statele lumii, relații eliberate 
de orice piedici și discriminări 
și bazate pe deplină egalitate 
în drepturi, în avantajul tutu
ror părților și în interesul 
cauzei progresului și păcii.

și politica
BELGRAD 25 (Agerpres). — A- 

genția Taniug .transmite că la înapo
ierea de la sărbătorirea a 25 de ani 
de la eliberarea României Mitia Ri
bicici, președintele Vecei Executive 
Federale a R.S.F.I., a făcut o decla
rație ziariștilor iugoslavi cu privire la 
vizita întreprinsă în țara noastră și 
la relațiile între cele două țări so
cialiste vecine. Aș dori în primul 
rînd, a spus M. Ribicici, să exprim 
satisfacția deosebită pentru prilejul 
oferit de a participa la a 25-a ani
versare jubiliară a eliberării Româ
niei în fruntea delegației iugoslave. 
Acesta nu este unicul contact reali
zat în ultimul timp între reprezentan
ții țărilor noastre. Se știe că ne întîl- 
nim tot mai des, în cadrul colaboră
rii intense la nivelul diferitelor orga
ne de partid și de stat, că au loc 
contacte permanente între cei doi șefi 
de state.

Nu este mai puțin important și 
faptul că între noi se desfășoară un 
schimb intens de păreri nu numai în 
ce privește problemele bilaterale, ci și 
o serie de probleme internaționale 
concrete, probleme de natură politi
că și alte probleme ale lumii con
temporane.

Trebuie să afirm — a spus în conti
nuare președintele Vecei Executive 
Federale a R.S.F.I. — că Iugoslavia 
apreciază- foarte mult activitatea Ro
mâniei pe planul politicii externe 
și consideră că linia politică externă 
a acestui vecin socialist al nostru se 
situează pe poziția consolidării păcii 
și stabilității în lume. în același timp, 
orice afirmare pe planul politicii ex
terne a unei țări mici sau mijlocii, 
fiecare glas al ei care se bucură de 
un larg ecou în toate structurile lumii 
contemporane constituie 6 piedică în 
calea tendinței ca problemele mon
diale arzătoare să fie abordate în di
verse formațiuni închise, în spatele și 
pe seama intereselor majorității lumii.

Realizările sînt vizibile în România 
la fiecare pas. Am avut prilejul să 
le vedem și la Expoziția realizărilor 
economiei naționale „România-1969"-, 
care ne-a lăsat o impresie deosebit 
de puternică. Cu cît țările noastre se 
dezvoltă mai mult pe plan economic, 
cu atît se creează un spațiu mai 
mare pentru , extinderea colaborării 
economice de manifestare a unor noi 
forme de colaborare. Sîntem intere
sați tot mai mult nu numai în schim
bul de mărfuri, ci și în schimbul de 
realizări pe plan tehnologic, în unirea 
eforturilor pentru modernizarea eco-

României
nomiilor, în realizarea unor investiții 
comune, cum sînt de exemplu cele 
de la Porțile de Fier. Construirea cu 
succes a acestui sistem hidroenergetic 
și de navigație care a marcat, zilele 
acestea, prin zăgăzuirea Dunării, un 
important succes, este o expresie a 
înaltelor posibilități ale științei și eco
nomiei din cele două țări și a ceea ce 
se poate realiza prin forțe unite.

Dezvoltarea economică accelerată a 
României și Iugoslaviei, a arătat în 
încheiere M. Ribicici, confirmă fap
tul că, prosperitatea economică și so
cială a unei țări poate fi realizată 
numai în condițiile suveranității și in
dependenței depline. Aceasta este o 
dovadă evidentă că progresul unei 
țări depinde de unitatea conducerii 
politice și a clasei muncitoare, de 
calea ei de dezvoltare adaptată la in
teresele vitale autentice ale popoare
lor.

Conferința internațională

de la Viena

„Rolul universității 
in căutarea păcii“
VIENA 26. — Corespondentul A- 

gerpres, P. Stăncescu, transmite: La 
Universitatea din Viena s-a deschis 
marți, în prezența președintelui Aus
triei, Franz Jonas, a cancelarului Josef 
Klaus și a altor oficialități, conferința 
internațională privind „Rolul universi
tății în căutarea păcii". Participă 300 
de personalități, rectori și profesori 
-universitari, din numeroase țări ale 
lumii, printre care și România.

Dr: ing. Sanda Hangan, prodecan al 
Institutului de construcții din Bucu
rești, a prezentat referatul „Umanism, 
colaborare, înțelegere reciprocă" iar 
prof. dr. Pius Brinzeu, rectorul Insti
tutului de ' medicină din Timișoara, a 
prezentat referatul „Știința în slujba 
umanității". în timpul dezbaterilor, 
vor mai fi abordate probleme ca : 
Rolul universității în desfășurarea pro
iectelor și programelor de studii care 
să ducă la o mai bună cunoaștere și 
înțelegere a structurii și dinamicii so
cietății, organizarea și colaborarea în
tre universități etc.

Luări de poziții in favoarea 

unui tratat privitor ia interzicerea 

armelor chimice și bacteriologice 
Ședința Comitetului pentru dezarmare de la Geneva

GENEVA 26. — In ședința
de marți a Comitetului pen
tru dezarmare, șeful delegației 
R. A. U., Hussein Khallaf, s-a 
pronunțat în intervenția sa în 
favoarea instituirii unui control 
care să asigure aplicarea unui e- 
ventual tratat privitor la interzi
cerea armelor chimice și bacterio
logice.

Ivor Porter, reprezentantul Ma
rii Britanii, a prezentat un pro
iect revizuit de interzicere a ar
melor bacteriologice, împreună cu 
un proiect de acord care prevede 
și abolirea armelor chimice, cerind 
ca ele să fie luate în discuție.

Șeful delegației suedeze, Aiva 
Myrdal, a supus conferinței un 
document de lucru propus de țara 
sa în colaborare cu < Argentina.

Brazilia, Birmania, Etiopia, India, 
Mexic, Maroc, Nigeria, Pakistan. 
R.A.U. și Iugoslavia. Documentul 
propune Adunării Generale a 
O.N.U. să declare folosirea arme
lor chimice și bacteriologice drept 
o acțiune contrară jurisdicției in
ternaționale.

Șeful delegației canadiene, G. 
Ignatieff, a prezentat Comitetului 
un proiect de rezoluție care ar 
urma să fie supus discuției Adu
nării Generale a O.N.U. Proiec
tul recomandă, îndeosebi, reafir
marea și universalizarea prevede
rilor protocolului de la Geneva din 
1925, ca și recunoașterea raportu
lui secretarului general al O.N.U. 
cu privire la armele chimice și 
bacteriologice ca bază a tratati
velor pentru eliminarea armelor 
chimice și bacteriologice.

Necesitatea folosirii 
teritoriilor submarine 

in interesul tuturor statelor
NEW YORK 26 (Agerpres). - La 

New York continuă lucrările Comi
tetului pentru folosirea pașnică a 
teritoriilor submarine situate în a- 
fara limitelor jurisdicției , naționale. 
Luînd cuvintul în Subcomitetul teh
nic și economic, în legătură cu pro
iectul de raport al Comisiei ocea- 
nografice internaționale asupra pro
gramului lărgit pe termen lung de 
explorare și de cercetare a oceane
lor, șeful delegației române, prof, 
dr. docent Edwin Glaser, a subli
niat larj. 1 consens care se manifestă 
în legătură cu vocația de universali
tate a reglementării ce urmează să 
fie elaborată în domeniul folosirii 
teritoriilor submarine din afara ju
risdicției naționale, în sensul că de 
roadele explorării și exploatării a-, 
cestor spații trebuie să se bucure 
toate țările și, prin urmare, această 
reglementare trebuie să fie rezulța- 
tu1 consensului tuturor statelor in
teresate. Reprezentantul român s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru o 
largă cooperare în ce privește schim
bul de informații științifice referi
toare la explorarea și exploatarea 
resurselor din teritoriile submarine și 
a evidențiat importanța pregătirii de 
cadre specializate în acest domeniu.

ROMA
y

Ședința festivă 
consacrată celei 

de-a 25-a aniversări 
a insurecției 

naționale slovace
PRAGA 26 (Agerpres). — La Pra- 

ga a avut loc o ședință festivă con
sacrată celei de-a 25-a aniversări a 
insurecției naționale slovace, anunță 
agenția C.T.K. La ședință au parti
cipat Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
membri ai Prezidiului C.C., secre
tari ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Stanislav Razi, președintele guver
nului Republicii Socialiste Cehe, 
Cestmir Cisar, președintele Consi
liului Național Ceh, Ludvik Cerny, 
primarul orașului Praga, reprezen
tanți ai vieții politice și publice.

Samuel Faljtan, vicepreședinte al 
guvernului. federal, președintele Co
mitetului Federal al Uniunii luptă
torilor antifasciști, a vorbit despre 
însemnătatea răscoalei naționale 
slovace.

Acord comercial 
pe termen lung 
sovieto-finlandez

HELSINKI 26 (Agerpres). — Un 
nou acord comercial pe termen lung 
sovieto-finlandez pe perioada 1971— 
1975 a fost semnat marți la Helsinki 
de către N. S. Patolicev,. ministrul 
comerțului exterior al UrR.S.S., și A. 
Karjalainen, ministrul afacerilor ex
terne al Finlandei. Noul' acord, rela
tează agenția TASS, prevede sporirea 
în următorii cinci ani a volumului 
schimbului de mărfuri dintre cele 
două țări cu o treime față de acor
dul în vigoare în prezent. Se pre- . 
vede, de asemenea, îmbogățirea lis
telor de mărfuri. în baza noului 
acord, vor fi aplicate și alte forme 
de colaborare economică și anume 
folosirea de către U.R.S.S. a capaci
tăților de producție ale industriei 
metalurgice finlandeze, precum și 
folosirea de specialiști finlandezi 
pentru extinderea și construcția u- 
nor obiective pe teritoriul Uniunii 
Sovietice.

Concomitent a avut loc la Helsinki 
cea de-a șasea ședință a Comisiei 
interguvernamentale sovieto-finlan- 
deză de colaborare economică, pre
zidată de ministrul afacerilor exter
ne finlandez, A. Karjalainen. Comi
sia a discutat unele probleme im
portante referitoare; la dezvoltarea 
relațiilor comerciale și economice bi
laterale, modul în care este înde
plinit protocolul cu privire Ia li
vrările reciproce de mărfuri pe 
anul în curs, rezultatele tratativelor 
preliminare în problema participării 
unor firme finlandeze la lucrările 
de extindere a combinatului de ce
luloză și hîrtie de la Svetogorsk (re
giunea Leningrad) și la construirea 
unei Întreprinderi forestiere în 
R.AjS.S. Karelia.

In urma tulburărilor din Irlan
da de nord, parlamentul a fost 
convocat pentru miercuri în se
siune extraordinară. Guvernul 
intenționează să propună parla
mentului constituireo unui tri
bunal de anchetă care să elu
cideze toate aspectele inciden
telor. Pe de altă parte un grup 
de 21 de polițiști ce își exerci
tau funcția în localitatea Bally- 
nahinch și-au prezentat demisia. 
Ei au depus armele și unifor
mele fără să indice motivele, 
în fotografie r Demonstrație la 
Londra în favoarea acordării de 
drepturi civile tuturor cetățeni

lor din Irlanda de nord
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Interes viu pentru 
cultura româneasca

Abia redeschisă, la Roma ,,A- 
ccademia di Romania", vechi 
lăcaș al culturii românești pe 
malurile Tibrului, se bucură de 
un deosebit interes atît din par
tea cercetătorilor pasionați ai 
culturii țării noastre și a evo
luției de-a lungul vremii a re
lațiilor dintre popoarele român 
și italian, cît și din partea tine
retului studios italian, a unor 
cetățeni dornici de a cunoaște 
viața și activitatea poporului 
român.

O bibliotecă în rafturile căreia 
se află peste 7 000 de volume 
ale celor mai de seamă scriitori, 
savanți, istorici, oameni de ști
ință români, care, și-au adus 
contribuția la sporirea' (tezauru
lui de valori spirituale, ocupă - 
un loc de prim ordin în ca
drul acestui lăcaș de cultură. 
Inaugurarea recentă a biblio
tecii a fost apreciată — așa cum 
sublinia și R. Forma, subsecre
tar de stat la președinția Con
siliului de Miniștri — ca un 
moment important al relațiilor 
dintre România și Italia.

Plasată între alte centre de 
cultură ce contribuie prin acti
vitatea lor la cunoașterea reci
procă și apropierea între po
poare — „Accademia di Fran- 
cia", „Accademia di Belgia" 
etc. — „Accademia di Romania" 
■dispune, în afară de bibliotecă., 
și de o expoziție de pictură și 
sculptură românească, standuri 
ale „Cărții Românești" ce îm 
mănunchează operele celor mai 
reprezentativi scriitori și isto
rici, o frumoasă sală de con-

certe și una pentru proiecții de 
filme, ateliere pentru pictori și 
sculptori, standuri permanente 
cu ziare și reviste românești, 
într-un cuvînt, un întreg com
plex — bine dotat, avînd me
nirea promovării culturii ro
mânești în Italia, dezvoltării 
unei cunoașteri tot mai pro
funde și a prieteniei dintre cele 
două popoare.

„Ansamblul activității pe care 
o desfășoară „Accademia di Ro
mania", mi-a declarat la inau
gurarea bibliotecii române de
putatul Stefano Vetrano, secre
tarul general al Asociației pen
tru relații de prietenie Italia- 
România, este o contribuție din
tre cele mai prețioase la pro
movarea înțelegerii și prieteniei 
între popoarele italian și român. 
Schimbul de valori culturale, în 
ambele sensuri, este nu numai 
necesar astăzi, dar el reprezintă 
acea participare directă a po
poarelor la făurirea, prin mij
loacele puternice ale culturii, 
a climatului de pace și în
credere atît de necesar dez
voltării popoarelor, securității pe 
continentul nostru. Interesul pe 
care pături largi ale poporului 
italian îl manifestă față de Ro
mânia și poporul său va fi bine 
servit de această importantă in
stituție de cultură și, prin acti
vitatea dusă de asociația noa
stră, sîntem în măsură să apre
ciem cu cît mai puțină aproxi
mație dimensiunile vaste ale 
acestei nobile munci".

N. PUICEA
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Evoluția situației 
din Orientul Apropiat

TEL AVIV 26 (Agerpres). — Co
mandourile palestiniene au lansat 
marți dimineață un atac asupra ora
șului Ierusalim, a declarat un pur
tător de cuvînt al armatei israe- 

Tiene, relatează agenția U.P.I. El a 
precizat că atacul nu a provocat 
daune și nici victime.

AMMAN 26 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat dat publicității la Amman, 
Organizația palestiniană de rezisten
ță Al-Assifa își asumă responsabili
tatea atacului cu rachete Ișnsat în 
noaptea de luni spre marți asupra 
părții de sud-est a orașului Ierusa
lim, relatează agenția France Presse.

LONDRA 26 (Agerpres). — Luni, 
la sediul din Londra al companiei 
israeliene de navigație „Z.I.M." s-a 
produs explozia unei bombe. Intr-un 
comunicat dat publicității marți, 
Frontul Popular pentru Eliberarea 
Palestinei își asumă răspunderea 
pentru această explozie, precizînd 
că este vorba de o măsură de re
presalii în urma incendierii moscheii 
„Al Aksa" din Ierusalim, de care 
țările arabe fac răspunzătoare auto
ritățile israeliene.

BAGDĂD 26 (Agerpres). — Șase 
persoane, printre care un militar 
irakian, au fost condamnate la moar
te în cbntumacie — anunță agenția

France Presse. Aceste persoane au 
fost acuzate în baza legii contra 
comploturilor și corupției.

NEV YORK 26 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a informat pe se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
că respinge propunerea acestuia de 
a înființa posturi de observatori ai 
O.N.U. Ia granița dintre Liban și 
Israel. Intr-o scrisoare adresată lui 
U Thant, reprezentantul permanent 
al Israelului, Josef Tekoah, se de
clară, de asemenea, împotriva re- 
instituirii comisiei de armistițiu sta
bilite în 1949, întrucît aceasta ar fi 
depășită de evenimentele care au 
avut loc începîr.d din iunie 1967.

După cum s-a anunțat, săptămîna 
trecută guvernul libanez a infor
mat pe secretarul general al O.N.U. 
că va permite observatorilor 
O.N.U. să acționeze pe teritoriul li
banez, cerînci totodată reactivarea 
comisiei mixte de armistițiu.

LONDRA 26 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la surse britanice bine in
formate, agenția France Prefcse a- 
nunță că, în prezent, au loc consul
tări între Marea Britanie, Franța, și 
Statele Unite în vederea unei even
tuale coordonări a atitudinii celor 
trei puteri față de recrudescența 
crizei din Orientul Apropiat, în urma 
incendierii moscheei Al-Aksa.

Viitorul coaliției*’ ” 
guvernamentale 

in centrul dezbaterilor 
electorale din R.F.G.
BONN 26 (Agerpres). — Fiecare din 

cele două partide politice, membre 
ale actualei coaliții guvernamentale 
vest-germane — Uniunea Creștin-De- 
mocrată și Partidul Social-Democrat 
— au anunțat in cadrul campaniei c- 
leciorale că nu mai doresc reedita
rea coaliției. Cancelarul Kiesinger a 
subliniat luni cu prilejul unei reu
niuni electorale organizate la Hessa 
că partidul său (U.C.D.) ar putea al
cătui singur, chiar cu o mică majo
ritate parlamentară, viitorul guvern, 
după alegerile din 28 septembrie.

La rindul său, președintele Parti
dului Social-Democrat, Willy Brandl,, 
ministru de externe in actuala Cf i<- 
liție guvernamentală vest-germa Jl, 
lui nd cuvintul în fața Comitetului *dU 
rector al partidului, a reafirmat do
rința social-democraților de a juca 
„primul rol" în R.F.G., adică de a 
constitui un guvern . monocolor sau 
în alianță cu partide mai mici.

ARGENTINA

vietnamul de sud Puternice atacuri
ale forțelor patriotice

SAIGON 26 (Agerpres). — In 
cursul nopții de luni spre marți, 
detașamentele militare ale Guver
nului rev.oluționar piovizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud au 
inițiat 14 atacuri cu rachete și mor- 
tiere asupra unor poziții fortifica
te deținute de trupele americano- 
saigoneze — relatează corespon
denții agențiilor de presă occiden
tale. Lupte grele între forțele pa

triotice și trupele inamice au a- 
vut loc în ultimele 24 de ore în a- 
propierea importantului complex 
militar american de la Da Nang, 
în sectorul Quang Tin. Totodată, 
în cursul nopții au fost semnalate 
noi ciocniri în valea Que Son, 
care a fost și săptămîna trecută 

'scena unor lupte violente între pa- 
trioți și unitățile trupelor S.U.A. 
și ale administrației saigoneze.

0 nouă înfruntare 
între guvern și sindicate

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 
Guvernul argentinian a declarat 
drept „ilegală" greva generală de 
24 de ore anunțată pentru 27 au
gust de o serie de organizații sindi
cale. Guvernul a încercat pînă în 
ultimul moment să împiedice această 
grevă, purtînd tratative eu liderii 
sindicali.

Oamenii muncii argentinieni re
vendică în principal majorarea sa
lariilor in raport cu creșterea costu
lui vieții, anularea decretului prin 
care la 30 iunie a fost instituită 
starea de urgență și eliberarea ce
lor 300 de persoane arestate în vir
tutea acestui decret.

agențiile de presă transmit:
Miniștrii ducerilor externe ai statelor africane vor 

participa la 27 august la Addis Abeba la lucrările celei de-a 13-a reuniuni a 
Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane. Reuniunea Consiliului 
ministerial a fost convocată în vederea definitivării ordinii de zi a Conferinței 
O.U.A. la nivel înalt, programată pentru 6 septembrie în capitala Etiopiei.

Conferința învățătorilor 
din America Latină a luat sfîr- 
șit la Santiago de Chile. Participanții 
au adoptat o rezoluție în care califică 
drept nesatisfăcător sistemul de învă- 
țămînt al țărilor latino-americane și cer 
majorarea fondurilor destinate școli
lor.

Grevele din industria me
talurgică a Canadeis au extins 
și asupra minelor de nichel ale socie
tății „Falconbridge" din Sudbury, pro
vincia Ontario. Muncitorii au încetat 
lucrul în sprijinul revendicărilor eco
nomice. Se află, de asemenea, în grevă 
lucrătorii societății „International Ni
ckel", precum și cei de Ia oțelăriile

i
din Hamilton ale societății „Steel 
Company of Canada" și din Sault- 
Ste-Marie ale companiei „Algoma 
Steel".

In clădirea „Mitsubishi Sky
ring" din centrul orașului To
kio s-a deschis o expoziție ro
mânească de icoane pe sticlă or
ganizată de Liga. UNESCO din 
Japonia in colaborare cu amba
sada României la Tokio și Mi
nisterul de externe japonez. La 
deschiderea expoziției a luat 
parte Hiroshi Kai, președintele 
Ligii UNESCO din Japonia.

în portul Djakarta au an
corat patru nave militare 
japoneze, care au sosit în caP** 
tala Indoneziei într-o vizită de bună
voință. După cum anunță corespon
dentul din Djakarta al agenției Kyodo, 
este pentțu prima dată, după al • doi
lea război mondial, cînd nave militare 
japoneze sosesc într-o vizită oficială 
în Indonezia.

Avionul personal al pre
ședintelui Zambieî s-a pră
bușit marți la puțin timp de la de
colarea sa de pe aeroportul interna
țional de la Lusaka — relatează agen
ția Reuter. Președintele Kaunda nu se 
afla la bordul avionului, a cărui pră
bușite a provocat moartea a patru 
persoane. Potrivit relatărilor agenției 
citate se consideră că este vorba de 
un act de sabotaj. Poliția a ordonat o 
anchetă pentru elucidarea cauzelor 
accidentului.

Membrii delegației coali
ției electorale „Acțiunea 
pentru progres democratic" 
din R. F. a Germaniei, care 
fac o vizită în U.R.S.S., au avut o în
trevedere cu Vladimir Semionov, loc
țiitor al ministrului afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice. în cursul convor
birii prietenești, care a avut loc cu 
acest prilej, au fost discutate probleme 
de interes reciproc pentru cele două 
părți, anunță agenția TASS.

Un incendiu a izbucnit 
în clădirea ambasadei ca
nadiene din Viena. incendiul 
a fost provocat de explozia unei 
bombe, în urma căreia au murit trei 
persoane și au fost rănite 32. birourile 
ambasadei canadiene au fost grav ava
riate. Incendiul s-a extins la localul 
consulatului Suediei, precum și al unei 
societăți de asigurări,/aflate în aceeași 
clădire, provocînd pagube însemnate. 
A fost arestat un cetățean canadian, 
Colman Lasoney, care a recunoscut 
a fi autorul atentatului.
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