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• Experimentul
în arhitectură
• La centrală
sau... tot la cen
tru ? • O expe
riență bună în
construcția de
complexe inter

VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII DEMOCRATICE CONGO,

/

TnSfeaga experiență a organizației 
Județene de partid Sălaj confirmă 
justețea ideii pregnant subliniată de 
conducerea partidului nostru că re
zultatele obținute în perfecționarea 
întregii activități. economice și so
ciale sînt nemijlocit legate de am
ploarea și intensitatea participării 
maselor la opera de construcție so
cialistă. Propunîndu-mi să tratez în 
cuprinsul acestui articol doar unele 
aspecte ale activității organelor lo
cale de partid și de stat din jude
țul Sălaj privind mai buna satisfa
cere a cerințelor populației, ridi
carea nivelului ei de trai, țin să relev 
faptul că pentru a asigura îndepli
nirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea al P.C.R. în acest do
meniu punem accentul pe munca 
politică de zi cu zi pentru sporirea 
aportului efectiv al cetățenilor 
soluționarea treburilor publice, 
îmbunătățirea stilului 
delor de muncă 
și organizațiilor 
sensul cunoașterii

Laurean TULAI 
prim-secretar al Comitetului 

judejean Sălaj al P.C.R.

gerilor cauzate de inundațiile din 
mai-iunie a.c. a pus cu și mai mare 
acuitate problema dezvoltării locali
tăților rurale, în condițiile unei sis
tematizări moderne. Pînă în prezent

s-a făcut delimitarea precisă a ve- 
trelor de sat, pentru toate cele 281 
localități rurale din județ ; sînt, de 
asemenea, elaborate schițele de sis
tematizare a comunelor Crasna, Ro- 
mânași. și Zlmbor, urmînd ca pînă 
la finele anului să fie executate schi
țe de sistematizare pentru alte șapte 
comune. Inundațiile au afectat și lo
calități rurale pentru care nu erau 
încă elaborate schițe de sistematiza
re ; pentru refacerea lor grabnică,

cooperatiste
pentru crește
rea porcinelor
• CARTEA

(Continuare în pag. a II-a)
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în România, președintele Republi
cii Democratice Congo, Joseph- 
Desire Mobutu, împreună cu so
ția și cu celelalte persoane oficiale 
congoleze, a plecat — la bordul 
unui avion special — într-o călă
torie prin țară, cu destinația Baia 
Mare și litoralul Mării Negre.

în această vizită, oaspeții sînt 
însoțiți de Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, cu 
soția, precum și de membrii misi
unii române atașate pe lingă pre
ședintele Republicii Democratice 
Congo: Constantin Stătescu, 
cretarui Consiliului de Stat, Ale
xandru Tujon, ambasadorul 
mâniei la Kinshasa, general-loco- 
tenent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major, și 
Tudor Jianu, directorul Protoco
lului din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în întîmpinarea președintelui 
Mobutu și a soției sale, a celorlal
te oficialități congoleze au venit 
— pe aeroportul băimărean — 
Gheorghe Blaj, președintele Con
siliului popular județean Mara
mureș, cu soția, Ion Vijdeluc, pri
marul municipiului Baia Mare, 
și alți reprezentanți ai organelor 
județene și municipale, care le-au 
urat bun venit.

De la aerogară, coloana de ma
șini, escortată de motocicliști, se 
îndreaptă spre orașul de reședin
ță ai județului Maramureș, vestit 
oraș minier, centru industrial unde 
resursele naturale ale ținutului își 
găsesc o valorificare superioară.

Gazdele invită pe oaspeți să vi
ziteze cîteva din întreprinderile o- 
rașului.

Primul popas are loc la Centra
la industrială a minelor și meta
lurgiei neferoase. Ministrul indus
triei miniere și geologiei, Bujor

se-

Ro-

cestei ramuri de bază a economiei 
naționale. Oaspeții congolezi — a 
căror țară dispune de considerabile 
resurse minerale — iau cunoștință 
cu interes despre realizările și ex
periența specialiștilor noștri în a- 
cest domeniu.

Președintele Mobutu se intere
sează în mod deosebit de tehnolo
giile folosite, de felul oum sînt pre
gătite cadrele inginerești și de a- 
portul lor Ta activitatea productivă. 
El solicită, de asemenea, date com
parative referitoare la nivelul pro
ducției noastre miniere și la nu
mărul de specialiști din această 
ramură, înainte de eliberarea Ro
mâniei și în anii construcției socia
liste. Președintele Republicii De
mocratice Congo apreciază progre
sul realizat în anii din urmă de in
dustria minieră românească pe 
multiple planuri: al exploatării și 
valorificării bogățiilor, al formării 
personalului de specialitate, capa
bil să rezolve problemele comple
xe ale tehnicii moderne și să răs
pundă dinamicei dezvoltări a eco
nomiei noastre naționale.

După o scurtă v.izită la muzeul 
mineralogiei, președintele Joseph- 
Desire Mobutu, împreună cu oficia
litățile congoleze și române, se în
dreaptă spre flotația centrală de 
preparare a minereurilor. Președin
tele Republicii Democratice Congo 
apreciază calitățile utilajelor ro
mânești, tehnologiile elaborate de 
specialiștii noștri, care asigură o

Un alt obiectiv al vizitei îl con
stituie Uzina mecanică de mașini 
și utilaje miniere. Oaspeții vizitea
ză o expoziție organizată în aer 
liber, care reunește cele mai va
loroase produse ale uzinei băimă- 
rene, ale altor întreprinderi simi
lare din țară. Președintele Mobutu 
se oiprește în dreptul mai multor 
exponate, reținîndu-i atenția, prin
tre altele, mașina pneumatică de 
încărcat cu siloz, perforatorul de 
tip „Tampela“, locomotiva Diesel 
de mină, grupuri electrogene mici, 
și se interesează de posibilitățile de 
livrare a unor asemenea mașini și 
utilaje în Republica Democratică 
Congo.

Vizita în întreprinderile băimă- 
rene se încheie la Uzinele meta
lurgice de metale neferoase, unde 
oaspeții se opresc la secțiile de to
pire, acid sulfuric, de electroliza 
cuprului și oxizi de plumb, urmă
rind procesele tehnologice originale, 
de mare eficacitate economică, 
pentru valorificarea integrală a 
concentratelor de minereuri.

Președintele Mobutu consemnea
ză în cartea de onoare a uzinei im
presiile deosebite pe care i le-a 
făcut această vizită, elogiind reali
zările și munca tuturor minerilor 
și metalurgiștilor băimăreni.

Ca amintire, gazdele i-au oferit 
șefului statului congolez o casetă *cu 
mostre ale produselor uzinei. „Voi

la 
pe 

și meto- 
ale organelor 

de partid, în 
nemijlocite a 

realităților și, pe această bază, pe ini
țierea unor acțiuni bine chibzuite, a 
căror aplicare să fie urmărită cu ri
gurozitate. Obiectivele bine contura
te, precizate în timp, contactul ne
mijlocit cu conducerile unităților 
economice, ale orașelor și comune
lor, ale organizațiilor de partid, cu 
un mare număr de comuniști și alți 
oameni ai muncii ne ajută să cu
noaștem Ia timp și în profunzime 
cerințele vieții, să luăm măsurile co
respunzătoare pentru înlăturarea 
rapidă a neajunsurilor și accelerarea 
ir teplinirii sarcinilor.

fneetătenirea unui asemenea stil de 
muncă duce la creșterea competenței 
și operativității, la stimularea iniția-: 
tivei organelor și organizațiilor de 
partid, a conducerilor unităților eco
nomice din industrie și agricultură, 
a organelor locale ale puterii de stat, 
le ajută să găsească soluții, să acțio
neze de sine stătător, fără a aștepta 
pentru orice problemă indicații de la 
centru. Citeva exemple vor fi, cre
dem, semnificative în , ilustrarea 
afirmațiilor de mai sus. De mai mul
tă vreme, problema sistematizării lo
calităților urbane și rurale ocupă un 
loc important în preocupările comi
tetului județean de partid și a consi
liului popular județean. încă în 
cursul acestui an vor fi definitivate 
schițele de sistematizare ale orașelor 
Zalău și Șimleul Silvaniei, iar pen
tru a asigura condiții optime reali
zării Investițiilor planificate, s-au 
elaborat detalii de sistematizare a 
centrului civic și a zonei industriale 
a orașului Zalău, precum și a cartie
relor de locuințe din cele patru ora
șe din județul nostru.

Situația creată ca urmare a distru-

Nu este făina bună
sau sînt brutarii nepricepuți?

Cînd cumpără o pîine, majoritatea 
consumatorilor întreabă : este caldă, 
proaspătă ? Cererea nu este în- 
tîmplătoare. Prospețimea maschează, 
în oarecare măsură, defectele pîinii: 
miez îndesat, care, după ce se înve
chește o zi-două, se fârimițează. Iată 
de ce consumatorii fug de pîinea ve
che. De ce, în multe cazuri, pîinea nu 
corespunde cerințelor ? Am început 
ancheta noastră la Ministerul Indus
triei Alimentare, care coordonează 
activitatea de morărit și panificație.

Ing. Alex. Negreanu, director în 
Ministerul Industriei Alimentare, a- 
firmă că făina nu corespunde întot
deauna cerințelor. De ce ? „De 5—6 
ani, calitatea unor grîne din punct de 
vedere al panificației este în conti
nuu regres. Greutatea hectolitrică este 
scăzută, boabele au devenit din ce 
în ce mai mici, multe fiind șiștave. 
Insă cele mai mari neajunsuri sînt 
determinate de faptul că griul are un 
gluten de slabă calitate. De aceea noi 
sîntem nevoiți să facem amestecuri 
de grîne și de făinuri din diferite 
zone ca să iasă o pîine bună". Să ve
dem, deci, ce s-a întîmplat cu grîul. 
Actualele soiuri de grîu corespund 
din punct de vedere al însușirilor de 
panificație ?

La Institutul de cercetări pentru 
cultura cerealelor și plantelor tehnice 
de la Fundulea există un laborator 
de panificație care analizează calită-

țile diferitelor soiuri de grîu aflate în 
cultură, creațiile noi ale amelioratori- 
lor din țară și de peste hotare. „După 
un proverb, nu există grîu prost, ci 
numai brutari nepricepuți, spunea 
dr. H. Slușanschi, șeful secției în care 
funcționează acest laborator. Susțin 
și eu acest lucru. Avem în cul
tură soiuri bune și nici unul din 
ele n-a fost extins decît după o foar
te minuțioasă verificare, atît a com-

aci și concluzia că oricît de bune ar 
fi însușirile unui soi, dacă intervin 
situații de felul celor de mai sus și 
nu se iau măsuri corespunzătoare 
pentru a para efectele lor, pîinea re
zultată va fi de slabă calitate".

Aceeași părere este susținută și de 
tov. ing. Dezideriu Torje, președin
tele Comisiei de stat pentru încer
carea soiurilor. „Condițiile naturale 
din țara noastră sînt favorabile pen-

ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNSUȘIRILE 
DE PANIFICAȚIE ALE GRIULUI

poziției chimice, cit și a însușirilor 
tehnologice. Intr-adevăr, apar loturi 
de grîu cu însușiri necorespunzătoare 
din punct de vedere al panificației. 
După observațiile pe care le-am fă
cut, aceste deficiențe se datoresc nu 
caracteristicilor de soi, ci unor îm
prejurări, cum ar fi măsurile agro
tehnice aplicate, felul cum se face re
coltarea. Adesea se întîmplă ca în 
grîul recoltat cu umiditate ridicată 
și neuscat imediat să pornească pro
cese enzimatice care, chiar dacă nu 
duc pînă la încolțire, influențează ne
gativ însușirile de panificație. De

Intr-una din secjiile uzinei de țevi „Republica" din București Foto ; Gh. Vințilă

tru obținerea unor grîne de calitate 
superioară. Făptui că în unele cazuri 
făina nu întrunește condițiile de ca
litate se datorește mai multor cauze. 
Numai că fiecare din sectoare — in
dustria alimentară, agricultură — se 
dezvinovățește, spunînd că aceasta 
s-ar datora nu lor, ci altora. Calitatea 
griului trebuie văzută sub toate as
pectele : soiurile ce se cultivă, agro
tehnica aplicată și metodele de păs
trare. Ca unul care răspund de intro
ducerea în cultură a soiurilor, pot a- 
firma că grîul cultivat la noi este din 
grupa celor cu bob roșu care, prin na
tura lor, sînt superioare din punct 
de vedere calitativ. Este adevărat că 
unele soiuri ca „San Pastore" au un 
gluten de calitate mai slabă. însă ce
lelalte — „Bezostaia 1“, ca și unele 
creații mai recente ale amelioratori- 
lor — pot fi considerate ca bune din 
punct de vedere al însușirilor de pa
nificație. Degradarea lor se produce 
în timpul producției și păstrării. Aici 
trebuie căutate adevăratele cauze care 
determină scăderea conținutului de 
gluten în boabe și înrăutățirea cali
tății lui".

Deci, făina nu este bună sau bru
tarii sînt nepricepuți ? Reprezentanții 
industriei alimentare aruncă vina pe

soiurile de grîu. Ba chiar se și afir
mă că dintr-o, făină bună și să vrei 
nu poți face o pîine proastă. Preșe
dintele Comisiei de stat pentru încer
carea soiurilor afirmă că, în general, 
ce se cultivă corespunde cerințelor.

Soiurile actuale sînt într-adevăr 
bune, dar foarte pretențioase și orice 
neajuns în agrotehnica aplicată dău
nează calității. Soiul de grîu „San 
Pastore", dacă este atacat în propor
ție de numai 1 la sută de ploșnița 
cerealelor, glutenul lui este distrus 
aproape în întregime, pe cînd „Be- 
zostaia 1“ este mai rezistent. Dar și 
în cazul soiului „Bezostaia 1“ s-ail în
registrat unele neajunsuri. La recen
tele consfătuiri cu .inginerii șefi din 
cooperativele agricole s-a arătat 
acest soi, cunoscut prin marea 
capacitate de producție, în multe u- 
nități a dat recolte mici sau chiar s-a 
compromis, pentru faptul că nu s-a 
ținut seama că este pretențios la asi
gurarea unui agrofond superior și ne
cesită o tehnologie de cultură ridi
cată. Cultivat pe terenuri slab pro
ductive, fără să se aplidp cantitățile 
necesare de îngrășăminte, multe boa
be s-au șiștăvit, ceea ce a dus nu nu
mai la diminuarea producției medii 
la hectar, ci și la degradarea însu
șirilor calitative, procentul de extrac
ție fiind mult mai redus. De aci și 
concluzia că sînt necesare soiuri cu 
însușiri superioare, cărora să li se a- 
sigure condiții de cultură la nivelul 
cerințelor.

Sînt și alte elemente care concură 
la degradarea însușirilor calitative ale 
griului.

Intr-un articol recent, în care era a- 
bordată problema amplasării griului 
după cele mai bune plante premer
gătoare, lucrurile erau judecate din 
punct de vedere al sporului de pro
ducție care se obține, cultivîndu-1
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(Continuare în pag. a III-a)

Barajul din Munții

Bihorului

mile- 
prin- 
mun- 
cons-

In Munții Bihorului, la 600 
metri înălțime, se construiește 
un baraj inalt cit un bloc 
cu 20 de etaje și lung de 180 
metri. De cîteva zile, apele Le
șului și-au părăsit albia 
nară și înaintează acum 
tr-un tunel săpat în inima 
telui de oameni harnici,
tructori cu o bogată experiență, 
căpătată pe Bistrița și pe Argeș: 
loan Stoian, Vasile Amariei, 
Ilie Bujor. Isai Budai și mulți 
alții.

Tunelul, lung de 300 de metri, 
a fost terminat cu o lună mai 
devreme. O dată cu aceasta, 
s-au încheiat și lucrările din 
prima etapă. Acum se lucrează 
intens la construcția barajului, 
după încheierea căruia se va 
crea un lac de acumulare cu un 
volum de 26 milioane mc apă.

In final, aici va fi acționată o 
microcentrală electrică, vor fi 
irigate peste 9 000 ha, se va re
gulariza debitul de apă al Cri- 
șului Repede. Totodată, se cre
ează posibilități de alimentare 
uniformă cu apă a orașului O- 
radea.

„Marea” artificială din Munții 
Bihorului va deveni și un im
portant centru turistic. în apro
pierea barajului a început cons
trucția unui hotel modern cu 
360 de locuri și un restaurant cu 
specific bihorean. Se preconi
zează și construirea unor cam
pinguri și moteluri, pentru a 
crea condiții optime turiștilor 
veniți să admire frumusețile din 
acest colț de țară.

Aurel POP
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a V-a)

La Uzina mecanică de mașini și utilaje miniere din Baia Mare

Azi, la București, 

își inaugurează lucrările

Congresul mondial 
al latiniștilor

Capitala României 
găzduiește, între 28 
august și 3 septem
brie, Congresul in
ternațional pentru 
promovarea limbii și 
literaturii latine. Pres
tigioasă reuniune 
științifică, acest prim 
congres al Acade
miei latine interna
ționale, întemeiată în 
anul 1969, la Roma, 
va contribui la sta
bilirea unor contacte 
mai strînse între spe
cialiștii din diferite 
țări în vederea pro
movării studiilor de 
limbă și literatură 
latină. La București 
vor fi dezbătute pro
bleme de un deose
bit interes pentru 
specialiștii de pretu
tindeni, referitoare la 
umanismul latin, in
fluențele limbii și li
teraturii latine de-a 
lungul veacurilor în 
diferite culturi, pre
darea limbii și lite
raturii latine. Avînd 
în vedere importanța 
problemelor propuse 
spre dezbatere, toate 
comunicările șl dis
cuțiile vor avea loc 
in plen, în aula mare 
a Facultății de drept. 
Faptul că țara noas
tră a fost aleasă 
drept gazdă a unei 
reuniuni de aseme
nea anvergură ne o- 
norează, însemnînd, 
în același timp, și o 
recunoaștere a acti
vității laborioase de
puse de specialiștii

români, a aportului 
lor la studiul și cer
cetarea latinității.

Prezenta reuniune 
din Capitala țării 
noastre se bucură de 
o largă adeziune din 
partea latiniștilor din 
26 de țări, situate 
în 4 continente.

Comitetul de onoa
re al congresului 
are în fruntea sa pe 
tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

Printre personali
tățile care și-au a- 
nunțat participarea 
se numără savanți cu 
renume mondial, 
specialiști în proble
mele limbii și litera
turii latine, reprezen- 
tînd reputate Insti
tuții științifice și de 
învățămînt. Aș amin
ti pe profesorii Alain 
Michel, de la Sorbo- 
na, Vincenzo Ussani 
și Vergiliu Paladini 
din Roma, Csillag Păi 
de la Universitatea 
din Budapesta, Ka
zimierz Kumaniecki 
de la Universita
tea din Varșovia, Jo
hannes Irmscher din 
R. D. Germană, pro
fesorii Victor Pâschl 
de la Universita
tea din Heidelberg 
și Wolfgang Schmid 
de la Universitatea 
din Bonn (R.F. a Ger
maniei), Hernie Nur- 
rius din S.U.A., Con
stantin Grollios din

Grecia, Rudolf Ver- 
diăre din Bruxelles, 
Giovanna Sotgiu din 
Sardinia.

în programul reu
niunii sînt înscrise 
cîteva zeci de comu
nicări. Reprezentanții 
țării noastre vor a- 
borda, în mod deo
sebit, probleme pri
vind latinitatea limbii 
române. Influența u- 
manismului latin a- 
supra literaturii și 
culturii române ș.a.

în zilele congresu
lui vom oferi oaspe
ților posibilitatea să 
ne cunoască țara, să 
admire vestigiile cul
turii latine de la Con
stanța și Adamclisi. 
Tot cu acest prilej 
se va organiza și o 
expoziție de cărți de 
specialitate, apărute 
în țara noastră sau 
publicate de edituri 
din diferite țări, va 
avea loc un specta
col de teatru în lim
ba latină, cu frag
mente din comediile 
lui Plaut. într-un cu- 
vînt, ne vom strădui 
să ne îndeplinim cum 
se cuvine rolul de 
gazdă, în spiritul tra
diționalei ospitalități 
a poporului nostru, 
oferind participanți- 
lor la congres prile
jul unui rodnic 
schimb de idei, al u- 
nor dezbateri fruc
tuoase.

Prof. univ. dr. docent 
N. I. BARBU

j
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| Medicul
I de la volan I 
1 I
IEra într-o după-amlază. întors I

acasă, în orașul Comarnic, Ale
xandru Brinzea, electrician la I 
Uzina de mecanică fină din Si- I 

Inaia, și-a găsit unul din cei trei I 
copii ai săi (Viorel, în vîrstă de 
un an și 7 luni) grav bolnav. Tre- I 

Ibula să-1 ducă urgent la spital. I
A ieșit împreună cu soția la șo- | 
sea pentru a opri o mașină. După 
cîteva minute a apărut autoturls- I 

Imul 1—BV—4533. Conducătorul iul I
a oprit, i-a invitat să urce șl a | 
pornit în direcția indicată. Pe 
drum, copilul a intrat brusc într-o I

I criză respiratorie. Omul de la vo- I
lan și-a dat seama că este nece- I 
sară intervenția sa ca... medic. A , 
trebuit să-i facă micului pacient I I respirație artificială. Cîteva ml- I
note după aceea avea să Intre cu I 
el pe poarta spitalului și apoi . 
să-și reia drumul mai departe. Să I I completăm acum această secvență I
cu două precizări : 1) micuțul Vio- I 
rel s-a întors acasă sănătos ; .
2) omul de la volan se numește I 

Isluka Horst, din Feldloara. str. 23 I
August nr. 98 ; a absolvit medi- I 
cina de curînd și a fost repartizat * 
într-o comună din apropierea ora- I 

Ișului Mediaș. O primă intervenție, I 
care dorim să-i fie de bun augur I 
pentru toate ce-1 vor urma de . 
acum înainte !

I S-a convins i 
| și... s-a ars!
I Sevastian David, din satul •

Smeura, comuna Moșoaia (Ar- I 
Igeș) voia să se convingă cit de I 

săritori sînt vecinii săi. A tras I 
cîteva pahare la măsea și s-a * 
gîndit să-i pună la „o încercare" I 

Idin care să vadă cite parale face | 
fiecare : a scăpărat un chibrit și 
și-a dat foc gospodăriei ! De I 

- îndată ce flăcările au început 6ă I 
I se întindă au apărut, ca la o 1 
I comandă, toți vecinii și pom- I

pierii militari. Sevastian David I 
avea vecini buni și de nădejde. I 
în privința lor este acum pe • 

I deplin împăcat. Nu-i prea con- I
vine însă faptul că. în timp ce el I 
au trecut „proba" de foc, el s-a 

Iales cu o pagubă destul de mare. I
La aceasta însă se vor adăuga I 
în curînd și consecințele legii, ' 
care, în asemenea cazuri, nu-i I 
iartă nici pe cei ce vor să se I 
convingă pe propria lor piele I I 

Surprize I 
| în serie

Gheorghe Gh. Saucluc din sa
tul Maxut, comuna Deleni (Iași), 
s-a prezentat intr-una din 
zilele trecute la dispensarul 
veterinar din Hîrlău. Mo
tivul vizitei era, pentru el, 
destul de îngrijorător. Aflată la 
cea de-a 11-a fătare, vaca sa 
(rasa sură de stețfă, în vîrstă de 
14 ani și întreținută foarte bine) 
născuse cu o zi înainte un vițel, 
dar după părerea lui dădea 
semne de boală. Tehnicianul ve
terinar Gheorghe Negru a exa
minat-o și și-a dai seama că 
vaca îi pregătește săteanului o 
surpriză. Sub îngrijirile lui ea 
a mai născut încă trei vițele in 
greutate de 27—31 kg flecare. 
Un caz tntiln.it destul de rar în 
literatura de specialitate. Nu 
însă și în curtea lui Gheorghe 
Sauciuc. Pentru că; anul trecut, 
scroafa i-a făcut 26 de purcei.

Un voiaj 
ratat

După ce și-a mai revizuit încă 
o dată, punct cu punct, progra
mul pregătirilor care-l absorbi
seră cu totul in ultimele luni de 
zile, Zoltan E. Kugel, director al 
Direcției județene de gospodărie 
comunală Caraș-Severin. s-a 
urcat in mașină și a dat drumul 
la motor. Pornea într-o călătorie 
în străinătate. La Nădlac s-a 
prezentat jovial la lucrătorii va- 
mei pentru îndeplinirea forma
lităților de rigoare. Se aștepta 
la un control „in mare". Spre 
surprinderea lui însă controlul 
s-a făcut ...la bani mărunți și a 
dat la iveală o serie de monede 
de aur, o mare cantitate de va
lută străină și o importantă 
sumă de bani românești ascunși 
prin bagaje. în această situație, 
toți banii care urmau să fie 
trecuți in piod fraudulos peste 
graniță au fost confiscați, iar 
călătorului „i s-a făcut valiza" 
pentru un alt „voiaj". Pentru că 
pe primul, deși l-a pregătit atita 
vreme, l-a ratat cu succes I

Ultimul 
„6-6“

I.a un control efectuat nu de
mult în cadrul unității de legu- 
me-fructe nr. 282 din București 
(șos. Olteniței nr. 360), s-a stabi
lit că vînzătorul Iile Preduț și-a 
însușit din gestiune suma de 
80 500 lei. în fața probelor, el a 
recunoscut că o bună parte din 
banii pe care-i încasa ziua îi 
folosea seara ca „fond de rulment** 
pentru barbut. Investigațiile fă
cute cu acest prilej pun însă în 
evidență încă un amănunt care 
reține atenția. Din 1965 șl pînă 
acum, în fiecare an, în gestiunea 
lui Iile Preduț se constatau minu
suri. De fiecare dată însă el era 
„sancționat" prin cîte o ...mutare 
disciplinară. Iar dumnealui, pe 
unde ajungea, consecvent, aducea 
numai pagube. Ultima dată, îna
inte de a fi mutat la unitatea nr. 
282, a avut un minus de 20 000 Iei. 
Sperăm că. măcar acum, organele 
de resort vor stabili cine anume 
se făcea că-1 sancționează. Pentru 
a-1 răsplăti și pe el după merit.

Rubrica redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Se poate afirma cu certitudine că 
în ultimii cițiva ani fenomenul in
fracțional se află la noi in vizibil 
reflux. Totuși, numărul cazurilor de 
atentat la avutul obștesc și de înșe
lăciune nu e nici pe departe de na
tură să îndemne la resstrîngerea aten
ției organelor de control, la slăbirea 
vigilenței publice. Statisticienii orga
nelor de cercetare au stabilit, de 
pildă, că 30—40 la sută din numărul 
total al infracțiunilor se înregistrea
ză ’n sectorul comercial, cu deose
bire în unitățile de consum public. 
Iată de ce și recentele noastre inves
tigații au fost localizate tocmai in 
acest compartiment al comerțului.

...Seară. Tîrzlu. Primul popas : lo
calul „Marea Neagră" din Constanța. 
Cind au Intrat acolo reprezentanții 
organelor de control, sala restauran
tului a luat pe dată înfățișarea unei 
mine pe cale să fie inundată de 
apele subterane. 
Se, știe că, în a- _ 
cest caz, șobolanii ’ 
părăsesc cotloa
nele lor întune
coase, îșl pierd 
cumpătul, orien
tarea și ies înne
buniți la lumină. 
Desigur, la „Ma
rea Neagră" am 
avut de-a face cu 
alte... „rozătoare". 
La apariția mili
ției, un individ se 
năpustește pe o 
ușă dosnică, altul 
face semne dis- 
perate Intr-o di- ' 
recție anume, iar 
barmanul aruncă 
la întîmplare un 
teanc gros de 
bancnote... Curînd 
lucrurile încep să 
se clarifice: în 
beci sînt descope
rite cîteva sute 
de sticluțe cu 
esență de rom, 
cantități impor
tante de spirt, 
zahăr. Concluzia : 
cîteva elemente 
detracate de la ( 
acest local, în- ’ 
conjurate de in
divizi (neangajați 1) 
penale, „experți" 
băuturilor, fabricau 
scară largă, propria 
Rezultatul unui calcul 
tr-un singur an, banda 
furt și înșelăciune, cu 
lei I

Derulăm mai departe 
dului : la complexul „Zodiac* 
Mangalia, adjunctul responsabilului 
este supus rigorilor legii pentru 
trafic de valută, aur șt bijuterii. Ho
telul „Dacia", din aceeași localitate : 
S. Zenaida, funcționară la casa de 
schimb, dispare brusc cu o sumă im
portantă de dolari. în nenumărate 
hoteluri și restaurante descoperim 
lipsuri incredibile în gestiune. Ai sen
zația că vulpile și dihorii au fost ri
dicați la rangul de paznici ai avutului 
obștesc 1 Sigur, situația am putea-o 
ilustra cu numeroase alte exemple. 
Socotim însă că simpla enumerare a 
unor cazuri aparte nu explică și nu 
rezolvă nimic. De aceea vom stărui 
în continuare asupra cauzelor care 
favorizează apariția dăunătorilor so
ciali. Deci, întrebarea, cu rezonanțele 
ei de mare gravitate, cu implicațiile 
ei sociale și penale, este următoarea : 
cum este posibil ca atiția indivizi 
declasați să se înfrupte nestingheriți 
și atit de lacom din avutul obștesc și 
din buzunarul cumpărătorului ? Răs
foim două dosare care cuprind ca
potele de acuzație in cazul cîtorva 
infractori. Din datele scrise, care ne 
stau Ia dispoziție, din depozițiile 
martorilor și din explicațiile pe care 
le dau cu multă amabilitate ofițerii 
de miliție, reconstituim faptele.

în toate cazurile, fără excepție, 
delapidarea a fost posibilă datorită 
climatului favorabil care 1 s-a creat. 
Acest act antisocial a fost încurajat 
și favorizat de indiferența unora, de 
iresponsabilitatea conducerii între
prinderilor de hoteluri și restauran
te. a T.A.P.L., de o totală și con
damnabilă lipsă de control, de un 
lung cortegiu de concesii și toleranță.

Paulina Dumbă, de pildă, avea o 
funcție aparent modestă. Colecta în
casările zilnice de la o serie de loca
luri de consum ce aparțineau, la data 
infracțiunii, de întreprinderea balnea
ră Constanța. De reținut că — între 
altele — intr-o singură zi, dintr-o 
simplă întorsătură de condei, ea a 
subtilizat aproximativ 60 000 lei ! 
Avea gînduri mari, se și vedea mi
lionară. Frauda a fost descoperită cu 
totul întîmplător. Oare gestiunea el 
n-a fost verificată de nimeni și nici
odată ? Să vedem ce declară acei 
care i-au fost coleg! sau suneriori :

Gh. Stănescu, fost șef-contabil al 
întreprinderii pomenite :

— La un moment dat am început 
s-o susoectez, s-o verific. .

întrebăm : Pînă la acel „moment 
dat" nu ati mai verificat-o ?

— Ba da, dar, știți, mai superfi
cial (!?). v

— De ce ?
— Ea era controlată îndeaproape 

de contabilitate, de revizorul Alexan
dru Bertea.

— Dar, în definitiv, cine era și cum 
ajunsese aici Paulina Dumbă ?

— Nu știu cum a fost angajată. 
Cred că a fost recomandată de „ci
neva" (1?). Am aflat mai tirziu că

era o aventurieră atrasă la Constanța 
de mirajul căpătuielii.

— Dar cine avea datoria să cunoas
că, din capul locului, profilul ei 
moral ?

— Ion Mușat, șeful serviciului per
sonal.

Contabilul-șef, omul care e obligat, 
prin funcția lui, să știe precis cui în
credințează gestiunile, se spală acum 
pe mîini. Să vedem totuși ce spune 
Ion Mușat : nu o cunoșteam pe... 
„tovarășa". De unde s-o cunoas
că ? A venit la întreprindere, a cerut 
să fie casieră, a fost imediat anga
jată și tot imediat i s-a dat posibili
tatea să mînuiască cîteva milioane. 
Era fată „selectă", spilcuită ' (nici nu 
se cunoștea că mai înfundase pușcă
ria încă de două ori pentru 17 cazuri 
de înșelăciune și delapidare ! — n.n.). 
Șeful serviciului personal nu se n- 
mestecă însă in asemenea „amănun-

luat pesemne drept niște... banali
tăți).

Iată, prin urmare, de ce specimene 
era înconjurată Paulina Dumbă, cine 
îi controla „activitatea" ! Și dacă aces
tora le adăugăm și pe colegii de mun
că dezinteresați, dar gură-cască — 
a căror deviză stupidă e : „chiar dacă 
văd ce se petrece în jurul meu, eu 
personal nu mă bag și nu mă ames
tec* — avem tablou! complet în care 
delapidarea — acest „virus" antiso-’ 
cial — .și-a găsit mediul prielnic de 
manifestare, lățindu-se repede, ca 
ciuperca otrăvitoare pe gunoi.

Ceea ce ni se pare extrem de curios 
este că aproape toți „actorii" pome
niți își văd și acum, ca și mai înain
te, de „treburi", lucrează tot în co
merț, tot cu „finanțe" ! A considerat 
I.H.R. că a fost vorba doar de o sim
plă coincidență, că cei pîrîți pentru 
luare de mită sînt doar niște „nevi-

Cînd vulpile și dihorii
sînt puși sa pazeasca

*

antecedente 
substituirea

cu 
in 
și vindeau, pe 
lor producție.. producție, 

sumar : în- 
s-a ales, din 
peste 600 000
pellcula rai- 

din

te". El știe una și bună. Dacă vine la 
întreprindere cineva de pe stradă și 
se recomandă „Ixulescu", șeful servi
ciului personal se uită mai întîi la 
ținuta individului. Dacă e scos ca din 
cutie și mai are pe deasupra ac de 
aurila cravată il angajează și imediat 
11 face șef de complex. Pe urmă ? 
Potopul ! Să răspundă contabilitatea. 
Dar ia să auzim ce spun contabilii.

Viorica Mihalache — contabilă : „O 
cunoșteam pe Paulina Dumbă. Știam 
că se ocupă cu tot soiul de înșelă
torii...".

Ne-am întrebat : atunci de ce n-a 
denunțat-o ? Poate din... jenă sau 
discreție ? Cum este posibil ca într-o 
unitate din sectorul socialist, avutul 
obștesc să fie jefuit fără ca nimeni, 
dar absolut nimeni, să nu schițeze un 
gest de revoltă ? De ce nu a func
ționat controlul intern ? Declarațiile 
aflate la dosarul Paulinei Dumbă 
(verificate în parte de miliția locală) 
aruncă peste acest ungher întunecat 
un fascicol de lumină. Iată ce afirmă 
inculpata : „Ca să mă mențin, am fă
cut numeroase cadouri unor salariați 
cu funcții de răspundere din între
prindere. Lui Gh. Stănescu, contabiil- 
șef, i-am dăruit două inele de aur, 
o haină de piele, două șiraguri de 
chihlimbar și altele ; Vioricăi Mi
halache, contabilă la serviciul finan
ciar — un costum 'de piele, trei blă
nuri de vulpe argintie. 5 verighete de 
aur ; lui Ion Mușat, șef serviciu per
sonal — un Inel de aur, zeci de pa
chete de țigări americane ș.a. ; 
Alex, Bertea, rezivor contabil 
mă învăța să fur I) — 
douri". Aceasta deblară 
ca declarațiile ei să fie 
infirmate.

Unele dintre aceste 
recunosc deschis că au primit, sub 
o formă sau alta, cadourile' delapida
toarei : altele recunosc numai fan- 
tul că delapfdatoarea a intenționat 
să le mitviască... (Gh. Stănescu. de 
pildă, susține că pe el nu l-a șocat 
gestul. „Avansurile" subalternei nu 
i-au produs nici o îngrijorare, le-a

lui 
(care 

diverse ca- 
ea. Rămîne 

dovedite sau
„personaje"

novați" gură-cască, niște îmbrobodiți? 
Să vedem. în timpul raidului nostru, 
aflăm că un barman din Stațiunea 
„Jupiter" (restaurantul „Capitol") a 
dispărut brusc, lăsînd în gestiune un 
veritabil... pustiu ; paguba e greu de 
evaluat cu precizie. Un ofițer de mi
liție a făcut următoarea remarcă : 
„Așa se întîmplă dacă întreprinderea 
de hoteluri și restaurante angajează 
pentru gestiuni, împotriva normelor 
în vigoare, indivizi cu antecedente 
penale".

— De ce angajați în posturi de ges
tionari foști delapidatori ? — l-am 
întrebat pe Victor Dăineanu, direc
torul coordonator al I.H.R.-Mangalia.

— Nu-i angajez eu personal, ne-a 
răspuns tovarășul director. îi verifică 
serviciul personal, celelalte servicii 
îi supun unor probe, iar în final ac
tele sînt semnate de directorul co
mercial.

Parcurgem întreaga filieră. Ne 
oprim pentru început la serviciul 
personal. Peste cine credeți că dăm 
aici ? Peste... Ion Mușat, fostul șef 
de serviciu personal de la fosta în
treprindere balneo-climaterică-Con- 
stanța, „nașul" Paulinei Dumbă I Ca 
și acolo, și aici se ocupă tot de... „re
crutări" de cadre „capabile".

— Cum l-ați angajat pe T. Aurel ?
— Păi. a venit peste cîmp (?.!)
— Și atunci de ce nu l-ați făcut 

chiar... director ?
— A spus că e de meserie bar

man...
Cerem actele de angajare. O ade

vărată bătaie de joc : în „dosar" — 
dacă se poate numi așa — era pre
zent doar un petic murdar de hîrt.e, 
pe care hoțul formulase în trei cu
vinte cererea. Privim și nu ne vine 
să credem ochilor. Pe cerere figurea
ză nici mai mult, nici mai puțin de- 
cît 7 (ați citit bine, șapte) semna
turi : trei ale directorului comercial, 
două ale contabilului-șef, una a ser
viciului producție și una a serviciu
lui organizarea muncii. Șapte sem
nături pe o cerere în care infracto
rul scria negru pe alb — fără ca ni-

meni să se întrebe de ce — ...„spe
cific că nu solicit transfer pentru an
gajare întrucît nu-mi este necesar". 
Cititorul spre deosebire de cei care 
și-au pus semnătura pe respectiva 
cerere, va sesiza probabil filantropia 
infractorului : „nu solicit transferul 
Întrucît nu-mi este necesar". Adică 
— vezi doamne — omul e atit de „ge
neros", incit renunță să ia drepturile 
pe care i le acordă legea ! Nu ! In
tenția infractorului era alta : el — 
și poate nu numai el — știa că soli
citarea transferului însemna, în final, 
cunoașterea reală a situației sale de 
serviciu, inclusiv faptul că omul cafe 
renunță cu atita ușurință la transfer 
a mai fost prins cu „mîța-n sac", că 
are antecedente penale I Legea pre
cizează : „Nu poate fi angajat ca ges
tionar cel care are antecedente pe
nale ; gestionarii trebuie să prezinte 
certificate de calificare, să 

garanții 
riale...".

Legea a fost con
cepută în spiritul ' 
apărării avutului 
obștesc. Iată insă 
că se mai găsesc 
unii care o încal
că în mod groso
lan. Vine cineva 
de „peste cîmp" 
și un anume Ion 
Mușat, funcționar 
Versat în chiți
bușarii, care to
tuși mai lustru
iește scaunul la 
serviciul personal, 
și un altul — Du
mitru Andriadis, 
director comercial 
— fără să-i veri
fice actele, fără 
să-l angajeze o- 
ficial, îi pun în 
brațe o gestiune 
de sute de mii de 
lei și-i zic : „lu
crează, băiete". Și 
„băiatul" se apu
că de lucru! Poa
te că avem în 
față un caz izolat, 
o excepție ? Nici 
vorbă : numai la 
pomenita între
prindere au fost 
170 de indivizi — 
toți cu antece-

EXPERIMENTUL
f

depună 
mate-

„angajați" astfel 
toți în gestiuni, 
dente penale. Iată mediul în care scot 
capul dăunătorii sociali !

Conducerea I.H.R. poartă pe umeri 
în această direcție o mare răspun
dere. Prin modul ușuratic de 
lucru al unor cadre de răspun
dere din aceste unități — di
rectori. șefi de servicii, revizori 
financiari — s-a creat ambian
ța în care delapidatorii și escro
cii s-au putut manifesta nestinghe
riți. Este de. neconceput să se tole
reze debandada existentă în formele 
de angajare a unor persoane care 
minuiesc zeci de milioane de lei ! E 
cu atît mai condamnabilă responsabi
litatea inadmisibil de scăzută de care 
au dat dovadă cei învestiți cu dreptul 
de a recruta personalul de servire 
pentru localurile de consum. A re
zultat clar : în fond avem de-a face 
cu ignorarea flagrantă a unor obli
gații elementare de serviciu.

Depistarea Infracțiunilor a fost 
realizată în special de către organele 
de miliție. Foarte bine. Dar credem 
că este de netolerat ca întreaga ac
țiune de urmărire și cercetare să fie 
lăsată exclusiv pe umerii acestor or
gane. Facem această precizare întru- 
cit ’""d^lăpîdă'file depistate în localu
rile din rețeaua O.N.T. și a trustu
lui de alimentație publică din jude
țul Constanța au fost facilitate și de 
inerția și lipsa de fermitate a con
trolului financiar intern, de contro
lul de mintuială pe care îl exercită 
inspecția comercială locală. Socotim 
absolut necesar ca atît organele eco
nomice de control, cît și autoritățile 
locale să întreprindă neîntîrziat ac
țiuni hotărîte pentru lichidarea ori
căror încercări viitoare de atentat 
la avutul obștesc.

Gh. GRAURE 
Const. PRIESCU

ARHITECTURĂ
Unul din obiectivele 

fundamentale ale pro
iectării în momentul 
de față este obținerea 
unei concordanțe ma
xime cu determinantele 
economice, în satisfa
cerea nevoilor funcțio
nale mereu crescinde 
și diversificate din 
toate domeniile activi
tății noastre sociale. 
Asigurarea acestei 
concordanțe se face la 
scara economiei națio
nale prin intermediul 
planificării, în cadrul 
căreia se optimizează 
toațe elementele de 
comparație care inter
vin, trăgîndu-se con
cluziile de previziune. 
Pentru o cît mai e- 
xactă previziune, pla
nificarea are nevoie 
desigur de date asu
pra trecutului cît și de 
demonstrarea experi
mentală a unor idei, 
principii și elemente 
noi apte pentru a fi 
aplicate în viitor. în 
acest sens nu mai 
este nevoie de a ar
gumenta necesitatea 
experimentării care 
premerge generalizarea 
unui sistem.

în sectorul activită- 
țlt de proiectare și e- 
xecuție în construcții, 
cercetările s-au în
dreptat în mod firesc 
spre tipizarea, indus
trializarea și prefabri- 
carea elementelor de 
construcții, spre stan
dardizarea unor pro
grame de arhitectură 
de mare serie, in ve
derea măririi vitezei 
de execuție și reduce
rii costurilor. Cu toa
te acestea, o serie de 
măsuri luate de con
ducerea de partid și 
de stat în ultimul timp 
— privind utilizarea 
mai rațională a tere
nului în cartierele pro
iectate inițial cu den
sități prea scăzute, di
versificarea categorii
lor de confort la 
construcții social-cul- 
turale, studiile și 
noile proiecte de 
spitale care vor mic
șora simțitor prețul de 
cost pe pat ș. a. — de
monstrează că proiec
tarea nu s-a preocupat 
din timp de cercetarea 
și experimentarea unei 
game largi de posibi
lități de a face față 
rapid, exact și econo
mic cerințelor care se 
impun la un moment 
dat. Un aspect impor
tant reține atenția în 
cadrul măsurilor 
mintite mai sus ; 
versificarea 
țiilor nu 
lată pur 
marcarea 
conomice

a- 
di- 

cunstruc- 
este echiva- 

și simplu cu 
de trepte e- 
și categorii

de confort diferite, ci 
vizează în principal o 
diversitate de noi pro
grame de arhitectură. 
Tocmai diversificarea 
programelor de arhi
tectură, în concordan
ță cu necesitățile 
schimbate, evoluate pe 
o altă treaptă, a fost 
insuficient studiată in 
institutele de proiecta
re. Neajunsurile pe 
care le implică uni
formitatea și rigidita
tea programelor de 
hoteluri, locuințe, sa
natorii, case de cultu
ră, spitale etc. au dus 
la disproporții însem
nate intre mărimea u- 
nor investiții și nece
sitățile reale ale 'locu
lui unde au fost am
plasate, la nepotriviri 
de program cu verita
bilele cerințe funcțio
nale, proprii regiunii.

Pentru evitarea pe 
viitor a unor aseme
nea discordanțe —

puncte

de vedere

care se traduc în iro
sirea sau utilizarea i- 
neficientă a unor con
siderabile valori mate
riale — consider de o 
mare însemnătate ex
tinderea cercetării a- 
plicate, studierea și 
experimentarea noilor 
programe de arhitec
tură impuse de exi
gențele etapelor ime
diat următoare sau 
chiar de perspectivă. 
Aș aminti că, în mo
mentul de față, deși u- 
tilitatea experimentă
rii și aplicării unor i- 
dei și principii de o 
valoare unanim recu
noscută este evidentă, 
nimeni nu face pașii 
necesari spre concre
tizarea lor. Se pot cita 
în acest sens studiul 
de diferențiere a spa
țiilor interioare (dor
mitoare minimale, 
compensînd suprafața 
mărită simțitor a ca
merei de zi) care ge
nerează soluții noi în 
proiectarea locuințelor, 
corespunzînd cerințe
lor multor categorii de 
preferințe, mod de 
viață și profesiuni ; 
hotelurile de categorii 
de confort medii, și 
minime, cu lățimea u- 
nei trave de 2,40—2,50 
m ; sanatoriile dezvol
tate în sistemul de pa
vilion balnear, cu su-

prafețe de cazare re
duse (avînd în vedere 
faptul că, în continua
re, în întreaga lume se 
folosește fondul 
cazare existent, 
nîndu-se însă la dis
poziția publicului baze 
moderne de trata
ment) ; birourile în 
sistem „hală" etc. în 
domeniul urbanismu
lui aș aminti studiul 
restructurării com
plexe a unor zone cen
trale în comparație cu 
ansamblurile construi
te pe terenuri agrico
le la marginea orașu
lui, proiectarea unor 
cartiere în care să se 
experimenteze atinge
rea unor indici ridicați 
de ocupare a terenu
lui, în condițiile res
pectării normelor bio
logice, etice, sociale 
etc. Desigur, obiectul 
articolului de față nu 
este să sugereze ceea 
ce ar trebui experi
mentat, ci numai de a 
arăta necesitatea aces
tei experimentări.

Pentru detectarea 
categoriilor de progra
me necesar a fi ex
perimentate în urma 
unor studii pregătitoa
re, printr-o inițiativă 
a C.S.E.A.L. și a in
stitutelor centrale, în 
colaborare cu princi
palii 'beneficiari, s-ar 
putea declara experi
mentale o serie de in
vestiții concrete, acolo 
unde experimentarea 
apare posibilă și ra
țională. Investițiile 
respective ar putea 
beneficia în acest caz 
de derogări de la o sp- 
rie de norme și stan
darde învechite, con
tribuind astfel și la o 
reactualizare a acesto
ra în conformitate cu 
datele rezultate din 
cercetarea aplicată. 
Forțe de proiectare e- 
xistă suficiente și o 
bună gospodărire a re
surselor economice ne 
obligă la investigații, 
pentru a împinge do
meniul experimentului 
pînă la verificarea în 
practică și generaliza
rea funcțiunilor și 
programelor modifica
te. Consider că în 
arhitectură — al cărei 
domeniu definitoriu 
este organizarea spa
țiului în vederea sa
tisfacerii optime a u- 
nor funcțiuni — cer
cetarea și experimen
tarea trebuie în prin
cipal îndreptate spr- 
studiul și 
programelor 
arhitectură, 
zător noilor 
social-economice.

de 
pu-

elaborarea 
noi de 

corespun- 
necesități

arh. Horia HUDIȚA

Cartierul Berceni din Capitală Foto : M. Andreescu
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(Urmare din pag. I)

s-a format un colectiv de specialiști, 
care s-a deplasat în localitățile Be- 
nesat, Ileanda, Chizenl, Gîlgău, Bă
lan, Rus și altele, ajutînd consiliile 
populare comunale să stabilească 
zone neinundabile, pe care cetățenii 
să-și reconstruiască casele și anexe
le gospodărești. Sistematizarea loca
lităților rurale, dezafectarea unor că
tune vor duce la creșterea densității 
populației pe un hectar vatră de sat, 
la apropierea locuitorilor satelor de 
centrele civice ale acestora și, ceea 
ce este deosebit de important, la re
punerea în circuitul agricol a unor 
importante suprafețe de teren.

Grija față de om, față de nevoile 
sale s-a vădit cu pregnanță nu 
numai in lupta cu furia naturii dez
lănțuite. ci și în perioada de refa
cere și recuperare a uriașelor pagu
be. Este de necontestat faptul că, 
în condițiile create de situația deo
sebit de grea prin care am trecut, 
cerințele populației pentru diverse 
produse au sporit mai mult decît 
prevederile noastre anterioare. Iată 
de ce biroul comitetului județean de 
partid a îndrumat consiliul popular 
județean să aibă mereu în atenție 
problema ajutorării populației sinis
trate cu materiale necesare refacerii 
grabnice a construcțiilor. Pînă la 
sfîrșitul anului vor fi distribuite 
populației care a suferit de pe urma 
inundațiilor. Ia prețuri reduse, prin
tre altele, aproape 5 milioane cără
mizi, circa 2,5 milioane țigle, peste 
4 800 tone ciment, peste 1 000 mc 
material lemnos. 900 tone var, oțel- 
beton. ipsos, carton asfaltat și alte 
materiale de construcții. Menționăm 
că o bună parte din aceste materiale

a și fost repartizată, iar reconstruc
ția caselor și anexelor gospodărești 
se desfășoară din plin. Consiliile 
populare comunale au fost îndrumate 
să găsească și alte posibilități pentru 
a sprijini reconstrucția gospodăriilor 
distruse sau avariate, iar ajutoarele 
bănești acordate populației se ridică 
la peste 12 milioane lei. în acțiu
nea pentru valorificarea tuturor po
sibilităților de care dispunem au 
apărut numeroase inițiative. De 
exemplu, pentru completarea, cu po
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circa un milion de cărămizi. Aseme
nea inițiative au stimulat activitatea 
tuturor fabricilor de cărămizi din ju
deț.

îmbunătățirea aprovizionării și de
servirii populației constituie — așa 
cum ne cere mereu conducerea parti
dului — un capitol dintre cele 
mai importante pe agenda preocupă
rilor noastre. De aceea, ne-am în
grijit în mod constant «de îndruma
rea și controlul organizațiilor de 
partid din comerț, ca și al celor din
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nevoilor proprii. Pînă în prezent 
s-au organizat două îngrășătorii de 
porci la Șimleul Silvaniei și Sărmă- 
șag și o crescătorie de giște la 
Cehei. în același timp, pînă la șfîr- 
șitul acestui an se vor repartiza la 
diferite crescătorii din județ peste 
140 mii pui de o zi, în special din 
rase de mare productivitate. Răspun- 
zind chemării partidului, locuitorii 
satelor noastre, intr-o impresionantă 
unanimitate, s-au angajat să-și spo
rească eforturile, pentru a da peste
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Participarea cetățeanului 
la toate treburile publice

sibilități locale, a necesităților de că
rămizi, organizația de partid de la 
sectorul de prefabricate al întreprin
derii „Silvania" din Cehul Silvaniei 
a lansat inițiativa : „în fiecare dumi
nică, blocuri de zgură pentru o casă, 
in fiecare săptămînă, prin prelungi
rea schimburilor, materiale peste 
plan pentru încă o casă". Astfel s-a 
ajuns la suplimentarea angajamente
lor inițiale pe 1970 cu încă 130 000 
blocuri de zgură, care echivalează cu

alte unităti economice, de stimularea 
spiritului lor de inițiativă. Aceas
ta a contribuit la găsirea unor 
soluții și modalități eficiente de 
satisfacere, în condiții tot mai 
bune, a cerințelor populației. De 
exemplu, uniunea județeană a coope
rativelor de consum a luat inițiativa 
organizării unor crescătorii proprii 
de porci, miei, gîște, iepuri, găini, 
din care o parte vor fi destinate ex
portului și o bună parte acoperirii

plan cantități sporite de produse 
agroalimentare. Ca urmare, județul 
Sălaj va livra statului, peste plan, 
cantitatea de 897 tone carne, 6 111 hl 
lapte, 88 tone fructe și alte produse.

Desigur, grija pentru aproviziona
rea populației din județ nu s-a măr
ginit numai la produsele agroalimen
tare. Promovind și stimulind un ne
întrerupt flux de Idei, de sus în jos 
și de jos in sus, necesar dezvoltării 
și perfecționării activității și militind

pentru rezolvarea problemelor în pri
mul rind prin valorificarea resurse
lor locale, biroul comitetului jude
țean de partid a inițiat, între altele, 
intîlniri periodice între conducerile 
unităților de industrie locală și ale 
celor comerciale. S-a ajuns astfel la 
concluzia că, mai ales în unitățile 
locale de producție, există posibili
tăți care nu au fost îndeajuns fruc
tificate pentru completarea fondului 
de marfă din rețeaua comercială. 
Numai în cadrul unei astfel de în- 
tilniri, în care s-au confruntat cerin
țele organelor comerciale, ca expo
nente ale solicitărilor populației, cu 
posibilitățile industriei locale, s-au 
încheiat contracte — peste prevede
rile de plan — în valoare de 5 000 000 
lei. Aceeași modalitate a dus la îm
bunătățirea relațiilor dintre unitățile 
cooperației meșteșugărești și coope
rației de consum. La Șimleul Silva
niei, de exemplu, cooperativa de con
sum și cooperativa meșteșugărească 
din localitate colaborează prin co
menzi operative directe, întocmite 
pe baza necesităților și a cerințelor 
populației de acolo, ceea ce înles
nește acoperirea rapidă a unor soli
citări. Consolidarea rezultatelor ob
ținute depinde, in continuare, de mal 
buna organizare a activității acestor 
sectoare, de valorificarea cît mai din 
plin a tuturor capacităților și rezer
velor de care dispunem — și aceste 
rezerve sînt considerabile.

Comitetul județean de partid Să
laj își propune să întreprindă, pe 
baza unor largi consultări de masă, 
acțiuni privind îmbunătățirea nive
lului de deservire. între acestea se 
înscriu, bunăoară, măsurile pentru 
lărgirea și diversificarea prestărilor 
de servicii către populație, înființa
rea unei noi unități de gospodăria

comunală și locativă în orașul Jibou, 
etc., măsuri menite să lărgească 
rețeaua de magazine și să asigure 
o mai bună legătură- între unitățile 
comerciale de la sate, să faciliteze 
aprovizionarea ritmică a localităților 
rurale în cursul întregului an.

în același timp acordăm o deose
bită atenție muncii politice '■pentru 
educarea lucrătorilor din comerț și din 
celelalte sectoare ale deservirii pu
blicului în spiritul cinstei și solicitu
dinii față de public, in spiritul înțe
legerii adevărului fundamental că 
trebuie să se afle în permanență in 
slujba cetățeanului, că atribuțiile lor 
nu au un caracter pur administrativ, 
ei fiind investiți cu o funcție de ne
mijlocită răspundere socială. Pri
vind lucrurile printr-o asemenea 
prismă încercăm să înlăturăm, în 
relațiile dintre Instituții și cetățeni, 
reziduurile birocrației, excesului de 
formularistică, ale lipsei de prompti
tudine și de serviabilitate, ce ne 
sînt încă deseori semnalate, cu în
dreptățite reproșuri, de oamenii mun
ch. Solicităm, de aceea, organizații
lor de partid din toate sectoarele 
deservirii sociale să acționeze cu 
perseverență în vederea îmbunătăți
rii muncii politico-educative în rîn- 
durile salariaților.

Iată, deci, o varietate mare de 
probleme care, o dată cu extinderea 
sferei de preocupări a organizației 
județene de partid Sălaj, presupune, 
în mod firesc, îmbunătățirea metode
lor noastre de îndrumare și condu
cere, exercitarea unui control de 
partid exigent, în măsură să asigure 
perfecționarea activității tuturor in
stituțiilor chemate să slujească me
reu mai bine masele largi de oa
meni ai muncit

tntiln.it
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La centrală

sau tot la centru?
EZITĂRI ÎN TRANSFERUL DE ATRIBUȚII 

CĂTRE CENTRALELE INDUSTRIALE

înființată la I octombrie anul 
trecut, prin gruparea — ținîndu-se 
seama de criteriul tehnologiei, de fa
bricație — a șase întreprinderi, Cen
trala industrială de anvelope și mase 
plastice din București a pornit la 
drum cu dreptul, cum se spune. In 
primul semestru a.c., planul la pro
ducția globală a fost depășit cu a- 
proape 40 milioane lei, iar cel al 
producției marfă cu peste 14 milioa
ne lei. în această perioadă s-au fa
bricat suplimentar 18 000 anvelope, 
1 138 tone produse din mase plastice 
și piese de Schimb în valoare de 
peste 3,2 milioane lei. Prevederile la 
sarcina privind productivitatea mun
cii au fost îndeplinite în proporție 
de 101,7 la sută, iar cheltuielile la 
1 OO.O.Aei producție marfă au fost di- 
minuftte cu 4,3 lei, ceea ce a permis 
obținerea unor beneficii peste plan 
de aproape 10 milioane lei.

Fără îndoială, toate aceste rezul
tate favorabile nu s-au obținut de 
la sine. Fiecare din ele reprezintă 
urmarea unor eforturi susținute, a 
aplicării unor măsuri eficiente în di
ferite domenii ale activității noastre 
economice. Mai întîi, trebuie spus că 
ele sînt rodul repartizării judicioase 
a sarcinilor de plan în cadrul cen
tralei, pe fiecare întreprindere com
ponentă. în defalcarea sarcinilor de 
plan am ținut seama întotdeauna de 
posibilitățile și condițiile reale exis
tente în fiecare întreprindere, 
urmărind să asigurăm o „încăr
care" rațională, ’ echitabilă a fie
cărei unități care face parte 
din centrala noastră. Dar stabilirea 
judicioasă a sarcinilor de plan nu a 
reprezentat decît punctul de plecare 
al întregii activități. Pentru că o 
atenție deosebită am acordat urmă
ririi realizării lor. Intervențiile 
prompte, măsurile operative luate de 
consiliul de administrație al centra
lei au fost „antidotul" pe care l-am 
opus situațiilor în care, la o între
prindere sau alta, exista o rămînere vrar, ran 
în urmă față de ritmul realizării pro- eliminate 
ducției preconizate. Asemenea inter
venții au vizat domenii variate. 
puLsionarea furnizorilor pentru 
pectarea termenelor de livrare 
bilite în contracte — mai ales 
cazul policloruții de vinii și polieti- 
lenei — concentrarea celor mai va
loroase forțe din întreaga centrală 
(aproape fiecare întreprindere a fost 
aj- Jâtă în acest fel) pentru înlătura
rea cauzelor care au provocat opriri 
accidentale ale instalațiilor — 
numai cîteva din direcțiile în 
activitatea centralei s-a făcut 
plin resimțită.

Dacă am amintit pînă acum 
mai de rezultatele pozitive ale acti
vității centralei noastre, aceasta nu 
înseamnă că totul a mers perfect, 
„ca pe roate". Nu facem nici un se
cret din faptul că am întimpinat o 
serie de dificultăți de ordin tehnic și 
organizatoric, că, uneori, în munca 
noastră s-au manifestat unele nea
junsuri legate mai cu seamă de a- 
provizionarea tehnico-materială, 
desfacerea producției la export, 
calitatea produselor. In măsura 
care aceasta a depins de posibilită
țile centralei, am acționat prompt 
pentru eliminarea lor. Cert este însă 
că rezultatele noastre ar fi fost și 
mai bune dacă nu am fi fost — și 
sîntem și în prezent — stînjeniți de 
unele greutăți a căror origine se află 
fie în nereglementarea unor proble
me care privesc buna funcționare a 
centralelor industriale, fie în modul 
în care se aplică în practică anumite 
reglementări existente.

Bunăoară, în statutul cadru al 
centralelor industriale se prevăd în 
mod expres sarcinile majore, mul
tiple ce revin acestor organisme eco
nomice în domeniile importului și 
exportului. Practic, însă, rolul cen
tralei în aceste domenii este extrem 
de redus. Și aceasta întrucît la ope
rațiunile de import, ca și la cele de 
export, trebuie încă parcursă o filieră 
deosebit de complicată și încărcată. 
In aceste activități sînt angrenate 
prea multe organisme. De pildă, o 
fișă tehnică de import — chiar pri-

Im- 
res- 
sta- 

în

sînt 
care 
din

na-

de 
de 
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vitoare la valori foarte mici — în
tocmită de întreprindere este trimi
să la centrala industrială și, în con
tinuare, trece pe la direcția generală 
de aprovizionare și desfacere din 
minister, apoi la întreprinderea de 
comerț exterior și. în fine, la Mi
nisterul Comerțului Exterior. Se 
pune cel puțin întrebarea : ce rost 
mai are intervenția direcției de a- 
provizionare și a ministerului de re
sort în acest lanț și așa foarte în
cărcat ?

La produsele de export se parcurg 
aceleași etape ca și la cele de import. 
Curios este că, in acest sistem, deși 
centrala industrială- trebuie să 
„vioara întîi' 
transferul 
Cu alte 
tutui centralei există 
precise, care stabilesc rolul și locul 
fiecăruia in ceea ce privește activi-» 
tatea de import și export, totuși, în 
practică, se întilnește o adevărată 
suprapunere de atribuții și sarcini. 
O interferare din care are de pier
dut eficiența economică a schimbu
rilor cu străinătatea. Pentru că este 
evident că atunci cind în locul unui 
contact direct intre producător, pe 
de o parte, piața externă și parte
neri externi, pe de altă parte, in
tervin numeroși alți 
nu poate fi „prins" 
momentul conjunctura! 
vorabil, nu pot fi obținute 
toate cazurile prețurile cele 
avantajoase nici . la import 
nici la export. Cit de stînjeni- 
toare este încorsetarea in care sîn
tem menținuți in ceea ce privește 
exportul — repet, în pofida regle
mentărilor clare în- vigoare — ne-am 
dat seama de curînd cind, colabo- 
rînd în mod nemijlocit cu o firmă 
străină, nu numai că am obținut pre
țuri mult mai bune, dar neajunsurile 
de care ne loveam pînă mai ieri în 
astfel, de operații — referitoare la li
vrări, calitate — aprda^e' că- au fost

Iată și un alt exemplu care ates
tă că centralelor industriale, cel 
puțin celor din industria chimică, nu 
li s-au conferit toate competențele 
și atribuțiile ce le revin, potrivit 
reglementărilor actuale. în statu
tul cadru scrie 
că centralele au dreptul să 
difice. în cazuri 
cinile de plan anuale și trimes
triale ale întreprinderilor componen
te, bineînțeles cu respectarea nivelu
lui indicatorilor aprobați centra
lei, pe an și trimestre. Ce se 
întimplă în practică ? Pur și sim
plu, centralei industriale i se refuză 
orice competență în acest domeniu. 
Adică pentru o modificare de plan, 
oricît de neînsemnată, trebuie nea
părat solicitată (și primită !) apro
barea ministerului.

Asemănător stau lucrurile în ceea 
ce privește întreaga structură de in
dicatori ce ni se repartizează de că
tre minister. De exemplu, primim 
sarcina de creștere a productivității 
muncii și, implicit, numărul mediu 
scriptic de salariați aprobat. Nu mai 
vorbim că acești indicatori ne sînt 
stabiliți „de sus" pe fiecare trimes
tru, dar ce rost are să primim o de- 
falcare a numărului de 
necesar activităților 
școli, cantine, creșe — mai ales că 
pentru fiecare din aceste activități 
există normative de personal, gene
ral valabile.

Un alt domeniu în care compe
tența centralei ar trebui să crească 
este cel care privește stabilirea pre
țurilor de vînzare. în fiecare perioa
dă, centrala noastră produce mii de 
sortimente noi, în special în secto
rul de mase plastice. Fiecare cu 
prețul său. Fie că fabricația este de 
serie mică, fie de serie mare, pre
țul produsului nu este stabilit de 
centrala industrială, ci de 
în medie, o documentație 
înaintată de întreprindere, 
mită de la minister după 
Ce implicații are această

fie 
", se manifestă ezitări în 
de atribuții către ea. 
cuvinte, deși in sta- 

reglementări

este lesne de înțeles : se îngreunează 
procesul de adaptare a producției la 
cerințele beneficiarilor noștri, se înce
tinește ritmul înnoirii fabricației 
în întreprinderile subordonate. De 
multe ori, Centrala industrială 
tinde — nu din puține unghiuri de 
vedere — să devină o „cutie de 
scrisori" : prin ea trec instrucțiuni, 
rapoarte, informări, note, „circulare", 
dări de seamă de la întreprinderile 
componente către minister și invers. 
Or, conducerea partidului a atras se
rios atenția ca centralele să nu de
vină verigi intermediare între între
prinderi și minister.

Perioada de organizare a centrale
lor industriale a trecut. Ne aflăm în 
plin proces de consolidare a acestor 
organisme complexe, pe deplin co
respunzătoare condițiilor actualei eta
pe de 
noastre 
această 
nomică 
eficiente maxime în 
cesar ca centralele industriale să poa
tă uza din plin de toate atribuțiile ce 
le-au fost acordate prin însuși statu
tul cadru de organizare și funcțio
nare a lor.

dezvoltare 
naționale, 
formă de 

să permită

a economiei 
Dar pentru că 
organizare eco- 
obținerea unei 

producție, e ne

intermediari, 
întotdeauna 

cel mai

„negru pe
justificate, 

anuale

fa
in 

mai
Și

lucrători 
secundare :

minister, 
de preț, 
este pri- 
trei luni, 

situație,

In laboratorul de metalografie al uzinei siderurgice „Oțelul roșu"
Foto : Agerpres

Ing. Tânase VOLINTIRU 
director general
Ion VELICAN
director
Centrala industrială 
de anvelope și mase 
plastice din București
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din

de rulmenți

corn- 
ali-

9 500 strunguri au- 
și semiautomate 

precum și 5 700 to- 
piese forjate

construcție
transmit

de

dată cu lărgirea ga- 
de produse, fabrica 
Bîrlad își dezvoltă și
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0 EXPERIENȚĂ BUNĂ
In construcția
DE COMPLEXE

INTERCOOPERA TISTE
PENTRU CREȘTEREA

PORCINELOR

Pe platforma de montaj general a uzinei
Ploiești se execută ultimele operajii de asamblare a 
unei instalații de foraj F-200 2DH. Aceasta face par
te din cele peste 1 000 instalații românești de foraj, 
destinate săpării sondelor de adîncimi mici, medii și 
mari, expediate în actualul cincinal de uzinele con
structoare de utilaj petrolier beneficiarilor din apro

ximativ 30 de țări ale lumii

Mai"-

Obiective industriale in
CorespondențiiEX>Î

F '< ■ : îtll
Sebeș: Se lucrează tn 

ritm intens la construcția 
unui modern combinat de 
industrializare a lemnu
lui, care va avea, în faza 
finală, o capacitate de 
114 000 tone plăci iibro- 
lemnoase și 70 000 tone 
cherestea de foioase. La 
fabrica de plăci fibrolem- 
noase a început monta
jul și reglarea echipa
mentului tehnic. Opera
țiile principale de prelu
crare a masei lemnoase

i „Scînteii"
Ol.l "< 
vor fi mecanizate și auto
matizate.

Zalău: Se construiește 
o modernă filatură de 
bumbac, care va produce 
anual peste 4 000 tone fire 
cardate. Noua unitate e- 
conomică va fi înzestrată 
cu mașini și utilaje 
înaltă tehnicitate.

Tîrgoviște : Se desfă
șoară, în avans față de 
grafic, lucrările de con
strucție a halei principale 
pentru uzina de strunguri.

•u'tb... iB 
care va produce tn faza 
finală 
tomate 
anual, 
ne de 
oțel.

Buzău : In cadrul 
binatului industriei 
mentare s-a construit o 
nouă secție de producție. 
Dotată cu utilaje de mare 
randament, noua secție 
poate prelucra 180 tone 
de tomate în 24 de ore.

Diversificarea producției
VASLUI (coresponden

tul „Scînteii"). — De la 
începutul anului și pînă 
acum. Fabrica de rul
menți din Bîrlad a asimi
lat 34 de noi tipuri de rul
menți destinați diferitelor 
întreprinderi 
printre care 
autoturisme de la Pitești

industriale, 
Uzinei de

(Urinare din pag. I)

și uzinelor de autocami
oane și tractoare din Bra
șov.

O 
mei 
din 
capacitatea. Astfel, în ca
drul noii secții de forjă 
s-a montat o modernă li
nie automată de refulare

la cald a inelelor de rul
menți, linie cu o produc
tivitate de 8 ori mai mare 
decît a vechilor utilaje. 
Tot aici se află în curs 
de montaj un cuptor de 
tratament primar al ine
lelor de mare productivi
tate.

în județul Mehedinți au fost organizate 
trei complexe intercooperatiste pentru creș
terea porcinelor. Această formă nouă de or
ganizare s-a dovedit foarte eficientă. Efec
tive însemnate de porci au și fost livrate 
pentru fondul central al statului urmînd ca, 
pînă la sfîrșitul anului, alte cîteva mii să 
ia drumul abatoarelor. Este o experiență 
bună care merită cunoscută. De aceea, în 
rîndurile de față, vom sublinia cîteva din
tre considerentele care au stat la baza orga
nizării aoestei forme de cooperare, modul în 
care au fost rezolvate diferitele probleme le
gate de construcția și popularea complexelor 
și care sînt proiectele de viitor.

„La baza organizării acestor ingrășătorii de 
porci — ne-a spus tov. Petre Golea, secretar 
al Comitetului județean de partid Mehedinți 
— a stat indicația conducerii partidului de a 
concentra și specializa producția în coope
rativele agricole. In luna mai anul trecut, 
biroul comitetului județean de partid, anali- 
zînd dezvoltarea zootehniei în cooperativele 
agricole din județ, a constatat unele neajun
suri in ce privește producția și îndeplinirea 
contractelor de livrări la carne. Examinîn- 
du-se atent condițiile existente în coopera
tive și fără a se neglija oreșterea porcilor in 
sistem gospodăresc, s-a ajuns la ideea înfiin
țării unor crescătorii intercooperatiste. In 
urma unor Studii minuțioase, s-a stabilit să 
se construiască trei asemenea complexe : la 
Gîrla Mare, cu o capacitate de 16 000 porci, 
la Salcia și Gemeni, fiecare cu cite 10 000 
porci". ’

Acuni, cînd primele rezultate sînt evidente, 
se poate afirma că inițiativa creării acestor 
Ingrășătorii, ca și amplasarea lor în cele trei 
unități au fost judicioase.

Probleme mai deosebite s-au ridicat în ce 
privește psigurarea proiectelor pentru aceste 
construcții. Soluțiile oferite de proiectele Mi
nisterului Agriculturii și Silviculturii, care 
ajungeau la 700—1 000 lei pe loc de porc, au 
fost considerate prea costisitoare. Pînă la 
urmă, problema a fost rezolvată pe plan lo
cal. A fost constituit un colectiv de proiec
tare care, avind ca model îngrășătoria de 
porci a I.A.S. Turnu Severin, a trecut la 
adoptarea unor soluții mai ieftine, dar cu 
respectarea tuturor condițiilor ce se impu
neau în construcția unor asemenea complexe. 
S-a luat în calcul ca pentru fiecare loc de 
porc să existe, în medie, un spațiu de 0,6 
mp. O deosebită atenție a fost acordată asi
gurării materialelor. Cărămida și țigla au 
fost confecționate in cadrul cooperativelor, la 
un preț de cost foarte scăzut. Cit privește me
seriașii, au fost formate brigăzi de zidari, 
dulgheri, betoniști, din rindul cooperatorilor. 
Valoarea totală a lucrărilor s-a ridicat la 6 
milioane și jumătate, din care credite de la 
stat doar de 900 000 lei. După calculele esti
mative, atunci cînd se vor termina și mater
nitățile (la Gîrla Mare cu o capacitate de 
1 200 de scroafe, la Salcia și Gemeni cite 
800), valoarea suprafeței destinate creșterii 
unui porc va ajunge pînă la 500 lei.

„Important este — ne spunea tov. Marian

Pufan, vicepreședintele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole — că, pe măsură ce 
construcțiile înaintau, a inceput și popularea 
lor, astfel că in prezent întreaga capa
citate este asigurată ou porci. Procurarea 
porcilor necesari s-a făcut atît din pro
ducția proprie a cooperativelor asociate, cît 
și prin cumpărare, mai ales din cooperati
vele agricole situate in partea de nord a ju
dețului. înainte de a fi lotizați pe virste și 
greutate, porcii au fost ținuți în carantină 21 
de zile, timp în care li s-au aplicat o serie 
de măsuri sanitar-veterinare, pentru a pre
veni unele îmbolnăviri. începind cu anul 
viitor, cînd vor intra în funcțiune materni
tățile acestor complexe, materialul pentru 
creștere și îngrășare se va asigura numai din 
producția proprie, astfel incit circuitul să se 
închidă".

Desigur, creșterea numerică a efectivelor, 
concentrarea acestora în complexe au impus 
și luarea unor măsuri care să asigure baza 
furajeră pentru creșterea porcilor. In primul 
rind, producția cerealieră a cooperativelor a 
fost’pusă de acord cu nevoile complexelor. 
Planurile de producție ale acestor unități pre
văd cultivarea unor suprafețe mai mari cu 
porumb, mazăre și orz, care constituie hrana 
principală a porcilor. De asemenea, comple
xele au fost prevăzute cu instalații pentru 
prepararea nutrețurilor combinate, așa-zisele 
stații de amestec al furajelor. Alimentarea 
scroafelor, a purceilor și in generai a ani
malelor, tinere pînă la 50 kg se face cu furaje 
combinate obținute prun cooperare cu, LA.S.-u- 
rile. De altfel, trebuie arătat că, în toată a- 
ceastă perioadă, întreprinderile agricole de stat 
au acordat un sprijin substanțial la construcția 
complexelor și, mai ales, la pregătirea cadre
lor necesare pentru creșterea porcilor. în
grijitorii au fost, în prealabil, școlarizați la 

■ îngrășătoria de porci și ferma de scroafe Iz
vorul Birzei aparținînd I.A.S. Turnu 
Aici au lucrat efectiv, învă'țînd o 
metode noi, științifice, de aplicare a 
giei moderne în creșterea porcilor.

Cele trei complexe de creștere a 
au nevoie și de maternități care să asigure 
purceii necesari populării lor în 1971. Pro
blema principală care își cere o soluționare 
rapidă este construcția maternităților. Abia 
după opt luni din acest an au sosit proiectele 
și de aceea construcția maternităților întârzie. 
Cooperativele asociate dispun de materialele 
necesare, au și meseriași calificați în acest 
scop. Au nevoie de un ajutor calificat.

Desigur, experiența cîștigată în construcția 
complexelor intercooperatiste amintite este 
meritorie, reprezintă un început bun. Ținînd 
seama de eficiența acestei forme de coope
rare, de cerințele creșterii susținute a pro
ducției zootehnice, sîntem încredințați că or
ganele locale de partid și de stat vor face 
totul pentru a dezvolta și consolida această 
experiență.

/wvwwwwwwwwa

Constantin COTOȘPAN 
corespondentul „Scînteii

Severin, 
serie de 
tehnolo-

porcilor

după leguminoase. Or, acest lucru 
este important și din punct de ve
dere al calității. Griul cultivat după 
leguminoase are un conținut mai ridi
cat de gluten cu 1—2 la sută decît 
cel amplasat după alte plante pre
mergătoare. Numai că leguminoasele 
ocupă un procent redus în ansamblul 
culturilor și, de aceea, griul este 
semănat după alte plante premergă
toare, unele mai puțin indicate. Acum 
cînd se face amplasarea cultu
rilor este necesar să se urmărească 
îndeaproape ca griul să urmeze după 
cele mai bune plante premergătoare. 
Specialiștii afirmă, apoi, că modul de 
aplicare a îngrășămintelor influen
țează direct calitatea glutenului din 
grîu. Aplicarea unilaterală de îngră
șăminte, practică des întîlnită in u- 
nele unități agricole, diminuează ca
litatea proteinei. De aceea, cercetă
torii recomandă ca și din acest punct 
de vedere să se respecte raportul op
tim între azot, fosfor și potasiu, ceea 
ce trebuie avut în vedere acum 
pregătirea terenului în vederea 
mâna tulul.

Toți specialiștii sînt 
cea mai mare scădere 
în gluten a griului se 
cuiul unor dăunători 
al ploșniței cerealelor 
tins în unele județe din sud. In 1969, 
la cooperativele agricole de produc
ție Ceamurlia de Jos, Lunca, Lăs
tuni, Enisala și „6 Martie" din jude
țul Tulcea, pe suprafețe între 450 
ha și 880 ha cultivate de fiecare, ata
cate puternic de ploșnița cerealelor, 
s-au obținut producții medii cuprin
se între 691 și 1 187 kg Ia hectar, cu 
o greutate hectolitrică de 42,6 pînă 
la 62 kg față de 75 kg și cu indice 
glutenic inferior. Aspecte asemănă
toare au fost consemnate și în jude
țul Constanța, unde în anul 1969 din 
suprafața totală de 196 000 ha însă- 
mînțată cu grîu, pe 70 000 ha s-a ma-

nifestat un atac intens al ploșniței 
cerealelor. Datorită însă lipsei de 
substanțe chimice și numărului insu
ficient de avioane solicitate în acea
stă acțiune, combaterea nu s-a făcut 
decît pe 30 000 ha și aceasta cu întîr- 
ziere. în acest an» ca urmare a mă
surilor de combatere luate, atacul a- 
cestui dăunător a fost mai redus. 
Pentru prevenirea atacului de dăună
tori, paralel cu asigurarea bazei ma-

re, seara erau așezați în cruci și abia 
peste cîteva zile era treierat. In a- 
cest interval continua procesul de 
coacere, iar la treierat boabele erau 
uscate, incit depozitarea se făcea fără 
grijă. Or, acum, la recoltarea cu com
bina, rezultă un grîu cu boabe coapte 
neuniform, care au un conținut mai 
mare de umiditate și foarte multe cor
puri străine. De aceea, la bazele de 
recepție este necesară uscarea lui ar-

NU ESTE
FĂINA BUNĂ

la 
se-

căde acord 
a conținutului 
datorește ata- 
și, îndeosebi, 
care s-a ex-

SAU SÎNT BRUTARII
NEPRICEPUȚI ?

teriale necesare organizării acțiunilor 
de combatere, este necesar să se ia 
măsuri în vederea pregătirii unui 
asolament adecvat efectuării arături
lor de calitate și asigurarea unor se
mințe sănătoase.

Procesul de degradare a griului 
continuă în timpul recoltării și depo
zitării. Trebuie să ne gindim cum 
se făcea în trecut recoltatul. Gri
ul era secerat în pîrgă, legat in 
snopi care stăteau peste zi in soa-

tificială șl naturală. Insă capacitatea 
instalațiilor de uscare s-a dovedit in
suficientă, din care cauză pregătirea 
loturilor de grîu pentru păstrare s-a 
efectuat în condiții grele.

Au fost cazuri cind in unele baze 
de recepție, ca de exemplu Sebeș, 
Buzău, Salonta, Rupea etc., datorită 
nestăpinirii tehnologiei de uscare a 
griului, acesta, în loc să-și îmbunătă
țească însușirile calitative, nu și-a 
menținut nici calitățile inițiale

de panificație, 
lității griului 
zolvârea problemelor 
perfecționarea tehnologiilor de 
care, extinderea capacităților de 
care, condiționare și conservare, 
sigurarea de utilaje corespunzătoare. 
Cercetarea științifică din agricultură 
a abordat numai în mică măsură pro
blemele specifice sectorului de valo
rificare a cerealelor. îndeosebi a celor 
legate de îmbunătățirea și de menți
nerea acestuia, după ce produsele se 
recoltează.

Nu se poate trece cu vederea faptul 
că in unitățile Ministerului Industriei 
Alimentare se mențin unele de
fecțiuni în ce privește procesul 
de producție al plinii. Tehno
logia este uneori necorespunză
toare, nu există spații pentru maturi
zarea făinii de griu (orice bătrînă știe 
că o pline bună se face din făină 
ținută citeva săptămîni); de multe ori 
făina ajunge de la moară cal
dă în covata fabricii de pline. 
Sectorul de panificație s-a mo
dernizat prea puțin. Degradarea griu
lui se produce propriu-Zis în secto
rul producției agricole și al valorifi
cării. Calitatea griului, așa cum 
rezultă din ancheta noastră, este 
o problemă complexă. La rezol
varea ei trebuie să contribuie toate 
sectoarele începînd cu cercetarea, 
continuînd cu producția, unde nivelul 
agrotehnic nu este corespunzător, și 
terminînd cu depozitarea, care tre
buie să se facă in cele mai bune con
diții. După cum se știe, în alimenta
ția cotidiană, alături de pline, se fo
losesc foarte mult pastele făinoase. 
Pentru prepararea lor este nevoie de 
făină rezultată din soiurile de griu 
tare care nu se mai cultivă, ceea ce 
creează greutăți fabricilor care pro
duc paste făinoase. Este necesar ca 
Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii să se ocupe și de asigurarea can
tităților necesare de griu tare.

îmbunătățirea 
face necesară 

legate

ca- 
re- 
de 

us- 
us- 
a-

Produse peste
prevederile planului

SUCEAVA (Corespondentul 
„Scînteii"). — Oamenii muncii 
din județul Suceava au realizat 
cu 10 zile mai devreme pla
nul pe 8 luni la producția 
marfă. Totodată, .
îndeplinirea și depășirea'angaja
mentelor asumate in întrecerea 
socialistă pe întreg anul 1970. 
Potrivit calculelor estimative, 
pînă la sfîrșitul anului în ju
dețul Suceava se vor obține, 
peste plan, 12 500 metri cubi 
cherestea, 610 metri cubi placaj, 
1 250 tone celuloză, 1 160 tone 
hîrtie și alte produse.

ei raportează

Modele noi
de încălțăminte
Peste 

pantofi, 
etc. au 
specialiștii noului Combinat 
de pielărie și încălțăminte din 
Sibiu. Printre acestea, se nu
mără modele elegante _
încălțăminte pentru femei și 
copil, executate din materiale 
flexibile. De asemenea, s-au 
confecționat 3 noi modele de 
cizme pentru femei și adoles
cente, precum și 150 de mo
dele din înlocuitori de piele, 
de bună calitate, utilizîndu-se 
în acest scop și diferite acce
sorii metalice.

400 de noi modele de 
sandale, cizmulițe 

creat în ultimul timp

de
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Istoriografia contribuției Româ
niei la dobîndirea victoriei asupra 
Germaniei hitleriste s-a îmbogățit 
în ultimul timp prin apariția în E- 
ditura militară a două valoroase 
volume de documente, sub semnifi
cativul titlu : „In numele libertății 
și prieteniei". Elaborate de colective 
de cercetători ai Institutului de stu
dii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R.. ele oglindesc 
participarea armatei române, alături 
de arnrata sovietică, la bătăliile pen
tru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, pen
tru apropierea ceasului marii vic- 

asupra hitlerismului.
ambele volume sînt inserate, 

lntîi. chemările și apelurile pe 
Partidul Comunist Român și 
organizații patriotice și demo-

terii 
în 

mai 
care 
alte 
cratice le-au adresat poporului nos
tru. spre a-și mobiliza toate forțele 
pentru zdrobirea fascismului, pen
tru a asigura. în bune condiții și la 
timp, aprovizionarea, transportul 
și echiparea trupelor ce luptau pe 
front. Din aceste pagini transnare 
cu pregnanță hotărîrea fermă a 
maselor largi din tara noastră de a 
conferi un conținut concret lozincii 
însuflețitoare lansate de P.C.R- : 
„Totul pentru front, totul pentru 
victorie !“ — prin munca însufle
țită pentru refacerea srabnică a u- 
nităților industriale distruse sau a- 
variate de război, pentru mărirea 
producției.

Drumul victorios de luptă al 
trupelor noastre, alături de vitezele 
armate sovietice — dincolo de frun
tariile României, trecînd prin De
brețin și Budapesta, peste crestele 
munților Buck. Metalici Slovaci. Ja- 
vorina sau Carnații Albi, peste 
Tisa, Dunăre. Hron și pînă la Mo
rava — este înfățișat în aceste două 
lucrări în mod viu. concret. Paginile 
cărților descriu bătălii crîncene. re-

zlstența înverșunată a inamicului, 
cucerirea prin grele lupte a puncte
lor fortificate. Ele vorbesc și de ne
număratele jertfe de singe date de 
ostașii armatei noastre în luptele, 
purtate cot la cot cu vitejii ostași 
ai armatei sovietice, pentru elibe
rarea popoarelor ungar și cehoslo
vac.

înaltele virtuți- ostășești, spiritul 
de sacrificiu, eroismul, măiestria și 
tenacitatea soldatului român, capa
citatea ofițerilor noștri de a con
duce și organiza lupta prin manevre 
iscusite și îndrăznețe sînt ilustrate 
cu prisosință în paginile lucrărilor 
de numeroasele scrisori și telegrame 
de mulțumire ale unor comandanți 
de arme și unități sovietice, de ci
tarea repetată a trupelor române in 
ordine de zi ale comandamentului 
sovietic.

Sprijinul acordat de unitățile ro
mâne populației civile, comporta
mentul pătruns de adine umanism 
al ostașilor noștri sînt atestate de 
scrisorile pline de recunoștință ale 
unor cetățeni și reprezentanți ai lo
calităților maghiare și cehe elibe
rate de trupele noastre adresate co
mandamentului român.

Tabloul bogat al acțiunilor de 
luptă ale armatei noastre este com
pletat de amintirile unor ofițeri și 
generali români care au luat parte 
la luptele din Ungaria Si Cehoslova
cia. Amplul material ilustrativ, în 
bună parte inedit, care însoțește 
lucrările, sporește valoarea aces
tora.

Oferind o imagine de ansamblu a 
efortului militar al tării noastre în 
îunta pentru eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei, lucrările de fatâ — 
care se adresează în egală măsură 
specialiștilor si publicului cititor 
larg — constituie prestigioase apa
riții editoriale.

I. TEODORESCU

DE PREST
Autorii recent apă

rutei lucrări „Tuber
culoza urogenitală", 
acad. Th. Burghele, 
C. Blaga și I. Teme- 
Iiescu, au realizat un 
adevărat „tratat de 
specialitate", o mono
grafie de o valoare 
deosebită. Redactată 
în colaborare cu un 
colectiv restrîns al 
școlii de chirurgie de 
la spitalul Panduri 
din Capitală, lucrarea 
abordează, cu clarita
te și competență, o 
problemă viu și con
tinuu discutată în li
teratura medicală ro
mână și străină. în a- 
celași timp, ea relie
fează preocupările 
proprii consecvente în 
această direcție, a- 
vînd ca punct de ple
care activitatea știin
țifică și clinică neîn
treruptă de peste 
două decenii a colec
tivului de specialiști 
condus de acad. Th. 
Burghele. De aseme
nea, ea îmbină, cu a- 
leasă probitate și as
cuțit simț critic, roa
dele căutărilor pro
prii cu elementele 
furnizate de cele 737 
titluri selective ale bi
bliografiei, redînd în- 
tr-un mod unitar o 
suită a datelor de la
borator aduse la zi, 
bine proportionate în 
cotextul lucrării. îm
binate cu datele cli
nice și noțiunile 
„clasice" ale bolii.

Concepută în 17 ca
pitole, această mono-

grafie medicală de 
prestigiu dezbate pe 
larg etiopatogenia 
maladiei, formele ei 
anatomo-clinice, par
ticularitățile mani
festării ei la bărbați, 
femei și copii, in- 
sistîndu-se asupra 
diagnosticului cli
nic și, în special, 
asupra diagnosticului 
precoce. De remarcat 
că, după cum pe bună 
dreptate se sublinia
ză, diagnosticarea ei 
„nu poate fi numai o 
preocupare a servi
ciilor de urologie, 
unde bolnavii vin să 
se consulte deseori în 
faze tardive, ci al ori
căror servicii de tu
berculoză pulmonară 
și extrapulmonară, al 
dispensarelor TBC. al 
serviciilor de gineco
logie și chiar de me
dicină internă și ge
nerală". Prin această 
precizare, autorii in
dică totodată și larga 
sferă de interes a 
cărții, care se adre
sează deopotrivă spe
cialiștilor în urologie, 
ftiziologie, chirurgie, 
medicină internă, pe
diatrie, ginecologie 
etc.

Monografia înfăți
șează, în continua
re, procedeele de 
explorare radiolo- 
gică și cu ajutorul 
izotopilor radioactivi, 
aspecte de diagnostic 
de laborator, forme
le anatomo-patolo- 
gice, bogat ilustrate, 
precum și particu-

Dificultatea scrierii 
unei lucrări cu carac
ter monografic despre 
viața și opera unui 
artist plastic, aflat în 
viață, izvorăște, cel 
mai ades, din faptul 
că ciclul creator nu 
este Încheiat. Un pro
ces evolutiv continuu 
faoe, uneori, dificilă 
încadrarea cu precizie 
a operei într-o tipolo
gie anume și, in acest 
caz, autorului nu-i mai 
rămine altceva de fă
cut decît să încerce să 
stabilească coordona
tele specifice ale unei 
game de lucrări prin 
raportarea lor la am
bianța generală, artis
tică sau culturală, în 
cadrul căreia eu luat 
naștere.

într-o asemenea si
tuație se află și car
tea Ameliei Pavel des
pre sculptorul Boris 
Caragea -r artist fe
cund a cărui activita
te se întinde pe par
cursul a aproape patru 
decenii. Demn de reți
nut nl s-a părut a fi, 
în primul rînd, efortul 
autoarei de a încerca 
să fixeze coordonatele 
specifice ale sculptu
rii românești în peri
oada debutului lui Bo
ris Caragea. Este rele
vat faptul că el s-a a- 
firmat de la început 
ca un artist matur, pe 
deplin format. „O lume 
puțin stranie — scrie 
Amelia Paveî — ames
tec de elementare In

fățlșări ale realității și 
poezie primitivă, edifi
cată pe temeiurile de 
străveche înțelepciune, 
cu unduiri lente și fira
ve ale sensibilității, cu 
ritmuri molcome, țesu
tă din legende, super
stiții și credințe ferme
cătoare. fusese punctul 
de plecare și prima 
mărturie a vieții pen
tru Boris Caragea". Și, 
de la acest meritoriu 
început, autoarea în
registrează cronologic 
firul evolutiv al crea
ției artistului, etaoele 
dezvoltării sale pe dru
mul unui realism care 
reunește expresivita
tea modelului din na
tură cu sensibilitatea 
artistului. Grupul de 
lucrări de mai mici di
mensiuni aoarținînd 
primilor ani de activi
tate, portretele, de cla
sică ținută, momentul 
de răscruce pe care îl 
aduce în creația sa eli
berarea, „Discobolul", 
„Legenda lui Făt-Fru- 
mos", relieful „Muzi
ca", „Monumentul V. I. 
Lenin" sînt doar cîteva 
momente ale acestei 
creații, împlinite sub 
semnul realismului, și 
analizate atent în mo
nografia de față. Lipsa 
plnă în prezent a unei 
lucrări de sinteză, care 
să se refere la arta 
plastică românească a 
secolului XX îngreu- 

ț nează vădit efortul 
autoarei de stabilire a 
coordonatelor specifi-

ce ale sculpturii româ
nești din primele pa
tru decenii ale secolu
lui, coordonate pe care 
se va înscrie, în mod 
inevitabil, și crea
ția sculptorului la care 
se referă. O atare îm
prejurare o determină, 
credem, pe autoare, să 
confere lucrărilor lui 
Caragea, din prima 
perioadă a activității, 
calitatea de a fi mai 
puțin rodul unor me
ditații artistice pro- 
priu-zise și mai mult 
rezultatul unui impuls 
lăuntric, materializat 
artistic în lumea for
melor : „Există insă — 
ni se spune (pag. 16) 
— și evoluții genui
ne care pleacă dintr-o- 
dată de la ceea ce ar
tistul are, instinctiv 
mal autentic și mai 
rodnic in el. Pe aceste 
expresii se grefează 
apoi împrospătarea n- 
dusă de cpntactul ulte
rior cu universul cul
turii, cu operele altor 
artiști, in bine, ~ de 
multe ori. dar uneori, 
desigur, și cu riscul 
anemierli. al slăbirii 
forțelor inițiale".

Sub aspect informa
tiv cartea este, indis
cutabil. o contribuție 
pozitivă la cunoașterea 
creației unui maestru. 
Ea ezită însă în fața 
judecății de valoare, a 
caracterizării ansam
blului.

//

I G I U
laritățile electrono- 
microscopice ale bo
lii. Se dezbat im
portantele probleme 
pe care le ridică 
tratamentul medical, 
în funcție de forme
le clinice și maladiile 
asociate. Se insistă 
mai ales asupra tra
tamentului chirurgi
cal și a criteriilor de 
vindecare, unde o 
experiență îndelun
gată și competentă 
permite autorilor să 
prezinte și punctul 
de vedere al școlii 
medicale românești 
asupra criteriilor mo
derne de tratament, 
alături de metodele 
lor originale, puse în 
practică cu succes și, 
unele, adoptate ulte
rior și pe plan inter
național.

Monografia își spo
rește latura ta uzua
lă, aplicată, și prin- 
tr-un capitol final 
privind datele statis
tice, metodologia fo
losită la elaborarea 
studiilor și prelucra
rea datelor furnizate 
de cei 752 bolnavi a- 
nalizați în circa 1 315 
internări. Deși este 
rezultanta muncii u- 
nui colectiv, ea apare 
unitară, structurată 
în capitole bine pro
portionate, venind să 
ocupe un loc impor
tant în literatura ro
mânească de specia
litate.

Dr. Traian NECULA

DE PSIHOLOGIE

PSYCH£“

Editura ION CREANGA
» Giea lutes : „ATENȚIUNE, 

CAROLINA l“.
L6tay Lajos : „CE VREA 
CREIONUL?".
„VASUL CE PLUTEA PE 
MARE* — povestire ști- 
injifico-fantastică alcătuită 
diritr-o suită de capitole 
scrise de copii.
N. S. Turgheniev j „DIN 
POVESTIRILE UNUI VtNA- 
TOR" („Biblioteca pentru 
tofi copiii").
Karin Michaelis i „COPIII 
DOAMNEI GORMSEN*.

In ultimii ani, in 
cultura legumelor din 
cimp «au sere au fost 
introduse noi cuceriri 
ale științei Și tehnicii, 
concretizate in extin
derea mecanizării, fo
losirea unor soiuri 
mai productive și mai 
valoroase din punct de 
vedere calitativ. Toate 
acestea, alături de 
tehnica legumicolă cla
sică, sînt întrunite pe 
larg in lucrarea „Cul
tura legumelor" de 
prof. dr. I. Maier, apă
rută In Editura „Ce
res". Cartea — lucrare 
de mari proporții care 
însumează peste 800 
pagini — cuprinde ul
timele noutăți ale 
științei Și tehnicii le
gumicole pe plan na
țional și mondial. în 
prima parte slnt tra
tate aspectele generale 
ale biologiei și ecolo
giei plantelor legumi-

cole, principiile de 
tehnologie, îngrijirile 
care se acordă cultu
rilor legumelor, inclu
siv irigarea lor. Un ca
pitol important cu
prinde noțiuni largi 
despre folosirea tere
nului legumicol, a se
relor, răsadnițelor și a 
adăposturilor din ma
terial plastic. Partea a 
doua a lucrării — le
gumicultura specială 
— descrie amănunțit 
particularitățile biolo
gice și tehnologice ale 
fiecărei specii de le
gume.

Valoarea lucrării re
zultă și din aceea că la 
desfășurarea schemelor 
de tratare s-a avut 
în vedere eșalonarea 
producției de legume, 
acordîndu-se un spațiu 
corespunzător culturi
lor timpurii, extra- 
timpurii și a celor for
țate. Noutatea constă

și în aceea că lucra
rea oferă specialiștilor 
cunoștințe deosebit 
de utile privind pro
ducerea și prelucrarea 
semințelor de legume 
— problemă de mare 
actualitate în țara 
noastră. De asemenea, 
ținindu-se seama de 
diversificarea sorti
mentului de legume, 
sarcină de cea mai 
mare însemnătate pen
tru îmbunătățirea a- 
provizionărit popu
lației cu aceste produ
se, este tratată mal 
amplu cultura unor 
specii noi, mai puțin 
răspîndlte în țara 
noastră. Toate acestea 
fac ca lucrarea „Cul
tura legumelor" să fie 
deosebit de uttlă tutu
ror specialiștilor care 
lucrează in acest do
meniu.

Cîmpul tot mai larg de aplicabi
litate a psihologiei — care îmbrăți
șează azi, pe plan mondial, ca și la 
noi. însemnate acte sociale cum 
sint : selectarea, repartizarea și 
promovarea profesională a cadrelor, 
organizarea științifică a muncii, 
fundamentarea psihologică a proce
sului instructiv-educativ în școală, 
perfecționarea activității specifice 
din clinicile medicale — însemnă
tatea ei crescîndă pentru Investiga
rea și optimizarea în genere a tu
turor compartimentelor vieții soci
ale reclamă. în chip firesc, amplifi
carea preocupărilor editoriale me
nite să pună la îndemîna specialiș
tilor. ca șî a unu) public din ce în 
ce mai larg, o informație de ținută 
privind nreocupările actuale si re
zultatele 
fi ce.

Tocmai 
spirituale îi răspunde inițiativa E- 
diturii științifice — luată în urmă 
cu un an — de a înființa o nouă 
colecție — intitulată „Psyche" — 
care să înmănuncheze lucrări pe 
teme de psihologie — origi
nale ca și traduceri din alte 
literaturi științifice.

Intenția editurii — demnă de a 
fi relevată și, mai ales, realizată 
integral — este aceea de a asigura 
un loc preponderent în cadrul aces
tei colecții — îngrijită de Aurel 
Dicu — lucrărilor care să abordeze 
probleme ale cercetării aplicative, 
metodologii de cercetare concretă a 
diferitelor aspecte psihologice pri
vind relațiile sociale, condițiile op
time de randament pe baza studiu
lui ambiantei creatoare. Salutar 
este, în acest sens, faptul că un a- 
semenea profil îl are însăși lucra
rea care a deschis colecția : „Labo
ratorul Uzinal de psihologie, socio
logie și pedagogie". Autorii săi — 
cercetători științifici specializați in 
domeniul psihologiei muncii, al 
psihologiei industriale, sociologiei 
economice și al pedagogiei profe
sionale —, pornind de la existenta 
tn întreprinderile industriale a unei 
game extrem de largi de probleme 
social-umane cu car? sînt confrun
tate în cele mai variate moduri 
forurile lor de conducere, pledează, 
pe baza unor experiențe cristalizate 
în perioada dintre cele două răz
boaie mondiale, dar, mai ales. în 
anii noștri, pentru înființarea unor 
laboratoare uzinale menite să cer
ceteze interdisclplinar asemenea 
probleme, să desprindă soluții știin
țifice pentru rezolvarea lor optimă.

Traducînd lucrarea „Psihologia 
experimentală" — apărută la Paris 
in 1966 — a eminentului psiholog 
francez Paul Fraisse. președintele 
Uniunii internaționale de psiholo-

acestei discipline stiinti
unei asemenea cerințe

f

fn-gie științifică, editura a pus ta ... 
demîna cititorilor din tara noastră 
o carte care dezbate unele dintre 
cele mai actuale probleme ale psi
hologiei experimentale în zilele 
noastre. O dată cu tabloul însemna
telor cuceriri obținute pînă acum în 
acest domeniu, sînt reliefate coor
donatele care definesc spiritul ști
ințific al psihologiei experimentale.

Lucrarea „Scris și personalitate", 
de dr. Andrei Athanasiu, iși pro
pune o incursiune în paleta extrem 
de largă a argumentelor care sus
țin posibilitatea determinării carac
terului uman, a personalității omu
lui dună scris, cti ajutorul a ceea 
ce unii specialist.) numesc știința, 
iar alții arta grafologiei.

Firește, parcurgînd aceste trei lu
crări — care au văzut pînă acum 
lumina tiparului în colecția la care 
ne referim, cărți care s-au epu’zat 
deja — cititorii așteaptă cu justifi
cată speranță apariția celorlalte ti
tluri interesante, anunțate în pros
pectul colecției, cum sînt : „Orien
tări în științele muncii". „Introdu
cere în psihologia inginerească', 
„procesuî educației intelectuale". 
„Metoda aprecierii obiective", „Ta
lent, inteligență, creativitate".

Gh. ZAMFIR

Editura DACIA

D. Prodan: „ÎNCĂ UN 
SUPPLEX LIBELLUS ROMA
NESC - 1804".
Keitch Hitchins : „STUDII 
DE ISTORIA MODERNA A 
TRANSILVANIEI".
Nicolae Balotă : „URMUZ".

'Activitatea de tra
ducător a lui Blaga 
a fost intensă nîai cu 
seamă în ultimii ani 
de viață al poetului. Ii 
datorăm din perioada 
deceniului al șaselea 
un Faust în românește, 
operă clasică, de valoa
re inestimabilă, rea
lizată de un congenial 
al Olimpianului de la 
Weimar ; tot de acu
ma va trebui să men
ționăm antologia Din 
lirica universală, re
prezentativă pentru o- 
rientarea preocupări
lor lui Blaga, instruc
tivă fără Îndoială pen
tru un tînăr din 1957, 
publicată de Blaga în 
mod evident pentru e- 
ducarea gustului con
temporan, ca un apel 
la valorile eterne ; 
sînt anii traducerilor 
din Lessing și din poe
ții englezi.

De curînd apăruta 
antologie Din lirica en
gleză, sub îngrijirea 
fiicei poetului. Dorii 
Blaga, cuprinde tăl
măcirile la care ne-am 
referit în urmă. Este 
cazul de altfel să me
dităm odată asupra a- 
portului marilor noștri 
poeți la cultivarea 
limbii literare actuale 
prin traduceri, asupra 
osirdîel lor de bene- 
dictini, cum ar spune 
Tașcu Gheorghiu, o- 
prindu-ne la semnifi
cația momentului pen
tru istoria literară și

Lucrarea, publioatâ în „Biblio
teca de filozofie și sociologie" a 
Editurii politice, apare în atmos
fera de interes crescînd în toate

LITERARĂ

TUDOR ARGHEZI

99
titlul unui 
de versuri

„XC" este 
nou volum 
semnat de Tudor Arghezi. 
Titlul cărții (cifra 90 tran
scrisă in caractere roma
ne) marchează un eveni
ment : împlinirea a 90 de 
ani de la nașterea poetu
lui, moment întîmplnat în 
primăvară acestui ăn cu 
ample manifestări memo
riale, printre ele situîn- 
du-se și tipărirea la edi
tura „Cartea românească" 
a volumului de față.

In această carte sînt a- 
dunate poeme inedite, 
„fără vîrste", scrise de-a 
lungul mai multor decenii 
și nepublicate (cu o sin
gură excepție). Este însă 
evident că noul volum 
îmbrățișează perioada de 
maturitate a poetului, tn- 
cepînd cu „Flori de mu
cigai" și sflrșind cu ulti
ma perioadă a vieții. Poe
ziile poartă semnele dura
bile ale capacității crea
toare argheziene, ale mă
iestriei de a modela eu- 

‘vîntiil în forme de o sur
prinzătoare și excepționa
lă noutate, chiar și atunci 
cînd unele versuri au ca
racterul notației spontane.

Neistovita trudă de su
punere a cuvlntului, in
tuită de cititor sau măr
turisită tn nenumărate 
prilejuri de autor, l-au 
dus, tn chip firesc, 
spontan spre promovarea 
unui crez clasic asupra 
poeziei, condusă de legile 
armoniei șl frumosului. In 
cartea de față, opțiunea 
poetului pentru poezia su
pusă rigorilor clasice este 
exprimată la modul im
perativ, ca uit avertis
ment : să luăm aminte / 
că stihul e o nuntă de 
graiuri și cuvinte".

Preponderentă în acest 
volum, ca preocupări și 
tonalitate, este lirica mo
ralizatoare, în cea mal 
mare parte de atitudine 
civică lzvorîtă din reacții
le vehemente ale poetu
lui în fața unor stări de 
fapte de tristă amintire. 
Regăsim la aceleași di
mensiuni verbul pamfle
tar al poetului, arta sa

neegalată de a veșteji în 
vers partea urîtă a lumii, 
de a fixa subumanul in
tr-uri adevărat insectar 
peste care toarnă ura și 
disprețul. său anihilator, 
ca în poeziile „Ospăț", 
„Măseaua minții" și al
tele. Conștiința morală a 
creatorului rămine vie și 
veghează la destinele oa
menilor.

Poezia devine un act 
al demistificării Ipocriziei, 
șarlatanismului, relei cre
dințe și trădării ; ea în
deamnă continuu la ve- 
dimensionarea destinului 
uman într-un spațiu is
toric real, nealterat de 
lașitate și minciună. Poe
tul folosește pe alocuri 
reprezentări baladești, 
cum o face în poezia „Ba
ladă" pentru a transpune 
artistic o atitudine cetă
țenească la, tel cum !ițo 
fabulele sale, prezente și 
în acest volum, alegoria 
transmite permanenta și 
adînca participare a crea
torului la marile proble
me ale vremii.

„XC" se materializează 
tn Întinderea operei ar
gheziene ca un fruct tîr- 
ziu, împlinit artistic în 
unitățile Sale. In orice 
poezie îl regăsim pe Ar- 
ghezi, și cartea în sine 
adaugă încă ceva la mo
numentala creație arghe
ziană. „XC", ca orice par
te a unei creații aparți- 
nînd artiștilor de frunte 
ai literaturii noastre, este 
bine venită și ni se pare 
oportun ca editarea o- 
perelor marilor persona
lități să fie urmărită co- 
erfent după un plan de 
perspectivă riguros în
tocmit. „XC" și alte ase
menea volume dovedesc 
că mal există nefructifi
cate încă zone interesan
te din creațiile unor au
tori, creații care, In an
samblul lor, sporesc o o- 
peră, o completează, aduc 
nuanțe noi. Tipărirea a- 
cestora are oricînd mai 
mult decit valoare docu
mentară.

Emil VASILESCU

politicii"
țările lumii pentru știința politică. 
Este prima lucrare de acest gen 
în literatura noastră, cu caracter 
original, care, confruntînd dife
rite puncte de vedere exprimate 
în literatura mondială, enunță 
idei interesante în legătură cu 
problemele de interes teoretic și 
social-politic din acest domeniu. 
Se întreprinde o analiză istorică 
a științei politice, prezentîndu-se 
cele mai reprezentative contri
buții din istoria gîndirii sociale 
și politice. Studiind funcțiile 
științei politice în societatea con
temporană, autorul se străduieș
te să pună în lumină aportul pe 
care aceasta îl aduce la per
fecționarea organizării și condu
cerii societății, pentru optimiza
rea deciziilor politice. Lucrarea 
se adresează unui cerc larg de 
specialiști din domeniul științelor 
sociale, cercetători, cadre didac
tice din învățămîntul superior, li
ceal șl de cultură generală, ju
riști, studenți, precum și propa
gandiștilor și cursanților din în
vățămîntul de partid.

ION RUSE

COȘA VA IN PORT"JJ
După temporarul Inter

ludiu din „Martor In cons
telații" (1964), Ion Ruse 
se întoarce la mediul său 
predilect — lumea pesca
rilor dunăreni — pe care 
o evocase în masivul ci
clu „Tn portul de pescari" 
(vol.1.1981, vol.II.1963), cu 
intenția vizibilă de a ro
tunji și încheia contururi
le unei evoluții desfășu
rate nu lin, cumulativ, ci 
brusc, zvîcnit, în întrecere 
cu timpul. „Coșava în 
port" este romanul sfârși
tului nostalgic al vechii 
vieți pescărești care ce
dează pasul tn fața ritmu
lui trepidant al industria
lizării acestei ramuri de 
producție. Tema schim
bării de mentalitate, a des
crierii profundelor muta
ții survenite atît pe planul 
social cît și pe acela al 
conștiințelor Individuale 
poate consțțtut o premisă 
fecundă pentru o’ scrieri; 
inspirată diii pulsații» vie
ții actuale.

Revenirea scriitorului la 
mediul cu care este fami
liarizat vădește persisten
ța unor trăsături defini
torii ale scrisului lui Ion 
Ruse, perpetuarea reuși
telor și neîmplinirilor an
terioare.

„Coșava", furtuna, cu a 
cărei descriere debutează 
romanul, simbolizează și 
„furtuna" care va răstur
na mentalități înrădăcina
te de veacuri și va trans
forma pe pescari în agri
cultori și muncitori. De
secarea bălții Prunteanca 
și mutarea năvodarilor în 
blocuri semnifică reușita 
noilor circumstanțe socia
le. Tema și subiectul ge
neroase sînt tratate „mo
nografic" de către proza
tor, prin intermediul unei 
succesiuni de secvențe 
proiectate pe pînze mari, 
dispuse, din păcate. într-o 
ordine arbitrară. Ele se 
leagă prin „cîrlige" fra
gile care pulverizează epi
cul și nu izbutesc să dea 
cărții acea coerență inte
rioară intrinsecă i2bînzi- 
lor romanești. Dacă ro
mancierul are o retină a- 
vidă să înregistreze 
pecte multiple, iar 
chea lui e atentă ' 
țele unul limbaj 
nu-i mai puțin 
că supralicitarea

as- 
ure- 

la nuan- 
suculent, 
adevărat 

acestor

calități face ca fascicolul 
narativ să cutreiere medii 
fără legătură și rol deter
minant în economia scrie
rii. (Prozatorul zăbovește 
îndelung asupra traiului 
unei colonii de deținuți, 
relevînd unele aspecte na
turaliste, însoțește tirziel- 
nicele expediții galante ale 
dulăului Socrate — frag
mentul, foarte serios scris, 
degajă un involuntar u- 
mor — asistă la intermi
nabilele schimburi de ipo
tetice scrisori intre Gheor- 
ghe Ceafalan și balerina 
englezoaică Vivian, sosită 
cu ansamblul de la Lon
dra la Getuza). Lipsa u- 
nui riguros echilibru com
pozițional se răsfrînge a- 
supra realizării artistice a 
personajelor, configurate 
unilateral și fără organi
ci tate.

Scrisul autorului indică 
mai degrabă o propensiu
ne pentru scenele de mar.; 
să, de ansamblu. Sînt cî
teva scene de acest gen 
care se întipăresc în me
morie, cum ar fi plecatul 
timpuriu al „năvodarilor" 
la baltă, procesiune de 
lotci conturată cromatic și 
în mișcare. In astfel de 
pagini scriitorul se mișcă 
cu dezinvoltură. Cînd a-., 
doptă însă mijloacele pro
zei de perspectivă interi
oară, siguranța tonului 
dispare, iar introspecția 
Se desfășoară dificultos 
rămînînd numai la supra
fața trăirilor și fenomene
lor.

O problemă 
este 
lorii 
Cunoașterea și studiul mi
nuțios al realităților sînt 
desigur deziderate funda
mentale ale oricărei scri
eri romanești. La nivelul 
operei este însă necesară 
o anumită dozare, o fil
trare selectivă a termeni
lor. în romanul lui Ion 
Ruse abundă termeni de 
specialitate care pun Ia 
grea încercare interesul 
cititorului și scad accesi
bilitatea lecturii.

Stufos și neunitar, ro
manul „Coșava în port" 
ar fi necesitat un travaliu 
artistic mal îndelungat, 
pentru a deveni o prezen
ță notabilă în peisajul li
terar actual.

complexă 
aceea a realizării cu- 
locale, a atmosferei.

loan ADAM

pentru destinul lor 
tistic, atunci cînd 
ghezf traducea 
Krilov, Ion Barbu, pe 
Shakespeare, Blaga pe 
Goethe ș.a.m.d.

Traducerile din vo
lumul editat de Dorii 
Blaga sînt de fapt

ar* alese pe gustul
Ac- cuma al poetului

pe .
de »- 

................ »» sînt lucrate cu mijloa
cele pe care le crease 
pentru propria poezie. 
Călinescu observa o-» 
dată că un poet străin 
seamănă în echivalen
ță românească în mod

traducător in sensul 
curent al termenului, 
în cazul Faust a fost 
mal puțin vizibil. Spi
ritele erau înrudite și 
textul românesc îl re
prezintă la fel de bine 
pe Goethe ca și pe 
Blaga. Atunci cînd

operă de interpretare, 
trăind foarte intens 
din punct de vedere 
estetic.

Blaga a tradus poe
mele englezești preo
cupat de aventura es
tetică a poeziei sale 
proprii. Vom regăsi

UNIVERSALĂ
if

LUCIAN BLAGA

//Din lirica engleză"
prelucrări ale textelor 
antologate. Dacă lă
săm la o parte pedan
teria și urmărim folo
sul estetic al unei a- 
semenea atitudini, votn 
găsi poeme de aleasă 
inspirație, blagizate 
în direcția căutărilor 
de după Nebănuitele 
trepte. Este evident 
că poeziile din acest 
volum sint contempo
rane cu Ulise și cu 
Stihuitorul, din versu
rile originale. Ele sînt

inevitabil cu autorul 
traducerii. Dante ar 
ti scris astfel versuri 
coșbuciene, să spunem, 
Iar Saint-john Perse 
devine pentru noi un 
Ion Piîlat francez. Că- 
llnescu însuși îl vala- 
hlzase pe Papini 
funcție de propria 
structură artistică, 
xistă un adevăr în

în 
sa 
E- 
a- 

scrțiunea lui, cu atît 
mai mult dacă o apli
căm tălmăcirilor lui 
Blaga, care nu este un

traduce pe lirici, unde 
amprenta intimă este 
însăși esența poeziei, 
lucrurile se complică 
și propria-1 creație se 
face mai puternic sim
țită. Apar versuri, 
magia stilistică a lui 
Blaga însuși. Cum am 
mai spus, poezia cîști- 
gă în acest fel, nu este 
cazul să deplîngem 
procedeul. Nu avem 
de-a face cu versiuni 

iad Iitteram, inoperan
te, ci cu 0 adevărată

texte in care apare 
miraculosul, „zumzetul 
de roi" al proceselor 
cosmice, euforia locu
rilor privilegiate ale 
naturii, care au parcă 
o finalitate de produs 
artistic. Lumea devine 
operă, adîncă și plină 
de „frumusețe". Iată 
un scurt fragment din 
Furtuna : „S-a săvir- 
șit a noastră sărbătoa
re. / Actorii erau spi
rite, precum / v-am 
spus, și s-au topit tn 
aerul subțire, f Ca și

zidirea fără de temei I 
a viziunii care s-a-n- 
eheiat, / turnuri cu 
glugi de nori, palate 
dalbe / solemne tem
ple, însuși globul ma
re / cu moștenirea lui 
s-or destrăma. / Ase
menea spectacolului 
stins, / noi sintem din 
aceeași stofă / făcuți ca 
visurile, iar viața / ne 
este rotunjită ca un 
somn". Apar în alte 
locuri multe elemente 
de mitologie nordică : 
zeități marine, zîne 
care farmecă șl abat 
de la rosturi cavalerii, 
viziunile neguroase ale 
lui Blake 
marcat 
motivului 
cui de 
pentru 
ce / ne-ntimpină și-n 
fața noastră dănțuie". 
Iată un fragment din 
Eutopia, unul dintre 
cele mai frumoase 
poeme din volum : 
„Există o grădină unde 
crinii / și rozele-.n iu
bire laolaltă stau. / 
Ziua întreagă, bucu- 
rtndu-se de pace. / 
fluturi albaștri din po
tire beau”. Lucian Bla
ga era deschis pentru 
poezia mai nouă din 
Albion și este o plăce
re să găsim în antolo
gie un poem de Joyce, 
de exemplu, sau două 
titluri de Eliot.

etc. De re- 
permanența 

grădinii, lo- 
manifestare 

„Frumusețea

Aure! DRAGOȘ 
MUNTEANU
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII DEMOCRATICE CONGO

(Urmare din pag. I)

vorbi despre succesele voas
tre la înapoierea mea în țară", a 
spus oaspetele, luîndu-și rămas 
bun de la colectivul uzinei.

în cursul aceleiași dimineți, Ma
rie-Antoinette Mobutu a făcut vi
zite la Expoziția realizărilor social- 
economice „Maramureș ’70“ și la 
Planetariumul din localitate.

Președintele Consiliului popular 
al județului Maramureș, Gheorghe 
Blaj, și soția au oferit un dejun 
în onoarea președintelui Republicii 
Democratice Congo, Joseph-Desire 
MobutU, și a Soției sale, dejun care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

în tot timpul vizitei la Bala Ma
re, locuitorii orașului au făcut o 
caldă primire oaspeților, exprimîn- 
du-și sentimentele de prețuire și 
stimă pe care le nutresc față de 
poporul congolez.

După-amiază, președintele Re
publicii Democratice Congo și ofi
cialitățile care îl însoțesc au ple

cat, pe calea aerului, spre Constan
ța.

La sosirea pe aeroportul „Kogăl- 
niceanu", oaspeții au fost întîmpi- 
nați de președintele Consiliului 
popular județean Constanța, Petre 
Ionescu, de primarul municipiului, 
Petre Nicolae, și alți reprezentanți 
ai organelor locale.

Primul obiectiv vizitat a fost 
stațiunea Mamaia. Ca și în celelal
te centre turistice de pe litoralul 
Mării Negre, la Mamaia se află în 
aceste zile mii de turiști români și 
străini. Noile construcții ale litora
lului, de o mare varietate arhitec
turală, fac oaspeților o impresie 
deosebită. Președintele Mobutu și 
celelalte oficialități congoleze se 
opresc la unul dintre marile hoteluri 
ale Mamaiei — „Riviera", de pe 
terasa căruia, aflată la nivelul al 
14-lea, admiră vasta panoramă a 
stațiunii. Președintelui congolez i 
se dau relații în legătură cU cele 
mai importante construcții și cu 
perspectivele de dezvoltare a sta
țiunilor.

încheindu-și vizita la Mamaia,

oaspeții se îndreaptă spre Con
stanța. Pe străzile orașului, oficia
litățile congoleze și române sânt 
salutate cu căldură de numeroși 
ccinstănțeni.

Se vizitează unul dintre cele mai 
importante monumente de arhi
tectură antică — Edificiul roman 
cu mozaic. Aici se face o scurtă 
prezentare a monumentului, re- 
levîndu-se preocuparea specialiș
tilor români pentru valorificarea 
științifică a descoperirilor arheo
logice. Oaspeții mulțumesc, la sfîr- 
șltul vizitei, pentru prilejul ofe
rit de a cunoaște o parte din ves
tigiile trecutului istoric al țării 
noastre.

Părăsind Constanța, oaspeții 
străbat alte stațiuni ale litoralului 
— Eforie Nord, Eforie Sud — 
ajungînd seara la stațiunea Nep- 
tun.

Aici, președintele Consiliului 
popular județean Constanța a ofe
rit, în onoarea președintelui Re
publicii Democratice Congo și a 
soției sale, un dineu.

(Agerpres)

nu HIE Oi JCIIVISII Al
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Joi după-amiază a părăsit Capita
la delegația de activiști ai Comite
tului orășenesc Xaroslavl al P.C.U.S., 
condusă de tovarășul Viktor Maksi- 
movicl Barabaș, prim-secretar al 
comitetului orășenesc de partid, care, 
la invitația Comitetului municipal 
Brașov al P.C.R., a făcut o vizită de 
prietenie in țara noastră și a par
ticipat ia festivitățile prilejuite de 
cea de-a 26-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist.

în timpul șederii in țara noastră, 
delegația a avut intîiniri și convorbiri 
la Comitetul județean și Comitetul 
municipal Brașov ale P.C.R., a vizitat 
întreprinderi industriale, instituții de 
invățămint și unități agricole din o- 
rașul și județul Brașov, precum și o- 
biective social-culturale din Capitală.

Delegația a fost, de asemenea, pri
mită la C.C. al P.C.R. de tovarășii 
Vasile Vlad și Vasile Potop, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.

Plecarea unor delegații de peste hotare 
care au participat la sărbătorirea 

zilei de 23 August
DELEGAȚIA ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE S0VIET0-R0MANA

TELEGRAME

Ședința de constituire 
a Comitetului de direcție 

al Institutului internațional 
de tehnologie și economie 

apicolă al Apimondiei
între 25 și 27 august s-a desfășurat 

la București, sub conducerea prof. dr. 
ing. V. Harnaj, președintele Apimon
diei, ședința de constituire a Comite
tului de direcție al Institutului inter
național de tehnologie și economie a- 
picolă al Apimondiei.

Au participat dr. S. Cannamela 
(Italia), dr. W. Kaeser (R. F. a Ger
maniei), R. Zivanovici (R.S.F. Iugo
slavia), Georges Sellianakis (Grecia) 
și Robert Bovey (Elveția).

Comitetul de direcție a exprimat 
mulțumiri președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, pentru a- 
grementul acordat funcționării în Ro
mânia a Institutultif internațional de 
tehnologie și economie apicolă al A- 
pimondiei.

în prima sa ședință, comitetul a 
aprobat planul de lucru și bugetul pe 
perioada 1 august 1970 — 31 decem
brie 1971.

(Agerpres)

Cronica zilei
„ZILELE FILMULUI» 
DIN R. D. VIETNAM

La cinematograful „Republica” din 
Capitală a avut loc, joi seara, în des
chiderea „Zilelor filmului” din R. D. 
Vietnam, un spectacol de gală, orga
nizat de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam.

Au fost prezentate filmul „Che
marea frontului", producție a stu
diourilor din R. D. Vietnam, și do
cumentarul „79 de primăveri", închi
nat lui Ho Și Min.

La spectacol au asistat Ion Brad, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Occav 
Livezeanu, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, funcționari su
periori din M.A.E. și C.S.C.A.. re
gizori și actori de film, alți repre
zentanți ai vieții culturale bucureș- 
tene, un numeros public.

Au fost prezenți Nguyen Dang 
Hanh. ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, și' Nguyen Duc Van, 
ambasadorul Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud.

Erau, de asemenea, de față șefi ai 
unor misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, Corneliu Leu, 
director general adjunct al Centrului 
Național al Cinematografiei, a vorbit 
despre importanța Zilei naționale a 
Republicii Democrate Vietnam.

(Agerpres)

în ziua de 27 august 1970 a încdtat 
din viață, in plină desfășurare a ac
tivității sale creatoare, actorul Ștefan 
Ciobotărașu, artist al poporului din 
Republica Socialistă România, una 
din personalitățile cele mai proemi
nente ale teatrului românesc, ale în
tregii vieți artistice.

Născut la 21 martie 1910 în comuna 
Lipovăț, județul Vaslui, Ștefan Cio
botărașu și-a făcut studiile Ia Iași, 
la Academia de muzică și artă dra
matică „George Enescu", unde l-a 
avut profesor pe poetul Mihai Co- 
dreanu.

Din 1933, Ștefan Ciobotărașu și-a 
adus prețiosul său aport artistic la 
Teatrul Național din Iași. Pe scena 
acestui teatru a interpretat cu stră
lucire numeroase roluri în piese din 
dramaturgia românească și uni
versală.

Începînd din 1945 a jucat pe scenele 
teatrelor Comedia și Victoria și la 
Teatrul de Stat din Arad, devenind 
apoi, din 1950, actor al Teatrului 
„Bulândra". în această perioadă, 
personalitatea creatoare a artistului 
Ștefan Ciobotărașu a cunoscut adevă
rata el înflorire, impunîndu-se în 
realizări scenice de neuitat, in piese 
ca : „Tache, Ianke și Cadîr” de V. I. 
Popa. „Vlaicu și feciorii lui" de Lu
cia Demetrius, „Sfîntul MlPcă Bla- 
jinu’“ de Aurel Baranga, „întoarce
rea" de Mihai Beniuc, „Prietena mea 
Pix" de V. Em. Galan, „Luceafărul" 
de B. Șt. Delavrancea, ..Azilul de 
noapte" de M. Gorki, „Livada cu 
vișini" de A. P. Cehov, „Strigoii” de 
H. Ibsen, „Liubov larovaia” de K. 
Treniov, „Omul cu arma" de N. Po
godin, „Casa inimilor sfărîmate" de 
G. B. Shaw. „Omul care aduce 
ploaie" de R. Nash, „Iubire pentru, 
iubire" de W. Conereve si alte’e,

în același timp. Ștefan Ciobotărașu 
a desfășurat o foarte fructuoasă si 
strălucită activitate în cinematogra
fie. intruchioînd numeroase persona
je în peste douăzeci si cinci de filme, 
ca : „Erupția", „Valurile Dunării", 
„Pădurea snînzuraților". „Luneni ’29". 
„Setea". „Cerul n-are gratii". „Străi
nul”. „Neamul Soimărestilor". „Porto- 
Franco". „Celebrul 702”, „Diminețile 
unui băiat cuminte", „Columna” și 
multe altele.

De asemenea, a realizat numeroase 
roluri în emisiunile de radio și tele
viziune.

Arta interpretativă a lui Ștefan 
Ciobotărașu — întemeiată pe o trai
nică legătură cu masele de specta
tori, care-1 iubeau și apreciau — se 
caracteriza printr-o deosebită vitali
tate și capacitate de nuanțare psiho
logică, prin umor popular, vervă, in
teligență scenică, printr-o mare na
turalețe și autenticitate, printr-un 
profund umanism și o cuceritoare 
forță de comunicare.

Ștefan Ciobotărașu a fost membru 
al Partidului Comunist Român.

în semn de prețuire a măiestriei 
sale și ca o confirmare a bogatei 
contribuții aduse la dezvoltarea artei 
din patria noastră, Ștefan Ciobotă
rașu a fost distins cu înaltul titlu 
de Artist al Poporului și decorat cu 
numeroase ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

încetarea din viață a artistului 
poporului Ștefan Ciobotărașu, intr-un 
moment de apogeu al carierei sale 
actoricești, constituie o grea pierdere 
pentril mișcarea teatrală,' pețiirU.m-| 
treaga noastră artă socialistă,’ pâ'ntru 
toți iubitorii de frumos din țara noas
tră.

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURA ȘI ARTA

ASOCIAȚIA 
OAMENILOR DE ARTA 

DIN INSTITUȚIILE TEATRALE 
ȘI MUZICALE (A.T.M.)

TEATRUL 
„LUCIA STURDZA BULANDRA"

ASOCIAȚIA CINEAȘTILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

*
Corpul neînsuflețit al defunctului 

se află depus in holul Teatrului Na
țional.

Accesul publicului este permis in 
ziua de 23 august, între orele 18 și 
20, și in ziua de 29 august, între 
orele 10 și 13.

Adunarea de doliu va avea loc la 
ora 13, iar înhumarea la Cimitirul 
Belu, in jurul orei 15.

Delegația Asociației de prietenie 
Sovieto-română, condusă de M. S. 
Kuriancv, redactor-șef al revistei 
„Agitator" a C.C. al P.C.U.S., care 
ne-a vizitat țara la invitația Con
siliului General al A.R.L.U.S. cu pri
lejul sărbătoririi zilei de 23 August, a 
plecat joi la amiază spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopenf, 
membrii delegației au fost salutați 
de Nicolae Moraru, membru al Con-

★

Delegațiile din țările vecine, for
mate din reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, care au 
participat la sărbătorirea zilei de 23 
August, la invitația unor comitete ju
dețene de partid, și-au încheiat vi- 
'zitele în țara noastră. La Satu-Mare 
au fost prezente delegația Comitetu
lui regional subcarpatic al P.C. din 
Ucraina, condusă de Smanko Iuri Iva- 
novici, secretar al comitetului regio
nal, și delegația Comitetului jude
țean Szabolcs Szatmar al P.M.S.U., 
condusă de Tarr Imre, secretar al co
mitetului județean ; la Baia Mare — 
delegația Comitetului regional Iva
nov—Frar.kovsk al P.C. din Ucraina 
și Sovietului regional, condusă de 
Bariuc Pavel Timofeevici, secretar al 
comitetului regional ; la Oradea — 
delegația Comitetului județean Haj- 
du-Bihar al P.M.S.U., condusă de Si- 
kula Gydrgy, secretar al comitetu
lui județean ; la Suceava — delega
ția Comitetului regional Cernăuți a! 
P.C. din Ucraina, condusă de Ga- 
vrlliuc Alexei Efimovici, secretar al 
comitetului regional ; la. Arad — de
legația Comitetului județean Bâkâs al 
P.M.S.U., condusă de Enyedi Sandor, 
secretar al comitetului județean ; la 
Alexandria — delegația Comitetului 
județean Tîrnovo al P.C.B., condusă 
de Nicola Cujev, secretar al comite
tului județean ; la Giurgiu — delega
ția Comitetului județean Ruse al 
P.C.B., condusă de Ghiorghi Simio- 
nov, secretar al comitetului jude
țean; la Constanța — delegația Comi
tetului județean Tolbuhin al P.C.B., 
condusă de Dimităr Dimitrov, secre
tar al comitetului județean ; la Craio
va — delegația Comitetului județean

stilului General al A.R.L.U.S., re- 
dactor-șef al redacției publicațiilor 
pentru străinătate, Paul Radovan, 
redactor-șef adjunct al revistei „Lup
ta de clasă", de activiști ai Consiliu
lui General al A.R.L.U.S.

Au fost de față V. S. Tikunov, 
ministru consilier la Ambasada U- 
niunii Sovietice din București, și alți 
membri ai ambasadei.

*
Vrața al P.C.B., condusă de Krastev 
Balevski, președintele Sfatului popu
lar județean ; la Brăila — delegația 
Comitetului județean Plevna al 
P.C.B., condusă de Lako Stoianov, 
secretar al comitetului județean ; la 
Călărași — delegația Comitetului ju
dețean Sliistra al P.C.B., condusă de 
Victor Ganev, secretar al comitetului 
județean ; la Reșița — delegația Co
mitetului comunal Panciovo al U.C.I., 
condusă de Rudi Savă, secretar al 
comitetului comunal ; la Timișoara 
— delegația Comitetului județean 
Csongrad al P.M.S.U., condusă de 
Agoston Jozsef, secretar al comite
tului județean, și delegația Comite
tului provincial al U.C. din Voivodi- 
na, condusă de Miladin Gvozdenov, 
membru în secretariatul comitetului 
provincial ; la Lugoj — delegația 
Skupștinei populare din Vîrșeț, con
dusă de Tima Ilin, președintele 
skupștinei ; la Ploiești — delegația 
Comitetului orășenesc Botevgrad al 
P.C.B., condusă de Vasile Stanev, 
prim-secretar al comitetului orășe
nesc ; la Slatina — delegația Comite
tului județean Mihailovgrad al P.C.B.. 
condusă de Doridei Ghiorghiev, se
cretar al comitetului județean ; la 
Scornicești — delegația comunei Pra- 
veț — R. P. Bulgaria, condusă de 
Ștefan Vasilev Staftienov, președin
tele G.A.C.M. din comună.

în timpul șederii In țara noastră, 
oaspeții au participat la demonstra- ■ 
ția oamenilor muncii din centrele de 
județ, au vizitat unități industriale, 
întreprinderi agricole de stat, coo
perative agricole de producție, obiec
tive turistice.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
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DE LA MINISTERUL iNVĂȚĂMlNTULUI
în primele două săptămîni ale 

lunii viitoare vor avea loc diferite 
momente pregătitoare ale activității 
școlare, care va debuta la 15 sep
tembrie. între 1—10 septembrie se 
va organiza concursul de admitere 
în anul I la liceele de cultură ge- 
nerală — cursuri de zi — și la li
ceele pedagogice, pentru comple
tarea locurilor neocupate în urma 
sesiunii de vară. între 1—5 sep
tembrie se vor desfășura exame
nele de corigență pentru școala ge
nerală, pentru liceele de cul

tură generală și pedagogice, pre
cum și pentru anul I al institutelor 
pedagogice de învățători și educa
toare. La 5 septembrie vor începe 
examenele de diferență de la clasa 
a IX-a a școlii generale la anul I 
al liceului — cursuri de zi și se
rale —, de la o secție a liceului de 
cultură generală la alta, ca și de la 
anul I al liceului de cultură gene
rală la anul II al liceului peda
gogic.

(Agerpres)

• CUNOSCUTA ECHIPA FRAN
CEZA DE RUGBY STADOCESTE 
DIN TARBES și-a început tur
neul in țara noastră, intîlnind 
formația Dinamo București. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 
12—6 (6—6) in favoarea sportivilor 
francezi. Punctele Învingătorilor au 
fost realizate de Silliere (două în
cercări), Du Matos și Bergercau din 
lovituri de picior căzute. Pentru 
gazde a înscris Florescu (două lovi
turi de pedeapsă).

MIINE ÎNCEPE FINALA „CUPEI 
DAVIS". — S-a stabilit ca meciul de 
tenis dintre echipele S.U.A. și R. F. 
a Germaniei contînd ca finală a „Cu
pei Davis", care va avea loc în zilele 
de 29, 30 și 31 august la Cleveland, 
să fie arbitrat de australianul Harry 
Hopman. -

UN NOU RECORD SOVIETlC LA 
CICLISM. In cadrul campionatelor 
unionale de ciclism pe pistă, care au 
avut loc la Tuia, Dimitrle Policiuk a 
stabilit un nou record al U.R.S.S. în 
proba de 1 oră. El a parcurs în acest 
timp distanța de 44,313 km. Vechiul 
record unional era de 43,994 km și 
aparținea lui Moskvin.

FOTBAL.— într-un meci tur, con- 
tind pentru preliminariile competiției 
„Cupa cupelor" la fotbal, echipa ce
hoslovacă Gottwaldov a învins la 
Dublin cu scorul de 2—1 formația 
irlandeză Bohemians.

ESTUDIANTES LA PLATA - 
FEIJENOORD ROTTERDAM 2—2. 
Peste 50 000 de spectatori au urmărit 
miercuri seara pe stadionul „Boca 
Juniors" din Buenos Aires, prima 
„manșă" a finalei „Cupei interconti
nentale" la fotbal, dintre Feijenoord-

Rotterdam, cîștigătoarea „C.C.E.", și 
Estudiantes la Plata (Argentina). Jo
cul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 2—2, după ce la pauză gaz
dele conduceau cu 2—1. Corespon
denții agențiilor internaționale de 
presă remarcă in cronicile lor că re
zultatul este echitabil. Ei subliniază 
că in prima parte a partidei gazdele 
au dominat mai mult, dovedindu-se 
superioare. în partea a doua a meciu
lui, fotbaliștii olandezi au profitat de 
faptul că argentinenii au jucat ner
vos și, evoluînd cu mult calm, au pus 
stăpinire pe joc. In min. 6, gazdele 
conduceau cu 1—0 : în min. 10. cu 
2—0. Olandezii nu s-au descurajat, 
tn minutul 21, au redus din han
dicap datorită lui Kindvall. După 
pauză, ei au jucat mal organizat. In 
minutul 66. la o centrare a lui Hasil, 
Van Hanengen a reluat cu capul, 
aduclnd egalarea.

Arbitrul Rudi Glockner (R. D. 
Germană) a condus bine un meci 
desfășurat în limitele sportivității. El 
a fost ajutat la tușe de Sbardella 
(Italia) și Teschner (R. F. a Germa
niei). Au jucat formațiile : Estudian
tes — Errca, Pagnanini, Spadaro, 
Tognero, Malbarnat, Bilardo, Pacha- 
me, Flores, Conigliaro, Echecopar, 
Veron. Feijenoord — Treijtel, Ro- 
meijn, Israel, Laseroms, Van Dui- 
venbonde, Hasil, Jansen, Van Hanen
gen, Wery, Kindvall, Moulijn.

Returul va avea loc la 6 septem
brie la Rotterdam.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
MASCULIN DE BASCHET DE LA 
TALLIN. — In ultima zi, echipa 
R.S.S. Estone a reușit să învingă cu 
scorul de 88—82 (41—43) selecționata 
olimpică a S.U.A. Baschetbaliștii a- 
mericani au cîștigat totuși turneul 
datorită unui coșaveraj superior.

J

L.

Cu fiecare nou anotimp, 
crește și interesul cumpără
torului pentru completarea 
garderobei respective. De a- 
ceastă realitate ține seama și 
colectivul Combinatului de 
tricotaje și ciorapi din Sibiu, 
care produce în acest an 
53 000 000 perechi ciorapi 
peste 12 000 000 articole 
tate din lînă, bumbac, 
se,' fibre sintetice.

— în prezent — ne 
economistul Constantin 
ner, șeful serviciului 
schimbăm „din mers", 
structura producției, introdu- 
cînd pentru «ezonul rece care 
se apropie modele noi din fi
bre sintetice și supraelastice, 
din fire bemberg în combina
ție cu fire sintetice, piese de 
lenjerie cu imprimeuri etc.

$1 
trico- 
măta-

apune 
Meis- 
plan, 

rapid,

Nomenclatorul de ciorapi, de 
exemplu, care numără în 
prezent o multitudine de sor
timente, începînd cu „dresuri" 
pentru copii și adulți, apoi 
modelele „Dalia”, „Perla”, 
„Modern" și „Elegant" va in
clude, în curînd, noi articole 
din lînă în amestec cu fibre 
supraelastice. De asemenea, în 
categoria noutăților ce vor 
apărea în magazine se includ 
și diferite modele de ciorapi 
tricotați pe mașini speciale, 
în 6 combinații coloristice, 
precum și ciorapii din fire sin
tetice, în contextură „micro- 
mesch" (greu deșirabili). Com
binatul de tricotaje și ciorapi 
din Sibiu devine, de la un se
zon la altul, tot mai familiar 
cumpărătorilor din țară, înscri- 
indu-se, totodată, și ca o pre
zență prestigioasă la export.
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vremea
Ieri in țară : Vremea a fost in ge

neral frumoasă, cu cerul variabil. Cu 
totul izolat, în cursul după-amlezil, în 
nord-vestul Munteniei a plouat. Vîn- 
tul a suflat slab, pină la potrivit, pre- 
domlnînd din sectorul nord-vest. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila intre 
15 grade la Cîmpulung Moldovenesc, 
Cotnari șl Tulnlcl și 24 de grade la 
Turnu Severin, Tg. Jiu, Băilești, Ca
racal și Alexandria. In București : 
Vremea a fost în general frumoasă, 
cu cerul schimbător. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a fost de 
23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 și 31 august. In țară : Vreme fru
moasă și în încălzire, cu cerul variabil, 
mai mult senin noaptea șl dimineața. 
Vor cădea ploi Izolate în zona de 
munte. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele între 20 și 30 de 
grade. In București : Vreme frumoasă 
și în încălzire, cu cerul variabil, mai 
mult senin noaptea și dimineața. Vînt 
potrivit.
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cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA

.9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Zboară cocorii
— 10; 12.30; 16;
• Mayerling
BUCUREȘTI — 
LUCEAFĂRUL 
19,45, FAVORIT 
20, GRADINA _____
GRADINA FESTIVAL
• Billy mincinosul 
9,30: 11,45; 14; 16,30.
• Asul de pică : CAPITOL — 
18,15; 20,15.
• întoarcerea doctorului Mabuse: 
SALA PALATULUI (seria de bile
te 3382) — 19,30, FESTIVAL — 8,46; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, STADIONUL 
DINAMO - 20, GRĂDINA PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20.
• Petrecerea : VICTORIA — 9,
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, BU-
CEGI — 10; 15,45; 18, la grădină
— 20, MIORIȚA - 11; 15; 17,30; 20.
• Iubiri tăcute : CENTRAL — 10; 
12; 14; 16; 18,30; 20,30.
• Matineu pentru copil : DOINA
— 10.
• Această femeie i DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, UNI
REA — 15,30; 18, VITAN — 15,30; 
18.
• Lanterna cu amintiri: TIMPURI 
NOI — 9,30—20,30 în continuare.
• Dragoste și viteză : FEROVIAR

REPUBLICA
18,30; 21.
(ambele 
9; 12,15;

— 9;
— 9,30; 
DOINA

serii) : 
16; 19,30, 
12,30; 16; 
13; 16,30;

— 20,30, 
20,15.

CAPITOL —

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România j

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 28-a aniversări a sărbătorii naționale a Repu
blicii Socialiste România, permlteți-ml, în numele poporului laoțian, al 
Frontului patriotic Lao, precum și în numele meu personal, să transmit 
Excelențelor Voastre și prin dumneavoastră poporului ți guvernului Re
publicii Socialiste România felicitările mele cele mai călduroase.

în cel 26 de ani care au trecut, sub conducerea Partidului Comunist 
Român ți guvernului român, poporul român a înlăturat rapid gravele 
daune provocate de fasciștii hitleriști și a obținut mari realizări in opera 
de construire a socialismului în Republica Socialistă România.

în prezent, Republica Socialistă România este o țară industrială ți 
agricolă în plină dezvoltare, viața materială și culturală a poporului nu 
Încetează să se îmbunătățească în fiecare zi.

Poporul laoțian se bucură deosebit in fața acestor mărețe realizări și 
urează sincer poporului român frate noi și mari victorii în dezvoltarea 
economiei sale naționale, în desăvîrșirea operei de construire a socia
lismului în Republică Socialistă România, contribuind astfel la întărirea 
sistemului socialist și la apărarea păcii în Europa și în lume.

Cu acest prilej, în numele poporului laoțian, exprim mulțumirile mele 
sincere partidului, guvernului ți poporului României frățești, care au 
acordat un sprijin și un ajutor prețios luptei împotriva agresorilor ame
ricani, pentru cauza păcii și independenței naționale a poporului lao
țian.

Dorim ca poporul român să înlăture rapid gravele urmări provocate 
de recentele inundații catastrofale.

Să se dezvolte continuu, în mod strălucit, prietenia între cele două 
popoare ale noastre.

Prințul SUFANUVONG 
Președintele Comitetului Central 
al Frontului Patriotic Laoțian

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romdnia
Cu ocazia aniversării Zilei eliberării țării dv., sint fericit să vă trans

mit, în numele meu, al colegilor mei — membri ai Consiliului Republican 
— precum și în numele poporului yemenit, cele mal sincere felicitări ți 
urări de sănătate, iar poporului român prieten progres ți prosperitate.

ABDUL RAHMAN AL IRIANI
Președintele Consiliului Republican 

al Republicii Arabe yemen

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat

A
al Republicii Socialiste Romania 

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu ocazia plăcută a Zilei dumneavoastră naționale, Raja Pemaisuri 

Agong mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre sincerele noastre 
felicitări și bunele urări de pace continuă și prosperitate pentru națiu
nea dumneavoastră.

U TUANKU ISMAIL NASIRUDDIN
SHAH IBNi AL-MARHUM 
SULTAN ZAINAL ABIDIN

Șeful suprem al Federației Malaieziei

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Romdnia

îmi face plăcere să vă transmit, cu ocazia sărbătoririi eliberării țării 
dumneavoastră, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar 
poporului prieten al Republicii Socialiste România urări de progres și 
bunăstare.

MOHSEN AL-AINI
Primul ministru 

al Republicii Arabe Yemen

Excelenței Sale 1
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
îmi face plăcere să transmit Excelenței Voastre sincere felicitări cu 

ocazia Zilei Naționale a Republicii Socialiste România. Doresc, de ase
menea, să mă folosesc de acest prilej pentru a adresa urările mele cele 
mai bune Excelenței Voastre personal și pentru prosperitatea continuă 
a poporului român.

JABER AL AHMED AL JABER
Prinț moștenitor și prim-ministru 

al statului Kuweit

Cu ocazia celei de-a 26-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist, președintele Ma
rii Adunări Naționale, Ștefan Voi-

tec, a primit o telegramă de felici
tare din partea prof. dr. Dalibor 
Hannes, președintele Adunării Fe
derale a Republicii Socialiste Ce
hoslovace.

- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9,16; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, ARENELE 
ROMANE — 20.
• Jandarmul de tnsoară 1 GRI- 
VITA — 10,30; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA — 11; 16; 18.16; 20,30,
ARTA — 15,30; 18, la grădină 
- 20.

Ora hotăritoare : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 16,30.
Îl Marile vacanțe : ÎNFRĂȚIREA
NTRE POPOARE — “

FLACARA — 16,30; 18;
• Așteaptă ptnă se 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
• Inttlnlre la vechea
DACIA — 8,45—20,30 în 
re, PROGRESUL 
grădină — 20.

20,17,45;
20,15. 
Întunecă :

moschee : 
continua- 

15,30; 18, 1»

• Cocoșatul : CINEMATECA (sala 
Union) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Argoman superdlabolicul: LIRA 
— 15,30; 18. la grădină — 20, RA
HOVA - 15,30; 18.
• Străinii : DRUMUL SĂRII - 
15,30; 17,45; 20.
• Dreptul de a te naște : FE
RENTARI - 15,15; 18; 20.30, CO- 
TROCENI - 15,30; 18; 20,15.
• Monștrii : CIULEȘTI - 15,30;
18; 20,30. AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15. la grădină — 
20,15.
• Tiffany memorandum : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,31), TOMIS - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20, 
FLAMURA — 11; 16; 18,15; 20,30.
• Pan Wolodyjowski : (ambele 
seni) : VOLGA — 16; 19,30.
• Furtuna începe : LUMINA — 
18,30; 20,45.

• Intrusa t VIITORUL — 1»; 18;
20.
• Căsătorie tn stil grec t MOȘI
LOR — 15,30; 18.
• Freddy șl etntecui preriei :
POPULAR — 16,30; 18.
• Noul angajat: POPULAR — 
20,15.
• Frații Saroyan : MUNCA — 18; 
18; 20.
• Cei 1 000 de ochi al doctorului
Mabuse : PACEA — 15,30; 18; 20,15. 
?OmuI care nu poate fi acuzat :

OSMOS — 15,30; 18; 20,13.
• Sub semnul iul Monte Crlsto :
CRtNGAȘI — 15,30; 18; 20,15, LU
MINA — 9—16 în continuare.
• Mari succese de odinioară :
GRĂDINA CAPITOL - 19,30;
21,30.
«Dragostea Iul Serafim Frolov :

RADINA BUZEȘTI — 20,30.
• Vint de libertate: GRADINA 
UNIREA — 20.
• Afurisitul de bunic : GRĂDINA 
MOȘILOR — 20.
a Logodnicele văduve: GRADI
NA VITAN - 20,15.
• Profesoral infernului : GRADI
NA RAHOVA — 20,15.

nase- (la grădina „Boema") : Se
natul Lunii — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară „Herăstrău") : Re
gele pungașilor — 20.

teatre
• Teatrul „C. I. Nottarâ" (Ia Tea
trul de vară „23 August") : Vijelie 
tn crengile de sassafras — 20.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă-

18.90 Deschiderea emisiunii. Su
marul serii. „Turlsm-vacan- 
ță“.

18.20 Căminul. In cuprins : • An
cheta „Căminului" : O femele 
cere ajutor • In casa buni
cilor • 1000 de soluții pentru 
apartamentul dv. • Moda 
trece, stilul râmtne • Con
cursul „Căminului" • De ce 
nu sînt contractate unele 
produse ale UCECOM-ulul.

19.15 Anunțurl-publlcltate.
19.20 „1001 de seri" — emisiune

— pentru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară
20.90 Reflector ț
20.15 Film artistic „Crăciun cu <

Elisabeta". ț
81,50 Mai aveți o întrebare 7 Te- i

ma : „Izolarea șl sinteza ge- ’
nei, pași spre dirijarea ere- l
dității 1

22,45 Telejurnalul de noapte. I
22,55 Din carnetul cu amintiri a! :

„Cerbului de aur". Franchie ț
Avalone. /

23,18 închiderea emisiunii. ț

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t
I



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT Președintele Republicii Turcia agențiile de presă transmit:
G CONVORBIRILE DE SUB EGIDA LUI GUNNAR JARRING • 

INCIDENTE LA AMMAN
Inaugurate la 25 august, convorbi

rile ambasadorului Gunnar Jarring, 
reprezentantul special al secretarului 
general al O.N.U. pentru Orientul 
Apropiat, cu reprezentanții la O.N.U. 
ai Republicii Arabe Unite, Israelului 
și Iordaniei rețin în mod deosebit 
atenția agențiilor de presă care sem
nalează ca un element încurajator 
demarajul lor rapid. „Observatorii 
O.N.U. — transmite agenția „France 
Presse" — au ajuns la concluzia că 
Gunnar Jarring a formulat de la bun 
început unele propuneri sau, cel 
puțin, a avansat unele idei“. Acest 
lucru este pus în legătură și cu ple
carea la Tel Aviv a reprezentantului 
Israelului, Tekoah, pentru consultări 
cu guvernul său. în lipsa acestuia, 
Jarring își continuă consultările de 
la Națiunile Unite cu reprezentanții
R.A.U. și Iordaniei.

AMMAN — Miercuri după-amiază, 
pe străzile orașului Amman au avut 
loc incidente între forțele de ordine 
iordaniano-palestinene și grupuri de 
comando ale fedainilor, soldate cu u- 
ciderea unei persoane și rănirea altor 
27. Incidentele au fost declanșate în

Dezbaterile Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 27 (Agerpres). — Joi s-a 

desfășurat la Geneva o nouă ședință 
a Comitetului pentru dezarmare. Au 
rostit discursuri reprezentanții State
lor Unite, Poloniei, Bulgariei, Mexicu
lui și Marocului. în cuvîntul său, 
șeful delegației americane, ambasa
dorul James Leonard, a abordat pro
blema interzicerii mijloacelor chi
mice și bacteriologice (biologice), de 
ducere a războaielor. El a expus po
ziția cunoscută a S.U.A. în această 
chestiune, declarîridu-se în favoarea 
interzicerii doar a armelor biologice.

Reprezentanții Poloniei și Bulga
riei au susținut, în discursurile lor, 
proiectul de convenție prezentat în 
1969 la O.N.U. de un grup de 9 țări 
socialiste, între care și România, care

Intîlnire a miniștrilor1 
agriculturii din țările 
membre ale C.A.E.R.
BUDAPESTA 27 (Agerpres). — La 

Budapesta s-a încheiat întîlnirea de 
două zile a miniștrilor agriculturii 
din țările membre ale C.A.E.R. Re
publica Socialistă România a fost re
prezentată de Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii și silviculturii. 
După intîlnire, Lajos Feher, vicepre
ședinte al Guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, i-a pri
mit pe participanții la intîlnire.

paris Conferința 
cvadripartită in 

problema vietnameză
PARIS 27 (Agerpres). — Joi a avut 

loc la Paris cea de-a 81-a ședință 
de lucru a conferinței cvadripartite 
în problema vietnameză. Reprezen
tantul delegației Republicii Demo
crate Vietnam, Nguyen Minh Vy, a 
declarat ziariștilor că șeful delegației 
țării sale la această conferință, Xuan 
Thuy, care a sosit miercuri Ia Paris, 
va participa la convorbiri începînd 
cu ședința viitoare programată la 
3 septembrie.

Perspectivele dezvoltării 
colaborării economice dintre 

R. P. Bulgaria și Anglia
O DECLARAȚIE A MINISTRULUI 
BULGAR AL CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI

LONDRA 27 (Agerpres) — într-o 
declarație acordată la plecarea de la 
Londra, unde a participat la inaugu
rarea primei expoziții naționale bul
gare în Marea Britanie, ministrul 
construcțiilor de mașini, M. Ivanov, a 
subliniat, între altele, că in etapa ac
tuală colaborarea tehnică cu Anglia 
se concretizează in principal în achi
ziționarea de lioențe pentru industria 
constructoare de mașini. Bulgaria, a 
declarat el, după cum relatează agen
ția B.T.A., ar dori să achiziționeze, de 
asemenea, din Anglia unele obiective 
industriale complete, precum și anu
mite mașini și linii tehnologice. Toa
tă această activitate depinde direct 
de posibilitățile de exportare a unor 
mașini bulgare în Marea Britanie, 
care ar oompensa, într-o oarecare mă
sură, cheltuielile necesitate de astfel 
de achiziții. Ministrul bulgar a afir
mat că o serie de mașini bulgare ar 
putea fi completate cu subansamble 
engleze. Aceasta ar facilita exportarea 
mașinilor bulgare în Marea Britanie 
și le-ar pune de acord cu nivelul pie
ței engleze. Posibilitatea unei aseme
nea cooperări industriale este stu
diată cu interes. Dorința noastră este 
de a folosi la maximum toate posi
bilitățile pentru dezvoltarea multi
laterală a comerțului și a colaborării 
economice și tehnice dintre Bulgaria 
și Marea Britanie, a subliniat M. Iva
nov în încheierea declarației sale. 

momentul cînd un ofițer al forțelor 
iordaniene a fost atacat de un pales- 
tinean. în momentul atacului, grupuri 
de palestineni au deschis focul a- 
supra forțelor de ordine venite ime
diat la fața looului.

Calmul a putut fi restabilit prin ac
țiunile comune ale forțelor de securi
tate iordaniene și comandamentului 
de luptă palestinean, precizează co
municatul oficial.

★
Consiliul național palestinean, reu

nind 115 delegați ai diverselor orga
nizații de rezistență, s-a întrunit 
joi în capitala Iordaniei, pentru a 
analiza actuala evoluție a situației 
din Orientul Apropiat.

Lucrările sesiunii se desfășoară în 
secret.

CAIRO — Președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, a avut miercuri 
după-amiază o nouă întrevedere cu 
liderul organizațiilor palestinene, 
Yasser Arafat. La întrevedere a par
ticipat și Mahammad Hassanein Hey- 
kal, ministrul orientării naționale al 
R.A.U.

interzice cercetarea, fabricarea și 
stocarea atit a armelor chimice cît și 
a celor bacteriologice (biologice).

Șefii delegațiilor Mexicului și Ma
rocului și-au consacrat intervențiile 
programului „deceniului dezarmării" 
pe care comitetul trebuie să-1 elabo
reze în conformitate cu rezoluția a- 
doptată la cea de-a 24-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. Repre
zentantul Mexicului, ambasadorul 
Garcia Robles, a prezentat un „pro
iect de program cuprinzător de de
zarmare", elaborat de delegațiile țării 
sale, Suediei și Iugoslaviei. Docu
mentul conține propuneri privind 
principiile, obiectivele, măsurile și 
fazele unui program de dezarmare, 
precum și sugestii asupra procedurii 
de realizare a scopurilor propuse. 
Delegatul Marocului a propus ca a- 
cest program să fie adoptat printr-o 
declarație solemnă la viitoarea se
siune a Adunării Generale și să cu
prindă un apel privind încetarea 
cursei înarmărilor, a celor nucleare 
în primul rînd, precum și unele mă
suri care să apropie obiectivul dezar
mării generale.
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manifestații de amploare impotriva

inegalității și discriminărilor
) Sute de mii de femei 
ț americane au marcat
> miercuri aniversarea u-
■ nei jumătăți de veac de 
' la ratificarea „amenda- 
’ mentului 19“ la Consti- 
I tuția federală — prin
> care li s-a acordat 
) dreptul la vot — orga- 
) nizind mari demonstra- 
) ții, mitinguri, marșuri 
. și greve in peste 30 de 
’ orașe ale țării. „Scopul 
’ primordial al acestor 
’ manifestații, se arată
> într-o declarație publi- 
) cată de Organizația na- 
î țională a femeilor din 
( S.U.A., este de a întări 
. unitatea de acțiune a 
’ femeilor și a determina 
’ Senatul să ia in dezba- 
1 tere și să aprobe a-
> mendamentul la consti-
• tuția țării, introdus încă
> acum 47 de ani, in care 
I se prevede egalitatea
> deplină a femeii cu 
j bărbatul".
■ „A sosit timpul ca și 
[ despre femei să se scrie 
’ măcar citeva rinduri in
* constituția țării" — a 
I declarat deputata M. 
I Griffiths. „Femeile nu 
) vor numai egalitate in 
( drepturi cu bărbații, ci 
. și in responsabilități, in

obligații', și datorii.
' Ne-am săturat să avem 
I doar un rol pasiv in
> societate sau să livrăm 
I războaielor fiii noștri 
) drept carne de tun" —

a arătat T. Hobson, 
membră în conducerea 
organizației femeilor 
angajate in serviciile 
federale.

La New York, zeci 
de mii de demonstran
te au participat la 
„Marșul de protest îm
potriva inegalității", 
de-a lungul vestitului 
bulevard „Fifth ave
nue". Personaje alego
rice erau legate cu lan
țuri de mașini de scris 
sau ustensile casnice 
simbolizind limitele în
guste in care multe fe
mei sînt obligate să-și 
trăiască viața in socie
tatea americană. La 
Cincinati, numeroase 
femei au inițiat o 
„campanie de chemări 
telefonice", cerind poli
ticienilor, altor perso
nalități ale vieții publi
ce să le ajute in pro
movarea ideii egalității 
in drepturi cu bărbații. 
La Syracuse, sute de 
mame și-au adus copiii 
In birourile primăriei 
orașului, în semn, de 
protest împotriva lipsei 
creșelor și grădinițelor.

La Washington, unde 
primarul capitalei s-a 
solidarizat cu cauza 
iustă a femeilor procla- 
mind ziua de miercuri 
ca „zi a femeilor", a 
fost organizat un mare 
marș pe unul din bule-
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Aspect de la demonstrația femeilor din Washington. Pe pancar
tele purtate de demonstrante scrie, printre altele : „Sîntem cetă

țeni de rangul doi”, „Femeile cer drepturi egale"
Telefoto : A.P. — Agerpres

a primit delegația Consiliului 
popular al municipiului București

ANKARA 27 (Agerpres). — Dele
gația Consiliului popular al munici
piului București, condusă de Du
mitru Popa, președintele Comitetului 
Executiv, primarul general al Capi
talei, care face o vizită în Turcia, a 
fost primită in după-amiaza zilei de 
26 august de președintele Republicii 
Turcia Cevdet Sunay. Cu acest pri
lej, primarul general al Capitalei a 
transmis președintelui Republicii 
Turcia un mesaj de salut din par
tea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ-

Reuniunea UNESCO 
de la Veneția

INTERVENȚIA ȘEFULUI
VENEȚIA 27 (Agerpres) — La Pa

lazzo dei Dogi din Veneția continuă 
lucrările Conferinței interguverna- 
mentale a miniștrilor educației na
ționale și culturii din țările membre 
ale UNESCO.

In cadrul ședinței plenare de 
miercuri după-amiază a luat cuvîn
tul șeful delegației române, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, care a 
arătat că pentru România, țară pro
fund atașată socialismului, cultura are 
o semnificație deosebită, ea fiind una 
din componentele fundamentale, in
tegrată organic în întregul proces de 
transformare a societății. Reprezen
tantul român s-a referit pe larg la 
fenomenul cultural din țara noastră, 
evidențiind caracterul său de masă, 
principiile directoare ale politicii cul
turale, subliniind că statul nostru 
consideră ca o datorie etică a sa, care 
derivă din esența democratică a o- 
rînduirii sale socialiste, asigurarea în 
practică a dreptului la cultură al tu
turor cetățenilor săi, necesitatea de a 
lărgi și accelera acest proces ca o ne
cesitate obiectivă.

Vorbind despre rolul contemporan 
al culturii, șeful delegației române a 
arătat că, în zilele noastre, cultura 
este o premisă și în același timp o 
consecință a păcii. România, a spus 
el, este profund interesată ca astăzi, 
cînd în lume sînt încă focare de în- 

u

vardele principale ce 
duc spre Capitoliu. Pe 
panourile purtate de 
participante se puteau 
citi și numeroase lo
zinci antirăzboinice : 
„Aduceți-ne fiii și so
ții acasă din Vietnam", 
„încetați imediat răz
boiul", „Pacea va tri
umfa". Numeroși se
natori și membri ai Ca
merei Reprezentanților, 
primari, guvernatori, 
oameni de afaceri, oa
meni de artă și cultu
ră au luat parte la ma
nifestațiile organizate 
de femei. Peste SO de 
senatori au anunțat că 
vor sprijini dezbaterea 
și votarea amendamen
tului la Constituția Sta
telor Unite privitor la 
lichidarea discrimină
rilor, pentru asigurarea 
condițiilor necesare ca 
femeile americane să 
poată participa activi 
pe baze egale cu băr
bații,. la viața socială și 
politică.

Unele 
dio și 
predau 
că manifestațiile din 
ziua precedentă au fost 
cele mai mari acțiuni 
concertate ale femeilor 
din întreaga istorie a
S.U.A.

posturi de ra- 
televiziune a 
joi dimineața

C. ALEXANDROAIE
Washington, 27
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nia, Nicolae Ceaușescu. La rîndul 
său, președintele Cevdet Sunay a 
transmis un mesaj de răspuns “pre
ședintelui Consiliului de Stat,' Nicolae 
Ceaușescu.

în aceeași zi, delegația Consiliului 
popular al municipiului București a 
fost primită de ministrul de stat. 
H. Dincer.

Delegația Consiliului popular al 
municipiului București a fost înso
țită de ambasadorul României la 
Ankara, Grigore Geamănu.

delegației' romane
cordare, cînd omul folosește cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii în 
producerea unor mijloace de distru
gere a bunurilor materiale și spiri
tuale ale omenirii, organizații ca 
UNESCO să acționeze cu și mai mare 
hotărîre pentru ca locul politicii de 
dominație și forță să-l ia politica de 
colaborare și cooperare între națiuni 
pe deplin egale în drepturi.

în încheierea intervenției sale, re
prezentantul român a prezentat o 
serie de recomandări privind necesi
tatea ca statele membre și UNESCO 
să dezvolte un vast program de cer
cetare asupra politicii lor culturale 
și inițierea unui schimb de informații 
în acest domeniu. El s-a pronunțat 
totodată pentru ca UNESCO să pro
moveze un program de perspectivă 
consacrat culturii și artei populare în 
țările care au un folclor activ, sub 
aspectul cercetării, formării de spe- 

. cialiști și difuzării în întreaga lume. 
România, care are una din cele mai 
vechi și bogate experiențe în acest 
domeniu, a arătat vorb/torul, este 
dispusă să participe la realizarea u- 
nui astfel de program prin instituțiile 
și specialiștii ei.

Sesiunea Consiliului 
Ministerial al O.U.A.

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). în 
capitala Etiopiei au continuat joi 
lucrările sesiunii Consiliului Minis
terial al Organizației Unității Afri
cane, la care participă miniștrii de 
externe ai țărilor membre. Dezbate
rile s-au concentrat asupra implicați
ilor pe care le poate avea pentru pa
cea și securitatea pe continentul afri
can continuarea livrărilor de arme 
către Republica Sud-Africană. Parti
cipanții au adoptat proiectul unei 
rezoluții propuse de ministrul de 
externe al Kenyei, Njoroge Mungai, 
care prevede efectuarea unor demer
suri diplomatice cu scopul de a de
termina anumite guverne sâ sisteze 
livrările actuale de arme către R.S.A. 
sau să renunțe la intenția de a le 
relua.

ARGENTINA

ASASINAREA 
UNUI LIDER SINDICAL

Joi dimineață a fost asasinat la 
Buenos Aires liderul sindical argen- 
tinean Jose Alonso, fost secretar ge
neral al Confederației Generale a 
Muncii din Argentina. In timp ce 
își părăsea locuința, indivizi necu- 
noscuți, aflați în două automobile, 
au deschis asupra sa foc de mitralie
ră. Poliția a înconjurat cartierul, dar 
n-a reușit să-i prindă pe asasini.

Alonso este cel de-al doilea lider 
sindical argentinean ucis în cursul 
ultimelor 14 luni. La 29 iunie 1969 
a fost asasinat Augusto Vandor. li
der al Sindicatului muncitorilor din 
industria metalurgică. Asasinarea lui 
Vandor a dus la atingerea unui punct 
de maximă tensiune internă, fapt ce 
l-a determinat atunci pe președinte
le Argentinei să decreteze starea 
excepțională pe întreg cuprinsul țării,

Sindicatele britanice avertizează.»
Judecind după tonul pre

sei britanice din ultimele 
zile, situația economică a 
Angliei oferă din nou mo
tive de neliniște. In pagini
le ziarelor apar tot mai 
frecvent cuvinte ca „deva
lorizare". „inflație", „echi
librul balanței de plăți pe
riclitat" etc. Miercuri, Con
siliul General al T.U.C. 
(Congresul Sindicatelor 
Britanice) a adoptat un do
cument prin care își ex
primă nemulțumirea față 
de intenția guvernului de 
a bloca majorarea salarii
lor. După greva docherilor, 
care a zguduit Marea Bri
tanie in urmă cu citeva 
săptămini, alte categorii de 
oameni ai muncii — mi
nerii, feroviarii, funcționa
rii din serviciile publice — 
sint in efervescență. Și nu 
intimplător presa britani
că apreciază reuniunea
T.U.C. drept „un avertis
ment adresat guvernului în 
legătură cu politica sa e- 
oonomică" („TIMES"). Pu
țin liniștitoare sint și con

Secretarul general al 
0.N.U.U Thant,apărăsitjoiNew 
York-ul plecînd spre Belgrad, într-o 
vizită oficială de patru zile la in
vitația guvernului iugoslav. în drum, 
el va face o scurtă oprire la Paris, 
Din Iugoslavia U Thant va pleca 
apoi la Addis Abeba pentru a par
ticipa la conferința la nivel înalt a 
statelor membre ale Organizației 
Unității Africane.

După tentativa de răpire 
din MexiC* Cinci persoane, între 
care și profesorul universitar Ho- 
mero Aquiles Velasquez Campos, au 
fost deferite unui tribunal din Ciudad 
de Mexico sub acuzația de a fi com
plotat în vederea răpirii ambasado
rului belgian, Jacques GroothaerL 
Dacă răpirea ar fi reușit, ambasado
rul ar fi urmat să fie restituit în 
schimbul eliberării unui anumit nu
măr de deținuți. In prima ședință a 
procesului, inculpați! au respins acu
zațiile ce li s-au adus.

Ministrul de interne in 
cabinetul Irlandei de Nord, 
Robert Porter, și-a prezentat demisia, 
invocînd considerente de ordin „ma
terial și de sănătate". Cunoscut pen
tru opiniile sale liberale, Porter era 
unul din principalii susținători și 
executori ai politicii de reconciliere 
între comunitățile protestantă și ca- 
ft>lică inițiată de premierul Chiches- 
ter-Clark. Se apreciază că demisia sa 
va duce la intensificarea presiunilor 
asupra guvernului din partea extre
mei drepte.

Noul președinte al parti
dului liberal britanic. Cu pri_ 
lejul unei reuniuni a grupului parla
mentar al Partidului liberal britanic, 
Stephen Terrell a fost desemnat pre
ședinte al acestui partid. El își va 
prelua noua funcție, conform statutu
lui partidului, în luna septembrie 
1971.

AMÎNAREA PROCESULUI
DE LA PRETORIA

Procesul in
tentat de auto
ritățile rasiste 
de Ia Pretoria 
grupului celor 
20 de patrioți 
sud-africani a 
fost aminat, la 
numai citeva 
zile de la înce
perea dezbateri
lor, ca urmare 
a protestelor 
vehemente stir- 
nite in rindul 
opiniei publice 
din țară și de 
peste hotare. 
După cum s-a 
mai anunțat, 19 
dintre inculpați 
fuseseră aduși 
in fața Judecății 
ih luna februa
rie, în virtutea 
legii pentru „su
primarea activi
tăților comunis
te", dar procu
rorul a anunțat 
că autoritățile își 
retrag acuzațiile, 
astfel că jude
cătorul a fost 
nevoit să pro
nunțe achitarea 
lor.

După acest verdict, cel 19 au fost 
din nou arestați, de data aceasta in 
conformitate cu legea pentru... pre
venirea activităților teroriste, potri
vit căreia ei sînt pasibili de pedeap
sa capitală. Cinci dintre acuzați sînt 
femei. Printre acestea se află Winnie 
Mandela, soția lui Nelson Mandela, 
lider al mișcării Congresului Națio
nal African, care a fost condamnat 
in urmă cu șase ani la detențiune pe 
viață.

Avocații apărării au arătat Ia pro-

cluziile unui studiu recent 
al Institutului național pen
tru cercetări economice și 
sociale. Experții acestui 
organism cu autoritate a- 
trag atenția asupra gravi
tății momentului pe care-l 
parcurge Anglia. „Șoma
jul este în creștere, pro
ducția industrială stagnea
ză, investițiile sînt în scă
dere, iar prețurile cresc", 
arată ei. Tabloul este com
pletat prin aprecieri pri
vind iminența inflației și 
a unei noi devalorizări a 
lirei sterline. De altfel, la 
Londra s-a anunțat oficial 
că lira sterlină a înregistrat 
o nouă scădere a cursului 
de schimb față de dolar, 
atingind cel mai redus ni
vel din ultimele 11 luni.

Soluțiile pe care le reco
mandă experții pentru ieși
rea din „această situație 
deprimantă", cum o carac
terizează presa britanică, 
sint variate.tin esență este 
vorba de a alege intre a 
politică de deflație (bazată 
pe măsuri de control și

restricții) și una de stimu
lare a economiei. Pentru a- 

■ ceste alternative există ar
gumente pro și contra, fie
care din ele insă comportă 
anumite riscuri. Așa, de 
pildă, „SCOTSMAN" con
sideră că o politică stimu- 
latorie pe linie inflaționistă 
„ar putea agrava tulburările 
de care suferim în prezient" 
și ar duce „la o nouă deva
lorizare". Nu e mai puțin 
adevărat că menținerea mă
surilor de control afectează 
in primul rind păturile sa
lariate, in timp ce între
prinderile practic nu au de 
suferit, ba chiar înregis
trează sporuri de profituri, 
ceea ce face ca aceste mă
suri să nu se bucure de 
popularitate.

In condițiile de față, este 
greu de presupus ce inten
ționează să întreprindă gu
vernul. In legătură cu a- 
ceasta, ziarul „DAILY MI
RROR" citează cuvintele 
„unui important membru 
al guvernului": „Noi nu

0 delegație a Alianței 
forțelor democratice și paș
nice din Vietnam, oondusă de 
dr. Trinh Dinh Thao, președintele 
Comitetului Central al alianței, a so
sit la Moscova intr-o vizită de prie
tenie, la invitația Comitetului sovie
tic de solidaritate cu țările din Asia 
și Africa.

Vicepreședintele S.U.A., 
Spiro Agnew, care a sosit joi la Sai
gon, în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în Asia de sud-est, a 
avut o întrevedere cu șeful admi
nistrației saigoneze, Nguyen Van 
Thieu. Vorbind în fața ziariștilor, 
vicepreședintele american a declarat 
că a analizat împreună cu Thieu 
„progresele realizate în procesul de 
vietnamizare a războiului", precum 
și unele aspecte ale situației econo
mice din Vietnamul de sud.

Atentat la bordul unui 
avion. ASentia P-A.P. informează 
că unul din pasagerii aflați la bor
dul unui avion ce efectua cursa Ka- 
towice-Varșovia a cerut pilotului, 
sub amenințarea că va arunca o 
grenadă, să dirijeze avionul spre 
Viena. Pasagerul a provocat explo
zia grenadei, rănindu-se grav, îm
preună cu alți zece pasageri. Cei ră
niți au primit ajutor medical, viața 
lor nefiind în pericol. Autorul aten
tatului este un tînăr care în trecut 
suferise două condamnări la închi
soare pentru furt.

Un subcomitet al Came
rei Reprezentanților 8 început 
investigarea acuzațiilor formulate îm
potriva consilierilor americani tri
miși să instruiască forțele de poliție 
din unele state latino-americane, po
trivit cărora el au inițiat pe specia
liștii din aceste țări în metode de 
tortură. Ancheta a fost organizată 
după dezvăluirea scandalului „cuștilor 
de tigri" de la închisoarea sud-vietna- 
meză Con Son, unde deținuții erau 
supuși celor mai inumane torturi.

ces că acuzațiile reținute împotriva 
celor 19 inculpați sînt și de această 
dată neîntemeiate. Cît privește pe 
cel de-al iO-lea și principalul acuzat, 
Benjamin Sello Ramotsa, arestarea 
sa (efectuată pe teritoriul statului 
Botswana) este ilegală. Curtea s-a 
văzut nevoită să amine pentru 14 
Septembrie procesul.

In fotografie : Winnie Mandela îm
preună cu fiii săi înainte de a fi 
arestată.

■ ■ H H H ■

ne-am așteptat să cîștigăm 
alegerile. Trebuie să ad
mit că nu dispunem de pla
nuri precise cu privire la 
situația economică. Desi
gur, avem multe idei, dar 
planuri nu. Pur și simplu 
n-am fost pregătiți pentru 
preluarea puterii". Semni
ficativă pentru starea de 
încordare, ca urmare a de
teriorării situației econo
mice, este și hotărirea pri
mului ministru Heath de 
a-i rechema pe toți membrii 
cabinetului din concediu 
pentru data de 3 septembrie, 
cind urmează să aibă loc o 
ședință a Consiliului de Mi
niștri consacrată exclusiv 
discutării dificultăților e- 
conomice. Tot la începu
tul lunii septembrie, pri
mul ministru se va intilni 
cu reprezentanții patrona
tului și ai sindicatelor 
pentru a discuta conflic
tul latent dintre cele două 
părți.

N. PLOPEANU
Londra, 27

La Damasc au început 
lucrările unei conferințe 
convocate de urgență a miniștrilor 
sănătății din șapte țări arabe — 
R.A.U., Irak, Liban, Iordania, Ku
weit, Arabia Saudită și Siria. Parti
cipanții examinează coordonarea 
măsurilor sanitare în vederea preve
nirii extinderii epidemiei de holeră.

HELSINKI

Deschiderea lucrărilor 
Conferinței tineretului• 

privind securitatea 
europeană

în sala de festivități a Casei Con
structorilor din Helsinki s-au deschis 
joi lucrările Conferinței tineretului 
privind securitatea europeană. La în
trunire participă reprezentanți ai a- 
proape 70 de organizații de tineret 
din peste 20 de țări ale continentului. 
Din tara noastră la reuniune ia parte 
o delegație a U.T.C. condusă de Va- 
sile Nieolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

Convocată din inițiativa unui, 'rup 
de organizații de tineret din FAfa ri
da, reuniunea își propune să ofere 
posibilitatea unei largi dezbateri, să 
exploreze căile prin care tineretul 
poate contribui activ la efortul ge
neral pentru destindere, pace și coo
perare în Europa. Aceste țeluri ale 
reuniunii au fost relevate și în cu- 
vîntul inaugural al președintelui Co
mitetului de pregătire a Conferinței, 
Ulf Sunogist. Salutînd pe partici- 
panți și amintind că la reuniune sînt 
prezenți reprezentanți ai unor orga
nizații de tineret de diferite orien
tări politico-ideologice și concepții 
religioase, președintele a arătat că 
actuala conferință este o urmare fi
rească a unui șir de reuniuni ale ti
nerilor de pe continent, printre care 
un loc important l-a ocupat Masa 
rotundă de la Snagov, organizată de 
U.T.C. din România.

în continuare, fn numele guver
nului finlandez, conferința a fost sa
lutată de Meeri Kalavainetn, minis
trul educației naționale și pentru 
problemele tineretului.

Radu BOGDAN
Helsinki, 27

Sporirea impozitelor 
in Italia

ROMA 27 (Agerpres). — Nouă j - 
vern italian de centru-stînga, coiluos 
de Emilio Colombo, a anunțat joi o 
importantă sporire a impozitelor 
pentru a se obține, după cum s-a 
declarat oficial, fonduri în scopul 
<țez volt arii economiei. Măsura a fost 
anunțată după o ședință de guvern 
care a durat șase ore, în cursul că
reia s-a hotărît creșterea taxelor la 
benzină, băuturi alcoolice, cosmetice, 
serviciile telefonice, asistența medi
cală, etc. Prin această măsură gu
vernul speră să obțină fonduri supli
mentare în sumă de aproximativ 300 
miliarde lire, care vor fi îndreptate 
spre finanțarea unor proiecte cu ca
racter industrial și social.

Principalele centrale sindicale ita
liene au dat publicității la începutul 
acestei săptămini o deolarație în care 
au avertizat că o mare parte a aces
tor sporuri de taxe se va repercuta 
în mod nefavorabil asupra nivelului 
de trai al oamenilor muncii. Decla
rația subliniază că sindicatele aș
teaptă să vadă ce fel de reforme in
tenționează să întreprindă guVernul 
în lunile următoare înainte de a ho
tărî dacă va fi declanșat un val de 
acțiuni de protest.

Reducerea 
taxei de scont 

in Franța
PARIS 27 (Agerpres). — Consiliul 

director al Băncii Franței a hotărît 
joi reducerea taxei de scont de la 8 
la 7,5 la sută. De asemenea, dobînzile 
plătite pentru creditele industriale 
sau comerciale au fost reduse de la 
9,5 la 9 la sută.

La fel ca și în alte țări capitaliste, 
Banca Franței a ridicat taxa de scont 
în cursul anului trecut în cadrul cam
paniei pentru oprirea spiralei infla
ționiste. Hotărîrea luată joi este in
terpretată de specialiști ca o dovadă 
că guvernul francez consideră oare
cum mai îndepărtată amenințarea 
unei inflații galopante. Ea reflectă, 
totodată, dorința guvernului de a îm
piedica o reducere a activității eco
nomice. Reducerea taxei de scont a 
fost decisă la puțin timp după ce la 
Paris au fost publicate o serie de ra
poarte oficiale asupra progreselor 
realizate de economia franceză după 
devalorizarea francului în luna au
gust a anului trecut.

★
Consiliul de Miniștri al Franței, în

trunit miercuri la Palatul Elysee, in 
prima sa ședință după vacanța de 
vară, a aprobat un proiect de lege, 
prezentat de ministrul economiei și 
finanțelor, Valery Giscard d’Estaing, 
în baza căruia cota parte a Franței 
la Fondul Monetar Internațional a 
fost maiorată de la 4.6 la sută la 
5,19 la sută. Această măsură va per
mite Franței să se situeze în rîndul 
primelor cinci țări membre ale F.M.I. 
și să facă parte din consiliul de ad
ministrație al fondului.
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